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Részletek a képviselô-testület döntéseibôl
A képviselô-testület a január 17-i és 22-i ülésén az alábbi 
határozatokat hozta.

A Belügyminisztérium önkormányzati helyettes ál-
lamtitkára tájékoztatta az önkormányzatokat arról, hogy a 
kormány megvizsgálja annak lehetôségét, hogy az önkor-
mányzatok közigazgatási területén lévô, használaton kívüli, 
állami tulajdonú ingatlanokat térítésmentesen önkormány-
zati tulajdonba adja, ezzel is elôsegítve az önkormányzati 
feladatok ellátását. Isaszeg Város Önkormányzatának Kép-
viselô-testülete kinyilvánította azon szándékát, hogy a meg-
jelölt ingatlanokat önkormányzati tulajdonba kívánja venni, 
és egyetért a vagyonelemek térítésmentes átruházásának 
kezdeményezésével az önkormányzat településfejlesztési, 
helyi környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási, hul-
ladékgazdálkodási, valamint víziközmû-szolgáltatási feladat-
ellátásának érdekében. Az önkormányzat által összeállított 
igénylést a Belügyminisztérium felülvizsgálja, ezt követôen 
sor kerülhet a kormánydöntésre a tulajdonba adás támo-
gathatóságáról.

Az Isaszeg szennyvíztelep fejlesztése tárgyában a jelen-
legi 85 százalékos támogatási intenzitás növelését meg-
alapozó víziközmû-vagyonértékelés és gördülô fejlesztési 
terv készítésére szóló hirdetmény közzététele nélküli, tár-
gyalásos közbeszerzési eljárás nyertesének az ENVECON 
Környezetvédelmi és Projektvezetô Kft. – UTIBER Közúti 
Beruházó Kft. nettó 19 500 000 forint összegû ajánlatát fo-
gadta el.

2012. november 6-án megkezdôdött az új szennyvíz-
tisztító kivitelezése, amelynek munkálatai során régészeti 
leleteket találtak. A kulturális örökség védelmérôl szóló tör-
vény alapján a beruházásokkal kapcsolatban felmerült régé-
szeti feladatok költségei a beruházót terhelik, jelen esetben 
Isaszeg Város Önkormányzatát. A testület a felmerült régé-
szeti tevékenységekre a 10 000 000 forint + áfa összegû 
vállalási díjat tartalmazó vállalkozási szerzôdés megkötését 
támogatta. A régészeti munkák az idôjárási körülmények 
figyelembevételével elôreláthatólag 2013. március 1-jén 
indulnak, és harminc (régészeti feltárásra alkalmas) napot 
vesznek igénybe.

A képviselô-testület az önkormányzat kizárólagos tulaj-
donát képezô, forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó, 
isaszegi 445 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett lakó-
ház, udvar megnevezésû, Rákóczi utca 10. szám alatti ingat-
lanban lévô 183,84 m2 alapterületû épületrészt ingyenesen 
haszonkölcsönbe adja a Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság 

részére, 2013. január 1-tôl 2017. december 31-ig tartó idô-
tartamra, az isaszegi rendôrôrs mûködtetése céljából azzal, 
hogy a közüzemi költségeket a Pest Megyei Rendôr-fôkapi-
tányság köteles megfizetni. 

A képviselô-testület az önkormányzat tulajdonában lé-
vô, Isaszeg, Rákóczi utca 56. szám (399 helyrajzi szám) 
alatt található üzlethelyiség bérbeadására kiírt pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja beadott érvényes pályázat 
hiányában.

A testület az Isaszegi Szlovák Nemzetiségi Önkormány-
zat és az Isaszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. 
évi tevékenységérôl szóló beszámolót tudomásul vette, va-
lamint jóváhagyta az Isaszegi Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzattal a 2013. évben kötendô együttmûködési meg-
állapodást.

Tájékoztatót vett tudomásul a képviselô-testület az Isa-
szegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat mûködésérôl. Kun 
Gergely, a nemzetiségi önkormányzat képviselôje 2012. 
december 31. napjával lemondott tisztségérôl. Kun Gergely 
lemondásával az Iasszegi Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat képviselôinek száma az idôközben történt képviselôi 
lemondások miatt két fôre csökkent. A nemzetiségek jogai-
ról szóló törvény erre vonatkozó rendelkezése értelmében 
amennyiben a képviselôk száma három fô alá csökken, a 
települési nemzetiségi önkormányzat megszûnik. A fentiek 
következtében Isaszeg Város Helyi Választási Bizottsága ha-
tározatával megállapította, hogy a település roma nemze-
tiségi önkormányzata 2012. december 31. napjával meg-
szûnt. 

Elfogadta az Isaszeg Város Önkormányzat 2013. évi 
költségvetési bevételeirôl szóló jogcímcsoportok jelenlegi 
helyzetérôl szóló beszámolót, az Isaszegi Sportegyesület, 
valamint a Gödöllôi Hivatásos Tûzoltóság 2012. évi tevé-
kenységérôl szóló beszámolót.

A képviselô-testület decemberben döntött arról, hogy a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Isaszeg Város 
Önkormányzata között létrejövô, oktatási intézmények át-
adás-átvételére irányuló megállapodást aláírja. A januári ülé-
sen a testület jóváhagyta a Klapka György Általános Iskola 
és AMI (Kossuth Lajos utca 85. és Tóth Árpád utca 1.) és 
a Damjanich János Általános Iskola (Madách utca 1.) okta-
tási épületeire, valamint az intézményekben lévô, oktatási 
feladatot szolgáló ingóvagyonra (taneszközökkel, felszerelé-
sekkel együtt) vonatkozó használati szerzôdést. 

Polgármesteri hivatal

Polgármesterek találkozója
A kormányzat nagyszabású átalakításba kezdett a közigazgatás területén. A változások különbözôképpen érintik az 
egyes településeket: a fejlettebb gazdasági, ipari tevékenységgel rendelkezô települések kifejezetten jól jártak, ám 
a kisebb hitelállománnyal, de kevesebb iparûzési adóbevétellel rendelkezô önkormányzatok (mint Isaszeg is) sajnos 
nem. Ezért Hatvani Miklós polgármester, a megoldást keresve, tanácskozásra hívta a környék polgármestereit, pénz-
ügyi szakembereit. Az összejövetelt 2013. január 21-én délelôtt tartották a polgármesteri hivatal nagytermében.

Az eladósodott települések konszolidációja fontos része a kor-
mányzati változásoknak. Az önkormányzati tartozások átválla-
lásával egyidejûleg az önkormányzatok bevételei bizonyos 
mértékben csökkennek. Ezek a tételek a gépjármûadó és a 
személyi jövedelemadó. Helyben marad továbbra is az ipar-
ûzési adó, valamint a hiteltörlesztésekre elôirányzott összegek. 
Ez a legtöbb önkormányzatot elônyösen érinti, de a kevésbé 
eladósodott, ám jelentôs iparûzési adóbevétellel nem rendel-
kezô településekre (amilyen Isaszeg is) ez nem mondható el. 

A magas hitelállománnyal rendelkezô települések közül 
néhány (Nagytarcsa, Veresegyház, Szada) korábban nagy 
beruházásokat végzett, s a megindult ipari, gazdasági tevé-
kenység jelentôs iparûzési adóbevételhez juttatja ôket. Ezek 
a települések jártak a legjobban a változások által. Azokat a 
településeket, ahol az elvont és a helyben maradó források 
kiegyenlítettek (Kerepes, Csömör), közömbösen érintette a 
változás. Sajnos azonban vannak, akiknek elônytelen ez az 
új konstrukció (Kistarcsa, Dány, Isaszeg). Nálunk kisebb az 
adósságállomány (800 millió forint), amelynek az állam által 
átvállalt részlete is kisebb. Ezzel szemben nagyon alacsony 
az iparûzési adóból befolyt bevétel, mivel nagy beruházó 

nincs sok, a kisvállalkozások pedig nem fizetnek jelentôs ösz-
szeget.

A térség polgármesterei a tanácskozáson elmondták 
pénzügyi helyzetüket, és néhányan tanácsokkal is szolgál-
tak. Én azt gondolom, hogy ezt a problémát központilag kell 
majd orvosolni, mert helyben nincsenek akkora tartalékok, 
amelyek megoldást jelenthetnének.

Dr. Kardos Gábor

A Gödöllôi Járási Hivatal
A járási hivatalok felállása január 1-jével sikeresen megtör-
tént, a kormányzat tervei szerint. A nagy történelmi tradíciók-
kal rendelkezô járási rendszer célja az olcsóbb, egységesebb, 
hatékonyabb közigazgatás. A feladatkörök ésszerûség szerin-
ti végleges kialakítása a következô idôszak feladata lesz. A já-
rási hivatalhoz átkerült fontosabb államigazgatási feladat- és 
hatáskörök egyelôre az alábbiak:
–  okmányirodai feladatok (pl. személyi igazolvány, vezetôi 

engedély, lakcímnyilvántartás, útlevéligazgatás, gépjár-
mû-nyilvántartás);

–  gyám- és gyermekvédelmi ügyek (pl. gyermekelhelyezés, 
védelembe vétel, a szülôi felügyeleti jog gyakorlásával, 
gyermektartásdíjjal, kiskorú házasságkötésének engedé-
lyezésével, örökbefogadással, családi jogállás rendezésé-
vel, gyámsággal és gondnoksággal, valamint vagyonkeze-
léssel kapcsolatos ügyek);

–  egyes szociális igazgatási ügyek (idôskorúak járadéka, 
méltányosság kivételével az ápolási díj, közgyógyellátás);

–  lakáscélú állami támogatással kapcsolatos ügyek;
–  közlekedési igazgatással kapcsolatos teendôk;
–  építésfelügyeleti feladatok;
–  egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése;

–  egyes kommunális típusú ügyek (pl. temetôengedélye-
zés);

–  egyes állategészségügyi feladatok;
–  egyes vízgazdálkodási ügyek (pl. közmûre történô rákö-

tésre kötelezés);
–  szabálysértési feladatok;
–  a helyi védelmi bizottságok vezetése;
–  a járdák, gyalogutak és azok mûtárgyai építésének, kor-

szerûsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének 
engedélyezése, illetve ezek nem közlekedési célú igény-
bevételével kapcsolatos eljárás lefolytatása.

Elérhetôségek
A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllôi Járási Hivatalának 
címe: 2100 Gödöllô, Szabadság tér 7. (a városháza épüle-
tében).

Hivatalvezetô: dr. Urbanics Gábor. 
Telefonszám: 28/529-100.
E-mail: jarasihivatal@godollo.pmkh.gov.hu. 
Ügyfélfogadási rend: hétfôn 8-tól 18 óráig, keddtôl csü-

törtökig 8-tól 16.30-ig. Pénteken nincs ügyfélfogadás.
Forrás: internet

Fotó: Isaszegonline.hu
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Sikeres pályázat
Jelentôs sikerrel zárult az Isaszeg Város Önkormányzata által vezetett, húsz település önkormányzatából álló csoport 
2013. évre szóló villamosenergia-beszerzése. Összesen 373 millió forintos beszerzési értéket képviselt a közbeszer-
zési eljárás, amelynek eredményeként több mint 65 millió forintos megtakarítást sikerült elérni. Ez 17,52 százalékos 
költségcsökkentést jelent a csoporthoz csatlakozott húsz önkormányzat számára.

Isaszeg Város Önkormányzata a 2012. november 26-án 
megtartott rendkívüli testületi ülésén a teljes ellátás alapú vil-
lamosenergia-szállítás csoportos beszerzésére irányuló nyílt 
közbeszerzési eljárás nyerteseként az általános szolgáltatást 
végzô MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. és az E.ON 
Energiaszolgáltató Kft. legkedvezôbb árajánlatát fogadta el. 

A képviselô-testület döntése az általános felhasználású 
és a közvilágítási célú villamosenergia beszerzésében össze-
sen 1 728 427 Ft megtakarítást eredményez az önkormány-
zat 2013. évi költségvetésében. 

A Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. független beszerzési 
szakértôje által végzett közbeszerzési eljárásban nyertes pro-
jekt adatai: 

I. 
Az általános felhasználású villamosenergia szállításá-
nak csoportos beszerzésére irányuló szerzôdéses idôszak: 
2013. 04. 01. – 2013. 12. 31.

Az éves fogyasztási mennyiség: 326 509 kWh.
A fogyasztási mennyiség a szerzôdéses idôszakban 

(9 hónap): 244 886 kWh.
A beszerzési érték a szerzôdéses idôszakra (9 hónap): 

19,25 Ft/kWh árral kalkulálva összesen 4 714 056 Ft, ami 
(a jelenlegi szolgáltató, az ELMÛ Nyrt. 22,42 Ft/kWh-s árá-
hoz képest) 776 289 Ft megtakarítást eredményez.

II.  
A közvilágítási felhasználású villamosenergia szállításá-
nak csoportos beszerzésére irányuló szerzôdéses idôszak: 
2013. 01. 01. – 2013. 12. 31. 

Az éves fogyasztási mennyiség: 268 208 kWh.
A fogyasztási mennyiség a szerzôdéses idôszakban 

(12 hónap): 268 208 kWh.
A beszerzési érték a szerzôdéses idôszakra (12 hónap): 

15,29 Ft/kWh árral kalkulálva összesen 4 100 900 Ft, ami 
(a jelenlegi szolgáltató, az ELMÛ Nyrt. 18,84 Ft/kWh-s árá-
hoz képest) 952 138 Ft megtakarítást eredményez.

Polgármesteri hivatal

Felhívás valamennyi földhasználó számára
A földhasználati nyilvántartás teljes körûvé tétele érdekében 
a Magyar Országgyûlés döntése alapján módosult a termô-
földrôl szóló 1994. évi LV. törvény. A 2013. január 1-jével 
hatályba lépett rendelkezés értelmében már nem kizárólag 
az egy hektárt meghaladó termôföldterületet használó, ha-
nem valamennyi földhasználó köteles bejelenteni a hasz-
nálatot a területileg illetékes járási földhivatalnál. (A törvény 
értelmében földhasználó az is, aki termôföld tulajdonjogával 
rendelkezik, és annak használatát nem engedte át más sze-
mély részére.)

A fentiek alapján 2013. március 30-ig az illetékes járá-
si földhivatalhoz magánszemély földhasználó esetében a 
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
másolatát kell benyújtani, gazdálkodó szervezet földhasználó 
esetében pedig a statisztikai azonosítót. 

Amennyiben a földhasználó családi gazdálkodónak mi-
nôsül, a kormányrendelet alapján a családi gazdaság nyilván-
tartási számát is be kell jelenteni, valamint szükséges annak 
megjelölése, hogy a földterület a családi gazdasághoz tarto-
zik. (Az a földrészlet tartozik a családi gazdasághoz, amelyet 

a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatósága a 
családi gazdaság használatába regisztrált.)

A földhasználati bejelentési adatlap beszerezhetô a föld-
hivataloknál, illetve letölthetô a www.foldhivatal.hu honlapról.

A bejelentést elmulasztó földhasználót a földhivatal bír-
sággal sújtja, amelynek mértéke a termôföld ingatlan-nyil-
vántartás szerinti aranykorona-értékének ezerszerese, azzal, 
hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimá-
lis összegénél. 

Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Szûrôvizsgálat helyben
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Isaszeg városban 2013. 
március 11-tôl március 27-ig minden 40 éves vagy ennél 
idôsebb személynek ajánlott tüdôszûrést tartunk.
A tüdôszûrés idôpontjai (2013. március 11–27. között)
Szûrési napok: 2013. március 11., 12., 13., 14., 18., 19., 

20., 21., 22., 25., 26., 27.
Hétfôn: 12.10–18.20 óra között;
Kedden: 8.10–13.45 óra között;
Szerdán: 12.10–18.20 óra között;
Csütörtökön: 8.10–13.45 óra között;
Pénteken: 8.10–13.45 óra között.
A tüdôszûrés helye: Isaszeg, Rákóczi u. 14. (volt egész-
ségház)

Személyi igazolványát, tajkártyáját, valamint az elôzô év-
ben kapott tüdôszûrô igazolását hozza magával!

Nem kell megjelennie a szûrôvizsgálaton annak a sze-
mélynek, aki egy éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt 
vett, illetôleg azoknak, akik tüdôgondozó intézetben gyógy-
kezelés alatt állnak.

Polgármesteri hivatal

Az idejében felismert  
melldaganat gyógyítható!

 
A melldaganat korai felismerésének eszköze a mammog-
ráfiás szûrôvizsgálat.

Az Isaszegen lakó, 45–65 év közötti nôk (akiknek az 
utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év) meg-
hívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják ôket 
a Flór Ferenc Kórházban (2143 Kistarcsa, Semmelweis 
tér 1.; telefon: 28/507-126) vizsgálatra.

Idôpont: 2013. január 28-tól február 8-ig.
Vegyen részt ön is a mammográfiás szûrôvizsgálaton!
A szûrôvizsgálat ingyenes.
Információ: Budapest Fôváros Kormányhivatala Nép-

egészségügyi Szakigazgatási Szerve. Telefon: 1/465-
3823.

A lehetôség adott. Éljenek vele!
Budapest Fôváros Kormányhivatala  

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Módosul a járóbeteg-ellátás 
Az Országos Tisztifôorvosi Hivatal a közfinanszírozott járó-
beteg-szakellátást végzô egészségügyi szolgáltatók részé-
re ellátási területet határozott meg annak érdekében, hogy 
egyértelmû, átlátható, átfedés- és hézagmentes legyen a 
járóbeteg-irányítási rendszer Budapesten és Pest megyében.

Az egészségügyi ellátásban történt átalakítások a jobb 
ellátás érdekében bizonyos túlterhelt intézmények teher-
mentesítését jelentik, figyelembe véve a személyzetben 
jelentkezô munkaerôhiányt is. Isa-
szeget és más településeket ez 
úgy érinti, hogy ezután nem egy 
helyen történik az összes szak-
orvosi ellátás, hanem más-más 
intézetekben. Ezekrôl a házior-
vosoknál lehet informálódni, és 
az ô irányításukkal kell a meg-
felelô helyen kérni az ellátást. 
Az egészségügyi szolgáltatók szá-
mára továbbra is biztosított a le-
hetôség arra, hogy a területen kí-
vülrôl érkezô betegeket fogadják, 
ezzel együtt pedig a megkezdett 
kezeléseket folytassák. A beutalá-
si rend mindössze azt határozza 
meg, hogy mely betegeket kötele-
sek ellátni. A területi ellátási köte-
lezettség új rendje nem borítja fel 
a kialakult betegutakat. Elôzetes 
tájékozódást követôen a háziorvo-

sok továbbra is beutalhatják betegeiket ugyanabba a járóbe-
teg-szakellátást végzô intézménybe, ahová eddig is küldték 
a pácienseiket.

Az ellátási területek és a betegbeutalási rend megtalál-
ható az OTH honlapján, a www.antsz.hu internetes címen. 
A Budapest és Pest megye járóbeteg-szakellátására megha-
tározott ellátási területek várhatóan még módosulnak a la-
kossági és a szakmai észrevételek figyelembevételével.
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Fogyasztói tájékoztató
Az ellátásért felelôs Isaszeg Város Önkormányzata a tu-
lajdonában lévô víziközmûvek üzemeltetésére 2013. ja-
nuár 1-jétôl kezdôdôen a DAKÖV Dabas és Környéke Víz-
ügyi Kft.-vel kötötte meg a bérleti-üzemeltetési szerzôdést.  
A DAKÖV Kft. a víziközmû-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. tv. 45. §-ában biztosított lehetôséggel élve az isaszegi 
víziközmû-üzemeltetést kiszervezi úgy, hogy alvállalkozóként 
a korábbi üzemeltetôt, az Isaszegi Vízmû Nonprofit Közhasz-
nú Kft.-t bízta meg.

A megkötött alvállalkozói szerzôdés szerint a víz- és csa-
tornadíj-számlákat a DAKÖV Kft. Bagi Üzemigazgatósága ne-
vében az alvállalkozó bocsátja ki, valamint végzi el a díjbe-
szedési szolgáltatást, illetve az ügyfélszolgálati tevékenységet 
is. Az isaszegi fogyasztók tehát a víziközmû-szolgáltatással 
kapcsolatos ügyeiket, esetleges számlareklamációikat válto-
zatlanul a korábbi üzemeltetônél intézhetik. 

Az ügyfélfogadás helye: 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 18.
Ügyfélfogadási idô: hétfôn, szerdán, csütörtökön 7.30–

16.00 óra között, kedden (nyújtott ügyfélfogadást tartunk) 
7.30–20.00 óra között, pénteken 7.30–13.00 óra között.

Az ügyfélszolgálat elérhetô továbbá az isaszegikft@invitel.
hu e-mail címen és a 28/494-517 telefonszámon, illetve 
ugyenezen a faxszámon.

Hibabejelentés folyamatosan, a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban a 30/992-2283-as;
– szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban a 

30/378-9971-es telefonszámon tehetô.
Isaszegi Vízmû Nonprofit Közhasznú Kft.

Használtruha-gyûjtô konténerek Isaszegen is
Január végén az Összefogás a Magyar Családokért Országos 
Egyesület két ruhagyûjtô konténert helyezett ki városunkban: 
a „Segítôkéz” Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat épüle-
ténél (Móricz Zsigmond u. 16.) és a Rákóczi utca 14/a szám 
alatti gyermekorvosi rendelô udvarában.

Amint arról korábban hírt adtunk, a képviselô-testület 
döntése nyomán az önkormányzat együttmûködési megálla-
podást kötött az egyesülettel, amely immár tíz éve különféle 
módokon segíti a társadalom peremére kerülteket. 

Ezekbe a konténerekbe bárki elhelyezheti az általa már 
nem használt ruhákat vagy cipôket, ezáltal egyszerre gon-
doskodik a kidobni kívánt kacatokról, és ugyanakkor segíti a 
nehéz sorsú embereket is.

Miben más ez a kezdemé-
nyezés, mint a többi, jellem-
zôen kampányszerûen meghir-
detett ruhagyûjtési akció? 

Egyrészt abban, hogy ezek a 
konténerek az egész év folya-
mán kint lesznek, tehát nem-
csak karácsony közeledtével, 
hanem akár a nyári hónapok-
ban is lehet ruhanemût elhe-
lyezni bennük. Másrészt arra is 
lehetôséget biztosítanak, hogy 
akár rongyos, szakadt ruhákat, 
lyukas cipôket dobjunk belé-
jük. A ruhák nagy része ugyanis 
nem újraosztásra, hanem fel-

dolgozásra kerül. Az egyesület tapasztalatai szerint a leadott 
ruhák harminc százaléka olyan állapotú, hogy válogatás után 
a rászorulóknak lehet adni. A fennmaradó hetven százalék 
pedig fûtôanyagként vagy géprongyként továbbértékesítve 
bevételt jelenthet az egyesületnek, és e forrásból az alap-
szabályában meghatározott közhasznú céljait tudja megva-
lósítani, mint például a gyermekek testi, lelki egészségének 
fenntartását, a válsághelyzetbe került családoknak történô 
segítségnyújtást, továbbá öreg és beteg emberek életkörül-
ményeinek javítását.

Bár nem vagyok tagja ennek az egyesületnek, de lelke-
sedésüket látva támogattam a kezdeményezésüket, és a 
magam részérôl azt javaslom minden adakozó kedvû isa-

szeginek, hogy aki eddig az egyház vagy egyéb 
szervezet (egyesület, párt) révén juttatta el a 
ruhaadományait a helybéli rászorulóknak, az 
tartsa meg továbbra is ezt a jó szokását, és a 
konténerekbe csak a már olyan rossz állapotú 
ruhanemût dobja, amit nem szívesen adna to-
vább senkinek. Aki pedig nem tartozik egyházi 
vagy más közösséghez, vagy csak élni szeretne 
ezzel a lehetôséggel is, az mostantól bármikor 
megteheti a családsegítônél (Móricz Zsigmond 
utca 16., hétfôn 8.00–18.00, keddtôl csütör-
tökig 8.00–16.30, pénteken 8.00–14.00 óra 
között), vagy a gyermekorvosi rendelô és a vé-
dônôi szolgálat nyitvatartási idejében a Rákóczi 
utca 14/a szám alatt. 

Bajusz Dániel
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A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából 
2013. február 22-én, pénteken délután 17 
órakor városi megemlékezést tartunk a Hősök és áldo-
zatok emlékparkjában. beszédet mond dr. Kardos Gábor. 
A  megemlékezés után, 18  órakor a művelődési házban 
a SziGorúAn ellenôrzött életeK 
című film vetítése kezdődik. A film drámai sorsokon, 
többek között tőkés lászló családja, valamint Márton 
áron püspök életén át mutatja be a román kommunis-
ta diktatúra ördögi mechanizmusát. A  filmvetítés után 
beszélgetés tőkés lászló testvérével, tőkés istvánnal.
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ház ez, a kultúra háza, hol elôdeink élete, nemes harcaink 
emlékei találhatók.”

Szathmáry Zoltán munkásságát számos kitüntetéssel is-
merték el, köztük a Lengyel Népköztársaság Érdemrendje 
(1978) és a Lengyel Kultúráért Érdemrend (1983) a mú-
zeumvezetô azon erôfeszítéseit honorálta, amelyekkel – az 

isaszegi csatában elesett lengyelek emléke elôtt tisztelegve – 
széles körû kapcsolatrendszert épített ki a mai Lengyelország 
és a község között.

A múzeumbaráti kör tagjai az építkezésért kifejtett munká-
jukért a Pest Megyei Tanács Közmûvelôdési díját nyerték el. 

Örömmel közlök néhány korabeli bejegyzést a múzeumi 
vendégkönyvbôl:
Ôszinte szívbôl örülünk az új múzeumnak, eredményes 

munkálkodást kívánunk tisztelettel és nagyrabecsülés-
sel: Bihari József megyei múzeumigazgató

Nagy örömömre szolgált, hogy Temesvárról eljöhettem, és 
részt vehettem ezen a gyönyörû megnyitó ünnepségen. 
Kívánom az utánunk következô ifjaknak, hogy igyekez-
zenek megismerni a történelmet és megbecsülni az itt 
lévô gazdag anyagot! Szathmáry Károly, Temesvár

Régóta óhajtott vágyunk teljesült ezzel a megnyitóval. Most 
már biztosítékát látjuk annak, hogy a sok évtizedes fá-
radságos munkával összegyûjtött emlékek jó helyen 
vannak. Juhász Vilmos, Budapest

Elismeréssel és csodálattal adózom Szathmáry Zoltánnak, a 
múzeum vezetôjének és a múzeum építôinek. Dr. Dürr 
Sándor, Budapest

Ôszinte tisztelet egy emberi életcél megvalósulásáért, és 
mindazoknak, akik ebben a munkában közremûködtek. 
Huszt Zoltán

Aki látta a régi – romos épületben összezsúfolt – múze-
umot, az tudja, ez az új mekkora elôrelépést jelent. 
Dr. Heles Károlyné

A teljesség igénye nélkül megemlítem azoknak a nevét, akik 
id. Szathmáry Zoltán múzeumépítô munkásságát segítet-
ték, és akikre még én is emlékezem (hiszen jómagam is 
mint a Honismereti Szakkör titkára az építkezés több mun-
kafázisában dolgoztam). Hortobágyi János, Szabó István, 
Palaga Jenô, Palaga László, Jánosi József, Bujtás László, 
Szamosvölgyi Tibor, Széman József, Hajdú János, Ecseri 
Mihály,  Urbán Vince, Tóth Sándor. Valkony Antal tanár úr 
(akinek köszönhetôen a helyi úttörôk is kivették a részüket 
az építkezésbôl), Hargitay Mihály és Imre János tanár urak, 
ifj. Szathmáry Zoltán, Vasicza Ferenc, Kocsis István, Hernyes 
István, Juhász Vilmos, Bognár Zoltán, Szabó Gyula, Durda 
János, Erki István, Hajdú József, Bazsik Béla, Mészáros Já-
nos, Kovács Mihály, Burián László, Szekeres István, Kaszás 
Tibor, Kovács István, Káposztás Vince, Baksa Imréné, Papp 
Elek. Nagy Ferenc és Veres Mihály, az ÁFÉSZ asztalosüzem 
dolgozói. Skribek Sándor és Hajdú József, a Lignifer Ipari 
Szövetkezet dolgozói. Legifjabb Szathmáry Zoltán, Száraz 
József, Szabó János, Farkas Attila, Tihon Attila, Szmolicza 
József, a Honismereti Szakkör tagjai. A szentgyörgypusztai 
erdészet kômûvesbrigádja, a HM Gödöllôi Gépgyár mun-
kásai, az isaszegi Fehérváry Miklós honvédlaktanya szabad-
idôs, önként jelentkezô honvédei…

 Még lehetne sorolni a lelkes isaszegieket, akik szeretett 
falujukért, múzeumukért áldozatot hozva anyagilag vagy tár-
sadalmi munkával segítették az építkezést. 

Szmolicza József gyûjteménykezelô

Bihari József megyei múzeumigazgató ünnepi beszédét tartja  
1982. október 2-án

Lelkes isaszegi asszonyok egy csoportja, akik „aranyos kezükkel”  
széppé varázsolták az új múzeum helyiségeit az átadásra

A kômûvesbrigád Zoli bácsival

A régi múzeumbelsô

Erzsébet-program 2013
Az Erzsébet-program keretében a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány eb-
ben az évben 2,5 milliárd forint értékû szociális üdülési és gyermekek szá-
mára meghirdetett táborok támogatásról döntött. 

A 2013. évre kiírt pályázatokon részt vehetnek többek között iskolai cso-
portok, nagycsaládosok, fogyatékossággal élôk, állami közmunkaprogram 
keretében foglalkoztatott munkavállalók, nyugdíjasok.

Az Erzsébet-program keretében kiírt pályázatok a www.erzsebetprog-
ram.hu honlap nyitóoldalán, a pályázatok menüpont alatt találhatók. A pá-
lyázat beadásának feltétele az adatlapok, pályázati ûrlapok hibátlan kitöltése 
és elektronikus továbbítása.

A pályázatokkal kapcsolatban információ és segítségnyújtás kérhetô sze-
mélyesen a „Segítôkéz” Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat munkatár-
saitól a Móricz Zs. u. 16. szám alatt, illetve telefonon (28/494-042) vagy 
e-mailen (csalad.segito@upcmail.hu). 

A pályázatokkal kapcsolatban a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. ügyfélszol-
gálata az alábbi elérhetôségeken nyújt tájékoztatást: e-mailben az ugyfel-
szolgalat@erzsebetprogram.hu címen, illetve telefonon az 1/371-3242-es 
számon.

A „Segítôkéz” Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

A látássérültek 
egyesületének  
elérhetôségei

Gödöllô és Térsége Látássérültjeinek 
Egyesülete 2009. április 20. napjától 
folytatja Gödöllôn és térségében a vak 
és gyengénlátó sorstársak életvitelén 
könnyítô segítô tevékenységét.
Az egyesület elérhetôségei
Honlap: www.gotle.hu.
Levélcím: 2100 Gödöllô, Árpád út 25.
Telefon: 70/387-5265; 28/420-262.
E-mail: godollo@vgyke.com.
Ügyfélszolgálat: 2100 Gödöllô, Palo-

takert 4. (Civilház), minden szerdán 
9.00–13.00 óra között, csütörtökön 
13.00–17.00 óra között.

Adószám: 18726204-1-13.

Visszatekintés: a Falumúzeum története  Második rész

Az elmúlt évben ünnepeltük az új Falumúzeum átadásának harmincadik és a múzeumalapítás negyvenötödik év-
fordulóját. Ebbôl az alkalomból kérem, hogy fogadják sok szeretettel emlékezô írásom második részét.

1969-ben megalakult a Falumúzeum Baráti Köre, amely-
nek tagjai tevékenyen részt vettek a gyûjtemény gyarapí-
tásában is. Ettôl az idôtôl egy új múzeum felépítésének a 
tervét szövögették, hiszen a gyûjtemény elhelyezése nagy 
örömet jelentett, de egyben súlyos gondokat is okozott. Az 
épület rendkívül rossz állapota, a nedvesség lassan az össze-
gyûlt tárgyak épségét kezdte veszélyeztetni. A helyzet kez-

dett tarthatatlanná válni. 
Mindezek megérlelték azt 
a gondolatot Szathmáry 
Zoltán múzeumvezetô-
ben, hogy mihamarabb 
fel kell építeni az új épüle-
tet. Az elhatározást tett kö-
vette. Elindult a hivatalok 
útvesztôiben, szervezte 
az új falumúzeum építé-
sét. (Munkáját mindvégig 
segítette és támogatta 
Proksza Pálné pedagógus, 
a múzeumbaráti kör elnö-
ke, valamint az elnökség 
tagjai.) Az új Falumúzeum 
építési tervrajzát Simon 
József isaszegi építész tár-

sadalmi munkában készítette el, elvállalva a mûszaki ellenôri 
feladatokat is.

Több terv közül a legjobbnak az látszott, hogy a falu XII. 
században épült Szent Márton-mûemléktemploma melletti 
plébániaépületet szerezzék meg a múzeum elhelyezésére.

A község plébánosa fel is ajánlotta volna az épületet egy 
új plébániáért cserébe, de az ehhez szükséges pénzt a falu 
nem volt képes elôteremteni. Sajnos ez a terv nem való-
sulhatott meg, így a múzeum melletti területet jelölték ki az 
építés helyének, de a Nagyközségi Tanács nem akarta azt a 
múzeum részére átírni. Háromszor kellett építési engedélyt 
kérni. Hány gáncsvetést, rosszindulatot kellett elszenvednie 
az értékvesztô és értékhamisító világunkban annak, akinek 
az igazság és akarat vezérelte tetteit töretlenül, hogy szellemi 
örökséget hagyjon ránk! Végül a Nagyközségi Tanács vállalta 
az építést, de további anyagi támogatást nem tudott nyújtani. 
Az építkezéshez szükséges pénzt részben a Pest Megyei Ta-
nács és a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága biztosította, 
de a múzeumbaráti kör által gyûjtött adományok, a téglaje-
gyekbôl befolyó pénz és mindenekelôtt a község lakósainak, 
iparosainak, a múzeumbaráti kör és a Honismereti Szakkör 
tagjainak áldozatos, önkéntes munkája tette lehetôvé, hogy 
két évig tartó építkezés után az új Falumúzeum 1982. októ-
ber 2-án ünnepélyesen megnyitotta kapuját. Ezzel megva-
lósult Szathmáry Zoltán több évtizedes álma. „Megszentelt 
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Könyvtári hírek
Január 18-án, pénteken 17 órakor kezdôdött könyvtárunk-
ban a magyar kultúra napjának ünneplése. Ez a nap Köl-
csey Ferenc Himnuszának születésnapja. A reformkor nagy 
költôje 1823. január 22-én tisztázta le a Himnusz kézira-
tát Szatmárcsekén. Elôször 1828-ban jelent meg nyomta-
tásban. Erkel Ferenc zeneszerzô és karmester zenésítette 
meg 1844-ben. 1844. augusztus 10-én szólalt meg elôször 
nyilvános ünnepségen: az Óbudai Hajógyárban, a Széche-
nyi gôzös vízre bocsátásakor. Hivatalos állami ünnepségen 
1848. augusztus 20-án hangzott fel elôször a budavári 
Mátyás-templomban. A magyar himnusz az egyetlen álla-
mi himnusz a világon, amelyet 1989-ig semmilyen törvény, 
sem uralkodó, kormány vagy országgyûlés nem tett köte-
lezô érvényûvé. 1903-ban az országgyûlés csak elismerte 
hivatalosságát, ezt azonban I. Ferenc József magyar király 
soha nem szentesítette.

Január 22. nem tartozik a hivatalos piros betûs ünne-
pek közé, de országszerte számos kulturális és mûvészeti 
rendezvénnyel emlékeztetnek minket évezredes hagyomá-
nyainkra, gyökereinkre, múltunkra. Ezen az estén könyvtá-
runk is ezt tette. A rendezvényre 35-40 irodalomszeretô és 
könyvbarát olvasónk, a helyi AKÍK tagjai (Amatôr Költôk és 
Írók Klubja), érdeklôdô helyi lakosok látogattak el. Melocco 
Péter Vak ember visszanéz címû könyvének bemutatóját 
a helyi irodalmi klub tagjainak költeményeibôl összeállított 
mûsor elôzte meg. Az AKÍK legfiatalabb alkotója, Földi Ale-
xandra Te mit látsz címû versét adta elô, Haász Irén Szavak 

címû versének felolvasására Lipp Szilvia olvasónkat kértük 
fel, Fodor Miklóstól pedig Minden szóm címû megzenésített 
versét, valamint fuvolaimprovizációit hallhattuk. Köszönöm, 
hogy közremûködésükkel hozzájárultak a magyar kultúra 
napjának méltó megünnepléséhez, amelyet emléklappal 
és könyvjutalommal köszöntünk meg. Ruda Gábor, a Mu-
ravidék Baráti Kör elnöke is könyvet ajándékozott részükre, 
megköszönve részvételüket. Ezt követte a könyvbemutató, 
amelynek során Mélypataky Ágnes beszélgetett az íróval, aki 
részleteket olvasott fel regényébôl, majd a kíváncsi közönség 
kérdéseire válaszolt. A könyv kölcsönözhetô könyvtárunkból. 
Az író a következôket írta emlékkönyvünkbe: „…nagyon-na-
gyon jól éreztem magam, jó volt látni egy »mûködô« könyv-
tárat.” Köszönjük Székely András Bertalannak, a helyi TÁNT 
elnökének a könyvbemutató ötletét. Ebbôl az ünnepi alka-
lomból nyílt meg a Könyvtári Galériában az AKÍK-tagok ver-
seibôl összeállított kiállítás, amely február végéig tekinthetô 
meg nyitvatartási idônkben. Az irodalmi estünket terített asz-
tal mellett, kötetlen, jó hangulatú beszélgetésekkel zártuk. Az 
érdeklôdôk részvételét emléklappal köszöntük meg.

Február 18-án született névadónk, Jókai Mór. Ebbôl az al-
kalomból a tavalyi évhez hasonlóan Jókai-totót állítunk össze 
olvasóinknak. Három nevet sorsolunk ki a helyes megfejtést 
beküldôk közül, akik könyvjutalomban részesülnek majd.

Február 26-án, kedden 17 órára várjuk a diafilmeket 
kedvelôket.

Majsa Györgyné könyvtárvezetô

Meghívó
Az 1848–49-es szabadságharcról másképpen

IV. nemzetközi konferencia 

A Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány háromnapos konferenciát szervez,  
amelyre szeretettel vár minden érdeklôdôt.

Idôpont: 2013. március 15–17. 
Helye: 2117 Isaszeg, Gábor Dénes köz 1., Gábor Dénes Oktatóközpont.

Fôvédnök: Prof. dr. Kapronczay Károly PhD. DSc egyetemi tanár, c. fôigazgató, 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár.

Szakmai védnök: dr. Kedves Gyula ezredes, az Országgyûlés Hivatala Közgyûjtemény  
és Közmûvelôdési Igazgatósága Országgyûlési Múzeum Elôkészítô Irodájának vezetôje.

A konferencia célja: a magyar történelmi, kulturális és szellemi örökség kutatási eredményeinek  
megismertetése, átadása, megôrzése, beillesztése az európai örökségvédelmi programba.

a konferencia fô témái:
–  Az 1848–49-es szabadságharc vezetô személyiségeinek szerepe a hadvezetésben  

és egymáshoz való viszonyuk; 
–  A szabadságharc kevéssé ismert eseményei és személyiségei;
–  A részt vevô nôk, orvosok, vízimérnökök szerepe a szabadságharcban.

A részletes programot a márciusi lapszámban olvashatják.

Emlékezô  
ünnepség  
Érmihályfalván
Érmihályfalván, Kuthy Lajos író 
(1813–1864) emléktáblájánál koszo-
rúzással, majd a könyvtárban tartott 
beszélgetéssel emlékeztek az íróra ja-
nuár 9-én, születésének kétszázadik 
évfordulóján. 2008-ban a Határon Tú-
li Magyar Emlékhelyekért Alapítvány, a 
Partiumi és Bánsági Mûemlékvédô és 
Emlékhely Társaság, valamint a helyi 
polgármesteri hivatal összefogásával 
elkészíttették és elhelyezték az em-
léktáblát az író egykori szülôházának 
helyén álló Kerekeskúti Iskola falán. 
A megemlékezô ünnepségen az ala-
pítványt Révász Tiborné és Szendrô 
Dénes képviselték.

Révász Tiborné,  
a kuratórium elnöke

A mûvelôdési otthon és a múzeum rendezvényei 
2012 decemberében a Falumúzeumban a mûvelôdési otthon és a múzeum munkatársaival olyan rendhagyó törté-
nelemóra-sorozatot indítottunk a múlt atmoszférájában – elsôsorban ifjúságunk számára –, amelyen egy idôutazás 
során végigjárjuk a magyar történelem korait, kiemelve városunk érintettségét.

A történelem nyomában
Január 25-én délután városunk iskolásaival másodízben kö-
vettük a történelem zegzugos útvesztôit a múzeumban. Míg 
decemberben szarmatakori történetekkel, ízekkel ismerked-
tünk, ez alkalommal Ôsz Gábor író, történelemtanár vezé-
relt bennünket, akivel együtt valljuk, hogy a történelemnek 
nem szabad száraz adathalmaznak lennie. A múltat élôvé 
kell tenni, megmutatva annak humorát, derûjét is, hogy az 
ifjúságunk befogadó legyen irányában. A honfoglalástól, az 
Árpádok álmaitól az isaszegi csatáig ismerkedtünk a régmúlt 
eseményeivel. Készítettünk oklevelet, címereket, és erede-
ti fegyvereket is láthattunk. Belekóstoltunk eleink ételeibe a 
köles kifogyhatatlan ígéreteivel, no és részesei voltunk egy 
koronázási ceremóniának.

A magyar kultúra napja
1823-ban Kölcsey Ferenc letisztázta Szatmárcsekén nemzeti 
imádságunkat, a Himnuszt, s mi, az utódok 1989. január 22. 
óta a magyar kultúra napjának elindításával visszük hivata-
losan is tovább az ifjúság szívébe, lelkébe ágyazva az általa 
hirdetett hitet: hogy a jó Isten áldásával éltet bennünket, zi-
vataros századaink ellenére is.

Jó volt látni, hogy január 19-én sok fiatal is velünk tar-
tott a településünk népi hagyományait bemutató, rendhagyó 
néprajzórán a mûvelôdési otthonban. A színpadon hatvan 
néptáncos fiatal – a Csata Táncegyüttes tagjai – mutatta be 
a karácsonyi ünnepkörhöz tartozó szokásokat. A nézôk közül 
többen a Klapka-iskola diákjainak kérdései nyomán követ-
ték a farsangi maskarázást, a böjti idôszak játékosságában is 
üzenetet hordozó népszokásokat: a tuskóhúzást, a karikázót, 
a kiszehajtást és a zöldágjárást. Ezek a tavaszi népszokások 
a húsvét elôtti negyvennapos böjt érzését (megbomlik a ha-
sunk éhen), tarthatatlan állapotát oldották. A májusfaállítás, 
a pünkösdölés, a májfadöntés már a jókedv könnyed han-

gulatát mutatta be. A verbuválás nemcsak a fess huszárok 
bemutatásáról szólt, de történelmi örökségünkre is felhívta 
a figyelmünket. A hamisítatlanul jó hangulatú isaszegi lagzit 
a viseletbemutató vezette fel. A néprajzórát a kiválóan „vizs-
gázott” táncosoknak, valamint Bánszkiné Varga Juditnak, 
Kôvágó Zsoltnak, Hajdúné Bilász Ildikó „osztályfônököknek” 
köszönhetjük.

A doni hôsökre emlékeztünk 
Hetven év a történelem viharaiban nem nagy idô. Az 1943. 
január 12-i doni harcok történéseiben az embert kerestük. 
A magyar királyi 2. honvéd hadsereg katonáinak emberfeletti 
akaraterejét, a túléléshez nélkülözhetetlen kitartását, a ne-
héz helyzeteken túlmutató humorral oldó történeteit mutat-
tuk meg az emlékezôk, a fiataljaink elôtt. A legújabb adatok 
szerint 240 ezer emberbôl a veszteség 125-130 ezer fô: 
50 ezer halott vagy eltûnt katona, 50 ezer a sebesült, beteg 
és 27-28 ezer ember került hadifogságba a mínusz 30-40 
fokos orosz télben. Sokáig nem is lehetett emlékezni, a csa-
ládokban a csodával határos módon hazatért idôsebbek me-
sélték egymásnak a történteket. Január 11-én Sára Sándor 
dokumentumfilmje, valamint László Zoltánnak, a Börzsönyi 
Honvédvadász Hagyományôrzô csapat parancsnokának és 
Szabolcs fiának I-II. világháborús makettjei, korhû fegyverei, 
majd a diákjainknak tartott makettépítô foglalkozások érzé-
keltették a történelmi eseményt. 

A január 12-i megemlékezésen tisztelegtünk a magyar 
történelem fájdalmas eseményei elôtt, Kardos Gábor alpol-
gármester és László Zoltán emlékezô beszédével és a Tör-
ténelmi Vitézi Rend isaszegi alegységének a közremûködé-
sével.

„Nem látlak én téged többé, soha-soha sem….” a kor 
szívbe markoló dallamának fájdalmával is azt a reményt erô-
sítettük, hogy soha ne történjen, ne ismétlôdhessen  meg 

ilyen  tragédia. Ne háborúzz, jövô nem-
zedéke!

Pályázati felhívás
Az Isaszeg Népi Hagyományai Alapít-
vány pályázati felhívást ír ki olyan hím-
zésminták gyûjtésére, amelyek még 
fellelhetôek terítôkön, mellényeken, kö-
tényeken. Készítsenek róluk rajzot, fes-
sék meg a színeit, és küldjék be a mûve-
lôdési otthonba április 1-jéig. A legszebb 
munkákat díjazzuk, valamint kiállítjuk a 
mûvelôdési otthonban az országos szó-
ló táncverseny isaszegi döntôjén.

Verseczkyné Sziki Éva igazgató
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Szavazzon a bölcsôdénkre!
Az Aprók Falva Bölcsôde nevezett a Szuloforum.
hu portál által szervezett Hónap bölcsije játékra, 
amelyben minden hónapban a legtöbb szavaza-

tot elért intézmény kapja az adott hónap nyere-
ményét, egy nagy értékû, a gyôztes intézmény 
számára ingyenesen biztosított támogatást.

Kérjük, támogassa szavazatával a Szuloforum.
hu portálon szervezett játékban az intézményün-
ket, hogy a hónap bölcsijeként együtt örülhes-
sünk a nyereménynek. Köszönettel: 

az Aprók Falva Bölcsôde dolgozói

A gödöllôi tankerületrôl
Január elsejétôl az eddig önkormányzati fenntartású közne-
velési intézmények jogutódlással a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ (KIK) tagintézményeivé váltak. Az isaszegi 
két általános iskolának már nem Isaszeg Város Önkormány-
zata, hanem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Gödöllôi Tankerülete a fenntartója, ezáltal illetékese az ok-
tatással kapcsolatos kérdéseknek. A gödöllôi tankerület igaz-
gatója Pán czél János, aki kinevezése után felkereste az is-
kolák vezetôit. 

A tankerületi igazgatók fôbb feladata az illetékességi te-
rületükön mûködô köznevelési intézmények irányítása, pe-
dagógiai munkájának koordinálása, kapcsolattartás az intéz-
ményvezetôkkel, pedagógusokkal és a köznevelés egyéb 
szereplôivel, rendszeres jelentések és adatok szolgáltatása, 
és bizonyos esetekben az intézmények mûködési feladatai-
nak ellátása. 

A pedagógusoknak a KIK elnöke, az igazgatóknak pedig 
az emberi erôforrások minisztere a munkáltatója. Az elnök 
biztosítja az egyéb munkáltatói jogok gyakorlását az igaz-
gatóknak. A KIK hatáskörébe került a szakmai irányítás, a 
tanfelügyelet, s az igazgató felel az iskola szakszerû mûkö-
déséért, a pedagógiai program megvalósításáért, a nevelô-
munka eredményességéért. Ha lejár egy intézményvezetô 

megbízatása, a KIK írja ki a pályázatot. Január elsô hetében a 
pedagógusok már az államtól kapták a fizetésüket. A munka-
körülményeikben nem történt változás, a központhoz való 
átkerülés nem érintette a besorolásukat és a munkabérüket.  

A tankerület és az önkormányzat szakemberei folyamato-
san kapcsolatban vannak egymással az átadás-átvétel folya-
matának véghezvitele érdekében. Az önkormányzat vállalta 
az iskolák mûködtetését, ezáltal továbbra is biztosítja az ok-
tatáshoz szükséges, törvényben meghatározott feltételeket. 
A köznevelési intézmények feladatait biztosító vagyon a KIK 
használatába kerül. A képviselô-testület elfogadta a közneve-
lés mûködtetési feltételeinek a feladatokhoz igazodó, egye-
di szerzôdésbe foglalt megállapításait, amelynek a további 
egyeztetése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
folyamatban van. 

Mint a nagy átalakítások általában, ez a mostani is okoz 
bizonytalanságot, ennek ellenére iskoláinkban béke és nyu-
galom honol. Folyik az oktatás, a munka a megszokott me-
derben, az átszervezésbôl a szülôk és a tanulók semmit sem 
vesznek észre. Az igazgatók felelôssége lesz sokkal nagyobb. 
A pedagógusok megértik és elfogadják a változásokat, teszik 
a dolgukat a legfontosabbakért: a gyermekeinkért.

Dr. Kardos Gábor

A víz az élet

A víz szerepe hétköznapi életünkben témájú beszélgetéssel 
kezdtük el ôsszel a felkészülésünket a Magyar Mezôgazdasá-
gi Múzeum pályázati felhívására, amelyet a víz évének alkal-
mából hirdettek meg. 

Tanulóimat érdekelte a téma, mivel több módon is meg-
közelítettük azt. Beszélgettünk a környezet- és természet-
védelemrôl, a kis közösségek életmódjáról, de érintettük a 
természeti nevezetességeink, a hagyomány, a kultúra és a 
víz kapcsolatát is. A nagyobbaknak az is eszükbe jutott, hogy 
milyen jótékony hatással vannak a gyógyvizek az egészségre. 

A gyerekek hozzáfogtak az egyéni alkotások elkészítésé-
hez. Szöllôsi Anna, Gál Petra és Kanalas Mária nagy fába 
vágta a fejszéjét: közösen dolgoztak egy nagyméretû akvá-
rium elkészítésén. Csodálatos halak, növények, egész víz alatti 
világ született meg ügyeskedésük eredményeként. Színeztek, 
nyírtak, filcet, parafadugót ragasztottak több délutánon át a 
napköziben. Végül a csoport elkészült a pályázatra szánt mun-
kákkal, amelyeket eljuttattunk Buda-
pestre. Izgalommal vártuk az értékelést. 

A befektetett munka és idô meg-
hozta a gyümölcsét. A Magyar Mezô-
gazdasági Múzeumba invitáltak az 1. 
számú napközis csoportból hét tanulót. 
Alkotásaik – több száz beérkezô pályá-
zatból – díjazottak lettek.

A díjátadó ünnepség napján Isaszegrôl egy vidám kis csa-
pat indult ragyogó napsütésben, igazi téli idôben Budapest-
re. Két óra tájban – számos kaland után – megérkeztünk a 
mesébe illô Vajdahunyad várba. Utazásunk során gyönyör-
ködtünk a Hôsök terén látható szoborcsoportokban, a Szép-
mûvészeti Múzeum fenséges látványában, rácsodálkoztunk 
a mûjégpályára.             

Vendéglátóink kedves mûsor keretében adták át a gyere-
keknek az emléklapokat és az ajándékokat. Finom sütemény-
nyel és frissítô ásványvízzel is megvendégelték a jelenlévô-
ket. A délután befejezéseként megtekintettük a múzeum 
állandó kiállítását. Jó étvággyal fogyasztottuk el az uzsonnán-
kat, és búcsút intve Budapest fényeinek fáradtan, de boldo-
gan tértünk vissza Isaszegre.

 A szép nap emlékét szívükben ôrzik a díjazottak: Orsovai 
Odett, Denk Tünde, Szöllôsi Anna és Hajdu Andrea 1. a osz-
tályos tanulók, Gál Petra, Kanalas Mária és Antal István 4. a 

osztályos tanulók, valamint az 
ôket kísérô felnôttek: Balázs Jó-
zsefné, Denk Tünde, Szöllôsi Zol-
tánné és Szécsényi Józsefné.

Szécsényi Józsefné,  
az 1. sz. napközis csoport  

vezetôje, Klapka György  
Általános Iskola és AMI

Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem lehet meghatározni 
téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges  

vagy az életben: maga az élet vagy. (Antoine de Saint-Exupéry)

Tudásod a jövôd! 
360 informatikai és idegen nyelvi képzés már mûködik, január 22-én pedig újabb képzések indultak el a Tudásod 
a jövôd! projekt keretében, amely által 2014 augusztusáig százezren vehetnek részt minimális önerô befizetésével 
idegen nyelvi és informatikai képzésben. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a már huszonnégy 
képzô intézménnyel aláírt megállapodáson túl további nyolc-
vanhárommal kötött együttmûködési szerzôdést. A megálla-
podások mellett a képzések meghirdetése is ütemezetten 
halad, ennek köszönhetôen indulhattak újabb képzések ja-
nuár 22-én.

Magyarországon korábban nem volt példa a Tudásod a 
jövôd!-höz hasonló felnôttképzési programra. Egészen mini-
mális önerô befizetésével vehet részt idegen nyelvi, illetve 
informatikai képzésben bárki, aki betöltötte a 18. életévét, és 
nem áll középiskolával, felsôoktatási intézménnyel tanulói/

hallgatói jogviszonyban (kivételt képeznek a költségtérítéses 
képzésben részt vevôk). A kormány bruttó kilencvenezer fo-
rintos fejenkénti keretösszeggel támogatja az idegen nyelvi 
és az informatikai képzést, a támogatás a költségek 95–98 
százalékát fedezi. A felnôttképzési program kiemelten keze-
li a munkanélkülieket, a kismamákat, a legszegényebb kör-
nyezetben élôket és a 45 év felettieket. Az élethosszig tartó 
tanulás jegyében a képzéseknek nincs felsô korhatára. A je-
lentkezôk a következô két évben az ország egész területén 
összesen 300 helyen tanulhatnak majd. További információ: 
www.tudasodajovod.hu. Forrás: internet

Ûj lehetôség a városi kommunikációban 
Közel hét éve készítek mûsorokat az isaszegi városi televízió 
számára, és most lehetôséget kaptam, hogy az újság hasáb-
jain is megszólalhassak. A munkám során sok olyan embert 
ismerhettem meg, akik nem élnek közösségi életet Isasze-
gen, de szeretnének tudomást szerezni a városban történô 
fontosabb események-
rôl. Ôk sokszor azt mond-
ják, hogy Isaszegen nem 
történik semmi. Én ezzel 
ellentétben azt tapaszta-
lom, hogy számos civil 
és kulturális rendezvényt 
szerveznek a városban, amelyekrôl sajnos kevesen szerez-
nek tudomást, bár a városban több kommunikációs csa-
torna is mûködik. Ilyen például a város által kiadott Isaszeg 
Önkormányzati Tájékoztató, az Isaszegi Hírmondó Magazin 
(IHM) és a néhány hónappal ezelôtt megszûnt ESE Híradó, 
ha csak az írott sajtót említjük. Ezenkívül a városnak van sa-
ját honlapja és televíziója. A televíziós adások elkészítésénél 
dr. Székelyné Opre Mária vesz részt a szerkesztésben, az in-
terjúk elkészítésében és a szervezésben. A helyi adás péntek 
esténként 18 órától (ismétlés vasárnap délelôtt 9.30-kor) 
a „köztv” csatornán nézhetô meg (köztv.hu), és az önkor-
mányzat jóvoltából az egyórás mûsorok felkerülnek a www.
isaszeg.hu városi honlapra is, ahol évekre visszamenôleg 
megtekinthetôek. Az egyes adások tartalmában való eligazo-
dást az adástükör vagy mûsorterv segíti. 

Kiegészítve az eddig leírtakat, most egy új internetes le-
hetôségrôl szeretném tájékoztatni az olvasókat. A munkám 
során rendszeresen használom az internetet, és azt tapasz-
taltam, hogy a tájékoztatásnak ezen a szegmensén sok le-
hetôség kiaknázatlanul maradt az évek alatt. A fiatalabb és a 

középkorosztály az információk 60–70 százalékát különbözô 
internetes fórumokon szerzi be. Ezért jött az ötlet, hogy ér-
demes lenne útjára indítani egy olyan internetes portált, ahol 
közérdekû, hiteles, aktuális tartalommal találkozhatnak az ol-
vasók. Az Isaszeg Online 2012. december elején indult el. 
Aki most ellátogat az oldalra, több mint száz Isaszegen történt 
eseményrôl készült videó közül válogathat. Rendszeresen fris-
sülnek a képgalériák, a programajánlók. A civilszervezetek, az 
egyesületek, az intézmények által szervezett rendezvényekrôl 
heti rendszerességgel olvashatnak beszámolókat. A városi te-
levízió (ITV) felvételeit is megtalálhatják a videók között, HD 
felbontásban. Így mindenki számára elérhetôvé válik a nap 24 
órájában ezen a portálon is az ITV-adás. Az oldal elérhetôsé-
ge: www.isaszegonline.hu.

Barta Zoltán, az ITV operatôre
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A római katolikus egyházközség eseményei
A baba-mama klub minden csütörtökön délelôtt 10 órától 
várja a kismamákat, kisgyermekes anyukákat a katolikus ott-
honba.

Február 13., hamvazószerda. Az egyház parancsa szerint 
ez a nap a kötelezô böjti nap: hústilalom van, és felnôtteknek 
csak háromszor szabad étkezni. Ezen a napon és a követke-
zô vasárnap – az elôzô évben megszentelt barka hamujával 
– a pap meghinti a hívek fejét. „Emlékezz ember: porból 
vagy és porrá leszel!”

Nagyböjtben (február 13-tól) minden pénteken 18 órá-
tól és vasárnap 15 órától keresztúti ájtatosságot végzünk a 
templomban.

Február 24-én, vasárnap délután 16 órától a keresztény 
családok közössége játékos vetélkedôre hív minden érdek-
lôdôt. Családok, gyerekek, felnôttek mérhetik össze hittan-
tudásukat, ügyességüket a katolikus otthonban. 

Február 3. és 11. között 17.30-tól Lourdes-i ájtatosságot 
végzünk a templomban. 

Mi történt Lourdes-ban?
1858. február 11-én megjelent egy szép hölgy a kis Ber-
nadette-nek. Soubirous Bernadette egy sokat betegeskedô 
leányka volt, aki a Franciaország déli részén lévô falucskában, 
Lourdes-ban élt. Szülei nagy szeretetben várták születését. 
René Laurentin Bernadette élete címû könyvében olvastam 
a következô sorokat róla: „A szeretet, amely kisded korában 

körülvette, egész életére kihatóan egyike lett azoknak az 
erôs gyökereknek, amelyeket a kegyelem fel tud használ-
ni, hogy szenteket alkosson.” A jószívû molnár apa hama-
rosan elszegényedik, végül egy valaha volt börtönpincében 
húzza meg magát az addigra hat fôre növekedett család.  
Ezen a hideg, téli napon éppen rôzsét gyûjteni indulnak, 
amikor az elsô jelenés megtörténik. A szép hölgy nem beszél 
sokat, csak kéri Bernadette-et, hogy tizennégy nap jöjjön ki 
ide, a Gave-patak partjára. A kislányt semmi nem tudja visz-
szatartani attól, hogy újra és újra találkozzon a szép hölggyel.

Mikor megkérdezi annak nevét, a következô választ kapja: 
„Én vagyok a Szeplôtelen Fogantatás Titka.” Bernadett nem 
érti, amit hall, ezért a helyi plébánoshoz megy. A plébános 
megdöbben, hiszen ezt a fogalmat nem ismerheti ez a tizen-
négy éves lány. IX. Pius pápa négy évvel korábban hirdeti ki 
eme dogmát. Azt jelenti, hogy Szûz Mária lelkén nem volt ott 
az áteredô bûn, szeplô nélkül, azaz bûn nélkül fogant édes-
anyja, Szent Anna szíve alatt. A plébános hisz abban, hogy 
Mária, Jézus édesanyja jelent meg Bernadette-nek.

Az Istenanya azért mutatta meg magát, hogy egy egy-
szerû, vidéki kislányon keresztül figyelmeztessen minket: 
tartsatok bûnbánatot, imádkozzátok a rózsafüzért! Egy gyer-
mekeiért aggódó anya kérései ezek. A mi égi édesanyánk 
megjelent a Földön, hogy változtassunk az életünkön, amíg 
lehet. Hallgassunk a szavára!

Szárazné Marika

Elhunyt Fésûs Károly alkotómûvész
Fésûs Károly 1942-ben született Budapesten, családja 
1945-ben költözött Pécelre. A mûvészt 1975-ben választot-
ta tagjává a Mûvészeti Alap, munkásságáért nívódíjat kapott. 
2009-ben Pécelért díjban részesült. 

Restaurátori munkái mellett elsôsorban szobraival vált 
ismertté. Alkotásai az Egyesült Államokban és Németország-
ban is megtalálhatók.

Fésûs Károly gyönyörû alkotásokat készített Isaszeg szá-
mára is: a Szent István-szobor (2002) és a trianoni em-
lékmû a Hôsök és Áldozatok Emlékparkjában (2009) is 
az ô alkotása. Számos csodálatos munkája látható az isa-
szegi római katolikus templomban is. Megrendítô szobrai 
a nagy feszület, a mellette álló Szûzanya és Szent István 
megformálása. A nagy oltárt díszíti az utolsó vacsora fara-
gott dombormûve, a szószéket pedig egyéni motívumokkal 
ékesítette.

Hitvallása volt: „a múltunkra támaszkodva lehet csak 
jövônk”. Ezért is fordult gyakran történelmi személyiségek 
megformálásához: Eötvös Károly, Kôszeghy László, Teréz 
anya és Mindszenty József. 

Nagy tisztelôje és barátja volt Ecseri Pál, aki végigkövet-
hette egy-egy alkotásának születését. Az ô szavaival búcsú-
zunk tôle mi Isaszegiek is: „Sajnálom, hogy halálhíre késôn 
jutott tudomásomra, és temetésén nem vehettem részt. 
Emléke szívemben ott lesz, amikor a templomban rápillan-
tok mûveire.”

A szerkesztôk
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Tisztelt szerkesztôség!
Két cikluson keresztül voltam önkormányzati képviselô, tisz-
tában vagyok azzal, hogy az Önkormányzati Tájékoztatónak 
elsôdleges feladata a települést érintô eseményekrôl, az 
önkormányzatnak és az intézményeinek a mûködésérôl, a 
települést érintô rendeletekrôl való tájékoztatás, amelyet vé-
leményem szerint a szerkesztôség nagyon korrektül teljesít. 

Ezek figyelembevételével volna néhány kiegészítô javas-
latom a tartalommal kapcsolatosan, amelyek ugyanúgy érde-
kelnék a lakosságot. 
–  Az egész ország lakosságát érintô fontos kormányrende-

letek, döntések közérthetô ismertetése (például a járási 
hivatal létrehozása mit jelent Isaszeg tekintetében, mi-
lyen ügyeket hol lehet elintézni).

–  A nyugdíjakkal kapcsolatos kérdések: egyszeri emelés, 
éves emelés, hogyan alakul a nyugdíjkorhatár, ki mikor 
mehet nyugdíjba, a rokkantsági nyugdíj változása. 

–  A rezsicsökkentésnél mire figyeljen az állampolgár, és mi-
lyen jogai vannak. 

–  A társadalombiztosítással kapcsolatos változások: kinek 
jár az ellátás, és milyen feltételekkel lehet orvosi ellátás-
ban részesülni, ha nincs biztosítása valakinek. 

–  A vállalkozásokat érintô változások: a KATA milyen adózá-
si forma, és kik választhatják.

–  Közhasznúság: munkalehetôség, minimálbér, szakmun-
kásbér, SZJA-val kapcsolatos változások.

Javasolnám továbbá egy új rovat létrehozását Megkérdez-
tük a jegyzôt címmel. Itt tartanám fontosnak a település la-
kóit közvetlenül érintô rendeletek közérthetô ismertetését: az 
állattartással kapcsolatos ismereteket; a köz-, a magán- és az 
önkormányzati területeket hogyan és milyen feltételekkel le-
het használni; a kerítés befolyásolja-e a területek használatát.

Kérem a tisztelt szerkesztôséget, hogy – lehetôségeikhez 
mérten – ne a webes portálokra hivatkozzanak, mert még 
nincs mindenkinek, fôleg a nyugdíjasoknak lehetôsége az in-
ternet eléréshez.

Tisztelettel: Turányi Katalin
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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 2013. 
február hónapban az alábbi idôbeosztás szerint hívható:

01. péntek Dr. Tordai Gábor 15. péntek Dr. Kürti József

02. szombat Gödöllô 16. szombat Gödöllô

03. vasárnap Gödöllô 17. vasárnap Gödöllô

04. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 18. hétfô Dr. Mészáros Zsolt

05. kedd Dr. Kürti József 19. kedd Dr. Kürti József

06. szerda Dr. Eszlári Egon 20. szerda Dr. Eszlári Egon

07. csütörtök Dr. Tordai Gábor 21. csütörtök Dr. Tordai Gábor

08. péntek Dr. Mészáros Zsolt 22. péntek Dr. Eszlári Egon

09. szombat Gödöllô 23. szombat Gödöllô

10. vasárnap Gödöllô 24. vasárnap Gödöllô

11. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 25. hétfô Dr. Mészáros Zsolt

12. kedd Dr. Kürti József 26. kedd Dr. Kürti József

13. szerda Dr. Eszlári Egon 27. szerda Dr. Eszlári Egon

14. csütörtök Dr. Tordai Gábor 28. csütörtök Dr. Tordai Gábor

Háziorvosok elérhetôségei
Dr. Eszlári Egon: Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288
Dr. Kürti József: Csata utca 2. Telefon: 495-238
Dr. Mészáros Zsolt – mobil: 30/831-1887
Dr. Tordai Gábor: Aulich utca 3. Telefon: 493-302;
 mobil: 20/928-3987
A központi orvosi ügyelet  
Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 28/430-655 
Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 
8 óráig, illetve hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 
24 órában
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Fogorvosi rendelô  
Rákóczi u. 10.; telefonszáma: 28/495-237
Gyógyszertárak nyitva tartása szombaton és vasárnap
Ezüstkehely Patika: páros héten 8-tól 12 óráig
Liget Patika: páratlan héten 8-tól 12 óráig
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, 
Tanácsház utca 4. Telefon: 28/452-851

A helyi rendôri járôrszolgálat száma 70/667-3535
A mezôôrök telefonszáma 70/459-3301, 70/459-3302
A közterület-felügyelet telefonszáma (hívható munka-
idôben) 70/387-2698, 70/315-2314
Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban: 

30/378-9971

Anyakönyvi hírek
a 2012. XII. 16. – 2013. I. 15. közötti idôszak eseményeirôl

Születések

Bajkai Dominika, Ligeti Kamilla Virág, Tóth Norbert, 
Tián Melinda Rozália, Soos Roland, Koszta Emma, 
Kalmár Ádám Zakariás, Bedák László, Klincsek Bence, 
Fehér Rudolf, Szakál Szonja, Sándor Károly Krisztián, 
Sárvári Sára Léna, Ilyés Krisztina Viktória, Vajda Vilmos, 
Kursán Léna Anna, Magyari Mátyás

Házasságkötések

Házasságkötés az elmúlt idôszakban nem volt.

50 év egymás szeretetében

Farkas Anna és Bontovics András 1962. december 23-án 
kötöttek házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Halálesetek
Száraz Andrásné Csányi Anna (79 éves), 
Bercsényi utca 3.
Pap Erazmusné Hajnal Magdolna (92 éves), 
Bem utca 14.
Balogh Józsefné Fülöp Julianna (88 éves), 
Szent László utca 13.
Berze Sándor (72 éves), Külterület 5245 hrsz.
Holló István (59 éves), Tó utca 5.
Hajdu Józsefné Pásztói Ilona (77 éves), Kertész utca 4.
Szalai Istvánné Nemcsok Mária (84 éves), Aradi utca 4. 

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Polgármesteri hivatal

farsang
a mŰvelŐdési otthonban
Február 1., 14.00:  A Damjanich János Általános Iskola alsó tagozatos 

tanulóinak farsangi bálja
Február 2., 13.00:  Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének farsangi bálja
Február 8., 15.00:  A Klapka György Általános Iskola és AMI felsô tagoza-

tos tanulóinak farsangi bálja
Február 9., 14.00:  A Klapka György Általános Iskola és AMI alsó tagoza-

tos tanulóinak farsangi bálja 

elŐadás
Február 5., 15.00:  Tanmese – rendhagyó irodalomóra a magyar kultúra 

napja alkalmából a Damjanich János Általános Iskola tanulóinak elô-
adásában a mûvelôdési otthonban. Írta és betanította: Oláhné Szántó 
Tünde

zene
Február 12., 13.00:  Zenekép – képzeletkoncert a mûvelôdési otthonban
Február 16., 18.00:  Farsangi Mû-Hely-Nap. Helyi és környékbeli amatôr 

zenekarok koncertje a mûvelôdési otthonban

rendezvények a falumúzeumban
Február 15., 17.00:  Idôutazás a történelem nyomában 3. – rendhagyó 

történelemóra a Falumúzeumban. Téma a kuruc kor és a Rákóczi-sza-
badságharc a Rákos és a Galga mentén 

emlékmŰsor
Február 22., 17.00:  Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól a Hô-

sök és Áldozatok Emlékparkjában

szolgáltatások 
a mŰvelŐdési otthonban
Hétfônként 18.00:   KRESZ-tanfolyamra jelentkezés és tájékoztatás
Február 18., 14.00–18.00:  A Zöld Híd Régió Kft. (hulladékgyûjtés és 

-szállítás) ügyfélszolgálata

Programajánló

FELHÍVÁS
2013. március 8-án 17 órakor kerül megrendezésre a trstenái 

DilongStar verseny 
elôdöntôje a Dózsa György Mûvelôdési Otthonban.

A megmérettetésre az isaszegi általános iskolák  
1–8. osztályos tanulóinak a jelentkezését várják modern ének,  

slágerdalok kategóriában.

Jelentkezni lehet 2013. március 1-jéig a 28/582-055-ös  
és a 30/358-3135-ös telefonszámon, valamint személyesen  

a mûvelôdési otthon irodájában.

Az elôdöntô nyertesei részt vehetnek a 2013. május 4–5-én 
Trstenában megrendezendô DilongStar énekverseny döntôjén.

Fuferenda Lászlóné, az SZNÖ elnöke  
és Verseczkyné Sziki Éva, a mûvelôdési otthon igazgatója

Adománygyûjtés
Nagy tisztelettel kérem önöket, hogy 
lehetôségeikhez mérten támogassák a 
Mozdulj Velünk Egyesületet a Liget téren 
épülô BMX-, görkorcsolya- és gördesz-
kapálya építésének megvalósításában.

Számlaszámunk: Pátria Takarékszövet-
kezet isaszegi fiókja, 65100228-11372835. 
Köszönettel:

Mészáros Gusztávné, a Mozdulj Velünk Egyesület elnöke 
(Isaszeg Templom utca 31., telefonszám: 30/448-9182) 

Meghívó
Az Isaszegi Természetbarát Klub (ITK), az Isaszegi 
Múzeumbarátok Köre és a Falumúzeum tisztelettel 

meghívja Önt és kedves családját a 

MÚZEUMI ESTÉK
címû programjának soron következô rendezvényére

2013. február 16-án, szombaton 16 órára  
a Falumúzeumba, a

Hazai tájakon 
– az ITK II. félévi túráiról 

címû vetített képes elôadásra
Elôadó: Notter Béla elnök (ITK)

Információ:  
Falumúzeum, 2117 Isaszeg, Madách Imre utca 15.

Telefon: 28/582-280
E-mail: muzeum@isaszeg.hu

Honlap: http://muzeum.isaszeg.hu

A belépés díjtalan. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak a szervezôk.



Farsangi Sport Show 2013
Február 23-án 10-tôl 21 óráig a tornacsarnokban

Szeretnél kellemesen 
eltölteni egy napot? 
Szeretnéd összemérni 
ügyességed? Vannak 
ötleteid, barátaid? Ha 
igen, vegyél részt ba-
rátaiddal együtt ezen 
a vidám, szórakoztató 

ügyességi versenyen! 
A versenyt az alábbi 
kategóriákban ren-
dezzük meg:

– 10 órától óvodáscsapatok;
– 11 órától általános iskolai csapatok 

(alsó tagozat 8 fô, felsô tagozat 8 
fô);

– 14 órától nyugdíjascsapatok 
(6 fô);

– 14 órától felnôttcsapatok (10 fô).
– 17 órától

• jelmezes bemutatók;
• a Csata Táncegyüttes bemutatója;
• eredményhirdetés.

Nevezési határidô: 2013. február 
15., péntek. 

Nevezni a 20/490-
0387-es telefonszámon 
lehet, a szervezônél.
Versenyfeladatok  
összetétele:
– sorverseny;
– szellemi totó;
– külsô feladat;
– jelmezes bemutató.
A versennyel kapcsolatban felvilágo-
sítást kaphatnak a 20/490-0387-es 
telefonszámon Palaga Sándornétól 
(Márti).

Itt a farsang,  
állt a bál
Évek óta hagyomány Isaszegen, hogy a katolikus egy-
házközség farsangi bált tart a katolikus otthonban. Mivel 
a hely már kicsinek bizonyult, felmerült az igény egy na-
gyobb szabású rendezvény iránt.

Helyszínnek a mûvelôdési otthont, idôpontnak 
2013. január 26-át választottuk, és nagy izgalommal 
vártuk, hogy vajon mekkora lesz az érdeklôdés az ese-
mény iránt. Ahogy a hetek múltak, és egyre több jegy 
fogyott, már azon kezdtünk aggódni, hogyan fogunk 
ennyien elférni. A sok jó ember azonban a „kis” helyen 
is kényelmesen elfért, és szemmel láthatóan minden-
ki nagyon jól mulatott. Ez köszönhetô volt a mûsornak 
– Orosz Balázs és a Szent Márton-kórus vidám éneké-
nek, a Csatangoló és a szervezô családok táncának –, 
a háziasszonyok kezei által készített sok finomságnak, 
és nem utolsósorban a KZP-zenekar fantasztikus zené-
jének, amelyre kicsi és nagy, fiatal és idôs együtt ropta.

Mindenki nagy izgalommal kísérte figyelemmel a 
tombolahúzást is, ahol értékes és szép ajándékok talál-
tak gazdára. Külön köszönet az ajándékok felajánlóinak, 
Mészáros Piroskának, a Süni óra- és ajándékboltnak, az 
Ibolya virág- és ajándéküzletnek, az Erzsike papír-, író-
szerboltnak, a Pizza Firenzének, a Jakus festékboltnak, 
Vajda Tamásnak, Sveda Lászlónak és sok más névte-
len jóakarónak. Hálásak vagyunk továbbá Gulyka József 
atyának az anyagi támogatásért, és mindenkinek, aki 
hozzájárult ahhoz, hogy az este ilyen jó hangulatban 
teljen.

Reméljük, hogy a jövô évi bál legalább ilyen jól sike-
rül, és együtt mulathatunk ismét.

A szervezôk


