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Határok nélkül
Augusztus 20-i rendezvényeink sorában az ünnepi szentmise után Bakonyi Pál, 
Zselíz polgármestere szólalt fel. Beszédébôl néhány fontos gondolatot szeretnénk 
kiemelni. 

Elmondta, hogy sokan és sokféleképpen ünnepelték már augusztus 20-át, de 
e nap mégis egyetlen személyhez köthetô: Szent Istvánhoz, aki sokak (politikusok, 
katonák, papok…) méltó példaképe lehet ma is. Szent István megteremtett egy 
államot, amely ezer év után is tartós alapokon áll. Ezt a keresztény szellem teszi 
lehetôvé.

„Mértékletes, szelíd, becsületes légy” – írta István király fiának, Imre hercegnek; 
ez nekünk is szól, ma is érvényes. Intelmeiben hangsúlyozta a szomszédokkal való 
jó kapcsolat kialakításának fontosságát. Bakonyi Pál szerint Isaszeg ma is példás 
vendégszeretettel fogadja az ide érkezôket.

„A Kárpát-medence népe ezer éven át közös államot épített – szorgalmasan 
és békességben. Reménykedjünk abban, hogy a huszadik században drámai 
módon meghúzott határok rövid idôn belül eltûnnek, mert a Szent Korona az, 
ami mindannyiunkat összeköt.” Ez a kapocs segíthet bennünket, hogy a fizikailag 
közénk állított határok fölé emelkedve lélekben egyesüljünk.

Ezen a jeles napon lehetôségünk nyílt közösen, határok nélkül megélni ezt az 
ünnepet.



Vezércikk
Abortusz és hanyatlás
Legutóbbi számunkban Kósza Júlia tollából jelent meg írás 
az abortuszról, mely elsôsorban az abortusz erkölcsi és lelki 
hatásait taglalta, megemlítve a fizikai következményeket is, 
melyek a mûtét következtében felléphetnek. A folytatásban 
a további veszélyeket, az anyagi és társadalmi következmé-
nyeket szeretnénk bemutatni – a teljesség igénye nélkül.

Megdöbbentô adat, hogy nálunk a még nem szült nôk 
körülbelül 30%-a esik át abortuszon. Az abortuszra készülô 
anyák jelentôs része sírva, kétségek között hozza meg dön-
tését, érzi annak erkölcsi súlyát, de sok esetben az önzés, a 
kényelem vagy a felelôtlenség motivál. 

Magyarországon magas a koraszülések aránya, melyet 
összefüggésbe hoznak az abortuszok magas számával. Minél 
több abortuszon esett át valaki, annál nagyobb a valószínû-
sége, hogy koraszülött babát hoz világra. A koraszülötteknél 
az idegrendszer még éretlen, ezért gyakori a légzésleállás, 
nehéz a táplálkozás, gyenge az immunrendszer. Nagyobb az 
esélye agyvérzés kialakulásának is, aminek következménye 
életre szóló, súlyos károsodás is lehet. A csecsemôhalálo-
zások és a késôbb kialakuló állapotok (érzékszervi, értelmi, 
mozgássérülés, magatartási és figyelemzavar, tanulási prob-
lémák) hátterében gyakran a koraszülés áll.

Az igen kis súlyú újszülöttek közvetlen ellátási költsége 
2–3 millió Ft/fô. Ma Magyarországon évente 9–10 milliárd 
Ft-ot kell fordítani a koraszülöttek közvetlen ellátására. A ma-
radandó károsodást szenvedett babák élethosszig tartó ellá-
tása, gondozása, fejlesztése, gyógykezelése ennél jóval na-
gyobb összegeket emészt fel mind a társadalom, mind a 
család részérôl.

A magas abortuszszám mellett alacsony a szülések szá-
ma, ezért Magyarországon évente 30 ezerrel fogy a lakosság. 
A Ratkó-korszak óta 6 millió megindult élet végezte abor-
tumként. 

A negatív demográfiai változások fô oka a nôi szerep 
megváltozása, az anyaszerep háttérbe szorulása. Az emanci-
pálódott nônek sokszor áldozathozatalnak, önfeláldozásnak 
tûnik a gyermekvállalás. A modern nyugati társadalmakban 
mindenek fölé került az egyéni fogyasztás, amely megszün-
tetni látszik férfiban és nôben az önzetlen közösségi életben 
való részvételt. Hová vezet ez? 

Fogytán lesz az alkotó kéz. Az egyes államok munkaerô-
piacának csábítása is csak nagyon rövid távon megoldás, tu-
lajdonképpen csak elhalasztja a végsô problémát. A nyugdíj-
korhatár végtelen emelése kivitelezhetetlen.

A társadalom elöregedése miatt a nyugdíjak finanszíroz-
hatatlanok lesznek. Emellett egy másik jelentôs probléma is 

nehezedik a társadalomra, amit már nem lehet nem észre-
venni. A jelenség nem izoláltan magyar, hasonló problémák 
vannak az egész nyugati világban. Ezt láttuk néhány éve a 
Párizsban, nemrég pedig a Londonban kitört zavargások so-
rán. A jelenség lényege, hogy a többségi társadalom lassú 
fogyása mellett sokasodik a kisebbségi lakosság lélekszáma. 
Köreikben nagy a munkanélküliség, alacsony az iskolázott-
ság, és komoly gondok vannak a beilleszkedésükkel is. Ez 
a növekvô réteg egyre nagyobb súllyal nehezedik a társa-
dalomra, mivel megélhetése nagymértékben függ az állami 
költségvetésbôl történô finanszírozástól. Világosan látszik, 
hogy a segélyezés forrásai rövid idôn belül csökkennek, és 
annak súlyos következményei lesznek, mint azt már keleti 
térségeinkben tapasztalhatjuk.

Hasonló problémákkal néz szembe egész Európa és 
Észak-Amerika is. A bevándorlók sokasodásával, a helyi la-
kosság fogyatkozásával demográfiai összeomlás fenyeget.

A másik veszedelem, 
amit a fehér ember fe-
lelôtlen tevékenysége 
okozott, a fenyegetô 
ökológiai katasztrófa.

Minden nagyon 
megváltozott ben-
nünk és körülöt-
tünk. Végül is jön-
nek, tündökölnek és 
elbuknak a birodalmak. 
Vajon tehetünk-e még va-
lamit, vagy feltartóztathatat-
lanul bekövetkezik a bukás, és átad-
juk helyünket az életképes, új társadalmaknak?

Nem kell tehetetlenül néznünk az összeomlást, el kell 
döntenünk, hogy milyen világban akarunk élni. A jelenlegi 
folyamatok a nemzetállamok megszûnéséhez és a hagyo-
mányos kultúra eltûnéséhez vezetnek, teret adva a barbár 
indulatokból eredô romboló erôszaknak. Az abortusz is ré-
sze annak a folyamatnak, amely lassan elvezet a „fehér civi-
lizáció” elsorvadásához.

Sürgôsen tennünk kell magunkért és gyermekeinkért. Ak-
kor tesszük a legtöbbet, ha vállaljuk megszületendô gyerme-
keinket, ôket értékeinket felvállaló, felelôsséggel élô, tudatos 
állampolgárrá neveljük. 

A témával kapcsolatban szívesen várjuk olvasóink véle-
ményét szerkesztôségünkben.

Dr. Kardos Gábor

A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Kiadó: LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Dr. Kardos Gábor.  
Szerkesztôk: Adorjánné Fehér Éva, Haszara Andrea. Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea. Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.

Telefon: 28/584-590 • e-mail: ujsag@isaszeg.hu • web: www.isaszeg.hu. Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva. 
Hirdetésfelvétel a 28/584-590 telefonszámon, illetve a haszara.andrea@isaszeg.hu e-mail címen minden hónap 20-áig.

Észrevételeiket, javaslataikat, írasaikat várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail címre. Kérjük, hogy amennyiben írást szeretnének megjelentetni lapunkban, ezt elôzetesen,  
minden hónap 10-éig jelezzék részünkre. Szerkesztôségünk a lap terjedelmi korlátai miatt fenntartja a jogot a cikkek tartalmi változtatás nélküli rövidítésére. 
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önkormányzati hírek
Polgármesteri beszámoló
A képviselô-testületi ülés elsô napirendi pontjaként Hatvani Miklós polgármester minden al-
kalommal beszámol a két ülés között történt fontosabb intézkedésekrôl, döntésekrôl. Ezen 
beszámolókat a helyi televízió nézôi folyamatosan figyelemmel kísérhetik, az alábbiakban 
közölt interjúból pedig olvasóink is tájékoztatást kaphatnak a testületi ülésen elhangzottakról.

– Polgármester úr, milyen döntések, intézkedések 
történtek az elmúlt idôszakban?

– Egy budapesti konferencián vettem részt Pénzes János 
alpolgármester úrral, amelyet a Pro Regio szervezett. A ne-
ves elôadók között volt dr. Szûcs Lajos, a Pest Megyei Köz-
gyûlés elnöke és Bod Péter Ákos, az MNB korábbi elnöke. 
A rendezvény témája a 2013-ig várhatóan kiírásra kerülô 
európai uniós pályázat volt, amelyrôl fontos információkat, 
útmutatást kaptunk, és bízom benne, hogy élni is tudunk 
majd vele. Természetesen ennek legalapvetôbb része, hogy 
az önerôt mindig tudjuk biztosítani, és hogy sikeres pályáza-
tokat adjunk be. Alpolgármester úrral úgy gondoljuk, a város 
jövôbeni fejlôdése szempontjából nagyon értékes és hasz-
nos volt a konferencia.

– Hogy áll jelenleg az erdôbirtokosság helyzete? 
Szárnyra kapott a városban a hír, hogy a leendô birto-
kosok már megkapták a mûködési engedélyt.

– Az elmúlt idôszakban tárgyaltam Herkules Zoltán úrral, 
aki az erdôbirtokosság elnöke és a legnagyobb rész tulajdo-
nosának, Baldauf Attilának a megbízottja. A földterület, ami-
rôl szó van, a Szoborhegytôl a temetôig terjedô rész, amely 
körülbelül 50 hektáron lévô erdôt foglal magába. Az erdô-
birtokosságban az önkormányzatnak is van tulajdonrésze, 
amelyet polgármesterként képviselek, és egyben a testüle-
ti tagok megválasztottak alelnöknek is. A terület több mint 
50%-a Baldauf Attila tulajdona, ez azt jelenti, hogy a dönté-
seket egyedül is meg tudja hozni, azonban pozitívumként el-
mondhatom, hogy konstruktív megbeszélések folynak, ahol 
figyelembe veszik mind az önkormányzat, mind a római ka-
tolikus egyház kéréseit. Valóban igaz, hogy bejegyzésre ke-
rült az erdôbirtokosság, és megkapta a kitermelési engedélyt 
erre a területre. A Pilisi Parkerdô Zrt. – szintén résztulajdonos 
– felügyelete mellett csak a kijelölt fákat lehet kivágni, és 
természetesen az erdôgazdálkodás magában foglalja a köte-
lezô újratermelést is. Hosszú folyamat lesz, úgy tudom, 6-8 
év, de az erdôrész teljesen meg fog újulni.

– A lezajlott augusztus 20-i ünnepségek után hogy 
érzi, sikeresek voltak a városi rendezvények?

– Több rendezvény futott párhuzamosan, és úgy érzem, 
nagyon sikeresen. Az állami ünnepség mellett most tartot-
tuk az Isaszegi SE megalakulásának 100. évfordulóját. Az 
ünnepségekhez csatlakoztak testvértelepüléseink küldöttsé-
geikkel. A centenáriumra kitüntetett figyelemmel készültünk. 
Az önkormányzat és a sportegyesület barátainak széles körû 
összefogásával, támogatásával az évfordulóra a sporttelep 
megújult, elkészült a pálya modern kivilágítása. Reméljük, 
erôfeszítéseinkkel örömet szereztünk az isaszegi sportrajon-
góknak.

– Ha már a sportot említi, egy nemzetközi kerékpár-
verseny is volt Isaszegen.

– Valóban, egy másik rangos sportesemény volt július 
24-én, a Central European Tour Budapest GP UCI 1.2, elne-
vezésû, 128 kilométeres nemzetközi bicikliversenynek lehet-
tünk házigazdái, amely a Damjanich iskola elôtt rajtolt. A ver-
senyzôk 14 országból érkeztek, és maga a megmérettetés 
már egy válogató volt a londoni olimpiára. Nagy büszkeség 
számunkra, hogy Isaszeg ilyen magas szintû versenynek 
lehetett az induló állomása. Öröm és megtiszteltetés érte 
személyemet, hogy a futam fôvédnökeként a verseny végén 
én adhattam át a díjakat a gyôzteseknek.

– Úgy értesültünk, hogy Pintér Sándor belügyminisz-
ter a Nemzeti Bûnmegelôzési Tanács tagjának nevezte 
ki. Mit vár ettôl a kinevezéstôl, és miért pont Önre esett 
a választás?

– A Magyar Önkormányzatok Szövetsége javaslatára, 
felkérésére kerültem a tanácsba mint polgármester. Nagy 
meglepetés és megtiszteltetés volt számomra egyrészt az 
önkormányzati vezetôk részérôl, hogy engem javasoltak, il-
letve a belügyminiszter úr részérôl, hogy elfogadta a jelölé-
semet. Minden erômmel azon leszek, hogy ezt a bizalmat 
megszolgáljam. A munkámmal kapcsolatban természetesen 
mindent el fogok követni, ami rajtam múlik, hogy országo-
san csökkenjen a bûnözés, és bízom benne, hogy a pozíci-
óm segítségével egyszer és mindenkorra meg tudjuk oldani 
Isaszeg közbiztonságát. Pozitív változásként említeném meg, 
hogy a Pécel–Isaszeg rendôrôrs állománya az elmúlt idô-
szakban lényegesen bôvült, és remélem, ezt már Isaszeg la-
kossága is megtapasztalta.

– Köszönjük, polgármester úr, a beszámolót, munká-
jához további erôt és kitartást kívánunk.

Köszönet
Köszönetünket fejezzük ki Vercsik 
József vállalkozónak, aki a sportpálya 
és az önkormányzat közötti gyalog-
járdát elkészítette, annak költségeit 
teljes egészében vállalta.

Köszönjük Szûrös Attila vállalko-
zónak, hogy az önkormányzat több 
intézményében a fûtés- és vízszerelési munkákat társadal-
mi munkában elvégezte, továbbá megköszönjük Pálfi Zsig-
mond villanyszerelô vállalkozónak, aki szintén társadalmi 
munkában az Ady Endre és a Görgey utca sarkán lévô köz-
világítási lámpatesteket térítésmentesen felszerelte.

Hatvani Miklós polgármester
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Városunk
Köszönet gyermekeink egészségéért
„Minden embernek kell, legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentôl való.” (Wass Albert)

Küzdelmes, tartalmas, több évtizedes Isaszegen eltöltött munka után nyugdíjba vonul Dr. Schwaiger Mária Éva, az 1-es szá-
mú körzet házi gyermekorvosa. A város vezetése megköszöni a doktornônek az Isaszegen eltöltött 32 év szolgálatát, az isa-
szegi gyermekekért, anyákért végzett áldozatos, önzetlen munkáját. 

Schwaiger doktornô 1979 óta dolgozik gyermekorvosként Isasze-
gen. Az akkori nehéz életkörülmények között is megállta a helyét a 
több mint nyolcezer fôs település egyedüli gyermekorvosaként. Ma már 
generációk köszönhetik meg neki az egészségükért folytatott odaadó, 
lelkiismeretes munkát. Orvosként folyamatosan képezte magát, szak-
tudásával, több éves gyakorlatával pótolhatatlanná vált a településen. 
Hivatástudatával, hitével és a gyermekek iránti önzetlen szeretetével 
kiérdemelte azt a tiszteletet és megbecsülést, ami a családok és a mun-
katársak által körülveszi, és amit gyógyítóként egy orvos az életpályája 
során elérhet. 

Az önkormányzat külön megköszöni a doktornônek azt a segítséget, 
amit a gyermekorvosi rendelô folyamatos fejlesztéséért tett a hosszú 
évek alatt, továbbá hálásan köszöni, hogy a mai gazdasági helyzetben 
orvoshiánnyal küszködô országban mindent megtett azért, hogy a város 
ne maradjon gyermekorvos nélkül a nyugdíjazása után. 

Jó egészségben eltöltött, hosszú, nagyon boldog nyugdíjas éveket 
kívánunk, a vágyai és elképzelései megvalósítását családja, unokái kö-
rében.

 Isaszeg Város Önkormányzata

Ne nôjön fel egy magyar 
gyermek sem mese nélkül!
Kedves isaszegi szülők! 
A gyermek életének nélkülözhe-
tetlen része a mese: fejleszti a szó-
kincsét, koncentrációs képességét, 
gazdagítja a fantáziáját. 
A FIDESZ helyi csoportja úgy hatá-
rozott, rendszeresen meseolvasást 
szervez játszótereinken, amelyre 
szeretettel hív minden kisgyermeket a szüleivel.

Az elmúlt hetekben már több alkalommal mesélt Karádi Zsuzsanna 
tanárnô a kicsiknek.

A felolvasás végeztével az édesanyák élénk társalgásba 
kezdtek, és a csemeték vidáman fogyasztották a finom-
ságokat. Önfeledt játékkal fejezôdött be a mesedélután, 
mindenki jól érezte magát.

Az érdeklôdôk az isaszeg.fidesz.hu honlapon találhatják 
meg a helyszíneket és 
az idôpontokat, illetve a 
20/245-8260-as telefon-
számon kaphatnak 
felvilágosítást.

Fidesz  
isaszegi szervezete
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Az önkormányzatok adósságai
Augusztus 20-án jelent meg a Heti Válasz honlapján a 100 
legeladósodottabb önkormányzat listája, melyet a GKI 
Gazdaságkutató Zrt. által összegyûjtött adatok alapján ké-
szítettek el, az egy lakosra jutó adósság szerint. E megköze-
lítés azért érdekes, mert így nem feltétlenül a nagyvároso-
kat találjuk a „feketelista” legtetején; a kutatás eredményei 
alapján az érintett 100 település egyharmada 10 000-nél 
kevesebb lélekszámú! Jó hír, hogy városunk nem szerepel 
ezen a listán. 

A vizsgálat egymilliárd forintnál magasabb tartozásállo-
mányú és ezer lakosúnál népesebb településekre terjedt ki, 
de meggyôzôdésem, hogy ha mind a 3200 önkormányzatot 
megkérdezték volna, akkor sem kerültünk volna be még az 
elsô két-háromezerbe sem.

Akik viszont jelentôs – egy fôre jutó – adósságot hal-
moztak fel: az elsô három helyezett a Zala megyei Gelse, 
Zalaszent iván és Harkány – minden egyes lakosukra kb. 
egymillió forintnyi adósság jut. A választókerületünkbôl fel-
kerültek: a listán Szada a 9. (félmillió Ft/lakos) – kicsivel le-
maradva a fôvárosi V. kerülettôl, Veresegyház a 11. (szintén 
kb. félmillió Ft/lakos), a 33. Gödöllô (260 000 Ft/lakos), 
Csömör pedig a 64. (188 000 Ft/lakos). 

Pécs, mely a legnagyobb összeggel (kb. 36 milliárd fo-
rinttal) tartozó vidéki város, a lakosokra vetített szám alapján 
csak a 42., Debrecen pedig nincs az elsô százban. 

Hozzá kell tenni azt, hogy ezek nem feltétlenül fizetô-
képtelen, bajban lévô városok, viszont a községek esetében, 
fôleg ahol nem értékteremtô beruházásokra ment el a pénz, 
nincs olyan saját bevétel, ami képessé tenné ôket a hitelállo-
mányuk törlesztésére. A svájci frank utóbbi idôben tapasztalt 
drasztikus drágulása sok helyen a csôdgondnok kijelölését 
hozza el. A megyei önkormányzatok (Pest is) kritikus hely-
zetben vannak – rájuk 200 milliárd forintnyi plusz adósság-
terhet rótt a frank árfolyamának erôsödése 2011-ben. 

Isaszeg adósságállománya 741 millió forint (azaz eny-
nyi kötelezettségünk van 2029-ig). 2005-ben útépítésre 
vettünk fel 330 millió forintot, 2009-ben 131 milliót isko-
lafelújításra és 330 millió forintot újabb útépítésekre, infra-
strukturális beruházásokra (amibôl 293 milliót hívtunk le) 
– ezek OTP-tôl felvett, forintalapú fejlesztési-beruházási hi-
telek. Svájcifrank-alapú hitelfelvételbôl mindössze hétmillió 
forintnyi hátralékunk maradt fenn a mérlegadatok szerint, ezt 
a hitelt még 2008-ban földterület-vásárlásra kellett felven-
nünk. Még egy „devizahitelünk” van: a traktorunk lízingdíja 
euró-alapú (13 millió Ft).

Be kell látni, hogy ha nem akarunk a többiek sorsára jutni, 
az bizony áldozatokkal jár (közalkalmazottak cafeteria-jutta-
tásának megszüntetése, kommunális adó emelkedése, civil 
szervezeteink támogatására fordítható keretösszegek csök-
kenése stb.). Ahogyan azonban a megvalósult és folyamat-
ban lévô beruházások is jelzik, városunk sem mondott le a 
fejlôdésrôl, csak épp kivárva a megfelelô pályázatokat, nem 
hitelbôl, hanem állami és uniós forrásokból valósítjuk meg 

ezeket (ld. szennyvíztelepünk fejlesztésére most nyert 555 
millió Ft).

Nehéz kérdés, hogy ki tehet arról, kinek a felelôssége, 
hogy egy-egy település túlköltekezik. Az állam, mert folyama-
tosan elvon az önkormányzatoktól? A gazdasági világválság, 
ami az államokat is térdre kényszeríti? Vagy a helyi vezetôk, 
akik túl nagyokat álmodnak, vagy csak a napi mûködést kel-
lett valahogy megoldaniuk? Netán a bankok, akik szórták a 
több százmilliós hiteleket olyan hátrányos helyzetû települé-
seknek is, akikrôl feltételezhetô volt, hogy soha nem fogják 
tudni visszafizetni a hitelt? 

Egy biztos: ezeket a hiteleket nem a válság kibontakozá-
sa után, s nem a 2010 májusától regnáló kormány idején 
vették fel az önkormányzatok. A svájcifrank-alapú hitelek ki-
helyezésének felfutása – akárcsak a lakosság esetében – a 
2004 és 2008 közötti idôszakra tehetô. A jelenlegi kormány 
így ismét megörökölt egy olyan problémát – nem mintha 
a továbbgyûrûzô válság nem lenne épp elég –, amelynek 
megoldása nem lesz egyszerû, viszont halaszthatatlan, akár-
csak a bajba jutott devizahiteles családok megsegítése. 

Isaszegnek is ebben a gazdasági környezetben kell tal-
pon maradnia, s ezen fog továbbra is dolgozni az egész kép-
viselô-testület a városvezetéssel együtt. 

Bajusz Dániel,
a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke
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ciVil fórum
Rovatunkat a januári lapszámban indítottuk, célja az Isaszegen mûködô civil szervezetek, egyesületek be-
mutatása, tevékenységük népszerûsítése és a civilek kapcsolatlétesítésének elôsegítése. Az elérhetô nyilván-
tartások alapján adatbázisunk nem teljes, ezért tájékoztatjuk a szervezetek képviselôit, hogy amennyiben sze-
retnék felvenni az önkormányzat segítségével mûködô civil fórummal a kapcsolatot, ezt szerkesztôségünkön 
keresztül is megtehetik. Továbbra is várjuk az egyesületek jelentkezését és beszámolóit.

Hadak Ûtja Lovas Sport Egyesület

Nagyon szép környezetben, városunk keleti felén, a dányi országút mellett mûködik a Hadak Útja Lovas Sport Egye-
sület. Itt találkoztam a szimpatikus, fiatal házaspárral, Csekeô Dorottyával és Gaál Gáborral, az egyesület vezetôivel, 
akikkel az egyesület születésérôl, múltjáról és az álmaikról beszélgettem.

– Mióta mûködik az egyesület, és mi a célja?
– A Hadak Útja LSE 2004-ben alakult, és elsôdleges 

céljának tekinti az ifjúságot megismertetni a ló és a lovag-
lás szeretetével, ami évszázadokig szorosan összefonódott 
a magyar emberek életével. Egyesületünk éveken át folya-
matos résztvevôje volt két ifjúsági versenysorozatnak is, ahol 
nem csak díjlovaglásban, de díjugratásban is nagyon szép 
eredményeket értünk el. Kétszer lett lovunk az Év Lova cím 
gyôztese, és lovasaink közül ötször ünnepelhettünk országos 
bajnokot. Számos lovas rendezvényen szerepeltünk saját be-
mutatóinkkal, rendszeres résztvevôi vagyunk a gödöllôi már-
cius 15-i lovas felvonulásnak. 

– Öt bajnok Isaszegen – ehhez az eredményhez ké-
pest rendkívül szerény az egyesület. Az ifjakkal való fog-
lakozásnak mi a legfôbb hozadéka? 

– Úgy tapasztaljuk, hogy lovassport különösen elônyôs a 
fiatalok fejlôdésében. Érthetô, hogy egészen más a kapcsolat 
egy lovas és a lova között, mint egy kerékpáros és a kerék-
párja között. A fiatal lovas korán megtanul felelôsséggel élni. 
A lelkesedésen túl a szeretet is motiválja, és erôs a kapcso-
lata a természettel. Inkább lesz belôle tisztelettudó, szorgal-
mas közösségi ember, mint kallódó. 

– Jól látom, hogy zabla nélkül lovagolnak? 
– Két éve lovainkat az úgynevezett természetes lókikép-

zés alapján lovagoljuk, ami többek között azt is magába fog-
lalja, hogy nem használunk lovaink szájában zablát, erôszak 
nélkül kérjük a feladatok elvégzését. 

– Volt-e mostanában valami újdonság az egyesület 
életében?

– Ez az elsô év, hogy lovastábort rendeztünk, de a visz-
szajelzések alapján bátran ki merjük jelenteni, hogy nem az 
utolsó. A táborlakók nemcsak a lovaglás, hanem az íjászat 
alapjait is elsajátíthatták, illetve megtanulhatták lúdtollal a ro-
vásírást is. Támogatást kaptunk az önkormányzattól a tábor 
megszervezéséhez, amit ezúton köszönünk. 

– Beszélhetünk a jövôrôl is?
– Egyesületünk az idô elôrehaladtával egyre fontosabb-

nak érezte, hogy ne csak a lovaglás szeretetét, hanem más 
ôsi magyar hagyományokat is megismertessen a fiatalokkal. 
Jól kapcsolódó tevékenységek az íjászat, lovas íjászat, baran-
ta, de sok másra is gondoltunk. Arra törekszünk, hogy a gyere-
kek ezeket a hagyományokat meg is élhessék, ezért felvettük 
a kapcsolatot több íjász- és barantaszervezettel is. Keressük a 
további lehetôségeket is az együttmûködésre. Nagyon remél-
jük, hogy a lovaglás bekerül az iskolai testnevelés tantervébe. 

– Igen, ez nagyon szerencsés lenne, mert Isaszegen 
kevés a jól felszerelt tornaterem, és bizony a lovassport 
ezt pótolhatná, hiszen a lovaglás a test minden izmát 
megmozgatja, még a lélekre is hat. Sok mindent szeret-
nék még kérdezni, de a megengedett terjedelem szûk 
korlátok közé szorít. Van-e lehetôsége az olvasóknak, 
érdeklôdôknek a további megismerésre?

– Természetesen. Mindenkit szeretettel várunk itt a hely-
színen, de sok mindent megtudhatnak rólunk a www.poni-
tanya.sokoldal.hu weboldalon.

– Köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy minél 
több álom valóra váljon.

Dr. Kardos Gábor
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kultúra
Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló  
Együttmûködési Program 2007–2013 
Zeliezovce – Isaszeg /HUSK/0901/1.7.1/0103

Kulturális nyár egymás kultúrájának tükrében 
Isaszeg – Zselíz 2011
Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttmûködési program 2007–2013 keretében Zselíz és Isaszeg kultu-
rális hagyományainak összekötése a Partnerség jegyében az Európai Unió társfinanszírozásával.

A program keretében mindkét részrôl 80 gyerekkel és közel 
20 pedagógussal tudtuk megismertetni Magyarországot és 
Szlovákiát. Mindkét program felejthetetlen élményekkel, ba-
rátságok kialakulásával végzôdött. 

Az uniós pályázatokban a fenntarthatóság, a jövôbeni 
építkezés szerepe kiemelten fontos jelentôségû. Egymás 
megismerése élményszerû eseményekkel, helyzetekkel már 
az elmúlt hónap emléke. A jelenben az a feladatunk, hogy 
azt a vágyat, amely a gyerekekben és a kísérô pedagógu-
sokban kialakult, megvalósítsuk, lehetôséget teremtsünk az 

újabb találkozásoknak, a további közös élményeknek. Ma-
gyarul: építkezzünk a jövônek! Annak a közös jövônek, mely-
ben a fiatal felnôtté váló mai táborozó gyermekeink jó ér-
zéssel, békével, barátsággal gondolnak a magyar és szlovák 
emberekre, tájakra, az egész országra.

Csak ennyi volt, van, lesz a feladatunk. Nem kevés… 
Az élménybeszámolókat az alábbi honlapokon lehet el-

olvasni: http://hu.isaszeg-zeliezovce.eu • www.isaszeg-ze-
liezovce.eu • www.isaszegmuvotthon.hu

Verseczkyné Sziki Éva, projekt menedzser

Az Isaszegi Asszonykórus Kárpátalján vendégszerepelt

Van a világvégén (vagy mégsem ott?) egy kicsike kis falucs-
ka, aminek ifjú polgármestere, Mester András úgy gondolta, 
hogy nem panaszkodni kell a szegénységre, hanem tenni 
kell ellene.

Mezôgecse polgármestere jó pár – „rátermett”, jobb jö-
vôt kívánó – családdal úgy látta, hogy a saját föld megmûve-
lése mellett a turizmus jelenthet kiutat a jövôben a munka-
nélküliségbôl.

Aki evett már udvarban nevelt csirkét, a konyhakertben 
termesztett, jó ízû ételt, az tudja, hogy mirôl beszélek. Ekko-
ra zöldségeket még nem láttunk, mint amilyenek ezekben a 
kiskertekben termettek. Biztosan a jó földet, de a jó gazdát 
is dicsérik. 

Ha ilyen lelkesedéssel és jó lélekkel fogadják a vendége-
ket Kárpátalján, akkor mindig lesz visszatérô turista.

Hisz ki ne akarná látni a Tatárhágót (azt a helyet, ahol a 
dicsô régmúltban még Lengyelországgal voltunk határosak), 
ki ne akarná követni a fekete és fehér Tisza tiszta vizû höm-
pölygését, s látni a szôke Tisza kiteljesedését?

Bár azok a huncut hölgyek, akik „rosszban sántikálnak”, 
nem biztos, hogy szívesen nekivágnak az asszonyt próbá-
ló lengôhídnak (a történetét mindenki megismerheti, aki 
elmegy a mesés Mezôkörös völgyébe). Az ifjú házasulan-
dók figyelmébe ajánlom a Schönberg-kastély parkját. Valami 
varázslat lehet benne, mert annyi menyasszonyt, vôlegényt 
egyszerre egy helyen még nem láttunk. No és persze ott van 
az ifjúság forrása is…

Nagyberegben szépséges, nagyanyáinktól tanult min-
tákkal készítenek szôtteseket fiatalok és idôsek. Csodaszép, 
több száz éves templomokban (Csaroda, Mihálka, Gerény) 
gyönyörködhetnek még a látogatók a Kárpátaljai túrán, ter-
mészetesen vásárfia is akad az utazás során. 

 S mindezt tetézte az igazán szép szlovák város, Kassa 
látogatása is, ahol megfáradva „elbeszélgethettünk” Márai 
Sándorral is. 

II. Rákóczi Ferenc fejedelem sírjánál (mely a Szent Er-
zsébet Dómban található) tisztelettel adóztunk múltunk 
nagyjai elôtt. 

Az Isaszegi Asszonykórus méltán volt hivatalos a Dr. Ger-
zanics Magdolna (a KOTA és a Vass Lajos Szövetség elnök-
ségi tagja) által szervezett Felvidéki – Kárpátaljai útra. Nagy 
sikert aratva mutatkoztak be Mezôgecse népe elôtt. 

Köszönjük a lehetôséget Isaszeg Város Önkormányzatá-
nak, Mészáros Gusztávné képviselô asszonynak, az Isaszeg 
Népi Hagyományai Alapítványnak és a Dózsa György Mûve-
lôdési Otthonnak.

Kívánjuk, hogy sokan segítsék útjukkal a fürge lábú mezô-
gecsei táncosokat és a szorgalmas és csupa szív kárpátaljai 
vendéglátókat.

Verseczkyné Sziki Éva 
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A Gaudium Carminis Kamarakórus eseményeirôl

Nôi kamarakórusunk július 9-én Vácott énekelt az V. Váci Nemzetközi Gregorián 
Fesztivál keretében a nyílt napon, a piarista templomban. A Schola Veritas, Schola 
Gregoriana Diosdiensis, Gloria Dei-Homo Vivens és az Exultate Cantores énekelt 
velünk egy koncerten, hirdetve Isten dicsôségét. A háromnapos, külföldi és bel-
földi scholák által adott gyönyörû koncerteket és más rendezvényeket – melyek 
július 7–9-ig tartottak – a vasárnapi Te Deum zárta le a székesegyházban Dr. Beer 
Miklós püspök úr celebrálásával.

Újra nagy esemény volt kamarakórusunk életében a III. Kórustábor Dobo-
gókôn, melyet önköltségesen szerveztünk a Báró Eötvös Loránd Turistaházban. 
Napi átlagban 5 órát énekeltünk 5 napon keresztül, gyakoroltuk kórusdarabjain-
kat. Emellett hétfôn Dobogókôn túráztunk, sétáltunk, kedden már hosszabb távra 
mentünk, szerdára is jutott egy kevés „levegôzés” a szabadban, de csütörtökre 
teljesen elromlott az idô, így szinte egész nap gyakoroltunk. Péntek délelôtt még volt egy jó próba az étteremben, aztán haza-
indultunk. Feltöltôdve, a jól végzett munka örömével jöttünk haza. Magdinak, Katának köszönjük az utaztatást!

Surmann Mária kórusvezetô

Megbocsátás hete a könyvtárban

A Jókai Mór Városi Könyvtár az Ôszi Könyvtári Napok keretében 2011. október 3–9. között visszahozott dokumen-
tumokért a késedelmi díjat elengedi. Ha van olyan könyv Önnél, melynek kölcsönzési ideje lejárt, de elfelejtette, azt 
most a késedelmi díj megfizetése nélkül visszahozhatja. Érdemes kihasználnia ezt a lehetôséget, mert „egyhetes” 
dokumentum esetén a napi 20 Ft-os, az „egyhónapos”-nál a napi 10 Ft-os késedelmi díj könyvenként néhány hét 
alatt jelentôs összegre nôhet. Fô célunk az, hogy a könyveink újra kölcsönözhetôvé váljanak. Régen látott olvasóin-
kat szeretettel várjuk és megértéssel fogadjuk.
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sport

Az U9 és U11-es korosztály, az ifjúsági, a serdülô, valamint az öregfiúk labdarúgócsapatok 
mérkôzéseivel vette kezdetét az a két hétig tartó városi rendezvénysorozat, amely több hó-
napon át tartó elôkészítô munka és példás összefogás eredményeként méltó megünneplé-
se volt a századik születésnapját ünneplô egyesületnek. 

A labdarúgók megemlékeztek elhunyt játékostársaikról az isaszegi temetôben, majd a 
mûvelôdési otthonban megrendezett sportolók és sportvezetôk találkozójával, az egyesület 
100 évébôl készült fotókiállítással folytatódott a városi ünnepség.

Az augusztus 20–21-i rendezvény keretén belül – Isaszeg történetében elôször – nem-
zetközi felnôtt labdarúgótorna vette kezdetét, amelyen Zselíz, Kishegyes, Bojanów csapatai 
és az Isaszegi SE baráti mérkôzései tették emlékezetessé a centenáriumot.

A 100 éves Isaszegi Sport Egyesület   centenáriumi ünnepsége
Az „Isaszeg Sportjáért” kitüntetést 

az egyesület elnöke vette át

Két emberöltőn át a sportért

Az isaszegi és a zselízi focisták nem csak a pályán,  
hanem a levegőben is küzdöttek a labdáért

A labdarúgótorna résztvevő csapatai az eredményhirdetésre várva

Szendrő János-díjat kapott az év legjobb focistája – gratulálunk!

A polgármester útjára bocsátja a vándorkupát
A 100 éves egyesület korábbi sportolóit köszöntötték a pályán
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A 100 éves Isaszegi Sport Egyesület   centenáriumi ünnepsége
A labdarúgótorna zárásaként ünnepélyes díjátadás következett, 

egyben öt játékos búcsúzott az aktív labdarúgástól. Az „Isaszeg 
sportjáért” kitüntetést az Isaszegi Sport Egyesület vehette át, a hat 
évtized játékosi és edzôi tevékenységéért járó kitüntetésben Kiss 
Sándor részesült, amelyet az MLSZ Pest megyei igazgatója, Benkô 
Tamás adott át. A Szendrô János-díjat az év legjobb isaszegi ifjúsá-
gi labdarúgója, Kisréti Marcell kapta. A nemzetközi labdarúgótorna 
gyôztesének járó vándorkupát Kishegyes csapata nyerte el.

A város életében jelentôs eseménysorozat lezártával reméljük, 
hogy újabb sikeres idôszak kezdôdik Isaszeg sportéletében!

A nemzetközi labdarúgótorna megnyitója
Kishegyes, a győztes csapat

A kiállítás megnyitóján Fekete Miklós,  a PMLSZ elnöke méltatta a futball fontosságát

Az Isaszegi SE öregfiúk csapata fiatalos lendülettel játszott a labdarúgótornán

Utánpótlás

Az Isaszeg SE és az MTK 

öregfiúk mérkőzésének 

izgalmas pillanataiból
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2011. ôszi labdarúgó mérkôzések

felnôtt ifi

1. Isaszeg – GEAC szeptember 14., szerda 17.00 –

2. Vácrátót – Isaszeg augusztus 27., szombat 17.00 15.00

3. Isaszeg – Dunabogdány szeptember 4., vasárnap 16.30 14.30

4. Pomáz – Isaszeg szeptember 10., szombat 16.30 14.30

5. Isaszeg – Mogyoród szeptember 18., vasárnap 16.00 14.00

6. Gyömrô – Isaszeg szeptember 24., szombat 16.00 14.00

7. Isaszeg – Piliscsaba október 2., vasárnap 15.00 13.00

8. Perbál – Isaszeg október 8., szombat 15.00 13.00

9. Isaszeg – Aszód október 16., vasárnap 14.30 12.30

10. Pilisszentiván – Isaszeg október 23., vasárnap 14.30 12.30

11. Isaszeg – Tahitótfalu október 30., vasárnap 13.30 11.30

12. Erdôkertes – Isaszeg november 6., vasárnap 13.30 11.30

13. Isaszeg – Dunakeszi november 13., vasárnap 13.30 11.30

14. Isaszeg – Csomád november 20., vasárnap 13.00 11.00

15. Isaszeg  szabadnapos

Magyar Kupa: augusztus 24. szerda 17.00: Isaszeg – Bag
Ligeti László

A GENKI WKSZE féléves értékelése

Az elmúlt félév ismét remekül sikerült, jó hangulatú, de ke-
mény edzésekkel, sikeres versenyekkel, edzôtáborokkal.

Idén januárban eggyel bôvült egyesületünk edzéshely-
színeinek száma Isaszegen, hiszen beindult az ovikarate a 
Bóbita Óvodában is, ahol hatalmas lelkesedéssel tanulták az 
újabb és újabb mozdulatokat a kicsik.

Februártól megkezdôdött a tavaszi versenyszezon, me-
lyen belül egyesületünk karatékái 6 versenyen 58 (12 arany, 
18 ezüst, 28 bronz) érmet szereztek az egyre nehezedô me-
zônyben.

A félév közepén egyesületünk vezetôi nemzetközi edzô-
táboron vettek részt Prágában, amely mind technikai, mind 
sportpolitikai szempontból nagy sikernek könyvelhetô el, hi-
szen meghívást kaptunk más nemzetközi táborokba is.

Májusban elérkezett a már nagyon várt GENKI Családi 
Sport- és Egészségnap, amely a rossz idô ellenére is remek 
hangulatban telt.

A félévet pedig a hagyományos GENKI Nyári Edzôtábor-
ral zártuk le, melyhez az önkormányzat – pályázatunk alap-
ján – hetvenezer forinttal járult hozzá, amit ezúton is köszö-
nünk. A gyomaendrôdi hét az eddigihez hasonlóan remekül 
telt, napi 3 edzéssel, szabadidôs programokkal, sok nevetés-
sel, pompás hangulatban. A táborban több mint 40 karaté-
kánk edzett keményen, és szerzett hasznos tapasztalatokat 
az edzôtábor során, melyet övvizsga zárt. Azon karatékáink, 
akik egész éves teljesítményükkel és hozzáállásukkal kiérde-
melték a vizsgázás jogát, mind remekül helyt álltak.

A nyári rövid pihenô után felfrissülve indulnak újra edzé-
seink augusztus elejétôl, melyeknek helyszínei és idôpontjai 
megtalálhatóak lesznek folyamatosan frissülô honlapunkon 
a www.genki.hu oldalon. Amennyiben kérdése merülne fel 
egyesületünkkel, edzéseinkkel kapcsolatban, látogassa meg 
honlapunkat vagy írjon a genki@genki.hu címre.

Helyesbítés
Az augusztusi számunkban megjelent „Orlik József Isaszegért” címû 
cikkünkhöz az alábbi helyesbítést tesszük: Tóth Sándor volt a sportkör 
elnöke, amikor az Isaszegi K.S.K. 1976 után másodszor, az 1990/91-es 
bajnokságban nyújtott kiváló teljesítményével ismét felkerült a megyei 
szintre. szerkesztôség
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innen-onnan
Olvasóinktól
Beláthatatlan …
Olvasónk szeretné felhívni az illetékesek figyelmét arra, hogy 
az Ady és a Sápi utcai átkelônél a kanyar beláthatatlan, ezért 
veszélyben van, aki át szeretne jutni a túloldalra. Sokan jár-
nak itt át az úton, kisgyermekek, idôsek, és nem csak az ott 
lakók, de az orvosi rendelôbe igyekvôk is. Véleménye szerint 
jó lenne idôben intézkedni, amíg még nincs baj. Úgy tudja, 
mostanában egy asszonyt gyermekével együtt majdnem el-
ütöttek. Véleménye szerint, ha a bokrokat levágnák egészen 
alacsonyra, már akkor is jól belátható lenne a kanyar. 

Kutyák
A kutyatartás nem csak az emberek szíve joga, hanem fele-
lôsségvállalást is jelent, napi gondoskodást az állatról, a biz-
tonságos állattartás megvalósítását. A levél írója kéri a kutyák 
gazdáit a kutyatartásra vonatkozó szabályozásban foglaltak 
betartására: „17.§ (19) Belterület közterületén – kivéve az 
ebek futtatására kijelölt terület – ebet csak pórázon lehet 
vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki 
az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

(2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, 
hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne 
veszélyeztethessen.”

Felhívja a figyelmet, hogy a nem megfelelô kennel vagy 
hiányos kerítés miatt már sok kutya elszabadult, ezzel veszé-
lyeztetve mások, fôként a gyerekek testi épségét. Az újonnan 
épített játszótér az önkormányzat ígérete ellenére sincs be-
kerítve, így az elkóborolt kutyák nyugodtan tudják itt végezni 
dolgukat. A kutyák gazdáit kéri, hogy kedvencük után taka-
rítsák össze a keletkezett piszkot. Javaslata szerint célszerû 
lenne, ha közterületeken, iskola, óvoda, bevásárlóhelyek stb. 
mellett kifüggesztésre kerülne az állatok tartásáról szóló ren-
delet, és a bennük foglaltak betartását ellenôriznék, a sza-
bálytalanságokat megfelelô szankciók követnék.

Parlagfû
Olvasónk az illetékesek intézkedését kéri, mivel az Isaszeg 
határában található napraforgótáblákban 1–1,5 méter ma-
gas parlagfû nôtt.



14 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

oktatás
Szeptember elsején  
kezdôdik az új tanév 

A nemzeti erôforrás miniszter kiadta a 2011/12-es tanév 
rendjérôl szóló rendeletét. Eszerint a tanítási napok száma 
az általános iskolákban 183, a nappali oktatás munkarendje 
szerint mûködô középiskolában és szakiskolában pedig 182 
nap lesz. 

Az elsô tanítási nap 2011. szeptember 1., csütörtök, az 
utolsó 2012. június 15., péntek. A középiskolákban és a 
szakiskolákban a végzôs évfolyam diákjai számára május 3. 
az utolsó tanítási nap, kivétel a Belügyminisztérium fenntar-
tásában lévô szakközépiskolákban, náluk május 25., illetve 
a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévô szakközép-
iskolákban, ahol június 1. az utolsó tanítási nap. A szakis-
kolákban illetve a szakközépiskolák másfél, két és fél éves 
képzésében tanulók január 13-ig járnak iskolába.

Az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben és a fel-
nôttoktatásban a szorgalmi idô elsô és utolsó napját – a szor-

galmi idô elsô és utolsó hetének keretében – az igazgató 
határozza meg.

A szorgalmi idô elsô féléve január 13-ig tart, az iskolák-
nak január 20-ig kell értesíteni a tanulókat, a szülôket az elsô 
félév eredményérôl. Az ôszi szünet november 2-tôl novem-
ber 5-ig, a téli december 22-tôl január 2-ig, a tavaszi szünet 
április 5-tôl 9-ig tart.

A Magyar Közlöny 2011. évi 60. számában jelent meg a 
nemzeti erôforrás miniszter 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rende-
lete a 2011/2012-es tanév rendjérôl, valamint egyes okta-
tási tárgyú jogszabályok módosításáról.

Polgármesteri Hivatal

Nyári programok

Intézményeink idén nyáron is változatos programokkal, ki-
rándulásokkal és táborozással várták a gyerekeket, az ország 
különbözô pontjaira látogattak el – részben az önkormányzat 
anyagi támogatásával. 

A Hétszínvirág és a Bóbita Óvoda egy-egy egész napos 
kirándulással örvendeztette meg csoportjait.

A Damjanich János Általános Iskola 7. osztályos tanulói 
Dunapataj – Szelidi-tónál a középiskolai felvételire elôkészítô 
táborban vettek részt.

A Klapka György Általános Iskola és AMI idén is több tá-
borozási lehetôséggel lepte meg diákjait. A matematikatábort 
Óbányán, a hagyományos alsós és felsôs táborukat Zamárdi-
ban tartották, és tanulmányutat szerveztek ebben az évben 
is Ausztriába, Innsbruckba. A zene-sporttáborban a zeneokta-
tás mellett a gyerekek kirándulásokon is részt vettek. Az 5.b 
osztály öt tanulója ingyenesen vett részt az Egyesült Államok 
magyarországi nagykövetsége által szervezett „Romák és Ba-
rátaik” elnevezésû tolerancia-táborban Balatonlellén.

A Dózsa György Mûvelôdési Otthon, a „Segítôkéz” Csa-
ládsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat, az egyházak és civil 
szervezetek egytôl egyig tartalmas, szórakoztató, vidám prog-
ramokat szerveztek a nyár folyamán a gyerekeknek. 

Haszara Andrea

Esti tagozatos gimnázium 
Kistarcsán

ÉRETTSÉgIzzEn vElünK! Akár 2 éves képzésben is! 
Tandíjmentes! Diákigazolvány igényelhetô!

Beiratkozás: augusztus 29-én és 31-én, valamint  
szeptember 05-én és 07-én 1600–1800 óra között.

Pótbeiratkozás: szeptember 12-én és 14-én. 
A Simándy József Általános Iskola épületében  
(az uszoda mellett). Telefon: 30/637-9756.
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egyház
Augusztus 20.
Augusztus 20-án a keresztény magyar államalapítást, Szent István királyt, az ô ereklyéinek fel-
emelését, az égi és a földi kenyérért való hálaadás napját is ünnepeljük.

Szent István Géza fejedelemnek és feleségének, az erdélyi Gyula lányának, Saroltának 
házasságából született. A hagyomány szerint Szent Adalbert keresztelte meg. Az elsô vértanú 
diakónus után az István nevet kapta a keresztségben, hogy a vértanúságig kitartson a hitben.

Géza fejedelemnél a kereszténység felvé-
tele fôként politikai indíttatású volt, dinasztikus 
és állami célokat szolgált. Szent István egész 
valójával keresztény volt, Krisztus követésében 
maga járt elöl jó példával. Országalapító kirá-
lyunk megalkotta a törvényeket, megszervezte 
az egyházi életet, mindezeket keresztény szel-
lemben tette, lerakta az új keresztény társada-
lom alapjait. Annak tudatában élt, hogy egy-
koron Isten ítélôszéke elé fog állni. Az erkölcsi 
követeléseket magára nézve is kötelezônek is-
merte. Példás családapaként élt. Szent István, 
Szent Imre és Boldog Gizella személyben az 
elsô magyar szent családot tisztelhetjük. 

Hite abban is megmutatkozott, hogy amikor 
már semmi földi reménye nem volt – gyerme-
kei meghaltak, öregségében ereje megfogyat-
kozott –, nem esett kétségbe, a koronáját, az 
országot, a magyar népet a Boldogságos Szûz-
nek, a Magyarok Nagyasszonyának ajánlotta.

1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján halt meg, Székesfehérváron temet-
ték el. Sírjánál csodák és számos imameghallgatás történt. Szent László király 1083. augusz-
tus 20-án pápai engedéllyel oltárra emeltette Istvánt. Ez akkor egyenértékû volt a szentté 
avatással. 

A világegyház augusztus 16-án, a magyar egyház augusztus 20-án, mint a magyar nemzet 
mennyei patrónusát, fôvédôszentjét ünnepli.

Augusztus 20-át a kommunista rendszer igyekezett tartalmilag átformálni: az új kenyér 
ünnepének nevezték el, majd az (új – szocialista) alkotmány napjaként ünnepelték. A rend-
szerváltozás óta újraindultak a régi hagyományok, ismét rendeznek Szent Jobb-körmenetet.

Fiának hátrahagyott intelmeiben többek között a következô uralkodói szabályok találhatók: 
„Uralkodjál szelíden, alázattal, békésen, harag és gyûlölködés nélkül! A király koronájának 
legszebb ékszerei a jótettek; azért illô, hogy a király igazságossággal és irgalmassággal, va-
lamint a többi keresztény erénnyel ékeskedjék. Minden nép saját törvényei szerint él; add 
meg az országnak a szabadságot, hogy aszerint éljen!”
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Dr. Papp Tünde gyermekorvos Isaszegen

Szeptembertôl Isaszegen az 1-es számú körzetben Dr. Papp Tünde gyermekorvos kezdi meg szolgálatát. A lakosság 
tájékoztatására szerkesztôségünk bemutatja a doktornôt.

– Kérjük, meséljen nekünk a gyökerekrôl. Hol nevel-
kedett?

– A fôvárosban, Újpesten születtem, itt jártam iskolába, 
és itt kezdtem el a gimnáziumot is. Amikor 16 éves voltam, 
Üllôre költöztünk, édesanyám ma is ott él.

– Hol folytatta a tanulmányait?
– Az érettségi vizsgát már Monoron tettem, és ezután 

a budapesti orvosi egyetemen folytattam a tanulmányai-
mat. Az egyetemi évek alatt férjhez mentem, és született két 
fiam. Az orvosi egyetem befejezése után a székesfehérvári 
Szent György kórházban dolgoztam, és gyermekgyógyászat-
ból szakvizsgát tettem.

– A szakvizsga megszerzése 
után hol dolgozott?

– A szakvizsgám után megszü-
letett a harmadik fiam, így a GYES-t 
követôen fôállású iskolaorvos lettem. 
Amikor a gyermekek iskolába és óvo-
dába jártak, házi gyermekorvosként 
kezdtem dolgozni Móron. Ezt a mun-
kámat nagyon szerettem, de komoly 
konfliktusba kerültem magammal, 

mivel e munka mellett a gyermekeimre nem jutott elég idô. 
Így nagy vívódások után megpályáztam a móri tisztifôorvosi 
állást, amit el is nyertem. Újabb szakvizsgát tettem megelô-
zô orvostan és népegészségtanból, valamint közigazgatásból. 
A területen nagy hangsúlyt fektettem a megelôzésre, szervez-
tünk „egészségnapokat”, és igyekeztünk a lakosságot minél 
szélesebb körben bevonni a szûrôvizsgálatokba. A gyerekek-
nél egészségügyi témákban tartottunk játékos felvilágosítást, 
és a fogorvosokkal összefogva próbáltunk javítani a fogászati 
prevención. Közben gyermekeim felnôttek, így én visszamen-
tem a gyógyításba, és 2009-ig Móron vezettem a gyermek-
orvosi szakrendelést. Emellett Komárom megyében mozgó 

szakorvosi szolgálatot láttam el. Miu-
tán a TB lecsökkentette a szakorvosi 
órák számát, úgy döntöttem, szétné-
zek a világban, hogy máshol hogyan 
is mûködik az egészségügy. Írország-
ba mentem, ahol a tapasztalataim 
meggyôztek arról, hogy a Magyaror-
szágon mûködô gyermekgyógyászati 
és védônôi ellátás kiemelkedôen jó, 
annak ellenére, hogy nyilvánvalóan itt 
is van még min javítani. Így aztán a 
honvágy és a kis betegek szeretete 
hazahozott. A gyermekeim is itthon 
élnek. Márton 25 éves, egy éve szer-
zett diplomát a Nemzetközi Üzleti 
Fôiskolán, jelenleg Budapesten dol-
gozik. Dániel 23 éves, a Budapesti 
Mûszaki Egyetem Villamosmérnöki 
Karára jár. Bence 17 éves, 2 évet Ír-
országban járt gimnáziumba, majd 
idén nyáron sikeres felvételi vizsgát 
tett a budapesti Madách Imre Gim-
náziumba.

– Miért választotta Isaszeget?
– Már hazaérkezésem elôtt munkahelyet kerestem. 

Isaszegen nagyon kedves és meghatározó találkozás volt 
Schwaiger doktornôvel való megismerkedésem. Az önkor-
mányzat segítôkészsége, az emberek pozitív megnyilatko-
zásai elköteleztek Isaszeg mellett.

– Ha van szabadideje mivel tölti szívesen?
– Családom nagyon szereti az aktív kikapcsolódást, a 

kirándulást, különösen a kerékpártúrákat. A sportok közül 
a vízisportok a kedvenceim, nagyon szeretek úszni. Nem 
tudok, de szeretek pingpongozni és teniszezni is. Szabad-
idômben sokat olvasok, szinte mindenevô vagyok.

– Köszönjük az interjút, és kívánjuk, érezze jól ma-
gát Isaszegen.

Dr. Kardos Gábor
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Ellenségünk, a parlagfû

Míg augusztus közepe, szeptember eleje sokak számára a 
nyaralást, iskolakezdést, nyárutót jelenti, addig az országban 
minden ötödik ember az allergiás tüneteinek csillapítására 
koncentrál.

Hazánkban a közel 3 millió allergiás megbetegedésben 
szenvedô embertársunknak a parlagfû (ambrosia artemisiifo-
lia) okozza a legerôteljesebb tüneteket. A parlagfû egyéves, 
magról kelô, szélporozta, terebélyes gyomnövény, melynek 
magvai a talajban 20-30 évig is megôrzik csírázóképességü-
ket. Egy átlagos méretû növény 3-4000 magot termel, de 
szélsôséges esetben megközelítheti az 50 000 darabot is. 
A parlagfû pollenszórása általában július közepe táján indul, 
de az idôjárás függvényében ez egy-két hetet eltolódhat. 
Észak-Amerikából származó gyomnövény, Európában nem 
ôshonos. Magyarország területén az 1920-as években tûnt 
fel elôször. Amikor az éghajlathoz hozzászokott a növény, 
robbanásszerû terjedésnek indult. A parlagfû a ´70-es éve-
kig nem okozott jelentôs mértékben allergiát, de az azóta 
eltelt évtizedekben koncentrációja nagymértékben megnö-
vekedett.

Az allergia a szervezet túlzott reakciója olyan – egyébként 
veszélytelen – anyaggal szemben, mely egészséges szerve-
zetben nem indít el választ.

Allergiásak több mindenre lehetünk. Ételallergia esetében 
a tüneteket kiváltó anyag az ételben/italban fordul elô, így az 
érintett szervek a száj, a gyomor, a bélrendszer. A megoldás 

bizonyos esetekben egyszerûnek tûnhet, hiszen az ételaller-
giások kerülik a tüneteket kiváltó ételt, a háziállatok szôrére 
allergiásak esetleg lemondanak a házi kedvenc tartásáról.

A parlagfû pollenje a légutakon keresztül jut kapcsolatba 
szervezetünkkel. Ennek megfelelôen az általa okozott allergia 
elsôsorban szénanáthás és asztmás tüneteket okoz. A par-
lagfû-allergia legfôbb tünetei a szem viszketése, könnyezése, 
a folyamatos tüsszögés, orrfújás.

Asztma és allergia ott találkozik, hogy az asztmás meg-
betegedések egy részében az allergén a felelôs. Sok esetben 
az allergiás beteg egyszer csak asztmás tüneteket produkál. 
Ennek oka, hogy nemcsak az orrnyálkahártyán jelennek meg 
az allergiás gyulladás jelei, hanem a mélyebb légutakban is. 
Emiatt a hörgôfal nyálkahártyája begyullad, megduzzad, és a 
légutak beszûkülnek, ami megnehezíti a kilégzést. Az aszt-
maroham lefolyása általában enyhe, de elôfordulnak olyan 
súlyos rohamok is, amelyek során a beteg fuldokolni kezd.

Az orvostudomány mai állása szerint az allergiás meg-
betegedéseket, így a parlagfû okozta szénanáthát, asztmát, 
ekcémát meggyógyítani nem lehet. A kezelések mindössze 
a tünetek csökkentését képesek elérni.

Az allergia leghatékonyabb kezelési módja a tüneteket ki-
váltó allergén elkerülése, azaz pollenmentes vidék felkeresé-
se, melyre Magyarországon sajnos nem sok lehetôség nyílik.

Mindezek miatt a parlagfû olyan allergiát okozó növény 
Magyarországon, melynek irtása kötelezô, annak elmulasztá-
sát komoly pénzbüntetéssel szankcionálja az állam.

A terjedés hatékony megakadályozásához elengedhetet-
len a parlagfû felismerése.

Nagyon fontos lenne, hogy a lehetô legtöbb parlagfüvet 
kiirtsuk a földekrôl, hiszen aki allergiás, annak nagyon nehéz 
átvészelni ezt a néhány hónapot. Mivel évrôl évre növek-
szik az allergiás megbetegedések száma, így az sem érezheti 
magát biztonságban, aki ma még nem küzd ilyen tünetek-
kel. Ezért fontos, hogy mindenki figyeljen oda, kertjében és 
háza táján folyamatosan vegye észre és irtsa ki a megjelenô 
parlagfüvet. Szomszédainkat is figyelmeztethetjük, hiszen le-
het, hogy nem vették észre, vagy nem ismerik a növényt. Ha 
mindenki rendben tartja saját portáját, már sokat tettünk e 
betegséggel küszködô embertársainkért.

forrás: internet
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programajánló
 összejöVetelek
Hétfônként 1000–1200 óráig Baba-mama klub a mûvelôdé-

si otthonban. Információ: Laci Anna, 20/391-6683

családi nap
Szeptember 10-én 1000–1700 óráig ugrálóvár, arcfestés, kéz-

mûveskedés, labdajáték, pingpong, rejtvény, ebéd a Ka-
tolikus Otthonban. (Templom utca 22.) Mindenkit sze-
retettel várnak. A belépô és minden program ingyenes.
Süteményt, üdítôt köszönettel elfogadnak

foglalkozások
a mŰVelŐdési otthonban
Szeptember 8-tól csütörtökönként 1600–1700 óráig Mosoly-

sziget kézmûves foglalkozás várja a gyerekeket, csalá-
dokat.

Csütörtökönként 1800 órától Gyöngyékszerkészítô Klub
Szombatonként 1600–1800 óráig Isaszegi Képzômûvész 

Kör. Szeretettel várunk 10–100 éves korig, ha egy jó tár-
saságban szeretnéd kreativitásodat kibontakoztatni. Rajz, 
festés, pasztellkréta, grafit és egyéb irányzatok kipróbálá-
sa, megtapasztalása. Csatlakozz hozzánk! Tárd ki a ben-
ned lakozó csodát! A részvétel díjtalan! Információ: Nagy 
Éva Vica, 20/494-3566; Szilárdi Edina, 30/990-5373

mozgás, torna
a mŰVelŐdési otthonban
Szeptember 6-tól keddenként 1030-tól Csiri-biri torna Infor-

máció: Virágh Orsolya, 70/456-4312
Minden kedden 2030 és csütörtökön 2000 órai kezdettel 

Zumba. Információ: Takács Viktória, 20/522-6639
Szerdánként 1800 órakor jóga Balázs Mónikával (30/293-

6927), valamint 1930-kor Tóth Roland (20/450-9363) 
várja a mozdulni vágyókat (tai chi, csikung, jóga)

ElŐadás
Szeptember 17. a Kulturális Örökség Napja, amelynek al-

kalmából 1700 órai kezdettel a III. „Tenger és szó, ami 
elválaszt és összeköt” Nemzetközi Költôtalálkozó kereté-
ben: „Mit te vagy csak adni képes” (Goethe) – irodal-
mi est a Jókai Mór Városi Könyvtárban, melyen a vendég 
költôk anyanyelvükön mondják el egy versüket, majd ezt 
követôen isaszegi amatôr mûvészek tolmácsolásában 
magyarul is elhangzanak a mûvek. Az isaszegi költôk is 
bemutatják saját alkotásaikat. Az est részeként kérdése-
ket lehet feltenni a költôknek, majd az estet követôen 
kötetlen beszélgetésre kerül sor

szüreti Vigalom
Szeptember 24-én 1400 órakor hagyományôrzô zenés szü-

reti felvonulás indul Isaszeg utcáin lovasokkal, hintóval, 
bíróval, bírónéval, kisbíróval, szekerekkel, traktorokkal, 
teherautókkal, madárijesztôkkel, hagyományôrzô együt-
tesek, kézmûvesek részvételével. Este szüreti bál várja 

az érdeklôdôket a Dózsa György Mûvelôdési Otthonban. 
Idén is várjuk a színes madárijesztôket a felvonulásra és 
a madárijesztô-szépségversenyre. A legötletesebb, leg-
egyedibb darabokat zsûri díjazza a rendezvényen. Várjuk 
azok jelentkezését, akik szívesen részt vennének a felvo-
nulásban traktorral, teherautóval vagy bármilyen személy-
szállításra alkalmas jármûvel.

kiállítás
Agancsba faragott vadvilág. Hegedûs Sándor Erdôkertesen 

lakik születése óta (1960). Gyermekkorában már foglal-
kozott formázással, eleinte agyaggal. Rajztehetsége is ko-
rán megmutatkozott. Apjától tanulta a fafaragást. A Nim-
ród vadászújságban fedezte fel Németh János híres 
csontfaragó mûvész alkotásait, ennek hatására kezdett el 
csontot faragni körülbelül 15 éve. A dámlapátok agan-
csába és az agancstôbe farag szép miniatúrákat, melyek 
állatokat, csillagöv-jegyeket, vadászjeleneteket, történelmi 
képeket ábrázolnak. A csontfaragó mûvész alkotásaival 
a Dózsa György Mûvelôdési Otthonban találkozhatnak. 
A kiállítás megnyitója szeptember 24-én, a Szüreti Viga-
lom napján lesz

Véradás
Szeptember 27-én 1300–1800 óráig a mûvelôdési otthon-

ban

szolgáltatások 
a mŰVelŐdési otthonban
Szeptember 3-án 800–1200 óráig babaruha börze. Informá-

ció: Laci Anna, 20/391-6683
Hétfônként 1800 órakor KRESZ-tanfolyam jelentkezés, tájé-

koztatás
Szeptember 12-én 1100–1300 óráig A.S.A ügyfélszolgálat

Szeptemberi állatorvosi ügyelet

IX. 3–4. Dr. Rédling Tibor
Kistarcsa, Váci M. u. 2.

30/966-8415

IX. 10–11. Dr. Szeredi levente
Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13.

20/353-4547

IX. 17–18 Dr. Mile Attila
Pécel, Kálvin tér 2.

30/986-2643

IX. 24–25. Dr. Sági lászló
Pécel, Tarcsai u. 16.

30/743-7973 

30/940-4313

Felhívás

A Gaudium Carminis Hangversenykórus hétfôn és pén-
teken 1830–2030 óráig várja régi és leendô kórustagjait 
a Klapka György Általános Iskola és AMI épületében, a 
Kossuth Lajos utca 85. szám alatt.
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Tájékoztatás az orvosi  
ellátásról

Értesítjük Önöket, hogy munkanapokon 800–1600 óráig a be-
tegek számára saját háziorvosuk áll rendelkezésre telefonos 
egyeztetés után. Minden munkanapon 1600–1800 óráig ké-
szenléti szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátására, amely 
szeptemberben az alábbi idôbeosztás szerint hívható:
01. csütörtök Dr. Tordai Gábor  28/493-302
02. péntek Dr. Eszlári Egon  28/493-288
03. szombat Gödöllô  28/430-655
04. vasárnap Gödöllô  28/430-655
05. hétfô Dr. Eszlári Egon  28/493-288
06. kedd Dr. Tordai Gábor 28/493-302
07. szerda Dr. Eszlári Egon  28/493-288
08. csütörtök Dr. Tordai Gábor  28/493-302
09. péntek Dr. Tordai Gábor  28/493-302
10. szombat Gödöllô  28/430-655
11 vasárnap Gödöllô  28/430-655
12. hétfô Dr. Kürti József  28/495-238
13. kedd Dr. Kürti József  28/495-238
14. szerda Dr. Tordai Gábor  28/493-302
15. csütörtök Dr. Tordai Gábor  28/493-302
16. péntek Dr. Kürti József  28/495-238
17. szombat Gödöllô  28/430-655
18. vasárnap Gödöllô  28/430-655
19. hétfô Dr. Kürti József  28/495-238
20. kedd Dr. Kürti József  28/495-238
21. szerda Dr. Eszlári Egon  28/493-288
22. csütörtök Dr. Tordai Gábor  28/493-302
23. péntek Dr. Eszlári Egon  28/493-288
24. szombat Gödöllô  28/430-655
25. vasárnap Gödöllô  28/430-655
26. hétfô Dr. Tordai Gábor  28/493-302
27. kedd Dr. Kürti József  28/495-238
28. szerda Dr. Eszlári Egon  28/493-288
29. csütörtök Dr. Tordai Gábor  28/493-302
30. péntek Dr. Tordai Gábor  28/493-302

Az orvosi ügyeleti szolgálatot augusztus 1-tôl a Delta Mentô-
szolgálat látja el. A központi orvosi ügyelet címe: Gödöllô, 
Szabadság tér 3. A központi ügyelet telefonszáma: 28/430-
655. Ügyeleti idô: munkanapokon 1800 órától másnap reg-
gel 0800 óráig, illetve hétvégén, munkaszüneti és ünnepna-
pokon 24 órában.

Anyakönyvi hírek
a 2011. 07. 15 – 08. 15. közötti eseményekrôl

Születések:

Nana Enriko Rodrigo  Szent István utca 16.
Juhász Boglárka Jázmin  Alkotmány utca 11.
Hajdú Blanka  Diófa utca 17.
Kanalas Dominik  Május 1. utca 86.
Bartos Milán  Dózsa György utca 24.
Kerekes Attila András  Kossuth Lajos utca 177.
Turai Alex  Bem utca 5.
Ragács Dávid  Kossuth Lajos utca 6.
Ládonyi Zsombor  Hajnal utca 17.
Böröcz Bence  Vágóhíd utca 1/b
Tarr Klaudia Maja  Külterület
Tyukodi Béla  Buda utca 29.
Takács Kitti  Külterület
Tarnoczi Kiara Virág  Belsômajori utca 38.
Forrai Vencel  Bartók Béla utca 21.
Vidák István Brendon  Bercsényi utca 34.
Veress Lili  Szent László utca 18.
Kanalas Szandra  Belsômajori utca 61.

Házasságkötések:

Pálinkás Nikolett és Varga Balázs
Szél Melinda és Bukhár Gábor
Kovács Renáta és Antal Tamás
Orosz Ágnes Erika és Csák Attila
Kanalas Krisztina és Kanalas Krisztián
Szalai Anna és Gál József Csaba

50 év egymás szeretetében:

Tolnai Mária és Siklósi László 1961. augusztus 05-én kö-
töttek házasságot Isaszegen.
Tesánszki Mária és Lázár Ferenc 1961. augusztus 12-én 
kötöttek házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Halálesetek:
Németh János (68) Kossuth Lajos u. 97.
Adámi Jánosné Pap Mária (83) Dózsa György u. 11.
Farkas Istvánné Csingér Mária (71) Damjanich u. 19.
Molnár Józsefné Leif Éva (73) Damjanich u. 16.
Polgár Pálné Prandovszki Teréz (92) Madách u. 28.
Tardin Pálné Németh Mária (83) Szent László u. 57/b
Dragonya Ferencné Babinszki Franciska (78) Klapka u. 21.
Sziráki József (61) Benkovics u. 10.
Magyari Jánosné Szabó Piroska (83) Dobó István u. 31.
Szabó Lajosné Szôdi Piroska (82 éves) Botond u. 2.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik férjemet, Sziráki 
Józsefet utolsó földi útján elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és 
mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.

Felesége, gyermekei 

Közlemény
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2-es számú háziorvosi 
körzet (Aulich u. 3.) praxisa elôreláthatólag november el-
sejével indul, amelynek oka az adminisztratív ügyintézés-
ben felmerült akadályok.

szerkesztôség
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Hagyományok határok nélkül

Vendégünk volt Dr. Magyar Zoltán, kétszeres olimpiai  bajnok tornász, sportvezető, aki kiemelten hangsúlyozta  a fiatalok sportolásának fontosságát

Botos tánc a népi forgatagban

Nehéz volt eldönteni, hogy az előadók vagy a közönség 

élvezi-e jobban a műsort…

A Damjanich iskola diákjai tornászbemutatót tartottak

A fiatalok tehetségéből és hangszereiből csodálatos népzenei előadás kerekedett

A klapkások tréfás cirkuszi  

előadásukkal nevettették  

meg a nézőközönséget

A Képzőművész Kör  

csodálatos kiállítása  

elkápráztatta  
a érdeklődőket

Szerencsére fényképezőgépünket  
nem találta el a vessző…

19-én este 
Vörös István 
koncertje 
zárta  
a napot

Gyermekeink a vízben  
is megúszták szárazon

A Csata Táncegyüttes legapróbb  tagjai vidám műsorukkal  varázsolták el a közönséget


