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önkormányzati tájékoztató

Ünnepi megemlékezések
Isaszeg Város Önkormányzat Képviselô-testülete tisztelettel és szeretettel meghívja a város min-
den lakóját az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emléke elôtt fejet hajtó rendezvényé-
re és az Isaszeg Város Történelmi Emléknapja alkalmából szervezett ünnepségsorozat minden 
programjára.

Hatvani Miklós, polgármester

Március 15.
9.15: Megemlékezés és koszorúzás a Szabadságtörekvések Emléktemplománál (Református templom). Ünnepi beszédet 

mond: Bajusz Árpád református lelkész. Közremûködnek a Klapka György Általános Iskola és AMI tanulói
10.00: Isaszegi Történelmi Napok – Városi megemlékezés. Helyszín: Szoborhegy – Honvédszobor. Közremûködnek a Dam-

janich János Általános Iskola tanulói és az isaszegi Szent Márton Lovas Hagyományôrzô Egyesület lovasai. Ünnepi beszédet 
mond: Fazekas Richárd a Magyar Hagyományôr Világszövetség képviseletében

15.00: Vetítettképes történelmi elôadás a múzeumban (részletek a plakátokon, illetve a mûvelôdési otthon honlapján)

Április 3. Civilek a történelem nyomában
6.00: Isaszegi Csata Emléktúra az Isaszegi Természetbarát Klub és az Útvonal Követôk Klubja szervezésében. Információ: 

Notter Béla, telefon: 20/254-1746, e-mail: notter@fotnet.hu, web: http://itk.isaszeg.info
9.00: Történelmi séta, Öregtemplom – Stáció (Isaszegi Népfelkelôk)
9.30: Történelmi sétakocsikázás (Isaszegi Szent Márton Lovas Hagyományôrzô Egyesület és a Péceli Szekerészek). Állomá-

sok: Parókia – Szlovák Tájház, Emlékkápolna – Múzeum – Szoborhegy – Katonapallag
10.00: Szlovák Tájház avatása (Templom utca 30.) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat szervezésében
14.00: Haranglábavatás a Katonapallagon az Együttmûködés Isaszegért Egyesület szervezésében. Információ: Verseczki Er-

zsébet, telefon: 20/546-8524
18.00: Karsai Zsigmond festménykiállításának megnyitója, táncos köszöntô „Zsiga bácsi” tiszteletére. Közremûködnek a Csa-

ta Táncegyüttes tagjai, a balánbányai és csíkszentdomokosi vendégtáncosok – az Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány 
szervezésében
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A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Kiadó: LA4 Média Kft. 
Felelôs szerkesztô: dr. Kardos Gábor. Szerkesztô: dr. Székelyné Opre Mária. Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea. 

Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi út 45. Telefon: 28/584-590 • E-mail: hivatal@isaszeg.hu • web: www.isaszeg.hu 
Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva. 

Hirdetésfelvétel: a 28/584-590 vagy a 70/387-2694 telefonszámon, illetve a haszara.andrea@isaszeg.hu e-mail címen minden hónap 20-áig.

A Képviselô-testület február 15-i ülésén megszavazta a 
2011. év költségvetésérôl szóló rendeletet, amelyet elôzete-
sen valamennyi bizottság megtárgyalt. Tekintsük át, mire jut 
pénz az idén városunkban!

A tervezett bevételi és kiadási fôösszeg hárommilliárd 
forintban került megállapításra (pontosan: 3 020 374 000 
Ft-ban). Ezen belül a mûködési célú bevételt és kiadásokat 
1 448 809 ezer Ft-ban rögzíti az idei költségvetés, ami azt je-
lenti, hogy közel másfél milliárd Ft-ot kell fordítani a város és 
intézményeinek mûködtetésére.

Városunk kiadási-bevételi fôösszege a tavalyi évhez ké-
pest 9%-kal emelkedik. Összességében nem állunk sokkal 
rosszabbul 2010-hez képest, ám mindannyian érezhetjük a 
saját háztartásaink anyagi helyzetén is, hogy megint egy „pi-
civel” nehezebb évünk lesz… Az államtól érkezô bevételeink 
(normatívák) nagyjából azonosak a tavalyival (ami az ország 
elôzô kormányoktól megörökölt gazdasági állapotához, va-
lamint a világgazdasági válsághoz képest még így is csoda), 
ám az infláció, valamint a kötelezôen ellátandó feladataink 
költségének növekedése miatt ismét „erônkön felül” kell tel-
jesítenünk. 

A mûködési hiány közel azonos a tavalyi tervezettel 
(egyéb feltételek teljesülése esetén kb. 82 millió Ft-tal szá-
molhatunk – a 2010. évben tervezett hasonló összegû hiány 
50%-át év végéig sikerült kigazdálkodni). 

A dologi kiadások között a legnagyobb összeget az isko-
lai, óvodai étkeztetés (kb. 73 millió Ft), valamint a 65 millió 
Ft-os energia kiadás jelenti. A gáz és a villanyenergia árának 
meghatározásakor 10%-os várható áremeléssel kalkulál-
tunk (bízva abban, hogy ezt nem haladja meg az egész éves 
energiaár-emelkedések mértéke).

Könnyû belátni, hogy ha az ellátandó feladatok költsége 
nô, viszont az államtól többletforrást nem kaphatunk, akkor 
saját bevételnövekedés hiányában – vagy azt kiegészítendô 
– valahonnan el kell vonni pénzeket, megtakarítást kell elérni.

Ezért kellett – sajnos – a kommunális adót megemelni, 
ami havi 250 Ft-tal jelent több terhet az ingatlantulajdonosok 
számára. A víz- és csatornadíjakat átlagosan két és fél száza-
lékkal emeltük meg.

Jó hír viszont, hogy évek óta nem volt adóemelés, a töb-
bi adót nem kellett megnövelni, és más településekkel el-
lentétben Isaszegen nem kellett új típusú adónemeket sem 
bevezetni.

A törvény alapján a köztisztviselôk éves cafeteria-juttatá-
sa ötvenezer forinttal csökkent, a közalkalmazottak részére 
a törvény már a tavalyi évben sem írt elô hasonló juttatási 

formát. A tavalyi, erôn felüli közalkalmazotti juttatást – ahogy 
azt a Képviselô-testület 2010 évben jelezte – az idén már 
nem tudta biztosítani az önkormányzat.

Ismerve a közalkalmazottak helyzetét, Polgármester úr és 
a Képviselô-testület is ígéretet tett arra, hogy amennyiben 
idén elôre nem látható, nagyobb összegû bevételek jelent-
keznének, úgy vissza fogunk térni a közalkalmazottak cafete-
ria témakörére.

Ezekben a nehéz idôkben sem állhat meg azonban a vá-
ros fejlôdése! A Képviselô-testületnek figyelembe kell venni, 
hogy az EU-s források lehívása csak néhány évig lehetsé-
ges. Ezek a pályázati források ugyanúgy megilletik Isaszeget, 
mint más településeket. Nyilvánvalóan elônyben kell része-
síteni azon beruházásokat, amelyekhez külsô támogatásokat 
tudunk szerezni. Célunk, hogy hasonlóan az elôzô évekhez 
Isaszeg erôforrásait megsokszorozva szépítsük városunkat.

Az elôzô években képzôdô pénzmaradvány visszaterve-
zése önerôként szolgálhat a beruházások esetén, különös 
tekintettel a szennyvíztisztító beruházásra (mely 816 millió 
Ft értékû!) és a 10 új utca aszfaltozására (ez utóbbi 400 
millió Ft-ba kerül).

Értékelendô teljesítmény, hogy a városvezetésnek és a 
gazdálkodási fegyelemnek köszönhetôen Isaszeg anyagi 
helyzete az országos átlaghoz képest stabil. Nem kell tar-
tani csôdgondnok kirendelésétôl, amely sok településen 
már megtörtént. Nálunk nem kell félni, hogy a szolgáltató 
kikapcsolja a közvilágítást; a gyermekek fûtött óvodába és is-
kolába járhatnak, és lehetne még sorolni azon mindennapi, 
megszokott dolgokat, amirôl idén néhány más településnek 
várhatóan le kell mondania…

Bajusz Dániel, 
a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke

Mire lesz pénz az idén?
Elfogadtuk a 2011. évi költségvetést

vezércikk
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• A Testület két ülése között történt fontosabb eseményekrôl, 
intézkedésekrôl szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul 
vette, a megtett intézkedéseket jóváhagyta a Testület.

• A Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkatervét elfogadták, 
a bizottsági ülésrend a következôképpen alakult: a munka-
terv szerinti testületi ülés elôtti héten hétfôn az Ügyrendi 
Jogi és Önkormányzati Koordinációs Bizottság, kedden a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, szerdán Humánerôfor-
rás és Közoktatási Bizottság, csütörtökön a Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság. A Népjóléti 
és Egészségügyi Bizottság háromhetenként, csütörtöki na-
pokon tartja üléseit. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
minden hónap elsô csütörtökén, a Szlovák Kisebbségi Ön-
kormányzat egyeztetett idôpontban ülésezik. 

• A 2011. évi költségvetési rendeletében meghatározta a 
cafeteria-juttatások mértékét.

• Az Isaszegi Sport Egyesület 100 éves fennállásának 2011. 
évben történô, méltó megünneplésére munkacsoportot 
hozott létre a Testület.

• A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény intézményvezetôi állására pályázatot írt ki 
a Testület, amely részletesen a www. isaszeg.hu honlapon 
megtekinthetô. A pályázat véleményezésére szakmai bi-
zottságot választott meg.

• A Dózsa György Mûvelôdési Otthon és Múzeum részé-
re a közmûvelôdési érdekeltségnövelô pályázaton történô 
részvétel önerôösszegeként 800 000 Ft-ot szavazott meg 
a Testület eszközbeszerzés tárgyában.

• Meghatározta a Testület az általa fenntartott óvodai, általá-
nos iskolai, bölcsôdei beiratkozások idôpontját, helyszínét.

• Több rendeletet is módosított a Testület, amelyek a hely-
ben szokásos módon megtekinthetôek: a helyi közmûve-
lôdési, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, az 
önkormányzat kitüntetéseirôl szólót. Megalkotta Isaszeg 
Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésérôl szó-
ló rendeletét. Közzétesszük Az intézmények élelmezési 
nyersanyag normáinak, valamint az intézményekben al-
kalmazott térítési díjak és kedvezmények megállapítá-
sáról szóló rendelet módosításait, amely 2011. március 
1-jén lép hatályba: A Képviselô-testület az Önkormány-
zati intézmények napi élelmezési nyersanyagköltségét az 
alábbiak szerint állapítja meg korosztályok szerint: Böl-
csôdés: bruttó 304 Ft/adag 3 × étkezés. Óvodás: bruttó 
360 Ft/adag. Iskolás: tízórai: bruttó 110 Ft/adag, ebéd: 
bruttó 290 Ft/adag, uzsonna bruttó 74 Ft/adag. 3 × ét-
kezés: bruttó 474 Ft/adag. Felnôtt étkezô: (költségek 
adagban)

 a) óvodákban és a bölcsôdében
  nyersanyag rezsi összesen
     (óvoda konyhája) bruttó 326 Ft 253 Ft 579 Ft 
 b) iskolákban bruttó 326 Ft 253 Ft 579 Ft
 c) fél adag esetén bruttó 163 Ft 171 Ft 334 Ft

 A jelen rendeletben szereplô nyersanyagárak, valamint a 
rezsiköltségek az általános forgalmi adót tartalmazzák.

 A Képviselô-testület a felnôtt étkezôk esetében egysége-
sen bruttó 579 Ft / adagban, 334 Ft / fél adagban állapítja 
meg az intézményi térítési díjat. 

• Új rendeletet alkotott a Testület, amely a családi esemé-
nyekhez kapcsolódó rendezési és szervezési szolgáltatá-
sok díjtételeinek megállapításáról szól. A rendelet hatálya 
a város közigazgatási területén történô házasságkötés, 
jubileumi házassági fogadalom, névadó szertartás társa-
dalmi megünneplése kapcsán az e rendeletben megje-
lölt szolgáltatásokat igénybe vevôkre terjed ki, és 2011. 
március 1-jén lép hatályba. Az Önkormányzat a város 
közigazgatási területén a családi esemény megrendezé-
sével kapcsolatos szolgáltatásokat a Polgármesteri Hiva-
tal útján, térítésmentesen illetve meghatározott térítési díj 
ellenében biztosítja. A megrendelést szolgáltatási meg-
állapodásban kell rögzíteni. A családi eseményekhez kap-
csolódó rendezési és szervezési szolgáltatások díjtételeit 
a rendelet részletesen tartalmazza, amely elolvasható a 
városi honlapon, illetve tájékoztatást adnak a hivatal anya-
könyvvezetôi. 

Dr. Székelyné Opre Mária

Kötelezô a kéményseprés

Értesítjük Önöket, hogy 
a kötelezô kémény-
seprô-ipari közszolgál-
tatásról szóló 27/1996. 
(X. 30.) BM rendelet 3–7. §-ai alap-
ján a Magyar Kémény Kft. (7400 
Kaposvár, Petôfi tér 1.) alkalmazottai 
2011. január 14. és 2011. márci-
us 15. között keresik fel Isaszeg vá-
ros lakosságát a kötelezô kéménysep-
rés miatt. Felhívjuk szíves figyelmüket, 
hogy a társaság alkalmazásában álló 
dolgozók névre szóló megbízólevéllel 
rendelkeznek!

Értesítjük Önöket, hogy a jobb la-
kossági ellátás és elérhetôség érde-
kében a Magyar Kémény Kft. (7400 
Kaposvár, Petôfi tér 1.) a Gödöllô, 
Remsey krt. 12. cím alatt kirendelt-
séget hozott létre. Elérhetôségei: 
tel./fax: 28/419-534, e-mail: MKGo-
dollo@gmail.com. Ügyfélfogadási idô: 
hétfôn: 12.00–16.00, szerdán: 10.00–16.00, 
pénteken: 8.30–11.00.

Polgármesteri Hivatal

Részletek a Képviselô-testület döntéseibôl
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Isaszeg Város Önkormányzat Képviselô-testülete az általa 
fenntartott óvodákban és általános iskolákban a leendô böl-
csôdések, óvodások és elsô osztályosok beíratásának idô-
pontjait az alábbiak szerint határozza meg:

A bölcsôdei beiratkozások idôpontja: 2011. április 
14–15. csütörtök és péntek 8.00–18.00 óráig.

Helyszíne: Aprók Falva Bölcsôde, 2117 Isaszeg, Móricz 
Zsigmond utca 14. Telefon: 495-490.

Az óvodai beíratás a 2010/2011-es nevelési évre: 
2011. április 14–15. (csütörtök, péntek).

A Bóbita (Vadász utca 2.) és a Hétszínvirág Óvodákban 
(Madách utca 11.) ezeken a napokon 8.00–18.00 óra kö-
zött fogadják a kedves szülôket.

Az óvodai felvételrôl az óvodai férôhelyek függvényében 
az óvoda vezetôje dönt az érvényes jogszabályi elôírás alap-
ján, és az óvodában kialakított hagyományos módon, írásban 
tájékoztatja a szülôket.

Az általános iskolai beiratkozás a 2010/2011-es 
tanévre a Damjanich János Általános Iskolába és a Klapka 
György Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
ménybe: 2011. április 14. csütörtök 8.00–13.00 óráig és 
2011. április 15. péntek 13.00–18.00 óráig.

A beíratás helyszíne: a Damjanich János Általános Iskola 
(2117 Isaszeg, Madách u. 1. Telefon: 582-250) és a Klapka 
György Általános Iskola és AMI (2117 Isaszeg, Kossuth L. u. 
85. Telefon: 495-708).

Kérjük a kedves szülôket, hogy tanköteles gyermeküket 
szíveskedjenek a megjelölt két napon a körzeti általános is-
kolákba beíratni, ahol szeretettel fogadnak mindenkit a pe-
dagógusok. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az óvodai és beiskolázási 
körzetek megtekinthetôk az óvodákban, iskolákban és a 
www.isaszeg.hu honlapon. Arról, hogy melyik intézmény 
biztosítja Önöknek a kötelezô felvételt, az óvodákban és az 
iskolákban kapnak felvilágosítást. Ha nem a lakóhely, vagy 
kijelölt körzet szerinti iskolát választják, akkor is a körzeti óvo-
dába vagy iskolába kell beíratni a gyermeket, és a beíratással 
egyidejûleg írásban kérni kell a választott iskolába való felvé-
telt. Amennyiben a választott intézmény igazgatója kérésü-
ket elutasítja, a kötelezô felvételt biztosító körzeti iskolában 
kell megkezdeni a tanulmányokat. A Képviselô-testület ren-
deletben szabályozta a beiratkozások és a felvételek szabá-
lyait, amely elolvasható az intézményekben, illetve a városi 
honlapon.

A beiratkozást követôen döntenek a képviselôk arról, 
hogy a jelentkezôk számának függvényében intézményen-
ként hány csoport és osztály indítását engedélyezik, és mi-
lyen létszámokkal. Az intézményvezetôk ezután döntenek a 
felvételekrôl, és írásban értesítik a szülôket. 

Kérjük a tisztelt szülôket, hogy a beiratkozáshoz feltétle-
nül vigyék magukkal:
– a személyi igazolványt, 
– gyermekük születési anyakönyvi kivonatát, 

– az állandó lakcímet vagy tartózkodási helyet igazoló kár-
tyát, 

– az iskolaérettséget igazoló óvodai szakvéleményt,
– a Nevelési Tanácsadó szakvéleményét (ha vizsgálaton vett 

részt a gyermek),
– 550 Ft-ot és 1 db fényképet a diákigazolvány elkészítésére.
Az intézmények vezetôi mindenben segítséget nyújtanak 
Önöknek. Részletesebb tájékoztatót és az intézményeink be-
mutatását a www.isaszeg.hu honlapunkon is megtalálhatják. 
Várjuk szeretettel gyermekeiket intézményeinkben! 

Polgármesteri Hivatal

Kormányablak

A Kormány 2011. január 3-án az ország 29 pontján nyitott 
integrált ügyfélszolgálati irodákat – Kormányablakokat, ahol 
az állampolgárok egyszerûen és gyorsan intézhetik ügyeiket. 
Létrehozásuk a kormányzat elsô lépése az ügyfélbarát és 
szolgáltató állam, a Jó Állam megteremtése felé. 

Az Önhöz legközelebb esô Kormányablakok: 
Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Ügyfélszolgálata 
2700 Cegléd, Kossuth tér 7. (a Ceglédi Körzeti Földhivatal-
ban) és a
Pest Megyei Kormányhivatal Váci Ügyfélszolgálata 
2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16. (a Magyar Államkincs-
tárral egy épületben).
Nyitvatartás: munkanapokon 8.00–20.00 óráig.
A Kormányablak
– széles körû tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mikor, 

hogyan és melyik hatóságnál intézheti,
– felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen ké-

relmet, formanyomtatványt szükséges elôterjeszteni,
– segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a 

csatolandó dokumentumok ellenôrzésében.
A Kormányablakban többek között
– ügyfélkaput létesíthet,
– egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgálta-

tásokat intézhet,
– családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támo-

gatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermek-
nevelési támogatás),

– tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illet-
ve gyermekgondozási díj igénylésérôl, a magyarigazolvá-
nyokkal kapcsolatos ügyintézésrôl, 

– megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni lap 
másolat és térképmásolat elektronikus lekérdezésével.

Az ügyfélszolgálatok további ügyköreirôl, mûködésérôl és 
helyszíneirôl részletes és aktuális információt talál a www.
kormanyablak.hu honlapon.

Viszontlátásra a Kormányablakban!
www.kormanyablak.hu

Tájékoztató a bölcsôdei, óvodai és iskolai beiratkozásról
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Tájékoztatjuk az érintetteket a súlyos mozgáskorlá-
tozott személyek közlekedési kedvezményeirôl: 
− személygépkocsi szerzési támogatás, 
− személygépkocsi átalakítási támogatás, 
− közlekedési támogatás. 
Ki kérheti a szerzési támogatás megállapítását? 
– A súlyos mozgáskorlátozott személy, aki érvényes vezetôi 

engedéllyel rendelkezik, vagy gépjármûvezetôi alkalmas-
ságát a szakértôi bizottság megállapította, vagy ha vezetôi 
engedéllyel nem rendelkezik, de személygépkocsival tör-
ténô szállítását érvényes vezetôi engedéllyel rendelkezô 
szülôje, házastársa vagy a vele legalább egy éve közös 
háztartásban élô élettársa írásbeli nyilatkozatban vállalja, 

– az a személy, aki a vele közös háztartásban élô 3. életévét 
betöltött, súlyos mozgáskorlátozott, kiskorú gyermeke 
személygépkocsival történô szállítását írásbeli nyilatkozat-
ban vállalja, ha a szállítás a gyermek tanulói jogviszonya, 
gyógykezelése, rendszeres intézményi ellátása miatt in-
dokolt, 

– és családjában a tárgyévet megelôzô évben az egy fôre 
jutó jövedelem a tárgyév január 1-jén nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
(2010. január 1-tôl 28 500 Ft ) 2,5-szeresét, 

– a kérelem benyújtását megelôzô hét éven belül mozgás-
korlátozottságára tekintettel nem részesült szerzési támo-
gatásban vagy gépjármû-behozatali vámmentességben. 

A Pest Megyei Kormányhivatal az alábbi feltételek együttes 
fennállása esetén szerzési támogatásra való jogosultságot 
állapíthat meg annak a súlyos mozgáskorlátozott személy-
nek is, 
– aki a szakértôi bizottság véleménye szerint gépjármû ve-

zetésére alkalmatlan, 
– akinek a gépjármûhasználata munkaviszonya vagy tanu-

lói jogviszonya fenntartása miatt indokolt, 
– akinek a szállítását érvényes vezetôi engedéllyel rendel-

kezô, vele legalább egy éve közös háztartásban élô, nagy-
korú gyermeke, testvére írásbeli nyilatkozatban vállalja. 

A támogatás mértéke a vételár, illetve a forgalomba helye-
zéssel kapcsolatos költségének 60%-a, legfeljebb azonban 
300 000 forint. 
Személygépkocsi átalakítási támogatás 
– Gyárilag automata sebességváltóval felszerelt személy-

gépkocsi vásárlásához, gépkocsi segédberendezéssel tör-
ténô felszereléséhez, átalakításához nyújtott támogatás, 
továbbá 

– a személygépkocsi olyan átalakításához nyújtott támoga-
tás, amely lehetôvé teszi a súlyos mozgáskorlátozott sze-
mély személygépkocsival történô szállítását, vagy 

– a személygépkocsinak a súlyos mozgáskorlátozott sze-
mély biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellá-
tásához nyújtott támogatás. 

Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de 
legfeljebb 30 000 forint. 

Közlekedési támogatás 
A közlekedési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott sze-
mély közlekedési többletköltségeinek részleges támogatása. 
Alapösszege: 7 000 Ft/év. 

A közlekedési támogatás mértéke 

Életkor 
év 

Tanul, dolgozik, 
támogatás Ft/év 

Inaktív támogatás 
Ft/év 

1–62 24 500 Ft 7 000 Ft

62– 7 000 Ft 7 000 Ft

Életkor 
év 

Tanul, dolgozik, és 
kiskorú eltartásáról 

is gondoskodik 
támogatás Ft/év 

Inaktív támogatás, 
ha kiskorú eltartásáról 

is gondoskodik 
Ft/év 

1–62 28 000 Ft 10 500 Ft

62– 10 500 Ft 10 500 Ft

Fontos tudni 
– A közlekedési kedvezmények iránti, illetve a szerzési tá-

mogatás érvényességének meghosszabbítására irányuló 
kérelmet a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illeté-
kes települési önkormányzat jegyzôjéhez kell benyújtani 
a tárgyév április 30-ig.

– Átalakítási támogatás iránti kérelem a tárgyévben bármi-
kor benyújtható.

– A közlekedési kedvezmények megállapításának jövedel-
mi határa: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 2,5-szerese (2010-ben 71 250 Ft).

– Szerzési, illetve átalakítási támogatás ugyanazon sze-
mélyre tekintettel hétévenként egy ízben adható. 

– Nem jogosult közlekedési támogatásra az a súlyos moz-
gáskorlátozott személy, aki fogyatékossági támogatásban 
részesül. 

Az elidegenítési tilalmat a jármûnyilvántartásba az állam ja-
vára bejegyzik.

Felvilágosításért a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájá-
hoz fordulhatnak telefonon (28/583-100/121-es mellék), 
vagy személyesen ügyfélfogadási idôben.

Polgármesteri Hivatal

Segítség a súlyos mozgáskorlátozottaknak

Mozgássérültek közgyûlése
Szeretettel várunk minden kedves egyesületi tagot és ér-
deklôdôt a Dózsa György Mûvelôdési Otthonban 2011. 
március 11-én 10 órakor tartandó közgyûlésünkre. A köz-
gyûlésen az üdülési lehetôségekrôl is szó lesz, a tagdíj be-
fizetése is lehetséges. Érdeklôdni az 53/311-854-es szá-
mon az egyesület központjában, vagy a 30/851-2788-as 
telefonszámon, Bilász Ildinél lehetséges.

A Mozgássérültek Ceglédi Önálló  
Egyesületének vezetôsége
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kisebbségi Önkormányzat

városunk

A 2010 októberében megalakult új Képviselô-testület létre-
hozta az SZMSZ-ét, amelyben többek között a bizottságok 
feladatkörét is meghatározta. Így került a Humánerôforrás és 
Közoktatási Bizottság tennivalói közé a kommunikáció. Isa-
szegen az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató, a város hi-
vatalos honlapja és a helyi televízió mûködtetése tartozik 
ehhez a területhez. A Testület megválasztotta az új felelôs 
szerkesztôket az elsô két esetben, akik folytatják az elôzô 
ciklus keretei között a munkát, törekedve az eddigi színvonal 
megtartására illetve emelésére. A helyi tévé mûködtetésérôl 
az elôttünk lévô hetekben születik meg a döntés, addig a 
megszokott formában sugározza adásait, amit a honlapun-
kon is meg lehet tekinteni.

A 2006-ban még nyolcoldalas önkormányzati tájékoztató 
2010-re 16–20 oldalasra bôvült, megújult, az utóbbi hóna-
pokban újabb tartalmi változások vannak folyamatban. A hir-
detéseket kedvezôbb áron adhatják fel újságunkban, mely-
nek árai honlapunkon is megtalálhatóak (www.isaszeg.hu). 
A honlap folyamatosan frissül új információkkal, adatokkal, 

valamint változásokat találhatnak a menüpontok elrendezé-
sében is. Így kerültek egy helyre az egészségüggyel kapcso-
latos adatok. Új tartalom az eseménynaptár, mely a hon-
lap jobb felsô sarkában látható. Az érdekelt napra kattintva 
látható, hogy azon a napon milyen rendezvények várják az 
érdeklôdôket, akár intézményi, akár civil szervezésben. Segít 
abban, hogy elôre tervezhetôk legyenek a programokon való 
részvételek, idôpontok, a szervezôk számára pedig egyez-
tetési lehetôséget kínál, hogy a rendezvények lehetôleg ne 
ütközzenek egymással. Figyelembe vesszük és továbbra is 
várjuk olvasóink jelzéseit is, így került fel a helyi buszjárat friss 
menetrendje. A galéria kiegészítésre került a rendezvények 
fotóival, illetve a médiatárba is néhány perces videoanyagok 
kerülnek folyamatosan. Olvasgassák, fedezzék fel a honlap 
nyújtotta lehetôségeket!

Igyekszünk a leghitelesebb tájékoztatást megvalósítani, 
kérjük, figyelmükkel tiszteljenek meg minket, és egymást is 
azzal, hogy tájékozódnak, és minél többen meglátogatják a 
rendezvényeket. 

Czeglédi Sándorné, 
a Humánerôforrás és Közoktatási Bizottság elnöke

Februárban cigány gyermekek számára amatôr színjátszó kör 
indult. A program kivitelezésében segítséget nyújt – együtt-
mûködési megállapodásunk alapján – a Gyermekjóléti Szol-
gálat is. Már több foglalkozást is tartottunk, aminek nagy si-
kere volt a gyermekek körében. Az alsó tagozatos tanulóknak 
meghirdetett szakkört rengeteg játék, játékos feladat jellemzi, 
fantasztikus hangulatban telnek az egy–másfél órás foglalko-
zások. A szakkör keretében elsajátított készségek, képessé-
gek hasznosnak bizonyulnak majd az iskolai teljesítménnyel 
kapcsolatban is, hiszen ezek a játékok a személyiség egészé-
re is jótékony, fejlesztô hatással bírnak.

A másik program a „Segítôkéz” Családsegítô és Gyermek-
jóléti Szolgálat szervezésében, de a CKÖ-vel együttmûködve 
indult el, kifejezetten hátrányos helyzetû gyerekek számára. 

A jobb agyféltekés rajztanfolyam országosan már nagy 
sikert aratott. Egy olyan szemlélet elsajátítását teszi lehetôvé, 
mely a hagyományostól merôben eltérô látásmóddal ismer-
teti meg a gyerekeket önmagukkal és az ôket körülvevô vi-
lággal kapcsolatban. 

A program állandó létszáma 11 gyermek, de az érdek-
lôdés ennél jóval nagyobb. Elképesztôen nagy sikere van a 
foglalkozásoknak. Ezek a gyerekek, akik az iskolában jelentôs 
hátránnyal indulnak a többiekhez képest, mert a tanítási-ta-
nulási folyamatot számos tényezô hátráltatja, olyan fantasz-
tikus lelkesedéssel és akarattal fogtak neki a tanfolyamnak, 
mely mindannyiunk számára megdöbbentô volt. Volt olyan 

gyermek, aki szünet nélkül, folyamatosan dolgozott három 
órán keresztül. Az eredmények pedig magukért beszélnek. 
Tanév végére tervezzük az elsô kiállítást, mely a gyerekek 
elsô munkáit mutatná be.
Tehetségkutatás A tavaszi és nyári idôszak folyamán több 
tehetségkutató rendezvény, fesztivál is indul országszer-
te. A CKÖ segíteni szeretné az isaszegi tehetségeket, ezért 
várjuk a magukat megmérettetni vágyók jelentkezését. Ma-
gyar nóta, ének, zene, tánc, vers- és prózamondás, valamint 
egyéb kategóriákban is várunk jelentkezôket. A CKÖ vállalja, 
hogy az érdeklôdôknek elkészíti a bemutatkozó filmjét, és 
benevezi a tehetségkutató versenyre. Részleteket megtud-
hatnak, valamint jelentkezni lehet március 31-ig: e-mailben 
az isaszeg.cko@gmail.com címen, telefonon: Vidák Sándor, 
20/361-6259 vagy Kun Gergely, 70/977-4697.

Isaszegi CKÖ

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat hírei

A városi kommunikációról

Közmeghallgatások
A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselô-testülete 
március 10-én 16.00 órától a Templom utca 30. szám 
alatti Tájházban közmeghallgatás tart.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselô-testüle-
te március 19-én 15.00 órától a Dózsa György Mûvelô-
dési Otthonban közmeghallgatás tart.
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Felhívás Tóth Árpád  
versmondó versenyre

A Nyugat nemzedékének ki-
magasló költôóriása, aki a tü-
dôbetegségét több nyáron át 
a településünk tiszta levegôjén 
gyógyíttatta, 125 éve született. 
A jubileumra Isaszeg Város Ön-
kormányzata több rendezvény-
nyel is készül. Ennek részeként 
versmondó versenyt hirdet há-
rom korosztály (az általános isko-
la 7–8. osztályába, a középiskola 
9–11. osztályába járók, valamint 
nyugdíjasok) számára. Jelentkezhetnek az Isaszegen lakó, to-
vábbá a városunk három iskolájában tanuló fiatalok, valamint 
a nyugdíjas szervezeteink tagjai is. 

A versenyre a költô egy szabadon választott versével le-
het nevezni 2011. március 18-áig a Jókai Mór Városi Könyv-
tárban (Dózsa György u. 2.). Jelentkezési lap helyben vagy a 
www.isaszeg.hu honlapról letöltve szerezhetô be. 

Az elsô 40 jelentkezôt Tóth Árpád-verseskötettel ajándé-
kozzuk meg, amely jelentkezéskor a könyvtárban átvehetô.

Az elôdöntôket korosztályonként április elsô hetéig bo-
nyolítjuk le. A döntôre április 9-én, szombaton délelôtt kerül 
sor a Tóth Árpád Irodalmi Napok keretében, jeles szakem-
berekbôl álló zsûri elôtt. A legjobbak értékes jutalomban ré-
szesülnek.

Támogassuk ôket!

Kérjük, személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogassák az 
alábbi isaszegi egyesületek, alapítványok, közalapítványok 
mûködését, mivel ôk a tevékenységükkel, rendezvényeikkel, 
a kitûzött céljaik megvalósításával a város érdekeit szolgálják. 
A 2010 évi felajánlásaikat ezúton is megköszönik, és várják 
az ez évi további támogatásokat:
•	 Isaszegi	Mûveszeti	Alapítvány	 18660991-1-13
•	 Isaszeg	Sportjáért	Alapítvány	 18667132-1-13
•	 Isaszeg	Népi	Hagyományai	Közalapítvány		 18660991-1-13
•	 Isaszeg	Környezetvédelméért	és		

Természetvédelméért	Közalapítvány		 18664847-2-13
•	 Nyugdíjasok	a	Nyugdíjasokért	Alapítvány	 18667338-1-13
•	 Együttmûködés	Isaszegért	Egyesület		 18701115-1-13
•	 Polgárôrség	Bûnmegelôzési		

és	Önvédelmi	Egyesület		 18681244-1-13
•	 Isaszegi	Múzeumbarátok	Köre		 19184740-1-13
•	 Isaszegi	Nyugdíjasok	Baráti	Köre		 18702800-1-13
•	 Isaszegi	Gábor	Dénes	Számítástechnikai		

és	Informatikai	Központ	Alapítvány	 18668281-2-13
•	 Isaszegi	Jókai	Mór	Városi	Könyvtár		 16796342-1-13
•	 „100	éves	iskola”	Alapítvány		 18708088-1-13
•	 Gyermekekért	Oktatási-Nevelési	Alapítvány		 18670505-1-13
•	 Határon	Túli	Emlékhelyekért	Alapítvány		 18713611-1-13
•	 Isaszeg	Természetbarát	Klub	 18723263-1-13
•	 Isaszeg	Nagyközség	Egészségügyéért		

Közalapítvány	 18681701-1-13

Polgármesteri Hivatal

Az Iparmûvészeti Múzeum aulájában a Magyar Kultúra Nap-
ján Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erôforrás miniszter kulturális 
és oktatási díjakat adományozott kiemelkedô teljesítményt 
nyújtó mûvészeknek, mûvészeti alkotó közösségeknek, 
könyvtárosoknak és a kultúra támogatóinak, valamint egye-
temi oktatóknak, pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak 
és neveléstudományi kutatóknak, közöttük Prof. Dr. Frisnyák 
Sándornak, a Nyíregyházi Fôiskola Természettudományi és 
Informatikai Kara nyugalmazott egyetemi tanárának.

 Az idén 77 éves Dr. Frisnyák Sándor Isaszeg egyik büsz-
kesége. A geográfus 1968 óta tanít a nyíregyházi Bessenyei 
György Tanárképzô Fôiskolán. A Földrajz Tanszéket, utóbb 
a Turizmus és Földrajztudományi Intézetét sokáig vezette, 
jelenleg is professor emeritusként ugyanitt dolgozik. A tör-
téneti földrajz nemzetközileg elismert tudósa. 1997-ben az 
Árpád-kori Magyarország gazdasági földrajza és hazánk feu-
dális kori földrajzi munkamegosztása témakörében készítet-
te el habilitációját, majd 2000-ben elnyerte az MTA doktora 
címet.

Iskolateremtô oktató- és nevelômunkájáért, kutatási te-
vékenységéért többször kitüntették itthon és határainkon 

túl. Köteteinek, tanulmányainak se 
szeri, se száma. Nem csupán az 
egyes kis- és nagytájaink, hanem 
az egész Kárpát-medence történe-
ti geográfiájának a mûvelésében, 
feltárásában jelentôs a szerepe. Az 
MTA köztestületi tagja. Közel há-
rom évtizede tagja az Akadémia 
különbözô tudományos bizottsá-
gainak, 2001 óta pedig a Magyar 
Földrajzi Társaságnak is az alelnö-
ke. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület létrehozásában 
alapító tagságot vállalt. Tanári munkáját, a vezetôi feladatait 
és a közéleti tisztségeit mindenkor szolgálatként végezte. 

Néhány éve, amikor Isaszegre költözött, az elsô dolga 
volt belépni a Múzeumbarátok Körébe, és a Falumúzeu-
munknak ajándékozni a könyveinek egy-egy példányát, hogy 
azok mások számára is hozzáférhetôk legyenek. Ittlétének az 
eredményeként már több tanulmányt is közzétett a Gödöl-
lôi dombvidék és Isaszeg környékének történeti földrajzáról. 
Kitüntetéséhez gratulálva, városunk immár a lelkes lokálpat-
riótát is köszönti Professzor Úr személyében. 

Dr. Székely András Bertalan

Gratulálunk, Professzor Ûr!
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hirdetés

A legtöbb 18–19 éves fiatal beiratkozik egy gépjármûvezetôi 
tanfolyamra, de a szükség, vagy sokszor egyéb más ok miatt 
a náluk idôsebbek is bátran belevágnak a vezetni tanulás 
rejtelmeibe, mégpedig általában nagy sikerrel. Ha valaki jo-
gosítványt szeretne, akkor az elsô dolga keresni egy számá-
ra szimpatikus autósiskolát és beiratkozni oda. Igen ám, de 
melyik autósiskolát célszerû kiválasztani, melyik telepü-
lésen, milyen árkategóriában? Egyes autósiskolák ajánlatai 
annyira csábítóak, hogy sokszor az ember nem tud ellenállni, 
és azonnal kapva kap az ajánlaton. Csak nehogy az óriási 
kedvezmény a minôség rovására menjen!

Keressünk meg néhány autósiskolát és kérdezzünk!
Fogyasztói társadalomban élve legtöbben az ár alapján 

választanak autósiskolát. De esetünkben nem biztos, hogy 
ez a legjobb stratégia. „B” kategóriás jogosítványt tekintve, 
50–60 ezer forintból nem lehet „kihozni” azt! A jogosítvány 
teljes költsége az elméleti és gyakorlati oktatás díjából, az 
elsôsegély-nyújtási ismeretek, valamint a vizsgadíjakból te-
vôdik össze. Ehhez jönnek még járulékos költségek: orvo-
si alkalmassági vizsgálat díja, fénykép költség, okmányirodai 
költség. Pontosan mit tartalmaz a tandíj összege? Termé-
szetesen az is igaz, hogy nem mindig a legdrágább a legjobb. 
Van-e valamilyen kedvezmény, részletfizetési lehetôség?

A képzés elméleti oktatással kezdôdik, ami autósiskolától 
függôen két-három hetet vesz igénybe. Hol, milyen körül-

mények között tartják pontosan ezeket a tanfolyamokat? 
Segítik-e az otthoni felkészülést oktatási anyaggal, eset-
leg gyakorló CD-vel? Ezután következik a KRESZ-vizsga, 
melyet manapság érintôképernyôs számítógépen, tesztprog-
rammal kell teljesíteni. Meg tudjuk-e oldani a vizsgára uta-
zást,  vagy szívesen vennénk, ha az iskola ezt is megolda-
ná? Sikeres vizsga után következik a tanfolyam legfontosabb 
része, a gyakorlati oktatás. A tanuló, valamint az autósiskola 
között létrejött tanulmányi szerzôdésnek a gyakorlati oktatás 
árát, óradíját is tartalmaznia kell. Jól döntünk, ha olyan iskolát 
választunk, ahol az alapóradíjak megegyeznek a pótórák (kö-
telezô órákon felüli órák) óradíjával. Hol van a tanpálya, hol 
lesz a forgalmi vizsga, mik a találkozási pontok a gyakor-
lati oktatóval, mi a teendô, ha nem vagyunk megeléged-
ve oktatónkkal, haladási ütemünkkel, autósiskolánkkal?

Amennyiben mégsem a megfelelô autósiskolát vá-
lasztottuk, tudnunk kell, hogy egy formanyomtatvány kitöl-
tése után lehet autósiskolát is váltani. Miután leigazolták a 
vezetett tanórákat, az általunk kiválasztott új iskolánál a nyom-
tatványt leadva néhány nap alatt megoldható az átiratkozás.

A tanuláshoz sok sikert, a vezetéshez magabiztosságot, 
a jogosítvány megszerzése után pedig balesetmentes közle-
kedést kívánok! (x)

Oláh Róbert iskolavezetô, Pelikán Autósiskola
www.pelikansuli.hu • 20/9 734 738

Hogyan válasszunk autósiskolát?

LA
Nyomdaipari Kft.

média

telefon: 20/851-4368

web: www.la4.hu

e-mail: la4@la4.hu

minden, ami nyomda

• tervezés, nyomdai elôkészítés 
(logó- és arculattervezés, hirdetések tervezése, 
tördelés, szkennelés)

• nyomtatás 
(névjegykártya, szórólap, újság, könyv stb.)

• nagy formátumú nyomtatás 
(tábla, molinó, plakát többféle alapanyagra)
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magyarország

Bevezetésképp nézzünk egy áttekintést az államadósságról: 
A GDP-hez viszonyítva 1998-ban még 61,9% volt, ezt 2001-
re sikerült 53,1%-ra csökkenteni. Az azóta eltelt idô gazda-
ságpolitikája oda veze-
tett, hogy az idén már 
kb. 80%. (Az EU-ban 
a megengedett 60%, 
amit Csehország 28, 
Lengyelország 45,5%-
kal stabilizált). Eszerint 
minden magyar állam-
polgár 2,2 millió forint 
adóssággal rendelkezik, 
mely egy átlagos, négy-
tagú család esetében 
8,8 millió Ft-ot jelent.

Magyarország e kötelezettségeit nem tudja másból fe-
dezni, csak a befizetett adókból. Az aktuális adótörvények 
tükrözik a kormány elképzeléseit, a törvény bevezetésekor 
pedig kiderül, hogy a gyakorlatban hogyan válik be. A hosszú 
távon is kiszámítható szabályozás fontos, mely a gazdaság 
fejlôdését segíti elô. Ez az egész társadalom érdeke, és ha a 
társadalom életszínvonala emelkedik, az mindannyiunk szá-
mára jobb életet fog hozni.

A társadalmat az viszi elôre, ha tagjai dolgoznak, adófi-
zetéssel részt vesznek a közös célok megvalósításában, és 
gyermekeket is nevelnek. Külön-külön egyik sem jó, mert ha 
nem dolgozunk, csak gyermekeink születnek, akkor ôket má-
soknak kell eltartani. Ha dolgozunk, de nem születnek gyer-
mekeink, fogyunk, és nem lesz, aki a nyugdíjunkat biztosítsa.

Csak az viheti elôre az országot, ha a dolgozni hajlandó 
emberek nevelnek gyermekeket, hiszen a családi példa miatt 
utódaik nagy eséllyel szintén hajlandóak lesznek dolgozni és 
gyermekeket is nevelni. Nagyon lassú folyamat lesz ez, de idô-
vel ez a réteg kiszélesedik. 

Eddig a több gyermeket vállalók vitték a nagyobb terhet, 
mert ôk a fizetésükbôl több embert tartanak el. A kormány cél-
ja ezért a családbarát adórendszer bevezetésével az igazsá-
gosabb teherviselés és a demográfiai katasztrófa elkerülése 
volt. A rendszer leglényegesebb pontja a családi kedvezmé-
nyek átformálása, így több tényezôtôl (fizetés nagyságától, 
eltartott gyermekek számától) függ, hogy ki mennyi adót fi-
zet. A leginkább kedvezményezettek a közepes jövedelmû 
nagycsaládosok, míg az egykulcsos rendszer miatt az átlag 
alatt keresô, gyermeket nem nevelôk nem részesülnek ked-
vezményben. Ezért a kisebb jövedelmûek esetében (ahol 
eddig a bér adómentes volt vagy az adójóváírás miatt alig 
fizetett adót) a kormány megállapodást kötött a munkaadók-
kal a béremelés mértékérôl, melyben szabályozta a bérmi-
nimumot. Mivel sajnos a munkaadók a megállapodást sok 
esetben nem tartják be (gyakran még az állami intézmé-
nyek, önkormányzatok sem), ezért ez a rendszer ebben a 
formában biztosan nem maradhat fent. A kormány szándé-

ka, hogy ezt a problémát mielôbb orvosolja. Ha nem tudja 
elérni, hogy a munkaadók a megállapodást betartsák, akkor 
feltehetôen az adótörvényt fogja korrigálni.

A kitûzött cél most egy saját lábán álló, erôs ország 
megteremtése, ahol a megtermelt javak a nemzetet erôsí-

tik. Ezt alapozza meg a 
vállalkozások terheinek 
csökkentése a magyar 
vállalkozások megerô-
sítése érdekében és a 
személyi jövedelem-
adó csökkentése, mely-
nek eredményeként 
az emberek zsebében 
több pénz maradhat. 
Mindkettô a gazdaság 
élénkítését szolgálja, 
amely alapja lehet a 

munkahelyteremtésnek is, ezáltal pedig a jobb élet lehe-
tôségének. 

Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy sok magyar vál-
lalkozás települt Szlovákiába az alacsony összegû, egykulcsos 
adórendszer miatt. Ezt a gazdaságnak elônytelen helyzetet 
változtatja meg a vállalkozások adókötelezettségének jelen-
tôs csökkentése. Ha a feltételek hasonlóak, a vállalkozások 
helyben mûködnek, és itt fizetnek adót.

Ideje, hogy Magyarország a saját lábára álljon, mert pénz-
ügyi „segítôink”, mint az IMF (Nemzetközi Valutaalap) nem a 
mi érdekeinket szolgálják. Ha körülnézünk a világban, láthat-
juk, hogy azok az országok, melyek a nemzetközi pénzügyi 
körök köldökzsinórján lógnak, teljes egészében elveszítik ön-
állóságukat. A pénzügyi intézmények (Világbank, Nemzetkö-
zi Valutaalap, hitelminôsítô intézetek) országok sorsát döntik 
el, ugyanakkor láthattuk, hogy egyáltalán nem tévedhetet-
lenek. A nagy hitelminôsítôk közvetlenül a gazdasági válság 
kirobbanása elôtt azokat az amerikai bankokat minôsítették 
a legjobbnak, melyeknél a válság kirobbant. Most pedig az 
IMF-rôl derült ki, hogy nem volt képes felismerni a válság kö-
zeledtét, és – beismerése szerint – a hitelnyújtásoknál csak 
a makrogazdasági adatokat vette figyelembe, nem volt tekin-
tettel a társadalmi hatásokra. 

Természetesen nem függetleníthetjük magunkat teljesen 
a környezetünktôl, de minél kevésbé függünk másoktól, an-
nál nagyobb eséllyel vészeljük át a nehéz helyzeteket. Erre 
minden esélyünk megvan, hiszen nem volt olyan rég, amikor 
Magyarország még Európa „éléskamrája” volt, találmányaink 
messze földön híresek, volt autóbusz- mozdony-, sôt, repü-
lôgépgyártásunk is. Ismét meg kell találnunk önmagunkat, 
hinni kell magunkban, és máris nem látszik lehetetlennek, 
amit most még hinni sem merünk.

Jelenleg még sajnos sokak számára nem érzékelhetô 
kedvezô változás, de reméljük, hogy az adórendszer jövôbeni 
változásaival végül minden adófizetô jól jár, és a kitûzött gaz-
dasági célok is megvalósulhatnak.

Kósza Júlia

Adóváltozások

Magyarország államadósságának alakulása az elmúlt 15 évben
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A Magyar Postagalamb 
A/24 Sportegyesület

A Magyar Postagalamb Sport-
szövetség egyesületeinek Ma-
gyarországon közel 5500 tagja 
van. Az Isaszegen mûködô Ma-
gyar Postagalamb Sportegye-
sületet 1955-ben tíz alapító 
tag hozta létre A/22 néven. Az 
egyesület fô célkitûzése a szak-
szerû postagalamb-tenyésztés 
és -versenyeztetés, valamint a postagalambászat tömeg-
sporttá való fejlesztése volt.

A galambászat hamar hagyományt teremtett az isasze-
giek körében, 1989-re a tagok száma már elérte a 42 fôt. Az 
akkori vezetô úgy döntött, hogy létrehoz még egy egyesüle-
tet Isaszegen, A/24 néven. A két egyesület azóta is mûködik. 

Egyesületünk részt vesz a kerületi és az országos ver-
senyeken is, amelyek minden évben májustól augusztusig 
kerülnek megrendezésre. Ilyenkor a galambok különbözô 
távolságú utakat repülnek. Mielôtt a galambok a repülésen 
részt vehetnek, tanítani kell ôket, ezért speciális „tréning” 
röptetéseken vesznek részt. Az A/24 egyesület tagjai nagyon 
szép eredményeket értek és érnek el a megrendezésre ke-
rülô sportversenyeken. Van olyan tagunk, akinek kerületi és 
van, akinek világbajnoki helyezést értek már el a galambjai. 

Szabó Imre hétszer volt kerületi, egyszer országos és 
egyszer szuper kupa bajnok. 2005-ben a Róma nemzetközi 
versenyen Bálint László 20. és Tihon József 23. helyezett 
lett. Kis László 1993-ban a világbajnokságon elsô helyezést 
ért el galambjával. A versenyek befejeztével megünnepeljük 
és díjazzuk a nyerteseket. 

Szeretnénk ezt a több mint 50 éves hagyományt tovább 
ápolni Isaszegen, részt venni galambjainkkal a városi rendez-
vényeken.

Aki kedvet érez ehhez a szép sporthoz, és szeretne egy 
jó csapathoz tartozni, várjuk jelentkezését az alábbi címen: 
A/24 Magyar Postagalamb Sportegyesület, Isaszeg, Sápi u.

Bagó Pál, elnök

civil fórum

Tolvajok!

Ismeretlen elkövetôk a Rózsa utcai sportpálya te-
rületén lévô 8 méter magas oszlopokról levágták 
és ellopták a villanyvezetéket, súlyos anyagi káro-
kat okozva ezzel az egyesületnek és a településnek. 

Amennyiben bármilyen információval rendel-
keznek a lopással kapcsolatban, kérjük, 

jelezzék az alábbi telefonszámon: 
Isaszeg Város Polgármesteri Hi-
vatala, 28/583-102.
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innen-onnan
Farsangi Sport Show 2011
Február 19-én ismét megrendezésre került a tornacsarnokban 
a Farsangi Sport Show. Idén az Európai Unió országainak kul-
túrája és hagyományai volt a fô téma. A verseny az iskolások 
küzdelmével kezdôdött, majd négy nyugdíjas csapat vidám küz-
delmével folytatódott, végül az ifjabbak viadalát láthattuk. A fel-
adatok közt szerepelt: palacsintasütés, népzenék felismerése, 
uniós totó, valamint egy rövid uniós országbemutató a választott 

zene felhasználásával. A sorversenyek után zenés mûsorok következtek. 
A vidám hangulatú délutánt a Csata Táncegyüttes Nemzetközi Táncfesz-
tivál címû mûsora zárta. Végül Hatvani Miklós polgármester nagy öröm-
mel osztotta ki a csapatoknak az ajándékokat. A Csata Táncegyüttesnek 
különdíjat és 100 ezer forintot ajánlott fel. Köszönet a támogatóknak és 
résztvevôknek, akik nélkül ez a nap nem jöhetett volna létre. 

Támogatóink: Isaszeg Város Önkormányzata, Hatvani Miklós polgár-
mester, Damjanich János Álalános Iskola, Dózsa György Mûvelôdési 

Otthon, Piri és Guszti virágüzlet, Hifinet Vegyes Iparcikk Vajda 
Tamás, Teva Magyarország Zrt., HBL Produkció Kft., Vodafone, 
Kis ABC Tesánszki Judit, Formentor Kft., Szabados Péter, Havjár 
Csaba, Takács Gábor Palko Nikolett, Palaga Szilárd, Csata Tánc-
együttes, Bánszkiné Varga Judit, Kôvágó Zsolt, Hajduné Bilász 
Ildikó, Mészárosné Kocsis Katalin, Fáy Orsolya, Nagy Eszter, is-
kolás csapatok és kísérô pedagógusaik, felnôtt csapatok, a zsûri 
tagjai, tecnikai dolgozók.

Palaga Sándorné, szervezô

Házasság Világnapja 

Harminc éve világszerte február második vasár-
napján népszerûsítik a házasság intézményét. 
A társadalom alapegysége a család, annak 
alapja pedig férfi és nô házassága, gyümöl-
cse a gyermek. A gyermek öröm, felnôvén 
támasz a szülô számára, ezért a házasságban 
élôk hosszabb életûek. Az életre szóló párkap-
csolatokban több gyermek születik. 

Egy óbudai esküvôn adta át az elsô Együtt 
címû kiadványt Soltész Miklós államtitkár, ame-
lyet mostantól minden házasságra lépô meg-
kap, jelképezve, hogy a nemzet felemelkedése 
szempontjából kulcsfontosságú ez a fajta élet-
szövetség.

Nônapi köszöntô

„…És nem hasonlítlak angyalokhoz:

asszony vagy, nô vagy, ezért áldalak,

mert úgy szorítsz forrón, sírva, magadhoz,

hogy embernél több leszek általad…” 

Váci Mihály: Szebb öröm
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bálok
Alapítványi bál március 5-én 19.00 órától a SZISZI-ben, 

Gábor Dénes köz 1.
A Zöld Sasok Étterem és Panzió nônapi bált szervez 

2011. március 12-én 19.00 órától. Cím: Isaszeg, Alkotás 
u. 2. Asztalfoglalás: 20/212-8676

elŐadás, vetítés
Elôadás a magyar nép ôstörténetérôl március 5-én 16.00 

órától a Falumúzeumban. Meghívott elôadó: Dr. Farka-
sinszky Tibor. A belépés díjtalan

Dr. Farkas Jenô nyugállományú ezredes „A II. Világháború 
harcai Magyarországon” címû elôadása a Falumúze-
umban, március 11-én 18.00 órától

Múzeumi esték március 19-én 16.00 órától a Falumúze-
umban. Téma: Ausztria – Karintia Elôadó: Notter Béla

kiállítás
5 éves a Csatangoló Tánccsoport címmel fotókiállítás nyí-

lik a mûvelôdési otthonban március 5-én 16.30 órakor, 
melyet 17.00 órától gálamûsor követ. 

fesztivál
Télûzô-tavaszköszöntô kézmûves foglalkozás a Múzeum-

ban március 12-én 16.00-kor, majd 18.00-tól felvonulás 
a Múzeumtól. Kiszebábu-égetés, tánc a tûz melegénél, 
hagyományôrzô táncosok, zenészek, harcmûvészek.

kÖzgyŰlés, kÖzmeghallgatás 
A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselô-testülete 

március 10-én 16.00 órától közmeghallgatást tart a Táj-
házban (Templom u. 30.) 

Mozgáskorlátozottak közgyûlése március 11-én 10.00–
12.00 óráig a mûvelôdési otthonban

A Határon Túli Emlékhelyekért Alapítvány március 11-én, 
18.00 órakor tartja kuratóriumi ülését, melynek helyszíne 
a családsegítô szolgálat épülete (Móricz Zs. u. 16.)

Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének közgyûlése már-
cius 18-án 14.00–16.00 óráig a mûvelôdési otthonban

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat közmeghallgatása 
március 19-én 15.00 órakor a mûvelôdési otthonban

színház, zene 
A Turay Ida Színház Latin érintés címû elôadása március 11-

én 19.00-tól a mûvelôdési otthonban. Belépô: 1600 Ft
Örökzöld Melódiák címmel a Kék Nefelejcs dalkör (Buda-

pest) nosztalgiadélutánt szervez március 20-án 15.00 
órától a mûvelôdési otthonban. Belépô: 850 Ft

Hangverseny a római katolikus templomban. A Gödöllôi 
Városi Vegyeskar J. Haydn: Rorate coeli misét énekli már-
cius 26-án 18.00-kor kezdôdô szentmise keretén belül. 

Mû-Hely-Nap – Kreatív-kulturális kapcsolódás, helyi és kör-
nyékbeli amatôr zenekarok találkozója március 26-án 
19.00 órától a mûvelôdési otthonban

egészségnap, szŰrések 
Egészségnap az egészséges életmód és a betegségmeg-

elôzés jegyében szûrésekkel, tanácsadásokkal, egész na-
pos programkínálattal március 12-én 9.00 órától a mû-
velôdési otthonban

Véradás március 21-én 13.00–18.00 óráig a mûvelôdési 
otthonban

vásár
Babaruha börze baba-, mama-, gyermekruhák vására már-

cius 19-én 8.00–12.00 óráig a mûvelôdési otthonban. Je-
lentkezés: Laci Anna, 20/391-6683; lacianci@freemail.hu

iskolai rendezvények
Kölcsey Ferenc és Erkel Ferenc munkássága, valamint 

szerepük a Himnusz életében címû vetélkedô záróese-
ménye a Damjanich iskola szervezésében március 4-én 
18.00 órai kezdettel a római katolikus templom elôtt

A Klapka iskola meghallgatást szervez az emelt szintû 
ének-zenei osztályt választó gyermekek részére március 
24-én, csütörtökön 17.00–19.00 óra között és március 
26-án, szombaton 10.00–12.00 óra között. Cím: Kossuth 
Lajos utca 85.

A Klapka iskola vers- és mesemondó versenye március 
23-án, a verseny gálája pedig március 25-én kerül meg-
rendezésre a mûvelôdési otthonban

ÖsszejÖvetelek
Az Isaszegi Nyugdíjasok Önsegélyezô Klubja nônap al-

kalmából március 5-én 14.00-tól összejövetelt szervez a 
Móricz Zs. u. 16. szám alatt lévô klubhelyiségükben

Képzômûvész Kör minden szombaton 16.00–18.00 óráig 
a mûvelôdési otthonban. Érdeklôdni lehet: Nagy Éva Vi-
cánál (telefon: 70/428-2148) és Szilárdi Edinánál (te-
lefon: 30/990-5373)

Baba-Mama Klub minden pénteken 10.00 órától a Katoli-
kus Otthonban (Templom u. 12.)

Keresztény Családok Összejövetele minden hó utolsó va-
sárnapján 16.00 órától a Katolikus Otthonban.

szolgáltatások 
a mŰvelŐdési otthonban
KRESZ tanfolyam jelentkezés és tájékoztatás március 7-én 

18.00 órától

áprilisi elŐzetes
Bolond bál – fiatalok mulatsága április 1-jén. Belépô kizáró-

lag jelmezben

Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklôdni a mûvelô-
dési otthon irodájában a 28/582-055 vagy a 28/582-056 tele-
fonszámon, az isaszegmuv otthon@citromail.hu címen valamint a 
www.dozsamuvotthon.atw.hu weboldalon is lehet.

A programok változtatásának jogát fenntartjuk!

programajánló
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Isaszegi billentyûsök

Január 29-én este helyi zenészek léptek fel a mûvelôdési ház 
színpadán. Bár koncertre számítottam, kellemes meglepetésként 
laza bárhangulat fogadott. Eleinte kevesen voltunk, de a jelenlé-
vôk száma egyre gyarapodott. Zenehallgatás közben ki a büfébôl, 
ki a „batyuban” hozottból szolgálta ki magát. A jó hangulatban 
táncra is kerekedtünk. Tudomásom szerint városunkban nemigen 
van hasonló, állandó élôzenés szórakozóhely, hiányt pótló volt 
ez a jó kezdeményezés. A fellépôk Ecseri Attila, Kovács István 
„Dugó”, a Rajta Fivérek, Palotai István és Kovácsik Mihály voltak.

Dr. Székelyné Opre Mária

Két kiállítás kapcsán

Németh Mihály porcelánkiállítása január hónapban volt megte-
kinthetô a mûvelôdési otthon elôterében Nagyanyáink konyhája 
címmel. A kiállítás anyaga 25 év gyûjtésének eredménye. Bizo-
nyára azért aratott komoly sikert, mert nemcsak a tárgyak szép-
ségével, de a múltbeli személyes emlékek kapcsolódásával ta-
lálkozhattak a látogatók. A gyûjtô nagy álma, hogy városunkban 
konyhatörténeti múzeumot hozzon létre, kérem, aki tud, segítsen!

A farsang havában Pejkó József amatôr iparmûvész Epizódok 
térbeli megelevenítése címû kiállításával tudtuk megörvendez-
tetni a hozzánk látogatókat. A kiállítás megnyitóján Szabó Endre 
lelkész úr Isten adta tehetségnek nevezte az alkotót. A kiállított 
tárgyak a gazdag, sokszínû, izgalmas, mondhatni játékos élet üze-
netét hordozzák számunkra. Vidámságot, halk rezgést keltenek 
lelkünk belsô húrjain. Nagy öröm számomra, hogy mindezt a 
szépséget megoszthatjuk a város lakóival. Kérem, jelentkezzenek 
a jövôben is azok az amatôr alkotók, akik szívesen megosztják ve-
lünk mûveik örömét. Köszönettel a mûvelôdési otthon nevében:

Verseczkyné Sziki Éva

Könyvtári hírek 
Az elmúlt idôszakban a Klapka iskola 2.a osztálya látogatott el 
hozzánk az Utazás Meseországba címû játékos, vetélkedôs 
irodalmi népmese-foglalkozásra. Közös rejtvényfejtés, képki-
rakó, villámkérdések segítségével felelevenítettük a népmesegyûjtôkrôl, mesemondókról, a népmesék szereplôirôl, a varázs-
erejû tárgyakról, mesebeli ételekrôl és varázsszavakról tanultakat. A foglalkozást a hétfejû sárkány legyôzése, lefejezése zárta, 
aki a kacsalábon forgó várban ôrizte az elrabolt királykisasszonyt, melyhez a közösen elmondott Weöres Sándor: A hétfejû 
sárkány címû sárkánybûvölô vers is hozzásegített minket. A gyerekek boldogan vitték el a jól megérdemelt sárkányfejeket. 
Az eredményes és aktív részvételért emléklapot ajándékoztunk az osztálynak.

Bejelentkeztek hozzánk a Damjanich iskola 3.b osztályosai is, a Keresd a könyvtárban címû játékos könyvtárhasználati 
foglalkozásra. Körbejártuk a könyvtárat, megbeszéltük a beiratkozás és kölcsönzés szabályait, mit jelent a kölcsönzés, miben 
különböznek a saját könyvek a könyvtáritól, hogyan vigyázzunk a könyvekre, mit jelent a „szabadpolc” kifejezés, miért kell a 
könyveket gerincükkel kifelé fordítva a polcra helyezni, miért fontos, hogy a könyvek mindig ugyanoda kerüljenek vissza stb. 
A foglalkozást könyvek ajánlásával fejeztük be játékos feladatokkal tûzdelve, melyekhez a Tudod-e, A mi Petôfink, A Tündértó 
titka címû könyveket használtuk. Ez utóbbiból felolvastuk a Kifli születése címû mondát, mely nagy tetszést aratott.

Ilyen és ehhez hasonló lehetôségekkel próbáljuk a gyerekekben kialakítani az olvasás megszerettetését, olvasóvá nevelé-
sét. Ezeknek a foglakozásoknak már hagyománya van, amelyeket Majsa Györgyné (Olga néni) tart.

Horváth Árpádné, könyvtárvezetô

kultúra, egyház

A keresztút

Idén március 9-re esik hamvazószerda, a nagyböjti idô-
szak elsô napja. E bûnbánati idôszak egy 40 napos út, 
ami elvezethet minket a nagy hét misztériumának, Jézus 
halálának és feltámadásának méltó megünnepléséhez. 

A nagyböjt a keresztény ember számára egy újabb 
meghívás a megtérésre, lehetôség, hogy megújítsa éle-
tét. Segítség lehet ebben az egyik legismertebb, fôként 
a nagyböjt folyamán végzett ájtatosság: a keresztút. Ez 
az a több mint hatszáz méteres útszakasz, a Szenvedés 
Útja, amelyen Jézus a keresztet hordozta. A mai kereszt-
útjárás az evangéliumokból ered. A  tizennégy stáció-
ból nyolcat az evangélisták mondanak el, további hatot 
a hagyomány csatolta hozzájuk. A hagyomány szerint 
Mária, Jézus anyja, Fia feltámadása után gyakran végig-
járta ezt az utat néhány tanítvány kíséretében. Késôbb 
ezen az úton emlékköveket helyeztek el. A zarándokok, 
akik felkeresték a szent helyeket Jeruzsálemben, végig-
követték Jézus szenvedésének útját Pilátus palotájától a 
Golgotáig. A ferencesek voltak a keresztút legbuzgóbb 
terjesztôi. 

Nagyböjtben közösen végezhetjük egyrészt a temp-
lomban a keresztúti ájtatosságot, Isaszegen pénte-
kenként 18.00- órakor. Másrészt vasárnaponként és 
nagypénteken április 22-én 15.00 órakor kezdôdik az 
isaszegi keresztútnál az ájtatosság. Gondoljunk ezen idô 
alatt a Legszentebbre, a Szeretetre, aki közénk született, 
hogy erôsebben átérezzük, megértsük: értünk szenve-
dett. Ô segít, erôt ad, megszenteli keresztünket. Ha mel-
lé állunk, nem vagyunk egyedül a kereszthordozásban. 
„Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végeze-
téig.” (Mt 28,20)

Haszara Andrea
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sport
100 éves az Isaszegi Sport Egyesület – III. rész
Az I. világháborút 1920-ban erôszakkal lezáró trianoni béke-
szerzôdés Magyarország területének 71%-át, lakosságának 
59%-át a szomszéd államok birtokába adta, s haderejének 
létszámát 35 ezer fôben korlátozta. Mivel a katonaságunk 
így a honvédelmi feladatokat sem tudta ellátni, az 1921. évi 
53. törvénycikkellyel, s annak 1924. évi végrehajtási rende-
letével életre hívták a levente intézményt. Ennek keretében 
elrendelték, hogy a már iskolába nem járó fiúk 21 éves koru-
kig – katonai alapkiképzéssel is járó – kötelezô testnevelési 
foglalkozásokon vegyenek részt.

Isaszegen a Levente Egyesület alakuló közgyûlésére 
1925. augusztus 27-én került sor. Elnöknek Szabó Károly 
nyugalmazott vezérkari ezredest, ügyvezetônek Kovács Jó-
zsef községi fôjegyzôt, jegyzônek Veiszkopf Gyula közsé-
gi jegyzôt, testnevelés vezetônek Süle Dénes állami isko-
lai igazgatót, pénztárosnak dr. Sáska László községi orvost, 
ellenôrnek Strizs József esperes plébánost, könyvtárosnak 
Mihajlovits Henrik tanítót választották. Testnevelés fôoktató 
1923-tól ’30-ig Süle Dénes, ’36-ig Békési Árpád, ’39-ig Ede-
lényi János, ’44-ig Szentiványi Gyula, majd ’45-ig Litkei János 
volt. Oktatóként Havasi Vince, Káldi Mihály, Ludrovszki Gyu-
la, Polényi Vilmos, Szendrô János, 
Telek András, Vágvölgyi János és 
Volentér Béla tevékenykedett.

A leventeotthon a Rákóczi úti 
mai egészségház volt. Itt gyülekez-
tek vasárnaponként reggel 6 óra-
kor a fiatalok, hogy korosztályon-
ként három századba rendezôdve 
a labdarúgópályára vonuljanak. 
Ha valaki ismételten hiányzott, azt 
a csendôrség segítségével elôállították. A sportfoglalkozások 
délelôtt 9 óráig tartottak, utána a 35 fôs levente fúvószene-
kar indulóira az öregtemplomhoz való menetelés, majd a ka-
tolikus vallásúak részére kötelezô miselátogatás következett.

A Dányi úti pálya mellett 1932-ben 6 lôállású, 50 méter 
lôtávolságú lôtér épült, melyet 1936-ban szertárral és a lôál-
lások feletti tetôvel egészítettek ki. Így az atlétikai gyakorlatok 
mellett lehetôség volt 6 mm átmérôjû, FÉG gyártmányú pus-

kákkal történô lövészetre is. Számtalan fapuska, gyakorló kézi-
gránát, síléc és labda tartozott még a kiképzés kelléktárához.

1933-ban a Levente Egyesületen belül Sport Egyesület 
kezdte meg mûködését Dr. Barabás Géza községi orvos 
elnökletével. Az Isaszegen elôször alakult ifjúsági labdarúgó 
csapat szakosztályvezetôje Szendrô János, intézôje Lôwy 
Béla, edzôje Hargitai Mihály lett. A KÖLASZ 1934–35. évi 
ifjúsági bajnokságában az ellenfelek Gödöllô, Pécel, Rákos-
csaba, Rákosliget, Rákoskeresztúr, Rákoshegy, Gyömrô, Mag-
lód, Üllô, Monor, Csömör, Kistarcsa, Mátyásföld, Sashalom, 
Fót, Dunakeszi és Vác voltak. A bemutatkozás szenzációs si-
kert hozott: a fiatalok a Csömörön játszott egyetlen döntetlen 
mellett, a többi mérkôzést megnyerve, több mint száz gólt 
rúgva szerezték meg a bajnoki címet.

Mivel az Isaszegi Sport Egyesület felnôtt csapata állan-
dó anyagi problémákkal küszködött, 1934-ben beolvadt 
az állami támogatást élvezô Levente Sport Egyesületbe. Az 
aranyérmes levente ifjúsági csapat az ISE-bôl Erôs Józseffel, 
Szántai Ferenccel, Pálinkás Józseffel és Klincsek Pállal meg-
erôsödve a Közép-Magyar Labdarúgó Alszövetség 1934–35. 
évi felnôtt II. osztályú bajnokságát is megnyerte, s felkerült az 

I/B osztályba, ahol Isaszegi Leven-
te Sport Egyesület néven még egy 
évig, 1936-ig szerepelt.

Az 1933-ban készült fény-
képen az Isaszegi Levente Sport 
Egyesület bajnokságot nyert if-
júsági csapata látható. Felsô sor: 
Vágvölgyi János oktató, Hargitai 
Mihály edzô és Laci fia, Kovács 
Béla, Ragács Gábor, dr. Barabás 

Géza községi orvos, egyesületi elnök, Szmolicza Sándor, 
Békési Árpád fôoktató, Juhász István, Horváth László, Kó-
por Mihály és Szendrô János szakosztályvezetô. Középsô 
sor: Káldi József, Kalocsai József és Klincsek István. Alsó 
sor: Szmolicza István, Nagy József és Palaga József. Ját-
szott még Farkas Mihály, Hrustinszki József, Rózsahegyi Já-
nos, Skribek József és Sümegi Béla is.

Szendrô Dénes

sor-
szám

dátum nap csapatok
mérkôzés 
kezdete

ifi felnôtt
1. 2011. március 5. szombat Dunakeszi  – Isaszeg 12.30 14.30
2. 2011. március 13. vasárnap Isaszeg – Aszód 12.30 14.30
3. 2011. március 15. kedd Isaszeg – Pomáz 13.00 15.00
4. 2011. március 19. szombat Perbál – Isaszeg 13.00 15.00
5. 2011. március 27. vasárnap Isaszeg – GEAC – 15.00
6. 2011. április 3. vasárnap Isaszeg – Mogyoród 13.30 15.30
7. 2011. április 10. vasárnap Isaszeg – Tahitótfalu 13.30 15.30
8. 2011. április 17. vasárnap Pomáz – Isaszeg 14.00 16.00

sor-
szám

dátum nap csapatok
mérkôzés 
kezdete

ifi felnôtt
9. 2011. április 24. vasárnap Verôce – Isaszeg 14.00 16.00
10. 2011. május 1. vasárnap Isaszeg – Pilisszentiván 14.00 16.00
11. 2011. május 7. szombat Budakalász – Isaszeg 14.30 16.30
12. 2011. május 15. vasárnap Isaszeg – Kisnémedi 14.30 16.30
13. 2011. május 22. vasárnap Vácduka – Isaszeg 15.00 17.00
14. 2011. május 29. vasárnap Isaszeg – Dunabogdány 15.00 17.00
15. 2011. június 5. vasárnap Csomád – Isaszeg 15.00 17.00
16. 2011. június 12. vasárnap Isaszeg – Piliscsaba 15.00 17.00

felnŐtt és ifi csapat tavaszi mérkŐzései

2011. március 15-én, kedden pótoljuk be az ôszrôl elmaradt Isaszeg – Pomáz mérkôzést.
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isaszegi ízek
Mire a szódából palacsinta lesz

Klári néni 1927-ben született. Édesanyja belehalt a szülésbe, 
félárva gyerekként állami gondozásba került. 1947-ben kö-
tött házasságot Pál Pállal, három gyermekük született: Klára, 
Edit és Judit. 

– Hogyan kezdôdött a család szódakészítésének tör-
ténete?

– A szódakészítô üzem a 
Kossuth u. 100. alatt volt, a 
férjem szüleinek tulajdoná-
ban. A szódagép most már 
közel 100 éves. A háború 
utáni államosításkor elvették 
a családtól a gépet, de 1957-
ben férjemmel kölcsönbôl és 
saját tôkébôl újra megvásá-
roltuk. Az akkori munkanél-
küli világban úgy gondoltuk, 
ez egy lehetôség a megélhe-
tésre. 1959-ben költöztünk a 
Kossuth u. 32-be, itt építet-
tük fel saját kis üzemünket, 
ami egészen 2002-ig mûködött. Fér-
jem sajnos sokat betegeskedett az 1944-ben szerzett hábo-
rús szilánkok miatt, melyek egész életében a testében ván-
doroltak, 1976-ban özvegy maradtam.

– Hogyan készítették a szódát?
– Ahhoz, hogy az üzem mûködhessen, ipari áramnak, kü-

lön üvegtöltô és külön üvegmosó helyiségnek kellett lennie. 
Fúrt kútból hoztuk fel a vizet, ez nagyon jó minôségû víz volt, 
akkor még nem volt a faluban hálózati víz. Itt már villany-
motor hajtotta a korábban kézzel hajtott gépet. A 20 kg-os 
szénsavpalack segítségével megfelelô nyomáson kitûnô mi-
nôségû szódavíz keletkezett. Vigyázni kellett, hogy az üvegek 
épek legyenek, nehogy felrobbanjanak a nyomástól. Ehhez 
védôfelszerelés is volt, dróthálós sisak és gumiköpeny. Saj-
nos volt úgy, hogy hiába volt ép az üveg, a nagy melegben 
mégis felrobbant. Többféle szódásüveg volt: cifra, színes, cí-
meres, feliratos, késôbb mûanyagcsöves, és tiszta mûanyag. 
Az emberek ragaszkodtak a hagyományos üveghez és az isa-
szegi vízbôl készült erôs szódához, amelynek szinte minden 
cseppjét ki lehetett nyomni.

– Miként árusították? 
– Az elkészített szódát árultuk háznál és kiszállítva. Egy 

üveg szódavíz ára 99 fillér volt akkoriban. Késôbb, amikor 
már volt lovunk, akkor lovaskocsival jártam a falut és juttat-
tam el a szódát az emberekhez. Reggel megtöltöttem az 
üvegeket, azután elláttam a házimunkát. Délután kettôkor 
elindultam a telep felé (így hívtuk falu a balra esô részét), 

aztán hazajöttem, kicseréltem az üres szódásüvegeket, és 
négy óra körül mentem a másik irányba. Vittem házakhoz, 
kocsmákhoz, lakodalomhoz meg a majálisra. Egy láda szóda 
25–30 kg volt, 12–13 láda fért a kocsira. Amikor este kilenc 
után hazaértem, még elláttam a lovat, csak utána térhettem 
be a házba. 

– Hány lova volt Klári né-
ninek?

– Négy lovam volt, de a leg-
jobban a Sárit szerettem. Vak 
volt és púpos is szegénykém, 
de nagyon okos. Magától tudta 
már, merre kell menni, hol, me-
lyik háznál kell megállni. 

– Kemény munka volt ez 
egy nônek.

– Igen. Esôben, hóban, 
fagyban, tûzô napon, minden-
nap megtettem az utat. Volt, 
hogy szombat, vasárnap is, es-
küvôkre éjjel is. Olyan is meg-
történt, hogy a ló megbokroso-
dott útközben, felágaskodott, 

és sok-sok üveg összetört. De az egész család, az akkor még 
kislányok is, egytôl egyig kivették a részüket a munkából. 
Mosták az üvegeket, és amíg én mentem a lovas-
kocsival, ôk otthon árulták a szódát. Késôn szü-
letett harmadik gyermekemmel egyedül ma-
radtam. Kisgyerekkel újra nehéz idôk voltak, 
de nagyon szerettem a munkám, mert 
szerettem az embereket és hittem ben-
nük. Két nagy lányom és vejeim mindig 
mellettem álltak, nélkülük nem bírtam volna. 
Összetartóbbak voltak az emberek, segí-
tettek egymáson a bajban, mindenkiben 
volt jó szándék. Amikor megérkeztem 
a házakhoz, az emberek öten-hatan kis 
csokorba összegyûltek, vártak, beszélget-
tek. Úgy gondolom, ez akkoriban össze-
hozta az embereket. Tudtunk egymásról, 
megbeszéltük a gondjainkat, bajainkat. 
Nehéz, de jó világ volt ez.

– Klári néni milyen receptet ajánl 
az olvasóknak?

– A palacsintát, amihez természete-
sen jó erôs, igazi isaszegi vízbôl készült 
szódavíz illik.

Adorjánné Fehér Éva

Lassan beköszönt hozzánk a tavasz, melynek szép szokássá vált elsô ünnepe a nônap. Ez alkalomból egy idôs asz-
szonnyal készült a riportunk, aki az egész életét keményen végigdolgozta, akit minden tôsgyökeres isaszegi jól ismer 
és mind a mai napig tisztel. Az ô élettörténete, dolgossága, kitartása példamutató mindannyiunk számára. Ô Pál 
Pálné Klári néni, vagy ahogy az isaszegi emberek ismerik: a „Szódás néni”.

Palacsinta 
Hozzávalók: 
30 dkg liszt, 2 tojás, 6 dl tej, egy csapott mokkáskanál só

Elkészítés:
A hozzávalókat simára keverjük, majd annyi szódavizet adunk hozzá, hogy levesmerôvel merve tejszín sûrûségû legyen. Ha van idônk, kicsit hagyjuk pihenni.
A palacsintasütôbe egy evôka-

nálnyi étolajat teszünk, és egy szûk 
levesmerônyi alapanyagot.

Cukor nélkül nemcsak olcsóbb, de 
egészségesebb is, és nem ég le. 

Ízesítsük tetszés szerint.
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Mit tehetünk, hogy egészségesen, 
hosszú ideig élhessünk? A legegy-
szerûbb az lenne, ha lemásolnánk a 
Hunza vagy Okinava vagy a Kauká-
zus lakóinak ôsi életmódját. Biztos a 
recept, de lehetôségeink már nem azok. A szükséges mér-
tékben alkalmazkodnunk kell ahhoz a világhoz, amelyben 
most élünk. Harmóniába kell kerülnünk modern környeze-
tünkkel, és meg kell tanulnunk egészséges életet élni azzal, 
amink van. 

A legtöbb tudományos munka végsô következtetése sze-
rint az egészség – és ezáltal a hosszú élet – titka három 
tényezôtôl függ:
1. A mindenséggel, az emberekkel kialakított kapcsola-

taink minôségétôl. Egyszóval a lelkivilágunktól.
2. Az egészséges táplálkozás, testmozgás és pihenés 

harmóniájától.
3. A génekben öröklött tulajdonságainktól.

A felsorolás sorrendje nem véletlen. A legfontosabb a 
lelkiállapot. Önmagában többet meghatároz, mint a másik 
kettô együttesen. Megdöbbentô, hogy az öröklött tulajdon-
ságok – hajlam a betegségekre – csak minimális mértékben 
befolyásolnak, és a legtöbb esetben csak akkor, ha életvite-
lünkkel elôsegítjük a betegség kialakulását.

A lelkiállapotunk nem mondható harmonikusnak a mai 
rohanó világban. A teljesítménykényszer, a feszültség, a gyöt-
rôdés, a lelki bánat, a stressz évtizedeket von el az életünk-
bôl. Itt szeretném megemlíteni az orvosok példáját. Az orvo-
sok átlagéletkora 57 év. Vajon miért? Az átlagos orvos élete 
rendkívül zaklatott, stresszes. A rendszertelen életvitel, az éj-
szakázások, a gyakran átélt izgalmak a betegek sorsa felett, 
a halállal, a szomorúsággal, a tragédiákkal, kudarcokkal való 
találkozások miatt látványosan rövidül az élet. Természete-
sen rengeteg más példa is van. Az izzó, zaklatott életet élô 
mûvészlelkek, valamint a magányosan, szeretet nélkül élôk 
esélyei sem sokkal jobbak. A mostoha lelki körülmények leg-
gyakrabban betegségbe és a halálba torkollanak. Sok körül-
ményen lehet változtatni a lelki életünkben. A legfontosabb, 
hogy nézzünk lelkünk mélyére, és engedjük, hogy a lelki-
ismeretünk kontrollálja a tetteinket. Adjunk hálát azért a cso-
dáért, amelyet úgy hívnak: létezés. Tudatosuljon bennünk, 
hogy az élet kihagyhatatlan részei vagyunk, ahogy az ujjle-
nyomatunk nem ismétlôdik a Földön, úgy az egzisztenciánk 
és a küldetésünk is egészen különleges. Ennek tudatában 
tiszteljünk minden életet. Találjuk meg ebben a csodában 
a csendet, meditáljunk, imádkozzunk. Gondoljuk át minden 
nap, vajon mindent megtettünk-e szeretteinkért? Amennyi-
ben úgy érezzük, hogy valami elmaradt, de pótolható, akkor 
tervezzük meg a megvalósítását. Minden percet felelôsség-
gel kell élnünk, mert mindannyian tartozunk egy kisebb és 
egy nagyobb közösséghez. Merjünk sírni, nevetni, megbo-
csájtani, bocsánatot kérni, kedvelni, szeretni. Persze azt ne 

feledjük, hogy vannak az ördögtôl való ügyek és kap-
csolatok, ezektôl távolodjunk minél messzebbre.

A hosszú élet második feltétele sokkal egysze-
rûbb, mint a bonyolult lelkünk. Itt arról van szó, hogy 
mit és mennyit eszünk, milyen a fizikai aktivitásunk. 
A kutatók egyértelmûen állást foglalnak az alacsony 
kalóriabevitel, a döntôen növényi, de vegyes táplál-
kozás mellett. A táplálkozás 90%-át növényi eredetû, 

friss élelmiszerek kell hogy alkossák (így csinálták nagyszü-
leink is). Javasolt ételek fôként a zöldségek, saláták, gyümöl-
csök, fôzelékek, levesek. Korlátozott mértékben a lisztek, a 
kenyerek, a halak, a szárnyasok, a sajtok, a tojás. Minimális 
mértékben a vörös húsok, a hüvelyesek. A cukrot, a tejet 
legtöbben nem javasolják. A kalóriabevitel átlag 1500–2500 
kcal körül optimális. Minden esetben nagyon lényeges, hogy 
lehetôleg az ételeket frissen, élelmiszeripari beavatkozás nél-
kül fogyasszuk. Sajnos minden manipuláció veszélyeket rejt, 
és kegyetlen árat fizetünk a mesterséges ételek fogyasztá-
sáért. Látszólag kényelmes a boltokból a kész terméket fel-
használni, de nagyon kényelmetlen a következményeket 
elviselni. Fontos, hogy ne engedjük befolyásolni magunkat 
rossz szokásoktól, erôszakos, buta invitálásoktól.

Itt kell megemlíteni, hogy néhány vitaminnak, ásványi 
anyagnak, úgynevezett táplálékkiegészítônek van helye a 
mai életben, de óvakodjunk a túlzásoktól.

A testmozgás nagyon lényeges dolog az életminôség és 
az egészség alakulásában. Bármilyen formában, de minden 
korosztályban mozogni kell, mert a mozgás az élet. Nem 
feltétlenül a konditerem és a fitnesz a megoldás, sôt, talán 
szerencsésebb a kevésbé megerôltetô fizikai munkát a friss 
levegôn, a szabadban végezni, ingyen. A lényeg, hogy minél 
többet, megerôltetés nélkül, testmozgással töltsünk. Kertész-
kedjünk, kiránduljunk, tegyünk-vegyünk. A lényeg, hogy napi 
rendszerességgel végezzünk testmozgást.

Végül a pihenés. Egy fogyókúrára fogott betegcsoport vi-
zitjénél vettem részt fiatal orvos koromban. Valamennyien 
civilizációs betegségekben szenvedtek (magas vérnyomás, 
cukorbetegség). A professzor azzal kezdte, hogy a legfonto-
sabb a megfelelô minôségû és mennyiségû pihenés, mert 
egyébként semmi, így az anyagcseréjük sem mûködik ren-
desen. Sokat pihentek és sokat dolgoztak, persze sokszor, de 
nagyon keveset ettek. A rekorder egy férfi volt, aki 60 kg-ot 
fogyott. Az inzulininjekcióját elhagyták, és teljesen ember for-
mája lett. Sokáig volt az intézetben, ahol nyugodt volt a lelke. 
Mindennap tornázott, úszott és keveset evett. Szépen vissza-
tért az életbe, a többi beteghez hasonlóan.

Meglepô, hogy az egészséget és az élet hosszát legke-
vésbé a szülôktôl örökölt gének befolyásolják. Persze szíve-
sen menekülünk a felelôsség elôl. „Sajnos ezt örököltem” 
– mondjuk, és stresszeljük magunkat, nem mozgunk, do-
hányzunk, nem pihenünk és rosszul táplálkozunk, azután 
marokszám szedjük a gyógyszert, s ha mégis megrokkanunk, 
akkor hibás a munkahely, az orvos, a házastárs, a kormány, 
a világ meg mindenki. 

Dr. Kardos Gábor

A titok – III. rész

egészség
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A fogápolásról mindannyian sokat hal-
lottunk már, gyakoroljuk, unalmas is a 
téma. De vajon tényleg tudjuk, miért és 
hogyan kell fogat mosni? Mi a feladata a 
fogazatnak? Mi a teendônk a fogazatunk 
egészségének megôrzésében?

Fogaink több funkciót is betöltenek: 
az étkezéskor megrágjuk az ételt, a 
hangképzésben eltagadhatatlan szere-
pük van, és külsô megjelenésünket is 
befolyásolja a fogaink állapota. 

Étkezés A megfelelôen megrágott 
étel sokkal jobban emészthetô, mint a 
darabosan lenyelt falat. Ezért az emész-
tôrendszeri betegségek megelôzésében 
jelentôs szerepet játszik a fogazat épsé-
ge. A beteg, szuvas fogakban élôsködô 
baktériumok olyan mérgezô anyagokat (toxinokat) termel-
nek, amelyek a szervezet egészére hatással vannak. Szív és 
érrendszeri panaszok kialakulásában, valamint terhességi 
problémák súlyosbodásában is szerepet játszhatnak. A geny-
nyes fogak gócbetegségek kiváltói vagy meglévô betegségek 
súlyosbítói lehetnek.

Fogápolás A fogazat egészségének megôrzésében a 
megfelelô szájhigiéne otthoni feladat. A család testápolási és 
egyéb szokásai modellként szolgálnak a gyermekek számára. 
Ezért a korai gyermekkorban elsajátított szájápolási szokások 
meghatározóak lehetnek az egész élet folyamán. Példamu-
tatással kell vonzóvá tenni és segíteni a fogmosást. Az isko-

láskor eléréséig a szülônek kell segítenie 
és felügyelnie a gyermek fogmosását. 
Ajánlatos fogat mosni fluoridos fogkrém-
mel az étkezések után naponta legalább 
kétszer, reggeli és vacsora után. Alaposan 
kell tisztítani a fogak külsô, belsô felszíneit 
és a rágófelületet is, a tömött fogak és 
a fogpótlások mellett különös gonddal, 
a másodlagos szuvasodás és az ínygyul-
ladás megelôzése érdekében. A fogak 
közötti területek tisztítására fogselyem 
használata javasolt. Ajánlatos a fogmosás 
végén a nyelvet is megtisztítani. Kiegészí-
tésként szájöblögetôt érdemes használni.

Rendszeres fogorvosi ellenôrzés 
A fogorvosi ellenôrzést érdemes az elsô 
néhány tejfog megjelenésekor elkezdeni. 

Így leküzdhetô a gyermek félelme a fogorvostól, és felfedez-
hetôk, gyógyíthatók a kezdôdô kóros elváltozások gyermek-, 
majd felnôttkorban egyaránt. Fontos a rendszeres ellenôrzés 
körülbelül hathavonként.

Dr. Mészáros Zsuzsa, fogszakorvos

Szülôi értekezlet a Damjanich iskolában

2011. január 25-én szülôi értekezletet 
tartottunk iskolánkban. Iskolánk igazgató-
ja: Koháry Orsolya meghívta Dr. Kardos 
Gábor szülész-nôgyógyász szakorvost, 
aki elôadást tartott a szülôknek a rette-
gett humán papillomavírusról (HPV), 
amely a méhnyakrák fô kiváltója. 

A méhnyakrák világszerte a nôket fenyegetô második 
leggyakoribb rosszindulatú daganat. Magyarországon évente 
körülbelül ezer méhnyakrákos megbetegedés kerül felfede-
zésre, amelyben szenvedô nôknek csaknem fele meg is hal 
a betegségben. 

A védekezésnek két fontos tényezôje van. Az elsô az 
évenkénti szûrôvizsgálat, a második a védôoltás.

A HPV-ellenes védôoltásokat általában még a nemi élet 
megkezdése elôtt, vagy ahhoz közeli idôpontban érdemes 
beadatni. 

Az oltások jelenlegi ára darabonként 30 000 Ft, ami ko-
moly anyagi terhet jelenthet, különösen, ha figyelembe vesz-
szük, hogy a védettséghez három adag oltóanyagra van szük-

ség, és egy családban 
több leánygyermek is 
élhet.

Az oltóanyag elô-
állítója és az önkor-
mányzat tárgyalást 
folytat, hogy a gyár-
tótól kedvezményes 
áron legyen beszerezhetô az oltóanyag az isaszegi lakosok 
részére. A kedvezménnyel így várhatóan 18 000 Ft lenne az 
oltóanyag darabja.

A szülôk érdeklôdéssel hallgatták végig az elôadást. Kér-
déseket tettek fel, amire konkrét magyarázatot és választ 
kaptak. Köszönjük az iskolánkban dolgozók és a szülôk ne-
vében az elôadást, hogy errôl a rettegett vírusról informá-
ciókhoz juthattunk, és a lehetôséget, hogy városunk lakói, 
gyermekei olcsóbban juthatnak hozzá az oltáshoz. Reméljük 
és bízunk benne, hogy a lakosság nagy része ezt a lehetôsé-
get megfontolja és kihasználja.

 Csekéné Valkony Andrea, munkaközösség-vezetô

A szájhigiénia a megelôzés
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Háziorvosi ügyeletek

2011. március
01. Dr. Horváth Anna 17. Dr. Déri István
02. Dr. Eszlári Egon 18. Dr. Eszlári Egon
03. Dr. Déri István 19. Dr. Déri István
04. Dr. Horváth Anna 20. Dr. Déri István
05. Dr. Eszlári Egon 21. Dr. Kürti József
06. Dr. Eszlári Egon 22. Dr. Horváth Anna
07. Dr. Kürti József 23. Dr. Eszlári Egon
08. Dr. Horváth Anna 24. Dr. Déri István
09. Dr. Eszlári Egon 25. Dr. Horváth Anna
10. Dr. Déri István 26. Dr. Sipos Tünde
11. Dr. Kürti József 27. Dr. Sipos Tünde
12. Dr. Horváth Anna 28. Dr. Kürti József
13. Dr. Horváth Anna 29. Dr. Horváth Anna
14. Dr. Sipos Tünde 30. Dr. Eszlári Egon
15. Dr. Sipos Tünde 31. Dr. Déri István
16. Dr. Eszlári Egon

2011. április
01. Dr. Sipos Tünde 06. Dr. Eszlári Egon
02. Dr. Eszlári Egon 07. Dr. Déri István
03. Dr. Eszlári Egon 08. Dr. Kürti József
04. Dr. Kürti József 09. Dr. Horváth Anna
05. Dr. Horváth Anna 10. Dr. Horváth Anna

Dr. Eszlári Egon: Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288
Dr. Horváth Anna: Botond utca 12. Telefon: 493-250, 
 mobil: 30/591-7086
Dr. Kürti József: Csata utca 2. Telefon: 495-238
Dr. Tordai Gábor: Aulich utca 3. Telefon: 493-302, 
 mobil: 20/928-3987
Dr. Déri István: Aulich utca 3. Telefon: 493-302
Dr. Sipos Tünde: Aulich utca 3. Telefon: 493-302
Hétközi, hétvégi orvosi ügyelet telefonszáma: 

70/387-2685
A hétközi ügyelet héfôtôl csütörtökig 1530-tól másnap reggel 
730-ig tart. Pénteken 1200-tól szombat reggel 730-ig. 
A hétvégi ügyelet szombat 730-tól hétfô 730-ig tart. Délutáni 
rendelés a mindenkori ügyeletes rendelôjében 1630–1730-ig.
Gyógyszertárak nyitvatartása szombat–vasárnap: 
Ezüstkehely Patika: páros héten 8–12 óráig,
Liget Patika: páratlan héten 8–12 óráig.
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház 
u. 4. Telefon: (28) 452-851. Gödöllôn minden nap 22.00 
óráig található ügyeletes gyógyszertár.
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Mobiltelefonról való hívás esetén: 28/420-844
A helyi rendôri ügyelet közvetlen száma: 70/203-3888
A mezôôrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302
Fogorvosi rendelô címe: Rákóczi u. 10. tel.: 28/495-237
Dr. Mészáros Zsuzsanna rendelési ideje:
hétfô, szerda: 12–19; kedd, csütörtök: 8–12 óráig
Dr. Illényi Tamás rendelési ideje:
hétfô, szerda: 8–12; kedd, csütörtök: 14–19 óráig

Anyakönyvi hírek
a 2011. 01. 15 –  2011. 02. 15. közötti idôszak 
eseményeirôl

Születések:

Széki Katinka  Hajnal utca 13.
Tátrai Enikô  Szentgyörgypuszta
Bíró Gergely  Külterület
Mike Dorián  Kolozsvári utca 2.
Tolnai Boldizsár  Mátyás király utca 119.
Kis Zsófia  Liget utca 12.
Horváth Jázmin  Hôsök utca 27.
Ivony Fanni  Vadász utca 9.
Szabó Balázs  Április 6. utca 20.
Kucza Ábel  Szent Erzsébet utca 24.
Szekeres Aliz  Bartók Béla utca 44.
Szatykó Eszter  Batthyány Lajos utca 23. 1/a
Jászovics-Dóczi Glória  Batthyány Lajos utca 11/a
Tóth Gábor Ádám  Bercsényi utca 31.
Pataky Csongor  Bercsényi utca 37.
Rózsa Zita  Kodály Zoltán utca 19.

60 év egymás szeretetében:

Csonka Mária és Geri Sándor 1951. 02. 03-án kötöttek 
házasságot Ricsén.
 Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Halálesetek:
Grzsák József (63) Béke utca 53.
Kanalas Piroska (71) Hold utca 6.
Karái István (68) Kolozsvári utca 4.
Dobák Sándorné (84) József Attila utca 1.
Kanalas Anna (81) Jegenye utca 43.
Palaga Mihályné Hajdu Erzsébet (60) Szent László u. 53.
Berki Gáspárné Csámpai Ilona (85) Bercsényi utca 57.
Magyari Domokos (64) Külterület 3445/1 hrsz.
Rafael István (69) Szent László utca 69/b
Németh Istvánné Kurimai Katalin Mária (77) Árpád u. 20.
Román Miklósné Lázár Margit (86) Mátyás király u. 152.
A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Polgármesteri Hivatal
Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága édesanyánk, Nagy 
Sándorné Paulics Teréz temetésén részt vettek, mély gyászunkban 
együttérzésüket fejezték ki, sírjára virágot helyeztek.

Lányai, veje és unokái

Márciusi állatorvosi ügyelet
III. 5–6. Dr. Sági László

Pécel, Tarcsai u. 16.
30/743-7973
30/940-4313

III. 12–15. Dr. Rédling Tibor
Kistarcsa, Váci M. u. 2.

30/966-8415

III. 19–20. Dr. Szeredi Levente
Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13.

20/353-4547

III. 26–27. Dr. Mile Attila
Pécel, Kálvin tér 2.

30/986-2643
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Március 15-e talán azért is a legszebb ünnepünk, mert azt mindannyian, a velünk egy hazában élô népek, sôt a földkerekség 
egésze is a magáénak érezheti. Azon a napon ugyanis a magyar és a világszabadság ügye összekapcsolódott: az Európán vé-
gigvonuló forradalmi hullám során Magyarország és Erdély tartotta a legtovább magát, a zsarnokság elleni felkelés szabadság-
harccá fejlôdött. E szabadságküzdelem legfényesebb csatája városunk határában zajlott 1849. április 6-án. Midôn a gyôztesek 
másnap díszmenetben felvonulhattak gödöllôi Palotakertben, Kossuth Lajos az erkélyen állva e szavak kíséretében vette le a 
kalapját: „Ilyen zászlóalj méltó arra, hogy kalapot emeljek elôtte!”

A harci eseményeket számos dal és vers örökíti meg. Az idei Liszt-évforduló kapcsán illô megemlítenünk, hogy a zene-
szerzô több mûvét − a „Hungária” vagy a „Temetés. 1849 október” címût − épp az akkor történtek hatására komponálja. 
A magyar történeti népdalköltészet kivirágzása a ’48-as szabadságharchoz és Kossuth „apánk” alakjához, a hôsökhöz és már-
tírokhoz kapcsolódik. A hozzánk közeli Turán gyûjtötte Bartók Béla pl. a következô népdalt: „Kossuth Lajos íródeák, / Nem kell 
annak gyertyavilág. / Megírja a levelet / A ragyogó csillag mellett. / Felsütött a nap sugára / Kossuth Lajos ablakára. / Kossuth 
Lajos azt kívánja, / Éljen az ô zászlóalja.” Gungl József muzsikus korábbi Magyar indulója a szabadságharc idején Szuk Mátyás 
újrafogalmazásában „Isaszegi induló” címmel vált népszerû harci menetdallá.

Isaszeg utcái máig ôrzik 1848–49 hôseinek és eseményeinek az emlékét. Testvértelepüléseink mindegyike vagy sza-
badságharcos helyszín volt, vagy más ilyen vonatkozást hordoz − elég, ha Kossuth tábori papjának, Ács Gedeonnak a csúzai 
szolgálati helyére vagy a nálunk harcolt lengyel légióra gondolunk. A Damjanich és Görgey utcák torkolatában álló Ave Maria 
emlékkápolnánk oldalán olvashatók mindazon isaszegi polgároknak a nevei, akik önkéntesként, nemzetôrként hozzájárultak a 
csata sikeréhez. Hazaszeretetükbôl merítsünk erôt a mai nehézségeink legyûréséhez, a küzdelmeink megvívásához!

Dr. Székely András Bertalan

A hirdetés mérete
A hirdetés díja (ÁFA	nélkül)

fekete-fehér		
belsô	oldal

színes		
belsô	oldal

színes		
hátsó	borító

1 /1 oldal 181 mm × 262 mm 40 000,– Ft 60 000,– Ft 90 000,– Ft

1 /2 oldal
181 mm × 128 mm 

vagy 87,5 × 262 mm
20 000,– Ft 30 000,– Ft 45 000,– Ft

1 /4 oldal 87,5 mm × 128 mm 8 000,– Ft 10 000,– Ft 15 000,– Ft

1 /8 oldal 87,5 mm × 65 mm 6 000,– Ft 8 000,– Ft 12 000,– Ft

1 /16 oldal 87,5 mm × 31 mm 4 000,– Ft 5 000,– Ft 7 500,– Ft

ha nálunk hirdet, hirdetése minden házhoz eljut!
Lapunk	havonta	3800	példányban	jelenik	meg,	Isaszegen	minden	házhoz	ingyenesen	eljut,	valamint	az	interneten	is	megtalálható.	
Jelentôsen csökkentett hirdetési árainkat	a	táblázatban	tüntettük	fel.	

Kedvezmények:
–	 3	alkalom	megrendelése	esetén	10%,
–	 6	alkalom	megrendelése	esetén	20%,
–	 12	alkalom	megrendelése	esetén	30%	kedvezmény		

jár	a	hirdetônek,	valamint
–	 legalább	6	havi	megrendelés	esetén	egy	féloldalas	

PR-cikket	ingyenesen	közlünk.
Lapzárta:	minden	hónap	20-án.	
A	hirdetéseket	Haszara	Andrea	részére	kell	elküldeni	a	ha-
szara.andrea@isaszeg.hu	 e-mail	 címre.	 A	 28/584-590-es	
illetve	 a	 70/387-2694-es	 telefonszámon	 lehetôség	 van	 az	
elôzetes	megbeszélésre	is.

MÁRCIuS IDuSÁRA



Változás a tüdôszûrés rendszerében!

A Polgármesteri Hivatal ebben az évben is megszervezi a tüdôszûrést vá-
rosunkban, melyen minden 40. életévét betöltött isaszegi lakos ingyenesen 
részt vehet. 40 év alattiak esetében, illetve egyéb esetekben a szûrés házi-
orvosi beutalóval, Gödöllôn vehetô igénybe.

A szûrés helye: Isaszeg, Rákóczi utca 14., a volt Egészségház

Ideje: 2011. március 11-tôl 2011. március 31-ig

Szûrési napok: 
március 11., 16., 17., 18., 21., 22., 23., 24., 25., 28., 29., 30., 31.

Délelôtt: kedd, csütörtök, péntek: 08.00–13.45 óráig
Délután: hétfô, szerda: 12.00–18.15 óráig

További szûrési idôpont:
március 19. (szombati munkanap 08–12.00 óráig)

A tüdôszûrésrôl külön levelet nem küld a Polgármesteri Hivatal,  
ezen értesítés az irányadó.

Fontos tudnivalók: 
személyi igazolványát, TB kártyáját (TAJ szám)  

valamint az elôzô évben kapott tüdôszûrô igazolását kérjük, hozza magával. 

Polgármesteri Hivatal

A hagyományos mellkasröntgen vizsgálattal történô tüdôszûrés az alábbi szabályok szerint végezhetô:
1. Egészségügyi hatóság (volt ÁNTSZ) által elrendelt kötelezô tüdôszûrés 30 éves kor felett – Ahol a megelôzô év-
ben 100 000 lakosra több mint 25 új tbc-megbetegedés fordult elô, az egészségügyi hatóság egyedi, egy évre vonatkozó határozatával 
elrendeli a 30 év feletti lakosság szûrôvizsgálatát.
2. TBC-s betegekkel közeli kapcsolatban élôk, dolgozók (ún. kontaktok) szûrôvizsgálata – A tüdôgondozó rendeli 
el a kötelezô vizsgálatot.
3. Életkorhoz kötött ajánlott évenkénti szûrôvizsgálat 40 éves kor felett – Ebben az esetben a vizsgálatot ingyenesen, 
beutaló nélkül végzik el. Ez az egyetlen olyan eset, amely vonatkozásában a korábban megszokott eljárás szerint folyik a szûrôvizsgálat. 
A 40 év alattiaknak Gödöllôn van szûrésre lehetôség háziorvosi beutalóval.
4. Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálat keretében (foglalkozás-egész-
ségügyi okból), járványügyi érdekbôl kiemelt munkakörök esetében – A 33/1998 (VI. 24.) NM rendelet alapján a vizsgá-
latot foglalkozás-egészségügyi ellátásra jogosult orvos javaslatára, beutalóval lehet elvégezni. A vizsgálat nem ingyenes. 18 éves kor alatt 
még ezen esetekben is csak a szülô (gondviselô) dokumentált beleegyezésével végezhetô el az ionizáló sugárzással járó szûrôvizsgálat!



Tisztelt Ebtulajdonosok!
A tavalyi évhez hasonlóan 2011-ben is Isaszegen a két állatorvosi rendelôben,  

illetve igény esetén háznál végezhetô a veszettség elleni oltás.
Az Isaszegen dolgozó állatorvosok a tulajdonosok anyagi terheinek csökkentése  

érdekében 2 heti idôtartamra az alábbi akciót hirdetik meg:
• Veszettség elleni oltás rendelôben: 3800 Ft
• Veszettség elleni oltás háznál (kiszállással): 4800 Ft
• Kötelezô féreghajtás: 300 Ft/10 kg
• Egyedi, számozott oltási könyv: 500 Ft

Az akción kívüli idôszakban a rendelôben végzett veszettség elleni oltás 4800 Ft,  
míg háznál ehhez jön még a kiszállási díj.

Akciós veszettség elleni oltás rendelôben (bôvített rendelési idôben):
2011. 03. 21–25.: Dr. Szeredi Levente, Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13. 
Hétfôtôl péntekig: 18–20 óráig; kedden és pénteken: 10–13 óráig.

2010. 03. 28 – 04. 02.: Dr. Michalik László, Isaszeg, Ady E. u. 1. 
Hétfôn, szerdán, csütörtökön és pénteken: 16–19 óráig;  

kedden és pénteken: 8–10 óráig; szombaton: 10–12 óráig

Akciós veszettség elleni oltás háznál:
2010. 03. 21– 04. 02.: Dr. Békési Béla, telefon: 30/954-9684; 28/452-845

2010. 03. 21– 04. 02.: Dr. Michalik László, telefon: 20/981-3100
2010. 03. 21– 04. 02.: Dr. Szeredi Levente, telefon: 20/353-4547

Fontos figyelmeztetések:
• A meglévô oltási könyvet hozza magával/készítse elô!
• Csak egészséges eb oltható, de a vemhesség nem kizáró  

tényezô.
• Minden 3 hónapos kort betöltött kutya oltása kötelezô.
• 2 héten belül embert harapott eb nem oltható.
• Minden kutyát 1 éves kor alatt kétszer (3 és 9 hónapos  

korban), ezt követôen évente kell oltani.
Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató az ebek  
veszettség elleni oltásáról


