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Március 15. Az Isaszegi Történelmi 
Napok nyitórendezvénye

9.15: Ünnepi megemlékezés és 
koszorúzás a Szabadságtörekvések 
emléktemplománál (református 
templom)

10.00: Városi megemlékezés. Helyszín: 
Szoborhegy, Honvédszobor. Ünnepi 
beszédet mond Harrach Péter 
országgyûlési képviselô, a KDNP 
frakcióvezetôje

Március 24. 
15.00–18.00: Huszárváró – kézmû-

ves-foglalkozás a Falumúzeumban
Március 31. 
15.00: Reznák Erzsébet történész-

nek, a ceglédi Kossuth Múzeum 
igazgatójának Kossuth-emlékhelyek 
címû vetített képes elôadása a Falu-
múzeumban

18.00: Tavaszköszöntô néptáncgála

Április 1. 
 Isaszegi Csata Emléktúra 
Április 1. és 4.  

Táncos toborzó a város utcáin, terein
Április 3. 
12.00: 1849 méteres emlékfutás a 

Szent Márton-kúttól a Szoborhegyig
Április 5. 
Szabadságtörekvések  
emléktemploma
18.00: 40 éves az isaszegi magyar–len-

gyel barátság. Ünnepi beszédet 
mond dr. Dürr Sándor, az I. M. B. K. 
elnökségi tagja

Kb. 18.40: Fáklyás felvonulás a szent-
györgypusztai kôkereszthez

Kôkereszt
Kb. 19.30: Történelmi emlékest, 

történelmi visszatekintést ad Máté 
Endre, a Wysocki Légió vezetôje 

Április 6. 
Tornaterem mögött
10.00–12.00: Nyílt huszártábor 
Szlovák tájház
11.00: Kézmûves-foglalkoztató 
Szlovák kápolna
11.30: Koszorúzás
Falumúzeum 
09.30–11.00: Kézmûves-foglalkoztató 
13.00: Magyar–lengyel barátság napja
13.45: Koszorúzás 
Katonapallag 
14.45: Koszorúzások
Képesfa
9.30: Koszorúzás, az Isaszegi Történel-

mi Vitézi Rend tisztelgése
15.30: Koszorúzás, az MHVSZ lovas ka-

tonai hagyományôrzôinek tisztelgése
Szent Márton katolikus templom 
(Öregtemplom)
15.00: Körmenet a kálváriára –  

az isaszegi római katolikus egyház  
nagypénteki programja

Szoborhegy alatt
11.00: Történelmi szekértúra „öreg 

Isaszeg” utcáin
11.00: Gyalogtúra a Szoborhegytôl a 

Katonapallagig
13.00–16.00: Kézmûves-foglalkozá-

sok, népi játékok
14.30: „Állj be, pajtás, katonának!” – 

régiós gyermekcsata 
Városháza
15.50: Koszorúzás 
16.00: Díszfelvonulás indul a város-

házától a Szoborhegy alatti csatatérre
Szoborhegy alatt
Kb. 17.00: Csatabemutató
Szoborhegy, Honvédszobor
Kb. 18.00: Koszorúzás

Az Isaszegi Történelmi Napok programja
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vezércikk
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Szerkesztôk: Adorjánné Fehér Éva, Haszara Andrea. Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea. Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.

Telefon: 28/584-590 • e-mail: ujsag@isaszeg.hu • web: www.isaszeg.hu. Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva. 
Hirdetésfelvétel a 28/584-590 telefonszámon, illetve a haszara.andrea@isaszeg.hu e-mail címen minden hónap 20-áig.

Észrevételeiket, javaslataikat, írasaikat várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail címre. Kérjük, hogy amennyiben írást szeretnének megjelentetni lapunkban, ezt elôzetesen,  
minden hónap 10-éig jelezzék részünkre. Szerkesztôségünk a lap terjedelmi korlátai miatt fenntartja a jogot a cikkek tartalmi változtatás nélküli rövidítésére. 

A képviselô-testület elfogadta az idei költségvetést
A 2012. február 21-i testületi ülésen a képviselôk elfogadták önkormányzatunk 2012. évre szóló költségvetési ren-
deletét, amelynek sarokszámait az alábbiakban ismertetjük, néhány háttér-információval kiegészítve.

Bár eddig is a takarékos gazdálkodás jellemezte városunkat, 
idén még takarékosabbnak kell lennünk ahhoz, hogy ebben 
a gazdasági környezetben továbbra is mûködôképes marad-
jon Isaszeg. Az állami normatíva nem csökkent számottevô-
en, ugyanakkor, az inflációt is figyelembe véve, reálértéken 
még kevesebb pénzbôl kell megoldanunk – többek között 
– a kötelezô feladatok ellátását (óvodai nevelés, általános 
iskolai oktatás, közvilágítás, egészségügyi és szociális alap-
ellátások, helyi közutak fenntartása). 

A bevételi és kiadási mérlegfôösszeget 1 942 429 000 
forintban állapította meg a testület. Ebbôl a mûködési ki-
adások (és bevételek) 1,3 milliárd forintot tesznek ki, a fel-
halmozási mérlegfôösszeg pedig 660 millió forint. Nézzük 
meg, hogy a mûködési költségeink közül melyek a legna-
gyobb tételek.

Intézményeink (vagyis a két óvoda, a két iskola, a mû-
velôdési otthon, a családsegítô szolgálat, a bölcsôde és a 
könyvtár) mûködtetése éves szinten összesen 523 millió 
forintba kerül. A polgármesteri hivatal mûködése 238 millió 
forintot igényel. Az óvodai és iskolai étkeztetés költsége 95 
millió forint. A fogorvosi, védônôi szolgálat és a háziorvosi 
ügyelet összesen 34 millió forintba kerül. Szociális segélyek-
re, ellátottak pénzbeli juttatásaira 124 millió forintot tervez-
tek a képviselôk.

A korábbi ciklusban (útépítésekre, földterület-vásárlásra, 
világítótestekre, traktorra) felvett hitelek törlesztésére idén 
összesen 42 millió forintot, kamatkiadásokra 29 millió forin-
tot kell fordítanunk.

Civilszervezetek támogatására és a nyári táboroztatásra 
idén is rendelkezésre fog állni a pályázható 1,5 + 1,2 millió 
forintos keret. Az elmúlt éveknek megfelelô szerény összeg-
gel tudjuk 2012-ben is támogatni a nyugdíjasklubokat (400 
ezer Ft) és a Polgárôrséget (900 ezer Ft), a sportkört pedig 
2 millió forinttal.

Bevételeink döntô része továbbra is az államtól szárma-
zik. A központi költségvetéstôl kapott támogatásunk mérté-
ke 437 millió forint, az átengedett központi adókból további 
469 millió forint bevételre számíthatunk. Az állami bevételek 
a 2011. évi elôirányzathoz képest 25 millió forinttal csök-
kentek. Amíg a személyi jövedelemadó önkormányzatunk 
részére folyósított összege tavaly 126 millió forint volt, idén 
109 millió forinttal gazdálkodhatunk. A csökkenés oka, hogy 

2009-hez képest 2010-ben jelentôsen kevesebb  személyi 
jövedelemadót fizettek be Isaszeg lakói.

Helyi adókból 133 millió forintot tervezünk realizálni, 
bérleti díjakból 15 milliót. Az elôzô évrôl 132 millió forint 
felhalmozási pénzmaradvány húzódik át. Önkormányzati 
telkek értékesítésébôl 28 millió forintot remélünk. Mind-
emellett az úthozzájárulásokból közel 23 millió forintra szá-
míthatunk.

A tartalékot 30 millió forintban állapítottuk meg. A likvi-
ditásunk megôrzéséhez – szükség esetén – idén is egy 60 
millió forintos rulírozó hitelkeret járulhat hozzá. Egyébként 
hitel felvételét nem tervezzük. 

Az idei évben sem kell azonban a fejlesztésekrôl lemon-
danunk, jóllehet, újabb utcák aszfaltozására 2012-ben nem 
kerül sor. Ugyanakkor a testület  két sokkal fontosabb célra 
tervezett be szükséges forrásokat. Isaszeg történetének ed-
digi legnagyobb fejlesztéseként idén megindul a szennyvíz-
tisztító telepünk átépítése, amely egy 2014-ig megvalósu-
ló, 829 millió forintos beruházást jelent. Ehhez pályázaton 
555 millió forintot nyertünk támogatásként. Ebbôl 2012-
ben 532 millió forint fog kiadásként jelentkezni (amire 356 
millió forint a támogatás). A másik fontos fejlesztés pedig 
a 12-14 fôs rendôrôrs kialakítása lesz, amellyel tovább ja-
vulhat városunk közbiztonsága. Erre a célra 5 millió forintot 
különítettünk el.

A lakosság teherbíró képességét figyelembe véve helyi 
adókat nem szerettünk volna tovább emelni, és új típusú 
helyi adókat sem vetettünk ki (a telekadóról külön tájékoz-
tattuk az ingatlantulajdonosokat). Emelkedést a lakosság 
mindössze a víz- és csatornadíjban tapasztalhatott (4,2%). 
A hulladékszállítási közszolgáltatást február 10-tôl ellátó 
Zöld Híd Régió Kft. a tavalyi árakon szolgáltat. Az étkezési 
térítési díjakon szintén csak az infláció érezteti hatását. Tud-
juk, hogy sokaknak ezek a kis emelkedések is nagy terhet 
jelentenek, mégis kérjük az ô megértésüket is; tudni kell, 
hogy az önkormányzat számára sem lesz olcsóbb az „élet”, 
sôt, az energiaköltségek emelkedése miatt a közvilágításra 
(kb. 25 millió forint), intézményeink rezsiköltségére nekünk 
is többet (mindösszesen kb. 65 millió forintot) kell kigazdál-
kodnunk ebben a szoros költségvetési évben.

Bajusz Dániel,
a pénzügyi és gazdálkodási bizottság elnöke
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önkormányzati hírek

Képviselô-testületi határozatok

– A képviselô-testület 2012. február 21-i ülésén tudomá-
sul vette a polgármesteri tájékoztatót.

– Döntött a Klapka György Általános Iskola és AMI intéz-
ményvezetôi álláspályázatának kiírásáról, amely megte-
kinthetô az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a Nemzeti 
Közigazgatási Intézet internetes oldalán, valamint a város 
honlapján (www.isaszeg.hu). A kiírt pályázat véleménye-
zésére szakmai bizottságot hozott létre.

– Meghatározta a 2012/2013-as oktatási és nevelési évre 
vonatkozó iskolai, óvodai, bölcsôdei beiratkozások idô-
pontját, helyszínét és közzétételi módját, amelyeknek 
részletei lapunk 10. oldalán olvashatóak. 

– Elfogadta a képviselô-testület 2012–13. évi munkatervét. 
– Hozzájárult a 0141/26 helyrajzi számú rét és kivett tô-

zegtelep megnevezésû, 21 ha 8640 m2 nagyságú ingat-
lan mûvelési ágának megváltoztatásához olyan formá-
ban, hogy az ingatlan változatlan területnagysággal, de 
már a valósággal megegyezô rét 1 ha 1508 m2, nádas 
13 ha 5378 m2, kivett tó 1 ha 6155 m2 és kivett tó 5 

ha 5599 m2 nagyságú területként kerüljön nyilvántartási 
bejegyzésre.

– Engedélyt adott Pászti Ferenc (2100 Gödöllô, Dárda ut-
ca 9.) szennyvízszállító vállalkozó részére, hogy Isaszeg 
város közigazgatási területén valamennyi 5,5 t súlykorlá-
tozás alá esô, önkormányzati tulajdonú utcába behajtson 
közszolgáltatási munkavégzés céljából.

– Megállapodást kötött az Isaszeg, Aulich utca 5. alatti házi-
orvosi rendelô Cir-Ko Med Bt. (dr. Mészáros Zsolt házior-
vos) által használt 3. számú rendelôjének rezsiköltségére.

Polgármesteri hivatal

Polgármesteri interjú
A képviselô-testületi ülés elsô napirendi pontjaként Hatvani Miklós minden alkalommal beszámol a két ülés között 
történt fontosabb intézkedésekrôl, döntésekrôl. Ezen beszámolókat a helyi televízió nézôi folyamatosan figyelemmel 
kísérhetik, az alábbiakban közölt interjúból pedig olvasóink is tájékoztatást kaphatnak a testületi üléseken elhang-
zottakról.

– A lakosság nagyon várja már a korábban említett, 
14 fôvel mûködô rendôrôrs létrehozását. Milyen sza-
kaszban van jelenleg ennek a megvalósítása?

– Február 1-jén találkoztam dr. Bozsó Zoltán dandártábor-
nokkal, Gödöllô város rendôrkapitányával, akivel többek között 
errôl az ügyrôl is folytattunk megbeszélést. A Rákóczi úton 
lévô volt rendôrségi épület felújításához szükséges tervrajzot, 
amely elôzetes egyeztetések és elképzelések alapján készült 
el, átadtam a tábornoknak, aki továbbítani fogja azt a megyei 
rendôrkapitánynak. Amíg nincs aláírt szerzôdésünk a rendôr-
ôrs megfelelô létszámú feltöltésérôl, addig egészen biztosan 
nem fogunk belekezdeni az épület felújításába. A végsô szót 
pedig természetesen majd a képviselô-testület mondja ki.

– Mikor állhatnak munkába Isaszegen az újrainduló 
Start közmunkaprogram keretében foglalkoztatott dol-
gozók?

– Február 3-án Tóthné Pervai Katalin aljegyzôvel a gödöl-
lôi munkaügyi központban jártunk, ahol a 2012. évi közcélú 
munkaprogram lehetôségérôl tartott beszámolót hallgathattuk 
meg. Nagy örömömre szolgál, hogy március elsejével újra el-
indul ez a foglalkoztatási lehetôség, hiszen a munkaprogram 
keretében foglalkoztatottak kiveszik a részüket a város min-
dennapi mûködtetésébôl, egyfajta értéket teremtenek. Láthat-
tuk, hogy az utóbbi hónapokban a létszámhiány miatt a hóel-
takarítás akadozott, illetve tudjuk, hogy milyen sokat számít a 

munkájuk az árkok, utak karbantartása kapcsán, a szemétsze-
désnél vagy a parlagfû elleni harcban. Nagyon fontos szem-
pont az is, hogy a közmunkaprogramban részt vevô emberek-
nek a megélhetést biztosítja a munkájukért kapott jövedelem.

– A munkaügyi központ közremûködésével önkor-
mányzatunk hány közfoglalkoztatottat tud majd alkal-
mazni?

– Pontos létszámadatot még nem tudunk, valószínûleg 
körülbelül húsz fôt. Létszámuk függ majd a naponta ledol-
gozandó órák számától (6 és 8 órában is lehet foglalkoztatni 
ôket), illetve attól is, hogy egy-egy emberrel milyen idôtartam-
ra kötünk majd szerzôdést. Vannak olyan szezonális munkák, 
amelyeknek az elvégzéséhez több emberre van szükségünk, 
és vannak idôszakok, amikor kevesebben is el tudják látni 
a napi rutinfeladatokat. A munkafolyamatok megvalósítására 
készült egy elôzetes ütemterv, amely tartalmazza, hogy az év 
mely szakában hány fôvel szeretnénk dolgozni. Ennek meg-
valósulása annak is függvénye, hogy az adott idôpontban a 
munkaügyi központ milyen létszámban tud számunkra dol-
gozókat közvetíteni, illetve hogy ezek az emberek képesek-e 
és el is akarják-e végezni azokat a rájuk bízott feladatokat, 
amelyeket az önkormányzat részükre biztosítani tud. 

– Köszönjük a beszámolót, munkájához további erôt 
és kitartást kívánunk.

Adorjánné Fehér Éva

Köszönet
Köszönetünket fejezzük ki Szûrös Attila vállalkozónak, 
amiért munkája és anyagi hozzájárulása által a Falumú-
zeum fûtésrendszerének javítása és a radiátor cseréje 
megvalósulhatott.

Hatvani Miklós polgármester
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Környezetünk védelmében
Tízszeresére emelkedett a talajterhelési díj

Az Országgyûlés által 2011. december 30-án elfogadott 
2011. évi CCI. törvény 234. §-a módosította a környezetter-
helési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (3) bekez-
désében foglaltakat.

A 2012. február 1-jei hatállyal életbe lépett új törvényi 
rendelkezés a talajterhelési díj egységdíjának mértékét a ko-
rábbi 120 Ft/m3 -rôl 1200 Ft/m3 összegben határozta meg.

A csatornabekötéssel nem rendelkezô fogyasztó által fize-
tendô talajterhelési díj összegét a talajterhelési díj meghatá-
rozott alapja (a fogyasztott víz mennyisége), a meghatározott 
egységdíj (1200 Ft), valamint a település közigazgatási terü-
letére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg. 

Mivel Isaszeg vízbázisa „fokozottan érzékeny” besorolású 
terület, így az egységdíjat hármas szorzóval kell kiszámítani.

Ez azt jelenti, hogy településünkön a csatornabekötéssel 
nem rendelkezô vízfogyasztóknak 2012. február 1-jétôl a 
vízórán mért minden köbméter ivóvízfogyasztás után 3600 
Ft talajterhelési díjat kell majd fizetniük, amely fizetési köte-
lezettséggel elôször csak egy év múlva, 2013 márciusában 
fognak szembesülni az érintett lakosok.

A talajterhelési díj bevezetésérôl szóló törvényt az Ország-
gyûlés 2003-ban fogadta el „a környezet és természet vé-
delme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak 
a környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre 
való ösztönzése, valamint a környezet- és természetvédelem 
költségvetési forrásainak biztosítása érdekében”.

A 2003. évtôl bevezetett talajterhelési díj évente fize-
tendô mértéke a számított díj bizonyos százalékában került 
meghatározásra, amely évente emelkedett, és a 2010. év-
ben érte el a 100 százalékot. A díj évente emelkedô mértéke 
azt a célt kívánta szolgálni, hogy a lakosokat ösztönözze a 
csatornahálózatra történô csatlakozásra. 

Isaszegen 365 olyan lakás van, amelyeknek a tulajdono-
sai, bár lehetôségük lenne – hiszen az utcájukban van csa-
torna –, mégsem csatlakoztak a hálózatra. Ezen ingatlanok 
lakóinak egy része szippantós autóval elszállíttatja ugyan a 
szennyvizet, de korántsem annyit, amennyi keletkezik. A fel-
használt és az elszállított víztömeg közötti különbség pedig 
nyomtalanul – de nem szagtalanul –, valamilyen úton-mó-
don eltûnik a talajban, szennyezve nemcsak a mi, de az utá-
nunk következô generáció környezetét is.

Környezetünk védelmének érdekében fontosnak tartjuk, 
hogy minden isaszegi ingatlan csatlakozzon a szennyvízelve-
zetô hálózatra, ahol erre mûszaki lehetôség van. Kérjük ezen 
ingatlanok tulajdonosait, hogy haladéktalanul kezdeményez-
zék a hálózatra történô rákötést.

Felhívjuk az érintett vízfogyasztók figyelmét arra, hogy 
2013. július 1-jétôl kivétel nélkül, kötelezôen írja elô a jog-
szabály a rákötéseket, és a fogyasztóknak nem lesz választási 
lehetôségük, hogy talajterhelési díjat fizetnek, vagy rákötnek 
a csatornára.

Polgármesteri hivatal

Változások a víziközmû- 
szolgáltatásban

Hatvani Miklós polgármester kezdeményezésére Isaszeg Vá-
ros Önkormányzata adott otthont 2012. február 9-én annak a 
tanácskozásnak, amelyen a környezô települések (Dány, Ke-
repes, Kistarcsa, Nagytarcsa, Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok) 
polgármesterei, jegyzôi és vízügyi szakemberei vettek részt. 

A Vízgazdálkodási Szövetség elnöke, Ritecz György tar-
tott részletes tájékoztatót arról a törvényi változásról, amely 
nagymértékben átalakítja a víziközmû-szolgáltatást (vízellátás 
és szennyvíztisztítás). Elôadásában felvázolta, hogy megszûn-
nek a kis üzemeltetôk, és helyettük közös, nagy szervezeteket 
kell létrehozni több település összefogásával. A résztvevôk az 
új rendszer, szervezet felállásáról kezdték meg a közös gon-
dolkodást, az együttmûködés kigondolását és kidolgozását, 
amelyben Isaszeg vezetô szerepet vállalt. A települések veze-
tôi elmondták az elképzelésüket, véleményüket, és így lassan 
körvonalazódott az összefogás és az együttes szándék mellett 
a konkrét anyag elkészítésének igénye is, amelyet minden te-
lepülésen egyszerre vinnének a képviselô-testületek elé. 

A víziközmû-üzemeltetés átalakításának megvannak az 
idôbeli határai, elôírás szabályozza, hogy milyen feltételek-
kel kell rendelkeznie az új cégnek, valamint hogy minimum 
hány bekötés vagy lélekszám szükséges a mûködéshez. A ví-
ziközmû a továbbiakban is köztulajdonban marad, az ellá-
tásért az önkormányzat és az állam a felelôs. Az új törvény 
rendelkezik a víz- és csatornadíj ármegállapítási jogáról is. 
A továbbiakban a helyi médiában folyamatosan tájékoztatást 
adunk a konkrét lépésekrôl.

Tárgyaltak még az önkormányzatok kedvezôbb, olcsóbb 
energiabeszerzésének (gáz és villanyáram) lehetôségérôl. 
A vendég városvezetôk felkérték Hatvani Miklós polgármes-
tert, hogy koordinálja és irányítsa a közös energiabeszerzé-
seket.

(oprem)
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Tájékoztató városunk roma lakossága számára

2012. február 1-jétôl új törvényi szabályozás lépett életbe, s 
emiatt több változás is történt önkormányzatunknál. 

A nevünk megváltozott, hivatalosan Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat (RNÖ) lett.

A roma nemzetiségi önkormányzatoknak minden évben 
legalább egy alkalommal kötelezô közmeghallgatást tarta-
niuk. A 2011. évben ez szeptemberben, a romanap kere-
tében megtörtént. Az idei közmeghallgatást elôreláthatólag 
március 14-én fogjuk megtartani a mûvelôdési otthonban 
(Dózsa György u. 2.) 12-tôl 15 óráig. A kérésünk az, hogy 
minél többen vegyenek részt az eseményen, és lehetôleg a 
roma lakosságot érintô témákról legyen szó, úgymint roma 
kultúra, a cigány nyelv használata, az oktatás, a tanulás, a 
munkalehetôség stb. Szeretnénk, ha témakörönként egy fel-
szólaló vállalná el a többi jelenlévô képviseletét.

A közmeghallgatásról kötelezô jelleggel jegyzôkönyv ké-
szül, amelyet továbbítunk a kormányhivatalnak.

Minden hónap elsô hétfôjén ügyfélszolgálatot tartunk a 
családsegítô szolgálat Móricz Zsigmond utca 12. szám alat-
ti épületében, elsô alkalommal március 5-én 13–15 óra 
között. Köszönjük Hatvani Miklós polgármesternek, hogy a 
helyszínt rendelkezésünkre bocsátotta.

Tájékoztatjuk a szülôket, hogy a Damjanich-iskolába járó 
gyermekek közül az idén heten vesznek részt a Taksonyban 
megtartandó József Attila-szavalóversenyen. Az útiköltséget 
az RNÖ vállalja.

Kérjük az óvodás- és az iskoláskorú gyermekek szüleit, 
hogy mindennap vigyék el gyermekeiket óvodába és isko-
lába. Kérjék el a pedagógusoktól és töltsék ki a „szülôi nyi-
latkozat” címû formanyomtatványt, amelyben hozzájárulnak, 
hogy a nemzetiségi önkormányzat érdeklôdhessen a gyer-
mek elômenetele iránt. A szülôi nyilatkozat helyben is ki-
tölthetô. Kérjük a szülôket, hogy a nyomtatványra írják rá az 
elérhetôségeiket (telefonszám, utca és házszám). Amennyi-
ben több gyermekük is jár az óvodába vagy az iskolába, gyer-
mekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni. 

Visszatérô probléma az óvodában, és talán még az isko-
lában is, hogy a kisgyermek nem érti meg teljesen a magyar 
beszédet. A jelenlegi rendelkezéseknek köszönhetôen lehe-
tôség nyílt arra, hogy kellô számú érdeklôdô esetén a gye-
rekek foglalkozások keretében cigány nyelvet is halljanak és 
tanuljanak az óvodában és az iskolában.

Az idén is tervezzük elvinni a Csodák Palotájába azt az 
óvónôk és tanárok által javasolt három óvodás és három is-
kolás gyermeket, akik a legkevesebbet hiányoztak, és jó a 
tanulmányi eredményük. 

Egyre több tévécsatornán hirdetnek tehetségkutató ver-
senyeket. Amennyiben valakit érdekel ez a lehetôség, öröm-
mel nyújtunk segítséget. Várjuk a jelentkezéseket a köz-
meghallgatáson vagy az ügyfélszolgálati napokon az RNÖ 
vezetôségénél.

Fontosnak érezzük a roma lakosság minél szélesebb körû 
tájékoztatását, remélve, hogy az érintettek szívesen fogad-
ják azt. Dolgozunk egy roma újság létrehozásán, de amíg 
ez meg nem valósul, addig is küldjük az érintettek részére 
a tájékoztató leveleket. Nagyon örülnénk, ha minél többen 
segítenék a munkánkat, és együttmûködnének velünk fel-
adataink minél hatékonyabb elvégzése érdekében. 

Tiszta udvar, rendes ház
Tisztasági, rendrakási versenyt írt ki önkormányzatunk a Má-
jus 1. út páratlan oldalára az 57-es számú háztól (az emelke-
dô házszámok irányában), a páros oldalra a 64-es házszám-
tól, valamint a Benkovics utca minkét oldalára. A verseny 
2012. március 1-jétôl augusztus 31-ig tart. A versenyben 
részt vevôket havonta, elôre nem egyeztetett idôpontban 
ellenôrizzük. A verseny elnevezése: Tiszta udvar, rendes ház.

Az érintett házak (összesen 25 ingatlan) lakói értesítést 
kaptak a versenyrôl, amelyre a jelentkezési határidô 2012. 
február 27. volt. Jelentkezni lehetett Kun Gergely képvise-
lônél, Vidák Sándor alelnöknél és Váradi Attiláné elnöknél.

A versenyre jelentkezôk február 29-ig megkapták a ver-
seny hat hónapja során betartandó szabályzati pontokat.

Aki vállalja a részvételt a versenyben, az a késôbbiek so-
rán már nem léphet vissza.

Díjak: az elsô három helyezett házfalára nemzetiségi ön-
kormányzatunk által készített és kihelyezett „tiszta udvar, ren-
des ház” feliratú tábla kerül. Az elsô, második és harmadik 
helyezett a háztartásban, illetve a kertben használatos tisztí-
tószereket és eszközöket kap. Az eszközök között szerepel 
három darab szemáttároló edény a szelektív hulladékgyûjtés 
(üveg, mûanyag, papír) megkönnyítése érdekében. 

Akik nem érnek el helyezést, de részt vesznek a verse-
nyen, csekély, 500–1000 forint közötti értékû eszközöket 
kapnak. Szûkös anyagi kereteink miatt önerôbôl sajnos nem 
tudjuk felvállalni több utca bevonását a versenybe, de elôter-
jesztést nyújtunk be a város képviselô-testülete felé további 
legalább három utca bevonására.

Szeretnénk évenként kiírni ezt a pályázatot, remélve, 
hogy ezáltal egyre több ember figyelmét hívhatjuk fel a kör-
nyezetünk megóvásának fontosságára.

Váradi Attiláné, Roma Nemzetiségi Önkormányzat
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városunk
Isaszeg jelképe
Nem kerek évforduló, de érdekes. 
Városunk jelképe, a honvédemlék-
mû 111 éve áll a mindenki által csak 
Szoborhegynek nevezett domb-
tetôn. Radnai Béla sóskúti mész-
kôbôl készült alkotását 1901-ben 
állíttatták országos közadakozásból. 
Isaszeget ma már elképzelni sem 
tudjuk nélküle, alakja a város címe-
rébe is belekerült. Ha bárki idegen 
meghallja Isaszeg nevét, két dolgot 
kapcsol hozzá: az isaszegi csatát és 
a honvédemlékmûvet.

Leszögezem, hogy nem törté-
nelmi visszatekintést kívánok tenni. 
Prózai oka van annak, hogy tollat ra-
gadtam: a szobor nagyobb felújítás-
ra szorul. Az elôzô önkormányzati 
ciklusban már felmerült a felújítás 
gondolata, de sajnos pénzhiány 
miatt ez nem valósult meg. Az ön-
kormányzatnak nincs lehetôsége segíteni, hiszen a megszo-
rítások miatt örülhetünk, ha az intézmények tovább tudnak 
mûködni. 

Felkerestem az Országos Mûemlékvédelmi Felügyelôsé-
get, hogy segítséget kérjek, hiszen az emlékmû tulajdonosa 
a magyar állam, de anyagi segítséget nem tudnak adni. 

Kilátásban van azonban egy pályázati lehetôség, kedvezô 
elbírálás esetén a felújítási költségek (várhatóan 6-7 millió 
forint) ötven százalékát kaphatjuk meg. Ennek érdekében a 
hivatalos iratok beszerzése, terveztetés, engedélyeztetés már 
folyamatban van. A másik ötven százalék (kedvezôtlen dön-
tés esetén a teljes összeg) elôteremtésére más módot kell 
választanunk. 

Az isaszegi emberek már sokszor bizonyították, hogy 
mennyire fontos számukra a múlt emlékeinek megôrzése. 
1981-ben a helytörténeti gyûjteményt veszítettük volna el, 
mivel az akkori múzeumépület életveszélyessé vált. Az akkori 
adományozóknak és társadalmi munkásoknak köszönhetôen 
épült fel 1982-ben, és mûködik ma is a Falumúzeum. Ugyan-

csak adományokból készült 
a temetô feletti dombon a 

keresztút, a Honvédsíroknál 
az Emlékezô angyal, a ha-
rangláb, a Pécel felôli so-
rompó mellett a Képesfa 

felújítása, és még sorol-
hatnám tovább.

A lehetôségünk 
ugyanaz, ami volt 111 
évvel ezelôtt, és ami 

azóta is: a közadakozás. Né-
hány lokálpatrióta (Hatvani 

Miklós polgármester, Pénzes János 
alpolgármester, az Április 6. Kör kép-
viselôi, Mészáros Gusztávné Piroska, 
Könczöl Gábor vállalkozó, dr. Dürr 
Sándor, a Múzeumbarátok Köre és 
jómagam) jelezte, hogy anyagilag 
támogatja a honvédemlékmû fel-
újítását. Könczöl Gábor az ügyinté-
zésben, utánajárásban is sokat segít. 
A felajánlott összegek azonban még 
messze nem fedezik a költségeket. 
Kérek ezért minden isaszegi, volt isa-
szegi lakost és az Isaszeget szeretô, 
történelmi hagyományainkat tisztelô 
embereket, hogy lehetôségükhöz 
mérten támogassák a kezdemé-
nyezésünket. A támogatás módja az 
Önkormányzat Tájékoztató követke-
zô számában fog megjelenni.

Kovácsné Halomházi Zsuzsanna 
képviselô

A felhívást elolvasva a Fidesz Isaszegi Szervezetének tag-
jai úgy döntöttek, hogy csatlakoznak a kezdeményezéshez. 
Megkeresték Vécsey László országgyûlési képviselôt, hogy 
az ô segítségét is kérjék. A hazáját szeretô, a hagyomá-
nyokat mélyen tisztelô Vécsey László különösen érintett az 
1848–49-es szabadságharc emlékének méltó ápolásában, 
mivel az Aradon kivégzett gróf Vécsey Károly leszármazott-
ja. Örömmel vette a megkeresést, és ígéretet tett a kezde-
ményezés támogatására, valamint további források kere-
sésére.
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IX. Isaszegi Csata Emléktúra 45, 30 és 15 km-es távokon – 2012. április 1., vasárnap

Az Isaszegi Természetbarát Klub és az Útvonalkövetôk Klub-
ja – Isaszeg Város Önkormányzata, az Isaszegi Nyugdíjasok 
Baráti Köre, valamint a Csányi Szôrme Kft. támogatásával – 
2012-ben már kilencedik alkalommal rendezi meg hagyo-
mányos teljesítménytúráját, amelyre valamennyi érdeklôdôt 
szeretettel vár. 

A túra megrendezésével az 1849. április 6-án vívott isaszegi 
csatának kívánunk emléket állítani, valamint szeretnénk meg-
ismertetni a természetjárókkal, turistákkal a Gödöl lôi-dombság 
kevésbé ismert, teljesítménytúrák által eddig még szinte alig 
vagy egyáltalán nem érintett szép tájait, turistaútjait. 

A túra útvonala
45 km-es távon: Isaszeg, Csányi Szôrme Kft. – Szent Márton 
kútja – Falumúzeum – Szoborhegy – Öregtemplom – Honvéd-
sírok – Öreghegy – Forró-forrás – Hrabina-hegy – Bajtemetés 
– Koporsó-völgy – Levendulás-völgy – Pécel – Várhegy – Lá-
tó-hegy – Gazda-erdô, vízmû – Péceli mûút, kereszt – Bolno-
kai-dombhát – Tôzegtavak – Isaszeg, Csányi Szôrme Kft.
30 km-es távon: Isaszeg, Csányi Szôrme Kft. – Szent Márton 
kútja – Falumúzeum – Szoborhegy – Honvédsírok – Öreghegy 
– Hársas – Bajtemetés – Koporsó-völgy – Levendulás-völgy – 
Pécel – Várhegy – Látó-hegy – Gazda-erdô, vízmû – Péceli mû- 
út, kereszt – Bolnokai-dombhát – Tôzegtavak – Isaszeg, Csányi 
Szôrme Kft.
15 km-es távon: Isaszeg, Csányi Szôrme Kft. – Szent Márton 
kútja – Falumúzeum – Szentgyörgypuszta – Sápi út – Szobor-
hegy – Honvédsírok – Öregtemplom – Rákos-patak hídjai – Bol-
nokai-dombhát – Tôzegtavak – Isaszeg, Csányi Szôrme Kft. 

A túra rövidített neve I-45 I-30 I-15

Táv 44,0 km 29,2 km 16,5 km

Szintemelkedés 1238 m 800 m 245 m

Rajt és cél helye
Isaszeg, Csányi Szôrme Kft. telephelye  

(a vasútállomástól 100 m-re)
A rajt ideje 6.00–7.30 6.00–9.30 6.00–11.30

Pontnyitási sebesség 7,0 km/h 6,0 km/h 7,0 km/h

Szintidô 11 óra 8 óra 5,5 óra

Nevezési díj 700 Ft/fô 700 Ft/fô 600 Ft/fô

Kedvezményesen 600 Ft/fô 600 Ft/fô 500 Ft/fô

Kedvezményes nevezé-
si díj megfizetésére le-
hetôség van a túra hon-
lapján 2012. március 
31-ig történô elôzetes 
regisztrációval. Az isa-
szegi Falumúzeumban 
eltöltött idôt jóváírjuk 
annak, aki ezt igényli, 
és nem vesszük figye-
lembe a szintidônél. Az 
induló pillanatnyi helye-
zését beérkezésekor a 
célban meg tudjuk adni, 
végleges helyezése az 
utolsó túrázó beérkezé-
sekor az ITK honlapján 
azonnal olvasható lesz.
Szolgáltatások: igazolófüzet térképmelléklettel; üdítô; zsí-

ros, májas, lekváros kenyér; gyümölcs; édesség (csoki, 
nápolyi); csomagmegôrzés.

Díjazás: oklevél, kitûzô (túratávonként változó).
A rajt megközelítésére az 5.35-tôl minden óra 35. percé-

ben a Budapest Keleti pályaudvarról Hatvanba induló 
személyvonatokat ajánljuk (a menetidô 32 perc), vagy 
Gödöllôrôl az 5.42, 5.54, 6.33, 6.52, 7.42, 8.19-kor, utá-
na pedig minden óra 42 perckor induló vonatokat. 

Ajánlott felszerelés: Gödöllôi-dombság-atlasz (Szarvas–Fa-
ragó), bejáratott túracipô, esôköpeny, íróeszköz, fényké-
pezôgép. 

A túrával kapcsolatosan érdeklôdni lehet
–  Notter Béla rendezônél, cím: Isaszeg, Wesselényi u. 4.; 

telefon: 20/254-1746; e-mail: notter@fotnet.hu; web-
oldal: http://itk.isaszeg.info vagy

–  Gethe László rendezônél, cím: Isaszeg, Április 6. u. 70.; 
telefon: 70/380-3291; e-mail: gethe.laszlo@gmail.com; 
weboldal: http://www.utvonalkovetok.hu.

Notter Béla

Súlykorlátozás
 

Városunk útjainak megkímélése céljából 2010-ben testületi döntés eredményeként a városüze-
meltetés Isaszeg több utcájába súlykorlátozó táblákat helyezett ki, s ezt az idén is folytatja. 
A korlátozó táblát a Bercsényi utcában is kihelyezték, ezáltal az 5,5 tonnánál nagyobb össz-
tömegû jármûvek erre az útszakaszra már nem hajthatnak be. Az utca lakói azonban szo-
morúan tapasztalták, hogy vannak autósok, akik a tilalmat nem tartják be, ezért panasszal 
fordultak hozzám mint a 2-es számú körzet képviselôjéhez.

Kérem önöket, hogy a lakók nyugalma, valamint az utak hosszabb élettartamának meg-
ôrzése érdekében vegyék figyelembe a súlykorlátozást, és válasszanak másik útirányt.

Czeglédi Sándorné képviselô

5,5 t
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magyarország
Államtitkári tájékoztató kistérségünkben
A 2010-ben megválasztott kormány legfontosabb célja az államadósság csökkentése, az ország felzárkóztatását és 
fejlôdését célzó intézkedések megtétele, amelyek végérvényesen megszüntetik a gyermekeink jövôjét felélô gazda-
ságpolitikát. Az évrôl évre súlyos hiányokat termelô, mûködésüket milliárdos hitelekbôl finanszírozó oktatási, egész-
ségügyi és nyugdíjrendszer mellett a legnagyobb hiányokat termelô önkormányzati rendszer is ésszerû kiigazításra, 
átalakításra szorult.

Február 1-jén Kistarcsán Solymosi Sándor, a város polgár-
mestere és Vécsey László országgyûlési képviselô meg-
hívására dr. Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium államtitkára tartott elôadást a közigazgatás át-
szervezésérôl és a járási rendszer kialakításáról. Az elhang-
zott tájékoztatás városunkat is érintô jelentôsége miatt a ren-
dezvényen szép számmal megjelentek isaszegi képviselôk, 
valamint bizottságok tagjai is. 

Elôadásában az államtitkár elemezte a rendszerváltás idô-
szakát, és kifejtette, hogy húsz év hibáinak a kijavításával kell 
azt most befejezni, hogy egy erôs, hatékony állam szolgálhas-
sa a polgárait. Tájékoztatott a decemberben elfogadott jogsza-
bályokról és a 2013. január 1-jétôl életbe lépô háromszintû 
közigazgatási rendszerrôl – amelynek a pillérei a Parlament, a 
megyei hivatalok és a járások –, valamint az új önkormányzati 
törvényrôl, amely alapvetôen átrendezi az állam, a megyék 
és az önkormányzatok közötti feladat- és hatáskörmegosztást. 
Az államtitkár kiemelte, hogy 2006 és 2010 között 60 száza-
lékkal nôtt az ország államadóssága. A kormány 180 milliárd 
forintnyi devizaadósságot vett át 2010-ben, amely a kamatok 
miatt folyamatosan halmozódik. Magyarország szuverenitása 
az államadósságtól függ, az ország gazdasági helyzetét pedig 
rendbe kell tenni. Ezt a célt szolgálja a most folyó átalakítás, a 
rendszerváltás valódi befejezése. 

Rétvári Bence hangsúlyozta, hogy az új önkormányza-
ti törvény megalkotásának legfontosabb célja az volt, hogy 
minden település megtarthassa az autonómiáját, a helyi 
közösségek önkormányzáshoz való alapjogai változatlanul 
és hiánytalanul érvényesüljenek. Az önkormányzati feladat-
rendszer az eltelt több mint húsz év alatt átláthatatlanná vált, 
a települések eladósodtak, a helyhatóságok így már sem a 
kötelezô, sem az önként vállalt feladataikat nem tudták ha-
tékonyan ellátni.

A teljes önkormányzati rendszer adósságállománya jelen-
leg mintegy 1300 milliárd forint, az egyéb lejárt kötelezettsé-
gekkel együtt ez az összeg körülbelül 1500 milliárd forintot 
tehet ki. Az új struktúra költségtakarékos és feladatközpon-
tú lesz, a jövôben az önkormányzatoknak kötelezôen csak 
olyan feladatokat kell majd ellátniuk, amelyekre megvan a 
megfelelô forrás. Az önkormányzatok által felvehetô hitele-
ket, valamint kötvénykibocsátási jogaikat a kormány – a to-
vábbi eladósodás megakadályozása érdekében – korlátozza. 
A jövôben is vállalhatnak önként feladatokat, de ezeknek a 
finanszírozását a saját bevételeikbôl, illetve az erre a célra 
biztosított források terhére tehetik úgy, hogy az a kötelezôen 
elôírt feladataikat nem veszélyeztetheti. 

A járások számát az Országgyûlés már jogszabályban 
rögzítette, de azok területének, határainak, székhelyének a 
kismértékû változása nem kizárt, ám errôl az érdekelteknek 
konszenzust kell kialakítaniuk. Kormányablakot viszont nem-
csak az új járások székhelyén, hanem sokkal több telepü-
lésen alakítanak ki, így a polgárok a hivatalos ügyeiknek a 
zömét továbbra is a lakóhelyükön intézhetik, nem kénysze-
rülnek beutazásra.

A nagy érdeklôdéssel kísért tájékoztatót fórum zárta, 
amelynek során a szép számmal megjelent közönség – kö-
zöttük számos isaszegi lakos – választ kapott a feltett kérdé-
seire Rétvári Bencétôl és Vécsey Lászlótól. 

Az elôadás után Bajusz Dániel, az isaszegi képviselô-tes-
tület pénzügyi és gazdálkodási bizottságának elnöke televízi-
ós interjút készített dr. Rétvári Bence államtitkárral, amelyet 
az alábbiakban közlünk.
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– A járási rendszer kialakításával kapcsolatban miben 
látja a fô elônyt az egyszerû állampolgárok számára?

– Az állampolgárok számára a legfontosabb dolog a köz-
igazgatás átalakításából a kormányablakok létrejötte, ahol 
több mint hatvanféle ügyet lehet intézni. Ezeknek a száma 
idén elérte a 99-et, és tovább kívánjuk növelni. Célunk, hogy 
minden járás székhelyén, valamint minden okmányirodában 
létesüljenek kormányablakok. Ez tulajdonképpen az egyab-
lakos rendszer megvalósulása Magyarországon, amelynek 

célja, hogy az állam és az állampolgárok között intézendô 
ügyek döntô többsége, a hétköznapi élet ügyei (vállalkozás, 
gyermekszületés, tulajdonilap-kikérés stb.) mind indíthatóak, 
intézhetôek legyenek ezekben a kormányablakokban. 

A járások átalakítása az állam szempontjából fontos, hiszen 
a munkát három szinten szervezzük: kormányzati, megyei 
kormányhivatali és járási szinten. A megyei kormányhivata-
lok 2011. január 1-jén 14 korábbi hivatal összeolvasztásából 
jöttek létre, ezáltal is egyszerûbbé és követhetôbbé téve az 

állam mûködését, és nyilvánvalóan olcsóbbá is, mivel jó né-
hány funkciót már közösen látnak el. A korábban a megyei 
intézmények által fenntartott intézményeket most már a kor-
mányhivatalok tartják fenn, akik kifizették elôdeik adósságait 
is, jövô év január 1-jétôl pedig a járásnál ér el a kormányzat 
az emberekhez, hiszen legközvetlenebbül a járásban talál-
kozhatnak az emberek a kormányzattal.

– Tudható-e már pontosan, hogy milyen feladatok 
kerülnek majd a járásokhoz?

– A hatósági ügyeknek a döntô többsége kerül át, tehát 
azokat a feladatokat, amelyeket most a jegyzô lát el a pol-
gármesteri hivatalon belül, nagyrészt a járási és a kormány-
tisztviselôk fogják ellátni, de arra fogunk törekedni, hogy ne 
kelljen senkinek utaznia, hanem ügyeit a kormányablakban 
intézhesse. A korábbi önkormányzati jegyzôk pedig, jóval 
szûkebb hatáskör mellett, egyfajta polgármesterihivatal-ve-
zetôként fognak tevékenykedni a polgármester mellett, és a 
képviselô-testület munkáját segítik.

– Mivel indokolható, hogy Pest megyében Gödöl-
lô lesz az egyik legnagyobb járás 178 ezer lakossal, 
ugyanakkor a szobi járáshoz mindössze 10-12 ezer 
ember tartozik? Nyilván a gödöllôi járás legszélén la-
kók számára a járásközpontba történô beutazás sokkal 
több problémát fog okozni, mint a szobi járásban la-
kóknak, amely sokkal kisebb földrajzi területen helyez-
kedik el.

– Mi arra fogunk törekedni, hogy aki a gödöllôi járásban 
lakik, és a Balatonnál nyaral, az a Balatonnál is ugyanúgy el 
tudja indítani az ügyét, mint Gödöllôn, Pécelen, Szobon vagy 
akár Budapesten. Mindenhol indítható ügyekrôl van szó, a 
kormányablak nemcsak a járásszékhelyen képzelhetô el, ha-
nem mindenhol, ahol most okmányiroda van. Az, hogy hol 
van a járásnak a központja, inkább csak az állam szempont-
jából fontos. A járáshatárok kialakítását egyéves elôkészítô 
munka elôzte meg. Nagyon sok mindenre vagyunk tekintet-
tel: az alapterületre, a települések számára, a népességre, a 
történelmi és kulturális hagyományokra, arra, hogy miként 
lehet közutakon vagy tömegközlekedéssel eljutni a járásköz-
pontba, illetve arra, hogy a járásközpont alkalmas legyen a 
központi hivatali ügyintézés elhelyezésére: legyen egy fôtere, 
ahol az ügyintézés számára alkalmas épületek vannak, lehe-
tôleg állami tulajdonban, hogy ne kelljen erre az államnak 
pénzt költenie. Így például lehet, hogy egy járásnak nagyobb 
az alapterülete, de a lakossága kisebb, míg egy másik sû-
rûbben lakott, de jóval kevesebb az alapterülete és a hozzá 
tartozó településeknek a száma.

– Köszönöm az interjút.
Dr. Kardos Gábor

minden, ami nyomda
Szórólapok, névjegykártyák, újságok, prospektusok, könyvek, molinók, táblák és egyéb nyomdaipari termékek teljeskörű kivitelezése rövid határidővel, kedvező áron, házhozszállítással.

LA4 Média Kft. Telefon: 20/851-4368, e-mail: la4@la4.hu, web: www.la4.hu
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oktatás
Tájékoztató a bölcsôdei, óvodai és iskolai beiratkozásról
Isaszeg Város Önkormányzatának képviselô-testülete az álta-
la fenntartott oktatási és nevelési intézményekben az óvodá-
sok és elsô osztályosok, illetve a leendô bölcsôdések beíra-
tásának idôpontjait az alábbiak szerint 
határozza meg.

A bölcsôdei beiratkozás idôpont-
ja: 2012. április 12–13. (csütörtök és 
péntek) 8.00–18.00 óra között. Hely-
színe: Aprók Falva Bölcsôde, Móricz 
Zsigmond utca 14. Telefon: 495-490.

Az óvodai beiratkozás idôpontja a 
2012/2013-as nevelési évre: április 
12–13. (csütörtök és péntek) 8.00–
18.00 óra között. Helyszíne: Bóbita 
Óvoda, Vadász utca 2., telefon: 495-
206; Hétszínvirág Óvoda, Madách Im-
re utca 11., telefon: 582-231.

Az általános iskolai beiratkozás idôpontja a 2012/2013-
as tanévre: április 12. (csütörtök) 8.00-tól 13.00 óráig, és 
április 13. (péntek) 13.00–18.00 óra között. Helyszínek: 
Damjanich János Általános Iskola, Madách utca 1., telefon: 
582-250; Klapka György Általános Iskola és AMI, Kossuth 
Lajos utca 85., telefon: 495-708.

Kérjük a kedves szülôket, hogy tanköteles gyermeküket 
szíveskedjenek a megjelölt két napon beíratni a körzeti álta-
lános iskolákba, ahol a pedagógusok mindenkit szeretettel 
fogadnak. 

Tájékoztatjuk önöket, hogy a képviselô-testület rende-
letben szabályozta az óvodai és a beiskolázási körzeteket, 
valamint a beiratkozások és a felvételek szabályait, amelyek 
megtekinthetôek az óvodákban, iskolákban. A részletesebb 
tájékoztatót, a körzethatárokat és az intézményeink bemu-
tatását városunk honlapján (www.isaszeg.hu) is megtalál-
hatják. 

Az intézmények vezetôi mindenben segítséget nyújtanak 
önöknek. Ha nem a lakóhely vagy a kijelölt körzet szerin-
ti iskolát választják, akkor is a körzeti óvodába vagy iskolá-

ba kell beíratni a gyermeket, és a 
beíratással egyidejûleg írásban kell 
kérni a választott iskolába való fel-
vételt. Amennyiben a választott in-
tézmény igazgatója a kérést eluta-
sítja, abban az esetben a kötelezô 
felvételt biztosító körzeti iskolában 
kell megkezdeni a tanulmányokat. 

A beiratkozást követôen a kép-
viselô-testület dönt arról, hogy a je-
lentkezôk számának függvényében 
intézményenként hány csoport 
és osztály indítását engedélyezi, 
és milyen létszámokkal. Az intéz-

ményvezetôk ezután döntenek a felvételekrôl, majd írásban 
értesítik a szülôket. 

Kérjük, hogy a beiratkozáshoz feltétlenül vigyék  
magukkal:
– a személyi igazolványt; 
– gyermekük születési anyakönyvi kivonatát; 
– az állandó lakcímet vagy tartózkodási helyet igazoló kár-

tyát; 
– a gyermek tajkártyáját;
– az iskolaérettséget igazoló óvodai szakvéleményt;
– a nevelési tanácsadó szakvéleményét (ha vizsgálaton 

vett részt a gyermek);
– 1400 forintot a diákigazolvány igényléséhez (a fényképet 

az okmányiroda készíti el).
Intézményeinkben szeretettel várjuk gyermekeiket.

Polgármesteri hivatal
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Tanácskozás a nemzeti köznevelési törvényrôl
Dr. Kardos Gábor alpolgármester kezdeményezésére fontos 
tanácskozást szervezett 2012. február 15-én a polgármesteri 
hivatalban Isaszeg Város Önkormányzatának Humánerôfor-
rás és Közoktatási Osztálya. A tanácskozás témái az új nem-
zeti köznevelési törvény, illetve az ebbôl adódó feladatok 
voltak. A rendezvényt, amelyen az önkormányzat által mû-
ködtetett óvodák és iskolák vezetôi, valamint a humánerôfor-
rás- és közoktatási bizottság tagjai vettek részt, dr. Székelyné 
Opre Mária osztályvezetô vezette.

Az új törvényrôl, valamint 
annak megvalósíthatóságáról 
Koháry Orsolya közoktatási 
szakértô, a Damjanich János 
Általános Iskola igazgatója tar-
tott elôadást. 

Bodorné Kollmann Vero-
nika, a Megyei Intézményirá-
nyító Központ osztályvezetôje, közoktatási szakértô a folya-
matban lévô közigazgatási rendszer átalakításáról, annak az 
önkormányzatokra és az intézményekre vonatkozó hatásai-
ról, az iskolák megyei szintû átadásának és átvételének eddi-
gi tapasztalatairól beszélt, és az elôadások közben felmerülô 
kérdésekre is választ adott. 

Dr. Kuszák Róbert, a hivatal gazdálkodási és adóosztá-
lyának vezetôje elsôsorban az új törvények alkalmazásának 

pénzügyi vonatkozásairól, illetve a fenntartói és intézményi 
mûködtetést érintô új szabályozásokról tartott elôadást.

Az idei intézményi költségvetés további módosítása is 
napirendre került.

Az átalakítással kapcsolatosan rengeteg kérdés merült fel 
a közmûvelôdési szerzôdések és a pedagógusok helyzete, 
a csoport- és osztálylétszámok, a felelôsség- és kötelezett-
ségvállalás vonatkozásában általánosságban, és konkrétan a 
saját intézményeik kapcsán is. A felvetések részére érkezett 

válasz, másik részére viszont 
azért nem, mert a tavasz fo-
lyamán közel harminc jog-
szabályt, rendeletet alkot 
az Országgyûlés, amelyek a 
nemzeti köznevelési törvény 
megvalósítását konkretizál-
ják, segítik elô.

A tanácskozás fontosságát mutatta a résztvevôk száma, 
eredményessége pedig majd az információk átadásában, 
cseréjében, az együtt gondolkodásban, valamint a napi mun-
kához szükséges eszmecserék, egyeztetések hasznosságá-
ban mérhetô. 

A tanácskozás végén Hatvani Miklós polgármester üdvö-
zölte a jelen lévô szakembereket. 

Polgármesteri hivatal
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Búcsúzunk Streng Ferencné Vera nénitôl
Drága Vera!
Búcsúzom tôled. Búcsúzom a kollégák, a mun-
katársak és a diákok nevében is.

Sikerekben, eredményekben gazdag 
életút van mögötted. Gyermekkori álmod 
vált valóra, amikor 1963-ban biológia, 
földrajz, mezôgazdasági ismeretek és 
gyakorlatok szakos tanári diplomát sze-
reztél.

Elsô munkahelyed a dányi általá-
nos iskola volt. Az ott eltöltött hét bol-
dog tanítási évre, a tehetséges diákokra 
mindig szeretettel emlékeztél. Bár jól 
érezted magad ott, mégis arra vágytál, 
hogy szülôfaludban, Isaszegen dolgoz-
hass, ahol mindenki ismer és szeret. Ez 
a vágyad is teljesült. Hazajöttél, és a Dam-
janich János Általános Iskolában újabb 
eredményes hét évet töltöttél el. Te-
hetségeddel, igényességeddel, közvet-
lenségeddel hamar beloptad magad a 
gyerekek és a felnôttek szívébe.

1971-ben a gödöllôi járási hivatal 
oktatási osztálya általános tanulmányi 
felügyelônek kért fel. Feladatod volt 
a járáshoz tartozó iskolák szakmai munkájának segítése. 
A munkát nagy ambícióval és szakértelemmel végezted.

Zsolt fiad születése után véglegesen hazajöttél, és nyug-
díjba vonulásodig az isaszegi gyerekek nevelésére, oktatásá-
ra fordítottad minden tudásodat.

Visszaemlékezésedben így vallottál: „A mesterség na-
gyon szép. A formázásra ránk bízott élô anyag igen fogékony; 
ha nagyon szerettük, érezte és viszonozta is.” És te szeretted, 
akikkel, akikért és amiért dolgoztál.

1984. augusztus 1-jétôl 2001. július 31-ig a Kossuth 
utcai iskola, késôbb Klapka György Általános Iskola igazga-
tója lettél. Személyedben jól felkészült, nagy tudású, gyer-
mekszeretô pedagógus került az iskola élére. Rövid idô alatt 
megismerted a nevelôtestület szakmai tudását, igényeit, a 
körülményeket, a lehetôségeket. Kollégáiddal együtt arra tö-
rekedtél, hogy az iskolában tanuló diákok a lehetô legjobb 
képzésben és nevelésben részesüljenek, és jól érezzék 
magukat a közösségben. Ezért mindent megtettél. Folya-
matosan képezted magad, és kollégáidat is ösztönözted a 
rendszeres továbbképzésre, a különbözô tanítási módszerek 
kipróbálására, az új ismeretek megszerzésére.

Vezetésed évei alatt, 1985-ben adták át a Tóth Árpád 
utcai épületet, amire nagyon büszke voltál, hiszen ezáltal je-
lentôsen javultak az oktatás feltételei. Ugyanebben az évben 
indítottad el az emelt szintû ének-zene oktatást, amely az 
iskolának új arculatot adott, és vonzotta a tehetséges gyer-
mekeket. Fejlesztetted az iskola tárgyi eszközeit, informatika-
termet és nyelvi labort létesítettél.

A közösségformálást nemcsak az osztályban, 
hanem a tantestületben is fontosnak tartottad. 

Kialakítottál egy jó nevelôtestületet. Szívesen 
alkalmaztál volt tanítványokat, örömmel fo-

gadtad a fiatal kollégákat, segítetted a be-
illeszkedésüket.

Büszke voltál a lakóhelyedre, a törté-
nelmi múltra. Hazaszeretetre, nemzeti 
múltunk és értékeink megbecsülésére 
nevelted tanítványaidat. 

Aktívan vettél részt a közéletben 
is. Nyolc éven át voltál önkormányzati 
képviselô, valamint az oktatási és kultu-

rális bizottság vezetôje. 1982-tôl a Mú-
zeumbarátok Körének megbecsült tag-

jaként tevékenykedtél. Sokat tettél Isaszeg 
fejlôdéséért.

Veled együtt örültünk, amikor veze-
tôi és közéleti munkád elismeréseként 
1998-ban „Isaszegért”, majd 2001-
ben „Isaszeg mûvelôdéséért” kitünte-
tésben részesültél. 

A sok munka mellett mindig volt 
idôd a családodra. Örömmel meséltél 
fiad boldogulásáról, életének alakulá-

sáról. Példamutató, ahogy idôs, beteg édesanyádat ápoltad, 
gondoztad.

Nyugdíjba vonulásod után is – egyre súlyosbodó be-
tegséged ellenére – megmaradt az érdeklôdésed az iskola 
iránt. Szívesen jöttél a rendezvényekre, velünk örültél a si-
kereknek. Utódodként és barátodként sok hasznos tanácsot 
kaptam tôled.

Jó vezetô és jó kolléga voltál. Segítôkész és megértô, 
megbízható és emberséges. Pedagógus egyéniséged, mun-
kabírásod és gyermekszereteted nagy hatással volt a tantes-
tületre és a diákokra egyaránt. Tanítványaid felnéztek rád és 
szerettek. Jó kapcsolatot alakítottál ki a szülôkkel is, akik tisz-
teltek, és gyakran kérték a segítségedet.

Amikor most megállunk egy pillanatra, és búcsút veszünk 
tôled, talán azt kérdezhetné valaki: vajon hová tûnik el, amit 
életedben összegyûjtöttél? Hová tûnik el jóságod, tudásod, 
szereteted, hová tûnnek el a pedagógiáról vallott elgondolá-
said? Mi tudjuk a választ, Vera! Mindazt, amit összegyûjtöt-
tél, örökségként hagytad ránk. Az iskolai tablók, fényképek, 
évkönyvek és beszámolók örökre ôrzik munkásságodat. Az 
örökséget mi visszük tovább, hiszen egy kicsit mi magunk is 
ebbôl épülünk föl. A te szeretetedbôl, gondolataidból, esz-
méidbôl, amelyeket nekünk adtál, és amelyek azóta hozzánk 
nôttek, részünkké lettek.

Távozásoddal szegényebbek lettünk, de emlékedet tisz-
telettel megôrizzük. Hiányozni fogsz. Isten veled! Nyugodj 
békében!

Balog Istvánné ny. igazgató

„Mit nem fejezhettél be
Vállalnunk kell nekünk,
Ez lesz hozzád a méltó,
Igaz szeretetünk.”
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kultúra
Könyvtárunk vezetôje nyugdíjba ment
„Nem az a fontos, hogy meglássuk, ami a távol ködébe vész, hanem hogy megcselekedjük, ami most elôttünk áll” 
 (Thomas Carlyle skót történész)

Négy évtizedes munka után nyugdíjba 
vonult Horváth Árpádné könyvtárveze-
tô, vagyis Zsuzsika, ahogy az olvasók 
hívták. 1972. március 1-jén, a valamiko-
ri tanácsháza épületében mûködô egy-
személyes könyvtárban kezdte könyvtár-
vezetôi tevékenységét. 1976-ban kapta 
meg a diplomáját a Debreceni Tanító-
képzô Fôiskola népmûvelô–könyvtáros 
szakán. Lelkiismeretes, az intézmény 
sorsát mindig a szívén viselô embert, 
könyvtárost, barátot és vezetôt ismer-
tem meg benne. 1978 óta dolgoztunk 
együtt. Harminchárom év nem kis idô. 
Mindig a demokratikus eszmeiség jegyében, közösségme-
nedzselô szellemben tevékenykedett, ezért az évek során 
több csoport alakult és mûködött nálunk az ô kezdeménye-
zésére. Vendégeink voltak írók, költôk, színészek, zenészek 
és közéleti emberek. Többször látogattak el hozzánk szak-
mai programokra a gödöllôi körzet könyvtárosai, a Szent-
endrei Megyei Könyvtár és a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár 
dolgozói. Jó érzéke volt ahhoz, hogy megérezze, mi „lóg 
a levegôben”. 1984-ben megismerkedett a családi könyv-
tári modellként emlegetett szakmai programmal, amelyet 
1988-ban, az új könyvtárba költözéskor meg is valósított. 
Egy lázadó könyvtáros vallomásai címû cikkében, amely egy 
szaklapban is megjelent, így vall: „Ne a könyvtáros döntse 
el, hogy mi kell az olvasóknak, hanem a különbözô olvasói 
rétegek igénye legyen a meghatározó a könyvtár egész te-
vékenységében. Ha a családi könyvtár forradalom a szak-
mánkban, akkor a »lázadó könyvtárosok« útja elôbb-utóbb 
idevezet.” E módszer sajátossága az emberekkel való meg-
hittebb, személyesebb kapcsolat, ezért nagy hangsúlyt fek-
tetett a személyiségfejlesztô tanfolyamokon való részvétel-
re. Szívesen beszélgetett és adott tanácsot, útmutatást a 
segítségért hozzá forduló olvasóknak. Mindig nyitott volt az 
újra, a még járatlan utak kipróbálására, így például 2002-tôl 
pályázaton nyert számítógépekkel internetes szolgáltatást 
kezdett el, 2005-ben pedig útjára indította a könyvtári galé-
riát, amelynek célja a helyben lakó, még ismeretlen amatôr 
alkotók felfedezése.

Sosem volt hagyományos könyvtáros, benne volt a „nép-
mûvelôi vér”. Ezt bizonyítja, hogy 1994-ben megkapta a 
Népmûvelésért díjat az Országos Könyvtáros Egyesület ja-
vaslatára. 1996-ban az „Év könyvtára” pályázaton könyvtá-
runk elnyerte a Magyar Rádió különdíját, 2002-ben pedig 
„Isaszegért” kitüntetésben részesült a pályán eltöltött 30 
éves jubileumi évforduló alkalmából. Alapító tagja volt az 
Április 6. Körnek, és négy évig választott tagja a helyi kép-
viselô-testületnek.

Fontos volt számára, hogy a könyvtár igé-
nyes szórakozást, hiteles tájékozódást bizto-
sítson látogatói részére. Munkájának közép-
pontjában az olvasók, a könyvtárat használók 
minél jobb kiszolgálása állt. Ismerte a könyvtá-
rat használó olvasókat, szokásaikat, igényeiket, 
ismerte a várost és annak lakóit. Hitt abban, 
hogy az „örök értékek otthona” talán még ki-
vonható a közhangulatot mérgezô, idônként 
gyilkos háborúkból, és alapvetô kulturális in-
tézmény marad a jövôben is. Munkájával ma-
radandót alkotott községünk, majd városunk 
kulturális életében, amely eredményeket és 
értékeket meg kell ôrizni, és tovább kell vinni.

Mint munkatársa, barátja és utódja kívánom, hogy rátalál-
jon megérdemelt nyugdíjaséveinek örömeire.

Majsa Györgyné könyvtárvezetô

Könyvtári hírek

Jókai Mór születésnap-
ja alkalmából 2012. feb-
ruár 15-én meglátogattuk 
a Kerepesi úti temetôben 
névadónk síremlékét, ahol 
koszorút helyeztünk el. 
A nyughely felirata ôrzi Jó-
kai hitvallását a halhatat-
lanságról: „Ami bennem 
lélek, veletek megy. Ott 
fog köztetek lenni mindig. 
Megtalálsz virágaid között, 
mikor elhervadnak; meg-
találsz a falevélben, mikor 
lehull; meghallasz az esti 
harangszóban, mikor el-
enyészik, s mikor megem-
lékezel rólam, mindig arc-
cal szemközt fogok veled 
állni.” A hóesés és a szeles 
idô dacára egy órát barangoltunk a temetôben, felfedezve 
többek között Faludy György, Karinthy Frigyes, Semmelweis 
Ignác, Egressy Béni sírját. A Nemzeti Pantheon történetét ta-
nulmányozva kiderült, hogy a temetô 1847. június 15-én 
nyílt meg. A terület egyházi beszentelése 1847. november 
4-én történt. Az elsô temetésre az 1848–49-es szabadság-
harc után, 1849. április 12-én került sor. Ide temették az áp-
rilis 6-i isaszegi csatában megsebesült és a Rókus-kórházban 
meghalt tizenegy honvédet.
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Február 17-én, pénteken délután a gyerekeknek Jó-
kai-mesedélutánt tartottunk. Reméljük, hogy a következô 
alkalommal már többen leszünk. Felnôtt olvasóinkat egész 
nap Jókai-totóval vártuk, amelyben az író életének érdeke-
sebb eseményeire, isaszegi vonatkozásaira voltunk kíváncsi-
ak. A megfejtéshez segédanyagot is biztosítottunk. Tizenegy 
olvasónk vállalkozott a totó kitöltésére. Helyes megfejtôink 
közül Eszes Szilvia és Kiss Ferencné olvasónk F. Almási Éva 
…ôrültek házába akartatok záratni címû könyvét kapták, Ha-
nák Alexandra pedig Jókai Mór Az aranyember címû könyvét 
nyerte. Délután 5 órától került sor immár a második diavetí-
tésre, amelyet nagyon élveztek a gyerekek. Terveink szerint 
minden hónapban egy péntek délutánt szentelünk ennek a 

kissé feledésbe merült szórakozásnak. Az otthoni, régen lá-
tott diafilmeket is szívesen levetítjük, amennyiben állapotuk 
ezt lehetôvé teszi. A következô alkalmak idôpontját figyeljék 
a plakátokon és honlapunkon!

Március 2-án, pénteken délután 5 órakor tartjuk az Ama-
tôr Írók Irodalmi Klubjának elsô összejövetelét, ahová min-
den alkotót és érdeklôdôt szeretettel várunk.

Könyvtári galériánkba is várjuk azoknak a jelentkezését, 
akik szívesen bemutatnák képzômûvészeti alkotásaikat (gra-
fikáikat, festményeiket, egyéb alkotásaikat) ismerôseiknek, 
barátaiknak egy kiállítás keretében.

Március 9-én, pénteken délután 15–17 óra között már-
cius 15-ével kapcsolatos rejtvényfejtô versenyt tartunk gyere-
keknek, ezzel egyidejûleg kokárdakészítés is lesz (origamival, 
gyöngyfûzéssel).

A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör következô elôadásának 
idôpontját szintén plakátjainkon és honlapunkon találják 
meg.

Továbbra is várunk minden olvasni szeretô isaszegi lakost 
nyitvatartási idônkben: hétfôn, kedden, csütörtökön és pén-
teken 9-tôl 18 óráig, szombaton 13-tól 18 óráig. Szerdán 
zárva tartunk.

Majsa Györgyné könyvtárvezetô

egyház
A katolikus egyházközség eseményei

Nagyböjtben minden pénteken este 6 órától és minden 
vasárnap délután 3 órától keresztúti ájtatosság lesz a 
templomban.

Baba-mama klubot tartunk minden pénteken 10 órától a 
katolikus otthonban. Minden érdeklôdôt szeretettel vá-
runk.

A Keresztény Családok Közössége minden hónap utolsó va-
sárnapján délután 4 órától összejövetelt rendez. Március 
25-én – jó idô esetén – erdei sétára invitálunk minden 
érdeklôdô családot. Ha rossz idô lesz, a katolikus otthon-
ban lehet pingpongozni, beszélgetni, társasjátékozni. Vá-
runk mindenkit szeretettel.

Március 25., gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe
Az anyaszentegyház ezen a napon ünnepli Jézus hírül adá-
sát. A Bibliában így olvashatjuk: „Isten elküldte Gábor an-
gyalt Galilea Názáret nevû városába egy szûzhöz, aki egy 
Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és 
Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: 
Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! […] Ne 
félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, 
fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni.” (Lk. 1,27 – 31)

Hitünk szerint Isten nem találomra választott egy leányt 
valahol a világban. Mária már fogantatása pillanatában kivá-

lasztatott erre a feladatra. Nem volt a lelkén az áteredô bûn, 
és Istennek tetszô életet élt. Kegyelemmel teljes, vagyis Is-
tennel teljes. Az ô élete egy folyamatos, intenzív kapcsolat a 
Mennyei Atyával. Soha meg nem kérdôjelezte, soha el nem 
tért tôle. Leginkább talán a szerelemhez tudnám hasonlítani. 
A szerelmes ember minden cselekedetét ez az érzés tölti 
el. A napi feladatait, munkáját ebben a boldogságban végzi. 
Mária ezért képes az angyal szavára azonnal igent monda-
ni. Vállalja, hogy a világra hozza Isten fiát, pedig tudja, hogy 
József nem hisz majd neki. A zsidó törvények akár halállal 
is büntethetik. Mária tökéletesen Istenre hagyatkozik. Tudja, 
hogy ha feladatot kap, akkor megkapja a hozzá való segít-
séget és erôt is.

Az ünnep magyar elnevezése nagyon találó. Március a 
tavasz kezdete, a megújuló élet, egyfajta újrakezdés idô-
szaka. A Mária szíve alatt megfoganó gyermek szintén egy 
megújulás a világ számára. Ahogyan a kertész egy haszon-
talan fába beoltja a nemes szemet – és ezzel az egész 
fa értékessé válik –, úgy Jézus kétezer évvel ezelôtti meg-
jelenése a földön a valaha élt és a majd ezután következô 
embereket értékessé, nemessé, a mennyországra méltóvá 
teszi. Az már rajtunk, egyes embereken múlik, hogy hogyan 
engedjük lelkünket alakulni az isteni tervhez. Hagyjuk, hogy 
átjárjon minket, és segítsen gyümölcsözôvé lenni a földre 
jött Jézus Krisztus!

Szárazné Marika
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civil fórum
Civilszervezetek támogatása
Kérjük, támogassa adójának egy százalékával az Isaszegen 
mûködô egyesületek, alapítványok, közalapítványok mû-
ködését, mivel azok tevékenységükkel a városunk érdekeit 
szolgálják. Támogatásukat elôre is köszönjük.

„100 éves iskola” Alapítvány 18708088-1-13
Együttmûködés Isaszegért Egyesület 18701115-1-13
Genki Wado Karate és Szabadidôsport Egyesület 
 18725935-1-13
Gyermekekért Oktatási-Nevelési Alapítvány 
 18670505-1-13
Határon Túli Emlékhelyekért Alapítvány 18713611-1-13
Isaszegi Mûvészeti 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
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
Isaszeg Természetbarát Klub 18723263-1-13
Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért  
Közalapítvány 18681701-1-13
Nyugdíjasok a Nyugdíjasokért Alapítvány 18667338-1-13
Polgárôrség Bûnmegelôzési  
és Önvédelmi Egyesület 18681244-1-13
Sebi GYM SE 18724343-1-13

Mozgáskorlátozottak  
közgyûlése
2012. március 9-én délelôtt 10.00 órakor a mûvelôdési 
házban tartja szokásos évi közgyûlését a Ceglédi Mogzás-
korlátozottak Önálló egyesülete. Minden tagot és érdek-
lôdôt szeretettel várunk.

Bilász Ildi csoportvezetô

Közgyûlést tartott  
a Múzeumbarátok Köre

2012. január 21-én tartotta meg éves közgyûlését a Kós 
Károly-díjjal kitüntetett Isaszegi Múzeumbarátok Köre. 

A kör elmúlt idôszakban végzett munkáiról, eredményeirôl, 
valamint a 2012. év terveirôl tartott elnöki tájékoztató után 
a pénzügyi helyzetrôl Tatai Irén gazdasági vezetô számolt 
be. A Falumúzeum 2011. évi eseményeirôl pedig Szmolicza 
József titkár, a gyûjtemény kezelôje adott tájékoztatót. A le-
vezetô elnök Szendrô Dénes, a jegyzôkönyv vezetôje pedig 
dr. Dürr Sándor elnökségi tag volt. A beszámoló részletei a 
www.isaszeg.hu honlapon, az „ami az újságból kimaradt” cí-
mû részben olvashatók.

Összességében az Isaszegi Múzeumbarátok Köre igen 
sikeres évet zárt, a város önkormányzatának támogatásával 
színvonalasan rendezte meg tervezett programjait, elôadá-
sait. Horváth István, a polgármesteri hivatal osztályvezetôje 
Hatvani Miklós polgármester nevében „nagyra értékelve” a 
Múzeumbarátok Körének és a Falumúzeumnak a munkáját, 
megköszönte a 2011. évben végzett tevékenységet, és to-
vábbi sikeres munkát kívánt. A beszámolók után a hozzászó-
lások mind elismerôek és segítô szándékúak voltak. 

Köszönetet mondok mindazoknak, akik adójuk egy szá-
zalékát a körnek ajánlották fel, és külön köszönetemet feje-
zem ki Isaszeg Város Önkormányzata képviselô-testületének 
a 2011. évi támogatásáért, valamint azoknak, akik az elmúlt 
évben szakmai, anyagi vagy társadalmi munkájukkal segítet-
ték a kör tevékenységét.

Tisztelettel kérem, hogy személyi jövedelemadójuk egy 
százalékát az Isaszegi Múzeumbarátok Köre részére ajánlják 
fel. Adószámunk: 19184740-1-13.

Szatmáry Zoltán, 
 az Isaszegi Múzeumbarátok Körének elnöke
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egészségügy
Isaszeg város egészségterve
2010. szeptember 23-án Isaszeg Város Önkormányzatának 
képviselô-testülete meghozta a települési egészségterv elô-
készítô munkáinak megkezdését elrendelô határozatát.

Az eltelt idô alatt a lakossági kérdôívek alapján, valamint 
a körzeti orvosok adatai alapján elkészült a város egészség-
képe, amely a lakosság testi, lelki, szociális jólétét vizsgálta.

Az egészségkép és -terv kidolgozásával az volt a célunk, 
hogy a településen élôk életminôségének – ezen belül is 
egészségi állapotuknak – a javítását közösségi erôforrások 
bevonásával megvalósítsuk.

Az egészségterv írásos dokumentációjának elkészülé-
sét követte a gyakorlati megvalósítás tervezete. 2012-ben 
a mozgásszervi megbetegedésekre helyezzük a hangsúlyt. 
Ennek érdekében az intézményekkel és a civilszervezetek-
kel közösen olyan havi rendszerességgel megtartandó ese-
mények elôkészítését terveztük meg, amelyek a mozgáshoz 

kapcsolódnak. Szeretnénk, ha a lakosság magáénak érezné a 
programokat, és nagy számban venne azokon részt.
Tervezett események
Február 25.: Farsangi Sportshow a sportcsarnokban
Március 5–10.: Mozdulj az egészségedért – egészséghét a 

mûvelôdési otthonban
Április 1.: Isaszegi Csata Emléktúra
Április 3.: 1849 méteres emlékfutás
Április 6.: Állj be pajtás katonának! (régiós gyermekcsata)
Április 20.: Egészségnap kicsiknek és nagyoknak a Bóbita 

Óvodában
Május 26.: Pünkösd-kupa családi vetélkedô a sportpályán
Júniusban egy egészségnap megtartását tervezzük, valamint 
egy gyalogtúrát a Liget-tóhoz. Ezekrôl és a további 2012-es 
programokról részletesen tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

Palaga Sándorné koordinátor

ProgrAMoK
MárciuS 5., HéTFô 
12.00: Újraélesztési gyakorlat
18.00: Fogyi-kondi 

MárciuS 6., Kedd
12.00: Újraélesztési gyakorlat
16.00: Tekerjünk együtt Isasze-

gen! Indulás a Madách utcai  
tornaterem mögötti terület-
rôl kerékpárral

18.00: Balkán-táncház

MárciuS 7., Szerda
18.00: Jóga
19.30: Tajcsi

MárciuS 8., cSüTÖrTÖK
12.00: Újraélesztési gyakorlat
13.00: Drogmegelôzés – Gödöl-

lôi Rendôrkapitányság
20.00: Zumba

MárciuS 9., pénTeK
10.00: A Ceglédi Mozgássérült 

Egyesület taggyûlése
13.30: Gerinctorna
16.00: Fuss a kutyáddal! Indulás 

a sportpályáról
19.00: Baranta

MárciuS 10., SzoMbaT
9.00–13.00: Szûrések, bemuta-

tók, szolgáltatók, kóstoltatás
13.00: Tupper party
16.00: Csiri-biri torna

SzoMbATi ingyeneS 
SzûréSeK: rizikószûrés, 
hallásvizsgálat, kardiológia, 
szemészet, mozgásszervi fel-
mérés, légzésfunkció, dietetika, 
proktológia, csontsûrûségmérés, 
mozgásszervi szûrés csecse-
môknek, bôrgyógyászat

Mozdulj az egészségedért!
Egészséghét 2012. március 5–10. között a mûvelôdési otthonban

Az isaszegi Dózsa György Mûvelôdési Otthon egészséghetet szervez a lakosság egészségének védelme érdekében. 
Mindannyian felelôsek vagyunk a saját egészségünkért, s az idôben felfedezett betegségek sokkal könnyebben gyó-
gyíthatók. Az egészség nagy érték, vigyázzunk rá!
Helyszín: Dózsa György Mûvelôdési Otthon, 2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2. Telefon: 28/582-055, mobil: 70/333-6081, 
e-mail: idgymo@gmail.com, web: www.isaszegmuvotthon.hu.

A szûrésekre hozzanak magukkal személyi igazolványt, lakcímkártyát, tajkártyát! A belépés ingyenes, de a szolgáltatások nem díjmentesek. A programok változtatá-
sának jogát fenntartjuk. Támogatóink: Ezüstkehely Gyógyszertár, Liget Patika, Faragó Bolt, Kovács Attila, Isaszegi Kisállatrendelô.
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Tájékoztató az ebek 2012. évi veszettség elleni oltásáról
Tisztelt ebtulajdonosok!
Isaszegen a tavalyi évhez hasonlóan 2012-ben is a két állat-
orvosi rendelôben, illetve igény esetén háznál végezhetô a 
kutyák veszettség elleni védôoltása. Az Isaszegen dolgozó 
állatorvosok a tulajdonosok anyagi terheinek csökkentése ér-
dekében az alábbi akciót hirdetik meg kétheti idôtartamra:
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 oltás 
díja 4800 Ft, míg háznál történô oltás esetén ehhez jön még 
a kiszállási díj.
Veszettség elleni akciós oltás rendelôben (bôvített 
rendelési idôben)
–  2012. március 19–24. között dr. Michalik László ren-

delôjében. Cím: Isaszeg, Ady Endre u. 1. Rendelés ideje: 
hétfô, szerda, csütörtök 16–19 óra között; kedden 8–10 
óra között; pénteken 8–10 és 16–19 óra között; szom-
baton 10–12 óra között.

–  2012. március 26–30. között dr. Szeredi Levente ren-
delôjében. Cím: Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13. Rendelés 
ideje: hétfôtôl péntekig 18–20 óra között; kedden és 
pénteken 10–13 óra között is.

Veszettség elleni akciós oltás háznál 2012. március 
19–31 között az alábbi állatorvosoknál kérhetô.
–  Dr. Békési Béla, telefon: 30/954-9684, 28/452-845;
–  Dr. Michalik László, telefon: 20/981-3100;
–  Dr. Szeredi Levente, telefon: 20/353-4547.
Fontos figyelmeztetések
–  A meglévô oltási könyvet hozza magával, készítse elô!
–  Csak egészséges eb oltható, a vemhes-

ség nem kizáró tényezô.
–  Minden 3 hónapos kort betöltött 

kutya oltása kötelezô.
–  Két héten belül embert harapott 

eb nem oltható.
–  Egyéves kor alatt minden kutyát két-

szer (3 és 9 hónapos korban), ezt kö-
vetôen évente egyszer kell oltani.

Farsangi Sportshow
Február 25-én az olimpia jegyében került megrendezésre a 
Farsangi Sportshow a tornacsarnokban, amely évek óta min-
den alkalommal nagyszámú versenyzôt és közönséget vonz. 
A verseny 11 órakor az iskolások küzdelmével kezdôdött. 
Öröm volt látni a kicsik és nagyobbak lelkes küzdelmét a 
helyezésekért. Új játékként szerepelt a feladatok között a cél-
lövészet, amelynek során szivacstöltetû pisztolyokkal lövöl-
döztek a játékosok, és amely szemmel láthatóan hatalmas 
élményt nyújtott a résztvevôknek.

A felnôttcsapatok 13 óra tájban gyülekeztek, majd a ver-
senyt közös zumbázással kezdték meg. A bemelegítô torna 
után négy nyugdíjascsapat vidám „küzdelmét” láthattuk, akik 
irigylésre méltó lelkesedéssel, vidámsággal gyôzték le az aka-
dályokat. Angol teát ittak szívószállal, majd kirakták az olim-
piai puzzle-t. Amíg az idôsebbek a teremben versenyeztek, 
addig az ifjabbak külsô feladatra indultak. Feladat volt töb-
bek között angol csirkesaláta készítése és egy angol irodalmi 
mû elôadása megadott zeneszámra. Ez elég nagy próbatétel 
volt, mert a zenék között olyanok szerepeltek, mint a Mizu, 
mizu, vagy a Carmina Burana, a Monti csárdás, Danza Kudu-
ro, Macskajaj.

A bemutató után a nyolc csapat sorversenyben mérte 
össze ügyességét. Nagy sikere volt a gatyás labdaterelônek, 
az angol puncsivásnak cumisüvegbôl, a puzzle-játéknak és a 
duplapontos hordógörgetônek. 

A sorversenyek után zenés mûsorok következtek. A nyug-
díjasok tûztánca, a Klapkás szülôk countryja, a Csatangolók 

pingvintánca és a tûzoltók bevetése is nagy sikert aratott. 
A vidám hangulatú délutánt a Csata Táncegyüttes westerns-
how-ja zárta. 

Köszönet a támogatóknak és a résztvevôknek: Hatvani 
Miklós polgármester, Isaszeg Város Önkormányzata, Dam-
janich János Általános Iskola, Dózsa György Mûvelôdési 
Otthon, Verseczkyné Sziki Éva, Piri és Guszti virágüzlet, Fa-
ragó Attila, Hifinet Vegyes Iparcikk Vajda Tamás, Zöld Sa-
sok étterem és panzió, Pogonyi cukrászda, Grznár húsbolt, 
Bio-kuckó, Süni papír-írószer, HBL Produkció Kft., Szabados 
Péter, Havjár Csaba, Takács Gábor, Hosszu Tibor, Palaga 
Szilárd, Rudáné Varga Ágnes, Tesánszky Judit, Bánszkiné 
Varga Judit, Mészárosné Kocsis Katalin, Valkony Antal, Cse-
kéné Valkony Andrea, 8. osztályos tanulók, iskolás csapatok 
és kísérô pedagógusaik, felnôttcsapatok, a zsûri tagjai, tech-
nikai dolgozók.

Palaga Sándorné szervezô

Eredmények
Iskolások: I. Klapka A osztályok csapata, II. Damjanich B osz-
tályok csapata, III. Damjanich A osztályok csapata, IV. Csata, 
V. Klapka B osztályok csapata
Nyugdíjasok: I. Asszonykórus, II. Vadrózsák, III. Sapkások, IV. 
Szalagosok
Felnôtt: I. Csata szülôk, II. Csata felnôtt, III. Klapkás szülôk, 
IV. Genki karate, V. Csatangoló, VI. Zumba, VII. Tûzoltók, VIII. 
Csata ifi
Legjobb produkció: Tûzoltók bevetésen
Leg-leg-legötletesebb produkció: Csatangoló
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innen-onnan

Hulladéklerakás

Nagytarcsa külterületén, az Isaszeg felé vezetô úton található a képen látható 
eligazító tábla. Az Alba-Recycling Kft. a telephelyén olyan szolgáltatást nyújt a 
lakosságnak, amellyel komoly hiányt pótol. 

Ki ne állt volna már tanácstalanul egy pár vödör sitt felett? A kukába nem 
szabad tenni, az erdôszélre sem, de egy egész konténert mégsem rendel az 
ember ennyi törmelékért. A lomtalanításra váró holmikkal is sok baj van, ha nincs 
hol tárolni az évenkénti lomtalanítási akcióig. Mindezen problémákra nyújt meg-
oldást az Alba-Recycling Kft., hiszen náluk a kis mennyiségû sittôl, lomtól is meg 

lehet szabadulni. Kivétel csak a kommunális hulladék, azaz amit 
a kukába, komposztba lehet tenni. A díjszabásuk is nagyon 
mérsékelt: amit egy személyautóval lehet szállítani (néhány 
zsáknyi hulladék), azt 1000 forintért, az utánfutónyit 2000 fo-
rintért, egy kisteherautóra való mennyiséget (3,5 tonnáig) pe-
dig 3000 forintért vesznek át. Várják tehát a lakásfelújításból, 
építkezésbôl vagy akár udvartakarításból keletkezô törmeléket 
vagy hulladékot, hogy a felesleges szemét a megfelelô helyre 

kerüljön, és ne szennyezze környezetünket.
Alba-Recycling Kft., telefon: 20/320-3133, 20/562-5771, 

e-mail: info@alba-rec.hu, web: www.hulladeklerakas.hu

Jövônk energiája
Isaszegre érkezik a Paksi Atomerômû  
tájékoztató kamionja

Hogyan mûködik az atomenergia? Mi lenne, ha nem létez-
ne a Paksi Atomerômû? Hogyan ôrizhetjük meg egészséges 
környezetünket gyermekeink, unokáink számára úgy, hogy 
ne kelljen áramhiánnyal küszködnünk, vagy a mainál jóval 
magasabb villanyszámlát fizetnünk?

Ezekre és még további izgalmas kérdésre is választ kap-
hat, ha meglátogatja a Paksi Atomerômû interaktív kiállítását. 
Az MVM Csoport, a Paksi Atomerômû tájékoztató kamionjá-
ban személyesen is kipróbálhatja, hogyan nône a villamos 
energia ára és a környezetterhelés, ha a legolcsóbb és leg-
tisztább áramot elôállító atomerômû csökkentené a teljesít-
ményét. Megtudhatja, hogy milyen szigorú biztonsági intéz-
kedések mellett mûködik a paksi erômû, s tájékozódhat az 
olcsó és tiszta atomenergia hosszú távú alkalmazásával kap-
csolatos tervekrôl.

Idôpont: 2012. március 8. Helyszín: a sportcsarnok par-
kolója (Isaszeg, Gábor Dénes köz).

Szimulátorunkon ön is irányíthatja az atomerômûvet, lát-
hatja, hogy hogyan drágulna az áram, és hogyan nône Magyar-
ország károsanyag-kibocsátása, ha nem lenne atomerômû.

Megnézheti filmünket az atomerômû mûködésérôl és az 
atomenergiáról.

Interaktív kiállításunkon megismerkedhet a világ összes 
atomerômûvével, a közel három évtizede biztonságosan 
mûködô Paksi Atomerômû történetével és jövôjével, a ma-
gyar villamosenergia-hálózattal, valamint Paks és környeze-
tének élôvilágával.

Tekerjen egy kört áramfejlesztô kerékpárunkkal, és meg-
tudhatja, mennyit kellene biciklizni ahhoz, hogy megtermelje 
egy félórás tévémûsor végignézéséhez szükséges energiát.

Végül, de nem utolsósorban most minden kérdésére 
ôszinte választ kaphat az atomerômû szakembereitôl.

Csoportos jelentkezés és érdeklôdés Papp Ildikónál a 
30/834-7468-as vagy az 1/329-2763-as telefonszámon, 
illetve e-mailben az ildiko.papp@mahirkiall.hu címen.
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Olvasói levél

Tisztelt Önkormányzat!
Nagy örömmel és megnyugvással tölt el a tudat, hogy gyer-
mekem egy ilyen igényes és szép épületben tanulhat, mint 
a Damjanich-iskola. Felmerült bennem azonban, hogy vajon 
miért van idônként lezárva a fôbejárat. Amikor megláttam a 
botladozó felnôtteket és gyerekeket, akkor döbbentem rá az 
okra. A kérdésem az, hogy télen és esôs idôben miért kell le-
zárni a fôbejáratot, megnehezítve ezzel a közlekedést. Szak-
emberek hozzáértésével épített iskolánál hogyan követhet-
tek el olyan hibát, hogy oda nem való, csúszós követ rakattak 
le kültérre? Nem lehetne ezt a hibát kijavítani, hogy lehessen 
használni a fôbejáratot? Ez az átadás óta a második tél, de 
javítást még nem láttam, csak lezárást. A kivitelezô vagy az 
önkormányzat hatásköre, hogy ebben a viszonylag egyszerû 
kérdésben eljárjon? Köszönettel: 

egy aggódó szülô

Tisztelt olvasóink!
Biztatjuk önöket, hogy továbbra is írják meg nekünk problé-
máikat levélben, illetve e-mailben az ujsag@isaszeg.hu cím-
re. Amennyiben esetleg helyhiány miatt nem tudjuk levelei-
ket megjelentetni, a hivatal abban az esetben is igyekszik a 
felmerült problémákat lehetôségei szerint orvosolni. Ezúton 
is köszönjük a szabálysértési és városüzemeltetési osztály 
dolgozóinak a hathatós és gyors intézkedéseket, amelyeket 
a lakosság által jelzett ügyekben tesznek.

A szerkesztôk

Szalai Pál: nônapi köszöntô
Mi a nô nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás,

Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az elsô és végtelen önfeláldozás.
Ô ôrzi elsô lépteink, törli le könnyeink, testébôl etet, szeretetébôl nevel,

Mindig megbocsát, ha kell és soha nem enged el, ô a fény, a meleg és minden 
ami jó, semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható.

Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ô maga is átalakul, megváltozik.
Elôbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, költôk ihletôje,  

szerelem és ôrület forrása,
Majd társunk a jóban és rosszban, életünk néma napszámosa,

Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem, a test gyönyöre,  
az apokalipszis kínja és a mennyország ígérete.

Mindez ô, egy személyben, lelkünk másik fele, aki értünk létezik és mi ôérte.
Köszöntöm hát ôket, a nôket, kívánom nekik mindazt a szépet,  

amit érettünk ma és minden nap önként megtesznek.
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programajánló
 zene
Március 3. 18.00:  MûHely-nap a mûvelôdési otthonban. Kreatív, kultu-

rális kapcsolódás, helyi és környékbeli amatôr zenekarok találkozója
Március 3.: A Gaudium Carminis hangversenykórus a Szent István kato-

likus templomban szerepel
Március 20. 10.00: A Csillaghúr zenekar koncertje óvodásoknak a mû-

velôdési otthonban, belépôdíj: 500 Ft/fô

egészségügy
Március 5–10.: „Mozdulj az egészségedért” – egészséghét a mûvelô-

dési otthonban
Március 22. 13.00–18.00: Véradás

hagyományŐrzés
Március 11. 14.00: „Kivisszük a betegséget, behozzuk az egészséget…”

 közmeghallgatás, közgyŰlés
Március 9. 10.00: A Ceglédi Mozgássérült Egyesület taggyûlése a mû-

velôdési otthonban 
Március 14. 12.00–14.00: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat köz-

meghallgatása a mûvelôdési otthonban

szolgáltatások 
a mŰvelŐdési otthonban
Március 3. 8.00–12.00: Babaruhabörze (információ: Laci Anna, tele-

fon: 20/391-6683)
Hétfônként 18.00: KRESZ-tanfolyamra jelentkezés és tájékoztatás
Március 19. 14.00–18.00: A Zöld Híd Régió Kft. (hulladékgyûjtés és 

-szállítás) ügyfélszolgálata
ÚJ! A Dózsa György Mûvelôdési Otthonban kezdetét veszi egy új, kreativi-

tás- és készségfejlesztô tanfolyam. A tanfolyam ára: 3000 Ft/4 alkalom. 
Érdeklôdni, jelentkezni lehet személyesen a mûvelôdési otthonban, 
telefonon a 28/582-055-ös számon, valamint e-mailben az idgymo@
gmail.com címen

 isaszegi történelmi napok
Március 15. 
 9.15: Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Szabadságtörekvések 

emléktemplománál (református templom). Közremûködnek a Klapka 
György Általános Iskola és AMI tanulói

 10.00: Városi megemlékezés a Szoborhegyen, a Honvédszobornál. 
Ünnepi beszédet mond Harrach Péter országgyûlési képviselô, a 
KDNP frakcióvezetôje. Közremûködnek a Klapka György Általános Is-
kola és AMI tanulói Csattogjatok, csattogjatok! címû mûsorukkal, az Isa-
szegi Baranta Had és a Szent Márton Lovas Hagyományôrzô Egyesület 
tagjai

Március 24. 15.00–18.00: Huszárváró – kézmûves-foglalkozás a Falu-
múzeumban

Március 31. 15.00: Reznák Erzsébet történésznek, a ceglédi Kossuth 
Múzeum igazgatójának Kossuth-emlékhelyek címû vetített képes elô-
adása a Falumúzeumban. Közremûködnek a Klapka György Általános 
Iskola és AMI tanulói

 15.00: Húsvéti készülôdés – kézmûves-foglalkozás a mûvelôdési ott-
honban

 18.00: Tavaszköszöntô néptáncgála. A Csata Táncegyüttes utánpót-
lás- és felnôttcsoportjainak bemutatója két felvonásban. Közremûködik 
az Isaszegi Asszonykórus és a Gaudium Carminis Hangversenykórus. 
Jegyek a helyszínen (1500 Ft/fô) és elôvételben (1000 Ft/fô) is kap-
hatóak a mûvelôdési otthon irodájában. A belépôjegy ára adomány, 
amellyel az Isaszeg Népi Hagyományai Alapítványt támogatja

 áprilisi elŐzetes 
Április 1.: Isaszegi Csata Emléktúra az Isaszegi Természetbarát Klub és az 

Útvonal Követôk Klubjának szervezésében
Április 1. és 4.: Táncos toborzó a város utcáin, terein
Április 3. 12.00: 1849 méteres emlékfutás a Szent Márton-kúttól a Szo-

borhegyig a humánerôforrás- és közoktatási bizottság szervezésében
Április 5. 
– Szabadságtörekvések Emléktemploma
 18.00: Negyvenéves az isaszegi magyar–lengyel barátság. Ünnepi 

beszédet mond dr. Dürr Sándor, az I. M. B. K. elnökségi tagja, közre-
mûködik a Gaudium Carminis hangversenykórus

 Kb. 18.40: Fáklyás felvonulás indul történelmi lovas hagyományôrzôk 
felvezetésével a szentgyörgypusztai kôkereszthez

– Kôkereszt
 Kb. 19.30: Történelmi emlékest. Történelmi visszatekintést ad Má-

té Endre, a Wysocki Légió vezetôje. Közremûködnek katonai és népi 
hagyományôrzôk, valamint a helyi iskolák tanulói

Április 6. 
– Tornaterem mögött 10.00–12.00: Nyílt huszártábor 
– Szlovák tájház 11.00: Kézmûves-foglalkoztató 
– Szlovák kápolna 11.30: Koszorúzás
– Falumúzeum 
 9.30–11.00: Kézmûves-foglalkoztató 
 13.00: Magyar–lengyel barátság napja
 13.45: Koszorúzás 
– Katonapallag 14.45: Koszorúzások
– Képesfa 
 9.30: Koszorúzás, az Isaszegi Történelmi Vitézi Rend tisztelgése
 15.30: Koszorúzás, az MHVSZ lovas katonai hagyományôrzôinek tisz-

telgése
– Szent Márton katolikus templom (Öregtemplom)
 15.00: Körmenet a kálváriára – az Isaszegi Római Katolikus Egyház 

nagypénteki programja
– Szoborhegy alatt
 11.00: Történelmi szekértúra „öreg Isaszeg” utcáin
 11.00: Gyalogtúra a Szoborhegytôl a Katonapallagig
 13.00–16.00: Kézmûves-foglalkozások, népi játékok
 14.30: „Állj be pajtás katonának!” – régiós gyermekcsata 
 Kb. 17.00: Csatabemutató a Szoborhegy alatti területen
– Városháza
 15.50: Koszorúzás 
 16.00: Díszfelvonulás indul a városházától a Szoborhegy alatti csata-

térre
– Szoborhegy, Honvédszobor
 Kb. 18.00: Koszorúzás. Közremûködnek a Magyar Hagyományôr 

Világszövetség gyalogos és lovas hagyományôrzôi, valamint a Klapka 
György Általános Iskola és AMI tanulói
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Ügyeleti ellátás

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

01. csütörtök Dr. Tordai Gábor 17. szombat Gödöllô

02. péntek Dr. Mészáros Zsolt 18. vasárnap Gödöllô

03. szombat Gödöllô 19. hétfô Dr. Tordai Gábor

04. vasárnap Gödöllô 20. kedd Dr. Kürti József

05. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 21. szerda Dr. Eszlári Egon

06. kedd Dr. Kürti József 22. csütörtök Dr. Tordai Gábor

07. szerda Dr. Eszlári Egon 23. péntek Dr. Tordai Gábor

08. csütörtök Dr. Tordai Gábor 24. szombat Gödöllô

09. péntek Dr. Eszlári Egon 25. vasárnap Gödöllô

10. szombat Gödöllô 26. hétfô Dr. Mészáros Zsolt

11. vasárnap Gödöllô 27. kedd Dr. Kürti József

12. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 28. szerda Dr. Eszlári Egon

13. kedd Dr. Kürti József 29. csütörtök Dr. Tordai Gábor

14. szerda Dr. Eszlári Egon 30. péntek Dr. Kürti József

15. csütörtök Gödöllô 31. szombat Gödöllô

16. péntek Gödöllô

Dr. Mészáros Zsolt 2012. március 19–25. között szabad-
ságon lesz, a helyettesítést dr. Tordai Gábor látja el a 
saját rendelési idejében.
Háziorvosok elérhetôségei
Dr. Eszlári Egon: Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288
Dr. Kürti József: Csata utca 2. Telefon: 495-238
Dr. Mészáros Zsolt: mobil: 30/831-1887
Dr. Tordai Gábor: Aulich utca 3. Telefon: 493-302, 
 mobil: 20/928-3987
A központi orvosi ügyelet  
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., telefonszáma: 
28/495-237.
Gyógyszertárak nyitva tartása szombaton és vasárnap
Ezüstkehely Patika: páros héten 8-tól 12 óráig
Liget Patika: páratlan héten 8-tól 12 óráig
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár Pécel, 
Tanácsház utca 4. Telefon: 28/452-851
A helyi rendôri ügyelet közvetlen száma 70/203-3888
A mezôôrök telefonszáma 70/459-3301, 70/459-3302

Anyakönyvi hírek
a 2012. I. 16 és II. 15. közötti idôszak eseményeirôl

Születések

Kanalas Dávid, Horváth Sára, Beliczai Balázs,
Utasi Boglárka, Budavári Blanka, Horváth Gyula,
Tompa Csepke, Istvánfi Zselyke, Bors Maja Jázmin,
Kurucz Boglárka
Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy több szülô kérésé-
re a jövôben nem jelentetjük meg a született gyermekek 
lakcímeit.

Házasságkötés

Az elmúlt idôszakban nem volt házasságkötés.

Halálesetek:
Mester László (78 éves), Árpád utca 21.
Paulovics Gábor (59 éves), Rákóczi utca 23.
Kelemen Andrásné Tóth Anna (87 éves), Kossuth Lajos 
utca 171.
Bene István (85 éves), Tompa Mihály utca 34.
Hafrovics András (76 éves), Deák Ferenc utca 12.
Baráz Lászlóné Sós Edit (73 éves), Kossuth Lajos utca 173.
Szmorek Ernô (36 éves), Csengeri utca 9.
Hrustinszki Józsefné Papp Ilona (81 éves), Hajnal utca 6.
Széki Pál (63 éves), Rákóczi utca 75/b
A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Polgármesteri hivatal

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Hafrovics 
Andrást utolsó földi útján elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyez-
tek, és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.

Felesége, lánya és unokái

Állatorvosi ügyelet
2012. március hónapban

III. 3–4. Dr. Békési Béla
Pécel, Szemere u. 17. 30/954-9684

III. 10–11. Dr. Csizmadi Sándor
Kistarcsa, Malom u. 2. 30/951-8590

III. 15–16. Dr. Sági László
Pécel, Tarcsai u. 16.

30/743-7973
30/940-4313

III. 17–18. Dr. Szeredi Levente
Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13. 20/353-4547

III. 24–25. Dr. Rédling Tibor
Kistarcsa, Váci M. u. 2. 30/966-8415

III. 31– 
IV. 1.

Dr. Mile Attila
Pécel, Kálvin tér 2. 30/986-2643



Farsang városunkban


