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önkormányzati tájékoztató

Ûj szennyvíztisztító épül városunkban
Az Új Széchenyi terv jóvoltából több mint félmilliárd forintos beruházással fejlesztik az 
isaszegi szennyvíztisztító telepet, amelynek alapkövét 2012. október 18-án helyezte el 
Hatvani Miklós polgármester, valamint Tomosi Károly, a kivitelezô Veolia Water Solu-
tion & Technologies Magyarország Zrt. vezérigazgatója. 

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Szûcs Lajos, a Pest Megyei Közgyûlés el-
nöke, illetve Vécsey László és Bertha Szilvia országgyûlési képviselôk. Az alapkôletételen 
részt vettek a pályázat elôkészítésében és benyújtásában közremûködô cégek képvise-
lôi, az Isaszegi Vízmû Kft. ügyvezetô igazgatója, Ritecz György és munkatársai, dr. Kardos 
Gábor alpolgármester, önkormányzati képviselôk, a polgármesteri hivatal dolgozói, va-
lamint civilszervezetek és a nemzetiségi önkormányzatok képviselôi.

A kormányzat komoly erôfeszítéseket tesz a környezetvédelemért, 
hisz ez a jövô záloga.

Isaszeg Város Önkormányzata 2011-ben írt alá támogatói szer-
zôdést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a szennyvíztisztító telep 
fejlesztésére. A megvalósuló beruházás összértéke 653 millió forint, 
amelynek nyolcvanöt százalékát, 555 millió forintot finanszíroznak az 
Európai Unió Kohéziós Alapjából.

A beruházás során a jelenlegi telep helyett új szennyvíztisztítót épí-
tenek, amely megfelel a jelenlegi szabályoknak és környezetvédelmi 
elôírásoknak. A szennyvíztelep átalakítására, fejlesztésére azért van 
szükség, mert a jelenleg üzemelô telep a mûszaki kialakítása miatt nem képes a településen keletkezô szennyvízmennyiséget 

kezelni. A telep jelenlegi kapacitása naponta 750 köbméter, s így a tele-
pülésen keletkezô szennyvíznek mindössze a hatvanöt százalékát képes 
megtisztítani. A szennyvíz tisztítása mellett megoldandó problémát jelent 
a folyékony hulladék, valamint a szennyvíziszap kezelése is. A beruhá-
zással a szennyvíztisztító telep kapacitása 1350 köbméterre emelkedik, 
illetve megoldódik a szennyvíziszap komposztálóval történô kezelése is.

Az új szennyvíztisztító telep lehetôvé teszi majd a település szenny-
vizének megfelelô kezelését, ezáltal csökken a talaj és a talajvíz szeny-
nyezettsége, javul a felszín alatti vizek minôsége, és egészségesebb lakó-
környezet alakul ki.
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Terjesztési gondok
Újságunk októberi lapszámának terjesztésével kapcsolatban 
észrevételek érkeztek szerkesztôségünkhöz, többen is je-
lezték, hogy késôn vagy egyáltalán nem kaptak újságot. Az 
isaszegi postahivatal vezetôje kérdésünkre elmondta, hogy 
valóban voltak problémák az ötös körzetben, de megpróbál-
ták a gondokat orvosolni, és remélik, hogy végül mindenki 
hozzájutott az újsághoz. Sajnos kissé megnehezíti a helyze-
tet, hogy a bejelentôk egy része nem kívánta elárulni a nevét 
és a pontos címét, így részükre nem tudtuk eljuttatni a lapot.

A fentiek miatt úgy határoztunk, hogy a (remélhetôleg 
nem túl gyakran elôforduló) hasonló esetekre felkészülve 
ezentúl minden lapszámból néhány példányt megôrzünk a 
szerkesztôségben. Kérjük Önöket, hogy amennyiben tizen-
ötödikéig nem találják meg az Önkormányzati Tájékozta-
tót a postaládájukban, jelezzék ezt szerkesztôségünknek a 
28/584-590-es telefonszámon. Szerkesztôség

Részletek a képviselô-testületi ülés döntéseibôl
A testület október 16-i ülésén tudomásul vette a polgármes-
ter szóbeli tájékoztatóját, és jóváhagyta intézkedéseit. 

Az önkormányzat tulajdonában lévô, Isaszeg, Hunyadi ut-
ca 9. szám (1218/2 hrsz.) alatt található, nem lakás céljára 
szolgáló helyiségre irányuló pályázat gyôztesének a Magyar 
Telekom Nyrt.-t (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) hirdeti ki. 

A testület tudomásul vette az Isaszeg Nagyközség Egész-
ségügyéért Közalapítvány tevékenységérôl szóló beszámo-
lót, a polgármesteri hivatal 2011. szeptember 16. és 2012. 
szeptember 25. közötti idôszakról szóló beszámolóját, to-
vábbá a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgaz-
dálkodási Kft. 2012. február 10. és 2012. szeptember 30. 
közötti tevékenységérôl szóló beszámolót.

A képviselô-testület köszönettel elfogadta a Travel-Mas-
ters Kft. ajánlatát, amely szerint Isaszeg városban további 
egy új autóbuszjáratot kíván indítani, s ezzel kapcsolatban 
semminemû ellenszolgáltatást az önkormányzattól nem kér. 
A testület egyben engedélyezte a járat elindítását.

A képviselô-testület úgy döntött, hogy támogatja a „Se-
gítôkéz” Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat keretében 
mûködô Idôsek Klubja intézményi térítési díjának csökkenté-
sét, és annak 10 Ft/nap összegben történô meghatározását.

Engedélyezte a testület a számított maximális létszám 
emelését 10%-kal a Bóbita Óvoda öt csoportjában, 20%-kal 
a Klapka-iskola három alsó tagozatos napközis csoportjában, 
valamint 10, illetve 20%-kal a Damjanich-iskola több osztá-
lyában. 

A képviselô-testület kinyilvánította azon szándékát, hogy 
2013. január 1. napjától is Gödöllô várossal együttmûködve, 
Gödöllô város gesztorságával kívánja biztosítani Isaszeg város 
lakosságának központi orvosi ügyeleti ellátását. 

Hozzájárult a testület a Gyöngyvirág utcai járdaépítés 
megkezdéséhez aszerint, hogy a járda kiépítése a befizeté-
sekkel arányos módon történjen. Azon ingatlanok elôtt ké-
szüljön el a járda, ahol az ingatlantulajdonosok a hozzájáru-
lás összegét befizették. Amennyiben az adott ingatlan elôtti 
járdaszakaszra a meghatározott hozzájárulás csak felerész-
ben teljesült, úgy a járda fele készüljön el. A Gyöngyvirág 
utcai járdaépítés esetében a lakossági hozzájárulás befize-
tése helyett elfogadja az önkormányzat által meghatározott 
nyomvonalon történô lakossági járdaépítést, közérdekû fel-
ajánlásként. A képviselô-testület felkérte a VKK bizottságot a 
minimális mûszaki követelmény meghatározására.

A képviselô-testület felhatalmazta  a polgármestert, hogy 
az Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesülettel 
(5000 Szolnok, Templom utca 8/a, képviseli Illéssy Mátyás 
plébános) annak országos használtruha-gyûjtési programjá-
hoz való csatlakozás tárgyában együttmûködési megállapo-
dást írjon alá. A csatlakozást követôen Isaszeg területén az 
alábbi két helyen kerül elhelyezésre egy-egy gyûjtôkonténer 
az adományok elhelyezéséhez (kizárólag munkaidôben): 
Móricz Zsigmond u. 16. („Segítôkéz” Családsegítô és Gyer-
mekjóléti Szolgálat) és Rákóczi u. 14/a (gyermekorvosi ren-
delô). Polgármesteri hivatal

Változás a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezmény ügyében

A 2012. október 1-jén életbe lépett gyermekvédelmi jog-
szabályváltozást követôen a 2012. november 1-jén fenn-
álló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményjogosultsággal 
rendelkezô gyermekek, fiatal felnôttek esetében a települési 
önkormányzat jegyzôjének – a korábbi pénzbeni ellátás he-
lyett – a természetbeni támogatást fogyasztásra kész étel, 
ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsé-
bet-utalvány formájában kell nyújtania. 2012. november 25-
ét követôen az Erzsébet-utalványokat a jogosultak postai kéz-
besítés útján kapják meg. Amennyiben a postai kézbesítés 
eredménytelen, és a posta által megadott határidôn belül a 
jogosult személy nem veszi át az utalványt, az visszaküldésre 
kerül a Nemzeti Üdülési Szolgálat részére.

Polgármesteri hivatal
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Polgármesteri interjú
A képviselô-testületi ülés elsô napirendi pontjaként Hat-
vani Miklós polgármester minden alkalommal beszámol 
a két ülés között történt fontosabb intézkedésekrôl, dön-
tésekrôl. E beszámolókat a helyi televízió nézôi folya-
matosan figyelemmel kísérhetik, az alábbiakban közölt 
interjúból pedig olvasóink is tájékoztatást kaphatnak a 
testületi ülésen elhangzottakról.

– Ön a legutóbbi képviselô-testületi ülésen örömmel 
jelentett be egy újabb eredményes pályázatot. Kérem, 
tájékoztassa errôl a lakosságot. 

– Újabb nagyszerû siker részese lehet Isaszeg városa. 
A Zöld Híd Régió Kft. az Északkelet-Pest és Nyugat-Nógrád 
megyei regionális hulladékgazdálkodási program megvaló-
sulásában részt vállaló 29 településsel, tagi önkormányzattal 
közösen sikeresen pályázott a településeken felszámolt sze-
métbányák rekultivációjának támogatására. Az európai uniós 
támogatás mértéke 85 százalék, míg a magyar állam 15 szá-
zaléknyi forrást biztosít a pályázat megvalósításához. Gyenes 
Szilárdnak, a Zöld Híd Régió Kft. ügyvezetô igazgatójának a 
tájékoztatása alapján a beruházásra kapott támogatás net-
tó összege 1 997 168 431 forint, amelybôl az Isaszegre jutó 
összeg körülbelül bruttó 110 millió forint. Polgármesterként 
külön örülök annak, hogy újra bebizonyosodott: az összefo-
gásnak van eredménye, és közösen tudunk megoldani olyan 
akut problémát, amely a korábbi idôszak helytelen hulladék-
kezelése miatt keletkezett. Isaszeg (a pályázat elnyerése 
nélkül is) kötelezett a rekultiváció végrehajtására, ezért nagy 
öröm számomra, hogy a beruházás nem városunk költség-
vetését terheli. 2006-os megválasztásomkor célként tûztem 
ki magam elé a szemétbánya rendbetételét, így ha a munká-
latok elkészülnek, magam is jó érzéssel veszem majd tudo-
másul, hogy újabb feladatot sikerült megoldani.

– A lakosság nagyon várja az állandó rendôri jelen-
létet biztosító rendôrôrs megalakulását a városban. Mi-
korra várható elôrelépés az ügyben? 

– Október 5-én Gödöllôn rendôrségi értekezlet volt, ahol 
bemutatkozott a Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság új veze-

tôje, dr. Mihály István rendôr dandártábornok, akivel már volt 
szerencsém korábban is együtt dolgozni, amikor még Gödöl-
lô rendôrkapitánya volt. Bizonyára mindenki emlékszik arra a 
szörnyû esetre, amikor Isaszegen egy szatír garázdálkodott. 
Ennek a bûnügynek a kapcsán járt városunkban a kapitány 
úr, aki már ekkor is belátta a helyi rendôrôrs meglétének fon-
tosságát. A legújabb információk szerint 2013. januárra vagy 
februárra töltik fel az isaszegi rendôrôrs állományát.

– Szeptember végén elkísérte az Együttmûködés Isa-
szegért Egyesületet Kazárra. Milyen benyomást tett Ön-
re ez a látogatás? 

– Nagy megtiszteltetés ért, amikor Verseczki Erzsike, az 
egyesület elnöke meghívott, hogy tartsak az egyesület tag-
jaival és a meghívott vendégekkel Kazárra, ahol az általa 
képviselt civilszervezet és a Kazár Nyugdíjasaiért Egyesület 
együttmûködési megállapodást írt alá. A magam részérôl 
örömmel üdvözlöm a két szervezet közötti szövetséget. Hi-
szek a civilek összefogásában, és meggyôzôdésem, hogy ez 
a megállapodás mindkét település javát fogja szolgálni. A lá-
togatás más szempontból is nagyon hasznos volt – itt jegy-
zem meg, hogy nem szégyen a kisebbtôl is tanulni –, hiszen 
a Kazár polgármesterével, Molnár Katalinnal folytatott beszél-
getésem jó ötleteket adott arra vonatkozóan, hogy a helyi 
rendezvényeinkhez városunk hogyan kaphatna az eddigiek-
tôl eltérô módon, más formában uniós támogatást. Ennek a 
találkozásnak a folytatásaként a közeljövôben a pályázatíró, 
illetve a gazdasági területen dolgozó munkatársaimmal újra 
látogatást teszünk a községben, hogy konkrét eseteket tanul-
mányozzunk.

Adorjánné Fehér Éva

Közmeghallgatás

A képviselô-testület a polgármester javaslatára, valamint a képviselô-testület bizottságainak állásfoglalása alapján köz-
meghallgatást tart 2012. november 26-án (hétfô) 17 órai kezdettel a Dózsa György Mûvelôdési Otthon és Múzeumi 
Kiállítóhely (Isaszeg, Dózsa György u. 2.) nagytermében.
A közmeghallgatás témái
– Beszámoló az elmúlt idôszakban végrehajtott feladatokról, valamint a következô évre vonatkozó tervekrôl és elképze-

lésekrôl. Elôadó: Hatvani Miklós polgármester.
– A szennyvíztisztító-fejlesztés megvalósításával kapcsolatos tájékoztató. Elôadó: dr. Báthori Gergely vezetô projektme-

nedzser.
– Közérdekû kérdések, bejelentések és javaslatok.
Minden érdeklôdôt tisztelettel várunk. Hatvani Miklós polgármester

Az együttmûködési szerzôdés aláírása
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Pályázati felhívás
Isaszeg Város Önkormányzata az 
Emberi Erôforrások Minisztériumá-
val együttmûködve ezennel kiírja a 
2013. évre a Bursa-Hungarica fel-
sôoktatási önkormányzati ösztön-
díjpályázatot a szociálisan rászoru-
ló felsôoktatási hallgatók számára.

A Bursa-Hungarica felsôoktatási önkor-
mányzati ösztöndíjpályázatra azok az 
Isaszeg város területén állandó lakó-
hellyel rendelkezô, hátrányos szociális 
helyzetû, felsôoktatási intézményben 
tanuló diákok jelentkezhetnek, akik a 
képzésre vonatkozó keretidôn belül 
teljes idejû (nappali tagozatos) felsôfo-
kú alapképzésben, mesterképzésben, 
egységes, osztatlan képzésben vagy 
felsôfokú szakképzésben folytatják ta-
nulmányaikat („A” típusú pályázat), 
illetve azok a felsôoktatási intézmény-
be felvételt még nem nyert pályá-
zók igényelhetik az ösztöndíjat, akik a 
2013/2014-es tanévtôl kezdôdôen 
kívánnak részt venni a teljes idejû, 
nappali tagozatos felsôfokú oktatásban 
(„B” típusú pályázat).

Figyelem! 
Változás a pályázás rendjében!
A pályázatbeadáshoz pályázói re-
gisztráció szükséges a www.eper.hu/
eperbursa/paly/palybelep.aspx web-
oldalon. A regisztrációt követôen a pá-
lyázónak kell feltöltenie a személyes 
és a pályázati adatokat, majd a pályá-
zati ûrlapot kinyomtatva és aláírva, a 
kötelezô mellékletek csatolásával kell 
az önkormányzatnál benyújtania.

A pályázat kötelezôen  
benyújtandó mellékletei:
– A felsôoktatási intézmény által ki-

töltött eredeti jogviszony-igazolás 
(„A” típusú pályázatnál kötelezô);

– Igazolás a pályázó és a vele egy 
háztartásban élôk egy fôre jutó havi 
nettó jövedelmérôl.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2012. október 26-tól 2012. 
november 23-ig.

Isaszeg Város Önkormányzata

A kormány október 5-én és 17-én bejelentett költségvetési kiigazító intézke-
déseit nevezhetjük akár megszorításoknak is, ez azonban még nem jelenti 
automatikusan azt, hogy ismét az embereken csattanna az ostor. A megszo-
rítás szó hallatán ma már mindenkinek összeszorul a gyomra, hiszen ezek 
jellemzôen népszerûtlen kormányzati intézkedéseket takarnak. A mindenkori 
kormányok védelmében azért azt elmondhatjuk, hogy nem jókedvükben szo-
rítanak a költségvetési kiadásokon, hanem kényszerbôl. Mert például jövôre 
is ki kell fizetni a nyugdíjakat. A most bejelentett „csomagok” azonban nem-
csak annyiban különböznek a korábbiaktól, hogy ezek a tervezett intézkedések 
alig érintenék a magyar családokat, hanem annyiban is, hogy nem elhibázott 
gazdaságpolitika következményeként, hanem korábbi „bûnök” miatt kell most 
vezekelnünk. Ugyanis az EU túlzottdeficit-eljárása 2004 óta van folyamatban 
Magyarországgal szemben. Ez annyit jelent, hogy az EU a túl nagy (3 százalék 
feletti) költségvetési hiány miatt életbe léptethet tagállamaival szemben bizo-
nyos szankciókat, így például hazánknak szánt uniós támogatások kerülhetnek 
zárolásra.

Ezért is van szükség a nemzetgazdasági miniszter által a múlt hónapban be-
jelentett 397 plusz 367 milliárd forintos kiigazító intézkedésekre. (Megjegyzés: 
jelen cikk írása idején még nem ismert, hogy szükség lesz-e további kiigazító 
intézkedésekre is, illetve hogy konkrétan hogyan fogadják el a következô hetek-
ben a törvénymódosításokat.) Mit is tartalmaznak ezek a csomagok?

A közszférában foglalkoztatottak egyszerre vagy csak bért, vagy csak nyug-
díjat kaphatnának. Nem lesz állományfeltöltés. Ez 30 milliárd forintos megtaka-
rítást jelentene.

A pedagógus-életpályamodell 2014-re halasztása még nincs kôbe vésve: 
a kormány április 30-ig fogja eldönteni, hogy a gazdasági teljesítmény függvé-
nyében van-e lehetôség a pedagógusok bérének emelésére 2013. szeptember 
elsején (ami akár 73 milliárdos költséget jelenthet). Ha nincs, akkor csak 2014. 
január elsejétôl kerül sor erre.

A segélyplafon bevezetése azt jelenti, hogy az önkormányzati segélyeknek 
lesz egy felsô korlátja. „Az összeszámítás körébe tartozó ellátások és az együtt-
folyósítási összeghatár úgy kerülne megállapításra, hogy a Start-munkaprogram 
keretében elérhetô jövedelemnél (azaz 47 000 forintnál) ne legyen magasabb 
az érintett pénzbeli ellátások igénybe vehetô együttes összege.” Ez 8 milliárd 
Ft megtakarítást jelent az állam részére. A nemzetgazdasági miniszter szerint 
azonban a gyermekneveléssel kapcsolatos támogatásoknak biztosan nem lesz 
felsô korlátja.

Közel 200 milliárd forintnyi bevétele keletkezhet az államnak abból, hogy 
2 ezrelékre emelkedik a tranzakciós illeték, a készpénzfelvételt terhelô pénz-
ügyi tranzakciós illeték mértéke pedig 3 ezrelékre, illetve a Magyar Államkincstár 
egyes nemzetgazdasági számlái, tranzakciói is illetékkötelesek lennének.

A járulékplafon eltörlésétôl 51 milliárdos bevételre számít a kormány. Ez 
azonban csak az extrém magas jövedelmûek esetében jelenti azt, hogy a kere-
setük csökkenni fog, hiszen a korábbi limit (havi bruttó 662 000 Ft) felett is ki 
kell majd fizetni a teljes munkavállalói nyugdíjjárulékot.

A pénztárgépek összekötése a NAV rendszerével, valamint további ez irányú 
javaslatok az adóbeszedés hatékonyságát növelnék, ami összességében 120 
milliárd Ft pluszbevételt jelenthet. Sajnos a gazdaság kifehérítésében is vannak 
még tartalékai az országnak 

A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadóterhei jövôre se változ-
nának, tehát továbbra is marad, és egyelôre nem felezôdik a bankadó. Mindez 
72 milliárd Ft bevételt jelent az országnak. (Érthetô, ha a bankok minden fóru-

Szorítások, meg
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mon – beleértve a külföldi sajtót is – ellen-
véleményüket propagálják Magyarország-
gal és annak kormányával szemben.)

A helyi iparûzési adóval kapcsolatos 
módosításoktól a kormány 35 milliárd fo-
rintnyi pluszbevételt vár. Az adóalap szá-
mítása során a nettó árbevételbôl a tervek 
szerint csak a nettó árbevétel 80 százalé-
kában maximált eladott áruk beszerzési ér-
téke és közvetítettszolgáltatás-értéke lesz 
levonható.

A közmûadót a föld alatti vezetékeik 
után kellene megfizetniük a szolgáltatók-
nak. Ebbôl 30 milliárd forintos bevétel ke-
letkezhet.

A béren kívüli juttatások (cafeteria) adó-
kulcsa (ehója) 10 százalékról 27 százalék-
ra emelkedne, 40 milliárdos pluszbevételt 
termelve az állam számára. Bár így kevés-
bé lesz vonzó juttatási forma a munkálta-
tók számára, de még így is jobban megéri 
majd ezt nyújtaniuk a dolgozóiknak, mint 
ha  ugyanekkora összegû munkabéreme-
lést adnának.

Ne feledjük, hogy a kormány továbbra 
is elkötelezett az egykulcsos személyi jöve-
delemadó mellett, ahol mindenki egyfor-
mán 16 százalékot adózik. Valamint nem 
enged a családok támogatásából, nem lesz 
ingatlanadó, és – ahol ez lehetséges – to-
vábbra is fenntartja a rezsistopot. A nyugdí-
jak értékének megôrzését is fontos felada-
tának tekinti: november elsejétôl – január 
elsejéig visszamenôleges hatállyal – 1,6 
százalékkal emelik a nyugdíj, illetve egyes 
szociális ellátások összegét.

Úgy vélem, hogy a kormány gazdaság-
politikai rugalmassága, gyors alkalmazko-
dóképessége a folyton változó gazdasági 
kihívásokhoz növeli annak valószínûségét, 
hogy az elhúzódó világ-, illetve európai 
gazdasági válságban talpon maradjon az 
ország. Ez pedig azért fontos, hogy az ön-
kormányzatok is mûködni tudjanak. Ha-
marosan Isaszegen is el kell készítenünk 
városunk 2013-as költségvetésének kon-
cepcióját. Egyelôre sok a bizonytalan té-
nyezô, de hiszem, hogy a kormány nem 
akar „keresztbe tenni” az önkormányzatok-
nak, és a városvezetés ezúttal is meg tud 
birkózni ezzel a feladattal.

Bajusz Dániel

szorítások Óvoda hároméves kortól 
A pillanatnyilag aktuális szabályozás a következôképpen szól: a gyermek 
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 
betölti, a nevelési év kezdônapjától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson vesz részt. 

Az óvodába járás alól a jegyzô a szülô kérésére – az óvodavezetô, 
valamint a védônô egyetértésével – felmentést adhat, ha ezt a gyermek 
családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete in-
dokolja, de csak az ötödik életév betöltéséig.

A hároméves gyermekeknek már szükségük van a közösséghez tar-
tozás élményére, a rendszeres, mindennapi óvodába járásra. Az intéz-
ményes napirendhez, programokhoz, a kortársakhoz és az egész óvodai 
életritmushoz való igazodás nagymértékben megkönnyíti az iskolai életre 
való felkészülést, amelyet a kormány ezzel a törvénnyel támogat.

Czeglédi Sándorné

Állatbarát plakátpályázat 
2012/2013

Az Orpheus Állatvédô Egyesület plakátpályázatot hirdet, amelynek célja, 
hogy az ifjúság körében a környezettudatosság és a felelôs állattartás fon-
tosságát népszerûsítse. A pályázók pozitív vagy negatív példákat bemutató 
alkotásokkal nevezhetnek. A téma lehet például a hobbicélú vagy a gaz-
dasági állatok tartása, a cirkusz, az állatkert, a vadászat, a prémtermelés, 
az állatkísérletek, a világ állatvédelmi problémái, és így tovább. A pályamû 
készülhet A4-es vagy A3-as méretben, a plakát készítési technikája (rajz, 
festmény, kréta stb.) pedig szabadon választható.

A pályázati anyag hátoldalán fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét, élet-
korát, telefonszámát, iskolájának elérhetôségét, valamint a pályamû címét. 
A 14 év alattiakat a gyermek, a 14 év felettieket pedig a fiatal felnôtt élet-
kori kategóriába sorolják.

Az elkészített pályázati anyagok postára adási határideje 2013. 
február 5.

A szakmai zsûri által legjobbnak ítélt alkotások készítôi értékes díjakat kap-
nak (aki az iskoláján keresztül küldi be alkotását, az az osztályának kirán-
dulásához kap támogatást, az egyéni díjak között pedig szerepel tábla-pc, 
rajzfelszerelés, laptop, sportfelszerelések, vásárlási utalványok stb.).

Beküldési cím: Orpheus Állatvédô Egyesület, „Plakátpályázat 
2012/2013”, 6701 Szeged, Pf.: 929. 

A pályamû kötelezô melléklete egy a pályázatot beküldô nevére és cí-
mére megcímzett, bélyeggel ellátott, közepes méretû válaszboríték.

A legsikeresebb (díjazott) alkotókat egyenként értesítik, a pályázat tel-
jes kiírása és az eredménye a www.zug.hu oldalon olvasható.

Alkotásra fel!
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Hálával emlékezünk 1956 hôseire
Nagy megtiszteltetés volt számomra, 
hogy Steigerwald Ottó, a ma már Pé-
celen élô ’56-os hôs meghívására ok-
tóber 19-én részt vehettem az 1956-
os Magyarok Világszövetsége által 
rendezett Corvin közi megemlékezé-
sen. Steigerwald Ottót – akit a helyi 
televízió tavaly októberi adásából már 
megismerhettek az isaszegi nézôk – 
1956 októberében a Nógrád megyei 
munkástanács elnökhelyettesének 
és küldöttének választottak az acél-
gyári munkások és bányászok. Neki 
mondta a kommunista Marosán György ’56 decemberében 
hírhedt mondatát: „Mától kezdve lövünk”, mivel a munkás-
tanács nem volt hajlandó teljesíteni a Kádár-kormány köve-
teléseit. Néhány órával késôbb már záporoztak is a puskago-
lyók a salgótarjáni fôtéren a fegyvertelen tüntetôkre, és 131 
ember életét oltották ki.

Az 1956-os Magyarok Világszövetsége, a Corvin Közi 
Bajtársi Közösség és az 1956-os Pesti Srác Alapítvány ki-
tüntetéseit idén Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere 
és Pokorni Zoltán XII. kerületi polgármester kapták. Pong-

rátz Gergely-díjjal tüntették ki Takaró 
Mihály irodalomtörténészt. Lezsák 
Sándor, az Országgyûlés alelnöke, 
a Lakiteleki Népfôiskola alapítója és 
Gyarmati Dezsô háromszoros olimpiai 
bajnok vízilabdázó (aki épp október 
23-án, 1927-ben született) Pesti Srác 
díjat kaptak.

Kocsis Máté beszédében kiemelte: 
„Józsefváros letette a névjegyét 1956-
ban, akár a Corvin közre, a Rókus Kór-
házra, a Magyar Rádióra, a Köztársaság 
térre vagy éppen a Práter utcára gon-

dolunk. Ezt a pártállam egy munkásôr- és egy MSZMP-szék-
házzal, valamint a kerület gettósodásával díjazta.”

Bennem leginkább az a gondolat maradt meg a beszé-
débôl, amikor a megjelentek elôtt köszönetet mondott ’56 
hôseinek a mi generációnk nevében a kivívott szabadságért. 
Bár a mai fiatalok életében is vannak kihívások, mégis össze-
hasonlíthatatlanul kényelmesebb körülmények között élhe-
tünk, dolgozhatunk vagy tanulhatunk, mint akkoriban a pesti 
srácok.

Bajusz Dániel

Megemlékezés a Katonapallagon
„A Katonapallagnak erôs sugárzása van, mélyebb a csönd a szokásosnál.” (Makovecz Imre)

Az aradi vértanúkra, a magyar 
szabadság szentjeire emlékez-
tek az egybegyûltek 2012. ok-
tóber 5-én a Katonapallagon, az 
1849. április 6-i csatában elesett 
hôsök tiszteletére állított Emlé-
kezô angyalnál. A rendezvényt 
a honvédsírok ápolását, gondo-
zását feladatául vállaló Együtt-
mûködés Isaszegért Egyesület 
szervezte. 

A megjelenteket Verseczki 
Erzsébet, az egyesület elnöke kö-
szöntötte. A szabadságharc hô-
seit méltató beszédében kiemel-
te a történelmi emlékhelynek, az 
isaszegi csatában elesett sok száz 
hôs honvéd örök nyughelyének 
a jelentôségét. Az október 6-án 
kivégzett vértanúkról Mészáros 
Gusztávné képviselô asszony tar-
tott megemlékezést. 

A rendezvényt Bertha Theo
dóra népdalénekes, a budapesti 

Szent Benedek Tehetséggondo-
zó Központ tanulói és a Damja-
nich János Általános Iskola tanu-
lói gyönyörû dalok éneklésével, 
valamint furulya- és tangóhar-
monika-zenével tették emléke-
zetessé.

Az emléknapon a közönség 
megcsodálhatta a Hétszínvirág 
Óvoda csoportjának az elôadá-
sát, amelyet az egyesülettôl ka-
pott, isaszegi hímzéssel díszített 

kis ruhácskáikban mutattak be. 
A rendezvény zárásaként az isa-
szegi óvodások emlékfájánál ta-
lálható márványtáblát avatták 
fel a gyermekek, majd a részt-
vevôk a vértanúk tiszteletére el-
helyezték koszorúikat az Emlé-
kezô angyalnál. Végül a harang 
megkondításával hajtottak fejet a 
szabadságharcban elesett hôsök 
tiszteletére.

Adorjánné Fehér Éva
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Lelkileg töltôdtünk
 

„Az embernek érzelmekre is szüksége van,  
mert gyengédség és szeretet nélkül az élet csupán  

afféle lélektelen gépezet.” (Victor Hugo)

Szeptember 24-én, a sérült gyermekek napján a Klapka-iskola három 
osztálya látogatott el a Fôvárosi Állat- és Növénykertbe. Az elsô ilyen ese-
ményt éppen húsz éve rendezték meg, és azóta minden év szeptembe-
rében tartanak egy ilyen napot a városligeti intézményben.

A sérült gyermekek napjának az a célja, hogy egy egész napos él-
ményt szerezzen a gyermekeknek és a fiataloknak. Különleges állatbe-

mutatót és egyéb olyan programokat tartottak a látogatóknak, ahol kellemesen érezhet-
tük magunkat. 

Számunkra fontos a gyerekek szemléletformálása, hiszen a problémával születettek 
elfogadása egyikünk számára sem könnyû feladat. Tanulóink látták és tapasztalták, hogy 
a nehézségek ellenére is lehet boldog életet élni. Ez a nap rámutatott az emberi kitartás 
erejére is, példaként szolgált a mindennapok küzdelmeihez. Némelyek ridegen szemlé-
lik beteg embertársaikat, arra nem is gondolva, hogy ezzel ôk is megnehezítik az amúgy 
is nehéz sorsúak életét. 

Ez az esemény felhívta a figyelmet arra, hogy az emberi kapcsolatok erôsítésével 
kell a közös világunkat építeni, ahol mindenkire szükség van, és mindenkinek helye van. 

Azáltal, hogy együtt voltunk, talán közelebb kerültünk hozzájuk, s már az utcán is más 
szemmel nézünk egymásra.

Ezúton mondunk hálás köszönetet a népjóléti és esélyegyenlôségi bizottságnak 
azért, hogy ez a kirándulás ebben az évben is megvalósulhatott. 

Farkasné Podmaniczky Ágnes gyermekvédelmi felelôs

Játszótéri mesék
Karádi Zsuzsanna, a humánerôforrás- és közok-
tatási bizottság tagja tavaly önkéntes feladatként 
vállalta, hogy az Ady Endre utcai játszótéren ked-
denként mesét olvas a gyerekeknek. A programo-
kon rendszeresen részt vevô gyermekek anyukái az 
alábbiak szerint nyilatkoztak a kezdeményezésrôl. 

Emese anyukája: „Nagy örömmel veszünk részt 
a meseolvasásokon gyermekemmel. Meghatódtam 
azon, hogy van, aki a szabadidejét ilyen célokra felál-
dozza. Boldogan készülünk keddenként a program-
ra, nagyon jól érzi magát kislányom a közösségben. 
Nekem is nagy segítség, hogy ilyenkor egy rövid 
idôre nyugodtan elmehetek, és elintézhetem, ha 
sürgôs dolgom akad. Reméljük, hogy jövôre is foly-
tatódnak a programok.”

Nóra anyukája: „Köszönjük ezt a nagyszerû le-
hetôséget. Habár az én egyéves lányom kicsi még a 
mesehallgatáshoz, de örömmel látom, hogy érdek-
lôdik iránta. Idônként belehallgat a mesébe, aztán 
továbbszalad, és játszik a többiekkel. Azt is nagyon 
jónak tartom, hogy ha több pici gyermek van, ak-
kor az ô kedvükért mondókák is elhangzanak. Azt 
viszont sajnálom, hogy eltûnt az asztal, amelyen 
mesehallgatás közben rajzolhattak a gyerekek. Ta-
valy sok szép rajz készült, amelyekbôl kiállítás is volt 
a mûvelôdési otthonban.” 

Megkérdeztük Karádi Zsuzsannát, miért tartja 
fontosnak, hogy mesét olvasson a gyermekeknek a 
szabadidejében.

„A mese nélkülözhetetlen a gyermekek életé-
ben. Elvarázsol, elbûvöl, erkölcsileg nevel, reményt 
ad, példaképeket állít, és álmokat idéz. Az iskolai ta-
nulmányokra is igen kedvezô hatást fejt ki, mert a 
szókincset, a fogalmazási készséget, a fantáziát és 
a helyesírást is fejleszti. Szeretném leszögezni, hogy 
a rajzfilmek semmiképpen sem érik el ugyanezt a 
hatást, hiszen a legnagyobb bûnük a televízióban 
látott meséknek éppen az, hogy blokkolják a képze-
lőerőt, mert mindent készen tálalnak a kisgyermek 
számára. A rajzoló, és nem a gyermek által elképzelt 
figurák jelennek meg. A fentiek miatt szeretném azt, 
ha egyetlen isaszegi gyermek se nőne fel mesehall-
gatás nélkül, s azért indítottam el a játszótéri mesék 

sorozatot, hogy a varázslatot minden kicsi gyermek 
átélhesse. Tudom, hogy sok szülő mesél otthon a 
gyermekének, de a játszótéren, egymás közelében 
minden más. Egy-egy felolvasás után többnyire vi-
dám játékba kezdenek, így ezeknek a programoknak 
közösségformáló szerepük is van. A felolvasásokon 
többször előfordul, hogy még az anyukák is bele-
feledkeznek a mesehallgatásba.”

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a szülőket, hogy a 
hideg miatt november 6-tól minden kedden 16.30-
tól 18.00 óráig a városi könyvtárteremben tartjuk a 
programokat, ahol a kicsiknek lehetőségük nyílik a 
rajzolásra is. A látogatások ingyenesek, mindenkit 
szeretettel várunk.  A szerkesztőség
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Arckép a városból
Idén harmincéves az új Falumúzeum épülete. Az évforduló alkalmából felkerestük a 
múzeum létrejöttét megálmodó és azt megalapító idôsebb Szatmáry Zoltán (1901–
1989) fiát, aki édesapjának nyomdokait követve, az Isaszegi Múzeumbarátok Köré-
vel karöltve segíti a Falumúzeumot.

– Mesélne nekünk a korai idôkrôl, a múzeum alapí-
tásról?

– Édesapám még Gödöllôn lakott, amikor már foglal-
kozott az 1848–49-es szabadságharc történéseivel. 1929-
ben Isaszegre nôsült, hentes- és mészárosüzletet nyitott. 
A lakosok elmondásainak alapján leírta a falu múltjával 
kapcsolatos történeteket. A szántásoknál, fakitermelések-
nél, kirándulásoknál talált régészeti leleteket begyûjtötte, 
illetve sok esetben a saját pénzén megvásárolta azokat. 
A több éven át gyûjtött népmûvészeti és történelmi tárgya-
kat ládákban, újságpapírba csomagolva tárolta a pincétôl a 
padlásig. Ezek voltak édesapám „féltett kincsei”. A máso-
dik világháború alatt sok régi tárgyi emlék elveszett, de ô 
a háború után tovább folytatta a gyûjtést. Megszállottan és 
szenvedélyesen gyûjtött, kutatott. Régészeti kutatásaihoz és 
gyûjteményének kiállításához segítô és támogató társakra 
talált dr. Barabás Géza községi orvos és Szentiványi Gyula 
kertészmérnök személyében. Az elsô kiállítást 1948-ban, 
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc századik év-
fordulóján rendeztük meg a készlet tárgyaiból és dokumen-
tumaiból. Ezt követte 1949-ben az isaszegi csata századik 
évfordulójára, majd 1961-ben az Isaszegi Történelmi Na-
pok keretében megrendezett kiállítás. Az 1950–51-es évek 
az ország életében nagyon kiszámíthatatlanok és nagyon 
gyalázatosak voltak. Névtelen feljelentés alapján a belügyi 
szervek házkutatást tartottak nálunk. Fegyver után kutatva 
durván átforgatták a nagy gonddal összegyûjtött, becso-
magolt, értékes anyagokat, amelyeknek egy része ezáltal 
összetört és megsemmisült. A házkutatás után a gyûjte-
ményt – annak gazdagságáról és értékérôl meggyôzôdve, 
szakértôk javaslata alapján – 1951 október 1-jén a Közok-
tatási Minisztérium védetté, nemzeti érdekû magángyûjte-
ménnyé nyilvánította. Édesapámnak eltökélt szándéka volt, 
hogy gyûjteményét egy falumúzeumban fogja elhelyezni, s 
erre a célra 1964-ben a nagyközségi tanács adott  is egy 
110 éves házat, amelynek felújítása után, 1965-ben meg-
nyílt az elsô helytörténeti kiállítás. 1967-ben megnyithatott 
a helytörténeti gyûjtemény folyamatos tárlata. Az isaszegi 
Falumúzeum a megyei igazgatóság kezelésébe került, és 
édesapámat, Szatmáry Zoltánt nevezték ki a múzeum igaz-
gatójának. A kiállítási épület állaga évrôl évre romlott. A naf-
talin és a padlóolaj sajátos illatát már megszokta a látogató, 
de a falak nyirkossága, dohossága veszélyeztette a helytör-
téneti kiállítás anyagát. Mindezek szinte parancsolóan sür-
gették édesapámban azt a gondolatot, hogy az új múzeum 
épületét mihamarabb fel kell építeni, mert csak így lehet 
a gyûjtemény értékét megôrizni. 1969-ben megalakította 
az Isaszegi Múzeumbarátok Körét, amelynek elsôdleges 

feladata volt az 1967-
ben létesült Falumúzeum 
mûködtetésének elôse-
gítése, gyûjteményének 
gyarapítása, valamint az 
új múzeum felépítése, 
amely id. Szatmáry Zoltán 
vezetésével, óriási társadalmi összefogással és jelentôs ál-
lami támogatással végül 1982-ben megalakult.

– Hogyan alakult ki a helytörténet iránti kötôdése?
– Édesapám már 14 éves koromban megismertetett a 

fizikai munka mellett az amatôr régészeti kutatással is, illetve 
a helytörténetünk ismerete iránti vágyódással. Megtanított 
a munka szeretetére és a lelkiismeretes munka elvégzé-
sére. 1948-tól minden kiállítás elôkészítésében, a tárgyak 
elhelyezésében, rendezésében akarva-akaratlanul is részt 
vettem. Minden egyes régészeti, néprajzi tárggyal kapcsolat-
ban tudott mondani egy-egy történetet, és ezáltal megked-
veltette velem a néprajzot, a régészetet, a helytörténetet, a 
történelmet.

– Tájékoztatná az olvasókat az Isaszegi Múzeumba-
rátok Körének a mûködésérôl?

– 1969-ben alakítottuk meg a kört, és azóta is folyamato-
san mûködünk, tevékenykedünk. A helyi múzeumi, néprajzi, 
régészeti, ipartörténeti tárgyak gyûjtésén és a hagyományok 
ápolásán kívül az isaszegi Falumúzeum szükség szerinti cél-
jainak, terveinek megvalósulását gazdaságilag támogatjuk, 
illetve társadalmi munkával segítjük. Célunk elérésének ér-
dekében kiállításokat, történelmi elôadásokat, kiránduláso-
kat szervezünk. Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre a közel 
negyvenéves munkájának elismeréseként 2007-ben Kós 
Károly-díjban részesült. 

– Beszélne nekünk magáról és a családjáról?
– Születésemtôl fogva Isaszegen élek. Kisiparoscsaládból 

származom, a gimnáziumi érettségi után elektromûszerész, 
majd késôbb technikai érettségivel elektrotechnikusi szakké-
pesítést szereztem. Isaszeg társadalmi életében több mint 
hatvan éve részt veszek. A közéletben 1985-tôl 1990-ig füg-
getlen képviselôként jártam el a lakosság érdekeben. 1969-
tôl alapító tagként, 1992-tôl az Isaszegi Múzeumbarátok 
Körének elnökeként segítem, támogatom a Falumúzeum 
munkáját. 1961-ben nôsültem, házasságomból egy fiú- és 
egy leánygyermekem született. Már mindketten régen kire-
pültek a családi fészekbôl, önálló életet élnek. Amíg éltek a 
szüleim, a családot nagyon jól összetartották. Egy-egy jeles 
ünnepen sokszor tizenhatan ültük körbe az ünnepi asztalt. 
Ezek a szép emlékek most is nagyon kedvesek nekem.

Kardos Gábor
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’56-ra emlékeztünk
Október 22-én, nemzeti ünnepünk elôestéjén megemlékezés volt a hôsök és áldo-
zatok emlékparkjában, ahol az 1956-os események mellett a 2006-os incidensek el-
szenvedôirôl is megemlékeztek. Október 23-án délelôtt pedig a Gábor Dénes-iskola 
diákjai adtak magával ragadó, színvonalas mûsort Sasvári Kinga tanárnô forgató-
könyve alapján a Szoborhegyen, ahol az ünnepi szónok Gergely András, Csíkszent-
márton polgármestere volt. 

Gergely András elmondta, hogy nem feladata történelmi 
elemzést végezni 1956-ot illetôen. Kiemelte 1956 kima-
gasló szerepét a magyar és egyetemes történelemben. Egy 
olyan csodáról beszélt, amelyre máig felnéz Európa. Beszé-
dében rávilágított arra a tényre: a bukás után a Kádár-rezsim 
mindent megtett annak érdekében, hogy kitörölje tudatunk-
ból ’56 emlékét, hogy még fizikálisan is eltüntesse ’56 hôsi 
halottjait, és ennek ellenére ’56 eszméje mégis feltámadt, 
itt van köztünk ma is. Vállalnunk kell a múltunkat, az eu-
rópai kereszténységen alapuló értékeinket, önmagunkat, ak-
kor reménykedhetünk jobb, igazibb élet kiteljesedésében. 
’56 szelleme mérce ma is, amely kitartásra, összefogásra 
és hûségre kötelez mindazon értékek iránt, amelyek erôsítik 
a nemzet egységét és együvé tartozását. Ahogy 1956-ban 
sem számíthattunk más segítségére, csak saját nemzettár-
sainkra, úgy ma is csak önmagunkra számíthatunk. 

„Tudjuk mindazok nevét, akik életüket áldozták a for-
radalom nemes eszméjéért, de ismerjük azokat is, akik a 
szovjet tankok mögé bújva honfitársaik vérét ontották egy 
gonosz diktatúra érdekében. […] Elôször fordult elô a kom-
munizmus történetében, hogy egy nép nyíltan fellázadt az 
önkény ellen. A forradalom pár napja rávilágított arra, s ezt 

megmutatta egész Euró-
pának, hogy a kommunis-
ta diktatúrával együtt élni 
nem lehet. […] 1956 az 
emberi méltóság visszaál-
lításának forradalma volt. 
[…] 1956 bebizonyítot-
ta, hogy egyetlen politikai 
rendszer sem maradhat 
fenn hosszú távon az emberek bizalma és támogatása nél-
kül. […] Akkor is, mint már sokszor elôtte a történelemben, 
mi mutattunk példát a világnak, az egész emberiségnek sza-
badságszeretetbôl és önfeláldozó hazafiaságból. 1956 üze-
nete, hogy olyan értékrend szerint kell élnünk, amely életünk 
és nemzeti történelmünk bármelyik pillanatában vállalható.” 

A lelkesítô beszéd után a Gábor Dénes-iskola tanulói – 
Bajári Lúcia, Bácskai Árpád, Boros Izabella, Dudok Roland, 
Hényel Katalin, Kerekes Beáta, Kiss Gábor, Laczik Nikolett, 
Mongyi Renáta és Sziráki Beatrix – emlékképeket idéztek 
meg 1956-ból. A résztvevôk az ünnepség végén közösen 
elénekelték a Szózatot és a székely himnuszt.

Kardos Gábor

40 éves az Isaszegi Asszonykórus
Október 21-én az Isaszegi Asszonykó-
rus fennállásának 40. évfordulóját ün-
nepelte a város a mûvelôdési otthon-
ban. A kórust a Kóta és a Vass Lajos 
Népzenei Szövetség képviseletében 
dr. Gerzanics Magdolna népzenekuta-
tó elismerô szavakkal köszöntötte. Ezt 
követôen Hatvani Miklós polgármester 
fejezte ki nagyrabecsülését Isaszeg kul-

turális hagyományainak ápolásáért a 
város hírnevének országosan elismert-
séget szerzô kórus minden tagjának. 

A jubileumi rendezvényen az asz-
szonykórus jelenlegi és régi tagjainak 
elôadásában gyönyörködhetett a kö-
zönség. A résztvevôk megemlékeztek a 
már elhunyt kórustagokról is. Az ünnep-
séget isaszegi táncosok, énekesek és 

meghívott vendégegyüttesek elôadása 
színesítette. Fellépett a Csata táncegyüt-
tes, a Csatangoló tánccsoport, a Gau-
dium Carminis kamarakórus, az Aszód 
Városi Nyugdíjasklub Hagyományôrzô 
Csoportja és a Kartali Asszonykórus.

További sikereket és jó egészséget 
kívánunk a kórus minden tagjának.

Adorjánné Fehér Éva
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A költô születésének 125. évfordulója kapcsán tavaly Isaszegen alakult civiltársaság, a Tóth Árpád 
Nemzeti Társaskör figyelemre méltó tevékenységet könyvelhet el máris. A keresztény és nemzeti 
értékek felmutatására, megerôsítésére alakult szervezet 2011 ôszétôl már két féléves szabad-
egyetemet indított a városi könyvtárban. Akkor Kubínyi Tamás mûvelôdéstörténész volt az állandó 
elôadó, aki a maga Álmos Király Szabadegyetemének mintegy a kihelyezett tagozataként a magyar 
ôstörténetnek és a közelmúltunk históriájának jó néhány fontos fejezetével ismertetett meg ben-
nünket, vetített képes elôadások formájában. Jelenleg az Álmos Király Televízió nevû interaktív mû-
sora minden munkanap elérhetô a www.kubinyitamas.hu honlapon este 6-tól élô adásban, amely-
be bárki bekapcsolódhat, és ahol többek között az Isaszegen készített anyagok is fel-feltûnnek.

A társaskör idei szeptemberi közgyûlésén úgy döntött, hogy ez évi akadémiai szabadegyetemi 
sorozatába minden alkalommal más elôadót hív meg. Évadnyitó összejövetelünkön, október 19-
én dr. Csáji László Koppány néprajzkutatót, kulturális antropológust láttuk vendégül. A sztyeppei 
civilizáció fogalmának megalkotója, aki számtalan expedíció résztvevôjeként kutatta a Kelet-Ázsiától 
a Kárpát-medencéig élt és élô népek jellegzetességeit, meggyôzôen igazolta, hogy a különbö-
zô korokban mennyiféle elem vett részt a népünk etnogenezisében és késôbbi formálódásában. 
A finnugor, a szkíta és a hun eredet nem egymást kizáró, hanem egyaránt igaz állítások. Külön meg-
tiszteltetés számunkra, hogy elôször városunkban hangzott el az általa megalkotott tölcséres-szi-
tás modell nyilvános ismertetése a magyarságot ért idôbeli, térbeli és etnikai kölcsönhatásokról. 
Ô szerkeszti a Napkút Kiadó Ómúltunk Tára címû könyvsorozatát, amelyet dr. Szondi György ki-
adóvezetôvel közösen mutattak be.

A bárki által látogatható szabadegyetem következô elôadását az isaszegi dr. Boldizsár Gábor 
ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Karának dékánja tartja. A Jókai Mór Vá-
rosi Könyvtárban 2012. november 16-án, pénteken 16.30-kor sorra kerülô összejövetel témája: az 
Attila-vonal Budapest 1944–45-ös védelmében, amely városunkat közvetlenül is érinti.

Székely András Bertalan

Könyvtári hírek
Lezajlottak a rendezvényeink az ôszi könyvtári napok alkal-
mából. 

Október 12-én este zsúfolásig megtelt az olvasótermünk. 
A meghívás azoknak szólt, akik valamilyen módon részt vesz-
nek könyvtárunk mindennapi életében: akik rendszeresen 
járnak hozzánk; akik tollat ragadtak, és megfejtették irodal-
mi totóinkat a magyar kultúra napja, a Jókai-emléknap és az 
ünnepi könyvhét alkalmából; akik lelkesen segítettek a nyári 
leltározásban. Örültünk, hogy ennyien elfogadták a meghí-
vásunkat. Ezen az estén a népszerû Márai Sándor író, költô, 
újságíró híres Füves könyvébôl idéztünk Márai temploma: 
Vallomások a Füves könyvbôl címmel. A mû nem színpadra 
termett alkotás, de Udvaros Béla rendezô életet tudott lehel-
ni ebbe a gondolatilag élénk, de a megjelenítést tekintve holt 
anyagba. Márai költôi módon megírt élettanácsait Buzogány 
Márta és Pelsôczy László színmûvészek adták elô, nagy si-
kerrel. Az író így ír „Arról, mi célja e könyvnek […]. Szeretné 
elmondani egy ember, hogyan kell lakni, enni, inni, aludni, 
betegnek lenni és egészségesnek maradni, szeretni és unat-
kozni, készülni a halálra és megbékélni az élettel. Nem sok 
ez […]. De emberi feladatnak elég. Többre nem is vállalkoz-
hatunk az életben.” Egy megindító és elgondolkodtató elô-
adásnak lehettünk részesei olvasóinkkal együtt, s a közönség 
vastapssal díjazta ezt az élményt.

Október 13-án a mûvészetnek hódoltunk. Idekívánkoz-
nak Reviczky Gyula gondolatai: „Mely az idôt tuléli, halhatat-
lan; / Él az ecsetben, hangban és a dalban. / Halandó ember 
csak a föld pora; / De a müvészet meg nem hal soha!” 

Könyvtárunk néhány éve felvállalta az amatôr mûvészek 
támogatását. E célból jött létre 2005-ben a könyvtári galéria 
is, ahol délután 4 órakor került sor RosenbergBerle Mária 
(született Skribek Mária) helyi amatôr festô második, Folyta-
tás címû kiállításának megnyitójára. A rendezvényen az ama-
tôr zenészekbôl álló, három helybéli tagot számláló, néhány 
hónapja alakult Ér együttes adta elô nagy sikerrel Fodor Mik
lós megzenésített dalait. 

Második tanévkezdô

Dr. Csáji László Koppány
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A kiállításon megismerhettünk néhány érdekes képkészí-
tési eljárást, amelyek közül az alkotó a helyszínen bemutatta 
a spaklitechnikát (ezzel varázsolja képeire a hegyeket). 

A festômûvész így vall önmagáról: „Autodidakta módon 
kezdtem festeni, elôször akrillal és temperával, majd olajjal 
vászonra. Egy ismerôsöm meglátta a képeimet, és másnap 
beíratott a Pest Megyei Amatôr Mûvészek csoportjába, ahol 
Bálványosi Huba és Fiók László tanárok vezetésével végez-
tem el egy szemesztert. Sok idôt töltök Angliában a fiamnál, 
ezért csak a nyári alkotótáborokban veszek részt. Több ké-
pem szerepelt a Nagymarosi Amatôr Mûvészek kiállításán. 
A sgraffito- (kaparós) technikával készült képeknek nagy si-
kerük volt különlegességük miatt. Remélem, hogy a képeim 

elnyerik a látogatók tetszését, és szép emlékkel távoznak 
a kiállításról.” A vendégkönyv sok beírása arról tanúskodik, 
hogy a mûvész reménye valóra vált. A kiállítás november vé-
géig tekinthetô meg.

Október 19-én a Tóth Árpád Nemzeti Társaskör szer-
vezésében Csáji László Koppány néprajzkutató, kulturális 
antropológus Magyarok keleten és nyugaton címû érdekes 
elôadását, kutatómunkájának eredményeit láthatták és hall-
hatták a szép számmal megjelent érdeklôdôk. 

Könyvtárunk programjairól honlapunkon (jokaibibl.hu) 
tájékozódhatnak. Mindenkit szeretettel várunk, olvasóként és 
rendezvénylátogatóként egyaránt.

Majsa Györgyné könyvtárvezetô

Kiváló csapatok fôztek az ESE Alemany Erzsébet Segítô Ház IX. fôzôversenyén

Kilencedik alkalommal rendeztük meg fôzôversenyünket 
szeptember végén az ESE Alemany Erzsébet Segítô Házának 
udvarán, ahol gyönyörû napsütés fogadta a tizennégy csapat 
tagjait a fôzôhelyeken. Azt, hogy kinek melyik hely jutott, sor-
solással döntöttük el. Persze akadt olyan csapat is, amelyik 
egy kis „alkudozással” befolyásolta a vakszerencsét.

Nagy örömünkre Hatvani Miklós polgármester elvállalta 
a rendezvény fôvédnöki tisztét. A zsûri elnöke a hagyomá-
nyokhoz híven Fogarasiné Deák Valéria volt. Ebben az év-
ben elôször (Hajdú Sándor közbenjárásának köszönhetôen) 
Opóczky István mesterszakács a zsûri társelnökeként vett 
részt rendezvényünkön. A zsûri tagjai voltak még Mészáros 
Gusztávné Piroska képviselô asszony és Verseczkyné Sziki 
Éva, a mûvelôdési otthon igazgatója. Az idén elôször zsûri-
zett versenyünkön Kovács Ferenc, a VÉDESE Nonprofit Kft. 
péceli sütôüzemének vezetôje.

A megnyitóbeszédet Némethy Mária, az ESE elnöke 
mondta el, majd Opóczky úr adott néhány szakmai taná-
csot a résztvevôknek. Ezt követôen a zsûri tagjai figyelem-
mel kísérték az ételek készítését, faggatták a csapattagokat 
az alapanyagokról, a receptekrôl, ötleteket, tanácsokat adtak. 
Néhány csapatra már az elsô pillanatokban felfigyeltek a zsû-
ritagok, némelyeknek a mutatós egyenkötényére, másokra 
azért, mert a helyszínen sajtot készítettek. Természetesen a 
versenyzôk leginkább az ételek ízével szerettek volna kitûnni 
a mezônybôl. A Kotnyeleseknek az elsô helyezés mellé si-
került Opóczky István mesterszakács különdíját is elnyerniük. 

Megosztott elsô helyen végzett még a Szomszédok csapat 
a sültvariációkkal, valamint a Boszorkánykonyha a füstölt be-
tyárlevessel és a kekszes-diós golyókkal. A második helyet 
két csapat kapta: a Zsíros Zsiványok a mexikói csilis babért, a 
Csipetke Csapat pedig a pásztortarhonyáért. A Csatás szülôk, 
a Gyütt-mentek, az Ôrült Nôvérek, a Hamvas Ôszibarackok, 
a Fülesek, a Jancsó és a Czibula család, az Ötvenesek Klub-
ja és a Meg f-ôzlek csapatok a harmadik helyen végeztek. 
A harmadik helyezés mellé a Csatás szülôk a hibátlanul kitöl-
tött fôzôkvízért, illetve a Gyütt-mentek a csülökegytálételért 
különdíjban is részesültek. 

A program mûsorvezetôje Molnár János munkatársunk 
volt, aki néhány paródiával hatalmas sikert aratott. Nagy tap-
sot kapott az ESE lakóotthonának és a fogyatékosok nappali 
intézményének fiataljaiból alakult Csipet-csapat zenekar pro-

dukciója és a lakóotthon fiataljainak tánca is. Várnai Attila, 
örökös zenészünk szolgáltatta a talpalávalót, így emelve a 
versenyzôk és a jelenlévôk szûnni nem akaró jó hangulatát. 

A fôzôversenyünk díjaihoz kapott segítséget ezúton is 
köszönjük az adományozóknak. Rendezvényünk támogatói 
voltak: Pátria Takarékszövetkezet, Könczöl Gábor és neje (Isa 
Paletta Bt. ajándékbolt és Csata vendéglô), Kovács Attila (Ma-
dách utcai zöldséges), Jakus Hajni (festékbolt), Vajda Tamás 
(vegyes iparcikk), Bálint László és neje, VÉDESE Nonprofit 
Kft., Józsa Kft., Isaszeg Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának Városüzemeltetési Osztálya.

Jövôre is találkozunk!
Apróné Orosz Margit
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Olvasói levelek
Tisztelt Szerkesztôség!
Az újság áprilisi számában egy felhívás jelent meg 
egy telefonszámmal. Mielôtt felhívtuk volna a meg-
adott számot, az egyik barátunk tájékoztatott arról, 
hogy méltányossági nyugdíjemelést lehet kérni az 
Országos Nyugdíjbiztosítási Fôigazgatóságtól, és 
elhozott nekünk két nyomtatványt, amelyeket kitöl-
töttünk és elküldtünk a megadott címre. A nyugdíj-
emelést megítélték, és azóta is kapjuk.

Kérjük a szerkesztôséget, hogy derítsék ki a te-
lefonszám tulajdonosát, és tolmácsolják köszöne-
tünket a fáradozásáért. Arra is kíváncsiak lennénk, 

hogy hány nyugdíjastársunknak sikerült nyug-
díjemelést kapnia a telefonszám tulajdonosának 
közremûködésével. Szíves intézkedésüket elôre is 
köszönjük.

Hajdu János és Barsán Istvánné

Tisztelt Levélírók!
Hohmann Péterné Julika, a népjóléti és esélyegyen-
lôségi bizottság külsô tagja vállalta magára a felada-
tot önkéntesen, szabadidejét feláldozva, szeretetbôl, 
mint nyugdíjas a nyugdíjasokért. Megkérdezésünkre 
Julika elmondta, hogy 123 család kérte telefonon 
a segítségét, akiket felkeresett. Eddig 60-80 család 

kapott nyugdíjemelést, illetve 15 rászoruló jutott 
egyszeri 25 000 forintos segélyhez. Sok kisnyug-
díjas kapott tavaly hat hónapra visszamenôleg ha-
vi 3000 forintot, így idén már az ezzel az összeggel 
megemelt nyugdíjat vehették fel. Volt, akinek el-
utasították a kérelmét, de ôk ismételten benyújtják. 
Hozzátette, hogy ezek a családok sohasem kértek 
segélyt az önkormányzattól, de ha tudtak volna errôl 
a lehetôségrôl, akkor nem kellett volna ilyen kevés 
nyugdíjból élniük. Számítása szerint eddig összesen 
800-900 ezer forint körüli kiegészítést vagy egyszeri 
segélyt kaptak a nyugdíjasok, és továbbra is folyama-
tosan kérik Julika segítségét.  A szerk.

Az ifjú focista
Skribek Alen ötévesen kezdett el futballozni az 
Isaszegi Sportegyesületben, edzôje Balázs István 
volt. A most tizenegy éves focista 2008 novembere 
óta az FC Budapest Sólymok csapatában játszik, 
tehetsé gével több elismerést is szerezve jelenlegi 
csapatának.

Alen futball iránti szeretete – nagyapjának és édesap-
jának nyomdokait követve – hamar megmutatkozott. 
Az isaszegi focicsapatban a gólkirály címet többször is 
kiérdemlô fiú tehetségére többen felfigyeltek. A mér-
kôzések alkalmával számtalan felkérést, ajánlást ka-
pott, amíg végül továbblépésének szempontjából a 
legjobbnak vélt FC Budapest egyesületet választotta, 
amely nemzetközi gyermek-labdarúgómérkôzéseket 
is rendez. Az ifjú futballistáról és az egyesületrôl Alen 
edzôje, Czuk Henrik, az FC Budapest elnöke nyilatkozott la-
punknak.

– Edzôként hogyan értékeli a fiú labdarúgótudását?
– Örülök, hogy vele dolgozhatok. Edzôként számomra 

élmény egy ilyen tehetséges gyermekkel foglalkozni, emel-
lett nagy feladatnak is tartom, hogy a tehetségét tovább 
tudjam ápolni. Alen folyamatosan fejlôdik, a szakemberek 
számos hazai és nemzetközi tornán felfigyeltek rá mint a 
tornák legjobb játékosára, és külföldi meghívásokat is ka-
pott. A mérkôzések alkalmával olyan cseleket és gólokat 
mutat be, amilyeneket csak nagy játékosoktól láthat az em-
ber. Már több kupával büszkélkedhet, amelyeket a meccsek 
gólkirályaként vagy legjobb játékosaként nyert el, ezenkívül 
az FC Budapestben három éve töretlenül kiérdemli az év 
legjobb játékosa címet is. Ahhoz, hogy tovább erôsödjön, 
feljebb lépjen egy magasabb szintre, hozzá hasonló képes-
ségû gyerekekkel kell együtt játszania, és nemcsak hazai, 
hanem külföldi csapatokkal is. Egyesületünk ezt biztosítani 
tudja számára. Alen fejlôdése töretlen, és az egyesület min-
dent elkövet, hogy magas szinten képezze ôt tovább. 

– Az FC Budapest milyen nemzetközi kapcsolatok ré-
vén tudja segíteni a tehetséges gyermekek képzését?

– Az egyesület négy éve tart kapcsolatot az angol Fulham 
Football Club I. osztályú csapatával, akikkel gyakran játszunk 
egymás ellen hazai és külföldi pályán. Többször rendeztük 
meg Budapesten a Future CUP nemzetközi gyermek-lab-
darúgótornát, ahol az idén a harmadik helyezést érte el a 
csapatunk, Alen pedig a legjobb magyar játékos lett. A Ful-
ham vezetôi meghívták Londonba öt napra az egyesületünk 
edzôit, valamint Alent és a tízéves Csipkés Ákost, aki szintén 
nagyon tehetséges isaszegi fiú. Ákos két és fél éve van ná-
lunk, és korábban neki is Balázs István volt az edzôje. Szor-
galmas, fegyelmezett, jó képességû gyerek, hosszú távon 
benne is sok lehetôség van. Érdekességként említem meg, 
hogy mindkét isaszegi fiú csapatkapitány az FC Budapestnél, 
Alen a tizenegy, Ákos a tízéveseké. 

– Milyen eredménye volt a londoni meghívásnak?
– Nagyon jól sikerült az utazás, a gyerekek megnézték a 

csapatok edzéseit, és játszhattak egy nem hivatalos mérkô-
zésen is, ahol Alen gólt rúgott, Ákos pedig gólpasszt adott. 
Alen tehetségét a Fulham vezetôi kiemelték. A meghívásuk-
nak egyik fontos pontja volt, hogy lássák, hogyan teljesít a fiú, 
képes-e beilleszkedni a kinti csapatba. Ez sikeresen teljesült, 
visszavárják. 

Adorjánné Fehér Éva
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A római katolikus egyházközség eseményei 
A baba-mama klub új idôpontban, csütörtökön délelôtt tíz 
órától várja a kismamákat, kisgyermekes anyukákat a katoli-
kus otthonban.

A keresztény családok közössége karácsonyfadísz készí-
tésére hívja a családokat. A találkozó november 25-én 16 
órakor lesz a katolikus otthonban.

Egyházi évet záró és Mikulást váró bál lesz december 
1-jén 16 órától a katolikus otthonban. Belépô: sütemény, 
üdítô.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk programjainkra!

November, a magyar szentek hónapja
Mindenszentek ünnepével kezdôdik a november. Ilyenkor 
gondolunk azokra a szeretteinkre, akik reményünk szerint 
már a Mennyei Atya társaságát élvezik. Azután jönnek sor-
ban: 5-én Szent Imre, 11-én Szent Márton – bár ô nem 
magyar, mégis ezen a területen született –, 13-án a magyar 

szentek és boldogok, majd 19-én Szent Erzsébet ünnepe. 
Olyan, mintha szándékosan lenne összesûrítve éppen a leg-
ködösebb, talán legszomorúbb hónapra ilyen sok „remény-
teli” ünnep. Novemberben fordul hidegre az idô, lehullanak 
a falevelek, ködös reggelekre ébredünk, és még sorolhat-
nám, miért tartom szomorú hónapnak.

Éppen ilyenkor kell valami, ami megerôsít minket. Egy 
buta tévésorozat egyik epizódjában egy gonosz idegen el-
veszi az emberektôl a reményt. A szereplôk élete megvál-
tozik: a beszélgetéseket veszekedések, a szépséget igény-
telenség, a munkát rombolás váltja fel mindenhol. Nekünk, 
embereknek nagy szükségünk van a reményre, lehetetlen 
nélküle élni. Kell valamibe kapaszkodnunk, hogy az életünk 
ne legyen fázós, színtelen, ködös, mint a november. A szen-
tek példája mindenképpen ilyen segítség. Mindenszentek 
ünnepén remélhetjük, hogy mi is részesülünk az istenlá-
tásban. Szent Imre szûzi tisztasága példa kell hogy legyen 

az ifjúságnak, hiszen övék a jövô. Szent Márton és 
Szent Erzsébet adakozó szeretete ösztönözzön ar-
ra, hogy észrevegyük a rászorulókat, és segítsünk 
nekik. Magyar szentjeink az egész ország reménye. 
Imádkoznak értünk. Kicsi országunk nagy példaké-
pei ôk, követendô példaképek. Legyünk büszkék 
szentjeinkre, hiszen múltunk erôsíti a jövôbe vetett 
reményünket!

Szárazné Marika

Halottak napja A gyertyák fényei mellett emlékezzünk elhunyt szeretteinkre!

A halottaink tisztelete egyidôs az emberiség történelmével, a 
holtak ünnepe feralia néven már az ókori Rómában is ismert 
volt. Bár sokan november 1-jén, mindenszentek ünnepén 
emlékeznek meg elhunyt hozzátartozóikról, a katolikus ün-
nepek sorában a halottak napját november 2-án tartjuk. 

A halottak napjának megtartása Szent Odiló clu-
nyi bencés apát javaslata volt a X. század végén, 
hogy az üdvözült lelkek ünnepe után azokról a ha-
lottakról is megemlékezzenek, imádkozzanak és 
könyörögjenek értük, akik még nem juthattak be a 
mennyek országába. Ezen a napon minden pap há-
rom szentmisét mondhat: egyet az elhunytért, egyet 
a tisztítótûzben szenvedô lelkekért, és egyet a pápa 
szándékára. 

Mindenszentek estéjén a megtisztított és virággal 
díszített sírokon mécsesek és gyertyák fénye oldja 
a sötétséget, világítja meg a kereszteket – elhunyt 
szeretteinkre emlékezünk így. Ne feledjük azonban, 
hogy az élôk ennél sokkal többet is tehetnek az el-
hunyt szeretteikért: közbenjáró imával, szentmisével, 
jócselekedetekkel.

 Haszara Andrea

Nem múlnak ôk el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ôk itt maradnak bennünk csöndesen még, 
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség. 

(Juhász Gyula: Consolatio – részlet)
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Ovifocisuli az Isaszegi Sportegyesület szervezésében
A 2012-es év ôszi idényében az Isaszegi Sportegyesület 
vezetôsége céljául tûzte ki a tehetséggondozást az után-
pótlás-nevelés érdekében. Mivel a sportot nem lehet elég 
korán elkezdeni, ezért az egyesület a legkisebbeket kereste 
meg: az óvodásokat. Sorra járták a két óvodát toborzókörút-

jukkal, és a szülôi értekezleteken bemutatva az ovifoci edzé-
seit irányító Ubrankovics Zoltán sportpedagógust (aki mint 
„A” licences edzô, tehetségkutató jelenleg is az MTK focicsa-
patánál áll alkalmazásban), igyekeztek meggyôzni a szülôket 
arról, hogy miért érdemes az Isaszegi Sportegyesület által 
hirdetett lehetôséget választaniuk. Érdeklôdôkben nem volt 
hiány, mintegy negyven jelentkezés érkezett az utánpótlás 
technikai vezetôjéhez, így a Klapka-iskola és a sportcsarnok 

által biztosított helyszíneken október 2-án kezdetét vehet-
te az ovifocisuli. Átlagosan 29-30 fôvel folynak a sportfog-
lalkozások, keddi napokon a Klapka-iskola tornatermében, 
csütörtökönként pedig a sportcsarnokban. Az edzések 16 
órakor kezdôdnek, s egy órán át tartanak. 

A beiratkozás folyamatos, és nem jelent problémát, ha 
a gyermek a heti két foglalkozás közül csak az egyiken tud 
részt venni. 

Jelentkezni lehet Sárosi Attila utánpótlástechnikai vezetô-
nél a 30/221-6468-as telefonszámon  vagy az attilasarosi@
gmail.com e-mail címen. És hogy milyen a hangulat a foglal-
kozásokon, arról tanúskodjanak a képek!

A sportegyesület vezetôsége
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Ketrecharc vagy mazsorett?
A sportolj 3 × 1 órát szlogennel mostanában gyakran találkozhatunk óriás-
plakátokon, hirdetéseken és a televízióban. Az elmúlt hónap elejétôl az isa-
szegieknek is lehetôségük nyílik rá, hogy helyben heti 3 × 1 órát sportolhas-
sanak, amit az idén ôsszel megalakult Isaszeg Bázis Sport Club tesz lehetôvé.

Október elsejétôl az Isaszegen élôk sportolási lehetôségei jelentôsen kibôvültek 
az Isaszeg Bázis Sport Club létrejöttével. Lelkes, sportolni szeretô szülôk ötlete 
alapján és segítségével Nagy Csaba és Stágel György júliusban kezdte szervez-
ni az egyesület megalapítását, amely október elsején már meg is nyitotta kapuit 
a sportolni vágyók elôtt az Akácfa utca 2. szám alatt. Az ötletgazdák célja az volt, 
hogy az óvodás korosztálytól a legidôsebbekig mindenki megtalálja a számára 
megfelelô mozgásformát, ezért nyolc edzôvel, tucatnál is több sportágban indul-
tak meg a foglalkozások. Az egyesület különbözô verseny- és szabadidôsportokat, 
azaz számosfajta mozgási lehetôséget kínál. A klub vezetôségének tervei szerint a 
sportágak száma a jövôben tovább növekszik majd, igazodva az érdeklôdôk igé-
nyeihez és a hely által kínált lehetôségekhez. 

Az egyesület vezetôi arra törekednek, hogy az edzéseket gyakorlott és képzett 
szakemberek vezessék, mivel alapelvük, hogy a változatosság mellett a testedzés 
minôségére is nagy hangsúlyt kell fektetni. 

Azok számára, akik a testmozgás mellett szellemi sportra is vágynak, sakkszak-
osztály megalapítását is tervezik.

Nagy Csaba, az egyesület elnöke nem egy üzleti vállalkozást kívánt létrehozni, 
és nem is szeretné, ha kezdeményezésük a jövôben azzá válna. Céljuk pusztán 
az, hogy a sportolni vágyóknak ne kelljen egy-egy óra mozgásért a környezô tele-
pülésekre, esetleg a fôvárosba utazniuk. A klub létrejöttével az Isaszegen és annak 
környékén élô szülôk is könnyebben tudják gyermekeiknek biztosítani a megfelelô 
mennyiségû és intenzitású mozgást. 

Gondolva a kisgyermekes anyukákra, gyermekfelügyeletet is biztosítanak a 
felnôtteknek tartott foglalkozások idejére. Az edzések idôpontjait igyekeznek az 
igényekhez igazítani, ezért az órarendben lehetnek majd változások, de annak 
érdekében, hogy ezekrôl mindenki idôben értesülhessen, a Facebook-oldalukon 
naprakész információkkal segítik az érdeklôdôket. Az edzôk elérhetôségeit szóró-
lapokon és különbözô kiadványokon is közzétették, így az érdeklôdôk közvetlenül 
tôlük kaphatnak tájékoztatást. A jelenleg látogatható edzéseket és a fent említett 
elérhetôségeket alább olvashatják:
– ökölvívás és ketrecharc (Zele Sándor, tel.: 30/742-5350);
– jiu-jitsu, judo és ovis sport (Stágel György, tel.: 20/219-3544);
– mazsorett, senior torna, táncvarázs és társastánc (Stanakovits Vera, tel.: 

30/332-6446);
– zumba és mini zumba (Gerendás Hajnalka, tel.: 70/398-0859);
– hiphop (Szávuly Attila, tel.: 30/360-6165);
– hatha jóga (Szekeres Annamária, tel.: 20/376-4079);
– hastánc-lélektánc (Balázs Honi, tel.: 20/579-6896);
– alakformáló torna (Ambrusicsné Müller Margit, tel.: 30/225-2421). 
Reméljük, hogy a jövôben mind többen vesznek majd részt a klub által szervezett 
foglalkozásokon, edzéseken, hiszen az egészséges életmód egyik legfontosabb 
alappillére a rendszeres testmozgás. Az egyesület – nagy hiányt pótolva Isaszegen 
– segítséget nyújthat mindannyiunknak abban, hogy saját és gyermekeink életé-
ben ezt az alappillért felépítsük.  A szerk.

Az IBSC órarendje
Hétfô
 7.30–8.30:  alakformáló torna
 8.30–9.30:  zumba
 16.00–17.00:  mini zumba
 17.00–18.30:  ökölvívás
 17.30–18.30:  hatha jóga
 18.30–20.00:  ökölvívás
 18.30–20.00:  MMA/ketrecharc
 19.00–20.00:  zumba
 20.15–21.15:  hiphop

Kedd
 15.00–16.00:  társastánc
 16.00–17.00:  mazsorett
 16.00–17.00:  ovis judo
 17.00–18.00:  judo
 17.00–18.00:  senior torna
 18.00–19.30:  jiu-jitsu
 18.00–19.30:  MMA/ketrecharc

Szerda
 8.30–9.30:  zumba
 16.00–17.00:  mini zumba
 17.00–18.30:  ökölvívás
 17.30–18.30:  hatha jóga
 18.30–20.00:  ökölvívás
 19.00–20.00:  zumba
 20.15–21.15:  hiphop

Csütörtök
 15.00–16.00:  társastánc
 16.00–17.00:  mazsorett
 16.00–17.00:  ovis judo
 17.00–18.00:  judo
 18.00–19.30:  jiu-jitsu
 18.00–19.30:  MMA/ketrecharc
 18.30–20.00:  hastánc-lélektánc

Péntek
 7.30–8.30:  alakformáló torna
 17.00–18.00:  judo
 17.00–18.30:  ökölvívás
 18.00–19.30:  jiu-jitsu
 18.30–20.00:  ökölvívás
 18.30–20.00:  MMA/ketrecharc
 19.00–20.00:  zumba
 20.15–21.15:  hiphop

Vasárnap
 16.00–18.00:  hastánc-lélektánc
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Az Isaszeg Önkormányzati  
Tájékoztató

hirdetésméretei és -árai

bRuttó HIRDetÉSI áRAK

hirdetés mérete
fekete-fehér 
belsô oldal

színes 
belsô oldal

1/1 oldal: 
181 × 262 mm

25 400 Ft 31 750 Ft

1/2 oldal: 
181 × 128 mm vagy 
87,5 × 262 mm  

13 970 Ft 19 050 Ft

1/4 oldal: 
87,5 × 128 mm

7620 Ft 10 160 Ft

1/8 oldal:  
87,5 × 61 mm

3810 Ft 5080 Ft

1/16 oldal: 
87,5 × 27,5 mm

2540 Ft 3810 Ft

A hátsó borítón megjelenô hirdetések esetében a táblázatban 
szereplô árakhoz képest 100%-os felárat számítunk fel.  

Leadási és befizetési határidô: minden hónap huszadika.
Hirdetésfelvétel a 28/584-590-es telefonszámon, illetve  

a haszara.andrea@isaszeg.hu e-mail címen.
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 Rendezvények a falumúzeumban
November 17., 16.00:  Lengyel délután. A mi szabadságunkért és a tié-

tekért – az 1831-es novemberi lengyel felkelés hatása a magyar iro-
dalomban címû történelmi rendezvény. A rendezvény házigazdája 
dr.  Dürr Sándor. Közremûködnek a Klapka-iskola tanulói

November 24., 15.30:  Téli esték a történelem nyomán – szarmaták 
békében és háborúban. Meghívott elôadó Kulcsár Valéria régész, a 
Szegedi Tudományegyetem docense

November 30.:  Beszélgetés Endrei Judittal Kemény üzenetek címû 
könyvérôl (a mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk) 

Játszóház
November 14. és 15., 9.00–14.00:  Ugra-bugra játszóház óvodások-

nak a mûvelôdési otthonban. Részvétel elôzetes jelentkezés alapján

Előadás
November 16., 14.30:  Rút kiskacsa álma címû elôadás gyermekeknek 

a Rút Kiskacsa Álma Színjátszó és Mûvészeti Csoport elôadásában a 
mûvelôdési otthonban

November 23., 13.30:  Dr. Barabás Dénesné és dr. Tordai Gábor egész-
ségügyi elôadása a mûvelôdési otthonban. Téma a demencia. A latin 
eredetû demencia kifejezés szó szerint „ész, értelem nélküli állapotot” 
jelent. Az orvosi használatban azonban a szellemi képességek hanyat-
lásával, csökkenésével azonos

 ÖsszeJÖvetel
November 19., 10.00–12.00:  A MÁV Nyugdíjas Szakszervezet taggyû-

lése a mûvelôdési otthonban 

 zene
November 24., 17.00:  Mű-hely nap. Kreatív, kulturális kapcsolódás, 

helyi és környékbeli amatôr zenekarok találkozója a mûvelôdési ott-
honban

November 25., 15.00:  A Gaudium Carminis kamarakórus koncertje 
a mûvelôdési otthonban. A családi hangulatú koncerten egyházi és 
világi mûveket, népdalokat, hangszeres bemutatókat hallhatnak az ér-
deklôdôk. Közremûködnek a Klapka György Általános Iskola és AMI 
tanulói és tanárai

 foglalkozások, klubok
a mŰvelődési otthonban
Hétfô, kedd, csütörtök, péntek esténként  a Csata táncegyüttes 

próbái. Információ: Bánszkiné Varga Judit mûvészeti vezetô, telefon: 
70/372-6469

Hétfônként 18.00:  Az Isaszegi Asszonykórus próbái
Keddenként 10.15-tôl  Csiri-biri torna. Információ: Virágh Orsolya, te-

lefon: 70/456-4312
Keddenként 18.00–19.30:  Balkán táncház
Minden kedden 20.30 és csütörtökön 20.00 órakor  zumba. In-

formáció: Takács Viktória, telefon: 20/522-6639
Szerdánként 18.00:  jóga Balázs Mónikával, telefon: 30/293-6927
Szerdánként 19.30-kor  Tóth Roland várja a mozdulni vágyókat (tajcsi, 

csikung, jóga). Információ: 20/450-9363
Csütörtökönként 18.00:  Gyöngyékszerkészítô klub

Szombatonként új idôpontban, 11.00–13.00 óra között  Isaszegi 
Képzômûvész Kör. A részvétel díjtalan. Információ: Nagy Éva Vica, te-
lefon: 20/494-3566; Szilárdi Edina, telefon: 30/990-5373

A Gaudium Carminis hangversenykórus hétfôn és csütörtö-
kön 18.30–20.30 között  várja régi és leendô kórustagjait a Klapka 
György Általános Iskola és AMI épületében, a Kossuth u. 85. alatt.

Gyermeknémet.  Nyelvtanfolyam indul 3–8 éves kor közötti gyermekek-
nek. Idôpontok: hétfôn 16.30–17.00, kedden 16.00–16.30, csütörtökön 
17.00–17.30 óra között. A foglalkozásokra 8 vagy 12 alkalmas bérlet 
váltható 3200, illetve 3600 Ft-ért. Információ: Ragács Márta, telefon: 
20/823-2542; e-mail: tasnadimarti@gmail.com 

Az Ametiszt Hastánciskola hastánctanfolyamot  indít kezdôknek. 
Információ: 20/458 4111, 20/566-2522

dEcEmbEri ElőzEtEs
December 2., 16.00:  Adventi készülôdés – kézmûves-foglalkozás és 

táncház

 szolgáltatások 
a mŰvelődési otthonban
Hétfônként 18.00:   KRESZ-tanfolyamra jelentkezés és tájékoztatás
November 19., 14.00–18.00:  A Zöld Híd Régió Kft. (hulladékgyûjtés 

és -szállítás) ügyfélszolgálata

PRogRamaJánló

Múzeumi esték
az Isaszegi Természetbarát Klub 
vetített képes elôadás-sorozata

Helyszín: Falumúzeum (2117 Isaszeg, Madách u. 15.)
Valamennyi elôadás idôpontja: 16.00 óra

2012. november 10., 16.00 óra 
Ciprusi Köztársaság,  

Észak-Ciprusi török Köztársaság

 2012. december 1., 1600: Hazai tájakon – az ItK I. félévi túráiról
2013. január 19., 1600: Ausztria – tirol és a Lajta-hegység

2013. február 16., 1600: Hazai tájakon – az ItK II. félévi túráiról

A belépés díjtalan. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak a szervezôk.

Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnénk megköszönni az Isa-Red Kft.-nek (Árpád 
utca 29.), hogy támogatták intézményünket, a múzeum fôbejárati ajtajára alukeretes, szú-
nyoghálós, kétszárnyú tolóajtót készítettek, valamint a kiállítóterem egyik ablakára szintén 
alukeretes szúnyoghálót szereltek fel, teljesen díjmentesen.

Verseczkyné Sziki Éva igazgató, Dózsa György Mûvelôdési Otthon és Múzeum

Szeretettel gratulálunk Szmolicza Józsefnek, a múzeum gyûjteménykezelôjének a 
közszférában eltöltött harminc évéhez. Verseczkyné Sziki Éva igazgató és munkatársai
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Novemberi állatorvosi ügyelet

XI. 1–4. Dr. Szeredi Levente
Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13. 20/353-4547

XI. 10–11. Dr. Mile Attila
Pécel, Kálvin tér 2. 30/986-2643

XI. 17–18. Dr. Sági László
Pécel, Tarcsai u. 16.

30/743-7973
30/940-4313

XI. 24–25. Dr. Békési Béla
Pécel, Szemere u. 17. 30/954-9684

Ügyeleti ellátás
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára sa-
ját háziorvosuk áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–
1800 óra között, pénteken 1130–1800 óra között készenléti 
szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátására, amely 2012. 
november hónapban az alábbi idôbeosztás szerint hívható:

01. csütörtök Gödöllô 16. péntek Dr. Kürti József

02. péntek Gödöllô 17. szombat Gödöllô

03. szombat Gödöllô 18. vasárnap Gödöllô

04. vasárnap Gödöllô 19. hétfô Dr. Mészáros Zsolt

05. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 20. kedd Dr. Kürti József

06. kedd Dr. Kürti József 21. szerda Dr. Eszlári Egon

07. szerda Dr. Eszlári Egon 22. csütörtök Dr. Tordai Gábor

08. csütörtök Dr. Tordai Gábor 23. péntek Dr. Mészáros Zsolt

09. péntek Dr. Tordai Gábor 24. szombat Gödöllô

10. szombat Dr. Eszlári Egon 25. vasárnap Gödöllô

11. vasárnap Gödöllô 26. hétfô Dr. Mészáros Zsolt

12. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 27. kedd Dr. Kürti József

13. kedd Dr. Kürti József 28. szerda Dr. Eszlári Egon

14. szerda Dr. Eszlári Egon 29. csütörtök Dr. Tordai Gábor

15. csütörtök Dr. Tordai Gábor 30. péntek Dr. Eszlári Egon

Háziorvosok elérhetôségei
Dr. Eszlári Egon: Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288
Dr. Kürti József: Csata utca 2. Telefon: 495-238
Dr. Mészáros Zsolt – mobil: 30/831-1887
Dr. Tordai Gábor: Aulich utca 3. Telefon: 493-302;
 mobil: 20/928-3987

A központi orvosi ügyelet  
Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 28/430-655 
Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 
8 óráig, illetve hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 
24 órában
A mentôk ingyenes hívószáma: 104

Fogorvosi rendelô  
Rákóczi u. 10.; telefonszáma: 28/495-237

Gyógyszertárak nyitva tartása szombaton és vasárnap
Ezüstkehely Patika: páros héten 8-tól 12 óráig
Liget Patika: páratlan héten 8-tól 12 óráig
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, 
Tanácsház utca 4. Telefon: 28/452-851

A helyi rendôri ügyelet közvetlen száma 70/203-3888
A mezôôrök telefonszáma 70/459-3301, 70/459-3302
A közterület-felügyelet telefonszáma (hívható munka-
idôben) 70/387-2698, 70/315-2314

Anyakönyvi hírek
a 2012. IX. 16. – X. 15. közötti idôszak eseményeirôl

Születések

Balázs Kevin Martin, Pelles Ádám, Karai Máté,  
Erôs Bence, Onódi Krisztofer, Szabó Nándor Bálint,  
Kocsis Petra, Villányi Vivien, Popovics Petra Tercia, 
Erdei Tünde, Lázár Dominik, Tolnai Csillag,  
Németi Bálint, Kanalas András, Fülöp Dominik

Házasságkötések

Szabó Hajnalka és Keszthelyi Miklós
Sinka Rita és Puskás Zoltán

50 év egymás szeretetében

Palotai Anna és Pálinkás Pál 1962. szeptember 22-én kö-
töttek házasságot Isaszegen.
Lovász Katalin és Pálinkás István 1962. szeptember 22-
én kötöttek házasságot Isaszegen.
Nagy Veronika és Varga János 1962. szeptember 29-én 
kötöttek házasságot Isaszegen.
Szamosi Éva és Péter József 1962. október 13-án kötöttek 
házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Halálesetek
Deák István Ottó (79 éves), Tompa Mihály utca 9.
Pörzse Lajosné Száz Mária (61 éves), Rózsa utca 16/a
Kanalas György (59 éves), Hold utca 6.
Nagy István (55 éves), Templom utca 63.
Bencsik Lajos (90 éves), Szent László utca 10.
Hernyes Pálné Hanák Anna (81 éves), Jászberényi utca 8.
Demetrovics István László (64 éves), 
Külterület 004862 hrsz.
Pintér Károly (70 éves), Május 1. utca 5/a
Révész János (68 éves), Mátyás király utca 92.
Varga János (75 éves), Külterület 4520 hrsz. 

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Polgármesteri hivatal

Mély tisztelettel megköszönöm mindazoknak, akik szeretô édesanyá-
mat, Kövesdi Jánosnét született Lelik Ilonát utolsó útjára elkísérték.

Batár család



Az ENSZ elôször 1991-ben rendezte meg az idôsek világ-
napját, azóta minden év október 1-jén megemlékezünk a 
Földön élô mintegy hatszázmillió, a hatvanadik életévét be-
töltött emberrôl, köztük Magyarország több mint kétmillió 
szépkorújáról. 

Városunkban minden évben kifejezzük hálánkat, tisztele-
tünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik 
a hosszú, munkában eltöltött esztendôk után köztünk élik 
megérdemelt nyugdíjaséveiket. Idén október 20-án vidám 
mûsor keretében rendezték meg a sportcsarnokban az idô-

sek világnapját, amelyet több száz ünnepelt tisztelt meg a je-
lenlétével. A rendezvényen Kovácsné Halomházi Zsuzsanna 
képviselô mondott ünnepi beszédet, majd Hatvani Miklós 
polgármester köszöntötte a kilencven év felettieket.

A mûsort a Klapka György Általános Iskola balett- és 
moderntáncosai, színjátszó csoportja, valamint a Csata tánc-
együttes és a két isaszegi nyugdíjasszervezet: a Nyugdíjasok 
Baráti Köre és a Nyugdíjasok Önsegélyezô Klubja nyújtotta. 
A megjelenteknek a Klapka-iskola alsó tagozata kedveske-
dett ajándékkal.  Szerk.

Az idôsek világnapja


