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Részletek a képviselô-testületi ülés döntéseibôl
A képviselô-testület a 2012. szeptember 18-i ülésén tudo-
másul vette a polgármester szóbeli tájékoztatóját, és jóvá-
hagyta intézkedéseit. 

Elfogadta a szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 
2012. évben nyújtott támogatás felhasználásával kapcsola-
tos beszámolót.

A képviselô-testület az Isaszeg szennyvíztelep fejleszté-
se megvalósítási szakaszra szóló építési beruházás nyílt köz-
beszerzési eljárás nyerteseként a Veolia Water Solutions & 
Technologies Magyarország Zrt. nettó 591 992 000 forint 
összegû és 36 hónap jótállási idôtartamot tartalmazó aján-
latát fogadta el.

Az önkormányzat tulajdonában lévô, Isaszeg, Rákóczi u. 
56. szám alatti üzlethelyiségre vonatkozó bérleti szerzôdést 
a bérlô felmondta. A képviselô-testület a szerzôdést 2012. 
november 30-i hatállyal szünteti meg, amely ideig a bérlô-
nek a bérleti díjat meg kell fizetnie az önkormányzat felé.

Elfogadta az Isaszeg Sportjáért Alapítvány 2011. szep-
tember 1. és 2012. augusztus 31. közötti idôszakra vonat-
kozó beszámolóját.

Tudomásul vette, hogy Grznár József vállalkozó 2012. 
szeptember 20-tól az infláció mértékének megfelelôen 
3,9 százalékkal megemelt árakat fog alkalmazni, az élelmi-
szer-nyersanyagra kötött beszállítói szerzôdés alapján.

Módosította a Jókai Mór Városi Könyvtár, a Dózsa György 
Mûvelôdési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely, valamint a „Segí-
tôkéz” Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát.

Tudomásul vette az Agrint Nemzetközi Kereskedelmi és 
Tanácsadó Kft. szándéknyilatkozatát az Isaszeg, Rákóczi u. 
75. szám alatti ingatlanon álló épület bérbevételére és fel-
újítására vonatkozóan, és egyben felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy a kft. képviselôjével a bérbeadási feltételekrôl szóló 

tárgyalást folytassa le, valamint a bérleti szerzôdés tervezetét 
készítse el a novemberi ülésre.

Döntött arról, hogy az iskolai védônôi állás betöltésére 
pályázatot ír ki. 

Jóváhagyta a Volánbusz Zrt. Gödöllô–Isaszeg helykö-
zi járatának Isaszeg belterületi úthálózatát érintô forgalmi-
rend-változtatását, amely szerint a Madách utcába beérve az 
autóbuszoknak nem tolatással kell megfordulniuk vagy vala-
melyik mellékutcába behajtaniuk – ami fokozott közlekedé-
si veszélyhelyzetet teremt, továbbá a Volánbusz biztonsági 
elôírásaival is ütközik –, hanem a jármûvek a továbbiakban 
az Ady Endre u. – Bercsényi u. – Táncsics u. – Madách u. út-
szakaszokat igénybevevô körüljárási útvonalon közlekednek.

Tudomásul vette Mészáros Gusztávné önkormányzati 
képviselô lemondását a 2012. július hónaptól 2012. de-
cember hónapig esedékes tiszteletdíjáról.

Jóváhagyta a Damjanich- és a Klapka-iskola 2012/2013-
as tanévére vonatkozó tantárgyfelosztását, tanévi órakeretét, 
munkatervét, beszámolóját, és a képviselô-testület megkö-
szönte az intézmények vezetôinek és közösségének az el-
múlt tanévben végzett munkát.

A Hétszínvirág Óvoda és a Bóbita Óvoda 2012/2013-as 
nevelési évének munkatervét jóváhagyta azzal, hogy a kiala-
kult túljelentkezés problémájának megoldására a csoportlét-
szám további bôvítését indítványozza a Bóbita Óvodában.

Tudomásul vette a testület az óvodák és az iskolák szep-
temberi indulásáról szóló tájékoztatót, és kifejezte azon szán-
dékát, hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett bevé-
telek terhére a következô naptári évben kezdôdô tanévtôl a 
Damjanich- és a Klapka-iskola mûködtetését vállalja, a törvé-
nyi elôírásoknak megfelelôen.

Polgármesteri hivatal

A mezôgazdasági haszonállatok tartásának szabályozásáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérôl szóló 2008. 
évi XLVI. törvény módosítása miatt 2012. október 1-jétôl a 
mezôgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendelet-
ben nem korlátozható. A törvény rendelkezése értelmében 
hatályon kívül kellett helyezni minden olyan önkormányzati 
rendelkezést, amelyek a mezôgazdasági haszonállatok tartá-
sát korlátozták. Az országos településrendezési és építési kö-
vetelményekrôl szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 
rendelkezései szerint az állattartás céljára szolgáló épületek, 
helyiségek és melléképítmények építési telken való elhelye-

zésénél irányadó védôtávolságokat és más építési feltétele-
ket az állattartásról szóló helyi önkormányzati rendeletben 
kell megállapítani, ezért Isaszeg város területén hatályos he-
lyi állattartási rendelet azon részei továbbra is érvényben ma-
radnak, amelyek ezt a kérdéskört szabályozzák. 

Isaszeg Város Önkormányzat képviselô-testületének 
a mezôgazdasági haszonállatok tartását szabályozó egyes 
helyi rendeletek deregulációjáról szóló 35/2012. (IX. 19.) 
rendelete a város honlapján (www.isaszeg.hu) teljes terje-
delmében olvasható. Polgármesteri hivatal
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Képviselôi fogadóórák
Hatvani Miklós polgármester
Minden hétfôn 8.00–12.00 óra között. Elôzetes egyez-
tetés szükséges a 28/583-105-ös telefonszámon

1-es számú választókörzet 
Mészáros Gusztávné (független) 
Minden hónap elsô hétfôjén 17.00–18.00 óra  
között a polgármesteri hivatal nagytermében.  
Telefon: 30/448-9182

2-es számú választókörzet
Czeglédi Sándorné (Fidesz)
Minden hétfôn 16.30–17.30 óra között. Elôzetes 
egyeztetés szükséges, telefon: 30/830-3235

3-as számú választókörzet
Szilárdi László (Április 6. Kör)
Elôzetes egyeztetés alapján, telefon: 70/387-2696

4-es számú választókörzet
Dr. Kardos Gábor alpolgármester (Fidesz)  
Minden csütörtökön 9.00–10.00 óra között. Elôzetes 
egyeztetés szükséges a 28/584-590-es telefonszámon

5-ös számú választókörzet
Bajusz Dániel (Fidesz)
Elôzetes egyeztetés alapján, telefon: 20/362-3658

6-os számú választókörzet
Pénzes János alpolgármester (Április 6. Kör) 
Minden hónap elsô hétfôjén 13.00–16.00 óra  
között. Elôzetes egyeztetés szükséges a 28/583-105-
ös telefonszámon

7-es számú választókörzet
Borók Károly (Április 6. Kör)
Minden hónap elsô hétfôjén 17.00–18.00 óra  
között a polgármesteri hivatal nagytermében.  
Telefon: 70/456-6973

8-as számú választókörzet
Kovácsné Halomházi Zsuzsanna (Április 6. Kör)
Minden hónap elsô hétfôjén 17.00–18.00 óra  
között a polgármesteri hivatal nagytermében.  
Telefon: 70/456-6979

Klincsek Attila (Jobbik)
Elôzetes egyeztetés alapján, telefon: 70/451-7606

Markel István (MSZP)
Elôzetes egyeztetés alapján, telefon: 70/387-2692

Pályázati felhívás
Isaszeg Város Önkormányzatának képviselô-testülete a többször mó-
dosított 7/2004. (III.16.) számú, az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 
rendeletének 40.  § (1) pontja értelmében pályázatot ír ki a jelenlegi 
állapotában Isaszeg Város Önkormányzatának a tulajdonában lévô, 
Isaszeg, Hunyadi utca 19. szám alatti (1218/2 hrsz.), nem lakáscé-
lú helyiségre kereskedelmi, szolgáltatási, irodai tevékenység céljára 
2012. november 1-jétôl határozatlan idôtartamra.

Pályáztatni kívánt nem lakáscélú helyiség
Az 1218/2 helyrajzi számú, természetben a 2117 Isaszeg, Hunyadi 
utca 19. szám alatt található, 15 m2 nagyságú, nem lakáscélú helyi-
ség. A nem lakáscélú helyiségben önálló árammérô óra található.

A bérleményre a pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyúj-
tani Isaszeg város polgármesteri hivatalának titkárságára (cím: 2117 
Isaszeg, Rákóczi u. 45.).

A pályázati eljárás módja: árverés szabályai szerint lefolytatott ver-
senytárgyalás.

A pályázat beadási határideje: 2012. október 11., csütörtök 10.00 óra.
A bérleti díj alsó határa: 14 250 Ft + áfa/hó.
A pályázatok bontásának idôpontja: 2012. október 11., csütörtök 

13.00 óra.
A pályázati versenytárgyalás idôpontja: 2012. október 11., csütör-

tök 14.00 óra.

Isaszeg Város Önkormányzata a pályázaton részt vevôk közül azt hir-
deti ki a pályázat nyertesének, aki a pályázati feltételeknek megfelel, 
és az árverés szabályai szerint lefolytatott versenytárgyalás során a 
legmagasabb összegû bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot.

A pályázatnak tartalmaznia kell 
– a pályázó nevét, címét; 
– a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati feltételeket elfogadja; 
– a pályázó tevékenységének bemutatását; 
– a helyiségben folytatandó tevékenység megnevezését; 
– a pályázó által ajánlott bérleti díj összegét; 
– igazolást, hogy a pályázónak az önkormányzat, illetve a NAV felé 

köztartozása nem áll fenn; 
– nyilatkozatot a bérleti díj minden év január 1-jétôl a KSH által 

megadott infláció mértékével történô emelésének elfogadásáról; 
– nyilatkozatot a pályázó részérôl, hogy a nem lakáscélú helyiség 

használatba vételekor a tevékenységével kapcsolatos szakhatósá-
gi feltételeket megszerzi, és azoknak eleget tesz.

A bérleti jogot elnyerô háromhavi bérleti díjnak megfelelô összeget 
kaució címén köteles letétbe helyezni az önkormányzatnál a szerzô-
dés aláírásával egy idôben.

A zárt borítékra rá kell írni: Hunyadi u. 19. pályázat.
A bérbeadással kapcsolatban bôvebb felvilágosítást a polgármes-

teri hivatal gazdálkodási irodáján (2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45. 1. 
szoba, telefon: 28/583-110) Szarkáné Horváth Anita pénzügyi elô-
adótól lehet kérni.

Hatvani Miklós polgármester
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TILToTT, KöZöSSéGeLLeneS MAGATArTáS
Az Országgyűlés új törvényt alkotott a szabálysértésekről, aminek következményeképpen a helyi önkormányzatok képviselő-testületei önkormányzati rendeletben meg-
határozhatnak tiltott, közösségellenes magatartásokat, és a magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási bírság kiszabását rendelhetik el. 

Képviselő-testületünk a 2012. szeptember 18-i ülésén megalkotta a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendeletét. Tiltott, közösségellenes az a ma-
gatartás, amely a társadalomra nem veszélyes, ezért nem bűncselekmény vagy szabálysértés, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt a kép-
viselő-testület a megalkotott rendeletében annak minősíti. A tiltott, közösségellenes magatartás miatti közigazgatási eljárás bármely személy vagy szervezet írásbeli 
bejelentése vagy a hivatal észlelése alapján indulhat. A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben 150 000 (százötvenezer) 
forintig terjedő közigazgatási bírság és 50 000 (ötvenezer) forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki. A közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény 
elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik.

A képviselő-testület a megalkotott rendeletében tiltott, kö-
zösségellenes magatartásoknak minősítette az alábbiakat.

KÖRnyEZETVÉDELEMMEL, HuLLADÉKKEZELÉSSEL KAPcSoLAToS  
TILToTT, KÖZÖSSÉGELLEnES MAGATARTÁST KÖVET EL, AKI
1.  nem gondoskodik a tulajdonában (használatában) álló ingatlan

1.1 tisztán tartásáról;
1.2 előtt lévő gyalogos közlekedésre szolgáló út (járda) tisztán tartásáról;
1.3 előtt lévő belterületi földutaknak az úttengelyig történő tisztán tartásá-

ról;
1.4 előtt lévő vízelvezető árok, áteresz tisztán tartásáról;
1.5 előtt lévő vízelvezető árok állagának és vízelvezető szerepének meg-

őrzéséről;
1.6 előtt lévő fű kaszálásáról és a különböző gyomnövények kiirtásáról;
1.7 előtt lévő bokrok és fák visszametszéséről;
1.8 előtt lévő járdáról télen a hóeltakarításról, illetve a járda síkosságmente-

sítéséről;
2.  szórakozóhely, vendéglátó-ipari egység, üzlethelyiség, intézmény üzemelte-

tőjeként nem gondoskodik az ingatlan előtti járdaszakasz tisztán tartásáról;
3.  ingatlantulajdonosként nem gondoskodik arról, hogy az ingatlanán a nem 

kultúrnövények magassága ne haladja meg a 20 centimétert;
4.  az utcán az utakat keresztbeárkolja;
5.  kezelőként vagy üzemeltetőként nem gondoskodik a vízfolyások, csatornák, 

vízelvezető árkok és tavak folyamatos karbantartásáról, tisztításáról;
6.  közterületen található fát – annak tulajdonosa hozzájárulása nélkül – kivág, 

megsért, csonkol, részeit közvetlenül vagy közvetett módon károsítja;
7.  a közterületről engedéllyel kivágott fát – az engedélyben meghatározott mó-

don – nem pótolja, illetőleg ha a telepített cserje nem ered meg, annak 
telepítését nem ismétli meg;

8.  anyagszállításnál, fel-, lerakásnál keletkező – a közterület szennyezésével járó 
– szennyező anyagot a munka elvégzése után haladéktalanul nem takarítja el;

9.  rakodásnál nem ügyel arra, hogy a közterületen lévő berendezési és fel-
szerelési tárgyak, fák, növények szabadon maradjanak és ne rongálódjanak 
meg;

10. építési, bontási, tatarozási munkákat úgy végzi el, illetve a kiásott földet úgy 
tárolja, hogy a környezet szennyeződik;

11. a bontási törmeléket nem szállíttatja a kijelölt hulladékgyűjtő területre;
12. a közforgalom céljára szolgáló területre hulladékot kiszór vagy folyadékot ki-

önt;
13. az árokból kitisztított hordalékot és egyéb szemetet úgy helyezi el, hogy az a 

csapadékvíznek a közútról az árokba folyását akadályozza;
14. az ingatlan előtt vagy az ingatlanon lévő élő vízfolyásokba, belvízelvezető 

árokba szennyvizet, trágyalevet bevezet, azok partjait szemét vagy egyéb hul-
ladék lerakásával beszennyezi;

15. ünnepnapokon vagy helyi ünnepeken, illetve országos tűzgyújtási tilalom 
ideje alatt égetést végez;

16. műanyagot, gumit, vegyi anyagot vagy ismeretlen összetételű anyagot a tele-
pülés közigazgatási területén éget;

17. az ingatlanán keletkezett háztartási szemetet az egészségügyi szempontok-
nak megfelelően, lehetőleg fedett gyűjtőedényben nem helyezi el, és szállí-
tásra nem készíti elő;

18. ingatlantulajdonosként a háztartási szemét összegyűjtésére szolgáló tartály 
beszerzéséről nem gondoskodik;

19. a nem háztartási hulladék összegyűjtéséről és saját költségen történő el-
szállíttatásáról nem gondoskodik;

20. a közterületek illegális szennyezését, hulladék és törmelék lerakását az észle-
léskor haladéktalanul nem jelenti a polgármesteri hivatal közterület-felügye-
lőjének;

21. szemetet, hulladékot közterületen lerak, tárol;
22. mint az ingatlan tulajdonosa nem veszi igénybe a települési szilárd hulla-

dékgyűjtési közszolgáltatást, és annak ellenértékét a közszolgáltatónak nem 
fizeti meg;

23. mint ingatlantulajdonos nem veszi igénybe a kötelező kéményseprő szolgál-
tatást, és annak ellenértékét a közszolgáltatónak nem fizeti meg;

24. a nála keletkezett hulladék elszállításáról nem gondoskodik;
25. a keletkezett szennyvizet a városi csatornahálózat megépítéséig nem a ki-

zárólag hatóságilag engedélyezett és az építési előírásoknak megfelelő, zárt 
rendszerű szennyvíztárolóba vezeti;

26. a szennyvíztárolóba állati vizeletet, híg trágyát és egyéb, nem háztartási 
szennyvizet vezet be;

27. szennyvizet és egyéb szennyező anyagot ásott kútba, közútra, csapadékel-
vezető árokba vagy a környező földterületre juttatja;

28. csatornázatlan területen az építésügyi előírásoknak nem megfelelő, nem 
zárt űrgödrös illemhelyet épít;

29. tulajdonosként a háztartási szennyvíz kiszippantatásáról és szennyvíztisztító-
ba történő szállíttatásáról nem gondoskodik;

30. a település területén a szennyvíz szikkasztását végzi;
31. nyílt árkokba, patakokba, egyéb időszakos vagy állandó vízfolyásba vagy fel-

hagyott kutakba történt szennyvízrákötést nem szünteti meg;
32. a település beépítésre nem szánt területén elhelyezkedő építményben ke-

letkező szennyvizet – ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem halad-
ja meg a 3 m3-t, és a közcsatorna-hálózathoz csatlakozni 100 méteren belül 
nem tud – a közcsatorna hálózat kiépítéséig
32.1  nem zárt szennyvízgyűjtő medencében gyűjti;
32.2  szükség szerint nem szállíttatja el;
32.3  szennyvízgyűjtő medencében gyűjti, de annak szippantós kocsival 

történő megközelíthetőségéről nem gondoskodik;
33. a település beépítésre nem szánt területén elhelyezkedő építményben ke-

letkező szennyvíz tisztítására – ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége 
meghaladja a 3 m3-t, és a közcsatorna-hálózathoz csatlakozni 200 méteren 
belül nem lehetséges, és megfelelő befogadó rendelkezésre áll, valamint 
egyéb előírások nem tiltják, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol-
gálat (ÁNTSZ) hozzájárulásával, valamint a Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: KTVF) engedélyével létesített 
– szennyvíztisztító kisberendezést úgy üzemeltet, hogy  
33.1  annak védőtávolsága túlnyúlik a berendezést üzemeltető telkén; 
33.2  azt a tisztítási hatásfokot nem teljesíti, amit a KTVF meghatároz;
33.3  annak működtetéséhez bármelyik illetékes nem adott hozzájárulást; 

34. a 20 darab, illetve annál több gépkocsi befogadására alkalmas parkolót nem 
kiemelt szegéllyel építi meg oly módon, hogy a felületén keletkező csapa-
dékvíz összegyűjthető legyen, és az ne folyhasson közvetlenül a vízfelületre, 
illetőleg ezen nagyobb parkolófelületekről és a szennyezéssel veszélyezte-
tett gazdasági területek belső útjairól összegyűlő csapadékvizet hordalék és 
olajfogó műtárgy alkalmazása nélkül vezeti a települési csapadékvíz-háló-
zatba;

35. az ivóvizet szolgáltató kutak környezetét szennyezi;
36. meglévő ásott kutat betemet, megszüntet, kivéve, ha ezt az önkormányzat 

városfejlesztési, környezetvédelmi és közbiztonsági bizottsága engedélyezi;
37. a légszennyezést okozó, helyhez kötött, működő, illetve új létesítménynél 

olyan technológiai és anyagkezelési eljárást alkalmaz, amelynek légszennye-
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zőanyag-kibocsátása meghaladja az illetékes levegőtisztaság-védelmi ható-
ság által megállapított határértéket;

38. aki helyileg védett természeti területet vagy értéket jelentős mértékben 
megváltoztat a helyi képviselő-testület hozzájárulása nélkül.

KÖZTERüLET HASZnÁLATÁVAL KAPcSoLAToS TILToTT,  
KÖZÖSSÉGELLEnES MAGATARTÁST KÖVET EL, AKI
1.  a közterületet rendeltetésének nem megfelelő célra használja;
2.  a közterület rendeltetésszerű használata során mások hasonló célú jogát 

csorbítja vagy sérti;
3.  állami vagy önkormányzati tulajdonú közparkban, állami vagy önkormányzati 

védettséget kapott területen konténert, kamiont, utánfutót, egyéb haszon-
gépjárművet elhelyez, azzal parkol;

4.  közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően 
használ;

5.  közterületen plakátot, hirdetést a reklámtáblák elhelyezéséről szóló 8/2005. 
(IV. 13.) számú önkormányzati rendelet rendelkezéseinek figyelmen kívül ha-
gyásával helyez el;

6.  közterületen játék- és pénznyerő automatát üzemeltet;
7.  közterületen üzemképtelen járművet tárol;
8.  közterületen sátorgarázst létesít;
9.  közterületen a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezéseket és 

anyagokat helyez el;
10.  közterületen az elárusítóhelyek, üzletek környékén árut és göngyöleget tá-

rol, kivéve az üzlet elárusító falsíkjától 40 centiméter távolságra;
11. közterületen üzemképtelen járművet a 3102 és 3103 jelű állami összekötő út 

(Ady Endre utca, Rákóczi Ferenc utca, Kossuth Lajos utca) belterületi szakaszán 
3  napon túl, továbbá a település egyéb útján 10 napot meghaladóan tárolja; 

12.  2,5 százalékos alkoholtartalmat meghaladó szeszes italt közterületen fo-
gyaszt.

ÁLLATTARTÁSSAL KAPcSoLAToS TILToTT, KÖZÖSSÉGELLEnES  
MAGATARTÁST KÖVET EL, AKI
1.  közös használatú kertekben méhcsaládot az összes lakás bérlőjének (tulaj-

donosának) hozzájárulása nélkül tart;
2.  Isaszeg Város Önkormányzat képviselő-testületének az állattartásra szolgáló 

melléképületek elhelyezésénél betartandó védőtávolságokról és az állattar-
tással kapcsolatos egyéb feltételekről szóló 3/2003. (III. 26.) számú rendele-
tének 1. és 2. számú mellékletében meghatározott védőtávolságokra és az 
állatok férőhelyigényére vonatkozó előírásokat megszegi;

3. mint állattartó az állatok tartására szolgáló létesítményeket, azok környékét 
naponta nem takarítja, szükség szerint nem fertőtleníti;

4. mint állattartó az állatok tartására szolgáló létesítményekben és azok környé-
kén a kártékony rágcsálókat és rovarokat rendszeresen nem irtja;

5. a trágyát nem szivárgásmentes, zárt trágyagyűjtőben tárolja;
6. a trágyalé- és trágyagyűjtőt szükség szerint nem üríti ki;
7. közcsatornába és saját emésztőbe trágyalevet vezet be;
8. ha a tulajdonában lévô vagy a felügyelete alá tartozó állat embert mart, erről 

a hatósági állatorvost, illetve a háziorvost haladéktalanul nem értesíti;
9. óvoda, bölcsőde, iskola 50 méteres körzetében kóbor állatot etet;
10. többlakásos lakóház közös használatban álló helyiségeiben bárminemű álla-

tot tart;
11. ebet – a vakvezető kutya kivételével – bevisz játszótérre, vendégforgalmat le-

bonyolító nyilvános helyiségbe (kivéve, ha az elhelyezés külön feltételei bizto-
sítva vannak), élelmiszerárusító üzletbe, élelmiszerraktárba, piac területére, ok-
tatási, egészségügyi, szociális, kulturális, sportintézmény területére, közösségi 
épületbe, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, területére;

12. mint állattartó nem gondoskodik a kellemetlen szagú takarmányok fedett 
állapotban történő tárolásáról;

13. közterületen állatot állandó vagy ideiglenes jelleggel tart.

cíMERHASZnÁLATTAL KAPcSoLAToS TILToTT, KÖZÖSSÉGELLEnES  
MAGATARTÁST KÖVET EL, AKI A VÁRoS cíMERÉT
1. a város körpecsétjén, a város zászlaján és annak változatain;
2. a városi önkormányzat képviselő-testülete által alapított intézmények veze-

tői, a polgármesteri hivatal szervezeti egységei, a polgármester, az alpolgár-

mesterek, a jegyző, az aljegyző által használt levélpapírokon és borítékokon, 
névjegykártyákon;

3. az Isaszeg Város Önkormányzata által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, 
kitüntető vagy emlékérmeken;

4. az önkormányzat megrendelésére készített dísztárgyakon (például tányér, 
váza, kupa, mappa);

5. a városháza dísztermében vagy más protokolláris célt szolgáló helyiségein;
6. az önkormányzat által meghatározott különböző táblákon (például a városba 

vezető utakon lévő táblákon stb.) 
kívül használja;
7. ajándék-, dísz-, és emléktárgyakon – az ügyrendi, jogi és önkormányzati 

koordinációs bizottság engedélye nélkül – használja;
8. olyan mértékben kicsinyíti, hogy az sérti a hiteles ábrázolást.

ZÁSZLóHASZnÁLATTAL KAPcSoLAToS TILToTT, KÖZÖSSÉGELLEnES 
MAGATARTÁST KÖVET EL, AKI
a város zászlaját a hivatalos állami ünnepeken, a képviselő-testületi üléseken, 
a város életében jelentős eseményeken, ünnepségeken, rendezvényeken kívül 
használja.

AVAR ÉS KERTI HuLLADÉK ÉGETÉSÉVEL KAPcSoLAToS TILToTT,  
KÖZÖSSÉGELLEnES MAGATARTÁST KÖVET EL, AKI
1.  avar és kerti hulladék között kommunális vagy ipari eredetű hulladékot éget;
2. avart és kerti hulladékot nem kialakított tűzrakó helyen vagy telken belül 

éget;
3. avart és kerti hulladékot olyan módon éget, hogy az az emberi egészséget és 

környezetet károsítja, illetve az égetés hősugárzása kárt okoz;
4. a szabadban tüzet vagy üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagy, 

vagy veszély esetén nem oltja el;
5. az égetés helyszínén nem tart olyan eszközöket készenlétben, amelyekkel a 

tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható;
6. az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 12/2009. (IV. 17.) számú helyi ön-

kormányzati rendeletben meghatározott időszakoktól eltérő időszakban vé-
gez égetést;

7. avart és kerti hulladékot nagykorú személy felügyelete nélkül éget.

ZAJVÉDELEMMEL KAPcSoLAToS TILToTT, KÖZÖSSÉGELLEnES  
MAGATARTÁST KÖVET EL, AKI
1. Isaszeg Város Önkormányzat képviselő-testületének a zajártalom elleni vé-

dekezésről szóló 21/1999. (IX. 14.) számú rendeletében meghatározott
1.1 laza beépítésű lakó- és intézményi területen nappal 50 dB-t, éjszaka 40 

dB-t;
1.2 tömör, városias beépítésű lakó- és intézményi területen nappal 55 dB-t, 

éjszaka 45 dB-t;
1.3 lakóépületekkel és intézményekkel vegyesen beépített ipari területen 

nappal 60 dB-t, éjszaka 50 dB-t 
meghaladó zajszintnél nagyobb zajterhelést végez;

2. hangosító berendezést üzemeltető kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységet, 
közösségi létesítményt a zajvédelmi előírások megsértésével létesít;

3. lakásokban (társasházas és családi házas épületekben) hangosító berende-
zést olyan veszélyes mértékű zajjal üzemeltet, amely alkalmas arra, hogy a 
környező lakók nyugalmát zavarja;

4. társasházi lakásban nyitott ablak mellett hangosító berendezést – a zajhatár-
értéket meghaladó mértékben – üzemeltet;

5. éjszakai időszakban (hétköznap 22.00–6.00 óra között, munkaszüneti és 
ünnepnapokon 22.00–8.00 óra között) kéziszerszám gépesített változatát 
vagy motoros fűnyírót üzemeltet.

LAKó- ÉS TARTóZKoDÁSI HELy LÉTESíTÉSÉVEL KAPcSoLAToS TILToTT, 
KÖZÖSSÉGELLEnES MAGATARTÁST KÖVET EL, AKI
lakó- vagy tartózkodási helyének megváltozását – a változás bekövetkezésétől 
számított 3 munkanapon belül – a település jegyzőjénél nem jelenti be.

az október elsején hatályba lépett rendelet a város honlapján 
(www.isaszeg.hu) is teljes terjedelmében olvasható.
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Ingóárverési hirdetmény
Isaszeg Város Önkormányzata ingóárverés keretében értéke-
sítésre meghirdeti az alábbi táblázatban felsorolt, selejtezés-
re elôkészített eszközöket.

A tárgyi eszközök értékesítése során a bírósági végrehaj-
tásról szóló 1994. évi LIII. törvény ingóárverésre vonatkozó 
rendelkezései értelemszerûen kerülnek alkalmazásra.

Az árverésen a táblázatban meghatározott licitlépcsôk ke-
rülnek alkalmazásra. Az árverés nyertese az árverés napján 
köteles a teljes vételárat a polgármesteri hivatal pénztárába 
befizetni, és a vételár befizetését követôen köteles azonnal a 
tárgyi eszköz elszállításáról gondoskodni.

Az árverés helye: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isa-
szeg, Rákóczi utca 45.

Az árverés ideje: 2012. október 25., csütörtök 11.00 óra.

Az árverésen személyesen, illetve megbízott vagy képviselô 
útján lehet részt venni. Az eredeti, írásos megbízást, a kép-
viseletre feljogosító eredeti, írásos dokumentumot az árverés 
megkezdése elôtt át kell adni az árverés vezetôjének.

A tárgyi eszközök megtekinthetôek az árverés helyszínén 
2012. október 25-én 10.30-tól.

Megnevezés Elhasználódás / hiba Kikiáltási ár Licitlépcsô

1.
Ignis 510/2-500 automata 
mosógép

programkapcsoló meghibásodott, szivattyú 
nem mûködik rendesen, rozsdásodik

10 000 Ft 1000 Ft

2. Sharp CD-s magnó ékszíj elöregedett 1000 Ft 500 Ft

3. LG CD-s magnó ékszíj elöregedett 1000 Ft 500 Ft

4. LG CD-s magnó ékszíj elöregedett 1000 Ft 500 Ft

5. Thomson magnó ékszíj elöregedett 1000 Ft 500 Ft

6. HP Deskjet 656C nyomtató alaplapi hiba 1000 Ft 500 Ft

7. Televízió képcsôhibás 1000 Ft 500 Ft

8. Televízió képcsôhibás 1000 Ft 500 Ft

9. Laminálógép elektronikai hibás 1000 Ft 500 Ft

10. Számítógép alaplapi bios zárlata 1000 Ft 500 Ft

11.
Olympus FE-210 típusú  
fényképezôgép

nem mindig kapcsol be,  
többször volt már javítva

1000 Ft 500 Ft

12. Philips Faxjet 325 villámcsapás érte 1000 Ft 500 Ft

13. Router villámcsapás érte 1000 Ft 500 Ft

14. ASUS F3M notebook
ODD hibás, HDD szektorhiba, 
akkutöltési hiba, zsanér szorul

5000 Ft 500 Ft

Szigorodtak az iskolai hiányzások szankciói
Elveszítheti az iskoláztatási támogatást az a szülô, aki nem 
biztosítja a gyermeke rendszeres iskolába járását. 

2012. szeptember 1-jétôl életbe lépett lényeges vál-
tozás, hogy 50 tanórát meg-
haladó igazolatlan hiányzás 
esetén a jegyzôi gyámhatóság 
a tanköteles korú, de a 16. 
életévét be nem töltött tanu-
lót védelembe veszi, és a rá 
vonatkozó iskoláztatási támo-
gatás szüneteltetését rendeli 
el. Ebben az esetben a szü-
lô az iskoláztatási támogatást 
utólag sem kaphatja vissza. 
A jogszabály-módosítás értel-
mében az 50 tanórát meg-

haladó hiányzásnál nincs eseti gondnok közremûködésével 
történô levásárlási lehetôség, a támogatás szüneteltetésre 
kerül.

A gyámhatóság az iskoláz-
tatási támogatás szünetelteté-
sének szükségességét három 
tanítási hónapot magában 
foglaló idôszakonként felül-
vizsgálja, és a szüneteltetés 
megszüntetésére csak abban 
az esetben kerülhet sor, ha 
az érintett idôszakban a tanu-
ló ötnél több kötelezô tanórai 
foglalkozást nem mulasztott 
igazolatlanul.

Polgármesteri hivatal
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A városüzemeltetés fenntartási, karbantartási 
munkái 2012-ben
A város mûszaki üzemeltetése az önkormányzat kötelezô fel-
adata. Hatvani Miklós polgármester és Pénzes János alpol-
gármester ennek tudatában minden lehetôséget megragad-
nak, hogy a közterületek karbantartáshoz, gondozásához, az 
intézmények mûködéséhez szükséges rendszeres fenntartá-
si munkákhoz, illetve a nyári karbantartási munkák elvégzé-
séhez a szükséges anyagi és egyéb eszközöket biztosítsák.

A városüzemeltetés idén elvégzett munkáit az alábbiak-
ban ismertetjük. 

A városüzemeltetési osztály dolgozói a készülô rendôrsé-
gi épület külsô vakolatának javítása, valamint a belsô elôké-
szítô munkák után elvégezték a sportkör épületének felújítási 
munkálatait. Lebontottuk a tetôt, valamint a villanyszerelési, 
a belsô burkolási és gipszkartonozási munkák mellett az ab-
lakok cseréjét is mi végeztük. Falat bontottunk és vakoltunk, 
ha kellett, és a külsô terület rendezését is a városüzemelte-
tés dolgozói végezték. 

A közterületeken a vízelvezetô árkok karbantartását, a fû-
nyírást, a parkok gondozását is elvégeztük. Sok munkát adott 
a betonozott vízelvezetô árkok rendszeres karbantartása, fel-
újítása, és az újak mederlapozása. Rengeteg bosszúsággal 
és munkával járt a rongálások okozta károk helyrehozása. 
A szemetesek szétverése, a fából készült padok, asztalok fel-
gyújtása sajnos elég gyakran elôfordul. Folyamatosan javítjuk 
a játszótereken elhelyezett szaletliket, de a Béke térit már 
nem lehetett helyrehozni, így azt lebontottuk.

A városi ünnepek, rendezvények mûszaki biztosítása 
szintén a mi feladatunk.

Természetesen az intézményekben is folyamatosan vé-
geztük a karbantartási és felújítási munkákat.

A nyári karbantartás során a tisztasági meszelés minden 
oktatási intézményben kötelezô feladat. A gázkészülékek tel-
jes körû ellenôrzését, beállítását, esetleges javítását külsôs 

szakemberekkel az ösz-
szes intézményünkben 
elvégeztettük.

A Damjanich-iskola 
termeinek lábazati fes-
tését, a folyosók, lépcsô-
házak festését, valamint 
a Klapka-iskola mindkét 
épületében a tisztasági 
festést (mázolást a kony-
hában és a vizesblokkok-
ban) és a termekben a lá-
bazati festést elvégeztük.

A Bóbita Óvodában a 
termeket kifestettük, par-
kettát csiszoltunk, a kony-
hában a kötelezô tisztasá-
gi meszelést elvégeztük. 
A Hétszínvirág Óvodában a konyha és a vizesblokk kötelezô 
tisztasági meszelésén túl termeket, folyosókat is festettünk. 
Az óvoda vezetôjének, Skultétiné Pál Jutkának régi vágya volt 
a konyha melletti vizesblokk vécé részének a felújítása. Hat-
vani Miklós polgármester ennek a jogos kérésnek eleget téve 
kérte a városüzemeltetést, hogy a nyári munkák közé üte-
mezzük be a teljes vizesblokk felújítását. Ennek során a mos-
dó és az újonnan elkészült vécé összenyitásával kialakítottuk 
egy a mai kornak megfelelô, színvonalas blokkot. A munkákat 
saját kivitelezésben a városüzemeltetés munkatársai végez-
ték, kiváló minôségben. Köszönöm Szûrös Attilának, hogy 
kollégáival a vízszerelési munkákat ingyen elvégezte. Egy 
komplett fürdôszobát alakítottunk ki a volt öltözôbôl. Az új 
öltôzôt a régi feketemosogató leválasztásával oldottuk meg.

A Dózsa György Mûvelôdési Otthon és a Jókai Mór Vá-
rosi Könyvtár épületén is volt mit csinálni. Elkészült az ajtók, 
az ablakok és a kerítés mázolása, az ablakok szigetelése, a 
könyvtárban a teakonyha kialakítása, valamint a pultrendszer 
teljes felújítása. A szép, új bejárati ajtónak is sokan örülnek.

A saját telephelyünk korszerûsítését is végezzük. Az ado-
mányba kapott új nagy- és kiskapuk, valamint a szintén 
ajándékba kapott automata kapunyitó motorok is nagyon 
hasznosak. Szeretnénk az asztalosmûhely mennyezetének 
a szigetelését megoldani a sportpálya tetejérôl lebontott, új-
szerû állapotban lévô hungarocelltáblákkal. (Itt szeretném 
megosztani a kedves olvasókkal azt a titkot, hogy mi minden 
bontás során szétválogatjuk az anyagokat, és ami még bár-
mire felhasználható, azt raktárba tesszük.) 

Tovább folytatjuk a Tóth Árpád utcai park és a szökôkút 
felújítását. Tavaszra új padokat helyezünk el, beüzemeljük az 
új szökôkutat és az automata öntözôrendszert. Munkánk so-
rán nagyon sok segítôkész isaszegi lakótársunk ajánlja fel se-
gítségét, így készült el a szökôkút burkolása is. A Tóth Árpád 
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Módosultak a felnôtt-háziorvosi körzetek
Az önkormányzatnak 2011-ben sikerült városunkban kiala-
kítani a negyedik felnôtt-háziorvosi körzetet. Ezzel egyrészt 
javult a betegek ellátása, másrészt csökkent az orvosok le-
terheltsége.

Az eltelt egy év tapasztalatai és a háziorvosokkal történt 
megbeszélések azt mutatták, hogy szükségessé vált a fel-
nôtt-háziorvosi körzethatárok módosítása. A területi beosz-
tásoknál minden körülményt figyelembe véve úgy módosult 
az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról 
szóló önkormányzati rendelet, hogy a nagy távolságra lévô, 
szórványosan lakott külterületi részeket döntôen a két fiatal 
háziorvos látja el. 

Természetesen a szabad orvosválasztás joga a módosí-
tással nem korlátozódott. A képviselô-testület a háziorvosok 
által ellátandó utcák jegyzékét 2012. november 1-jétôl a kö-
vetkezôk szerint fogadta el.

I. számú felnôtt-háziorvosi körzet (dr. Kürti József)
Ady Endre utca, Alkotás utca, Bartók Béla utca, Batthyány 
utca, Belsômajori utca, Bercsényi utca, Buda utca, Csata ut-
ca, Csillag utca, Damjanich utca, Erdô 
utca, Erkel Ferenc utca, Görgey utca, 
Hajnal utca, Hóvirág utca, Jászberényi 
utca, Jókai utca, Kertész utca, Klapka 
utca, Kodály Zoltán utca, Madách ut-
ca, Öreghegy (Pécel–Isaszeg közötti 
terület a 003298 helyrajzi számtól 
a 004619 helyrajzi számig), Magyar 
utca, Marcsányi utca, Part utca, Rákó-
czi utca, Roham utca, Sápi utca, Szé-
chenyi utca, Táncsics utca, Templom 
utca, Vágóhíd utca.

 
II. számú felnôtt-háziorvosi  
körzet (dr. Mészáros Zsolt)
Alsóerdôsor utca, Arany János utca, 
Dr. Barabás Géza utca, Benkovics 
utca, Fácántelep, Gábor Dénes köz, 
Harsányi Bálint utca, Horacsek tanya, 

Nap utca, Mátyás király utca az 1-tôl a 111. házszámig és a 
2-tôl 94. házszámig, Nádor utca, Öreghegy (Pécel–Isaszeg 
közötti terület a 004631 helyrajzi számtól a 004863 hely-
rajzi számig), Petôfi utca, Rákos utca, Szent Erzsébet utca, 
Szentgyörgypuszta, Szent Imre utca, Szent László utca, Ta-
vaszmezô utca, Vadátjáró, Zrínyi Ilona utca.

III. számú felnôtt-háziorvosi körzet (dr. Tordai Gábor)
Alkotmány utca, Aulich utca, Április 6. utca, Botond utca, Dió-
fa utca, Dózsa György utca, Esze Tamás utca, Felsôerdôsor 
utca, Fenyves utca, Gyöngyvirág utca, Hétvezér utca, Hôsök 
utca, Ilkamajor, Jegenye utca, Kossuth Lajos utca az 1. ház-
számtól a 131. házszámig, valamint a 2. házszámtól a 134. 
házszámig, Liget tér, Liszt Ferenc köz, Március 15. utca, Má-
tyás király utca a 113. és a 96. házszámtól az utca végéig, 
MÁV Vasútállomás, Móricz Zsigmond utca, Nagy Sándor utca 
az Aulich és a Thököly utca között, Rét utca, Szathmáry Zol-
tán utca, Szent István utca, Thököly utca, Tompa Mihály utca, 
Wesselényi utca.

IV. számú felnôtt-háziorvosi körzet 
(dr. Eszlári Egon)
Akácfa utca, Aradi utca, Bacsó Béla utca, 
Báthory utca, Bem utca, Béke utca, Bé-
ke tér, Csengeri utca, Deák Ferenc utca, 
Dobó István utca, Gárdonyi utca, Hold 
utca, Hunyadi utca, Külterület: ilkamajori 
tavak feletti rész az 5000 hrsz. felett, Jó-
zsef Attila utca, Kassai utca, Kinizsi utca, 
Kolozsvári utca, Kossuth utca a 133. és a 
136. házszámtól az utca végéig, Kölcsey 
tér, Liget utca, Martinovics utca, Május 
1. utca, Mikszáth Kálmán utca, Nagy 
Sándor utca az elejétôl az Aulich utcáig, 
Nagyváradi utca, Nyár utca, Orgona utca, 
Pozsonyi utca, Rózsa utca, Temesvári ut-
ca, Toldi utca, Tó utca, Tóth Árpád utca, 
Tölgyfa utca, Vadász utca, Vasúti ôrhá-
zak, Virág utca, Vörösmarty utca.

utca lakói felajánlották, hogy jövôre segítenek a park további 
csinosításában.

A felsorolt munkákon kívül nagyon sok helyen javítottunk 
járdát, kátyúztunk utakat és takarítottuk a köztereket.

Ezúton szeretném megköszönni a polgármester úrnak, 
az alpolgármester úrnak, az intézményvezetôknek a segítsé-
get, és természetesen a városüzemeltetés minden dolgozó-
jának az elvégzett munkát.

Köszönöm az isaszegi lakók türelmét, és természetesen 
az önzetlen segítséget.

Horváth István városüzemeltetési vezetô
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Rendezvények Isaszegen
Szeptember 15-én többedmagammal részt vettem a kul-
turális örökség napjai alkalmából a szlovák nemzetiségi ön-
kormányzat által szervezett Isaszegi barangoló megnyitóján 
a szlovák tájházban. A hûvös idô ellenére nagyon sokan 
voltunk: gyerekek, fiatalok és idôsebbek. A megnyitót meg-
tisztelte jelenlétével Hatvani Miklós polgármester, Gulyka 
József címzetes apostoli prépost és Surman István fafara-
gó mûvész. A köszöntés és megnyitó után, illetve közben a 
gyerekek és a felnôttek folyamatosan regisztrálták magukat, 
pontosan kettôszázhatvan fô. Mészáros Piroska képviselô 
asszony és segítôi kedvesen fogadtak mindenkit, majd el-
indultak a barangolók a megadott hét helyszín bejárására, 
felfedezésére. Mondhatom, öröm volt látni a gyerekeket 
és a felnôtteket, ahogy csoportosan vándorolnak Isaszeg 
utcáin. A csapatok a feladatok teljesítése után a tájházba 
visszatérve kedvezménykártyát kaptak, amelyet a Pogonyi 
cukrászdában és a Csata vendéglôben lehetett beváltani. 
Sok gyermek választotta a fagyit, de jó néhányan betértek a 
Csata vendéglôbe is, elfogyasztani a megérdemelt ebédet 
és egy kicsit megpihenni. 

Surman István fafaragó munkáinak kiállítása négy órakor 
kezdôdött a múzeumban. Szmolicza József köszöntôje és 

a Klapka György Általános Iskola és AMI tanulóinak mûsora 
után Szatmári Zoltánnak, az Isaszegi Múzeumbarátok Köre 
elnökének a köszöntôje következett, majd megtekinthettük 
a mûvész munkáit. 

A múzeumból átmentünk a Dózsa György Mûvelôdé-
si Otthonba, ahol a ház munkatársai és Mohai Sándor, az 
Illés zenekart bemutató, a mûvelôdési otthonban kiállított 
A legenda tovább él címû gyûjtemény tulajdonosa Illés-em-
lékkoncertet szerveztek. A koncerten a Vintage és a Vész-
helyzet zenekarok Illés-számokat játszottak. Szép nap volt, 
nagyon jól éreztük magunkat, csak az volt számunkra ért-
hetetlen, hogy a több száz fô befogadására alkalmas mû-
velôdési ház nagytermében mindössze harminckét ember 
élvezte a tartalmas mûsort. Nem értem azokat az embere-
ket, akik azt mondják, hogy Isaszegen nem történik semmi. 
Folyamatosan és fáradhatatlanul szervezik a munkatársak, a 
képviselôk, valamint sok lokálpatrióta isaszegi az olyan tar-
talmas és értékes rendezvényeket, mint amilyen ez a szep-
tember 15-i is volt. A többi kedves lakótársnak már csak a 
részvételével kellene megtisztelnie az adott rendezvényt.  

Köszönjük a szervezôknek!
Horváth István

Mozdultunk
Nagy izgalommal vettük a kezünkbe azt felhívást, amely a kulturális örökség napjainak tiszteletére meghirdette az isaszegi 
barangolót a városban. Tanítók, gyerekek és szülôk egyaránt lelkesedtek az ötletért. Szombaton szemerkélô esôben gyüle-
keztünk a szlovák tájház udvarán. A kedvezôtlen idôjárás sem riasztott el bennünket. Jó hangulatban vettük át a teljesítmény-
füzetet. Hét helyszínen oldottunk meg feladatokat, s ennek során új ismereteket szerezhettünk lakóhelyünkrôl. Útközben 
vidáman beszélgettünk, észre sem vettük, hogy teljesítettük a „próbákat”. Idôközben még a nap is kisütött. Hasonló játékos 
és élményszerû programra máskor is szívesen elmegyünk. Köszönjük a szervezôknek a kellemes napot és a Pogonyi cukrász-
dának az ajándék fagylaltot.

Vojt Nikolett tanítónô, Klapka György Általános Iskola és AMI

Természetesen – anyatejjel
Idén is köszöntöttük a jól szoptató édesanyákat a szoptatás 
világhete alkalmából. A védônôi szolgálat 2012. szeptem-
ber 19-én rendezte meg a szoptatás világnapját. Köszön-
töttük mindazon anyukákat, akik gyermeküket hat hónapos 
korukig kizárólag anyatejjel táplálták, illetve hat hónapos ko-
ruk után is szoptatták. Ezen jeles napunk nagyon kellemes 
hangulatban telt el, a megjelent anyukákat egy szál vörös 
rózsával köszöntöttük. Ünnepségünkön Molnár Szilvia pszi-
chológussal az anyatej és a táplálás lelki összefüggéseirôl 
beszélgettünk. 

Köszönjük Hatvani Miklós polgármesternek a rendez-
vényhez nyújtott anyagi támogatást.

A védônôi szolgálat nevében: 
Juhász Sándorné, Szilágyi Ildikó, 
Tóth Istvánné, Hasznosi Nikolett
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Táborozás Balatonszemesen
2012. augusztus 14–20. között a Klapka-iskola 48 diákja 
négy kísérô tanárral fantasztikus táborozáson vett részt Bala-
tonszemesen. A tóparti város különleges hangulata minden-
kire hatott, így hamar összekovácsolódott a csapat. A prog-
ram gazdag volt, hiszen Balatonszemesen a Latinovits-házat 
és a postamúzeumot, míg Balatonlellén a bonbon-, az Af-
rika- és a Kapoli múzeumot is megnéztük. A hét folyamán 
sorversenyt és kígyós versenyt rendeztünk, fociztunk, légho-
kiztunk, elôadást hallgattunk a vakokról és a vakvezetô ku-
tyákról, rengeteget fagyiztunk, utcabálon mulattunk, japán 
kultúrával ismerkedtünk, fürödtünk, és házi fodrászszalonban 
is szépültünk a diszkóhajós este elôtt. A társaság is remek 
volt, hiszen egyedi személyekbôl alkotott egységes egészet. 
Nagyon szépen köszönjük a tetemes anyagi támogatást az 
Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért Közalapítványnak, Isa-

szeg város polgármesteri hivatalának, és külön köszönet  
Kovácsné Halomházi Zsuzsa néninek a túró rudikért. Jövôre 
találkozunk a táborban! 

A táborozók nevében: Fodor Gergô és Erdélyi Katalin

Surman István fafaragó mûvész kiállítása

2012. szeptember 15-én az Isaszegi Múzeumbarátok Körének a szervezésében nyílt meg 
Surman István amatôr népi fafaragó mûvész kiállítása a Falumúzeumban.

A kiállítás az új Falumúzeum felépítésének 30. évfordulója alkalmából rendezett megemlé-
kezéssorozat elsô rendezvénye, valamint a kulturális örökség napjainak a társrendezvénye volt.

A tárlat Isaszeg Város Önkormányzatának és Könczöl Gábor vállalkozónak, a Múzeumbará-
tok Köre tagjának az anyagi támogatásával valósulhatott meg.

Rendezvényünket színesítette a Klapka György Általános Iskola és AMI diákjainak mûsora. 
Közremûködtek: Dudás Noémi, a mûvészeti iskola magánének szakos növendéke (felkészítô 
tanára Hernyes Virág), Lázár Levente klarinét szakos 
növendék (felkészítô tanára Bakos Ferenc) és a mûvé-
szeti iskola énekkara (felkészítô tanáraik Bene Sándor-
né és Tûz Anita).

A gyerekek csodálatosan szép éneke, klarinét- és 
fuvolamûsora igazán széppé varázsolta számunkra ezt 
a délutánt. 

Végül Szatmáry Zoltánnak, az Isaszegi Múzeumbarátok Köre elnökének megnyitó 
beszéde hangzott el, és a nagy számban megjelent érdeklôdô közönség megtekinthet-
te a csodálatosan szép fafaragásokat.

Surman István úrnak ezúton kívánunk magánéletéhez és további munkájához erôt, 
egészséget, hogy még sok ilyen kiállításban gyönyörködhessünk. Köszönjük, Pista bácsi!

Sz. J.



XI. évfolyam, 10. szám • 2012. október 11

A Hétszínvirág Óvoda hírei
A Hétszínvirág Óvoda is kapcsolódott a város egészségmeg-
ôrzési és környezetvédelmi programjához.

Célunk a gyermekek megismertetése az egészséges élet-
mód összetevôivel, a helyes táplálkozással, a megfelelô, ki-
egyensúlyozott napirenddel, a betegségek megelôzésével, a 
testi épségük védelmével és a mozgás fontosságával. A cél-
ként megfogalmazottak a mindennapos nevelési gyakorlat 
szerves részei. Dolgozóink elhivatottak ezek megvalósításá-
ban. Naponta figyelemkeltô, követendô példaként ötleteket 
és lehetôségeket kínálnak ahhoz, hogy a családokban egy 
egészséges életmódszemléletet segítsünk kialakítani.

Intézményünkben 230 gyermeket nevelünk, ezáltal kö-
zel 220 családdal tartunk folyamatos, közvetlen kapcsolatot. 
A családi délutánon a következô programok teljesültek: 
– kötetlen beszélgetés a szülôkkel az egészséges életmód-

ról, Balatoni Zsuzsanna természetgyógyásszal;
– dr. Paless Gyula elôadása az egészséges ivóvíz fontossá-

gáról, a víztisztításról;
– „Mozdulj” – közös játékos, zenés torna a szülôkkel, nagy-

szülôkkel együtt, valamint népi, dalos játékok eljátszása.
Nagy örömünkre szolgált, hogy óvodánkban felújításra ke-
rült sor. Az önkormányzat finanszírozásával elkészült a fô-

folyosón lévô el-
használódott és 
elavult, kilencven 
kisgyermek által 
használt mosdó 
és vécé helyisé-
gének átépítése 
és korszerûsítése, 
valamint egy fel-
nôttvécé kialakítása. A felújításhoz nagy segítséget nyújtott 
Szûrös Attila vállalkozó, aki a vízvezeték szerelését ingyen 
végezte. A Pléh Bt. tulajdonosa, Harmati István felajánlása-
ként a konyhánk egy új rozsdamentes csepegtetôt kapott. 
A gyermekek és a dolgozók nevében hálás köszönet a se-
gítségért a két vállalkozónak. A teljes fôfolyosó öltözôfalainak 
lecserélését a májusi papírgyûjtés és a júniusi családi dél-
után bevételeibôl tudtuk finanszírozni.

Köszönet a kedves szülôknek és a kiemelt támogatóknak, 
akik nélkül ez nem valósulhatott volna meg: Pizza Firenze, 
Okos János és Ildikó, Lelik Pál – CBA, Kovács Károly, Csata 
Vendéglô, Alfa-Bob Kft., Együttmûködés Isaszegért Egyesület.

Hanákné Csóry Szilvia és Vidákné Horváth Lívia

Damjanich János Általános Iskola – Forogjon az észkerék! – Logikai verseny, Isaszeg

Versenyfelhívás 
Az isaszegi Damjanich János Általános Iskola Forogjon az észkerék! címmel városi logikai vetélkedôt hirdet a 
2012/2013-as tanévre az általános iskolák 3–8. osztályos tanulói számára.

Mi ezzel a célunk?
A jó képességû diákok a megszokottól eltérô módon való 
fejlesztése, a problémamegoldás, a kreatív és logikus gon-
dolkodás formálása és a korszerû, alkalmazásra képes ma-
tematikai mûveletek megalapozásának segítése, valamint 
szórakoztató játéklehetôség felkínálása az általános iskolás 
korosztály számára.

A verseny három levelezôs fordulóból és egy helyszíni 
döntôbôl áll, amelyekre egyénileg lehet jelentkezni.
A verseny levelezôs fordulóinak feladatai
Minden fordulóban tíz feladatot kell megoldani, amiben lesz-
nek gyorsan megoldható, rövid feladatok, sudoku, logisztorik, 
illetve minden fordulóban megadjuk egy logikai táblajáték 
leírását is, amit a városi döntôig tudtok gyakorolni.
I. forduló
A feladatok kiküldése: 2012. szeptember 18.
A megoldások beérkezésének határideje: október 19.
II. forduló
A feladatok kiküldése: 2012. október 26.
A megoldások beérkezésének határideje: december 14.
III. forduló
A feladatok kiküldése: 2012. december 21.
A megoldások beérkezésének határideje: 2013. február 21.

Városi döntô
A városi döntôn mindegyik iskola minden évfolyamából a 
legjobban teljesítô tanuló vesz részt, illetve ezenfelül min-
den évfolyamból bekerül egy-egy kiemelkedôen teljesítô 
diák.

A döntô ideje: 2013. március 23.
A döntô helye: Damjanich János Általános Iskola, Isaszeg, 

Madách utca 1.

A legsikeresebb csapatok színvonalas és értékes díjazásban 
részesülnek.

Nevezni e-mailben a logikai.verseny@gmail.com címre 
elküldött megoldásokkal lehet, vagy megoldhatod a felada-
tokat egy külön lapon, és bedobhatod a Damjanich János 
Általános Iskola aulájában elhelyezett gyûjtôládába, illetve 
leadhatod a megoldásaidat matematikatanárodnál is. 

Ne felejtsétek el a neveteket, az osztályotokat és az isko-
látok nevét is odaírni!

A fordulók feladatait iskolánk honlapjáról, a tehetség 
gombról érhetitek el a megadott idôpontokban.

Várjuk a jelentkezéseteket.
Zentai Piroska és Kocsárdyné Száraz Judit, 

a verseny szervezôi
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Kié az iskola?
A 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrôl címet 
kapta, és számtalan, az iskolai élettel összefüggô kérdést na-
gyon tetszô, értékeket megôrzô, megteremtô módon világít 
meg, old meg. Nagy értéke ez ennek a dokumentumnak. Az 
iskolák élete átalakul vele. Mi úgy fogalmaztunk, hogy utol-
ért minket a törvény szava, hiszen mindig is értékteremtô és 
-megôrzô iskola voltunk. Vannak a törvényben olyan intéz-
kedések, amelyeket mi itt, Isaszegen nehezen tudunk értel-
mezni, mert az önkormányzat és a képviselô-testület eddig 
is jó gazdája volt az intézményeinek, mindent megtett annak 
érdekében, hogy színvonalas nevelés és oktatás folyhasson a 
város gyermekeinek, jövôjének érdekében. Ilyen intézkedés 
az iskolák állami fenntartásba vétele is. Ez a mi esetünkben 
azt jelenti, hogy január elsejétôl az iskolák fenntartói jogát 
az állam gyakorolja, a mûködtetést az önkormányzat végzi 
a tervek szerint. Ez a jogi lépés jelentôsen megváltoztatja az 
intézmények és az önkormányzat kapcsolatát.

A szeptember 18-i képviselô-testületi ülésen a képvise-
lôk szándéknyilatkozatot tettek, hogy meg kívánják ôrizni a 
két iskolát, mûködtetni kívánják. Ott akkor polgármester úron 
kívül több képviselô is hozzászólt, véleményt nyilvánított. 

Szívembôl beszéltek, amikor azt fogalmazták meg, hogy 
kiállnak az iskolák mellett, mindent megtesznek annak érde-
kében, hogy továbbra is együtt szolgálhassuk ezt a közössé-
get, mert egy település, egy közösség életének meghatározó 
elemei a gyerekek, a gyermekes családok, a nevelési-oktatási 
intézmények. Hitet tettek mellettünk. Kifejezték a szándéku-

kat, vágyukat, miszerint meg kell találni azt az utat, hogy to-
vábbra is jó és gyümölcsözô kapcsolatban élhessünk együtt.

Mert kié is az iskola? Isaszegé. És ez nem fog változni 
akkor sem, ha a fenntartói jogok és kötelezettségek az állam 
kezébe kerülnek. Az iskola a hozzá tartozók közössége. Te-
hát isaszegi gyerekek, családok, tanárok, dolgozók közössé-
ge. Tehát az iskola a miénk volt és marad is, mert mi vagyunk 
az iskola.

A szavazás után polgármester úr rajtunk, igazgatókon ke-
resztül köszönte meg a tanári karoknak a szorgalmas, kitartó, 
a nehézségek ellenére is nagyon szerteágazó, a gyermeke-
kért végzett munkát. Most én köszönöm meg a magam és 
a tantestületem nevében polgármester úrnak és a képvise-
lô-testületnek, hogy az elmúlt évek gazdasági nehézségei 
ellenére a lehetôségekhez mérten biztosították az intézmé-
nyek mûködését, a pályázatokban való részvételt, a fejlôdést. 
Az iskolák mindig érezhették, érezhetik az erkölcsi támoga-
tást, a beszélgetések erejét, a támogató szavazatokat. 

Számunkra nagyon fontos, hogy a város vezetôi fontosnak 
tartják az iskolákat, hogy a munkánkat nagyra értékelik, hogy 
szeretnének mindent megtenni annak érdekében, hogy ez 
az élô és gyümölcsözô kapcsolat megmaradjon, hogy az új 
körülmények közt is eredményes legyen. Köszönjük szépen.

Idézem a polgármester úr által is hivatkozott Reményik 
Sándor-sorokat: „Ne hagyjátok a templomot, A templomot 
s az iskolát!”

Koháry Orsolya, a Damjanich-iskola igazgatója

A Gaudium Carminis kamarakórus tábora
Nagyon örültünk, hogy ebben az évben is megtarthattuk a 
kórustáborunkat. Idén július 23–27. között Pápán idôztünk. 
Igazi kikapcsolódás volt számunkra a napi 5-6 órás éneklés 
mellett a sok testet, lelket és csapatot építô kirándulás.

Meglátogattuk Herenden a porcelánmanufaktúrát, ki-
rándultunk Tapolcafôn a Tapolca forrásánál, és Döbröntén 
Szarvaskô váránál. Túráztunk Bakonybélben, és kiáztattuk 
magunkat a pápai termálfürdôben. Pápán vezetéssel meg-
csodálhattuk a nagytemplomot – ahol nagy örömünkre a 
csütörtökön 19 órakor kezdôdô szentmisén énekelhettünk –, 
valamint a szép barokk és reneszánsz házakkal szegélyezett 
fôteret. Beléphettünk a Pálos–Bencés barokk templomba is, 
gyönyörködni a gazdagon díszített faragásokban. Végigjártuk 

az Esterházy-kastélyt a pincétôl a könyvtárig, minduntalan 
korhû ruhába öltözött személyekbe botolva. Megismerked-
tünk a kékfestômúzeumban e letûnô mesterség eszközei-
vel, gépeivel, technológiájával, s meghatottan figyeltünk fel 
egy-egy ismerôs motívumra a vásznakon. Szállásunk a város-
széli Happy Day panzióban volt, ahol nagyon szolgálatkészek 
és figyelmesek voltak velünk.

Köszönjük a mûvelôdési ház támogatását kórustáborunk-
hoz, hogy újra együtt lehettünk jó munkát végezvén ebben 
a kedves városban.

Akik eljöttek meghallgatni augusztus 18-i koncertünket az 
Öregtemplomban, hallhatták a tábor eredményét is.

Surmann Mária

Nagyszerû kirándulás Szlovákiában
Az isaszegi Csata Táncegyüttes ifjúsági csoportja és a ma-
gam nevében szeretném megköszönni a szlovák önkor-
mányzatnak, ezen belül Fuferenda Lászlónénak, Mészáros 
Gusztávnak és Mészáros Gusztávné Piroska képviselô asz-
szonynak, hogy lehetôvé tették ezt a kirándulást. Nagyon 

szép helyeken jártunk, sok érdekes dolgot tanultunk. Igyek-
szünk meghálálni a magunk módján azzal, hogy lakóhe-
lyünk szlovák hagyományait tovább kutatjuk, mûsorszáma-
inkba beépítjük.

Bánszkiné Varga Judit mûvészeti vezetô
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Könyvtári hírek
A nyári szünet után szeptember 12-én, pénteken találkoztak 
a helyi Amatôr Költôk és Írók Klubjának tagjai könyvtárunk-
ban. A versek, elbeszélések a vakáció és a múlt, jelen, jövô 
témakörében készültek. A jó hangulatú esten a felolvasáso-
kat beszélgetés követte, amelynek során segítô szándékú, 
építô kritikák hangzottak el egymás mûveivel kapcsolatban. 
Ízelítôül Földi Alexandra versét osztom meg az újságolva-
sókkal.

Az október 26-i találkozó témái a hazaszeretet ma, valamint 
a kényszer.

Az országos könyvtári napok keretében az október 12-
én, pénteken este fél 7-kor kezdôdô ajándék irodalmi estre 
hívjuk meg azokat az olvasóinkat, akik évek óta rendszere-
sen járnak könyvtárunkba (zártkörû rendezvény). Október 
13-án, szombaton 16 órakor lesz Rosenberg Berle Mária 
(sz.: Skribek Mária) festô második kiállítása Folytatás címen 
a könyvtári galériában. Közremûködik az ÉR együttes.

Október 19-én, pénteken 17 órakor a Tóth Árpád Nem-
zeti Társaskör szervezésében Csáji László Koppány költô, 
kulturális antropológus, néprajzkutató „Magyarok keleten 
és nyugaton címû elôadását hallgathatják meg az érdeklô-
dôk. Az elôadás egyben Ajbolat Kuskumbajev kazah törté-
nész megegyezô címû könyvének is a bemutatója, amely-

nél Szondi György, a Napkút Kiadó vezetôje közremûködik. 
A kötet és a kiadó Ómúltunk Tára címû könyvsorozatának 
több darabja megvásárolható lesz a helyszínen.

Október 25-én, csütörtökön délután 5 órától kezdôdôen 
ismét lesz havonta egyszer diavetítés kicsiknek és nagyok-
nak. Várjuk továbbra is azoknak a jelentkezését, akik egy-egy 
alkalomra kölcsönadnák nekünk saját diafilmjeiket, színesítve 
ezzel a vetítéseket.

Október 27-én, szombaton délelôtt 10 órától könyv-fo-
nó címen irodalomterápiás foglalkozássorozat indul ná-
lunk, amelyen a részvétel ingyenes. További információ a 
pillapilla@freemail.hu e-mail címen vagy a 30/364-4178-
as telefonszámon kérhetô. 

Az irodalmi szövegnek mindig az a feladata, hogy balta 
legyen a bennünk lévô befagyott tenger feltöréséhez – idézi 
Franz Kafkát a foglalkozásvezetô Zsidai Judit, aki az alábbi 
gondolatokkal ajánlja a foglalkozásokat az érdeklôdôknek.

– A könyvek, az olvasás kedvezô hatásait az ember ön-
kéntelenül is tapasztalja. E tapasztalatok gyökerei igen mélyre 
nyúlnak az emberiség történetében: a sámánok varázsigéi, a 
népi imádságok, a ráolvasás mind a mágia szöveges esz-
közei, céljaik között gyakran megtalálható a gyógyítás. […] 
A magyar népi alkalmakon – például a fonókban – is ének-
léssel, meséléssel […] iránymutatást nyújtottak a különbözô 
élethelyzetekben jelentkezô problémák megoldásához, lelki 
támaszt biztosítottak nagy öröm vagy tragédia elviselésé-
hez. Az élethelyzetek és a problémák maradtak, közösségi 
alkalmak híján azonban egyre nehezebb megtalálni az út-
mutatást nyújtó szövegeket, történeteket, meséket. […] Az 
irodalomterápiás foglalkozások célja megkeresni az elveszett 
„fonóbeli dalokat”: olyan irodalmi szövegeket dolgozunk fel 
személyes élményeken keresztül, amelyek segítenek köze-
lebb kerülni önmagunkhoz.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk a rendezvényekre.
Majsa Györgyné könyvtárvezetô
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A római katolikus egyházközség eseményei 
Októbertôl az esti szentmisék 18 órakor kezdôdnek. Vasár-
nap 15 órától, hétköznap 17.30-tól rózsafüzér-imádkozás, 
utána hétköznapokon 18 órától szentmise.

Régi, új és újra induló programok  
a katolikus otthonban
– hétfô 18.30: páratlan héten filmklub, páros héten felnôt-

tek hittanja;
– péntek 10.00: baba-mama klub;
 16.00: a nem isaszegi iskolások elsôáldozási felkészítése;
 16.30: bérmálkozási elôkészítô;
 18.30: a Szent Márton-kórus próbája a templomban;
– szombat 15.00: gitáros gyermekénekkar;
 16.30: gitáros felnôtténekkar.

A keresztény családok közössége október 28-án erdei sétára 
hívja a családokat. Találkozó 16 órakor a Szoborhegy lábánál, 
rossz idô esetén a katolikus otthonban. Minden érdeklôdôt 
szeretettel várunk programjainkra.

Lisieux-i Szent Teréz
1873. január 2-án született Normandiában, édesanyja korán 
meghalt. 16 évesen belépett a lisieux-i karmelita zárdába. 
1897. szeptember 30-án meghalt. Semmi említésre méltó, 
különleges vagy éppen csodálatos dolgot nem tett, mégis 
szentté avatták. 

Már gyermekkorában Jézusnak ajánlotta magát, mint egy 
értéktelen labdát, amit a tulajdonosa nem sajnál: Jézuska 
dobálhatja, rugdoshatja, vagy éppen szívére ölelheti. 

Egy „kis utat” keresett, egy hétköznapi életet, ami Isten-
nek tetszô. 

Úgy gondolta, hogy mindenkinek van lehetôsége Isten 
kegyelmében részesülni. Azoknak is, akik csak néha fordul-
nak Isten felé, akik úgy érzik, a mindennapi teendôk, problé-
mák mellett nem jut idejük keresztény életet élni. 

Teréz példát mutatott, amikor elviselte szó nélkül a 
szemrehányásokat, rámosolygott az ellenszenves társnôire, 
nem kritizálta az ételt, amit eléje tettek, mindenkit olyan-
nak fogadott el, amilyen, betegségében sohasem panasz-
kodott. Ezek mind olyan tulajdonságok, amelyeket elvárunk 
másoktól, de ha magunkba nézünk, tudjuk, milyen nehéz 
megtenni. Mégis, Teréz példája azt mutatja, hogy ez elég a 
kegyelmi élethez. Próbáljuk ki! Ha sikerül, lehet, hogy nem 
avatnak szentté a halálunk után, de akkor már számunkra 
nem is lesz fontos. Az azonban biztos, hogy ott leszünk Isten 
mellett a Mennyben. 

Kövessük Terézt a „kis útján”, kis lépéseket téve, lassan! 
A körülöttünk élôknek fel fog tûnni a különbség, de ha nem 
így lenne, akkor se adjuk fel! Segíthet ebben az elhatározá-
sunkban a vasárnapi szentmisén való részvétel és az imád-
ság. Szent Teréz vezessen minket!

Szárazné Marika

40 éve Isaszeg hagyományaiért
Az idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját az Isasze-
gi Asszonykórus. Az 1972-ben megalakult csoport alapító-
ja Valkony Antal tanár úr (Tóni bácsi) volt, majd 1987 és 
2002 között Lakatos László, a kórus egykori tagja vezette az 
együttest, 2002-tôl pedig Benedek Krisztina irányítja mint 
mûvészeti vezetô. A csoport vezetôje, összetartó ereje Nagy 
Jánosné Marcsó néni. Az Isaszegi Asszonykórus tagjai, Nagy 
Jánosné, Apágyi Istvánné, Bodnár Miklósné, Dobos István-
né, Szentesi Lászlóné Szepesi Sándorné, Szabóné Tóth 
Ilona, Farkas Istvánné, Horváth Jánosné, Tarcsi Ferencné, 
Fityus Istvánné, Taub Franciska és Királyné Szabó Anna 
hosszú évtizedek óta nagy szeretettel és odaadással éneklik 
hazánk legszebb népdalait. Gazdagon díszített isaszegi nép-
viseletbe öltözve elevenítik fel a népszokásokat, ôrzik hagyo-
mányainkat, színesítik a magyar zenei kultúrát. A hazai és a 
külföldi fellépéseik alkalmával minden esetben nagy sikert 
aratnak, öregbítve ezzel Isaszeg város hírnevét. 

Tevékenységüket számos elismeréssel jutalmazták. Több-
szörös országos arany minôsítéssel büszkélkedhetnek. 1997-
ben a kórus fennállásának 25. évfordulója alkalmából minisz-
teri dicsérô oklevélben részesültek. A Vass Lajos Népzenei 
Szövetség Népdalkörök Találkozóján 2007-ben, 2008-ban 

és 2009-ben arany minôsítést szereztek. 2010-ben kima-
gasló tevékenységük elismeréseként megkapták a Vass Lajos 
Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntôjének nagydíját. 
2011-ben Aranypáva Nagydíjat nyertek, valamint ugyaneb-
ben az évben az országos Ki mit tud? versenyen aranydíjjal 
továbbjutottak, a gálán pedig különdíjjal és bécsi utazással is 
jutalmazták kimagasló elôadásukat. 2012-ben a Magyar Kó-
rusok és Zenekarok Szövetségének Aranypáva és különdíját 
is elnyerték. Ez év márciusában a Gödöllô és Környéke Re-
gionális Turisztikai Egyesület választmánya, a Gödöllôi Régió 
Turizmusáért 2012 díjat adományozta az Isaszegi Asszony-
kórusnak „a több évtizedre visszanyúló, kimagasló hagyo-
mányôrzô mûvészeti tevékenységükért, Isaszeg város, a tér-
ség méltó és eredményes képviseletéért a különbözô hazai, 
nemzetközi dalversenyeken, továbbá a GKRTE különbözô 
szakmai rendezvényein az elmúlt években több alkalommal 
nyújtott magas színvonalú produkcióinak elismeréséül.”

Az Isaszegi Asszonykórus 2012. október 21-én, vasár-
nap 15.00 órakor a Dózsa György Mûvelôdési Otthonban 
ünnepli megalakulásának 40. évfordulóját (a rendezvény 
részletes programja a plakátokon és az isaszegmuvotthon.
hu honlapon olvasható).
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Isaszegi Katolikus 
Karitász

Csoportunk ezúton mond hálás kö-
szönetet mindenkinek, aki az isko-
laszer- és ruhagyûjtés során ado-
mányával hozzájárult ahhoz, hogy a 
rászoruló családoknak segíteni tud-
junk az anyagi nehézségein, és ez-
által némileg könnyebbé tegyük szá-
mukra az iskolakezdést. 

Egyben tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy közel 
harminc családtól érkeztek adományok: iskolatáskák, 
íróasztalok, iskolaszerek, valamint sok-sok gyermek- és 
felnôttruha, továbbá anyagi támogatások is.

Az összegyûlt adományokból 15 gyermeknek iskola-
szerrel feltöltött iskolatáskát és további 15 család részé-
re iskolakezdési utalványt juttatunk el.

Augusztus 11-én, szombaton ruhaosztást tartottunk 
a katolikus otthonban, ahol a beérkezett ruhaadomány-
ból sok család kedvére válogathatott.

A Jóisten áldását kérjük minden kedves adományo-
zóra!

SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK!

Bizalommal fordulhatnak hozzánk vasárnaponként 
a ½ 9-es szentmise után a kápolnában, vagy  
az isaszegikaritasz@gmail.com e-mail címen.
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1849. október 6.
Katonák, akik a fegyelmet, a harctereken kiérdemelt dicsôséget tartották fontosnak életük során. Emberek, akik a 
magyar szabadságharc hívó szavára katonai tudásukat adták azért, hogy Magyarország szabad és független le-
gyen. Ôk azok, akik végigharcolták a szabadságharc csatáit, vezették csapataikat, embereiket keményen küzdve, 
mert hittek abban, hogy gyôzhetnek. Életük azzal zárult, hogy az osztrákok rajtuk statuáltak példát a megtorlásra. 
Ôk azok, akik elmenekülhettek volna, amikor már tudható volt a vég, hátrahagyva a hozzájuk beosztott katonákat, 
mégsem tették. Olyan hôsök ôk, akiket Magyarország történelmében csakis vérvörös betûkkel lehet illetni, mert a 
vérüket áldozták ezért az országért. Minden valamirevaló magyar embernek tudni, ismerni kell a nevüket! Az aradi 
vértanúk utolsó mondatai is a hazaszeretetrôl és a bátorságról tesznek tanúságot.

Aulich Lajos (1792–1849): Szolgáltam, szolgáltam, min-
dig csak szolgáltam, és halálommal is szolgálni fogok. 
Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, meg-
értik ezt a szolgálatot.

Damjanich János (1804–1849): Legyôztük a halált, mert 
bármikor készek voltunk elviselni azt.

Dessewffy Arisztid (1800–1849): Tegnap hôsök kellettek, 
ma mártírok… Így parancsolja ezt hazám szolgálata.

Kiss Ernô (1800–1849): Istenem, az újkor ifjúsága egész 
ember lesz-e? Árpádok dicsô szentjei, virrasszatok a ma-
gyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a 
hazáé az életük.

Knezich Károly (1808–1849): Milyen különös, hogy Hay-
nau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög 
keverhette így össze a kártyákat.

Lahner György (1795. október 6.  –  1849. október 6. [!] ): 
Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldo-
zat mellett oly törpe az én áldozatom.

Lázár Vilmos (1815–1849): Ki tehet arról, hogy ilyen a 
magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá 
az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmárrá 
érni a magyar lelkeknek.

Leiningen-Westerburg Károly gróf (1818–1849), utolsó 
szavait felesége kegyelmi levelére írta: A világ feleszmél 
majd, ha látja a hóhérok munkáját.

Nagysándor József (1803–1849): De rettenetes volna 
most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem vol-
na az életemben! Alázatosan borulok Istenem elé, hogy 
hôssé, igaz emberré, jó katonává tett.

Pöltenberg Ernô lovag (1813–1849): Szép deputáció 
megy Istenhez a magyarok ügyében reprezentálni!

Schweidel József (1796–1849): Ezt a három ív papírt, 
amelyen hûségesen megírtam aradi fogságomat, adják 
át a feleségemnek, Domicának, ha bele nem pusztul 
bánatába.

Török Ignác (1795–1849): Nemsokára Isten legmaga-
sabb ítélôszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, 
de tudom, hogy mindig csak Ôt szolgáltam.

Vécsey Károly gróf (1806–1849): Isten adta a szívet, lelket 
nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.

Batthyány Lajos gróf, a 14. vértanú (1807–1849), október 
6-án, a pesti Újépület udvarán végezték ki: Éljen a haza! 
Rajta, vadászok!

Palágyi Lajos: 

Az aradi vértanúk

Szabadságharcunk letûnt napvilága, 
Te vakító nap a század delén,
Nem pazaroltad sugarad hiába,
Bár vak sötétbe halt az égi fény,
Eszméiden nem gyôzött az enyészet,
Örökbe hagytad halhatatlan részed’,
Fényeddel fényt hint késô századokra
A tizenhárom vértanú alakja.
S ôk élni fognak, élni mindörökkön,
Szent lesz, örökké szent a sírgödör,
A míg az eszmény ki nem hal e földön,
Míg magyar szellem még magasba tör,
Az igét, melyért éltet áldozának,
Szívébe írták az egész hazának,
Utódtól fogja hû utód tanulni:
Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni
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Legyôzetve gyôz
Szeptember 21-én a Terror Háza múzeumban a 120 éve született Mindszenty József emlékére 
kiállítás nyílt A magyarok lelkiismerete címmel, amely stációkra bontva mutatja be a Ráko-
si-rendszer által meghurcolt hercegprímás életét. Az egy éven át látogatható kiállítást Balog 
Zoltán, az emberi erôforrások minisztere nyitotta meg. Mindszenty József betöltötte azt a célt, 
amire rendeltetett – fogalmazott beszédében a miniszter.

Mindszenty József (1892–1975) a ma-
gyar katolikus egyház egyik legnagyobb 20. 

századi alakja volt. 1915-ben szentelték pappá. 
1919-ben püspökével együtt internálták. 1944-ben XII. 
Piusz pápa veszprémi püspöknek nevezte ki. Jelmondatául 
a „Devictus vincit” (legyôzetve gyôz) mondatot választotta. 

Nevéhez fûzôdik a dunántúli püspökök tiltakozó levele, 
amelyet az ország elpusztítása és a zsidóüldözés ellen fo-
galmaztak meg. A levél átadása után papjaival együtt letar-
tóztatták, mert egyházmegyéjében megtiltotta a nyilasok ál-
tal követelt ünnepi szentmisék megtartását. Sopronkôhidán 
raboskodott, majd házi ôrizetbe került. 1945. áprilisában 
tért vissza püspöki székhelyére. 1945. szeptemberében XII. 
Piusz esztergomi érsekké nevezte ki, majd 1946. februárjá-
ban kreálták bíborossá.

A kommunista hatalom egyházak ellen indított táma-
dásait Mindszenty igyekezett visszaverni, mígnem 1948. 
december 26-án letartóztatták, és az Andrássy út 60-ban 
megkezdték kihallgatását és kínzását. Pszichotróp szerek 
hatására a vádakat elismerte. A koncepciós perben életfogy-
tig tartó fegyházra ítélték. XII. Piusz pápa megdöbbenéssel 
tiltakozott a jogtipró ítélet ellen, az ENSZ közgyûlése pedig 
nemzetközi sérelemnek nyilvánította a bíboros bebörtönzé-
sét. Betegsége és a nyugati nyomás miatt 1955-ben házi 
ôrizetbe került, ahonnan 1956. október 30-án szabadult. 
A forradalom utolsó napjaiban rádióbeszédeket mondott, 
és fölmentette hivatalukból a kommunistákkal kollaboráló 

papokat. A forradalom leverése után az amerikai követség-
re menekült, ahonnan 1971-ig nem tudott távozni. Hajlan-
dó lett volna külföldre menni, ha Magyarországon szabad-
dá tették volna a hitoktatást, a papnevelést és a sajtót, de 
a kormány nem enyhített az egyházellenes intézkedésein. 
Ahhoz hozzájárultak volna, hogy hátralevô éveit a Vatikán-
ban töltse, de csak azzal a feltétellel, hogy nem nyilatkozik 
elítélésérôl, fogságáról, a hazai politikai viszonyokról, a ma-
gyar katolikus egyház helyzetérôl, s lemond érseki tisztérôl. 
A vatikáni küldöttek eleinte elutasították, majd Mindszenty 
tudta nélkül elfogadták e feltételeket, így 1971. szeptem-
berében Rómába ment. Mivel a megállapodás a személyi 
szabadságát sértette, saját akaratából a magyar prímások 
alá tartozó bécsi szemináriumba utazott, ahol haláláig élt. 
Ez idô alatt a világ minden magyarlakta országát felkereste.

1974. februárjában VI. Pál pápa lemondatta a magyar 
prímást, ami az egyház modern történetében példa nélküli 
volt. Lemondatása Kádárék követelése volt, s ennek fejében 
szabadon engedték a kommunista börtönökbe zárt egy-
házi személyeket. A Szentszék általi megaláztatás ellenére 
Mindszenty folytatta pasztorációs útjait, de betegsége egyre 
súlyosbodott, végül 1975. május 6-án meghalt. Holttestét 
végakarata szerint Mariazellben helyezték el, majd 1991-
ben az esztergomi érseki kriptában talált végsô nyugalomra.

Ügyében a Legfôbb Ügyészség 1989 végén perújítási 
nyomozást rendelt el. Ezt a rehabilitálási eljárást hivatalosan 
2012-ben zárták le. 

1956 – a szabadság napjai
Tombolt a kommunista terror az ’50-es években. 1950 és 
53 között 2 millió ember ellen folyt nyomozás, 1 millió em-
ber állt bíróság elôtt, 220 ezer embert internáltak, 40 ezer 
embert szerveztek be besúgónak. Az ÁVH és a rendôrség 
120 ezer fôbôl állt. Az értelmiség és a gazdák likvidálásával 
a társadalmat lefejezték. A rendszer célkitûzése a rettegés, a 
félelem fenntartása volt, amely megbénította az embereket. 
Magyarország elvesztette hagyományait, múltját, jelképeit. 
Mindent felváltott a vörös csillag, a sarló és a kalapács. A pri-
mitív propagandájuk lényege a hazudozás volt. Hazudtak éj-
jel, nappal arról, hogy erôsek, fejlettek vagyunk, és nálunk 
jobb, mint nyugaton. 

A forradalom az elnyomottak lázadása volt, soha nem 
látott nemzeti összefogással. Az egymillió párttag eltûnt, és 
nem védte fegyverrel az eszmét. A szabadságharcosok hite 

és szabadságvágya oly erôs volt, hogy szembe mertek szállni 
az akkori világ legerôsebb hadseregével. Bátorságuk világ-
szerte elismerést és csodálatot váltott ki. Tíz napig szaba-
dok voltunk, hogy mekkora árat fizettünk ezért, azt mindenki 
tudja. Az érzést azonban nem lehet feledni. Harminchárom 
évvel késôbb sikerült néhány dolog az ’56-os eszmékbôl: a 
„ruszkik” elmentek haza, a 800 ezer párttag szétszéledt, sza-
bad választások lettek. Lassan megismertük 56 hiteles törté-
netét. A történelmi tények kronológiai áttekintése nem olyan 
lényeges, mint az érzés, amely lelkünkben ébred a történ-
tek kapcsán. Ezen az ünnepen néhány bigott szélsôségesen 
kívül találkozhat egymással a kettészakadt nemzet minden 
tagja. Lehet, hogy megérezzük, hogy közös a magyar ügy, 
és ha el is térnek a vélemények, nem egymással szemben 
állunk, hanem egymás mellett. Dr. Kardos Gábor
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Olvasói levelek
Tisztelt Szerkesztôk!
2012. szeptember 1-jérôl 2-ra virradó éjszaka csúnya van-
dalizmus történt a Thököly utcában. Éjjel 0.15 tájt randalíro-
zó fiatalok letörték (nem elôször, ez már a harmadik eset) 
a házunk elôtti gömbjuharfa szárát. Ezenkívül feljebb, az át-
alakítás alatt lévô ház elôtt, a kulturált körülmények közt, 
konténerben tárolt sittbôl tégla- és egyéb szilárd törmeléket 
szórtak az út közepére teljesen szétterítve, melyet egy át-
haladó autó fiatal hölgyutasa pakolt el, megakadályozva egy 
esetleges balesetet vagy autókárosodást. Ezenkívül a szom-
szédunk kerítésének elemeit behajlították, amelyet csak reg-
gel vettünk észre, amikor a tulajdonos próbálta helyrehozni. 
Én a munkám miatt voltam éjjel ébren, és ezért vettem ész-
re az eseményt. Elsô reakcióként kiszaladtam az utcára, de 
nem láttam már akkor senkit, illetve utána jeleztem a rend-
ôrség felé is a történteket. Valamint a focipálya melletti disz-
kóból bizony elég hangos zene szól, amely zavarhatja az ott 
élôk nyugalmát, és feltételezhetôen a randalírozók is onnan 
jöhettek. Eddig még soha nem írtam semmilyen panaszt 
senkinek, és most is csak azért teszem, mert a férjem az 
események hatására a hétfôi nap reggeli óráiban felkereste 
a polgármester urat, aki kérte, hogy küldjük el a fényképet a 
letört kisfáról, a vállalkozók, illetve az Isaszegi Hírek újságba. 

Önökre bízom, hogy közzéteszik-e a jelzésemet, habár félô, 
hogy ennek hatására letörik a megmaradt kettô kis fát, de 
kérném, hogy a nevemet és a címemet, ha lehet, ne írják ki.

Tisztelettel: (név, cím a szerkesztôségben)

Tisztelt Levélíró!
Képviselô-testület 2012. szeptember 18-i ülésén megalkot-
ta a tiltott, közösségellenes magatartásról szóló rendeletét, 
amely lapunk 4–5. oldalán olvasható. A rendeletben szigorú 
szabályozással, pénzbüntetéssel szankcionálják azt a maga-
tartást, amely a közösségi együttélés szabályaival ellentétes. 
Ilyen tiltott magatartássá vált például a 2,5 százalékos alko-
holtartalmat meghaladó szeszes ital közterületen való fo-
gyasztása. Az újság 23. oldalán megtalálható a rendôrség és 

októbertôl a közterület-felügyelôk telefonszáma, ezenkívül a 
településen a polgárôri jelenlét is biztosított. Sajnos a vanda-
lizmus visszaszorítása országos probléma.

A szerk.

Levél a szerkesztôségnek
2012. szeptember 5-én történt velem az az eset, amit most 
leírok. Hajnalban erôs fájdalmakra ébredtem, emiatt orvosi 
ügyeletet kellett hívni, ami Gödöllôrôl azonnal elindult, de 
csak 48 perc múlva ért ki hozzám, mert nem találták meg 
az utat a házig. Az állapotom súlyos volt, ezért mentôt ren-
deltek, ami Aszódról jött, és folyamatos telefonon történô 
navigálás mellett 54 perc alatt talált hozzám. A mentôben 
kétszer kollabáltam a fájdalomtól, és egy hajszálon múlott, 
hogy nagyobb tragédia nem történt, az utolsó pillanatban ért 
be velem a mentô a kórházba. 

A „Breki” horgásztavat Isaszegen is és a környezô tér-
ségekben is ismerik. Az én esetemhez hasonló mással is 
elôfordulhat, mivel sokan laknak a tó fölött lévô nyaralóöve-
zetben, és nincs mindenkinek autója. A gát védelme, mivel 
süllyed, kimerült abban, hogy nagy betontömböket raktak a 
gát két végére. Az ott lakók nem azt akarják, hogy engedjék 
meg az autóforgalmat, hanem csak azt, hogy legalább az or-
vosi ügyelet és a mentô hadd menjen át a gáton a gyorsabb 
beteghez jutás érdekében. Azt hiszem, ennyit igazán elbír a 
gát. Legyen egy zárható-nyitható sorompó, és csak az egész-
ségügyet engedjék át rajta. Mivel remélhetôleg ritka lesz az 
ilyen alkalom, a közelben lakók közül bárki szívesen vállalná 
a kulcs ôrzését.

Erdôs Márta

Tisztelt Levélíró!
A legutóbbi képviselô-testületi ülésen szóba került az Önnel 
történt esemény. Szóbeli tájékoztatásként elhangzott, hogy a 
lezárt gát kizárólag személyforgalom használatára alkalmas, 
ezért azon semmilyen jármû átkelése nem lehet biztonsá-
gos, még alkalmanként sem. A hivatal az ügy kapcsán mie-
lôbb megoldást fog találni erre a problémára.

A szerk.
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Az Isaszegi  
Sportegyesület hírei
Nemcsak a játékra, hanem a fegyelemre is oktatja az 
U19-es ifistákat edzôjük, Kiss Sándor. A futball szeretete 
és a fegyelmezett, kitartó igyekezet kiemelkedô eredmé-
nyeket szerzett a csapatnak. 

Fair Play díj 
Az MLSZ Pest Megyei Igazgatósága 
augusztus 9-én rendezte meg az el-
sô gólkirályok gáláját a Városház utcai 
megyeháza dísztermében. A hagyo-
mányteremtô szándékkal létrejött ese-
ményen több mint száz fô vett részt. 

A gálán a 2011/2012-es verseny-
év legeredményesebb labdarúgói 
mellett a legsportszerûbb csapatok 
Fair Play díjat vehettek át. Az elmúlt 
szezonban a Pest megyei I/B osztá-
lyú utánpótláscsapatok közül az Isa-
szegi Sportegyesület U19-es játéko-
sai bizonyultak a legsportszerûbbnek. 
A díjjal járó jutalmat – serleg, oklevél 
és 2 db Winner labda – Pozsgai Éva, 
az MLSZ kommunikációs és marke-
tingreferense adta át az isaszegi ifi-
csapat edzôjének, Kiss Sándornak.

A játékosok a szezon 26 mérkôzésén összesen 20 sárga 
lapot kaptak, kiállítás egyszer sem volt. Benkô Tamás Pest 
megyei igazgató kimagaslóan a legsportszerûbb csapatnak 
nyilvánította a legkevesebb szabálytalanságot elkövetô isa-
szegi focistákat.

Szendrô János-díj
Az év legjobb ifi játékosának járó Szendrô János-díjat Kiss 
Sándor edzô javaslata alapján idén a Sárosi Ádám–Sárosi 
Attila testvérpár kapta. A két játékosnak járó díjat augusztus 
26-án, az Isaszeg–Tápiógyöre meccs után adta át Szendrô 
Dénes. A díjazottaknak az elért eredményhez nemcsak a Tá-
piógyöre csapata gratulált, hanem az éppen akkor bemelegí-
tést végzô felnôttcsapat játékosai és Orlik József szakosztály-
vezetô is.

A 2011/2012-es versenyévben 26 meccset játszó csapat 
összesen 107 gólt rúgott, ezzel a teljesítménnyel az U19-es 
ificsapat a 6. helyezést érte el. A legtöbbet szerepelt játéko-
sok: Bükkösi Norbert, Pap Róbert, Kovács László, Sziráki Má-
tyás, Tóth Csaba, Grósz Dániel, Sárosi Attila, Fodor Balázs, 
Fodor Gergô, Kovács Nobert, Sárosi Ádám, Bagó József, 
Orlik Ádám, Gódor Ádám, Kapecska László, Turák Botond.

Az ôsszel kezdôdött új bajnokságon jelenleg veretlenül, 
elsô helyen áll a csapat. Gratulálunk! Hajrá Isaszeg!

Adorjánné Fehér Éva

A kerékpár
Remélhetôleg lesznek olyan pályázatok, amelyeknek a segít-
ségével mind helyi, mind országos szinten újabb kerékpár-
utak épülhetnek. Nem tûnik elérhetetlennek, hogy Európa 
sok nagyvárosához hasonlóan Magyarországon is egyre több 
helyen létesüljenek kerékpárkölcsönzô helyek. Addig is egy 
kis emlékeztetô.

A KRESZ csak abban az esetben engedi a járdán való 
kerékpározást, ha az út kerékpáros közlekedésre alkalmat-
lan, vagy ha tilos rajta biciklizni. Arról pedig, hogy milyen út 
számít közlekedésre alkalmatlannak, hosszas vitákat lehetne 
folytatni. Mivel a 12 évnél fiatalabb gyerekek fôútvonalon 
még nem kerékpározhatnak, ezért ôk haladhatnak a párhu-
zamos járdán, legfeljebb 10 km/óra sebességgel. A közös 
gyalog- és kerékpárutak esetében csak abban az esetben 
kötelezô a közös utak használata, ha a gyalogosok forgal-
ma nem akadályozza a kerékpáros haladását. Amennyiben 
mégis járdára vagy gyalog- és kerékpárútra kényszerülünk, 
legyünk óvatosak, viselkedjünk ott „vendégként”.

Kerékpárral lakott területen belül legfeljebb 40 km/óra 
sebességgel szabad közlekedni, azon kívül sisakban 50, si-
sak nélkül 40 km/óra a megengedett sebesség.

Ne feledkezzünk meg a kerékpár kötelezô 
tartozékairól:
1. Könnyen kezelhetô, megbízható kormányberendezés. 

Két, egymástól függetlenül mûködtethetô fékszerkezet, 
amelyek közül az egyik az elsô, a másik a hátsó kerékre 
hat.

2. Hangjelzô berendezés, amely csak csengô lehet.
3. Egy elôre fehér vagy kadmiumsárga fényt adó lámpa.
4. Egy hátra piros fényt adó, helyzetjelzô lámpa.
5. Hátul egy, vagy két szimmetrikusan elhelyezett, nem há-

romszög alakú, piros fényvisszaverô.
6. Legalább az elsô keréken legalább egy darab borostyán-

sárga, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverô 
(küllôprizma).

7. Fényvisszaverô ruházat (lakott területen kívül az úttesten 
éjszaka vagy rossz látási viszonyok között).

forrás: internet
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 városi megemlékezés
október 6., 10.00:  Nemzeti gyásznap – az aradi vértanúk halálára em-

lékezünk a Szoborhegyen, a Honvédszobornál. Közremûködnek a 
Klapka György Általános Iskola és AMI tanulói

október 23., 10.00:  Városi megemlékezés a Szoborhegyen az 1956-os 
forradalom 56. évfordulója alkalmából. Közremûködnek a Gábor Dé-
nes Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola tanulói

rendezvények a falumúzeumban
részletes programok a plakátokon és a muzeum.isaszeg.hu weboldalon
október 5., 17.00:  Rendhagyó történelemóra
október 13., 10.00:  Történelmi kirándulás a Falumúzeumtól a 100 éves 

kertbe
október 19., 17.00:  A magyar ’56 lengyel szemmel – rendhagyó tör-

ténelemóra
október 20., 15.00:  30 éves a Falumúzeum – megemlékezés, fotókiállítás

 ElŐadás
október 11. 10.00:  A Holle Anyó Színház A kisvakond világ körüli útja 

címû elôadása óvodásoknak a mûvelôdési otthonban. Belépô: 500 Ft 

 zene
október 13. 18.00:  Mûhelynap. Kreatív-kulturális kapcsolódás, helyi és 

környékbeli amatôr zenekarok találkozója a mûvelôdési otthonban
október 21. 15.00:  40 éves az Isaszegi Asszonykórus. Helyszín: Dózsa 

György Mûvelôdési Otthon (részletes program a plakátokon és az isa-
szegmuvotthon.hu honlapon)

pályaválasztási börze
október 15. 18.00:  A város 7–8. osztályos tanulóinak kívánjuk meg-

könnyíteni a pályaválasztást a környékbeli középiskolák bemutatásával. 
Helyszín: Dózsa György Mûvelôdési Otthon

idŐsEk világnapja
október 20. 14.00:  Helyszín: Madách utcai tornaterem (részletes prog-

ram a plakátokon és az isaszegmuvotthon.hu honlapokon)

foglalkozások, klubok
a mŰvelŐdési otthonban
Hétfônként 10.00–12.00:  Baba-mama klub (Laci Anna, 20/391-6683)
Csütörtökönként 18.00:  Gyöngyékszerkészítô klub
szombatonként 11 órától 13 óráig:  Isaszegi Képzômûvész Kör. 

A  részvétel díjtalan. Információ: Nagy Éva Vica, 20/494-3566; Szilárdi 
Edina, 30/990-5373

 szolgáltatások 
a mŰvelŐdési otthonban
Hétfônként 18.00:   KRESZ-tanfolyamra jelentkezés és tájékoztatás
október 13. 8.00–12.00:  Babaruha börze (információ: Laci Anna, 

20/391-6683)
október 15., 14.00–18.00:  A Zöld Híd Régió Kft. (hulladékgyûjtés és 

-szállítás) ügyfélszolgálata

 Csoportok fellépései
október 18.:  Hagyományok Háza – Budapest (Csata Táncegyüttes)

programajánló

Az Isaszegi Református Egyházközség 
tisztelettel meghív minden mûvészetkedvelôt 

A REfORMáCIÓ EMLéKNAPjA 
alkalmából rendezendô 

kórushangversenyére, 
amelyet 2012. október 28-án, vasárnap 16 órakor 

rendez a templomában (Kossuth Lajos u. 71.).
Fellép a felvidéki Párkány aranykoszorús minôsítésû 

Stilla Pectus nôi kara, vezényel Papp Katalin. 

Jókai Mór Városi Könyvtár 

Szeretettel várjuk az 
ORSzáGOS KöNYVTáRI NAPOK 

alkalmából a könyvtári galériába
2012. október 13-án, szombaton 16.00 órára

Rosenberg Berle Mária festô
Folytatás címû 

kiállításának megnyitójára.

Közremûködik az ÉR együttes.
Estünket terített asztallal zárjuk, 

amelyre köszönettel fogadunk finomságokat!

A Tóth árpád Nemzeti Társaskör
tisztelettel meghívja a 2011-ben indult

szabadegyetemi elôadássorozatának a folytatására
az isaszegi Jókai Mór Városi Könyvtárba 

(Dózsa György u. 2. I. emelet)

2012. október 19-én, 
pénteken 17.00 órakor

Vendégünk:

DR. CSájI LáSzLÓ KOPPáNY
jogász, néprajzkutató, kulturális antropológus

Az elôadás témája: 

MAGYAROK KELETEN éS NYuGATON,
ami egyben Ajbolat Kuskumbajev 

kazahsztáni madjar történész 
azonos címû könyvének a bemutatója is. 
A kötetet a sorozatszerkesztô elôadóval  

együtt dr. Szondi György, a Napkút Kiadó  
vezetôje ajánlja a helyszínen mindannyiunk  

figyelmébe.
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Októberi állatorvosi ügyelet

X. 6–7. Dr. Mile Attila
Pécel, Kálvin tér 2. 30/986-2643

X. 13–14. Dr. Sági László
Pécel, Tarcsai u. 16.

30/743-7973
30/940-4313

X. 20–23. Dr. Rédling Tibor
Kistarcsa, Váci M. u. 2. 30/966-8415

X. 27–28. Dr. Michalik László 20/981-3100

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

01. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 17. szerda Dr. Eszlári Egon

02. kedd Dr. Kürti József 18. csütörtök Dr. Tordai Gábor

03. szerda Dr. Eszlári Egon 19. péntek Dr. Mészáros Zsolt

04. csütörtök Dr. Tordai Gábor 20. szombat Gödöllô

05. péntek Dr. Tordai Gábor 21. vasárnap Gödöllô

06. szombat Gödöllô 22. hétfô Gödöllô

07. vasárnap Gödöllô 23. kedd Gödöllô

08. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 24. szerda Dr. Eszlári Egon

09. kedd Dr. Kürti József 25. csütörtök Dr. Tordai Gábor

10. szerda Dr. Eszlári Egon 26. péntek Dr. Eszlári Egon

11. csütörtök Dr. Tordai Gábor 27. szombat Dr. Mészáros Zsolt

12. péntek Dr. Kürti József 28. vasárnap Gödöllô

13. szombat Gödöllô 29. hétfô Dr. Mészáros Zsolt

14. vasárnap Gödöllô 30. kedd Dr. Kürti József

15. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 31. szerda Dr. Eszlári Egon

16. kedd Dr. Kürti József

Dr. Eszlári Egon háziorvos 2012. szeptember 10–18. között 
szabadságon lesz, helyettesítését dr. Tordai Gábor látja el a 
saját rendelési idejében.
Háziorvosok elérhetôségei
Dr. Eszlári Egon: Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288
Dr. Kürti József: Csata utca 2. Telefon: 495-238
Dr. Mészáros Zsolt: mobil: 30/831-1887
Dr. Tordai Gábor: Aulich utca 3. Telefon: 493-302;
 mobil: 20/928-3987
A központi orvosi ügyelet  
Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 28/430-655 
Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 
8 óráig, illetve hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 
24 órában
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Fogorvosi rendelô  
Rákóczi u. 10.; telefonszáma: 28/495-237
Gyógyszertárak nyitva tartása szombaton és vasárnap
Ezüstkehely Patika: páros héten 8-tól 12 óráig
Liget Patika: páratlan héten 8-tól 12 óráig
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, 
Tanácsház utca 4. Telefon: 28/452-851
A helyi rendôri ügyelet közvetlen száma 70/203-3888
A mezôôrök telefonszáma 70/459-3301, 70/459-3302
A közterület-felügyelet telefonszáma (hívható munka-
idôben) 70/387-2698, 70/315-2314

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

Születések

Kovács Luca Vivien, Andorkó Flóra, Bene Alexandra, 
Bakó Márton, Kupás Liliána, Garaba Márton,  
Csámpai Gréta, Kiss Ádám Botond, Kis-Simon Dóra, 
Szilágyi Csanád, Molnár Alex

Házasságkötések

Papolczy Enikô és Tóth András
Hevér Katalin és Thén Zoltán
Futó-Tóth Cecília és Klincsek András
Parádi Judit és Brunáczky Tamás
Papp Andrea és Bozsik Viktor
Ács Nikoletta és Németh Zoltán Szilárd
Szilágyi Emese és Szabados Karol
Csaba Krisztina és Verseczki Viktor

50 év egymás szeretetében

Molnár Katalin és Molnár János 1962. augusztus 25-én 
kötöttek házasságot Isaszegen.
Juhász Mária és Galó József 1962. szeptember 8-án kö-
töttek házasságot Isaszegen.

60 év egymás szeretetében

Sára Mária és Sánka István 1952. szeptember 14-én kö-
töttek házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Halálesetek
Balázs Mihályné Dányi Erzsébet (87 éves), 
Klapka utca 11.
Pálfai János (84 éves), Klapka utca 35.
Surman József (70 éves), Kossuth Lajos utca 98.
Tóth János (59 éves), Kossuth Lajos utca 126.
Nagy Andrásné Bozó Magdolna (78 éves), 
Alkotás utca 37.
Kövesdi Jánosné Lelik Ilona Julianna (82 éves), 
Klapka utca 51. 

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Polgármesteri hivatal



Dicsôség Isaszegnek
A nyár végén az isaszegi Szent Márton Lovas Hagyományôrzô Egyesület az ausztriai Loretto-

ban nemzetközi rendezvényen vett részt, amelyen kilenc katonai hagyományôrzô csapat 
mérte össze tudását. Az eseményt az ausztriai Esterházy-huszárezred 

hagyományôrzô tagjai szervezték. 
A verseny díjlovaglásból, lövészetbôl, akadályugrásból 

és ügyességi pályából állt, végül pedig minden csapat 
bemutatott egy lovas karusszelt. Természetesen pon-
tozták a katonás megjelenést, az egyenruhák szabá-

lyosságát, a csapat összképét. 
Az isaszegiek kitûntek a különleges karusszeljükkel, 

amelynek során ugratást és különleges formációkat mutat-
tak be, és amelyet a közönség kitörô tapsviharral fogadott.

A zsûriben Eszterházy herceg mellett Gyôrffy-Villám András a Magyar 
Huszár és Katonai Hagyományôrzô Szövetség részérôl és Kickinger Zoltán, az Esterházy-huszárok 
parancsnoka vett részt. A versenyt követôen a részt vevô csapatok együtt belovagoltak Kismartonba 
(Eisenstadt).

Az isaszegi siker óriási volt. Csapatban Békési Gábor, Csabai Katalin, Palánkai József, Hajdú Sándor, 
Sándor László és Biró Tamás szerezték meg az elsô helyezést. Egyéniben az elsô helyezett Palánkai József, a 
második helyezett Csabai Katalin lett. Köszönettel tartozunk nekik a kimagasló szereplésért, hiszen határainkon túl is öregbí-
tették Isaszeg jó hírét.

A verseny után sem pihent sokat a csapat. Hazai pályán rendez-
ték meg a Puszták Népe viadalt, többen is részt vettek a 

Nemzeti Vágtán, illetve a csapat a Csepeli Huszár-
találkozón is jelen volt. Szeptember végén 

Ópusztaszeren tisztelegtek egy emlék-
mû avatásán, amelyen Orbán Viktor 

miniszterelnök is részt vett.
Álmaik szerint az általuk ôr-

zött örökséget szeretnék az 
ifjúság széles körének átad-
ni. Megjelenítik a múltat, a 
történelmet, a legendákat. 
Mi pedig nemcsak élvezhet-
jük a látványosságot, hanem 

egy kicsit az identitásunkat is 
megerôsíti ebben a kesze-ku-

sza világban.
Kardos Gábor


