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Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és 
egészségben, sikerekben gazdag új esztendőt 

kívánunk minden kedves olvasónknak!
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Tisztelt isaszegi 
polgárok! 

Ismét eltelt egy év, beköszöntött az ad-
vent, a karácsonyi készülődés időszaka. 
Ez az esztendőnek talán a legszebb, leg-
szeretetteljesebb és egyben a legmozgal-
masabb ünnepe. Az év vége közeledtével 
mindenkit megérint az ünnep varázsa, 
amely nemcsak egy vallásos esemény, 
hanem a családok, a béke, az életbe vetett 
hit ünnepe is. Az egész évi munka után, 
a mindennapok rohanását követően le 
kell lassítani, fel kell készíteni szívün-
ket-lelkünket a közelgő ünnepre. Meg 
kell állni egy pillanatra és elgondolkodni, 
hogy a sok kis meglepetésen, ajándékon 
kívül mit adhatunk át szeretteinknek, 
barátainknak, amit csak mi nyújthatunk 
számukra. A tisztelet, a megbecsülés, egy 
jó szó, egy hangtalan ölelés, odafigyelés. 
A szeretet mellett ezek a legfontosabbak, 
amiket önmagunkból adhatunk. 

Év vége közeledtével az ember számot 
vet azzal, mit tett és mit tehet a jobb jövő 
érdekében. Városunk vezetése évről évre 
arra törekszik, hogy könnyebbé tegye az 
isaszegiek életét, elősegítse a boldogu-
lásukat. De ehhez, mint minden jó cél 
eléréséhez, összefogásra, közös mun-
kára van szükség. Ezúton is kérem és 
megköszönöm az önök támogatását, a 
városunknak, az otthonunknak nyújtott 
segítséget. Mindezen gondolatok fényé-
ben kívánok mindenkinek áldott, békés 
ünnepeket és eredményekben, örömben 
gazdag boldog új esztendőt!

 HATVANI MIKLÓS polgármester

QR-kódos ajándékok

A Damjanich János Általános Iskola szeretettel várja 
mindazokat, akik megállnának egy percre a decemberi 

hétköznapi forgatagban, szere-
tik a meséket és a verseket, lélekben is készülnének az 

ünnepekre, és nem utolsósorban sétálnának egyet a 
téli friss levegőn. Az iskola ablakaiban huszonnégy 
napon keresztül minden este megjelenik egy-egy 

QR-kód, amelyet mobiltelefonjukkal leolvasva egy 
kis szellemi és lelki ajándékkal gazdagodhatnak az 
olvasók, hallgatók.

ISASZEGI DAMJANICH JÁNOS  
ÁLTALÁNOS ISKOLA
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Ötven éve barátságban

„Isaszeg a magyar–lengyel barátság örök jelképe”  
(Zenon Tarnowski lengyel diplomata)

Isaszeg Város Önkormányzata, az Isaszegi Múzeumbarátok 
Köre, valamint városunk lakossága szeptember 24-én emlék-
tábla-avató ünnepséggel emlékezett meg az isaszegi magyar–
lengyel baráti kapcsolatok ötvenedik évfordulójáról.

Éppen fél évszázada annak, hogy 1972. szeptember 24. és 
október 1-je között megrendeztük az isaszegi magyar–len-
gyel történelmi napokat. Ötven évvel ezelőtt két emléktáblát 
avattunk Wysocki tábornok emlékére az akkori községháza, 
valamint a református templom homlokzatán, illetve sírem-
léket állítottunk az ismeretlen lengyel kapitány emlékére a 
Katonapallagon.

Most, ötven év elmúltával a barátságunk megerősítésére 
két márvány emléktáblát helyeztünk el. Az egyiket Bem tábor-
nok emlékére készítettük abból az alkalomból, hogy a hamvait 
szállító vonat kilencvenhárom évvel ezelőtt a régi vasútállo-
máson megállt, és Isaszeg elöljárósága, a település lakossága 
lerótta kegyeletét a két nemzet hőse előtt. Mészáros Gusztávné 
alpolgármester asszony rövid történelmi ismertetőjében feli-
dézte a kilencvenhárom évvel ezelőtti eseményeket. A Klap-
ka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
diákjainak kulturális műsora után az emléktábla ünnepélyes 
leleplezésére került sor.

Megemlékezésünk folytatásaként Zenon Tarnowski len-
gyel diplomatának, Isaszeg nagy barátjának a tiszteletére avat-
tuk fel a falumúzeum homlokzatán elhelyezett emléktáblát. 
Hatvani Miklós polgármester köszöntőjét követően városunk 
lengyel testvértelepülésének, Bojanównak a polgármestere, 
Sławomir Serafin az isaszegi múzeumnak ajándékozta Boja-
nów fából kifaragott címerét.

Rendezvényünk a múzeum nagytermében folytatódott, 
ahol Haász Veronika, a Klapka-iskola zongoratanára – az 
Isaszegi Múzeumbarátok Körének pályázatán vásárolt új 
digitális zongorán – Chopin-műveket adott elő, majd az iskola 
növendékének népdaléneklését hallgattuk meg. Ezt követő-
en Máté Endre, a Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület 
hagyományőrző századosa, a légió vezetője emlékezett meg 
a győztes isaszegi csatában hősiesen harcoló lengyel légió 
katonáiról. Beszédében több alkalommal is idézett Katona 
Tamás történésztől. Majd Szmolicza József, az Isaszegi Múze-
umbarátok Körének titkára osztotta meg gondolatait a jelen-
lévőkkel. (Beszédét a Muzeum.isaszeg.hu/magyar-lengyel-kap-
csolatok-isaszegen oldalon olvashatjuk.)

Ünnepi programunkat az isaszegi Boquilla Negra klari-
nétzenekar koncertje zárta.

„A magyar–lengyel barátság nem mítosz, hanem Európa 
történelmének legcsodálatosabb fejezete” – írta Mitrovits 
Miklós történész, polonista. Igen, mi is úgy érezzük, hogy 
a magyar–lengyel barátság Isaszeg helytörténetének egyik 
legcsodálatosabb fejezete.

SZMOLICZA JÓZSEF

Lengyel–magyar kulturális hét a Damiban

Igen izgalmas és emlékezetes volt az 
október 24–28. közötti hét az Isasze-
gi Damjanich János Általános Iskola 
(Dami) életében. Ezen időszakban az 
Európai Unió segítségével kezdetét 
vehette egy olyan nagyobb horderejű 
Erasmus projekt, amelynek keretén 
belül lengyel és magyar diákok kapnak 
lehetőséget arra, hogy megismerhessék 
egymás országát, kultúráját, iskolarend-
szerét és mindennapi életét. A projekt 
neve, a CaT (amely az angol Culture 
and Tradition, magyarul a kultúra és a 
hagyomány szavak kezdőbetűiből áll 
össze) is hűen tükrözi a fő célt: a mos-
tani fiatal generáció érzékenyítése más 
nemzetek és a megszokottól eltérő, más 
élethelyzetek iránt. Az EU által kiírt 
pályázatra koordinátorként nevező 
magyarországi iskolák közül – ebben 
a kategóriában – az EU egyedül a Dami 
pályázatát támogatta.

A CaT projekten belül először 
iskolánk diákjai és azok családjai látták 
vendégül a Lengyelországból érkező 
húszfős csapatot. 2023 márciusában 
pedig a Dami diákjai utazhatnak majd 
Lengyelországba. A kommunikáció a 
két ország között angol nyelven zajlik a 
projekt teljes ideje alatt.

Az ötnapos program során a lengyel 
diákok betekintést nyerhettek a magyar 

fogadó családok életébe, valamint rend-
szeresen bejártak az iskolába, bepillant-
va így annak mindennapi működésébe 
is. Mindemellett sok egyéb változatos 
programon is részt vehettek a két ország 
diákjai együtt. A Dami által szervezett 
programok között szerepeltek különbö-
ző alkotóműhely-jellegű foglalkozások 
a lengyel és a magyar kultúra kapcsán, 
valamint a két ország diákserege tör-
ténelmi sétát is tett Isaszeg városában. 
Ezen kirándulás alkalmával a lengyel és 
a magyar tanulók személyesen talál-
kozhattak Isaszeg polgármesterével 
és egy különleges, a lengyel–magyar 
kapcsolatokra épített tárlatvezetésen 
is részt vehettek az Isaszegi Városi 
Múzeumban. Végezetül a hét egy egész 
napos városnéző kirándulással zárult 
Budapesten.

A mai rohanó és problémákkal 
terhelt világunkban különösen fontos, 
hogy eltöprengjünk azon, vajon a most 
felnövő generációnak mi előnye szár-
mazhat abból, ha részt vesz egy ilyen 
nemzetközi projektben. Mindkét ország 
diákjai által megfogalmazott élménybe-
számolók alapján a gyerekek a követke-
zőket emelték ki a projekt legfontosabb 
eredményeként:
•  angolnyelv-tudásuk érezhetően 

fejlődött, sok tanulónak önbizalmat 

adott a projekthét, és megváltoztatta 
a nyelvtanuláshoz való hozzáállását;

•  valódi, tartós, akár napi rendsze-
rességgel fenntartott ismeretségek 
születtek a két ország diákjai között;

•  a lengyel diákok külön hangsú-
lyozták a magyar fogadó családok 
kiemelkedő vendégszeretetét és 
gondoskodását, amelyeknek kö-
szönhetően valóban családtagként 
érezhették magukat hazánkban 
(ezúton is köszönjük a vendéglátó 
családoknak!).

Összefoglalva elmondható, hogy a 
projekt eddig sikeresen beteljesítette 
a hozzá fűzött reményeket mindkét 
ország részéről. A projektben részt vevő 
damis tanulók pedig alig várják, hogy 
tavasszal ellátogassanak a lengyel bará-
taikhoz Gdańsk városába.

BARTA DÓRA, Isaszegi  
Damjanich János Általános Iskola
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Damis diákok kimagasló 
szereplése

Immár ötvennegyedik alkalommal került sor idén 
november 19-én a Fóti ősz rendezvénysorozat kereté-
ben megrendezett hagyományos vers- és prózamondó 
versenyre. Az eseménynek a fóti Németh Kálmán 
Általános Iskola adott otthont.

A versenykiírásban egyetlen megkötés volt: az 
előadott mű szerzője magyar legyen. A győztesek 
közül az első három könyvjutalmat, a legjobbak ok-
levelet kaptak.

Az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola 
versenyzői felsős korcsoportban szerepeltek. Sereg-
lei Liza nyolcadikos tanulónk első helyezést ért el 
Örkény István Nápolyi című prózájával. Malcsiner 
Dániel Ádám hetedikes diákunk negyedik lett Tóth 
Árpád A körkérdés című költeményével. Malcsiner 
Erik ötödikes tanulónk oklevelet kapott.

A versenyre Oláhné Szántó Tünde magyartanár 
készítette fel diákokat. A rendezvény helyszínére való 
eljutásban a szülők segédkeztek.

Az elért eredményekhez ezúton is gratulálunk!
ISASZEGI DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Gaudium Carminis női kamarakórus sikerei

A Gaudium Carminis női kamarakórus 2021-ben pályázatot 
nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Zeneművészeti Kollé-
giu mához a magyarországi amatőr kórusmozgalom tevékeny-
ségének támogatására kiírt pályázatára. A sikeres pályázat 
négyszázötvenezer forint támogatást biztosított a kórus 
tevékenységéhez.

Ebből az összegből tudtuk megrendezni a 2021. november 
27-i év végi koncertet, amelyet ugyan eredetileg kórustalál-
kozónak terveztünk, de az akkor már újra belobbanó járvány 
miatt a meghívott kórusok sorra mondák vissza meghívá-
sunkat. A koncertről nem szerettünk volna lemondani, így 
zárt körben megrendezve, Valkony tanár úr jóvoltából online 
közvetítettük a felvételt. A koncerten két japán művész-előadó 
működött közre: Kazue Kuwana japán hangszeren, Mugi 
Katsumata zongorán játszott. Nagy Sára Kata a Csipkerózsika 
című musicalből énekelt egy részletet Haász Veronika zongo-
rakíséretével.

Augusztus 27-én a Szent Márton-templomban nagy 
érdeklődés mellett tartottuk meg a nyáresti koncertsorozat 
zárórendezvényeként a kórus hangversenyét. Gregorián éne-
kek, spirituáléfeldolgozások és Kodály-művek hangzottak el. 
Kántor Zsolt zongora- és orgonaművész és Szontágh Márton 
csellóművész közreműködése emelte a koncert fényét.

Idén november 26-án végre közönség előtt tarthattuk meg 
a hagyományosan advent kezdetéhez kötött év végi koncertet. 

Meghívásunkat elfogadta a Szathmári József kamarakórus Tá-
piószecsőről – karnagyuk Szathmáriné Bátoriné Magdolna –, 
továbbá a Klapka György Általános Iskola és AMI kórusa Tűz 
Anita karnagy vezetésével. Nagy örömünkre Kazue Kuwana 
zongoraművész ismét velünk tartott, és zenei kísérete színesí-
tette az előadást.

A kórus több meghívásnak is eleget tett az idén. Ez év 
májusában Szécsényben, a KÓTA nemzetközi kórustalálko-
zón léptek fel. Nem először járnak ott, a tavalyi nagy sikerű 
fellépésüket követte az idei meghívás.

A kórus részt vett a szeptember 2-án Tápiószecsőn meg-
rendezett egyházzenei fesztiválon is. A rendezvényt a Szat-
mári József vegyes kar 40 + 2 jubileuma alkalmából tartották. 
A kórusaink között fennálló régi jó kapcsolatnak köszönhető 
a meghívás, és a kórusunk boldogan tett eleget a kedves invi-
tálásnak.

Legutóbb november 5-én Pusztaszabolcson jártak. Szent 
Imre-napi gregorián koncertet adtak a római katolikus temp-
lomban, óriási siker mellett.

Szeretnénk megköszönni az Nemzeti Kulturális Alap 
Zeneművészeti Kollégiumának, hogy támogatásukkal hozzá-
járultak ezen hangversenyek megrendezéséhez, és lehetőséget 
nyújtottak a kórus vendégszerepléseihez is.

PONGRÁCZ GABRIELLA 
igazgató, Isaszegi Művelődési Ház

Ismét mesélt a muzsika!

Gyönyörű, szívet melengető dallamoktól volt 
hangos a Klapka György Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola tornaterme november 
9-én.  Wolfgang Amadeus Mozart Varázsfuvola 
című művének részletei fúvós átiratban hangzot-
tak el a Gödöllői Szimfonikus Zenekar tagjainak 
előadásában.

Évek óta jó kapcsolatot ápolunk a művé-
szekkel, mindig szívesen jönnek hozzánk, és 
kedveskednek tanulóinknak egy-egy színvonalas 
előadással. Várjuk őket tavasszal is!

TŰZ ANITA tanító,  
ének-zene szakos tanár

Könyvtári kurír

Kedves olvasóink és látogatóink már 
értesülhettek közösségi oldalunkon a 
téli változásokról. Szerencsére nem zár 
be a könyvtár, mint sok más települé-
sen, de a rezsiárak emelkedése miatt mi 
is összehúzzuk a nadrágszíjat.

A fűtést már jelenleg is lejjebb 
vettük, ezért nem tudunk rendezvénye-
ket tartani. Látogatóinknak is érde-
mes kabátban válogatni, és a hosszas 
ücsörgés már nem lesz kellemes, csak 
a hidegtűrő olvasóknak (pingvinek, roz-
márok, fókák, jegesmedvék előnyben). 

A sötét estéken egy órával hamarabb 
zárunk, hogy csökkentsük az áramfel-
használást. A tél folyamán a könyvek 
állagmegóvása miatt tartanunk kell 
egy minimum-hőmérsékletet, de ez 
hosszas tartózkodás során már nem lesz 
kellemes.

A földszinten, a bejárat melletti iro-
dában leszünk elérhetők. Természetesen 
továbbra is lehet böngészni az emeleten, 
ehhez kíséretet biztosítunk. A pandé-
mia idején bevezetett könyvösszeké-
szítés-szolgáltatásunkat továbbra is 
igénybe vehetik. Az online katalógusból 
(Jokai-bibl.hu/katalogus) kiválasztott 
könyvek listáját elküldhetik e-mail-cí-
münkre (isaszeg@vk-isaszeg.bibl.hu), 
vagy Messengeren, illetve telefonon 
(28/582-045) is leadhatják rendelésü-
ket. A kért könyveket összekészítjük, 
és egyeztetett időpontban a földszinti 
irodában átvehetők lesznek.

A téli szünetünk is kicsit hosszabbra 
nyúlik. December 17-én, szombaton 
még nyitva leszünk 8-tól 12 óráig, de 
utána csak az új évben, 2023. február 
2-án nyitjuk ki újra kapuinkat. Január 
9-től az ötévenként kötelező leltárt 
fogjuk végrehajtani, ez idő alatt sajnos 
nem tudnak kölcsönözni. December-
ben több könyv kölcsönzésére lesz 
lehetőség, hogy a hosszú téli estéken 
ne maradjon senki olvasnivaló nélkül. 
A januárban lejáró könyveket február-
ban lehet majd visszahozni. Ez idő alatt 
nem számítunk fel késedelmi díjat.

A bevezetett változtatások a fűtési 
idényre érvényesek. Reménykedünk egy 
rövid, mediterrán téli időjárásban és a 
megszokott körülmények minél előbbi 
visszaállításában.

Mindenkinek áldott, békés ünne-
peket, meleg szobát és sok olvasást kívá-
nunk! ÁGOSTON KATA

Téli nyitvatartás: hétfő–kedd, 9–17 óra; 
szerdán zárva; csütörtök–péntek, 9–17 óra; 
szombat, 8–12 óra.
Téli szünet: 2022. december 19-től 2023. 
február 1-jéig. A szünet idején a leltár miatt 
a kölcsönzést nem tudjuk biztosítani.
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Isaszegtől Kongóig
Béres János öntödetulajdonos keresztényként munkálkodik

 „…igyekezzetek a városnak jólétén […], mert annak jóléte lesz a ti jólétetek” [Jer 29,7] – vallja Béres János isaszegi vállal-
kozó, aki ennél jóval távolabbra tekint. Keresztény közösségének segítségével kongói kórházakat, iskolákat épít, orvosokat 
támogat. A nyolcvankét éves öntödetulajdonos januárban egy hónapra megint Afrikába készül, hogy segítsen az ottaniaknak. 
A beszélgetés során elmesélte azt is, hogyan csempészett Bibliákat Erdélybe, és miután elkapták, miként úszta meg Ceaușescu 
haragját. Valamint kiderült az is, hogy mit üzen karácsonyra.

– Tősgyökeres isaszegi?
– Gödöllőn születtem, de Mogyoródon nőttem fel a háború 
után. 1960-ban nősültem, a feleségem isaszegi, így kerül-
tem a városba. Egy ipari szövetkezetben kezdtem dolgozni 
szerszámkészítőként, 1978-ban saját vállalkozásba kezdtem, 
először bedolgozóként. Később Attila fiammal megalapítottuk 
a Kokilla Prec Kft.-t. Kölcsönpénzből gépeket vásároltunk, sa-
ját garázsban dolgoztunk. Aztán egyik lépés követte a másikat, 
egyre több megrendelésünk lett. Mára sikeres alumíniumön-
tödénk van, egy igazi családi vállalkozás. Öntünk, szerszámot 
készítünk, és CNC-megmunkálással is foglalkozunk. [CNC 
– Computer Numerical Control: programozható mikroszámító-
gépet is tartalmazó szerszámgép – a szerk.] A lányom, Ágnes, 
a fiam, Attila és unokáim, Ádám és Áron is itt dolgoznak. Je-
lenleg nyolcvanöt embert alkalmazunk, de közvetve mintegy 
százhetven embernek adunk munkát. 

– Úgy tudom, a család és a munka mellett a jótékonykodás 
is fontos szerepet foglal el az életében.

– A Biblia kimondja: „A ki azért tudna jót cselekedni, és 
nem cselekeszik, bűne az annak.” [Jak 4,17] Nem arról szól 
a történet, hogy önmagamra akartam felhívni a figyelmet, 
hanem adódott a lehetőség, és hála a jó Istennek, olykor-oly-

kor, ha nem is minden esetben, sikerült élni a lehetőséggel. 
Keresztény ember vagyok, de nem akarok ezzel dicsekedni, 
mert bizony a kereszténységnek van mit szégyellenie. A cse-
lekedeteinkkel gyakran feketítjük be a kereszténységet, ezért 
én igyekszem minél több jót tenni. A Magyar Pünkösdi 
Egyházhoz tartozom, a közösség segítségével tevékenykedem 
több területen. Az elmúlt negyven évben három imaházat 
építettünk a környékben: Isaszegen, Sülysápon és Dányon, 
ott kifejezetten roma hívőknek. A Bibliában áll az is, hogy „…
igyekezzetek a városnak jólétén […], könyörögjetek érette […], 
mert annak jóléte lesz a ti jólétetek”. Ha már a szent könyv-
ről beszéltem: Ceaușescu idejében Bibliákat csempésztünk 
Erdélybe, de elkaptak, és államellenes bűncselekménynek 
minősítették. Szerencsére kiadtak a magyaroknak, bíróságra 
került a dolog, de a helsinki egyezmény miatt megállapították, 
hogy nem követtünk el bűncselekményt. Az akkori munkahe-
lyemről azonban emiatt eltanácsoltak. 

– Hol van még lehetősége segíteni?
– 2006-ban a kezembe került egy magazin, amiben egy 

cikk címe az volt: Ne add fel, menj tovább! Egy barátomról 
szólt, aki a világ második legszegényebb országában, Kongó-
ban az Afrikáért Alapítvány elnökével a leprásokon segített. 

Néhány hónappal később én is az országba repültem, ahova 
vittem magammal az akkor tizennégy éves Ádám unokámat 
is, szerettem volna, ha ő is megtapasztalja, amit én. Elvittek 
bennünket egy leprakórházba, egészen elképesztő dolgokat 
láttunk. Egy nagyon beteg fiatalember azt kérdezte tőlem: 
„Visszajössz még ide?” Rengetegen jártak ugyanis ott, akik 
egyszeri adományt vittek, vagy dokumentumfilmet forgattak, 
de sohasem tértek vissza. Azóta minden évben egy hónapot 
Kongóban töltök. Eddig mintegy tizennyolc intézményt támo-
gattunk, építettünk iskolát, árvaházat, segítünk menekülttá-
bort. Vulkánkitörés áldozatainak szereztünk élelmet, gyógy-
szert, és egészségügyi centrumot húztunk fel. Támogatunk egy 
magyar szemészorvost, aki huszonnyolc éve végez elképesztő-
en bonyolult műtéteket a fővárostól ezerkétszáz kilométerre. 
Egy ebolát gyógyító doktort is támogatunk, aki az egész életét 
ennek szentelte. Januárban pedig a legújabb kórházunk meg-
nyitójára utazom. Természetesen nem egyedül finanszírozom, 
a keresztény barátaim összefogásából származnak ekkora 
összegek. Az utóbbi években jóval nehezebben: a koronavírus, 
a különböző válságok és talán a magyar emberek fáradtsága 
is közrejátszik ebben. De bizakodom, azt vettem észre, hogy 
az anyagilag nehéz helyzetben lévő emberek szívesebben 
segítenek. Van például egy fehérvári rokkantnyugdíjas, aki 

az összes félretett pénzét minden évben a kongóiaknak küldi 
rajtunk keresztül. Csodálatos dolog benne lenni egy olyan 
dologban, amiben nem én vagyok az első, csak egy eszköz, egy 
kis alkatrész. 

– Mit üzenne azoknak, akik segíteni szeretnének mások-
nak, de nem tudják, hogyan? 

– Azzal kezdeném, ami a karácsonnyal elválaszthatatlanul 
összetartozik. A Bibliában a karácsonyi csodálatos üzenet, 
hogy „dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és 
az emberekhez jóakarat” [Lk 2,14]. Gyakran megyünk el egy-
más mellett némán, úgy, hogy nem figyelünk egymásra, nem 
vesszük észre a másik baját. Csodálatos dolog úgy járni ezen 
a földön, hogy tudom, fölöttem van Isten, az Örökkévaló, és ő 
azt akarja, hogy az a békesség és a jóakarat, amit tőle kaptam, 
áradjon mások felé is. Isaszeg népének mint ennek a városnak 
a lakója, jólétének az élvezője azt üzenem, legyen békesség, de 
ne csak a szavakban, hanem tetteinkben, cselekedeteinkben is. 
Gárdonyi Géza szavai jutnak eszembe:

„Légy az, kiből árad a nyugalom.
Légy az, kire nem hat a hatalom.
Nyújtsd oda, hol kérik a kezedet.
S menj oda, hol fázik a szeretet.”

H. A.
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Kihívások, érem és hasznos tapasztalatok

November közepén Romániában, Bukarestben rendezték 
meg a negyvenkilencedik wadokai-Európa-bajnokságot, 
amelyen az isaszegi GENKI Wado Karate és Szabadidő-
sport Egyesület sportolói is részt vettek. A versenyen szerzett 
tapasztalatokról, a sportolók tökéletes felkészültségéről és 
helytállásáról számolunk be.

Tarr Kamilla nagyon motiváltan kezdett bele kategóriájá-
nak első küzdelmébe, és hamar megszerezte a vezetést belga 
ellenfele ellen. Folyamatosan növelve az előnyét, menetelt 
tovább a következő körbe. Ott hazai – román – ellenfél várt 
rá, aki ügyesen mozgott, azonban a fair play hozzáállás a leg-
kevésbé sem volt jellemző rá, így nagy csatára számítottunk. 
Kamilla igen határozott volt, egyből vezetést szerzett, és nem 
hagyta, hogy ellenfele ezen változtathasson, aki hasztalanul 
vetett be minden – szabálytalan – eszközt. Így kialakult a 
kategória két magyar indulója közötti döntő. Kamilla végül 
rettentően boldog ezüstérmesként zárta a versenyt. Nagyon 
büszke vagyok rá!

Kókai János az első Európa-bajnokságán szerepelt. Hazai 
versenyzővel kezdett, és sajnos későn tudta lerázni magáról 

a verseny súlyát, így már nem tudta visszahozni a mérkőzést. 
Az ellenfele a döntőig ment, így Janinak még vigaszágon 
volt lehetősége, azonban a bronzmérkőzésen sem sikerült 
felülkerekedni szintén magyar ellenfelén, így ötödik helye-
zést ért el.

Az éremszerzés ugyan nem jött össze, de olyan tapasz-
talatokra tett szert, amelyek rengeteget segíthetnek neki a 
következő felkészülésben és versenyeken.

Rengeteg hasznos tapasztalattal gazdagodtunk ezen a ver-
senyen, és sok élménnyel tértünk haza. Nagyon köszönöm az 
üzeneteket, a szurkolást és a biztatást mindenkinek, a verseny-
zők szüleinek pedig a hozzájárulásukat ahhoz, hogy gyerme-
keik megélhessenek ilyen igazán meghatározó eseményeket!

JAKAB ATTILA 
elnök, vezetőedző, GENKI WKSZE

Elektronikai hulladékok gyűjtése

Tájékoztatjuk Isaszeg lakosságát, hogy december 8–9-én (csütör-
tök–péntek) 8-tól 16 óráig, valamint 10-én (szombat) 8-tól 12 óráig 
elektronikaihulladék-gyűjtést végzünk a Rákóczi utca 14. szám alatt 
(a volt gyermekorvosi rendelő udvarán).

Minden olyan berendezést átveszünk, amely elektromos áram-
mal működik (hűtő, fagyasztó, televízió, bojler, mosógép, porszívó, 
elektromos konyhai berendezések, számítógépek, nyomtatók, fény-
másolók, telefon, rádió, videóberendezések, elektromos kerti gépek, 
elektromos barkácsgépek, világításarmatúrák, játékkonzolok).

Sajnos a következő hulladékokat nem tudjuk átvenni: or-
vostechnikai eszközök, földfém kábel, ipari alukábel, koaxkábel, 
radioaktív berendezések, fénycsövek, autóakkumulátor, napelem, 
kegyeleti hűtő.

Fontos! A meghirdetett gyűjtési akció keretében csak isaszegi 
lakcímmel rendelkezők helyezhetik el elektronikai hulladékukat!

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Amatőr steel dartsosok 
versenye

Repkedtek a nyilak a Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Technikum (SZISZI) aulájában a Családok 
Isaszegért Egyesület és a SZISZI által szervezett első isaszegi 
amatőr steel darts versenyen.

Harmincketten mérették meg magukat, köztük sok-sok 
isaszegi, de érkeztek résztvevők Gödöllőről, Kistarcsáról és 
Budapestről is. Kis Ágnes, az iskola igazgatója és dr. Budaházi 
Árpád, a Családok Isaszegért Egyesület elnöke megnyitó- és 
köszöntőbeszéde után majd öt órán keresztül dobálták a nyi-
lakat a versenyzők.

A dartsverseny helyezettjei: 1. Dániel Ádám (Isaszeg); 
2. Vargha Zoltán Bálint (Budapest); 3. Gábor Attila (Isaszeg) 
és Kurmai Bence (Gödöllő).

A szurkolók lelkesen buzdították a versenyzőket, és jól 
teljesítettek a nekik szervezett dartsos online vetélkedőn is, 
amelyet Szepesi-Domiter Anita (Budapest) nyert. Valachi 
Csaba fő szervező így zárta az eseményt: „2023-ban újra 
találkozunk!”

CSALÁDOK ISASZEGÉRT EGYESÜLET

Főszerepben a Rubik-kocka

A Családok Isaszegért Egyesület és 
az isaszegi Szent Erzsébet Katolikus 
Általános Iskola által rendezett Ru-
bik-kocka-versenyen természetesen 
a bűvös kockáké és a versenyzőké volt 
a főszerep. A versenyt megelőzően 

Almási Zsuzsanna, az iskola igazgatója 
és dr. Budaházi Árpád, az egyesület 
elnöke köszöntötték a versenyzőket és a 
nagyszámú közönséget.

Az eseményen isaszegi iskolák mel-
lett gödöllői, péceli és bagi diákok mér-

ték össze gyorsaságukat. Volt két külföldi 
vendég is: a Damjanich János Általános 
Iskola meghívására az Erasmus program 
keretében Isaszegen elszállásolt lengyel 
cserediákok közül ketten is megnézték a 
versenyt. A gyerekek és a felnőttek négy 
korosztályban versenyeztek. 

A 6–9 éves korosztály helyezettjei: 
1. Szkárosi Zente (Szent Erzsébet Kato-
likus Általános Iskola és Óvoda, Pécel); 
2. Antal Marcell (Szent Erzsébet Kato-
likus Általános Iskola és Óvoda, Pécel); 
2. Baki Bence (Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda, Gödöllő); 
3. Vajda Vilmos (Gábor Dénes Óvoda, 
Általános iskola, Gimnázium és Techni-
kum, Isaszeg). 

A 10–14 éves korosztály helyezett-
jei: 1. Kajári Gergő (Bagi Arany János 
Általános Iskola); 2. Kohut Zalán (Szent 

Erzsébet Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda, Pécel); 2. Bebrevszky Ábel 
(Szent Erzsébet Katolikus Általános Is-
kola, Isaszeg); 3. Brachna Ádám (Szent 
Erzsébet Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda, Pécel). 

A 15–18 éves korosztály helyezettjei: 
1. Hangai Barna (Gödöllői Reformá-
tus Líceum); 2. Kajári Máté (Gödöllői 
Református Líceum); 3. Vajda Simon 
(Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Technikum, Isaszeg).

A 18+ korosztály helyezettjei: 
1. Nagy Zoltán (Isaszeg); 2. Valachi 
Csaba (Isaszeg); 3. Marosi Zoltán 
(Isaszeg). 

Szkárosi Csilla, a Rubik-kocka-ver-
seny fő szervezője a program zárása-
ként elmondta, hogy tekintettel a nagy 
érdeklődésre, jövőre újra szeretettel 
várják majd a versenyzőket Isaszegen.

CSAKIS

Jó tudni… 
A Rubik-kocka háromdimenziós mechanikus logikai játék, amelyet 1974-ben talált fel ifjabb Rubik Ernő. 
A Rubik-kocka eredeti neve a magyar kereskedelemben bűvös kocka volt. Rubik Ernő 1975. január 30-án 
adta be igényét a kocka szabadalmaztatására, de csak 1977. december 31-én kapta meg. Ezt követően 
hamarosan megjelentek nálunk az első bűvös kockák, és ezzel a játék önálló életre kelt.

1980-ban a bűvös kockát Rubik-kockára nevezték át, és csak Magyarországon hozzávetőleg egymillió 
darabot vettek belőle, ami azt jelenti, hogy minden tizedik ember rendelkezett egy ilyen játékkal. Ezzel 
párhuzamosan indult a külföldi terjesztése is, az amerikai Ideal Toy játékcégen keresztül. Nagyon rövid 
idő alatt elterjedt és népszerűvé vált az egész világon. 1982. június 5-én tartották az első, 2003 óta 
pedig kétévente megrendezik a Rubik-kocka-világbajnokságot. A Rubik-kockát ma a legnagyobb magyar 
találmányok között tartják számon.

Forrás: Wikipedia.org/wiki/Rubik-kocka



2022. DECEMBER 1312 ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

Fontos információk, elérhetőségek

ISASZEG VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA  
Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat telefonszáma: 28/583-100. 
E-mail: hivatal@isaszeg.hu. A hivatal ügyfélszolgálati rendje: 
hétfőn 8–12 és 13–18, keddtől csütörtökig 8–12 és 13–16, 
pénteken 8–12 óra között. 

 A polgármesteri hivatal általános ügyfélfogadási rendje: 
hétfő 13–16; szerda 8–16.30; péntek 8–12 óra. 

 Az anyakönyvvezetők ügyfélfogadási rendje: hétfő 8–12, 
13–18; szerda 8–12, 13–16.30; péntek 8–12 óra. 

 Az ügyfélszolgálat ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12, 13–18; 
kedd, szerda, csütörtök 8–12, 13–16; péntek 8–12 óra

ISASZEGI RENDŐRŐRS munkaidőben (8–16 óra között) 
hívható telefonszáma: 27/518-973. Munkaidőn kívül hívja 
a 112-t!

ISASZEGI POLGÁRŐRSÉG telefonszáma: 70/328-4970
ISASZEGI VÁROSÜZEMELTETŐ SZERVEZET  

Madách Imre utca 14. Telefon: 28/582-712 (munkaidőben); 
e-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET: Dalmay Róbert, 70/198-
6929 (munkaidőben hívható)

ISASZEGI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
Segítségre szoruló lakosok esetében, napközben 8–16 óra 
között hívható telefonszámok: 28/494-042, 28/362-531, 
70/451-5087; ügyeleti időben: 70/451-5087

MEZŐŐRÖK 70/459-3301, 70/459-3302 (munkaidőben 
hívható)

VADKÁR BEJELENTÉSE: Pilisi Parkerdő Zrt., Kolosi Géza, 
20/984-6240; Jászberényi Márk, 20/444-1229

GYEPMESTER, állati tetemek elszállítása: Hercig József, 
20/964-3025

ISASZEGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ-EGYESÜLET  
0–24 óra között hívható központi segélyhívószáma: 70/601-
9105

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 
 2100 Gödöllő, Szilhát utca 53. Telefon: 28/410-175,  

28/410-297
Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala: 
2101 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514-305, 

28/514-315. Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 8–15,  
pénteken 8–11.30 között.

JÁRÁSI ÜGYSEGÉD: Templom u. 11., fogadóóra hétfőn 
13–15 óra között.

TEMETKEZÉS Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 
30/964-7032

TEMETŐGONDNOK Ecseri Pál, 30/305-8962,  
ecseripal.isaszeg@gmail.com

SZOLGÁLTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI
KÖZVILÁGÍTÁSSAL kapcsolatos bejelentés az Infor-Vill Bt. 

felé hétfőtől péntekig 8–17 és szombaton 8–12 óra között a 
20/542-6808-as telefonszámon, egyéb időben az isaszegkoz-
vilagitasjavitas@gmail.com e-mail-címen. 

ELMŰ-ÉMÁSZ – MVM NEXT 
Szolgáltatóváltás miatt az ügyintézés elérhetőségei megvál-
toztak! Az üzemzavar-elhárítást, a mérőállás-leolvasást és 
a műszaki ügyintézést továbbra is az ELMŰ Hálózati Kft., 
az E.ON csoport tagja végzi, elérhetőségei azonban újak. 
Telefon: (20/30/70) 459-9722, 1/225 4321; e-mail: info@
aram.eon.hu.  
E.ON ügyfélszolgálati irodák: Budapest XIII., Váci út 
72–74.; Érd, Budai út 7/b.  
Hibabejelentés: 80/38-39-40.

Az MVM Next ügyfélszolgálat elérhetőségei. Telefonos 
ügyfélszolgálat: (1/20/30/70) 474-9999; e-mail: ugyfel-
szolgalat@mvm.hu; online ügyfélszolgálat: ker.mvmnext.
hu; weboldal: mvmnext.hu/ee. Levélcím: MVM Next 
Energiakereskedelmi Zrt. 1439 Budapest Pf. 700. Szemé-
lyes ügyintézés a korábbi ELMŰ-ÉMÁSZ ügyfélszolgálati 
irodákban lehetséges.

 Mérőállás-diktálás. Online: ker.mvmnext.hu; 
mobilappliká cióban: MVM Next EnergiApp (volt ELMŰ); 
telefonon: (20/30/70) 938-3838, 80/202-938

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft., Rákóczi u. 18., 
telefon: 28/494-517

 Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel, -tisztítással kapcsolatban: 30/378-

9971
MVM NEXT ENERGIAKERESKEDELMI ZRT. 
 Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 20/474-9999, 30/474-9999, 

70/474-9999, 1/474-9999.  
Levelezési cím: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., 
1439 Budapest, Pf. 700.  
E-mail: ugyfelszolgalat@mvm.hu; web: www.mvmnext.hu/
ugyfelszolgalat

 Mérőállás-diktálás: www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat,  
illetve az MVM Next mobilapplikációban

ZÖLD HÍD B.I.G.G. KFT. 
Zoldhid.hu. Ügyfélszolgálat hétköznap 8–16.30 között: 

28/561-200

Egészségügyi információk

Háziorvosok
Dr. Petőházi Melinda, Hunyadi utca 19. 

Telefon: 28/493-288; mobil: 20/244-
8084; e-mail: hunyadirendeloisaszeg@
gmail.com. Rendelési idő: hétfőn, 
kedden, csütörtökön és pénteken 
8.30–12.30, szerdán 14.00–18.00 óra 
között.

Dr. Kürti József, Csata utca 2. Telefon: 
28/495-238. Rendelési idő: hétfőn, 
szerdán, csütörtökön és pénteken 
7.30–11.30, szerdán 15.00–19.00 óra 
között.

Dr. Tordai Gábor, Alulich utca 3. Tele-
fon: 28/751-591; mobil: 20/928-3987. 
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 
9.00–13.00, kedden 12.00–16.00, 
csütörtökön 13.00–18.00, pénteken 
9.00–12.00 óra között.

Dr. Mészáros Zsolt, Aulich utca 3. Tele-
fon: 28/751-561; mobil: 30/831-1887. 
Rendelési idő: hétfőn 13.00–18.00, 
kedden, szerdán és csütörtökön 
8.00–12.00, pénteken 8.00–12.00 óra 
között.

Munkanapokon 8–15.30 óra között a 
betegek szá má ra saját háziorvosuk áll 
rendelkezésre. Hétfőtől csü tör tö kig 
15.30–18 óra között készenléti szolgá-
lat működik a sürgős ese tek el lá tására, 
amely a felsorolt időbeosztás szerint 
hívható: hétfőn dr. Mészáros Zsolt, 
kedden dr. Kürti József, szerdán dr. Pe-
tőházi Melinda, csütörtökön dr. Tordai 
Gábor. Péntekenként a készenléti 
szolgálat az alábbiak szerint alakul. De-
cember 2-án dr. Kürti József, december 
9-én dr. Tordai Gábor, december 16-án 
dr. Petőházi Melinda, december 23-án 
dr. Mészáros Zsolt, december 30-án 
dr. Kürti József, január 6-án dr. Tordai 
Gábor, január 13-án dr. Petőházi Me-
linda, január 20-án dr. Mészáros Zsolt, 
január 27-én dr. Kürti József.
Központi orvosi ügyelet: Gödöllő, 
Szabadság tér 3. Telefon: 70/370-
3104. Ügyeleti idő: mun ka na po kon 
18 órától másnap reggel 8 óráig, 
hétvégén, munkaszüneti napokon és 
ünnepnapokon 24 órában.
Gyermekorvosi rendelők
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12. Tele-

fon: 28/798-148

Dr. Schlick-Szabó Anna, dr. Bányász 
Edina, Hunyadi u. 19. Telefon: 
28/750-970

A mentők ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartási rendje 
Ezüstkehely Patika hétfőtől péntekig 
8–18, szombaton 8–12 óra között; Liget 
Patika hétfőtől péntekig 8–18, szomba-
ton 8–12 óra között. Éjszakai ügyelet: 
Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház 
utca 4. Telefon: 28/452-851
Fogorvosi rendelő: Rákóczi u. 10. 
Telefon: 28/495-237
Dr. Illényi Tamás rendelési ideje: 

hétfőn és szerdán 8–12 (szerdán 
iskolafogászat), kedden és csütörtö-
kön 14–19 óra között, pénteken páros 
héten 8–12, páratlan héten 14–19 óra 
között. 

Dr. Zsila Barbara rendelési ideje: hétfőn 
és szerdán 14–20; kedden és csütör-
tökön 8–13; pénteken páros héten 
14–20, páratlan héten 8–13 óra között. 

Előzetes bejelentkezés, időpont-egyez-
tetés szükséges a 28/495-237-es tele-
fonszámon! A rendelés utolsó órájában 
nincs mód akut (sürgős) eset ellátására, 
amennyiben lehetősége engedi, ilyen 
esetben a rendelési idő elején jelenjen 
meg, hogy a szükséges ellátást biztosí-
tani lehessen. Munkaszüneti napokon 
az ügyeleti rendelés helye: Központi 
Stomatológiai Intézet, 1088 Bp., Szent-
királyi u. 40.
Védőnői szolgálat: Hunyadi u. 19. 
Telefon: 28/744-223

Tormay Károly Egészségügyi 
Központ: Gödöllő, Petőfi tér 1. Telefon: 
28/430-655, 28/430-452, 70/502-1876, 
70/502-1872

Anyakönyvi hírek
Az október 19. és november 14. közötti időszak eseményei

Születések: Vörösmarty Áron, Kanalas Kevin, Kanalas 
Mónika, Kovács Olívia Nina, Maszlag Emma Emília, Marton 
Milla, Vitányi Áron, Baráth Bence, Lukács Olívia, Kiss Marcell
Házasságkötések: Szepesi Sándor és Tóth Annamária, 
Jónás Gergely és Pintér Ivett
Halálesetek: Szabó Gyula Theodor (81), Bágyi La-
josné Molnár Judit (73), Kanalas Andor (47), Ecker 
Jánosné Palya Margit (88), Farkas Imréné Szabó 
Ilona (93), Takács Gábor (54), dr. Goffáné Nagy Olga 
Éva (89), Fazekas Gyuláné Végh Piroska (91)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Közigazgatási 
szünet

A polgármesteri hivatal 2022. december 
22. és 2023. január 6. között igazgatási 
szünetet tart. Kizárólag a településen 
történő születések és halálesetek anya-
könyvezésével kapcsolatban hívhatják a 
70/459-2931-es telefonszámot. Az igaz-
gatási szünetet követő első munkanap 
2022. január 9., hétfő. Ügyfélfogadás: 13 
órától 18 óráig 

POLGÁRMESTERI HIVATAL
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KERESZTREJTVÉNY
Rejtvényünk megfejtését december 25-ig küldjék az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre vagy a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatára. A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban 
olvashatják. Kellemes időtöltést kívánunk! 

Novemberi rejtvényünk megfejtése: Ha nem lenne tél, nem élveznénk annyira a tavaszt. A jutalmat Bukodi Miklósné, Né-
meth Ivett Éva és Góra Attila nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

GYEREKEKNEK
Keresd meg a képeken található tíz különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet küldd vissza szerkesztőségünknek 
december 25-ig az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre, vagy add le személyesen a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. A helyes 
megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban tesszük közzé. 

A novemberi rejtvény helyes megfejtéséért járó jutalmat Dancsok Emma, Pénzes Ádám és Pusztai Szilárd János nyerte. 
Gratulálunk!

2022. DECEMBER 15

Programajánló
Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely programjai

DECEMBER
1–24.: Adventi ablakok – közösségi játék. Akik figyelemmel 

kísérik Facebook-oldalunkat és honlapunkat, estéről estére 
játékos útmutatást kaphatnak a naponta nyíló ablakok 
helyének felkutatásához. A város lakóival közös karácsony-
fa-díszítés a művelődési ház előtt. Isaszeg karácsonyfája 
legyen minden isaszegi karácsonyfája
Közösségi karácsonyfa-díszítés öt lépésben:
1.  Készíts otthon karácsonyfadíszt, vagy keress elő egyet a 

ládafiából.
2.  Hozd el a karácsonyfadíszt az Isaszegi Művelődési Ház 

elé, és akaszd fel a fenyőfára.
3.  A díszről/díszítésről készíts egy fotót, a képet pedig 

küldd el a szervezes@isaszegmuvotthon.hu e-mail-címre.
4.  A fotót közzétesszük Facebook-oldalunkon és honlapun-

kon.
5.  Gyönyörködjünk együtt közösségi karácsonyfánkban!

2., péntek: Isaszegi advent az új vásárcsarnok udvarán
9.00–18.00: Adventi vásár
18.00: Pest megyei ablaknyitogató. Közreműködők: Isasze-

gi Asszonykórus, Csata táncegyüttes.
3., szombat: Az Isaszegi Asszonykórus és a Tá-Me-To cso-

port kirándulása Veszprémbe a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával, az Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány 
szervezésében

3., szombat, 10.15–14.30: A Balett Sziget Táncstúdió növen-
dékeinek évzáró bemutatója

3., szombat: Isaszegi advent az új vásárcsarnok udvarán
9.00–18.00: Adventi vásár
14.00 órától: Kreatív asztal, ajándék és díszek készítése, 

forró tea, mézeskalács
15.00: A Széltolók együttes Mikulás-koncertje
16.00: Mikulás-tánc – Flashmob a Zumba csoport,  

a Csata táncegyüttes és a Tá-Me-To csoport közremű-
ködésével.

9., péntek: Isaszegi advent az új vásárcsarnok udvarán
9.00–18.00: Adventi vásár

10., szombat: Isaszegi advent az új vásárcsarnok udvarán
9.00–18.00: Adventi vásár
15.30: A Vivo Brass Quintet koncertje

11., vasárnap: Isaszegi advent a művelődési házban. Egész-
ségügyi szűrés a művelődési ház előtt.
11.00–19.00: Karácsonyváró forgatag – kézművesvásár
17.00: Isaszegre érkezik a betlehemi láng

15., csütörtök, 14.00–18.00: Véradás
16., péntek: Isaszegi advent az új vásárcsarnok udvarán

9.00–18.00: Adventi vásár. Helyi csoportok bemutatói.
17., szombat: Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének kará-

csonyi rendezvénye
17., szombat: Isaszegi advent az új vásárcsarnok udvarán

9.00–18.00: Adventi vásár
15.00: Gaudium Carminis női kamarakórus

December 19. és január 8. között az Isaszegi Művelődési Ház 
és Múzeumi Kiállítóhely zárva tart. Kellemes ünnepeket és 
boldog új esztendőt kíván önöknek a művelődési ház és mú-
zeumi kiállítóhely valamennyi dolgozója.

JANUÁR
12., péntek, 18.00: Don-kanyar-megemlékezés a Hősök és 

áldozatok emlékparkjában
23., hétfő: A magyar kultúra napja alkalmából közös vers-

mondás isaszegi gyerekekkel

Kövessenek minket a Facebookon, az Instagramon és honlapun-
kon. Rendezvényeinken kép- és hangfelvétel készül. Progra-
mokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklődni a művelődési 
ház információs pultjánál, a 28/582-055-ös vagy a 70/333-6081-
es telefonszámon, az info@isaszegmuvhaz.hu e-mail-címen, 
az Isaszegmuvotthon.hu weboldalon és Facebook-oldalunkon 
lehet. A programváltoztatás jogát fenntartjuk! IMH
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