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Részletek a képviselő-testület döntéseiből
Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a helyi önkormányzatok működőképességé-
nek megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra benyújtja 
igényét a Magyar Államkincstár helyi önkormányzat székhe-
lye szerint illetékes területi szervéhez. 

A képviselő-testület a tisztítószer-beszerzési eljárás nyer-
tesének a Jakus Istvánné Kfc. Jakus Festék (Isaszeg, Kossuth 
L. utca 53.) vállalkozást, a papír-, írószer-, irodaszer-beszer-
zési eljárás nyertesének pedig az Árkus 2000 Kft.-t (2100 
Gödöllő, Gábor Áron utca 2–10.) jelölte meg.

A képviselő-testület tudomásul vette Klincsek Attila ön-
kormányzati képviselő lemondását a 2013. szeptember hó-
naptól 2013. december hónapig esedékes bruttó tiszteletdí-
jából havi 8000 Ft összegről. 

A képviselő-testület a tartalékból átcsoportosít a támoga-
tások előirányzatra 20 000 Ft-ot az Isaszeg Bázis Sport Club 
működési kiadásainak fedezetére, 12 000 Ft-ot a Mozdulj 
Velünk Egyesület működési kiadásainak fedezetére. 

A képviselő-testület a 2013. évi költségvetésben a civil-
szervezetek támogatására tervezett 1 000 000 Ft előirányzat 
terhére az Isaszegi Múzeumbarátok Körét 80 000 Ft-tal, az 
Együttműködés Isaszegért Egyesületet 100 000 Ft-tal, a Ha-
dak Útja Lovas Sport Egyesületet 100 000 Ft-tal támogatja.

A  képviselő-testület az új nemzeti köznevelésről szóló 
törvény alapján az államilag finanszírozott álláshelyek számát 
2013. szeptember 1-jével az Isaszegi Bóbita Óvodában 2 fő-
vel (óvodatitkár 1 fő, pedagógiai asszisztens 1 fő) az Isaszegi 
Hétszínvirág Óvodában 3 fővel (óvodatitkár 1 fő, pedagógiai 
asszisztens 2 fő) megemeli.

A képviselő- testület hozzájárul a Magyar Posta Zrt. elő-
re szállító ládáinak kihelyezéséhez az önkormányzat tulajdo-
nát képező alábbi területrészeken: Nap utca 2/A (2287/2 
hrsz.), Aulich utca–Vadász utca sarok (1124 hrsz.), Széche-
nyi utca 22. (22/4 hrsz.), Kossuth L. utca 181. (3803/2 
hrsz.), Ady E. utca–Bercsényi utca sarok (2602/1 hrsz.), Dó-
zsa Gy. utca–Béke utca sarok (1901 hrsz.).

Közmeghallgatás
A képviselő-testület a polgármester javaslatára, valamint a 
képviselő-testület bizottságainak állásfoglalása alapján köz-
meghallgatást tart.

Időpont: 2013. november 25. (hétfő), 18.00 óra.
Helyszín: Dózsa György Művelődési Otthon és Mú-

zeumi Kiállítóhely (Isaszeg, Dózsa Gy. u. 2.), nagyterem.
A  közmeghallgatás témája: beszámoló az elmúlt idő-

szakban végrehajtott feladatokról, valamint a következő évre 
vonatkozó tervekről és elképzelésekről. Közérdekű kérdések, 
bejelentések és javaslatok. Előadó: Hatvani Miklós polgár-
mester. Minden érdeklődőt tisztelettel várunk. 

Hatvani Miklós polgármester

Ûj számlaszám  
a közétkeztetésben

Felhívjuk az önkormányzat közétkeztetésében részt ve-
vő gyermekek szüleinek a figyelmét, hogy a gyermek-
étkeztetés céljára történő befizetéseket 2013. szeptem-
ber 1-től az alábbi számlaszámra szíveskedjenek utalni: 
11742049-15819842-10010000.

Hatvani Miklós polgármester

Bursa Hungarica pályázat 

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
216/2013. (IX. 26.) számú képviselő-testületi határo-
zata értelmében a szociálisan rászoruló fiatalok számára 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához, az „A” és 
„B” típusú rendszerhez csatlakozott. 

A  pályázati űrlapok letölthetőek a www.isaszeg.hu 
honlapról, illetve átvehetőek az Isaszegi Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán.

Pályázati kiírás
A pályázat címe: Civil pályázat

A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormány
zata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

A pályázat célja: isaszegi székhelyű, be
jegyzésű civilszervezetek, egyesületek, alapítvá
nyok isaszegi vagy a történelmi Magyarország 
területén megvalósuló, határon túli magyar 
kapcsolatokat ápoló programjainak, továbbá 
működésüknek a támogatása a 2013. szeptem
ber 1. és 2013. december 31. közötti időszakra 
vonatkozóan.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. október 10., 10.00 óra.

A pályázat benyújtásának helye: Isasze
gi Polgármesteri Hivatal Titkárság, 2117 Isaszeg, 
Rákóczi u. 45.

Pályázatot nyújthatnak be azon isaszegi 
székhelyű és bejegyzésű civilszervezetek, egye
sületek, amelyek legalább egy évvel a pályázat 
kiírása előtt alakultak, továbbá alapítványok, 
amelyeknek a bírósági nyilvántartásba vételé
ről szóló okirat legalább egy évvel a pályázat 
kiírása előtt jogerőre emelkedett.

Nem pályázhatnak a pártok, munkaadói és 
munkavállalói érdekképviseleti szervek, biztosí
tó egyesületek, közalapítványok, kamarák, köz
testületek.

Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy 
pályázatot nyújthat be.

A pályázat benyújtásának módja: Hat-
vani Miklós polgármesternek címezve, zárt bo
rítékban, két – egy eredeti és egy fénymásolati 
– példányban, kézzel olvashatóan kitöltött vagy 
nyomtatott formában, kizárólag a hiánytalanul 
kitöltött pályázati adatlapon, továbbá az előírt 
mellékletek hiánytalan csatolásával lehetséges.

A borítékon fel kell tüntetni: „Civil pá
lyázat”.

Az előírt nyilatkozatok, mellékletek Isaszeg 
Város Önkormányzatának a közpénzek felhasz
nálásáról és a közpénzekből nyújtott támogatás 
rendjéről szóló szabályzat mellékletét képezik, 
amelyek megtalálhatóak Isaszeg város honlap
ján a civilszervezetek menüpont alatt (www.
isaszeg.hu/civil szervezetek/támogatási sza-
bályzat).

Személyesen átvehető a polgármesteri hi
vatal ügyfélszolgálati irodáján, illetve a titkársá
gán.

Kötelezően csatolandó mellékletek:
a) a hatályos alapító okiratnak vagy alapsza

bálynak a szervezet képviselője által hite

lesített másolata, alapítvány esetében a 
jogerős bírósági bejegyző okirat szervezet 
képviselője által hitelesített másolata;

b) a civilszervezet döntéshozó szerve (köz
gyűlés, kuratórium) üléséről készült azon 
jegyzőkönyv vagy határozati kivonat máso
lata, amely a pályázat benyújtására vonat
kozó döntést és a megvalósítani kívánt célt 
tartalmazza;

c) amennyiben az adott pályázathoz egyéb 
támogatásban is részesült, az erről szó
ló határozat (dokumentum) másolata, 
amennyiben nem, az erről szóló nyilatko
zat;

d) a pályázat benyújtását megelőző évről szó
ló közhasznúsági melléklet a közhasznú, 
illetve kiemelkedően közhasznú szerveze
teknek;

e) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállás
ról, valamint a civilszervezetek működésé
ről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény 75. § (1) bekezdése szerint 2012. 
január 1. napját követően csak olyan civil
szervezet kaphat költségvetési támogatást 
– beleértve a helyi önkormányzati támo
gatásokat is –, amely letétbe helyezte az 
előző évről szóló beszámolóját az Orszá
gos Bírósági Hivatalban (1363 Budapest, 
Pf.: 24.) A letétbe helyezés tényét igazolni 
kell (az ajánlott küldemény feladóvevé nyé
vel is lehet). Mérleg fordulónap minden ci
vilszervezetnél: december 31.; beszámolási 
határidő: május 31.;

f) nyilatkozat lejárt esedékességű köztartozás 
mentességről.

A pályázat érvényességének feltétele: a pá
lyázati adatlap és előírt mellékletek hiánytalan, 
határidőre történő benyújtása. Hiánypótlásra 
nincs lehetőség.

A pályázatok elbírálásának határideje: 
A  pályázatokat a képviselőtestület bírálja el 
2013. október 22ig. A pályázati döntéseket az 
önkormányzat nem indokolja, és nem fogad el 
azokkal kapcsolatosan panaszt.

A pályázatok eredményéről történő 
értesítés módja, a döntés közzétételének 
helye, ideje: a képviselőtestületi döntést kö
vetően valamennyi pályázó írásos értesítést 
kap a döntésről. A döntés közzétételre kerül a 
városi honlapon, a soron következő Isaszeg Ön
kormányzati Tájékoztatóban.

Az önkormányzat a nyertes pályázók eseté
ben az odaítélt támogatás tényét és a támogatott 
szervezetek, közösségek kilétét hordozó infor
mációkat közérdekű adatnak tekinti, ezért azokat 
hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára.

A támogatási szerződés megkötése: a 
polgármesteri hivatal gazdálkodási és adóosz
tályán.

A támogatási szerződés megkötése előtt 
be kell nyújtani továbbá:
a)  a székhely szerinti megyei (fővárosi) bí

róság által a szervezet hatályos adatairól 
kiállított, harminc napnál nem régebbi ki
vonatát;

b)  a pályázó szervezet banki aláírási kartonjá
nak a bank által hitelesített, hatvan napnál 
nem régebbi másolatát;

c)  igazolást, amely szerint a pályázónak nincs 
lejárt esedékességű köztartozása.

Nem köthető szerződés azzal a pályázóval:
– aki a pályázatában megtévesztő vagy valót

lan adatot szolgáltatott;
– aki korábban Isaszeg Város Önkormány

zatától kapott támogatást a vonatkozó tá
mogatási szerződésben megjelölt céltól 
részben vagy teljes egészében eltérően 
használta fel;

–  aki nem számolt el az előző évi pályázatá
val határidőre.

A támogatás formája, módja: vissza nem 
térítendő, egyszeri támogatás átutalással vagy 
pénztári kifizetés útján, utólagos elszámolással.  
A támogatás összegét a 2013. évben kell fel
használni.

A pályázat elszámolási határideje: 2013. 
december 31., szakmai és pénzügyi beszámo
ló, a számlák másolatának a polgármesteri hi
vatal gazdálkodási és adóosztályához történő 
egyidejű benyújtásával, ami feltétele a követke
ző évi pályázaton történő részvételnek is. Kü
lönösen indokolt esetben a pályázó írásos ké
relmére az elszámolás határideje 2014. február 
15. A támogatásokat a szervezetek kötelesek a 
2013. évben felhasználni.

A pályázatról bővebb információ kér-
hető dr. Székelyné Opre Mária humánerőfor
rás és közoktatási osztályvezetőtől a 28/584
590es telefonszámon. A pályázat teljes anyaga 
letölthető a www.isaszeg.hu honlapról.

Hatvani Miklós polgármester

Változott a gyermekorvosok 
rendelési ideje
A gyermekorvosok pénteki rendelési ideje 2013. szep-
tember 1-től 2014. szeptember 1-ig az alábbiak szerint 
változott: Dr. Horváth Anna (Botond u. 12.) 8–11 óra 
között, dr. Papp Tünde (Rákóczi u. 14.) pedig 14–17 óra 
között rendel.
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szelés. A konyhai berendezések részleges karbantartását, il-
letve felújítását is elvégeztük, de mindig jelentkeznek újabb 
problémák. Az elmúlt hetekben például a 300 literes főző-
üst lyukadt ki, szerencsére a saját szakembereinkkel sikerült 
megoldani a gondot, ezzel megspóroltunk több százezer fo-
rintot a városnak.

A fűtési berendezések kötelező ellenőrzése minden év-
ben külső szakemberekkel történik, de ezek a berendezések 
koruknál fogva is igénylik a folyamatos felügyeletet.

A városi rendezvények műszaki lebonyolítása szintén a 
mi feladatunk, ez tartalmazza a színpad felállítását és annak 
őrzését, a sátrak és eszközök szállítását, továbbá a helyszín 
biztosítását.

A nyári fűnyírás is sok munkát ad az intézményünknek 
(önkormányzati telkek, parkok, játszóterek, utcák, közterek, 
vízelvezető árkok stb.).

Sajnálatos, de rongálások is előfordulnak településünkön: 
a szeméttárolókat szétverik, az utcatáblákat elgörbítik, a kor-

látokat kidöntik. A szemetelés is sok munkát és anyagi terhet 
von maga után.

Úgy gondolom, hogy a városi cím önmagában még sok 
mindent nem jelent. A településünk olyan lesz, amilyenné 
mi tesszük, mert minden település pont olyan, mint a benne 
élő emberek.

Horváth István igazgató, 
Isaszegi Gazdasági Ellátó Szervezet

Beszámoló az IGESZ elmúlt időszakban végzett munkáiról 

Szeretnék egy rövid tájékoztatást adni a lakosság számra a 
városüzemeltetési osztály, jelenleg Isaszegi Gazdasági Ellátó 
Szervezet (IGESZ) 2013. évben eddig elvégzett karbantartási 
és felújítási munkáiról. 

Januárban a rendőrségi épület felújításával kezdtük az 
évet (illetve folytattuk a már előző évben elkezdett munkát), 
amelynek a befejezésére az év elején, átadására 2013. áp-
rilis 6-án, a városi ünnepségen került sor. Gyakorlatilag az 
egész épület teljes belső felújítása, valamint a külső vakolása 
és festése valósult meg. A  fűtés szerelésén kívül minden 
más munkát a saját szakembereink végeztek el.

Sok feladatot ad az elöregedett vízelvezető árkok karban-
tartása.

Folyamatosan történik a járdák javítása is, de mivel az el-
múlt évben nem tudtunk járdalapot vásárolni, a készletünk 
elfogyott. Nagyon sok utcába a lakók kérései alapján kiszállí-
tottunk járdalapokat, ők saját erőből javítják a járdaszakaszu-
kat. A képviselő-testület döntése alapján a közintézmények, 
valamint a nagyobb forgalmú utcákban (többek között a Rá-
kóczi, a Kossuth, az Aulich, a Rózsa és a Gyöngyvirág utcá-
ban) végeztünk járdajavítást.

Az elmúlt időszakban az aszfaltos utak kátyúzása is saját 
erőből történt. Az utak padkázását, murvázását folyamatosan 
végezzük.

Az elkövetkező időszak feladata a földutak egyengetése, 
ezek közül a legsürgősebb a Dobó, a Belsőmajori, a Báthori, 
a Toldi utca, valamint a Petőfi tér rendbetétele. Terveink sze-
rint ezek a munkák még ősszel befejeződnek.

Állagmegóvási munkálatokat végeztünk a Rákóczi u. 56. 
(volt műszaki bolt), valamint a Rákóczi u 75. szám alatti (va-
lamikori postakocsi fogadó) épületeken.

Az intézményekben a szükséges belső és külső festése-
ket a lehetőségek szerint folyamatosan végezzük. Minden 
intézményben elkészült az ÁNTSZ által előírt tisztasági me-

Pedagógusbér-emelés és -kompenzáció
Szeptembertől százhatvanezer peda-
gógus részesült béremelésben Ma-
gyarországon. A  fizetésüket utoljára 
2008-ban emelték. Az átlagosan 34 
százalékos bérnövekedés egyesek szá-
mára pár ezer, míg másoknak több tíz-
ezer forinttal jelent több fizetést havi 
szinten. 

A pedagógus-életpályamodell és a 
béremelés már az idei tanévkezdéskor 
életbe lépett, és 2017-ig fokozatosan 
minden tanév elején újabb, a minimál-
bért meghaladó emelés követi. A bér-
emelés a köznevelési intézményekben 
valamennyi pedagógus munkakörben 
foglalkoztatottra vonatkozik. Az új bér-
tábla mellett meghatározták a kötelező 
pótlékok körét, azoknak az adható alsó 
és felső határát. 

Isaszegen az önkormányzat által 
működtetett két óvodában az intéz-
ményvezetők tájékoztatása szerint 
jelentős béremelés valósult meg az 
óvónők esetében. Az Isaszegi Bóbita 
Óvodában 10 óvodapedagógus, a Hét-
színvirág Óvodában 16 óvónő a veze-

tőkkel együtt átlagosan bruttó 80 000 
forintos béremelésben részesült.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások 
minisztere szerint fontos, hogy a peda-
góguspálya presztízse növekedjen, hi-
szen ebben az esetben az oktatás szín-
vonala is emelkedik. Szerinte a korábbi 
emelések azért mondtak csődöt, mert 
nem rendeltek hozzá megfelelő minő-
sítési rendszert, illetve mert annak ter-
hét minden költségvetési fedezet nél-
kül áthárították az önkormányzatokra. 

A változások része a bérek emelé-
se mellett az új típusú munkabeosztás 
és a heti kötelező óraszám megnöve-
lése. Így a kötött munkaidő 32 óra, a 
neveléssel-oktatással töltött munkaidő 
22-ről 22–26 órára nőtt. Ezek egy ré-
sze tanítási óra, más része egyéb foglal-
kozás, például szakkör, sportkör, ének-
kar, korrepetálás, napközis foglalkozás, 
tanulószoba. A  kötelező munkaidő 
nyolcvan százaléka az, amit az intéz-
ményvezető által meghatározott tanítá-
si órákkal és egyéb feladatokkal köteles 
tölteni a pedagógus, a húsz százalék 

felett szabadon rendelkezhet (javítá-
sok, felkészülés a tanítási órára stb.). Az 
óvodában a kötött munkaidőt a gyer-
mekekkel való közvetlen, teljes óvodai 
életet magába foglaló foglalkozásra kell 
fordítani. A túl óráért már nem kapnak 
pluszpénzt a pedagógusok. 

A  túlórapénzek kiesése miatt, va-
lamint a különféle juttatásokkal meg-
emelt magas fizetésű vezetők eseté-
ben előfordult, hogy nem emelkedett, 
esetleg csökkent a fizetés. A százhat-
vanezerből körülbelül négyezer peda-
gógus járt így, azonban a kormány úgy 
döntött, hogy novemberben minden 
esetet megvizsgálnak, és ahol indokolt, 
bérkompenzációt kapnak, szeptembe-
rig visszamenőleg. Vagyis senki nem 
járhat rosszul. Ráadásul, Hoffmann 
Rózsa köznevelésért felelős államtit-
kár szerint a pedagógusok fizetésének 
emelése folytatódni fog a következő 
években is. Szerinte az összegek, ame-
lyekkel elkezdték a béremelés folya-
matát, méltóak a pedagóguspályához. 

Bajusz Dániel

Könyvtári hírek
Szeptember első hetében bekapcsolódtunk a Damjanich Já-
nos Általános Iskola Isaszegi vagyok című programsoroza-
tába, amely a helyi értékek bemutatását tűzte ki célul. Hét 
alkalommal tartottunk játékos, vetélkedős, rendhagyó iro-
dalomórát egy-egy felsős osztálynak Jókai, a nagy magyar 
mesemondó címmel. Az alkalmanként kétórás foglalkozá-
sokon Jókai életének, munkásságának érdekességeit (az író 
álnevei, a Jókai-címer eredete, kisbolygó Jókairól elnevezve, 
hobbijai stb.) és isaszegi vonatkozásait (az isaszegi csatának 
állított örök emléket A kőszívű ember fiai című regényének 
A Királyerdőben című fejezetében). Minden diáknak emlék-
lapot ajándékoztunk.

Szeptember 6-án, pénteken találkoztak ismét az Öko-kuc-
kó tagjai. Stoffer Heni „Öko-mami” segítségével a jelenlévők 
megtudhatták és kipróbálhatták, hogyan őrizzük meg a nyári 
gyümölcsök ízeit a kamrában, nemcsak a hagyományos for-
mában. Különleges lekvárok készültek citromfűvel, mentával, 

csokoládéval. A  résztvevők az aszalás rejtelmeivel is meg-
ismerkedhettek, és hogy ne csak az édes ízek kedvelőinek 
készüljenek finomságok, az Indiában népszerű chutney titkai 
is feltárultak. A gyümölcsök csípősen, fűszeresen készültek, 
amit ezután húsokhoz lehet feltálalni. Hús híján a szintén 
indiai eredetű naan kenyerek sültek, hogy legyen mire ken-
ni a lekvárokat, fűszeres szószokat. A  következő találkozó 
október 4-én, pénteken 17 órakor lesz, amikor a zöldségek 
kerülnek terítékre.
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Kulturális örökség napja – barangolás Isaszegen
A program célja, hogy a nyilvánosság érdeklődését a kultúra, a művelődés, az építészet különböző gyöngyszemeire 
irányítsa, és a társadalom eltérő érdeklődésű embereit minél nagyobb létszámban mozgósítsa. 

Szeptember 21-én a kulturális örökség napjához kapcsolód-
va nagy érdeklődés mellett rendezte meg az Isaszegi Szlo-
vák Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Mozdulj Velünk 
Egyesület az isaszegi barangolót. A program első helyszí-
nén, a szlovák tájháznál  Mészáros Gusztávné és Horváth 
István ünnepi köszöntőt mondott, majd az érdeklődők az 
alábbi helyszíneket keresték fel, ahol megtekinthették váro-
sunk értékeit, nevezetességeit, hagyományokat őrző szépsé-
geit: Képesfa, Szent Márton műemléktemplom, Szoborhegy, 
honvédsírok, izraelita temető, Bánszkiné Varga Judit baba-
gyűjteménye, Szent István római katolikus templom, Hősök 
és Áldozatok Emlékparkja, Falumúzeum, Dózsa György Mű-
velődési Otthon, Jókai Mór Városi Könyvtár, Németh Mihály 
magángyűjteménye, Szabadságtörekvések Emléktemploma 
(református templom), isaszegi horgásztó (Breki). 

A nevezetességek megtekintése után a barangoló-kár-
tyán feltett rövid kérdésekre válaszoltak a látogatók, majd 
a kártyát a helyszínen segítők az aláírásukkal hitelesítettek. 
A könyvtárban könyvjelzőt is kaptak ajándékba a látogatók. 
A barangolás a Liget téren ért véget, ahol nemcsak a jó vála-
szokat értékelték a szervezők, hanem hangulatos, zenés tea-
délutánon látták vendégül a kellemesen elfáradt felnőtteket 
és gyerekeket. 

Önzetlen munkájáért köszönet minden résztvevőnek, aki 
a program sikeres megvalósításában, lebonyolításában segít-
ségünkre volt.

Mészáros Gusztávné, Mozdulj Velünk Egyesület

Szeptember 20-án, pénteken 17–20 óra között zajlott az 
Amatőr Költők és Írók Klubjának nyár utáni első összejöve-
tele, ahol felolvasásra kerültek az elmúlt néhány hónapban 
született versek, prózai művek. Ízelítőül Végh Tamás Augusz-
tusi eső című versét idézzük:

Csupahő izzás emléke parázslik,
Fuldokló zöldeken ködpárna ring,
S a megürült kukoricaföldeken
Ázottan ácsorog a csend.
Kései eső kései palántákat éltet,
S bennem remény fut át,
Végignézve reggel a kerten.

AKÍK klubtagunknak, Hajdú Máriának magánkiadásban, 
A szemüveg mögül címmel megjelent a második kötete, 
amelyben versek és prózák olvashatóak. Október 18-án, 
pénteken este 6 órakor kerül sor a könyvbemutatóra az Or-
szágos Könyvtári Napok – Könyvtárak az emberi kapcsolato-
kért alkalmából. A kötet egyes darabjait az AKÍK tagjai, illetve 
vállalkozó kedvű irodalombarát olvasóink előadásában hall-
hatják az érdeklődők. Ekkor kerülnek átadásra a Gárdonyi 

Géza születésének 150. évfordulója alkalmából készült iro-
dalmi rejtvényünk helyes megfejtői közül kisorsolt szeren-
csés nyertesek jutalomkönyvei.

Szeptember 21-én, szombaton került megrendezésre a 
kulturális örökség napjai alkalmából a Kulturális Barangolás 
Isaszegen című helyi program, amelyhez örömmel csatla-
koztunk tizedik állomáshelyként. Minden versenyzőnek sa-
ját készítésű könyvjelzőt ajándékoztunk. Felhasználtuk ezt az 
alkalmat könyvtárunk népszerűsítésére is, s ennek kapcsán 
a hozzánk betérőknek könyvtárhasználati tájékoztatót oszto-
gattunk.

Weöres Sándor születésének századik évfordulója alkal-
mából a Pest Megyei Könyvtárral karöltve az őszi könyvtári 
napok hetének péntekén – 2013. október 11-én – vers-
olvasó maratont szervezünk. Ezen a napon bárki, aki kedvet 
érez hozzá, az asztalra előkészített Weöres-kötetekből kivá-
laszthatja és felolvashatja legkedvesebb versét, vagy akár el 
is szavalhatja azt. 

Kérem, hogy figyeljék plakátjainkat és honlapunkat (www.
jokai-bibl.hu). Szeretettel várjuk rendezvényeinkre. 

Majsa Györgyné könyvtárvezető

Az Isaszegi Asszonykórus ceglédi sikere
Szeptember 11-én különleges tehetségkutatót tartottak a 
szépkorúak részére Cegléden, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma, a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyar-
országi Egyesülete (SZIME), a ceglédi Őszikék Szociális 
Alapítvány és a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ szervezésében. 

Az idősek határon átívelő kulturális és művészeti Ki mit 
tud? versenyén a több mint harminc részt vevő csoport kö-

zül nagy sikert aratott az Isaszegi Asszonykórus. Kórusének 
kategóriában első helyezést ért el, és ezzel továbbjutott, 
a tánc kategóriában pedig különdíjat kapott a bemutatott 
kánkán tánccal, amelyet a jelenlévő közönség vastapssal 
díjazott.

Eredményükhöz szívből gratulálunk, további sikereket 
és jó egészséget kívánunk.

Szerkesztőség

A tábori élmények Balatonszemesről
Ezen a nyáron is szerencsésen, vidá-
man, változatos programokkal, de leg-
főképpen egy nagyszerű társasággal – a 
korábbi és a jelenlegi klapkás diákokkal, 
akiket három felnőtt bátran navigálha-
tott – táboroztunk Balatonszemesen. 
Sokat kirándultunk, bonbonkészítő 
manufaktúrában jártunk, a gömbki-
látóról csodáltuk a Balaton-közeli táj 
szépségét, az elmaradhatatlan múzeu-
mok – amelyek lelkünk épülését szol-
gálták – természetes részét alkották a 
hét élménysorozatának. Az életkori igé-
nyeinket figyelembe véve utaztunk bu-
lihajón, kipróbáltuk a vitorlázást, a vitor-
láson utazás hangulatát, és rengeteget 
játszottunk a magyar tengerben. A sok 
vetélkedő, kézműves-foglalkozás, be-
szélgetések és versenyek lendületes 
iramban hajtották az időt.

Anyagi támogatásukért köszöne-
tet mondunk az Isaszeg Nagyközség 
Egészségügyéért Közalapítvány Kura-
tóriumának és a Gyermekekért Okta-
tási-Nevelési Alapítványnak, s bízunk 
benne, hogy a jövőben is számíthatunk 
anyagi hozzájárulásukra.

Az eltöltött nyaralás emlékeit leg-
méltóbban a diákok szavai jellemzik.

Az egész hét a kellemes szórakozás 
jegyében telt. A  balatoni fürdőzések, 
a kirándulások, de még az esti sza-
badprogramként eltöltött zenélések is 
örök élményként maradnak mindünk 
emlékezetében. A vitorlázás csönd-
je mint nyugtató program, a Balaton 
eddig számunkra ismeretlen végte-
len nyugalommal teli arcát nyújtotta 
felénk. A múzeumok elfelejtett emlé-

keket idéztek fel, arra késztetve min-
ket, emlékezzünk a már rég elfeledett 
történésekre. Az összes táborozó ked-
venc programja se maradhatott ki, a 
„kígyós játék” fiú-, illetve lányalakító 
feladatával fűszerezve. Ezek az arcra 
mosolyt csaló képek jó darabig ben-
nünk fognak élni. Összességében 
az egész tábor vidám elfoglaltságok 
tömkelege volt, amik talán egy évig 
elegendő vidámságot szolgáltatnak 
mindannyiunk számára.

A tanárok hangulata és hozzáállása 
feldobta a tábor hangulatát – immár 
második alkalommal egy nagyon szép 
táborban tölthettük az időnket.

Legjobban a vitorlázás, a bulihajó és a 
sok fürdés tetszett – nagyon jól érez-
tem magam.

Nagyszerűek voltak a programok, élve-
zetesek a feladatok, sokat nevettünk.

Felfrissültünk az éjszakai fürdőzés al-
kalmával, igaz, a szúnyogok szinte 
megették a parton levőket.

A reggeli futások edzésben tartottak. 
Köszönjük a jó kis beszélgetéseket. El-
nézést a sok hangos rihegés-röhögés 
miatt. Reméljük, hogy jövőre ugyanitt, 
ugyanekkor és ugyanígy találkozunk.

Lehetnénk többet itt (többnapos tá-
bor). Szuper volt, hogy a sorverseny a 
vízben volt!

Jövőre is jövünk, köszönjük a hetet.

A táborozók,  
Jutka néni, Ági néni, István bácsi
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MatematiKaland
„Mondd el, és elfelejtem. Mutatsd meg, és megjegyzem. 

Engedd, hogy csináljam, és megértem.”

Ennek a három mondatnak az útmutatása alapján immár ki-
lenc éve működik nyáron a matematikatábor a gyermekek, a 
szülők és persze az én nagy örömömre. Sok szülő mondta, 
hogy amikor egymást kérdezték, hogy kinek hova megy a 
gyermeke táborozni, és megtudták, hogy matematikatábor-
ba, még a szülők is kaptak egymástól baráti dorgálást:

– Miért kínzod még nyáron is a matekkal? – volt az első 
kérdés. 

A tapasztalatok alapján szerencsére nem olyan tanulás 
volt, hogy csak ceruza és papír…

Úgy gondolom, hogy a matematika egy olyan tantárgy, 
ami a körülöttünk lévő dolgok egyszerűbb, logikusabb meg-
oldásához szükséges.

Sokszor tapasztalom, hogy diákjaink kiválóan oldanak 
meg egyenleteket, de nem tudják kiszámolni, hogy mennyi 
festéket vegyenek egy szoba kifestéséhez, vagy megtervezni, 
hogy az mennyibe fog kerülni. A felnőtteknek egyértelmű 
egy süteményt recept alapján elkészíteni, de gyermekeink 
csak bemagolják a mértékegység-átváltásokat, ami használ-
ható tudást nem ad, mert ha a gyakorlatban nem tudja mi-
hez kötni, feledésbe merül. Nem jó dolog az sem, ha a hőn 
áhított íróasztalt végre megkapta, csak éppen nem fér be a 
kiszemelt helyre.

A táborban ilyen jellegű matematikafeladatokat csiná-
lunk. Természetesen a sütés után a kézzelfogható bizonyíté-
kot jóízűen el is fogyasztjuk. 

Emellett sokat kirándulunk, vetélkedőket szervezünk, 
strandolunk.

További képeket a www.matematikaland.hu honlapon 
tekinthetnek meg.

A  tábor a Mecsekben van. Utazásaink között szerepel 
Paks, Pécs, Szekszárd, mikor mi fér bele a programba, és 
nem utolsósorban az anyagi keretbe. Ahhoz, hogy a táborunk 
még tartalmasabb legyen, az idei tanévben két alapítvány 
támogatását szeretném megköszönni: Gyermekekért Okta-
tási-Nevelési Alapítvány, 18670505-1-33; Isaszeg Nagyköz-
ség Egészségügyéért Közalapítvány, 18681701-1-33.

Kedves Szülők!
Ha Önök nem támogatták volna ezeket az alapítványokat, 
gyermekeink nem kaphattak volna belőle. Kapni csak akkor 
tudunk, ha van miből. 

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola táborozó diákjai nevében mindenkinek köszönöm, aki 
bármilyen módon segített a tábor életében.

Tisztelettel: 
Palicskáné Szamosvölgyi Anna

Zarándokút
„Boldog, aki hitt annak beteljesedésében,  

amit az Úr mondott neki.” (Lk 1,45,33)

Szeptember 8-án, vasárnap reggel 6 órakor a római katoli-
kus templom előtt találkozott a képen látható kis csapat, akik 
gyalogos zarándokútra indultak a Máriabesnyői Nagyboldog-
asszony Bazilikába, a Kisboldogasszony nagybúcsúra. 

Kisboldogasszony napja (Kisasszony napja) Szűz Mária 
születésének emléknapja, ami pontosan kilenc hónappal 
van a szeplőtelen fogantatás (dec. 8.) ünnepe után.

Horváth István

A római katolikus egyházközség eseményei 
– Októbertől az esti szentmisék 18 órakor kezdődnek.
– Vasárnap 15 órától, hétköznap 17.30-tól rózsafüzér-imád-

kozás, utána hétköznapokon 18 órától szentmise.
– Régi és újrainduló programok a katolikus kultúrközpont-

ban (Templom u. 30.):
•	 hétfő	18.30:	felnőttek	hittanja	(kéthetente);
•	 péntek	10.00:	baba-mama	klub;

16.00: a nem isaszegi iskolások elsőáldozási felkészí-
tése;

 16.30: bérmálkozási előkészítő;
 18.30: Szent Márton Kórus próbája (a templomban);
•	 szombat	15.00:	gitáros	gyermekénekkar;
 16.30: gitáros felnőtténekkar.

Még egy kis nyár
Bár a címe szerint a nyári szünetet idézi ez az írás, mégis 
inkább köszönetnek szánom. Azt gondolom, hogy nagyon 
szerencsés ember vagyok, mert olyan barátaim vannak, akik-
re mindig számíthatok. Akik ha kell, akár éjszaka végzik a 
munkájukat, hogy délelőtt a segítségemre lehessenek.

Az Isaszegi Szent Rita Alapítvány már évek óta szervez 
ingyenes programokat a nyár minden keddjén. Két alkalom-
mal buszos kiránduláson vettünk részt. A nyár leghidegebb 
napján (18°C) strandoltunk, ám ez nem szegte kedvünket. 
Gyönyörű volt viszont az idő, amikor Katalinpusztán végig-
jártuk a tanösvényt. A gyerekek és a részt vevő felnőttek is 
nagyon élvezték a mocsárjárást, a billegő rönkhidat vagy a 
függőhidat. 

A többi napokon az isaszegi erdőben töltöttük el az időt. 
Számháború, kidobós, röplabda, és még sorolhatnám, hogy 
mi mindenféle játékra volt lehetőségünk az olykor tikkasztó 
hőségben, a hűs lombok alatt. Ilyenkor bográcsban főztünk, 
vagy fóliába göngyölt rablóhús volt a menü. Számomra és 
talán a többieknek is a legjobb dolog az idő ajándéka volt. 
Azalatt a néhány óra alatt volt lehetőség beszélgetni, meg-
hallgatni a másik problémáját, elmesélni az örömöket és a 
szomorú dolgokat is. Istennek hála ezért az ajándékért! 

Szeretném megköszönni a középiskolás lányoknak, hogy 
egész nyáron segítettek. Hálás vagyok Magdinak a rengeteg 
segítségért, Évának, Katinak a főzésben való közreműködé-
sért, Zsuzsinak a tányérok elmosogatásáért, Gyulának a tűz 
körüli tevékenykedéséért. Mindent köszönök. 

Szárazné Marika
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10. főzőverseny az ESE Alemany Erzsébet Segítő Házban

Főzőversenyünket az idén tizedik alkalommal rendeztük 
meg szeptember 13-án, pénteken az ESE Alemany Erzsébet 
Segítő Házban. Nagy örömünkre Hatvani Miklós polgármes-
ter úr elvállalta a rendezvény fővédnöki tisztét. 

A főzőverseny háziasszonya, Kis Istvánné Erzsike a prog-
ram gördülékenységéről gondoskodott, és sok-sok tudniva-
lót, érdekességet mondott el menet közben a zsűri tagjairól, 
a csapatokról. Emlékeztetett bennünket az első főzőverse-
nyünk céljára, amikor a segítő házunk névadójának kedvenc 
ételét, a legfinomabb gulyást kerestük. Az akkori győztes Er-
zsébet-gulyás azóta is szerepel konyhánk menüjében.

Az idei versenyen tizennégy csapat mérte össze tudását. 
Az elkészült ételeket öttagú zsűri bírálta: Fogarasiné Deák 
Valéria (a zsűri elnöke), Opóczky István (a zsűri társelnöke), 
Mészáros Gusztávné Piroska, Verseczkyné Sziki Éva és Nagy 
Lajosné Erzsike (első versenyünk győztese).

A helyezéseken kívül különdíjakat is odaítélt a zsűri. 
Aranyérmet kapott a Tészt-Ászok csapat kézzel tépett cigány-
tésztája, valamint a Fa-Zék-Team gyümölcságyon tálalt csir-
kefiléje. Az Isaszegi Asszonykórus tagjai remek (és renge-
teg) gombóccal, nudlival nyűgözték le a zsűrit. A Csipetke 
csapat étele szerencsére csak nevében (viharlángos) idézte 
a versenyt megelőző napok időjárását, ám ízével sikert ara-
tott, és különdíjjal is jutalmazta a zsűri. Szintén különdíjat ka-
pott az Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (avartűz-levest 
főztek), az Őrült Nővérek (őrült babgulyást készítettek), a 
Pénz-Ügy-ESE-k (bakonyi betyárlevesüket megZABolázták), 
a Kilencből hétszer csapat tízéves tyúkból készült pörköltje, 
valamint a Boszorkánykonyha tüzérgulyása. 

Készült még székelykáposzta a Kukták csapatának kö-
szönhetően, valamint juhászbojtárleves, amit az Ötvenesek 

klubja főzött. A Csak Csajok csapata a nagyi kedvencét készí-
tette el (lángoson tálalt marhapörkölt), a Péceli Mosómacik 
gulyáslevest főztek.

Az oklevelek mellé mindegyik csapat kapott ajándékot is, 
nagylelkű adományozóinknak köszönhetően. Neveiket hon-
lapunkon (www.egymast-segito.hu) olvashatják. 

Adományozóinknak és az ESE vezetőségének köszönhet-
jük, hogy a kellemes helyszínt, a tányérokat, az evőeszközö-
ket, a vendégváró falatokat (pogácsa és szilva) és a tűzifát 
ingyen tudtuk adni a csapatoknak. A csapattagoknak köszön-
jük, hogy a bográcsba valókat magukkal hozták, így sokan 
jól laktunk ezen a délutánon. Külön köszönet jár konyha-
üzemünk dolgozóinak, akik füstölt csülkös paprikás krumplit 
főztek idős lakóinknak. Az estébe nyúló rendezvény jó han-
gulatához nagyban hozzájárult zenészünk, Várnai Attila, aki 
kilencedik alkalommal szolgáltatta ingyen a talpalávalót. 

A sokféle ételt, a változatos ízeket, a jó hangulatot va-
lamennyi résztvevő dicsérte, és mi megígértük: találkozunk 
jövőre is. 

Apróné Orosz Margit
Huszáros győzelem fa-
kanállal, isaszegi módra
Szeptember 7én került megrendezésre Szolnokon, a 
Tiszaligetben a XV. Szolnoki Gulyásfesztivál, amelynek 
egyik legrangosabb és leglátogatottabb eseménye a főzőverseny volt.

A Magyar Hagyományőr Világszövetség által megrendezett Tavaszi Emlék
hadjárat főrendezőjének, Fülöp Tibor Zoltánnak a felkérésére a Tavaszi Emlék
hadjáratokból jól ismert Boldogi Huszár Hagyományőrző Egyesület, a Történelmi 
Lovas Egyesület, és az Isaszegi Szent Márton Lovas Hagyományőrző Egyesület is 
bogrács mellé állt a megmérettetésen. Az isaszegi huszárkonyhát Bíró Tamás és 
Sándor László huszár hagyományőrzők képviselték. 

A főzőhelyek kiosztása reggel 8 órától kezdődött. A több száz résztvevő vi
dám készülődése betöltötte az egész Tiszaligetet. A versenyre – a hazai indu
lók mellett – szép számmal érkeztek fakanálforgatók Erdélyből, a Felvidékről és 
Ausztriából is. A hattagú mesterszakács zsűri már a tüzek fellobbanásától folya
matosan figyelte a főzés menetét. Körbekörbe járva hol az egyik, hol a másik 
kondérba tekintgettek bele, szakértő szemmel. Nehéz feladat várt rájuk, a négy 
kategóriába sorolt jobbnál jobb étkek közül kellett kiválasztaniuk a legjobbakat. 
Késő délutánra megszületett a döntés, amely meghozta csapatunknak és Isaszeg 
városának is a sikert. Gulyás kategóriában az Isaszegi Szent Márton Lovas Hagyo
mányőrző Egyesület tagjai hozták el az aranyérmet huszárgulyásukkal, bizonyítva 
ezzel, hogy a fakanalat is ugyanolyan jól forgatják, mint a kardot. Boldogi huszár 
barátaink is remekeltek, pörkölt kategóriában szerezték meg a legjobbnak kijáró 
elismerést. S mint ahogy a győztes csaták után szokás, az eseményt hagyomány
őrzőink a többi résztvevővel együtt egy baráti mulatozással zárták.

 Bodrogi Imre

Huszárkonyha
A Huszárkonyha nem a huszárok ételeiről szól, hanem olyan játékos és hagyo-
mányőrző külsőségek között zajló sütő-főző sorozat, amely a hagyományos ma-
gyar ízvilág keretein belül igyekszik új ételeket létrehozni. Testet ölt újságrovat, 
könyv, rendezvény, rádiójáték és filmsorozat formájában.

Az ételt ajánlja  
Verseczkyné Sziki Éva, az Isaszegi  

Történelmi Napok főrendezője

CSAtAlánGoS
Ha Isaszeg, akkor csata – gondolják ma már 
sokan az országban, hiszen a magyar és más 
nemzetiségű katonai hagyományőrzőknek, 
Isaszeg önkormányzatának, művelődési intéz-
ményének, iskoláinak és civilszervezeteinek 
köszönhetően lassan húsz éve elevenítik fel a csatát. Hogy miért az 1849-est, 
amikor megtehetnék ezt az 1265-össel és az 1710-essel is, arra a városon át-
haladó tavaszi emlékhadjárat adja meg a választ. Ám mivel IV. Béla királyunk 
is itt ütközött meg fia, István seregeivel, és a Rákóczi-szabadságharc utolsó 
előtti évében is itt csaptak össze a kuruc és a labanc hadak – érdekes módon 
mind a kettő márciusban történt –, Isaszeg szinte kínálja magát egy országos, 
katonai hagyományőrző központ kialakítására. Erre további érv a földrajzi elhe-
lyezkedése, a hagyományok iránt fogékony városvezetése és lakossága is. Igaz, 
sok függ a pénztől, de nem minden. Sokan vagyunk, akik úgy hisszük, hogy a 
magyarságot elsősorban nem a pénz, nem a gazdaság, nem a haderő – és 
még sorolhatnánk –, hanem a kultúrája mentheti meg, s a többi csak e mögé 
felsorakozva erősítheti a jó irányt.

a csatalángos kétszer akkora, 
mint a hagyományos lángos. harc 
és küzdelem elkészíteni, kihívás és 
erőpróba megenni. 

4 személyre: Fél élesztőt felfuttatunk, 
hozzáadunk 2 kg lisztet és 5 nagyobb 
szem főtt burgonyát lereszelve. 
Kidagasztjuk, majd pihentetjük. 
amikor kelni kezd, hozzáöntünk fél 
liter sós tejet. Jól összedolgozzuk, 
és egy órát kelesztjük. ha megkelt, 
gombócokat formázunk belőle, 
majd ezeket kerek és lapos alakúra 
nyújtjuk, paskoljuk, s bő, forró 
olajban kisütjük. tehetünk rá – 
mondjuk – pirított apró szalonnát 
és kapros házi tejfölt. Nagy 
vendégsereget olcsón lehet vele 
jóllakatni.

Az alkoholizmus leküzdhető 
Az AA-csoport olyan férfiak és nők közössége, akik ivásproblémával küzdenek. Bárki tag lehet, aki tenni akar valamit 
problémája ellen. Az Anonim Alkoholisták az vallják, hogy együtt képesek arra, amit egyedül nem tudnak megtenni. 
A személyes tapasztalataikat osztják meg egymással, és így folyamatos segítséget tudnak nyújtani a gyógyuló al-
koholistáknak. Az AA elsődleges célja, hogy a felépülés üzenetét átadja a segítséget kérőknek. Az alábbiakban a 
csoport egyik tagja vall a szenvedélybetegségéről.

Laci vagyok, alkoholista
Jelentős családi botrányok hatására álltam le. Az igazság az, 
hogy lényegében tudtam, hogy alkoholista vagyok, és azt is, 
hogy teljesen le kell állnom, de mindig holnap akartam ab-
bahagyni. Pedig tudtam, hogy nem lehet holnap nem inni, 
mert holnap megint elhalasztom egy nappal. 

Szóval eljutottam oda, hogy nincs több pia, mostantól. 
Tudtam, hogy kezd kicsúszni a kezemből az irányítás más té-
ren is, nem csak az alkohollal kapcsolatban. „Beláttam, hogy 
tehetetlen vagyok az alkohollal, az életem (egyre inkább) 
irányíthatatlanná vált” – jóval később, az AA-ban találkoztam 
ezzel a mondattal, a felépülés 12 lépése közül az első. Na-

gyon rossz érzés volt, hiszen én annyi mindent megoldottam 
erővel, ésszel, akarattal. Mi az, hogy én nem tudok annyit és 
úgy inni, ahogy akarok? 

Szerencsére elég sok helyről hallottam már, hogy az al-
koholizmus betegség, nem a gyenge emberek nyavalyája. Ez 
segített abban, hogy ne akarjam bebizonyítani, hogy igenis 
erős vagyok, tudok nem berúgni. Nem tudok, ez a betegség 
maga. Viszont azt elhittem, hogy tudok egyáltalán nem inni. 
Nem volt könnyű, nagy veszteségnek éltem meg: itt van a jó 
potyapia, és nekem nem szabad innom. Ez még sokáig, hó-
napokig kísért, és később megtudtam, hogy sok társamnak 
ez évekig tartott.
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A védőoltásokkal kapcsolatos alaptalan félelmekről

A 21. század embere számára talán már feledésbe merült, 
hogy a védőoltások bevezetése forradalmi módon változtat-
ta meg az életkilátásokat, csökkentette a gyermekhalandó-
ságot, valamint növelte a születéskor várható élettartamot. 
Magyarországon a több évtizede működő, évente felülvizs-
gált és aktualizált védőoltási rendszernek köszönhetően szá-
mos korábban halálos betegség (járványos gyermekbénulás, 
feketehimlő) eltűnt, más betegségek (kanyaró, torokgyík, ru-
beola stb.) gyakorisága pedig nagyságrendekkel alacsonyabb 
lett, mint a kevésbé szigorú védőoltási rendszert alkalmazó 

országokban. A védőoltások gyakran saját sikereik áldozatá-
vá válnak, hiszen mind a lakosság, mind az orvosok tudatá-
ból fokozatosan kikopik az adott betegséggel szembeni fé-
lelem. Gyakran ennek helyét a védőoltások mellékhatásaival 
kapcsolatos alaptalan félelmek veszik át.

A  mai modern védőoltások biztonságosak, és beadá-
suk összehasonlíthatatlanul kevesebb kellemetlenséggel 
jár, mint magának a betegségnek az átvészelése. Az oltások 
hatásosságát és biztonságosságát gyakran több tízezer em-
beren vizsgálják, a minőség biztosításáért pedig a gyártók-

Most persze jöhetne az, hogy végre eljutottam az AA-ba, 
és jött a megvilágosodás. Nem jött, de jól éreztem magam. 
Találkoztam néhány alkoholistával, akik szemmel láthatólag 
jól érezték magukat a bőrükben. Később aztán jöttek má-
sok is, olyanok, akik még az elején tartottak a dolognak, és 
meglehetősen frusztráltak, feszültek voltak, de az első új is-
merőseim nem ilyenek voltak. Jókedvűek voltak, éltek, nem 
bánkódtak az alkohol elvesztése miatt, és nem keseregtek 
azon sem, hogy mit vesztettek a piálással éveken keresztül. 
Nem is titkolták, nevetve tudták mesélni az alkoholos törté-
neteket. Az egyik arról, hogyan bukott milliós tárgyalásokat, 
mert részegen ment el, és hogy nem tudott pénzt felvenni 
a számlájáról, mert nem tudott aláírni a bankban. A másik 
arról, hogy buli után rendőrök keresték, de ő csak napokkal 
később értesült róla, talán magára a bulira sem emlékezett. 
A  harmadik a delíriumos rohamáról, amikor a kórházban, 
ágyhoz kötözve tért magához. A koruk 24 és 74 között van 
nagyjából. Férfiak és nők vegyesen. 

A lényeg az, hogy találtam egy csoport embert, aki pon-
tosan tudja, mi a bajom. Nem úgy, mint az addiktológus, 
aki nagyon értett a szakmájához, százak, talán ezrek mentek 
át a keze alatt, de neki magának semmi baja az alkohollal. 
Nem úgy, mint anyám, aki nagyon szeret, de a mai napig 

nem érti, hogy lehet nem megállni a második, sokadik po-
hárnál. A társaim azért értenek meg, mert ugyanazt élték 
át, és ugyanúgy jöttek ki belőle korábban, ahogy én éppen 
akkor.

Társaim arról is beszámoltak, hogy egy idő után a pia 
utáni vágy, a veszteség érzése átalakul. Nos, ez még egy 
darabig misztikusan hangzott. Hogy már nem az az érzésük, 
hogy nem szabad inni, hanem hogy szabad nem inni. Ez 
szójátéknak tűnt. Aztán egyszer a régről ismert italdiszkont 
előtt elballagtam, és rájöttem, hogy nekem ide nem kell be-
mennem. Elmentem még pár ismerős bolt előtt, és egyre 
erősödött ez az érzés, hogy megtehetem, hogy nem iszom. 

Az újonnan jövőknek, akik épp csak kijózanodtak, vagy 
még azt sem teljesen, azt szoktuk mondani: szeresd magad, 
mert megérdemled. De amíg nem tudod szeretni magad, 
mi szeretünk. Ez tény, sok szeretetet, emberséget, elfogadást 
kaptam – és tanultam – az AA-ban. 

Az AA-csoport kéthetente szerdán, 18–19 óra között talál-
kozik a „Segítőkéz” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat épületében (Móricz Zs. u. 16.), ahová szeretettel várnak 
minden érintettet vagy hozzátartozót. Időpontok októberben: 
2., 16. és 30.

nyári játszóház program

A gyermekjóléti szolgálat nyári tábor 
nélkül elképzelhetetlen. Táboraink 
anyagi hátterét évek óta elsősorban 
az önkormányzati támogatások bizto-
sítják, ezért igen nehéz szembesülés 
volt szolgálatunk munkatársai szá-
mára, hogy ebben az évben az ön-
kormányzatnak nem volt módja nyári 
szabadidős programokra pályázatot 
kiírni. Nem akartunk csalódást okoz-
ni a gyerekeknek, akik nagyon várták 
a megszokott, jó hangulatú nyári tá-
borunkat (amiből tavaly már kettő is 

volt), ezért kitaláltunk valami mást. 
Annál is inkább, mert szolgálatunknál 
öt diákmunkát végző fiatal segítségé-
re is számíthattunk. 

Játszóházsorozatot rendeztünk 
tehát négy délelőttön keresztül: iz-
galmas, kreatív foglalkozásokkal, 
sportversennyel, nagyszerű társas-
játékokkal, sok-sok mozgásos, közös 
játékkal és süteménysütéssel. Persze 
minden programhoz szükség van 
beszerzésekre, s a csoda meg is ér-
kezett. Szolgálatunkhoz felajánlás ér-

kezett két isaszegi vállalkozótól, hogy 
hozzájárulnának a program költsé-
geihez. Így huszonhat gyermeket és 
fiatalt tudtunk meghívni a program-
jainkra.

Köszönjük szépen Fábián Csilla 
biokozmetikusnak és Skita Istvánné 
Mariannak, a Liget patika vezetőjé-
nek, hogy adományaikból megva-
lósíthattuk ezeket a szép, sok részt 
vevő gyerek számára a nyár egyetlen 
programját jelentő játszóházas dél-
előttöket.

 A „Segítőkéz” Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

Szendrő János-díj

2013. szeptember 15-én, a hazai győ-
zelmet hozó Isaszeg–Mogyoród (3-2) 
U21-es bajnoki labdarúgó mérkőzés 
előtt tizennegyedszer került átadásra 
az előző bajnoki év legjobb isaszegi if-
júsági labdarúgóinak odaítélt – a helyi 
ificsapatot 1933-ban létrehozó, inté-
zőként és szakosztályvezetőként mint-
egy ötven évet tevékenykedő sportve-
zetőről elnevezett – Szendrő János-díj. 

A 2012/13-as bajnoki év legjobb 
ifjúsági játékosainak, Fodor Balázs-
nak és Fodor Gergőnek az oklevéllel 
és pénzjutalommal járó elismerést az 
adományozó Szendrő Dénes, az MLSZ 
Fellebbviteli Bizottságának alelnöke, a 
PMLSZ Fegyelmi Bizottságának elnöke 
Orlik Józsefnek, az Isaszegi SE szak-
osztályvezetőjének és Kiss Sándornak, 
az Isaszegi SE korábbi ifiedzőjének a 
társaságában adta át.

A fényképen a díjazott labdarú-
gók az Isaszegi SE U21-es csapatával 
együtt láthatóak, amely korosztályban 

a 21 éven aluli játékosok szerepelhet-
nek. Érdekesség, hogy ezt a korosz-
tályú bajnokságot a sportmozgalom 
1950-ben történt államosításával 
megszüntették, s csak 63 év után, 
most ősszel került vissza a bajnoki 
rendszerbe. 

Álló sor: Orlik József szakosztály-
vezető, Botszki Norbert, Tóth Csaba, 
Nyamja Murilk Odur, Kovács László, 

Szatmári István, Mihalik Zsolt, Bükkösi 
Norbert, Pintér Balázs, Botszki Sza-
bolcs, Kiss Sándor edző, Ruda Krisz-
tián, Szendrő Dénes adományozó, 
Szalkai Zsolt, Szalkai Attila és Demeter 
Zoltán. Guggoló sor: Csajárszki Zoltán, 
Kovács Norbert, Fodor Balázs, Fodor 
Gergő, Kapecska László, Káposztás 
Bálint és Ilyés Nándor.

Szerkesztőség

tól független hatóságok felelnek, a követelmények rendkívül 
szigorúak. Hazánkban az aktuális védőoltási rendet szakmai 
bizottság állítja össze a rendelkezésre álló valamennyi klinikai 
vizsgálati eredmény, valamint az aktuális járványügyi helyzet 
figyelembe vételével. Egy-egy kutatás eredményéből nem 
szabad messzemenő következtetéseket levonni, az eredmé-
nyek összehasonlítása, szintézise elengedhetetlen.

Felelős szülőként a védőoltások által megelőzhető beteg-
ségek következményeit is mérlegelni kell. Az egyik leggyak-
rabban támadott úgynevezett Engerix-B védőoltás a Hepa-
titis B vírusfertőzés megelőzésére szolgál, amely világszerte 

az egyik legelterjedtebb betegség. A világon 350 millióra be-
csülik a fertőzöttek számát, és évente egymillió ember hal 
meg a fertőzés következtében. A klinikai kép a tünetmentes 
fertőzéstől – az esetek kétharmadánál jellemző – a májgyul-
ladáson át a májrákig terjed. A tünetmentes fertőzés és a 
heveny májgyulladás általában gyógyul, utóbbi az esetek egy 
százalékában halálozással jár, tíz százalékában krónikussá 
válik. A krónikus betegség kevés tünettel járó, évekig tartó, 
enyhe betegség, 10–30 százalékban májcirrózisba torkollik, 
amely rákos betegséggé alakulhat. A vírust a vér és testned-
vek, nyál, ondó, hüvelyváladék terjesztik. Gyakran szexuális 
úton terjed, de mivel küzdősportok során szerzett sérülések, 
közös borotva, fogkefe, törülköző használata, tetoválás, aku-
punktúra, testékszerek felhelyezése is átviheti a fertőzést, 
nyilvánvaló a tizenéves korosztály fokozott veszélyeztetett-
sége. A vírust százszázalékos biztonsággal kiirtó gyógyszer 
nem létezik, ezért különösen jelentős, hogy a védőoltással 
95–100 százalékos védettség szerezhető.

A védőoltások visszautasítása a fertőző megbetegedések 
előfordulásának emelkedésével járhat együtt, amely egy-
aránt káros az egyén és a társadalom számára is. A fentiek 
miatt Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve arra biztatja a felelősségteljes szülőket, 
hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak, higgyenek a tudo-
mányos és megalapozott tényeknek, valamint kellő kritikával 
olvassanak minden védőoltással kapcsolatos internetes be-
jegyzést.
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elesik egy trükkből, akkor felkel, és újra próbálja, egészen 
addig, amíg meg nem csinálja azt. Ez idő alatt számos po-
zitív képesség és tulajdonság alakul ki náluk, mint például a 
kitartás, a szorgalom, a magabiztosság és a határozottság, 
amiket később a nagybetűs életben maximálisan tudnak 
hasznosítani. Az isaszegi BMX-es csapatban azt szeretem, 
hogy összetartóak, és ahogyan én edzettem és tanítottam a 
fent említett csapatot, ők most úgy adják át a tudást a náluk 
fiatalabb BMX-es generációnak, és ezt minden alkalommal 
büszkén mesélik nekem. Számomra csodálatos érzés egy 
ilyen csapathoz tartozni. 

– Milyen lehetőségek vannak Isaszegen a BMX 
sportolásra?

– Nemrégiben bringapálya épült a Liget téren, aho-
vá délutánonként kimennek bringázni a srácok, de sajnos 
eléggé meg van kötve a kezük, ugyanis az ottani betonele-
mek nem a legalkalmasabbak a fejlődésre, mivel nagyon 
kicsik és aránytalanok. Ugyanakkor a napokban örömmel 
tapasztaltuk, hogy a pálya bővült egy új elemmel, ami nem-
csak biztonságos, de kiválóan alkalmas is arra, hogy a srá-
cok új mozdulatokat és trükköket tanulhassanak meg rajta, 
amelyekkel majd sorra büszkélkedhetnek az arra látogatók-
nak, és nem utolsósorban dobogós helyezéseket érhetnek 
el a versenyeken. Ha ebben a tendenciában folytatódik a 
pálya bővítése, és hasonló, sportolásra alkalmas, a fejlődést 
elősegítő elemek kerülnek a területre, valamint az érdes 
betonfelület is megmunkálásra kerül, akkor biztos vagyok 

benne, hogy a bringás gyermekeinket nyugodt szívvel en-
gedhetjük ki gyakorolni a házi feladat megírása után.

– Milyen a hozzáállás a szülők részéről, ellenzik 
vagy támogatják ezt a sportot? 

– Örömmel tapasztalom, hogy a mostani fiatalok szü-
lei támogatják azt, hogy gyermekük BMX-ezzen, mivel ez 
ugyanolyan sport, mint a kézilabda, a néptánc vagy bármi 
más. Itt kiemelném a Palánkai szülőket, akik lehetőséget 
teremtve a gyerekeknek, felajánlották, hogy pályát építhes-
sünk a telkükön, ahol a srácokkal összefogva együtt ássuk 
és faragjuk a földugratókat magunknak. Ha már a szülők-
nél járunk, fontos megemlíteni Harmati Alex apukáját is, aki 
rengeteg földet megmozgatott már azért, hogy tudjunk hol 
bringázni, valamint a Magyari család is aktív résztvevője és 
támogatója az isaszegi BMX-es életnek. Ezek a szülők és 
még sokan mások gyermeküket féltve ugyan, de ezt a spor-
tot elismerve, büszkén látogatnak ki egy-egy versenyre vagy 
rendezvényre, ahol gyermekeik kimagasló eredményeket 
érnek el. 

Büszkén állíthatjuk, hogy Isaszeg nemcsak Magyarország el-
ső és legnagyobb BMX-es mozgalmának fővárosa, hanem 
ékes szimbóluma annak, hogy az önkormányzatok, vállal-
kozások, a szülők és a barátok összefogásával megteremt-
hetőek a megfelelő sportolási feltételek a körülöttünk élő 
lelkes gyermekek számára. 

Dr. Kardos Gábor 

BMx-élet Isaszegen
Új sport kezd egyre nagyobb népszerűségnek örvende-
ni kis városunkban, és ez nem más, mint a BMX. Egyre 
több fiatalt láthatunk az utcákon, akik 20-as kerékpár-
jukon elképesztő és látványos trükköket csinálnak. Erről 
az új sportágról kérdeztük Kovács Tamást, a BMX-sport 
isaszegi képviselőjét.

– Mondanál magadról néhány szót az olvasóknak? 
– Kovács Tamás vagyok, 23 éves isaszegi lakos. Közel 

egy évtizede űzöm a BMX sportágat, amelynek köszönhe-
tően életre szóló barátságokat és kapcsolatokat kötöttem, 
valamint az ország legszebb városaiba és területeire jut-
hattam el. Néhány éve megnyertem Magyarország első és 
legnagyobb BMX-es tehetségkutató versenysorozatát, és az 
azzal járó szponzorált versenyzői státuszt. Jelenleg egyetemi 
tanulmányaim mellett aktívan versenyzem, valamint Váradi 
Gyuri barátommal, a kétgyermekes családapával folyamato-
san dolgozunk az általunk megalkotott BMX-es mozgalmon, 
a GO4IT-en.

– Mi a GO4IT, és milyen kötődése van városunkhoz? 
– A GO4IT az első és egyetlen utánpótlás-nevelő és 

sportnépszerűsítő mozgalom Magyarországon, ami nem-
csak hogy Isaszegről indult, de itt van a legerősebb bicik-
lis magja. Róluk a lentiekben még olvashattok. Több mint 
egy éve tevékenykedünk, és azon dolgozunk, hogy a BMX 
sportág szervezettebb keretek között működjön, és a fiatal, 
lelkes BMX-esek is tudjanak csatlakozni egy olyan csapathoz 
(GO4IT Junior Commando), ahol mindenféle segítséget 
megkapnak a tapasztaltabb bringásoktól ahhoz, hogy pro-
fi BMX-essé válhassanak. Tevékenységünkről bővebb infor-
mációt, valamint számos fényképet az isaszegi BMX-esekről 
a www.go4itbmx.hu weboldalon láthattok. 

– Hogyan alakult ki a BMX-es élet Isaszegen?
– Tavaly a barátaimmal tartottunk egy BMX-bemutatót az 

isaszegi sportpályánál, ami annyira jól sikerült, hogy ennek 
hatására rengeteg kissrác kezdett el érdeklődni a BMX-ezés 
iránt. Elhatároztam, hogy felkarolom a gyerekeket, és meg-
tanítom nekik a BMX-ezés alapmozdulatait és trükkjeit, 
amelyeknek a segítségével könnyen túljuthatnak a kezdeti 
nehézségeken. Azt tapasztaltam, hogy nagyon jó kis csapat 
kezdett összeállni ügyesebbnél ügyesebb srácokból, mint 
például a Palánkai testvérek, Máté és Marci, Thury Márk, 
Harmati Alex, Magyari Attila, Tukolicza Peti, Fenyvesi Roli, 
Váradi Gergő, Hajdú Dani, Magyar Balázs, Róde Ádám, Kol-
lár Ábel, Szatmári Roland, Gelencsér Botond, Poharenszki 
Krisztián, Silóczki Richárd, Szénási Szilárd, és még sorolhat-
nám. Volt, aki azóta más sportot választott, de sokan közü-
lük kitartóan BMX-eznek még ma is, és nemcsak napon-
ta tanulnak új trükköket, de még versenyeken is kiválóan 
szerepelnek. Néhány hónapja kezdtem el edzeni egy újabb 
csapatot (név szerint Faragó Zéti, Forczeg Dani, Ádám Do-
minik, Karacs Imre, Korbács Martin és Thury Barnabás), akik 
hihetetlen lelkesedéssel BMX-eznek, és napról napra egy-
re ügyesebben mozgatják a nekik még nagynak mondható 
kerékpárt. 

– Miért van jó hatással a gyerekekre ez a sport, és 
ez miként mutatkozik meg a helyi bringás csapatban?

– Mint tudjuk, a BMX nem a veszélytelen sportok köré-
be tartozik. Kitartást, elszántságot és koncentrációt igényel 
egy-egy trükk vagy mozdulat elsajátítása (és akármennyire 
hihetetlennek tűnnek ezek a mutatványok, szorgalmas és 
kitartó gyakorlással, valamint kellő akaraterővel igenis elsa-
játíthatóak, sőt, gyakorlott BMX-esként elmondhatom, hogy 
csodálatos érzés egy-egy ilyen trükk kivitelezése). A nehe-
zebb trükköket hetekig, de akár hónapokig is gyakorolják 
a bringások, amíg az tökéletessé nem válik. A BMX-es, ha 

Fotó: péntek andrás
Helyszín: isaszeg

Fotó: róde péter
Helyszín: Csepel
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2013. október 11-én, pénteken 18 órára

Vendégünk: Jókai anna kossuth-díjas író

Az előadás témája: Felelősségünk a magyar jövőért

Közreműködik: Jakus Szilvia színművész, a József Attila Színház tagja

A beszélgetést vezeti: dr. Kardos Gábor alpolgármester

a TóTh ÁrpÁd  
nemzeTi TÁrsaskör

tisztelettel meghívja a 2011-

ben indult magyarságismereti 

szabadegyetemi sorozatának a 

folytatására, az isaszegi Dózsa 

György Művelődési Otthonba 

(Dózsa Gy. u. 2., földszint) 
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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 2013. 
október hónapban az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőnként dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., 
 tel.: 28/582-831; mobil: 30/831-1887
Keddenként dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
Szerdánként dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288
Csütörtökönként dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., 
 tel.: 28/493-302; mobil: 20/928-3987
Pénteki ügyeleti beosztások októberben:
október 4.: dr. Eszlári Egon
október 11.: dr. Eszlári Egon
október 18.: dr. Tordai Gábor
október 25.: dr. Mészáros Zsolt
Központi orvosi ügyelet  
Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 28/430-655 
Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 
óráig, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában
Gyermekorvosi rendelők  
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12., tel.: 28/493-250
Dr. Adamikné dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14., 
tel.: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
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, Tanács-
ház utca 4.; tel.: 28/452-851
Fogorvosi rendelô Rákóczi u. 10.; tel.: 28/495-237
Védőnői szolgálat Rákóczi u. 14.; tel.: 28/495-827

Anyakönyvi hírek
a 2013. VIII. 16. – IX. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzüLetÉSeK
Szabados Bence, Rödönyi András Zoltán,  
Major Boglárka, Budaházi Liza Mária, Szabó Aisa, 
Kun Ferenc Gábor, Gyarmati Angelika, Szabó Lilien, 
Stamenkovic Róbert, Takács-Boér Marcell

HázASSáGKötÉSeK
Raffai Artemisz és Mándoki Balázs
Lázár Zsuzsanna és Szabó Dávid
Vigh Zsófia és Karacs Lajos
Répási Kitti és Katus Zsolt
Lakatos Szilvia és Rideg István

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HALáLeSeteK
Kiripolszky Lászlóné Furucz Julianna Mária (74 éves), 
 Wesselényi utca 15.
Moravecz István (65 éves), Sápi utca 14.
Kubisik Józsefné Katona Ilona Judit (61 éves), 
 Kossuth Lajos utca 18.
Káposztás István Péter (58 éves), Kossuth Lajos utca 27.
Győriné Zánkai Katalin (52 éves), Kossuth Lajos utca 99.
Baróthi Ágoston (63 éves), Ilkamajor
Répási József (80 éves), Nagy Sándor utca 52.
Szécsényi József (80 éves), Kossuth Lajos utca 163.
Hajdu Sándor Miklós (67 éves), Tompa Mihály utca 38.
Urveczky Gyuláné Hajdu Erzsébet (71 éves), 
 Hősök utca 22.
Veresné Gáspár Erzsébet (67 éves), Külterület

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Polgármesteri hivatal

városi megemlékezés
Október 6., 16.00:  Városi megemlékezés – nemzeti gyásznap. Az aradi 

vértanúk halálára emlékezünk a Szoborhegyen, a honvédszobornál. 
Közreműködnek az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola tanulói. 
Beszédet mond Hatvani Miklós polgármester

Október 23., 10.00:  Városi megemlékezés a Szoborhegyen az 1956os 
forradalom 57. évfordulója alkalmából

idősek világnapja
Október 12., 14.00:  Idősek világnapja. Helyszín: Madách utcai torna

terem (részletes program a plakátokon és az isaszegmuvotthon.hu 
honlapon)

előadás
Október 11., 18.00:  Felelősségünk a magyar jövőért címmel a Tóth 

Árpád Nemzeti Társaskör 2011ben indult magyarságismereti sza
badegyetemi sorozatának folytatása. Vendég: Jókai Anna Kos
suthdíjas író

Október 17., 17.00:  Egészségügyi előadás a művelődési otthonban.
Kiemelt téma a demencia. Az előadást kötetlen orvosbeteg beszél
getés követi

Október 24., 10.00:  Óvodás gyermekszínház a művelődési otthonban.
Belépő: 500 Ft/fő

Zene, tánc
Október 5., 14.00:  Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének szüreti bálja a 

művelődési otthonban
Október 13., 16.00:  45 éves a Csata Táncegyüttes – ünnepi gálamű

sor. Helyszín: Madách utcai tornaterem. A belépő önkéntes adomány, 
amellyel ön az együttes munkáját támogatja

sZolgáltatások 
a mŰvelődési otthonban
Október 7., 18.00:  KRESZtanfolyamra jelentkezés és tájékoztatás
Október 21., 14.00–18.00:  A Zöld Híd Régió Kft. (hulladékgyûjtés és 

szállítás) ügyfélszolgálata
Október 3-tól minden csütörtökön 17.00 órától:  A manóba – 

gyógynövényteaház a művelődési otthon előterében. Kóstoló, ismer
kedés a gyógynövényekkel, kötetlen beszélgetés

programajánló

Köszönetnyilvánítások

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik férjemet, Szécsé-
nyi Józsefet utolsó földi útján elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyez-
tek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.

Felesége, lánya, fia, menye, unokái, dédunokái

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik Bodorné Víg Mariannt utol-
só földi útján elkísérték, köszönjük, hogy bánatunkban részvéttel osztoz-
tak. Édesapja és családja

Közérdekű elérhetőségek
Isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi utca 45. 
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 28/583-100. 
E-mail: hivatal@isaszeg.hu
Helyi rendôri járôrszolgálat 70/667-3535
Mezôôrök 70/459-3301, 70/459-3302
Közterület-felügyelet (munkaidôben hívható)  
70/387-2698, 70/315-2314
Isaszegi Vízmű Nonprofit Közhasznú Kft.  
Rákóczi u. 18., tel.: 28/494-517
Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban: 

30/378-9971
Isaszegi önkéntes tűzoltóegyesület 0–24 óra között 
hívható központi segélyhívószáma: 70/549-6223
Isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési és önvédelmi 
egyesület: 20/981-9595

MunKAlEHEtőSéG

Isaszegi pékség  
(Fincsi 2000 Kft. Nyár u. 10.)  

éjszakai munkára keres kenyérszeletelő  
és csomagoló munkakörbe női munkaerőt.  

Bér megegyezés szerint.

Érdeklődni: 
Vercsik József, 30/9343-858, 28/495-267

APRóHIRdEtéS

A Coop Szolnok Zrt. isaszegi és péceli ABC üzletébe gyakorlott el-
adó-pénztárost keres. Telefonszám: 06-30/606-3498 Isaszeg, 
06-30/747-8009 Pécel.

KéMényBélEléS Molnár Tamás, 06-70/521-4406, molnarta-
mas@freemail.hu, www.kemenybeleles-alpintechnika.hu.
Ingyenes helyszíni felmérés, tanácsadás. Kéménybélelés, turbó ké-
mény szerelése. Szerelt kémény építése kandallóhoz, gázfűtéshez. 
Kéményfej-átépítés. Kezelőjárda, tetőkibúvó-beépítés. Kéménytisz-
títás.



Székely–magyar vigadalom
Szeptember 21-én a társadalmi igazsá-
gosság reményében Isaszegen szolida-
ritási rendezvény volt a székely autonó-
miatörekvések mellett.

Dr. Kardos Gábor alpolgármester a 
rendezvényt megnyitó beszédében el-
mondta, hogy egyedülálló Európában, 
hogy egy ilyen nagy tömbben élő nép-
csoport nem kapja meg az önrendel-
kezés jogát akkor, amikor egyöntetűen 
kéri azt. 

Jól ismerjük a trükköket, amelyek-
kel magyarok százezreit olvasztották 

be a többségi társadalmak. A székely 
kultúra, a székely identitás mint a ma-
gyarság egyetemes része csak az auto-
nómiával maradhat fent. 

Az ünnepségen díszvendégeként 
részt vett Vécsey László országgyűlési 
képviselő is, aki szintén hangsúlyozta 
az autonómiatörekvések fontosságát. 
Beszélt a kormány nemzetegyesítő te-
vékenységéről, az együvé tartozás fon-
tosságáról.

A rendezvény nagy vidámságban 
telt. A néptáncosok mellett vidám szé-

kely történetek, székely népmesék 
megelevenítése fokozta a résztvevők 
jókedvét. 

Az este Cserpnyák Hugó által har-
monikával kísért közös énekléssel feje-
ződött be.

Szerkesztőség

Október 27-én 11 órakor a székely 
autonómiatörekvések melletti szolida-
ritási menet indul a Hősök teréről a ro-
mán nagykövetség épületéig. A szer-
vezők mindenkit szeretettel várnak.


