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Képviselô-testületi határozatok

A képviselô-testület 2011. december 12-i rendkívüli ülésén 
– az Isaszeg szennyvíztelep fejlesztése Környezeti és Ener-

gia Operatív program „Szennyvízelvezetés és -tisztítás” 
pályázat második fordulója keretében a megvalósítási 
szakaszra szóló mérnöki és mûszaki ellenôri feladatok el-
látására a Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft. (5000 
Szolnok, Ságvári krt. 4.) 19 960 000  Ft + áfa összegû 
ajánlatát, a projektmenedzsment feladatok ellátására a 
Campo Consulting Hungária Zrt. (1145 Budapest, Mexi-
kói út 65/a) 20 000 000  Ft + áfa összegû ajánlatát fogad-
ta el a közbeszerzési eljárás keretében;

– felhatalmazta a polgármestert, hogy a 7/2011. (III. 9.) 
BM rendelet iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fej-
lesztésének, felújításának támogatására beadott nyertes 
pályázat támogatási szerzôdését kösse meg;

– elfogadta a „KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fej-
lesztése” címû pályázati kiíráson való részvételt és mini-
mum három árajánlat bekérését a kiíráshoz kötelezôen 
beadandó „megvalósíthatósági tanulmány” elkészítésére;

– tudomásul vette és utólagosan jóváhagyta a Magyarország–
Szlovákia Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007–
2013 Zeliezovce–Isaszeg/HUSK/0901/1.7.1/0103 címû 
(kulturális) pályázat keretén belül a zselízi és isaszegi in-
tézmények között létrejövô együttmûködési és partner-
ségi megállapodás megkötését.

A helyi buszjáratot üzemeltetô vállalkozó a 
járat fenntarthatósága és megmaradása ér-
dekében azzal a kéréssel fordult a képvise-
lô-testülethez, hogy a személyszállításért fi-
zetendô mindenkor érvényes hatósági árak 

2012. január elsejei emelésérôl döntsön. 

Az üzemeltetô elmondása szerint évek óta nem emelte a 
viteldíj árait, a bérletek és jegyek megvételének száma szin-
tén nem nôtt. Sajnos csak a lakosság viszonylag szûk rétege 
használja a tömegközlekedést. Az üzemanyagárak folyama-
tosan emelkedtek. 

A képviselô-testület 2011. december 20-i rendkívüli ülé-
sén a helyi járat fenntarthatósága és megmaradása érde-
kében a buszjárat személyszállításért fizetendô mindenkor 
érvényes hatósági árak 2012. január elsejei emelésérôl az 
alábbiak szerint döntött: 
– szakaszjegy (egy útra szóló menetjegy) 250 Ft,
– teljes árú bérlet (dolgozó havi bérlet) 4000 Ft,
– diák/nyugdíjas bérlet 1500 Ft.

Az indoklásban kiemelték, hogy a szolgáltatás fenntartá-
sához a menetjegyárakon kívül rendszeres önkormányzati 
támogatást is igénybe vesz a vállalkozó. Az önkormányzat 
kezdeményezésére állami pályázati pénzek is befolytak a 
rendszerbe, de a fenti okok miatt így is veszteséges a szol-
gáltatás. Áremelés nélkül a buszközlekedés megszûnt vol-
na Isaszegen, ezért kellett ezt a kedvezôtlen döntést meg-
hozni.

A képviselô-testület 2011. december 20-i rendes ülésén 
– tudomásul vette a polgármesteri beszámolót;
– döntött a polgármesteri hivatal állományába tartozó, köz-

alkalmazotti jogállású mezôôrök cafeteria-juttatásáról 
visszamenôleg 2011. január 01-tôl, bruttó 130 ezer Ft/
fô/év, valamint a következô költségvetési évre 2012. de-
cember 31-ig;

– levette napirendrôl a város új állattartási rendeletterve-
zetét további átdolgozás céljából ad-hoc bizottság létre-
hozásával;

Tisztelt isaszegiek, kedves barátaim!

Az új év kezdetén, bízva abban, hogy a nehéz körülmények ellenére egy újabb sikeres 
évnek nézünk elébe, kívánom városunk minden lakójának, hogy váljanak valóra álma-
ik, terveik, elképzeléseik, közösségünket pedig övezze a biztonság, az egészség és a 
szeretet.

A 2012-es esztendô hozzon megoldásokat emberi és társadalmi problémáinkra, 
legyen közösségünk számára egyaránt az alkotás, a gyarapodás és az építés éve. 

Ennek jegyében kívánok magam és a képviselô-testület nevében boldog, remény-
teljes új esztendôt valamennyi isaszegi lakosnak! 

Hatvani Miklós polgármester
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– az elmúlt évekhez hasonlóan biztosítja a törvényben elô-
írt feltételeket és az irodahelyiséget a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat számára;

– módosította a telekadóról szóló 35/2002. (XII. 11.) Önk. 
rendeletét, amely szerint a külterületre is vethetô ki adó;

– jóváhagyta és 2012. január 01. napjától hatályba lépteti 
a közbeszerzésekrôl szóló 2011. évi CVIII. törvény 22.§-a 
alapján Isaszeg Város Önkormányzat Közbeszerzési Sza-
bályzatát;

– elfogadta a Bóbita és a Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és 
Mûködési Szabályzatát;

– meghatározta a 2012. évre vonatkozó teljesítményköve-
telmények alapját képezô kiemelt és ágazati célokat;

– az Isaszeg szennyvíztelep fejlesztése megvalósítási sza-
kaszra szóló „Tájékoztatás és nyilvánosság” PR-felada-
tok ellátására kiírt egyszerû eljárás nyertesének a Ten-
der Press Kft. (1125 Budapest, Istenhegyi út 59–61.) 
4 300 000 Ft + áfa összegû ajánlatát fogadta el;

– teljeskörûen felmondta a gáz energiaszolgáltatásra vo-
natkozó, jelenleg hatályos önkormányzati szerzôdéseket 
2011. december 31. dátummal, a gázév végére az utol-
só szolgáltatási napként, 2012. június 30-i hatállyal;

– kötelezettséget vállal arra, hogy „az iskolai és utánpótlás 
sport infrastruktúra fejlesztésre, felújításra” kötött támo-
gatási szerzôdésben foglaltak maradéktalan betartásával 
valósítja meg a városi sporttelep felújítását 18 000 000 Ft 
vissza nem térítendô támogatási összegbôl és 4 500 000 
Ft összegû önrészbôl. A beruházás kivitelezésére a tulaj-
donába tartozó Isaszegi Vízmû Nonprofit Kft.-t bízza meg, 
az elnyert összeg 5%-ának mértékéig közfoglalkoztatot-
tak alkalmazásával, a kivitelezés befejezési határidejét 
2012. május 31. napjában határozza meg;

– a Jókai Mór Városi Könyvtár (2117 Isaszeg, Dózsa György 
utca 2.) magasabb vezetôi feladatainak ellátásával öt év 
idôtartamra Majsa Györgynét (2117 Isaszeg, Mátyás ki-
rály u. 17.) bízza meg;

– döntött a vízdíj és a csatornadíjak emelésérôl, amelyek 
ezzel az alábbiak szerint módosulnak: 
• a vízszolgáltatás alapdíja 1 db vízmérôvel felszerelt víz-

bekötésre 274 Ft/hó + áfa, 
• a közüzemi vízmûbôl szolgáltatott ivóvíz közületek és a 

lakosság által fizetett díja egységesen 257 Ft/m3 + áfa,
• a közületek és a lakosság által fizetett csatornadíj ösz-

szege egységesen 242 Ft/m3 + áfa.

Az Európai Unió a globális felmelegedés csökkentésére, a 
környezetvédelem fontosságára való tekintettel megszigorí-
totta hulladékgazdálkodás-szabályozását. Az új elvárásoknak 
megfelelôen a hulladék elszállítása és kezelése jelentôsen 
megemelte a költségeket országszerte. A településeknek a 
hozzájuk legközelebb esô, a lehetô legkorszerûbb és legma-
gasabb szintû hulladékkezelést biztosító létesítménybe kell 
elszállíttatni a települési hulladékot.

A képviselô-testület ennek okán úgy döntött, hogy a 110 
település összefogásával létrejött Ökörtelek-völgyi hulladék-
kezelôbe szállítja a város kommunális hulladékát, és a létesít-
mény üzemeletetôjével, a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi 
és Hulladékgazdálkodási Kft.-vel a 2012. február 10-tôl 2014. 
június 30-ig hatályos „Települési szilárd hulladékgyûjtési és 
hulladékkezelési közszolgáltatási szerzôdés”-t megköti.

A szerzôdés megkötésével környezettudatos, a jövô 
nemzedékének is irányt mutató szolgáltatás valósulhat meg 
Isaszegen, amelynek része, hogy a szolgáltató biztosítja te-
lepülésünkön a házaktól történô szelektív hulladékgyûjtést, 
valamint a rendszeres zöldhulladék-elszállítást.

Környezetünk megóvása számunkra kiemelkedôen fon-
tos, gyermekeinknek pedig egyenesen létkérdés. A lakosság 
számára a Zöld Híd Régió Kft. szolgáltatásairól, a februártól 
esedékes változásokról a tájékoztatás folyamatos és részle-
tes lesz.

A 2012. február 10-tôl 2012. december 31-ig terjedô 
idôszakra érvényes díjtételek:
60–80 literes szabványos tároló:  380 Ft/ürítés
110–120 literes szabványos tároló: 454 Ft/ürítés
240 literes szabványos tároló:  820 Ft/ürítés
1100 literes szabványos tároló: 3800 Ft/ürítés
60 literes zsák az alkalmanként  
keletkezô többlethulladék számára: 390 Ft/db
110 literes zsák a zöldhulladék számára: 40 Ft/db
110 literes zsák a szelektív hulladék számára:  díjmentes
3 m3-es konténer: 12660 Ft/ürítés
4 m3-es konténer: 16880 Ft/ürítés
5 m3-es konténer: 21100 Ft/ürítés

polgármesteri hivatal
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Köszönet…
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazon isaszegi lakosnak 
a tevékenységét, aki 2011-ben anyagi hozzájárulásával, tár-
sadalmi munkájával segítette városunk életét. 

Az önzetlen segítô kezekre, a jó szándékú emberekre 
mindig szükség van. Egy település csak úgy juthat elôre, ha 
lakói maguk is gondozzák, gyarapítják. Teréz anya szavait 
idézve „…amit teszünk, csak egy csepp a tengerben, anélkül 
a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger”.

Köszönet az isaszegi vállalkozóknak, üzlettulajdono-
soknak a városi rendezvények támogatásáért: 

Vállalkozók Isaszegi Egyesülete, Piri és Guszti virágüzlet, 
Hifinet Vegyes Iparcikk – Vajda Tamás, Zöld ABC – Fara-
gó Attila, István Húsbolt, Pogonyi Cukrászda, Kis ABC, Csata 
Vendéglô, Csányi Szôrme Kft., isaszegi CBA üzlet, Szolga és 
Marton italdiszkont, Kovács Attila – Vegyeskereskedés, Kisz-
szekeres Kft., Szilárdi László – fafeldolgozó üzem, Fincsi pék-
ség, Grznár Húsbolt, Zöld Fillér, NORITOM Kft., Nimród Sörö-
zô, Sportbüfé, Brányán László, HO-ZÓ Szerelvény Szaküzlet, 
Husqvarna Szaküzlet és Szerviz – Roznik László, Éden-Kert, 
Garasanin Autójavító és Mûszaki Vizsgáztató Állomás.

Köszönet azon vállalkozóknak és magánszemélyek-
nek, akik társadalmi munkájukkal, anyagi hozzájárulá-
sukkal segítették városunkat:

– Hanák Edének, Szmolicza Józsefnek, Kovács Andrásné 
Marcsinak, a Csatangoló Táncegyüttesnek a Képesfa em-
lékhelyért,

– Vercsik Józsefnek a gyalogos út felújításáért,
– Mészáros Gusztávné képviselônek a rendezvények anya-

gi támogatásáért és a védônôi szolgálat részére megvá-
sárolt Canon multifunkciós fénymásológépért,

– Orlik Józsefnek a sportért végzett tevékenységéért,
– Katona Péternek a Bóbita Óvoda felújítási munkáiért,
– Szûrös Attilának a fûtés- és vízszerelési munkákért,
– Pálfi Zsigmondnak a villanyszerelési munkáért,
– Gulyka József atyának, a drogéria üzletház dolgozóinak, 

az isaszegi védônôknek, az isaszegi FIDESZ-szervezetnek 
a karácsonyi adományokért és a munkálatokban való 
részvételért,

– Isaszeg polgárainak védelméért a Polgárôrség Bûnmeg-
elôzési és Önvédelmi Egyesületnek.

Köszönet a városi intézmények minden dolgozójának, akik 
egész évben napi munkájukon felül segítették a rendezvé-
nyeket. Köszönjük mindazon jóérzésû isaszegi polgárnak, 
akinek a neve itt nem szerepel, de jócselekedetével hozzá-
járult a településünk jobbításához, megerôsödéseshez.
Isaszeg Város Önkormányzata nevében: dr. Kardos Gábor

A Jó Állam koncepcióban megfogalmazott korszerû közigazgatás megvalósítása, valamint az állam szolgálta-
tó jellegének erôsítése érdekében a kormány célul tûzte ki a Kormányablakokban intézhetô ügyek bôvítését. 

Ennek megfelelôen október 15-tôl harmincegy új, nagy érdeklôdésre számot tartó ügykörrel bôvült, így mintegy 
duplájára növekedett a Kormányablakokban intézhetô ügykörök száma.

Kormányablak
– ahol az állampolgárok egyszerûen és gyorsan már 61 féle ügyet intézhetnek egy ablaknál

10 legnépszerûbb ügytípus a 61-bôl:
– Családtámogatás: ügyindítás minden gyermekvállalással és annak támogatásával kapcsolatos ügyben
– TAJ-kártya és Európai Egészségbiztosítási kártya: ügyindítási lehetôség 
– Nyugdíjbiztosítás: egyes nyugdíjjal kapcsolatos ügyekben ügyindítás és tájékoztatás 
– Gyógyszertámogatás: méltányossági alapú segélyek iránti kérelmek átvétele 
– Fogyasztóvédelem: panaszok felvétele és tájékoztatás a fogyasztói jogokról 
– Fogyatékossági támogatás: kérelem átvétele és tájékoztatás 
– Építôipar: kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés 
– Céginformációk: cégadatok gyors és egyszerû hozzáférésével kapcsolatos segítségnyújtás 
– Parlagfû és növényvédelem: fertôzött ingatlan helybeni bejelentési lehetôsége 
– Táboroztatás: bejelentéssel kapcsolatos tájékoztatás és bejelentések átvétele

Az önhöz legközelebb esô Kormányablak:
2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16. (az Államkincstárral egy épületben)

ügyfélfogadási idô: munkanapokon 8–20 óra között
bôvebben: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ugytipusok/kormanyablakokban-intezheto-ugyek

Viszontlátásra a Kormányablakban!
www.kormanyablak.hu
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városunk

Advent elsô vasárnapján a Szent 
István római katolikus templom-
ban került megrendezésre a „Négy 
vasárnap – négy gyertyaszál” címû 
adventikoszorú-kiállítás. 
Az önkormányzat humánerôforrás 
és közoktatási bizottsága által kez-
deményezett programban a város 
mintegy 172 óvodás- és iskolás-
korú gyermeke vett részt. A gyer-
mekek által elkészített adventiko-
szorú-csodák a római katolikus és 
a református templomban voltak 
megtekinthetôk.

a szerkesztôk

„Négy vasárnap – négy gyertyaszál”
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Arckép a városból – dr. Dürr Sándor
Van egy ember, akivel már hosszú évek óta találkozunk városunk jeles napjain. Igazi 
közéleti személyiség. Beszédet mond, elôadást tart, a helyi egyesületek aktív tagjaként 
munkálkodik. A lengyel–magyar barátság isaszegi nagyköveteként segíti az országon 
átívelô kapcsolatunkat. Szeretném, ha olvasóink közelebbrôl megismernék dr. Dürr Sán-
dor tevékenységét, amit ha nem is helyi lakosként, de igazi isaszegi lokálpatrióta érze-
lemmel végez.

– Kedves Sándor, köszö-
nöm, hogy rendelkezésre 
állsz az interjúhoz. Kérlek, 
mesélj az indíttatásodról, 
az iskoláidról, a szüleidrôl, 
a fontosabb munkáidról és 
állomásaidról.

– Péceli vagyok. Édes-
apám, sôt nagyapám is szabó 
volt Pécelen, a Vásártéren volt 
a mûhelyünk és a házunk is. 

Édesanyám vezette a háztartást. Nôvérem a péceli posta ve-
zetôje volt, bátyám a Pécel–Isaszeg ÁFÉSZ-nél dolgozott, egy 
idôben a ruházati bolt vezetôje volt Isaszegen. Szüleim és 
testvéreim már nem élnek, a péceli református temetôben 
nyugszanak. Általános iskolai tanulóként nyaranként Pécelen 
zöldövezet erdôtelepítésen gyomláltam a facsemetéket, ké-
sôbb pedig kapáltam is a kiültetett fákat. Az erdôtelepítést a 
szentgyörgypusztai isaszegi erdészet szervezte, Szilárdi Jó-
zsef kerületvezetô erdész irányításával. Nyaranta sok isasze-
gi és péceli iskolás dolgozott az erdôben. Sokukat még ma 
is ismerem, barátomnak mondhatom, mint például Balázs 
Istvánt, a Múzeumbarátok Köre tagját, vagy Ságodi Jánost, 
az Együttmûködés Isaszegért Egyesület tagját. Középiskolás 
koromban a Postaforgalmi Technikumból az isaszegi postá-
ra jártam nyári gyakorlatra, még a Farkas József által veze-
tett régi posta épületében. Az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Karán végeztem, jogtanácsosi szakvizsgát tettem. 1971–73 
között Isaszegen dolgoztam a tanácsnál, Bodrogi András 
volt akkor a tanácselnök. Késôbb az Országos Tanszergyártó 
és Értékesítô Vállalatnál lettem osztályvezetô, majd a Köz-
lekedési, késôbb pedig a Külügyminisztériumba kerültem. 
Közben több évig a Magyarországi Bem József Lengyel Kul-
turális Egyesület alelnöke voltam. Külügyminisztériumi köz-
tisztviselôként Varsóban a nagykövetségen és Krakkóban a 
fôkonzulátuson teljesítettem külszolgálatot, mindig konzuli 
beosztásban.

– Hogyan kerültél kapcsolatba a lengyelekkel?
– 1972 nyarán Isaszegen történt, amikor a tanácsnál 

igazgatási csoportvezetôként dolgoztam. Társadalmi mun-
kában a Múzeumbarátok Körének elnöke voltam. Ebben az 
idôben derült ki, hogy az 1849. április 6-i csatában Józef Wy-
socki ezredes parancsnoksága alatt részt vett a lengyel légió 
is. Idôsebb Szathmáry Zoltánnal és Domszky Pállal ekkor 
kezdtük el szervezni Isaszegen a magyar–lengyel történel-
mi napokat. Ennek már lassan negyven éve. Ekkor a lengyel 

szimpátia még összefonódott a magyar nemzeti független-
ségi és demokratikus törekvésekkel. Számomra az isasze-
gi tanácsházán és a Múzeumbarátok Körében töltött évek 
meghatározóak voltak. Ez persze csak késôbb derült ki! 

– Mi az oka, hogy évszázadok óta baráti kapcsolat 
van a lengyelek és a magyarok között?

– A 15. század lengyel krónikaírója, Jan Długosz írja le a 
Lengyel–magyar krónikában azt a jelenetet, amikor két kül-
döttség, a lengyel és a magyar 1000 táján Rómában jelent-
kezett II. Szilveszternél a királyi koronáért. A pápa a koronát a 
magyar követnek nyújtja át. Lelkére kötötte azonban mindkét 
nép képviselôinek, hogy az egymás iránti szeretetet ôrizzék 
meg, egymás ellen soha ne forduljanak, mert aki ezt megte-
szi, nagy szerencsétlenséget zúdít magára. A magyar–lengyel 
kapcsolatok történetét tekintve úgy gondolom, hogy a két 
szomszédos ország között a középkorban alapozódott meg 
a társadalmi, a gazdasági, a kulturális és a politikai együttmû-
ködés. Persze ennek a történelmi barátságnak geopolitikai 
okai is vannak. Egykori, ezeréves határaink a Kárpátok gerin-
cén húzódtak, természetes választóvonalat alkottak Lengyel-
ország és Magyarország között, és ezt mindkét fél tisztelet-
ben tartotta. A szocializmus évtizedeiben a szépen hangzó 
jelszavak és deklarációk ellenére deformálódtak a lengyel–
magyar kapcsolatok. A rendszerváltozás óta igyekszünk újra 
föléleszteni a régi barátság szellemét. Most kezdünk ismét 
normálissá válni. A Magyarországról alkotott kép Lengyelor-
szágban, illetve a Lengyelországról alkotott kép Magyarorszá-
gon lassan visszanyeri régi, igazi színeit. Azt hiszem, hogy 
egyre több magyar és lengyel ember jön rá, hogy a változó 
világban, illetve az európai uniós együttmûködésben mi, ma-
gyarok és lengyelek egymásra vagyunk utalva, szükségünk 
van egymásra, de nem kényszerbôl, hanem a szív és az ész 
parancsára hallgatva. És itt a szív nem véletlenül került az 
elsô helyre! Az utóbbi egy-másfél évben a magyar–lengyel 
kapcsolatok fejlôdése elôtt nagyszerû, új idôszak kezdôdött 
hazánkban, és természetesen szûkebb hazánkban, Isasze-
gen is.

– Isaszegen viszonylag gyakran van lengyel vonat-
kozású rendezvény. Ennek te vagy az oka?

– Köszönöm a megtisztelô kérdést, de nem, nem én 
vagyok az oka. Isaszeg a magyar történelem nevezetes he-
lye, melyre minden isaszegi büszke lehet. A gyakori lengyel 
rendezvények oka hazánk történelme, és ezen belül is a 
magyar–lengyel kapcsolatok története. Szatmáry Zoltán, 
Szmolicza József és a múzeumbaráti kör vezetôi és aktivistái 
mellett én csupán egyik résztvevôje és szervezôje vagyok 
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Romamikulás
December 10-én immár hatodik alkalommal tartottuk meg 
az év végi „Romamikulás” ünnepségünket, amelynek elôké-
születei már októbertôl folytak. 

Az esemény az eddig megszokottól kicsit eltérô volt. Az 
elmúlt években csak a gyerekek részére készültünk mikulás-
csomagokkal, de idén azt gondoltuk, hogy a rossz gazdasági 
helyzetre való tekintettel élelemre van szükségük jobban a 
családoknak.

A rendezvény keretében fellépô és a lufifújó versenyen 
részt vevô gyermekek mindannyian kaptak mikuláscsoma-
got. A családok részére a rendezvényre szóló meghívók mel-
lé ingyenes tombolát is eljuttattunk, amellyel az ünnepségen 
tartós élelmiszercsomagot vehettek át.

A rendezvény elején elmondtuk, hogy aki nem jött el 
vagy nem volt nála a tombola, sajnos nem kaphat csomagot, 
de minden egyes megmaradt ajándék gazdára fog lelni. Így 
végül az át nem vett élelmiszercsomag a felnôttek körében 

is nem várt sikert aratott lufifújó verseny által kerültek a csa-
ládokhoz.

Úgy döntöttünk, hogy 2012-ben nem csak a cigány szár-
mazású embereken próbálunk majd segíteni, hanem ami-
ben csak tudunk, segédkezet nyújtunk más rászorulóknak is.

Ezzel az ünnepközeli mikulásrendezvénnyel már el is 
kezdtük szándékunk megvalósítását, a meghívottak között 
volt oláh cigány, muzsikus cigány és magyar származású em-
ber egyaránt.

A korábbi évekhez viszonyítva a rendezvény sokkal gör-
dülékenyebben zajlott le. A rendezvényünkrôl videófelvételt 
is készítettünk, mint minden eddigi alkalommal.

Telefonos felkeresés útján riportot készített velem a Kos-
suth rádió, amely az ünnepség elôtt egy héttel került adásba. 
Talán ennek tudható be, hogy  ilyen szép számmal tisztelték 
meg jelenlétükkel rendezvényünket.  

Váradi Attiláné, a CKÖ elnöke

az isaszegi lengyel rendezvényeknek. Köszönettel tartozunk 
ezért Isaszeg régebbi és jelenlegi vezetôinek, különösen Hat-
vani Miklós polgármester úrnak és az önkormányzati kép-
viselôknek, de a polgármesteri hivatal és a mûvelôdési ház 
munkatársainak is. Isaszeg esetében döntô jelentôsége volt 
annak, hogy az 1972. szeptember 24. és október 2. között 
megrendezett magyar–lengyel történelmi napok után néhai 
Zenon Tarnowski lengyel diplomata, kulturális attasé, késôb-
bi budapesti konzul, Isaszeg nagy barátja és népszerûsítôje 
„Isaszeg a lengyel–magyar barátság jelképe” címmel cikket 
írt a Lengyelország címû havilapban. Bár Tarnowski tanácsos 
urat 2004-ben örök nyugalomra helyezték a varsói Powązki 
temetôben (én magam is ott voltam a temetésen), Isaszeg 
továbbra is igyekszik a magyar–lengyel barátság jelképe ma-
radni, és ápolni népeink és államaink történelmi kapcsolatait 
és hagyományait. 

– Mire készültök a közeljövôben Isaszegen?
– A Múzeumbarátok Köre rendezésében minden év-

ben két lengyel délutánt szervezünk Isaszegen. Az egyiket 
tavasszal „Légy üdvözölve gyönyörû május”, a másikat ôsszel 
„A Mi szabadságunkért és a Tiétekért” címmel, mindig a len-
gyel nemzeti ünnepekhez kapcsolódva. A tavaszi az 1791. 
május 3-i lengyel jakubinus alkotmány ünnepéhez, az ôszi 
pedig 1918. november 11-hez, a függetlenség kikiáltásának 
napjához igazodik. Tehát ezek az úgynevezett lengyel délutá-
nok. Ebben az évben májusban „Ne féljetek” címmel II. Já-
nos Pál pápáról emlékeztünk meg, ôsszel pedig Piłsudski 
marsallra, a modern lengyel állam megalapítójára emlékez-
tünk. Jövô tavaszra Gulyka József prépost úrral együttmû-
ködve Szent Hedvigrôl készítünk összeállítást, jövô ôsszel pe-
dig egy irodalomtörténeti rendezvény keretében szeretnénk 
bemutatni, hogy a reformkori magyar politikusokra és írókra 
milyen hatást gyakorolt az 1830–31-es novemberi lengyel 
felkelés. Természetesen minden évben közremûködünk a 

csata ünnepségének megszervezésében. Április 5-én, a csa-
ta elôestéjén Bajusz Árpád lelkész úrral együttmûködve a 
református templomban, a Magyar Szabadságtörekvések 
Emléktemplomában szeretnénk megemlékezni Józef Wy-
sockiról és az isaszegi csatában részt vett lengyel katonák-
ról. A negyvenedik évforduló alkalmából azokra az isaszegi 
emberekre is szeretnénk emlékezni, akik a magyar–lengyel 
kapcsolatok ápolásában és a lengyel légió emlékének meg-
ôrzésében az elmúlt negyven évben részt vettek. Termé-
szetesen a koszorúzásokon is mindig jelen vagyunk. A Falu-
múzeumban április 6-án évrôl évre magyar–lengyel baráti 
találkozót rendezünk. 

– Mennyit tudtál átadni a lengyel világodból a gyer-
mekeidnek?

– Szerencsére sokat. Három gyermekem és hat unokám 
van. Mindhárom gyermekem tanult lengyelül. Éva lányom 
Krakkóban, a Jagelló Egyetemen szerzett diplomát lengyel 
és szlavisztika szakon. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Lengyel Tanszékén tanársegéd, de a lengyel mellett az orosz 
nyelvet is tanítja. Csaba fiam a Szent László Gimnáziumban 
lengyel nyelvbôl is érettségizett, de inkább az angol nyel-
vi tanulmányok foglalkoztatják. Peti fiam varsói általános és 
középiskolákban tanult, itthon felsôfokú lengyel nyelvvizsgát 
is tett. Feleségem igazgatásszervezô, jelenleg még kormány-
tisztviselô, most szeretne nyugdíjba menni.

– Ha lenne sok szabadidôd, mivel foglalkoznál szí-
vesen?

– Én már évek óta nyugdíjas köztisztviselô vagyok, de 
nekem nincs szabadidôm! Pár hónapja nyugdíjasként dolgo-
zom a Külügyminisztériumban. Ha több idôm lenne, azt is 
családomra és az isaszegi magyar–lengyel kapcsolatok nép-
szerûsítésére fordítanám.

– Köszönöm szépen a válaszaid.
dr. Kardos Gábor
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kultúra
Advent havában a mûvelôdési otthonban

 
Sokan osztoztunk az advent örömében a mûvelôdési otthon 
programkínálatából. 

November végére, az elsô adventi hétvégére már állt a 
város fenyôfája és a kis betlehemes. A kézmûves-foglalkozá-
sok alatt mindig más ajándékokat lehetett az ügyes kezeknek 
varázsolni. Hangversenyek, koncertek, örömteli együttlétek 
tették ünnepivé a várakozás idôszakát, úgy mint a Gaudium 
Carminis Hangversenykórus, a Katáng együttes, a Kolompos 
zenekar koncertjei.

A Mikulás többször is 
ránk talált, de nem volt vé-
letlen, olyan szépen hívták 
énekükkel az apróságok a 
ház elôtt. Hintóval, krampu-
szok segítségével érkezett a 
gyermekek nagy örömére.

A cigány tánccsoport 
táncházzal, és a CKÖ roma-
mikulással örvendeztette a 
város apróságait.

Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre ünnephez méltó 
elôadással búcsúztatta az évet. Csoportjaink, a Csata Tánc-
együttes, az Isaszegi Asszonykórus, a Csatangoló tánccsoport 
fergeteges hangulatú bemutatókkal zárta az esztendôt.

A színházi élményekben a Diótörô elôadásaival, no és a 
Muzsika hangja örökbecsû értékeivel kívántunk áldott, békés 
karácsonyt és egészségben gazdag boldog új évet a város 
minden lakójának.

Az adventi úton egymásra fi-
gyelve, egymás örömével, egy kö-
zösségként tudtuk megélni a vára-
kozás örömét. Ezt a szeretetet vigye 
mindenki magával önmagában, és 
adjon belôle annyit, amennyire 
csak képes a következô évben!

Verseczkyné Sziki Éva 
igazgató
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Aranyos asszonyaink a turizmusban
A gasztronómia a turizmus egyik fejedelme. A 16 éves Gö-
döllô Környéki Regionális Turisztikai Egyesület december 14-
én rendezte a mogyoródi Pipa csárdában a Dr. Ketter László 
évadzáró, hagyományôrzô jubileumi gasztronómiai verse-
nyét. 12 versenyzô, 12 hihetetlen gazdag menüsor. A neve-
zôk között volt budapesti, mogyoródi, gödöllôi, jászberényi, 
veresegyházi, nagytarcsai, csömöri, isaszegi, domonyvöl-
gyi turisztikai szolgáltató, civil szervezetek, intézmények is. 
A menüajánlatok gazdagsága vetekedett az ételek ízeinek 
sokszínûségével. (Akit pontosan érdekel, a GKRTE honlapján 
találkozhat nemcsak a pontos kínálattal, de a receptekkel is: 
www.gkrte.hu.)

A verseny színvonalát meghatározó neves zsûriben el-
nökölt az ország Laci bácsija, Benke László olimpiai bajnok 
mesterszakács és remek mesélô. 39 országban kínálhatta 
kiváló ételeit, szinte minden uralkodónak fôzött már. Szerin-
te ô még csak járja a szakácstanodát. Meggyôzôdése szerint, 
ha a szakmád lesz a hobbid, vidám, boldog ember leszel, 
és mindig meg tudsz újulni. (S megjegyzem, hogy a szak-
ma iránti egészséges alázat mindenkinek csak javára válhat.) 
„Ha már minden varázslat elszáll a rög iránt, az ôsi ízeket 
nem felejtheted” – Laci bácsinak ez a mondása nemzeti 
gondolkodásunk alapsugallata is lehet. Mesélt arról a nagy 
könyvrôl, amely a Parlament Duna folyosójában került méltó 
elhelyezésre. A magyarok asztala a címe, az évezred kóde-
xe, 170 cm-es, szürkemarhabôrbe van kötve – melyet Glatz 
Ferenctôl kapott –, súlya 1,32 kg, 12 karátos arany felirat 
díszíti, 800 oldalas, és Göncz Árpád volt köztársasági elnök 
írta az elôszavát.

„A hagyomány folytatása nem a hamu ôrzése, hanem a 
tûz továbbadása.” Gustav Mahler nyomán a gasztronómiá-
ban sem változtak az értékek – vallják ma a szakma nagy-
jai, többek között dr. Gundel János, aki bemutatta a család 
múltját, jelenét. 150 év 6 generáción keresztül. Mesélt arról 
az 1934-es könyvrôl is, amelynek címe A vendéglátás mû-
vészete, amely a jó ízekrôl, a jó alapanyagról és a jó szívvel 
történô fôzésrôl szól. S amelyik pincér nem tud mosolyog-
ni – mondotta volt –, jobban tenné, ha vendégnek születik. 
Az idegenforgalom fejlesztése a magyar konyha nemzetközi 
népszerûsítésérôl is szól. Erre példa a Gundel vendéglô is, 
amely nagyobb hírverést adott Magyarországnak, mint egy 
hajórakománynyi prospektus. A gasztronómia a magyar kul-
túra részeként az eredeti ízekhez vezet vissza, azokhoz a 
nyersanyagokhoz, amelyek a mi kiskertjeinkben, a mi udva-
runkban teremnek, fejlôdnek.

Nos, a mi Marcsó nénink – asszonykórusunk vezetôje 
– is kistermelô, és pontosan tudja, mirôl is beszéltek az il-
lusztris elôadók.

Jó hónapja már, mikor Marcsó néni igen drámai han-
gon szólt telefonon, hogy ô milyen beteg – éppen Hévízre 
készültek országos vetélkedô elôdöntôjére. Gondoltam, a 
komor hangulatból ki kell rángatni, így megkértem, hogy a 
turisztikai szakmai konferencián ne csak vendégszerepeljen 

a kórus, de versenyezzünk is, és készítse el a menüterveze-
tet. Így született meg a kórházi ágyon az a menüsor, amely 
aranyérmet hozott a mûvelôdési otthon asszonykórusának, 
pontosan úgy, mint a hévízi Népek zenéje, népek tánca el-
nevezésû országos döntôn, ahol kiemelt aranyat nyertek.

Úgy tûnik, az aranynak – úgy mint díj – fiatalító, pezsdítô 
ereje is van. Laci bácsi dicsérô szavaira Marcsó néni újjá-
éledt, s ifjonti menyecskeként szorongatta a rangos-neves 
zsûri tagjait, akik örömmel társultak az ünneplésben.

Szívbôl gratulálunk az isaszegi, többszörösen aranyos Asz-
szonykórusnak, akik mindenki örömére kiválóan énekelnek. 
Ám Marcsó néni, a csoport vezetôje a konyhában is remekel. 
Van kitôl tanulnunk. 

Verseczkyné Sziki Éva
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oktatás
Adventi hét a Damjanich János Általános Iskolában 
2011. december 13–21. között

A keresztyén egyház naptárában adventtel kezdôdik az év, 
aminek végére karácsony tesz ünnepi koronát. Ez az ünnep 
a napforduló idôszakát is jellegzetessé teszi azzal, hogy de-
cember 21-ig rövidülnek a napok, hosszabbak lesznek az 
éjszakák, de karácsony után több lesz a fény, kevesebb lesz 
a sötétség. Ez a jelenség nem csak a természet rendjére vo-
natkozik, hanem a lelki életünkre is.

Iskolánkban minden évben együtt készülünk a gyerekek-
kel advent idején a karácsonyra. 

A helyi nevelési programunkban megfogalmazott neve-
lési elveink ebben az idôszakban igazán kiteljesedhetnek. 
Az adventi idôszak magában hordozza a szeretetteljes, csa-
ládias, biztonságot nyújtó légkört, melyben a gyermekeket 
megbecsülés és szeretet övezi.

A témahét célja: ünnepi hangulatot varázsolni iskolánk 
falai közé. Megtanítani a gyerekeket arra, hogyan tudnak má-
soknak segíteni, ajándékozással örömet szerezni.

A témahét folyamán a tanító nénik a tanórákon adventi 
történeteket mesélnek, verseket olvasnak. A gyerekek kará-
csonyi dalokat, népi játékokat tanulnak, és ajándékot készíte-
nek a szülôknek, családtagoknak, egymásnak. A felsô tagoza-
tosok ezen felül megismerkednek Európa és Magyarország 
történelmével Jézus születése idején. Földrajzból meghatá-
rozzák Ciszjordánia, Betlehem, Nagykarácsony helyét, meg-
ismerkednek a terület néprajzával. 

Délutánonként a gyerekek adventi versek, dalok Ki Mit 
Tud?-ján vesznek részt, az alsó tagozatosok filmvetítésen a 
Varázslatos karácsony címû mesejáték által betekintést nyer-
hetnek a mesebeli karácsonyok hangulatába. Megtanulják a 
mézeskalácssütés fortélyait, angol szakköröseink karácsonyi 
teaházon vesznek részt, igaz történeteket hallgatnak régmúlt 
karácsonyokról.

Hogyan sikerült belopni a gyerekek gondolatvilágába a 
karácsonyvárás gondolatkörét? 

Befejezésül álljon néhány erre vonatkozó idézet iskolánk 
4.b osztályos tanulóitól.

„Miért szeretem a karácsonyt? A kis Jézus születése nap-
ján együtt van a család, ezért ez az év legszebb napja. Ilyen-
kor a szeretet és boldogság körülvesz engem.”

„Arról se feledkezzünk meg, hogy ajándékot kapunk. Az 
ünnepi asztalra sok finomság kerül. Nagyon finom a mézes-
kalács friss, meleg tejjel!”

„Mikulás elmegy, kis Jézus megjön. Kedvemre való ez a 
hónap!”

„Ünnep, szeretet, kis Jézus, öröm, család, ajándék, bol-
dogság, karácsonyfa, ének, angyalok, pásztorok, jókedv, fi-
nom ételek. Ugye semmit nem hagytam ki?”

Boldog karácsonyt kívánunk!
Tóthné Ludman Ilona
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Karácsonyi éremhullás
A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény társastáncos növendékei 2011. december 
11-én Tökölön, a X. Sziget Dance Kupa táncversenyen rend-
kívül sikeresen szerepeltek. Gyermek tánciskolás kezdô, latin 
kategóriában indultak. Arany minôsítést kapott: Ruda Mercé-
desz – Hajdu Nóra, Turcsán Adrienn – Ilyés Lilla, Dohányos 
Melinda – Nagy Réka, Surman Anita – Bodnár Nikoletta, 
Ragács Viktória – Gallai Fanni. Ezüst minôsítésben részesül-
tek: Dudás Anna – Bogár Bianka, Bodrogi Kata – Ivony Vik-
tória, Képes Bence – Pa-
kuts Adél. A sok munka, a 
sok próba intenzív kihasz-
nálása meghozta gyümöl-
csét. Egy lendületes, ener-
gikus versenyt láthattunk 
tôlük. Ezúton gratulálunk 
sikeres szereplésükért.

Meghívunk minden 
kedves érdeklôdôt isko-
lánk társastánc tanszakos 
növendékeinek vizsgabe-
mutatójára, amelyet 2011. január 12-én és 13-án 18 óra-
kor a Klapka György Általános Iskola és AMI tornatermében 
rendezünk meg.

Vojt Zsanett táncpedagógus

Tolerancia-hétvége  
Terényben
A Klapka iskola 11 tanulója és a hejôkeresztúri IV. Béla Ál-
talános Iskola 6 tanulója vett részt az amerikai nagykövet-
ség által biztosított ingyenes tolerancia-hétvégén a Nógrád 
megyei Terényben 2011. december 9–11. között. Ennek a 

három napnak az volt a célja, hogy az év folyamán a közös 
projekten dolgozó és a nyári táborból egymást ismerô diákok 
és tanáraik találkozzanak egymással, és jól érezzék magukat. 

Ismerkedôs játékok után felfedeztük a palóc Terény szép-
ségeit. Megnéztük a mozgatható haranglábat, Szent-Györgyi 
Albert szobrát, a C vitamin-kiállítást, a templomokat, a bet-
lehemest, a világ legnagyobb magnógyûjteményét az Or-
sós Magnó Múzeumban, a Hunnia Csipkemúzeumot, ahol 
horgoltunk is. Játszottunk a bocsapályán, és megmásztuk a 
közeli Szanda várát is. Délutánonként pedig posztereket és 
karácsonyi színezôket készítettünk, illetve dramatizáltunk egy 
roma mesét is. És bár a három nap folyamatos mosogatás-
ból és a palóc parasztház rendberakásából állt, nagyon jól 
éreztük magunkat, és tavasszal folytatjuk!

Erdélyi Katalin tanár
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civil fórum
Civil szervezetek évértékelôje
Az isaszegi civil szervezetek az elmúlt évben is számos programmal színesítették, gazdagították Isaszeg életét. 
A sok-sok rendezvény közül néhányat kiemelve rövid visszatekintést, évértékelést, illetve jövôbe tekintést kértünk a 
szervezetektôl, bemutatva az elmúlt esztendôben végzett tevékenységüket.

Isaszegi Horgász Egyesület Ebben az évben meghosz-
szabbításra került a szerzôdés az egyesület és az önkor-
mányzat között. Terveink között szerepel a fejlesztés: esôbe-
állók létesítése, forma-horgászstégek kialakítása, kulturált kis 
fogadóhelyiség létesítése a tóparton az ügyeletes horgász 
részére. Tervezzük tûzgyújtóhelyek kialakítását, ha valaki az 
egész hétvégét horgászással akarja tölteni, vagy ha társaság-
gal jön, lehetôsége legyen bográcsozni, sütni, fôzni. Nép-
szerûsíteni kívánjuk a horgászsportot a gyerekek körében: 
olcsó bérletet biztosítunk számukra, és horgászversenyeket 
rendezünk nekik. 

További információk: www.isaszegihorgaszto.5mp.eu.
Király István

Genki Wado Karate és Szabadidôsport Egyesület  
Az egyesület negyedik sikeres évét zárta Isaszegen. Verseny-
zôink 14 arany-, 19 ezüst- és 29 bronzéremmel zárták a 
versenyszezont. Lelkesedésünk továbbra is töretlen. Bôvebb 
információ honlapunkon: www.genki.hu.

Jakab Attila

„100 éves iskola” alapítvány A Damjanich János Álta-
lános Iskola „100 éves iskola” alapítványa a 2011. évben, 
hagyományainak megfelelôen, tanulmányi ösztöndíjjal tá-
mogatta az iskola tehetséges, illetve hátrányos helyzetû, 
példás szorgalmú és magatartású tanulóit. Hozzájárult az 
iskola számítógépes állományának, hangosító berendezésé-
nek korszerûsítéséhez, az iskola által szervezett országos tör-
ténelmi vetélkedô lebonyolításához. Támogatta a gyerekek 
kerékpártúrán való részvételét, az iskolaudvaron lévô padok, 
asztalok felújítását. Az alapítvány kuratóriuma ezúton fejezi ki 
köszönetét támogatóinak.

Tóthné Ludman Ilona

Együttmûködés Isaszegért Egyesület A 2011-es esz-
tendô az egyesület életében az összefogás és önzetlen 
segítôkészség maximális kiteljesedésének éve volt, minden 
kitûzött célunkat maradéktalanul teljesítettük, sôt többlet-
vállalással is kiegészítettük: haranglábat avattunk, aktívan 
részt vettünk az „Isaszegi Történelmi napok” rendezvény-
sorozaton, budapesti fellépést szerveztünk a vendégül lá-
tott erdélyi néptáncos gyermekekkel. A Hétszínvirág Óvoda 
néptáncos kicsinyeinek fellépô ruhácskáihoz hozzájárul-
tunk, és támogattuk a „Családi nap” rendezvényt, október 
6-án a Honvédsíroknál közös ünnepség keretében újraül-
tettük az óvodások fáját. A Szent István-templom kertjének 
parkosításában örökzöldek ültetését vállaltuk, és rendszere-
sen gondoztuk, ápoltuk, virágok ültetésével igyekeztünk a 
Honvédsírok területét szebbé, méltóbbá tenni. A Polgárok 

Házában köszöntöttük testvérvárosunk, Csúza vendégsze-
replô hagyományôrzôit, akik feledhetetlen és fergeteges 
estével ajándékoztak meg minket. Végül, de nem utolsó-
sorban szeretnénk köszönetet mondani minden jószívû tá-
mogatónknak. 

Verseczki Erzsébet

Gyermekekért Oktatási-Nevelési Alapítvány A Klap-
ka iskolában mûködô Gyermekekért Oktatási-Nevelési Ala-
pítvány kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik a 
személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogat-
ták az alapító okiratban meghatározott céljaink elérését. 

A továbbiakban is szeretnénk a még színvonalasabb ok-
tató-nevelô munkához szükséges tárgyi feltételeket javítani, 
ezért szívesen fogadunk minden segítséget.

Balog Istvánné, a kuratórium elnöke

Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány 
2011-ben az NCA pályázaton keresztül nem kaptunk támo-
gatást, ezért elmaradt a nemzetközi konferencia, de helyette 
rengeteget utaztunk külhoni, fôként Felvidéken, Ukrajnában, 
Romániában található emlékhelyekre, ahol koszorúztunk. 
Augusztusban Mezôhegyesen honismereti konferenciát ren-
deztünk a Nagyváradi Partiumi és Bánsági Mûemlékvédô és 
Emlékhely Társasággal közösen (12 fôvel vettünk részt, az 
önkormányzati támogatást erre használtuk fel). Jövôre, ha 
– reményeink szerint – nyerünk a pályázaton, szeretnénk 
megrendezni a tavaszi konferenciát.

Révász Tiborné

Isaszeg Sportjáért Alapítvány Az alapítvány az szja 1% 
felajánlásokból 260 000 Ft-tal támogatta az Isaszegi Sport 
Egyesület 100. évfordulóját, 70 000 Ft-tal a Damjanich iskola 
sportversenyeit, 15 000 Ft-tal a Klapka iskola mikulástúráját. 
Köszönjük mindazoknak, akik az alapítványt támogatták. Vár-
juk továbbra is a sportbarátok felajánlásait.

Palaga Sándorné kuratóriumi elnök

Isaszegi Nyugdíjasok Önsegélyezô Klubja Igazán sike-
res évet zártunk, a tagságuk létszáma 260 fô. Egy hónapban 
kétszer vannak programjaink, és minden kedden egészség-
napot tartunk, ahol vércukor- és koleszterinszint-mérést vég-
zünk. Szép kirándulásokon vettek részt tagjaink, például Ka-
locsán, sikeres lángos-, lecsópartik voltak, a Ki Mit Tud?-on 
eredményesen szerepeltünk, nônap alakalmából a hölgye-
ket, karácsonykor pedig minden kedves klubtagunkat aján-
dékkal leptük meg. Szeretettel várunk minden érdeklôdôt, 
csatlakozni vágyót.

Harmati Lászlóné
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Isaszegi Szent Rita Alapítvány Alapítványunk 2011-ben 
sok programot szervezett a gyerekeknek, fiataloknak, a ke-
resztény családoknak: voltunk buszkiránduláson Ipolytar-
nócon, sétáltunk, fôztünk az isaszegi erdôben, szerveztünk 
fánksütô versenyt és még sok-sok mindent. Akit érdekel, 
hogy még mit, a következô programon elmesélem.

Szárazné Marika kuratóriumi elnök

Magyar Keresztény Szövetség Idén Isaszegen sajnos 
nem volt rendezvényünk, azonban Pécelen a Péceli Integrált 
Oktatási Központtal közösen szerveztünk Októberi Emlék-
futást az általános iskolások, a középiskolások, a rendôrök, 
a polgárôrök és biztonsági ôrök számára, akik mindnyájan 
1956 métert futottak. 

Budaházi Árpád

Sebi GYM SE Az egyesület versenyzôi 2011-ben több ver-
senyen is kiválóan teljesítettek, különösen kiemelkedô Se-
bestyén Tamás eredménye az ausztriai Sölden városban 
megrendezett Fekvenyomó Világbajnokságon, amelyen 21 
versenyzôbôl a 6. helyezést érte el. Szintén említésre mél-
tó az Országos Fekvenyomó Csapatbajnokságon a 12 ver-
senyzôbôl elért 4. helyezés, amely az egyesület 6 leigazolt 
versenyzôjének kitûnô teljesítményét tükrözi. Az egyesület 
tagjai 2012-ben is részt kívánnak venni országos és nem-
zetközi rendezésû kupákon, versenyeken.

Sebestyén Tamás

Isaszeg Nyugdíjasok Baráti Köre Jövô évi tervünk fô 
célkitûzése továbbra is az egészségünk megôrzése, amely 
minden rendezvényünk fô motivációja lesz. Több figyelmet 
fordítunk a megelôzésre elôadások szervezésével és láto-
gatásával, a „Mozogj többet” akció keretében kiránduláso-
kat tervezünk, ahol sétálva ismerkedhetünk meg országunk, 
környezetünk kulturális örökségeivel. Az iskolai szünetekben 
az unokákat is bevonjuk: szalonnasütés, télapókeresés vagy 
gyalogos túrák a környezô erdôkben. 

Az elmúlt esztendô tapasztalatai alapján városi ismeret-
terjesztô elôadást szervezünk az elsôsegélynyújtásról vagy 
az egyes betegségekhez kapcsolódó helyes táplálkozásról, 
ismert elôadók meghívásával. Miután mi is idôsek vagyunk, 
és szükségünk lehet rá, szeretnénk jobban megismerni a 
környékünkön lévô idôsotthonok munkáját, s látogatásaink 
alkalmával rövid kultúrmûsorunkkal szeretnénk a bentlakó-
kat megörvendeztetni.

Balázsy Katalin elnök

Isaszegi Természetbarát Klub A rendelkezésünkre álló 
kevés hely miatt csak rövid statisztika klubunk 2011-ben 
végzett tevékenységérôl: legnagyobb rendezvényünk az Isa-
szegi Csata Emléktúra volt 558 indulóval. 31 rendezvényün-
kön – döntôen gyalogtúrán – 784 fô vett részt. Aki minden 
túrán részt vett, az 449 kilométert gyalogolt. A jövô évi ese-
ménynaptárunk már elkészült.

Notter Béla

Isaszegi Múzeumbarátok Köre A 2011-ben megvaló-
sult programjaink: „Múzeumi esték” vetített képes soroza-
tunk, amelyet az Isaszegi Természetbarát Klubbal közösen 
folytattuk, megrendezésre került a „Magyar ôstörténet új 
alapokon Kr. elôtt 2000-tôl” címû elôadás és az „Isasze-
gi Történelmi Napok” keretében magyar–lengyel baráti ta-
lálkozó. Lengyel délutánt tartottunk „Ne féljetek” címmel, 
amelyen II. János Pál pápára, és a „A Mi szabadságunkért 
és a Tietekért” címmel október 23-ra emlékeztünk. Emlék-
táblát avattunk Dr. Sáska László orvosprofesszor emlékére. 

Összességében a Múzeumbarátok Köre sikeres évet 
zárt, rendezvényeit az önkormányzat támogatásával, szín-
vonalasan rendezte meg. 

Terveink 2012-re: „Múzeumi esték” vetítettképes elô-
adások közös folytatatása, az „Isaszegi Történelmi Napok” 
keretében magyar–lengyel baráti találkozó, „Lengyel dél-
után” és még további elôadások, kiállítás, történelmi kirán-
dulás az „Ezeréves kert”-hez. 

Isaszegi Múzeumbarátok Köre elnöksége 

Park Horgász Egyesület A horgásztavunk intenzív telepí-
tésû, a horgászati idényben havi rendszerességgel telepítik 
a halakat. Év elején akciósan lehet hozzánk tagként belépni. 
Ennek feltételeit, illetve az egyesületrôl bôvebb információ-
kat megtalálhatják a honlapunkon: www.parkhe.hu.

Reiter Tibor

A/24 Sportgalamb Egyesület Egyesületünk a 2011. év 
országos versenyein jó eredményeket ért el. Emellett rész 
vettünk az I.S.E. centenáriumi rendezvényén galambfel-
eresztéssel az A/22-es egyesülettel közösen. A jövôre néz-
ve szeretnénk folytatni és megôrizni a hagyományainkat, 
versenyeken részt venni, és Isaszeg közéletében szerepelni, 
valamint bôvíteni az egyesület létszámát, ezért várjuk fiatal 
galambászni vágyók jelentkezését.

Bagó Pál

Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány Igen gazdag 
évet zártunk a hagyományôrzésben, csoportjaink – az Asz-
szonykórus és a Csata Táncegyüttes – méltóan képviselte 
Isaszeg városát a bel- és külföldi fellépések alkalmával.

A Csata Táncegyüttes 39 bemutatkozásával öregbítette 
hírnevünket, az Asszonykórus 23 fellépés alkalmával vitte 
hírét közösségünknek. A civilek szempontjából kiemelkedô 
esemény volt az április 3-i, civilek összefogásával megvaló-
sított civil nap, amely nagyon gazdag és értékes turisztikai 
programmá alakult. Az Isaszegi Történelmi Napok rendez-
vénysorozata így kiteljesedett. A népi hagyományôrzésben 
a májfa állítása és döntése és a szüreti mulatság volt a leg-
jelentôsebb. Júniusban a Mûvészetek Völgyében Vigándpe-
tenden hagyományôrzôinkkel képviseltük városunkat nagy 
sikerrel. December 17-én évzáróval kívántunk békés, bol-
dog ünnepeket népes hagyományôrzô csoportjainknak, csa-
ládtagjaiknak és városunk lakosainak.

Verseczkyné Sziki Éva, a kuratórium elnöke
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sport
Isaszegi Sport Egyesület
Novemberben minden korosztályban befejezôdött a 
2011/12-es labdarúgó bajnokságok ôszi szezonja. Bi-
zony meglehetôsen felemás a kép, ami az eredménye-
ket illeti. 

– A legidôsebb labdarúgóik az öregfiúk gödöllôi csoportjá-
ban szerepelnek – sikeresen. Az idôsebbek az I.S.E. Fin-
csi csapatában teljes sikert értek el, hiszen pontveszteség 
nélkül vezetik csoportjukat. Az SE néven versenyzô csa-
patunk a 3. helyen áll a másik csoportban. Az öregfiúk a 
tavaszi folytatásban már rájátszással fogják eldönteni a 
végsô bajnoki helyezéseket.

– Utánpótlás korosztályban a 19 éves fiúk szerepelnek job-
ban, akik az I/B osztály északi csoportban a 6. helyen „te-
lelnek”. Ez az eredmény azért is dicséretes, mert felnôtt 
csapatunkban hat olyan fiatal játszik, akik még ifi korúak. 
Velük bizonyosan az érmes helyezésért harcolna a csa-
pat, de örömteli, hogy vannak jó képességû fiatal labda-
rúgóink. 

– A 17 éves fiúkból álló csapatunk a gödöllôi körzet csa-
pataival versenyeznek, mérsékelt sikerrel. Ezek a fiatalok 
12 mérkôzésbôl csak 9 pontot szereztek, ezzel az utolsó 
elôttiek. Itt edzôváltás is történt, mert Balázs István le-
mondott, helyette Pintér Tibor irányította a csapatot az 
utolsó három mérkôzésen. 

– A 12–13 évesek a nagykátai körzetben játszanak. A sike-
rek még náluk is váratnak, mert a 11 mérkôzésen szer-
zett 6 pont csak a 8. helyhez elég. Fodor Miklós csapata 
reméljük, fog fejlôdni a téli szünet edzései során, és akkor 
már egy sikeresebb tavaszt teljesítenek a srácok.

– A 7–9–11 éves korosztályban a Bozsik-program verse-
nyein szerepelnek ezek a gyerekek. Az ô fejlôdésükhöz 
nagy türelem szükséges, mind az edzôk, mind a szülôk 

részérôl. Sok munkát kell még elvégezniük ezeknek a fo-
cipalántáknak, hogy sikert érjenek el a jövôben.

– A felnôtt korosztályú csapatunk az I/B északi csoport 14. 
helyén zárt ôsszel, mindössze 5 pontot szerezve. A gö-
döllôi Szász Ferenc edzette fiatal csapattól egy kicsit 
többet várt mindenki. A nyári személyi változások miatt 
valószínûleg a miénk a legalacsonyabb életkorú csapat. 
Bízunk abban, hogy egy jó téli felkészüléssel eredménye-
sebb tavaszi folytatás követi a gyenge ôszi szereplést.

Ligeti László

Hadak Útja Lovas Sport Egyesület Az egyesület életé-
ben 2011-ben a legnagyobb újítás a Póni Tanya napközis tá-
bor bevezetése volt, amelyet a nagy sikerére való tekintettel 
szeretne ezentúl minden évben megrendezni. Az egyesület 
örömmel néz vissza azokra a lovasbemutatókra, amelyeket 
Isaszeg különbözô rendezvényein megmutathatott, és büsz-
ke arra, hogy ezek által részt vehetett városunk életében. 
Ezúton is szeretnénk még egyszer megköszönni ezeket a 
bemutatkozási lehetôségeket, és reméljük, jövôre megismé-
telhetjük.

Gál-Csekeô Dorottya
 

Történelmi Vitézi Rend A Történelmi Vitézi Rend Isasze-
gi Alegysége maradandó, szép emlékekkel zárta az elmúlt 

évet. A hagyományoknak megfelelôen méltó megemléke-
zéseket szerveztünk nemzeti évfordulóinkon. 

Létrehoztunk egy kulturális társaskört, melynek szerve-
zésében szabadegyetemi elôadássorozat indult nagy ér-
deklôdés mellett. 

Talán a legjelentôsebb esemény a Képesfa emlékhely 
felújítása, amelyet a Magyarok Nagyasszonyának ajánlot-
tunk fel. 

Reményeink szerint pozitív érzelmekkel töltôdik fel min-
den ide látogató, aki az Istent, a hazát és a családot tartja 
mindenekelôtt. Nagyszabású tervekkel indulunk az elkövet-
kezôknek is, melyek megvalósítása kapcsán szeretnénk mi-
nél több isaszegivel együtt tevékenykedni. 

vitéz Bodrogi Imre

Minden civil szervezet számára ezúton kívánunk sikerekben, eredményekben gazdag, békés, boldog új esztendôt!

MÁV-nyugdíjasok figyelmébe

Felhívjuk MÁV-nyugdíjasaink figyelmét, hogy a régi (visz-
szavonásig kiállított) arcképes utazási igazolványok 2012. 
június 30-ig vannak érvényben. Az új igazolványok igény-
lése 2012. május 30-ig lehetséges. Az igénylés helye: 
MÁV Nyugdíjas Szakszervezet, Isaszeg, Rózsa u. 3. Ideje: 
minden szerdán 8–10 óra között. 

Isaszegi MÁV Nyugdíjas Szervezet
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egészségügy
Az Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért Közalapítvány 
2011. évi beszámolója
A közalapítvány 2010-ben kezdte meg újra mûködését. Az 
alapítvány újraindítását Hatvani Miklós polgármester úrnak 
és Riteczné dr. Vámos Katalin ügyvédnô kitartó segítségének 
köszönhetjük. A 2011-es évben a közalapítvány által koráb-
ban vásárolt orvosi mûszereket augusztus 1-ig az Aulich utcai 
orvosi rendelôben mûködô hétközi, hétvégi orvosi ügyelet 
használta.

A közalapítvány a Botond utcai gyermekorvosi rendelô-
ben az isaszegi sportoló gyermekek igény szerinti sportorvosi 
vizsgálatához szükséges EKG- és vizeletvizsgálatát végezte. 
A vizsgálatért a gyermekek szülei 1500 forinttal támogatták 
a közalapítványt, az összeget a közalapítvány számlájára fi-
zették be. A közalapítvány ezt a lehetôséget a jövôben is 
felajánlja a sportoló fiataloknak. 

A közalapítvány ezúton szeretné az isaszegi emberek és 
a civil szervezetek figyelmét felhívni, hogy az alapítvány újra 
él és mûködik. Várjuk a jelentkezéseket, felkéréseket a to-
vábbi közös munkához. Az alapítvány szívesen részt venne a 
különbözô egészségügyi rendezvényeken, megmozduláso-
kon, illetve támogatná azokat. 

Az isaszegi lakosok által felajánlott 2010. évi személyi 
jövedelemadó 1%-a 94 872 Ft volt, amelyet a NAV a köz-
alapítvány számlájára átutalt. Köszönjük.

Tisztelt isaszegi lakosok, kedves barátaink!
Kérjük, támogassák alapítványunkat személyi jövedelemadó-
juk 1%-ával, amit elôre is nagyon köszönünk!

Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért Közalapítvány, adó-
száma: 18681701–1–13.

Tisztelettel: Isaszeg Nagyközség  
Egészségügyéért Közalapítvány Kuratóriuma
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egyház
A katolikus egyházközség eseményei
– Baba-mama klub minden pénteken 10 órától a katolikus otthonban. 
– Várunk szeretettel minden énekelni vágyót. Próbák ideje és helye: felnôtt kórus péntek este 18.30-kor a templomban; 

gyermek (gitáros) szombat 15.00 órakor a katolikus otthonban; felnôtt (gitáros) szombat 16.30-kor a katolikus ott-
honban.

– A Keresztény Családok Közössége január 29-én 16.00 órakor tartja következô összejövetelét a katolikus otthonban.

Egyházi évet záró és Mikulást váró bál volt  
a katolikus otthonban
Krisztus Király ünnepe az egyházi év vége. Énekkel búcsúz-
tunk az elmúlt évtôl, és már a Mikulást is vártuk, aki kerekes 
szánján érkezett, mivel nem esett hó. A gyerekek mûsora 
után kicsinek és nagynak is jutott ajándék a puttonyból. Az-
után megszólalt a zene, és fergeteges táncmulatság vette 
kezdetét. Aki eljött, jól szórakozott. A nagy érdeklôdésre való 
tekintettel egy év múlva megismételjük.

A Mikulás köszöni a támogatást Gulyka József atyának, 
Turcsán Attilának és Mészárosné Piroskának. A szervezôk 
köszönik a takarításban nyújtott segítséget Bogár Biankának 
és Dudás Annának.

Január 6., vízkereszt napja
A gyerekek szeretik ezt az ünnepet, mert végre a templomi 
betlehem teljessé válik. Megérkezik a teve és az elefánt. Ha 
ôszinte akarok lenni, akkor nekem is ez a két figura jelenléte 

melegíti fel a szívemet. Bár én tudom, a fôszereplôk a kirá-
lyok, akik messze keletrôl érkeztek az új királyhoz. Gáspár, 
Menyhért, Boldizsár elôször Heródes palotájában keresték 
azt, akinek jöttét a csillag jelezte. Egy istállóban leltek rá, de 
megtalálták. 

És ez a történet lényege: megtalálni a Messiást. Ehhez 
persze kitartás kell, nem feladni az elsô akadálynál. Én a 
magam részérôl sokszor a „csillagot” sem veszem észre, 
amit követnem kellene. Mert Isten mindig ad valamilyen 
útmutatót. Talán egy szentírási idézetet, egy mondatot a pré-
dikációban, ami csak nekem szól, egy barát figyelmeztetô 
szavait. 

Járjunk figyelmesen, és keressük bátran a Messiást! Bár 
elmúlt karácsony, de a mi utunk még nem ért véget. Ne 
akadjunk meg a tevénél meg az elefántnál, igyekezzünk 
meglátni, megtalálni a lényeget! Mindenkinek eredményes 
kutatást kívánok!

Szárazné Marika

2012. január 23-án
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Vízkereszt

A nyugati egyházban az 
ünnep tárgya: Epiphania 
Domini – az Úr megjele-
nésének ünnepe, a nap-
keleti bölcsek látogatása 
kicsi Jézusnál, az ô szü-
letésének kinyilvánítása 
a pogány népek elôtt, 
Jézus megkeresztelé-
se, isteni küldetésének, 
csodatévô hatalmának megnyilatkozása. Krisztus megke-
resztelésének emlékére a templomokban vizet szentelnek, 
innen a vízkereszt elnevezés. Az ünnephez kapcsolódik a 
házszentelés, amikor is a plébános megáldja a házat és az 
ott lakókat, és az ajtófélfára felírja a három királyok nevének 
kezdôbetûit (koleda). Ezen a napon szokás a karácsonyfa 
díszeit leszedni. Az ország egyes tájain az ünnep része volt 
a háromkirály-járás, jókívánságmondó, adománygyûjtô szo-
kás. Vízkereszt a karácsonyi ünnepkör zárónapja és a farsan-
gi idôszak kezdete. Hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig 
tart a farsang: a bálok, karneválok, tánc, vigalom, a télûzô és 
tavaszcsalogató mulatságok ideje.

Isten szeretete nyilvánuljon meg bennünk és általunk, et-
tôl legyen ez az év, 2012 különleges.

Haszara Andrea

Könyvtári Hírek

2012. január 20-án, pénteken délután 16.30-kor láthat-
ják és hallhatják az érdeklôdôk az Álmos Király Akadémia 
elôadássorozatának harmadik részét „Szkíta ôsbölcsesség” 
címmel Kubínyi Tamás mûvelôdéstörté-
nész elôadásában, amely egyben a 
magyar kultúra napjának is méltó 
rendezvénye. Ennek jegyében 
2012. január 21-én, szombat 
délután 13 órától tekinthetô 
meg könyvtárunkban „A ma-
gyar nép zivataros századai-
ból” címû kiállítás Kölcsey 
Ferencrôl és a Himnuszról, 

valamint az évek során nálunk járt, meghívott vendégeink 
dedikált könyveibôl (például Kiss Dénes író-költô, Schäffer 
Erzsébet, Jókai Anna, Nógrádi Gábor, Janikovszky Éva írók, 
Baranyai András grafikus, Szendrô Szabolcs hegymászó, 
Kóka Rozália mesemondó). 

E napon „Játék és irodalom” címmel vállalkozó kedvû 
olvasóinknak egy-egy irodalmi kérdést teszünk fel. Helyes 
válasz esetén az olvasóinktól kapott ajándékkönyvekbôl vá-
logathatnak kedvükre. 

A délután folyamán az olvasóteremben új kezdeménye-
zésként diafilmvetítésre kerül sor kicsiknek és nagyoknak, 
nosztalgiázó felnôtteknek.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk.
Majsa Györgyné könyvtáros
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programajánló
 megemlékezés
Január 12-én 18.00 órakor mécsesgyújtás a Don-kanyar-

ban elesettek emlékére a Hôsök és Áldozatok emlék-
parkjában. Közremûködnek az Isaszegi Történelmi Vitézi 
Rend tagjai

Előadás
Január 14-én 16.00 órakor Múzeumi esték – az Isaszegi 

Természetbarát Klub vetített képes élménybeszámolója a 
Falumúzeumban. Téma: Isztria és Szlovén-Alpok. Elôadó: 
Notter Béla, az ITK elnöke

összejövetel
Január 21-én 16.00 órakor az Isaszegi Múzeumbarátok 

Körének éves közgyûlése a Falumúzeumban

 a magyar kultúra napja
„Adjon Isten minden jót / Ez új esztendôben / Jobb idôt, mint 

tavaly vót / Ez új esztendôben / Bort, kenyeret, szalon-
nát / Tele pincét, kamarát / Ez új esztendôben” Vidám, 
kóstolóval egybekötött „malackodás” 2012-ben. Népi 
játék, zene, tánc, maskarások, kézmûvesek. Városunk ha-
gyományainak felelevenítése sorozat 1. része. Részletes 
program a plakátokon és a mûvelôdési otthon honlapján

 zene
Január 28-án 18.00 órától Mû-Hely Nap. Kreatív, kulturális 

kapcsolódás, helyi és környékbeli amatôr zenekarok talál-
kozója a mûvelôdési otthonban.

Gaudium Carminis Hangversenykórus hétfôn és pénteken 
18.30–20.30 óra között várja régi és leendô kórustagjait 
a Klapka György Általános Iskola és AMI épületében, a 
Kossuth Lajos utca 85. alatt

összejövetelek, foglalkozások 
Hétfônként 10.00–12.00 óra között baba-mama klub (Laci 

Anna, telefon: 20/391-6683)
Csütörtökönként 16.00–17.00 óra között Mosolysziget kéz-

mûves foglalkozás várja a gyerekeket, családokat
Csütörtökönként 18.00 órától gyöngyékszerkészítô klub
Szombatonként 16–18 óráig Isaszegi Képzômûvész Kör

szolgáltatások 
a mŰvelődési otthonban
Hétfônként 18.00 órától KRESZ-tanfolyam jelentkezés és 

tájékoztatás
Január 9-én 11.00–13.00 óra között A.S.A ügyfélszolgálat

Állatorvosi ügyelet  
2012. január hónapban
XII. 31– 
I. 1.

Dr. Szeredi Levente
Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13.

20/353-4547

I. 7–8. Dr. Rédling Tibor
Kistarcsa, Váci M. u. 2.

30/966-8415

I. 14–15. Dr. Mile Attila
Pécel, Kálvin tér 2.

30/986-2643

I. 21–22. Dr. Sági László
Pécel, Tarcsai u. 16.

30/743-7973
30/940-4313

I. 28–29. Dr. Békési Béla
Pével, Szemere u. 17.

30/954-9684

A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör 
tisztelettel meghívja az 

Álmos Király Akadémia
szabadegyetem elôadássorozatának  

3. részére 
a Jókai Mór Városi Könyvtárba  
(Dózsa György u. 2. 1. emelet)

2012. január 20. (péntek) 16.30 órakor

„Szkíta ôsbölcsesség”
Elôadó: Kubínyi Tamás mûvelôdéstörténész
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Ügyeleti ellátás

Munkanapokon 800–1530 óráig a betegek számára saját há-
ziorvosuk áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 
óráig, pénteken 1130–1800 óráig készenléti szolgálat mûkö-
dik a sürgôs esetek ellátására, amely januárban az alábbi idô-
beosztás szerint hívható:

01. vasárnap Gödöllô 17. kedd Dr. Kürti József

02. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 18. szerda Dr. Eszlári Egon

03. kedd Dr. Kürti József 19. csütörtök Dr. Tordai Gábor

04. szerda Dr. Eszlári Egon 20. péntek Dr. Tordai Gábor

05. csütörtök Dr. Tordai Gábor 21. szombat Gödöllô

06. péntek Dr. Mészáros Zsolt 22. vasárnap Gödöllô

07. szombat Gödöllô 23. hétfô Dr. Mészáros Zsolt

08. vasárnap Gödöllô 24. kedd Dr. Kürti József

09. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 25. szerda Dr. Eszlári Egon

10. kedd Dr. Kürti József 26. csütörtök Dr. Tordai Gábor

11. szerda Dr. Eszlári Egon 27. péntek Dr. Kürti József

12. csütörtök Dr. Tordai Gábor 28. szombat Gödöllô

13. péntek Dr. Eszlári Egon 29. vasárnap Gödöllô

14. szombat Gödöllô 30. hétfô Dr. Mészáros Zsolt

15. vasárnap Gödöllô 31. kedd Dr. Kürti József

16. hétfô Dr. Mészáros Zsolt

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 címe: Gödöllô, Szabadság tér 
3. Telefonszáma: 28/430-655. 
Ügyeleti idô: munkanapokon 1800 órától másnap reggel 
0800 óráig, illetve hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapo-
kon 24 órában.

A mentôk ingyenes hívószáma: 104.

Fogorvosi rendelô címe: Rákóczi u. 10., tel.: 28/495-237

Gyógyszertárak nyitvatartása szombat–vasárnap
Ezüstkehely Patika: páros héten 8–12 óráig,
Liget Patika: páratlan héten 8–12 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

Anyakönyvi hírek
a 2011. 11. 15 – 12. 15. közötti eseményekrôl

Születések:

Szabó Barnabás  Sápi utca 7.
Schirger Balázs  Mátyás király utca 1.
Bécsi Gergely  Erkel Ferenc utca 18/1
Szabó Fanni  Nagy Sándor utca 81.
Molnár Marcell  Rét utca 21.
Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Házasságkötések:

A november 15–december 15 közötti idôszakban nem volt 
házasságkötés.

Halálesetek:
Lukács Pálné Putnoky Margit (77) Béke utca 8.
Horváth Ignácné Juhász Margit (86) Aulich utca 8. E ép.
Deák László Ferencné Horváth Erzsébet (47) 
 Dobó István utca 43/a
Szalkai István (78) Béke utca 11.
Torma Kálmán (58) Damjanich utca 17.
Hajdu Józsefné Szabó Mária (87) Alkotmány utca 17.
Szalai István (84) Aradi utca 4.
Sallai József (52) Virág utca 3/a
Bede Miklós (77) Mikszáth utca 17.
Szalkai József (85) Mátyás király utca 137.
Nagy József (58) Hold utca 1/b
Prihoda János István (65) Március 15. utca 58.
Palotai Mihály (73) Mátyás király utca 98.
A családok gyászában részvéttel osztozunk.

polgármesteri hivatal

Köszönetnyilvánítások

Hálás szívvel mondok köszönetet mindenkinek, akik szere-
tett férjem temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, mellettem álltak és állnak.

Nagy Józsefné

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szere-
tett férjem, Vojt Vince temetésén részt vettek, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek, és jelenlétükkel mélységes fájdalmunkat 
enyhítették. 

Felesége és gyermekei

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szer-
tett férjem, Palotai Mihály temetésén részt vettek, mély gyá-
szunkban együttérzésüket fejezték ki, jelenlétükkel a fájdal-
munkat enyhítették.

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni a polgárôrség-
nek, amiért a temetés ideje alatt értékeinkre vigyáztak.

Palotai Mihályné és családja



Ûjévi köszöntô
Kedves isaszegi honfitársaim!

Ahogy az nálunk ilyenkor szokás, az új esztendô beköszöntével nagyon jó egészséget, boldogságot és eredmények-
ben gazdag új évet kívánok mindnyájuknak. 

Önök joggal kérdezhetik, hogy miféle eredményekrôl is beszélek most, amikor minden összekuszálódott, és nem 
tudhatjuk, mit hoz a holnap. Nehéz idôk köszöntöttek ránk, válság válság után, spekuláció, pénzügyi összeomlás, át-
láthatatlan viszonyok. 

Történelmi idôket élünk, gyökeresen átalakul körülöttünk a világ. Ez más, mint a boldog békeidôk kiszámíthatóan, 
csendben csordogáló hétköznapjai, ilyenkor minden szinte percrôl percre változik. A történelmi idôk általában min-
denkitôl erôfeszítéseket igényelnek. Magyarország és annak polgárai is súlyos anyagi helyzetben vannak, amelyet 
egyrészt a felelôtlen gazdálkodás okozott, másrészt a körülöttünk zajló világgazdasági válság. Kihívások sora tornyo-
sul elôttünk, a felmerülô problémákon pedig csak összefogással, önmagunkba, egymásba és az ország erejébe vetett 
hittel lehetünk úrrá.

Most, a sok-sok évszázados függôségünk után, ismét az ország önállóságáért küzdünk. Ne feledjük, hogy a török, 
osztrák, német és szovjet függôség után végre lehetôségünk nyílik egy önálló, erôs ország építésére. Természetesen 
nem függetleníthetjük magunkat teljesen a minket körülvevô világtól, a körülöttünk zajló eseményektôl, de hosszú 
idô után elôször van lehetôségünk ismét kivívni hazánk függetlenségét. Ez pedig olyan nagy dolog, amit évszázadok 
óta nem tapasztaltunk.

Pénzügyi gondjaink, adósságunk mértéke nem teszi lehetôvé, hogy igazi jólét köszöntsön ránk ebben az eszten-
dôben, mint ahogyan ez nem várható Európa más országaiban sem. Azonban ha hisszük, hogy van erônk úrrá lenni 
gondjainkon, ha bízunk önmagunkban és az ország vezetôiben, megértjük, hogy hatalmas a tét, és a cél elérése ér-
dekében összefogunk, akkor életünk jóra fordulhat.

Ehhez kívánok mindenkinek sok-sok erôt, egészséget, bizakodást, kitartást és sikert.
 Vécsey László

országgyûlési képviselô (FIDESZ–KDNP)

Minden kedves olvasónknak sikerekben és eredményekben gazdag 
új esztendôt kíván az Önkormányzati Tájékoztató szerkesztôsége!


