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Részletek a képviselő- 
testület döntéseiből
A  képviselő-testület elfogadta a menetrend szerinti autó-
busszal történő helyi személyszállítást végző Travel-Masters 
Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Hatvanas u. 14.) 2012. évről 
szóló beszámolóját. Az autóbusszal végzett helyi személy-
szállítás ellátására 2012. április 1-től 2013. március 31-ig 
terjedő időtartamra kötött közszolgáltatási szerződést a köz-
szolgáltató kiválasztására kiírandó pályázat lebonyolításáig 
(de legfeljebb 2014. július 31-ig) változatlan feltételekkel 
meghosszabbította. A  testület a szolgáltatáshoz 400 000 
Ft/hó támogatás biztosításáról döntött, amely összeget a 
2013. évi költségvetésében tervezi.

Hozzájárult az Apágyi Attila (Isaszeg, Mátyás király u. 
100. alatti lakos) és Isaszeg Város Önkormányzata közötti 
adásvételi szerződés megkötéséhez az önkormányzat tulaj-
donában lévő, Isaszeg zártkert 5303 helyrajzi számú ingat-
lan vonatkozásában. A  testület elismerte a vételár (bruttó 
422 928 forint) 2005. november 24-i megfizetését Apágyi 
Attila részéről, és kijelenti, hogy az ingatlan kimérése 2005-
ben megtörtént. 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy nem kívánja meg-
vásárolni a Bercsényi utcában lévő, 2515 helyrajzi számú 
ingatlan 6/8 tulajdoni hányadát.

Elfogadta Török Erzsébet (Isaszeg, Csengeri u. 19. alatti 
lakos) kérelmét a 27/2004. (X. 21.) önkormányzati rende-
let 15. § (2) bekezdése alapján, és hozzájárult a határozati 
javaslat mellékletét képező, 1/2013 munkaszámú változási 
vázrajz szerinti telekhatár-rendezéshez oly módon, hogy az 
önkormányzati tulajdonú, 1346 helyrajzi számú, 1807 m2 
nagyságú ingatlanból 183 m2 átkerül a Török Erzsébet tulaj-
donát képező, 1347/5 helyrajzi számú, 264 m2 nagyságú 
ingatlanhoz. A testület a 183 m2 területrészt 500 Ft/m2 áron 
értékesíti Török Erzsébet részére.

Tudomásul vette Klincsek Attila önkormányzati képviselő 
lemondását a bruttó tiszteletdíjából havi 8000 forint összeg-
ről, összesen 80 000 forintról.

A képviselő-testület a tartalékból átcsoportosít a támoga-
tások előirányzatra 30 000 forintot az Isaszegi Sportegyesü-
let és 18 000 forintot a Mozdulj Velünk Egyesület működési 
kiadásainak fedezetére. 

Elfogadta az Isaszeg Város Önkormányzata által az Isa-
szegi Vállalkozók Egyesülete részére – a honvédemlékmű 
felújításának költségeire – felajánlott 153 000 Ft támogatás 
elszámolását, és a szerződésben feltüntetett elszámolási ha-
táridőt 2013. február 28-ra módosította.

Ügyintézés  
a járási hivatalban
A járások kialakításának alapelve, hogy a megyék határaihoz 
igazodva az állampolgárok számára biztosítsa az államigaz-
gatási szolgáltatásokhoz való gyors és könnyű hozzáférést, 
és a jelenleg létező ügyintézési helyszínek lehetőség szerint 
megmaradjanak.

A tervek szerint 2013 végére az okmányirodák bázisán 
alakítják ki a kormányablakrendszert. A területi közigazgatási 
reform távlati célja az egyablakos ügyintézés biztosítása az 
ügyfelek számára, hogy az állampolgárok egyetlen helyen, 
a 2013 végéig kialakítandó kormányablakoknál tudják majd 
hivatalos ügyeiket intézni.

Isaszeg lakossága a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői 
Járási Hivatalánál és a hivatal péceli kirendeltségén is intéz-
hetik ügyeiket.

Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal
2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. (a városháza épületében).
Hivatalvezető: dr. Urbanics Gábor.
Telefonszám: 28/529-100.
E-mail: jarasihivatal@godollo.pmkh.gov.hu.
Ügyfélfogadási rend: hétfőn 8.00-tól 18.00 óráig, keddtől 
csütörtökig 8.00-tól 16.30-ig. Pénteken nincs ügyfélfogadás.

 
A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási 
Hivatalának péceli kirendeltsége
2119 Pécel, Kossuth tér 1.
Központi telefonszámok: 28/452-745, 28/452-746.
Ügyfélfogadási rend: hétfőn 14.00–17.30, szerdán 8.00–
12.00 és 13.00–16.00, pénteken 8.00–11.30 óra között.

A  személyi igazolvánnyal kapcsolatos ügyeket a péce-
li okmányirodában, a lakcímváltozással kapcsolatos ügyeket 
Pécelen, valamint helyben, az Isaszegi Polgármesteri Hivatal 
(Rákóczi u. 45.) népesség-nyilvántartó irodájában (5-ös szo-
ba) is intézheti a lakosság. Telefon: 28/583-117.

A népesség-nyilvántartó iroda ügyfélfogadási rendje: hét-
főn 13.00–16.00, szerdán 8.00–16.30, pénteken 8.00–
12.00 óra között.
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Az építésügyi eljárások változásairól
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2013. január 
1-től megváltoztak az építésügyi hatósági eljárásokra vonat-
kozó jogszabályok az építésügyi és építésfelügyeleti hatósá-
gok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. 
(XII. 23.) Kormányrendelet (1) bekezdése alapján.

Fenti időponttól kezdve az Isaszegi Polgármesteri Hivatal 
építésügyi szolgáltató pontként áll a lakosok rendelkezésére, 
míg az eljárásokat a Gödöllői Járási Hivatalban (2000 Gö-
döllő, Szabadság tér 7., telefon: 28/529-100, 28/529-246) 
folytatják le.

Az építésügyi szolgáltató ponton a lakosok továbbra is 
tájékoztatást kapnak az építésügyi hatósági eljárások mene-
téről, lefolytatásáról, a város közigazgatási területén bármely 
építésügyet érintő kérdéssel kapcsolatosan. Továbbra is le-
hetőség nyílik arra, hogy a lakosok az eljárást az építésügyi 
szolgáltató ponton (Isaszegi Polgármesteri Hivatal, 2117 Isa-
szeg, Rákóczi u. 45., telefon: 28/583-100, 28/583-116) in-
dítsák el, aminek során az építésügyi szolgáltató pont segít-
séget nyújt számukra.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az építésügyi szol-
gáltató ponton az engedélyekre irányuló kérelmek és a 

hozzájuk kapcsolódó mellékletek (eljárási illeték, nyilatko-
zatok, igazolások) papír alapon, míg a kérelemhez kap-
csolódó tervdokumentáció kizárólag digitális formátumban 
(CD) adható le az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi ható-
sági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányren-
delet alapján. A kérelmeket és mellékleteiket az építésügyi 
szolgáltató pont elektronikus úton az ÉTDR-en (építésügyi 
hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus 
dokumentációs rendszer) keresztül továbbítja az eljáró ha-
tóság felé.

Az ÉTDR-t a lakosság is használhatja, s így lehetőség nyí-
lik az ügyek elektronikus úton történő intézésére. 

Az ÉTDR-ről, valamint annak használatáról tájékoztatást 
kaphatnak a http://www.e-epites.hu weboldalon, valamint 
az építésügyi szolgáltató ponton (Isaszegi Polgármesteri Hi-
vatal, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45., telefon: 28/583-100, 
28/583-116).

Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal építésügyi szolgáltató 
pontja készséggel áll továbbra is rendelkezésükre.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Székely zászló Isaszegen is
Februárban a sajtóból érte-
sültünk arról, hogy a székely-
földi önkormányzatok vezetőit 
pénzbírsággal sújtják, ha az ősi 
jelképeikből született zászló-
jukat kitűzik. A Budapest XXII. 
kerületi (budafok–tétényi) 
önkormányzat január 28-án – kifejezve az együttérzését a 
szimbolikus agressziót szenvedett nemzetrészünkkel – kitűz-
te az épületére a kék-arany székely lobogót. Egyúttal felhívást 
intézett a többi magyarországi településhez, amelyben arra 
kérték őket, hogy vállaljanak szolidaritást a székelyföldi pol-
gármesterekkel és valamennyi ottani magyarral, hogy érez-
zék a nemzeti összetartozás erejét.

A főváros XXII. kerülete után már félszáznál több anya-
országi, felvidéki és délvidéki város és falu tűzte ki a zászlót a 
helyi önkormányzati hivatal épületére, tiltakozásul az erdélyi 
magyar közösséggel való bánásmód miatt. Dr. Kövér László 
házelnök kezdeményezésére a Parlament Kossuth téri hom-
lokzatára is felkerült. Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes rámutatott, hogy alapvető emberi jog a nemzeti kö-
zösségek jelképeinek a használata. A kereszténydemokrata 
politikus köszönetet mondott azoknak a magyarországi ön-
kormányzatoknak, amelyek az erdélyi barátaink melletti szo-
lidaritásuk jeleként kiteszik a székely zászlót. 

Isaszeg Város Önkormányzatának csaknem két évtizedes, 
élő testvértelepülési kapcsolata van két székely településsel: 
Csíkszentmártonnal és Csíkkozmással. A székelyföldi zászló 

évek óta méltó helyen van a polgármesteri irodában. E test-
vérkapcsolatok tényéből, valamint az Isaszegen otthonra 
talált erdélyiekre való tekintettel is magától értetődő, hogy 
Isaszeg városa csatlakozik a kezdeményezéshez rövid időn 
belül. 

Februári ülésükön előbb a bizottságok, majd a képvise-
lő-testület egyhangúan elfogadta dr. Kardos Gábor alpolgár-
mester ezt szorgalmazó kezdeményezését. Hajdú Sándor 
képviselő a zászló kihelyezésének időpontjául március 10-ét, 
a székely szabadság napját javasolta, amellyel a testület úgy-
szintén egybehangzóan egyetértett. A döntés napján jelen-
tette be Hatvani Miklós polgármester, hogy Csíkkozmásról 
napokon belül megérkezik a székely lobogó.

Aznap, vasárnap délelőtt tehát, a római katolikus mise 
után, 9.45 órakor a Városháza homlokzatán állandó elhe-
lyezésre kerül az Európai Unió, az állam és a város zászlói 
mellett a Székelyföld lobogója is. E gesztussal kifejezzük a 
szeretetünket, a nemzeti összetartozás melletti kiállásunkat, 
az igazságtalan trianoni békediktátum és a mai jogfosztás el-
leni egyidejű tiltakozásunkat.

Dr. Székely András Bertalan
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Számítógépes tanfolyam nyugdíjasoknak
Az élethosszig tartó tanulás egyik lehetősége és eszköze ma 
már az általános számítógép-használat. A számítógép hasz-
nálatával számtalan napi szintű ügyünket intézhetjük elektro-
nikusan, ügyfélkapun keresztül.  Dr. Kardos Gábor alpolgár-
mester kezdeményezésére az isaszegi nyugdíjasok számára 
ingyenes számítógépes tanfolyam indul az önkormányzat 
működtetésében lévő két általános iskola – a Damjanich 
János Általános Iskola, valamint a Klapka György Általános 
Iskola és AMI – épületében ez év áprilisának második fe-
lében. A képzést elsősorban olyan isaszegi nyugdíjasoknak 
ajánljuk, akik teljesen az alapoktól indulnak, meg akarják is-
merni a számítógép kezelésének alapszintű fortélyait és az 

internet használatát. A számítástechnikai képzéssel a kezdő 
felhasználók informatikai ismeretei bővülhetnek, de azok is 
jelentkezhetnek, akik a meglévő szerény tudásukat szeret-
nék továbbfejleszteni. A helyben szervezett tanfolyamnak az 
előnye az is, hogy utazási és oktatási költségek nélkül való-
sulhat meg. Az önkormányzat engedélyezi a számítógépes 
tantermek térítésmentes használatát, az egyéb felmerülő ki-
adásokat pedig dr. Kardos Gábor alpolgármester vállalta.

A képzésre lehet jelentkezni személyesen a 2117 Isa-
szeg, Rákóczi u. 14. szám alatti irodában (gyermekorvosi 
rendelő tetőtere) vagy a 28/584-590-es telefonszámon, 
2013. április 15-ig. Adorjánné Fehér Éva

Isaszeg jelképe
Az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató 2012. márciusi és 
júniusi lapszámaiban kértem a város lakosságát, segítsenek 
megmenteni a honvédemlékművet. Most az eddig elvégzett 
munkáról, eredményekről szeretném önöket tájékoztatni.

Elkészültek a restaurálási tervek. A Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal által ajánlott két restaurátor közül Varga Attilára 
esett a választásunk, aki Varga Zoltán Zsolt szakmai irányí-
tásával vállalta a munkát. Referenciamunkái közül kettőt is 
ismerünk: a páneurópai piknik hely-
színén álló emlékművet készítette, va-
lamint a gödöllői királyi váró felújításá-
nak épületszobrász-munkáit végezte.

Beszerzésre kerültek a hivatalos 
iratok, hozzájárulások. Az emlékmű 
a magyar állam tulajdona, kezelője a 
Pilisi Parkerdő Zrt., ezért az ő engedé-
lyüket, valamint minden résztulajdo-
nos hozzájárulását be kellett szerezni, 
mivel a terület, amelyen áll, osztatlan 
közös tulajdonban van. 

2012. október 5-én benyújtottuk a 
felújítási engedélykérelmet a Pest me-
gyei Kormányhivatal Örökségvédelmi 
Osztályához. Itt szeretném megkö-
szönni Juhász Jánosnak, az Isaszegi 
Polgármesteri Hivatal Építésügyi és 
Beruházási Osztálya szakelőadójának 
az előkészítő munkához és az iratok 
beszerzéséhez nyújtott segítségét.

A Vállalkozók Isaszegi Egyesülete egy elkülönített szám-
lát nyitott a Pátria Takarékszövetkezet isaszegi fiókjánál 
(Isaszeg, Kossuth Lajos u. 15.), ahová a felújítás költségeit 
támogató adományokat várjuk. A számla száma: 65100228-
11364807.

Adománygyűjtő ládákat helyeztünk el a könyvtárban, a 
múzeumban, a gyógyszertárakban, a takarékszövetkezetben, 
a Csata lottózóban és a Piri–Guszti virágboltban.

2012. november 22-én felbontottuk a májusban kihelye-
zett adománygyűjtő ládákat, és a bennük összegyűlt adomá-
nyokat (124 375 forintot) befizettük a fenti számlára. A   bon-
tásról minden helyszínen hivatalos jegyzőkönyv készült.

November 29-én megérkezett a felújítási engedély.
December 27-én kifizetésre került a kutatási és restau-

rálási tervek elkészítésének díja. (Megjegyzés: a tervezésért 
nem kért a kivitelező előre pénzt, a kifizetés azért vált szüksé-

gessé, mert a tiszteletdíj összegével, 
amelyről lemondtam [bruttó 153 000 
Ft], december végéig el kellett szá-
molni.) 

A  számlán jelenleg 332 558 Ft 
van. Ez az összeg azonban nagyon 
kevés.

Köszönjük minden egyes adomá-
nyozónak, aki adományával hozzá-
járult a felújításhoz. Természetesen a 
gyűjtés tovább folytatódik, és egyéb 
anyagi forrásokat is keresünk. Ahhoz 
ugyanis, hogy a munka megkezdőd-
hessen, fél éven belül legalább az ösz-
szeg felének kellene összegyűlnie.

Kérünk minden történelmi hagyo-
mányainkat tisztelő isaszegi és nem 
isaszegi polgárt, hogy lehetőségeikhez 
mérten támogassák a felújítást. Az 
emlékmű restaurálása nagyon sürgős, 

az állapota napról napra romlik. Ha most nem sikerül, két-há-
rom év múlva már nem lesz mit felújítani. Nagy szégyen, 
de még nagyobb veszteség lenne, ha a Szoborhegyen nem 
állna ott a ’49-es honvéd, helyette nem lenne más, csak egy 
törmelékkupac.

Hiszem, hogy ez soha nem következhet be. Hiszem, 
hogy Isaszeg lakosságának fontos ez az emlékmű. Hiszen a 
város jelképe.

Kovácsné Halomházi Zsuzsanna képviselő
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Támogassa adója 
egy százalékával 

Kérjük, támogassa adójának egy százaléká-
val az Isaszegen működő egyesületek, ala-
pítványok, közalapítványok működését, mivel 
azok tevékenységükkel városunk érdekeit 
szolgálják. Támogatásukat előre is köszönjük.

„100 éves iskola” Alapítvány 
 18708088-1-13
Együttműködés Isaszegért Egyesület
 18701115-1-13
Gyermekekért Oktatási-Nevelési Alapítvány 
 18670505-1-13
Határon Túli Emlékhelyekért Alapítvány
 18713611-1-13
Nyugdíjasok a Nyugdíjasokért Alapítvány
 18667338-1-13
Polgárőrség Bűnmegelőzési és  
Önvédelmi Egyesület 18681244-1-13
Genki Wado Karate és Szabadidő  
Sportegyesület 18725935-1-13
Sebi GYM SE 187243-1-13
Isaszeg Sportjáért Alapítvány 
 18667132-1-13
Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány
 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 Oktatóközpont 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
Isaszegi Szent Márton Lovas Hagyomány- 
őrző Egyesület 18705432-1-13
Vállalkozók Isaszegi Egyesülete 
 19182171-1-13
Hadak Útja Lovas Sportegyesület 
 18703966-1-13
Park Horgászegyesület 19025922-2-13
Isaszegi Horgászegyesület 19832670-2-13

Meghívó
A Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány tisztelettel meghívja önt 2013. már-
cius 15–16-ára, a IV. Történelmi Napok 2013. Isaszeg, az 1848–49-es szabadságharcról 
másképpen címmel rendezendő nemzetközi konferenciára.
Helye: Gábor Dénes Oktatóközpont aulája, Isaszeg, Gábor Dénes köz 1.
Fővédnök: prof. dr. Kapronczay Károly PhD. DSc, egyetemi tanár, c. főigazgató, 

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár
Szakmai védnök: dr. Kedves Gyula ezredes, irodavezető, Országgyűlés Hivatala 

Közgyűjtemény és Közművelődési Igazgatósága, Országgyűlési Múzeum Előkészítő 
Iroda

a  konferencia háziasszonya: Keresztúri Jusztina igazgatónő, Gábor Dénes 
Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

A KonFerenciA progrAMjA
2013. március 15. péntek 14.00
Ünnepélyes megnyitó, köszöntők. Műsor: Damjanich János Általános Iskola. Levezető 
elnök: Gergely András ny. történelemtanár

előadások
– Szatmár megye 1848–49-es emlékhelyeinek bemutatása. Előadó: Fazekas Lóránt 

helytörténész, Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, Nagyvárad
– Damjanich délvidéki pályafutásának kezdetei – kicsit másképpen. Előadó: Délvidéki S. 

Attila történész, kutató
– A lengyel légió az isaszegi csatában. Előadó: dr. Dürr Sándor volt varsói és krakkói 

konzul
– Egy méltatlanul elfelejtett honvédtábornok, Kiss Pál emlékezete. Előadó: Kupán Ár-

pád történész, PBMET Nagyvárad
– A Szülőföldem–anyanyelvem pályázat díjainak átadása a nyertes diákok részére

18 órakor orgonahangverseny a római katolikus templomban.

2013. március 16. szombat 10.00 
Levezető elnök: dr. Kedves Gyula ezredes

előadások
– Két hadvezéri portré – Windisch-Grätz és Görgey hadvezéri tevékenysége a téli had-

járat első felében, 1849 januárjáig. Előadó: Solymosi József főlevéltáros, Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum

– Ludwig Welden táborszernagy Windisch-Grätz csődgondnoka – két hadvezéri me-
tódus és végrehajtásuk a tavaszi hadjáratban. Előadó: dr. Kedves Gyula ezredes 

– A bánsági hadtesttől a tavaszi hadjárat hadvezérségéig – Vetter Antal, Damjanich 
János és Klapka György egymáshoz fűződő viszonya. Előadó: Kemény Krisztián 
levéltáros, Hadtörténeti Intézet és Múzeum

– Az 1848–49-es szabadságharc eseményei és emlékei Kalotaszegen és környékén. 
Előadó: Péntek László elnök, Rákóczi Kultúregylet, Körösfő

– Gál Sándor tábornok – Háromszék önvédelmi harcának vezére, a későbbi Habs-
burg-ellenes titkos mozgalmak szervezője. Előadó: Gidró Attila művészettörténész, 
Csíkszereda

– Nők a szabadságharcban. Előadó: dr. Vajda Sándor helytörténész, Borosjenő, 
PBMET, Nagyvárad

– A szabadságharc honvéd orvosai. Előadó: dr. Flóris István alapító, HTMEA, Isaszeg
– Nemzetőrök Kárpátalján 1848–49-ben. Előadó: Orosz Dániel, a Szent István Lí-

ceum tanulója
– Vízimérnökök a szabadságharcban. Előadó: Fejér László ny. vízimérnök, Vízügyi Mú-

zeum és Levéltár, Budapest

19 órakor a Csata táncegyüttes bemutató előadása a Dózsa György Művelődési Ott-
honban.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A belépés ingyenes. A program változtatásának 
jogát fenntartjuk.
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Visszatekintés: a Falumúzeum története  – harmadik rész

Az elmúlt évben ünnepeltük az új Falumúzeum átadásának 
harmincadik és a múzeumalapítás negyvenötödik évfordu-
lóját, ebből az alkalomból kérem, fogadják sok szeretettel 
emlékező írásom harmadik részét.

Az isaszegi Falumúzeum létrehozása egyedülálló volt 
a megyében. Példaértékű volt az a széles körű társadalmi 
összefogás, ami az építkezést övezte, de nemcsak az épít-
kezésnél mutatkozott meg ez az összefogás, hanem a tég-
lajegyek árusítása során is. Proksza Pálné és Baksa Imréné 
fáradhatatlanul járták a házakat, hogy minél több pénzt tudja-
nak összegyűjteni a 20, 50, és 100 forintos téglajegyekből a 
múzeumépítés javára. Az új Falumúzeum Szathmáry Zoltán 
(1901–1989) múzeumalapító munkásságát dicsérte. Zo-
li bácsi jótevő emlékét híven őrizni fogják a késői unokák. 
Áldozatkészségükért köszönet!

A Falumúzeum országosan is egyedülálló ifjúsági munkát 
végez. 1993-tól 2006-ig működött a Herman Ottó „Zöldszí-
ves” Természetvédő Szakkör, honismereti és természetvé-
delmi munkát végezve. A gyerekek nemcsak Isaszeg történel-
mével, természeti értékeivel, hanem a múzeum munkájával 
is megismerkedhettek. Számos kiállítást készítettek, sok szép 
kiránduláson, táborozáson vehettek részt. További informáci-
ók a szakkör honlapján olvashatók: www.cuma.hu/szakkor.

Az elmúlt harminc év alatt a Falumúzeum vezetői voltak: 
Szathmáry Zoltán (1967–1983), Pásztor Béla népművelő 
(1984–1993), Vasvári Zoltán néprajzkutató (1993–1994). 
1995-től Szmolicza József, aki 2002-ben – miután elvégezte 
a gyűjteménykezelői szakiskolát – mint megbízott múzeum-
vezető folytatta munkáját 2008-ig. Abban az évben Isaszeg 
Város Önkormányzata átvette Pest Megye Önkormányzatától 
a Falumúzeum működtetését, ezzel megmentette a bezá-
rástól a negyven éve folyamatosan működő közművelődési 
intézményt. Köszönet érte. Az átvétel óta összevonva műkö-
dik a Dózsa György Művelődési Otthon és a Falumúzeum, 
vezetője Verseczkyné Sziki Éva népművelő.

Az eltelt évek alatt számos pályázaton eredményesen 
szerepelt intézményünk, sokáig az isaszegi Falumúzeum ne-

ve ott tündökölt a jelentősebb pályázatok eredménylistáján. 
2000 és 2009 között összesen 4 300 000 forint támoga-
tást nyert el a megbízott vezető a múzeum műtárgyvédelmi 
helyzetének javítására, restaurálásokra. A támogatási ösz-
szegből sikerült a Falumúzeum tulajdonát képező litográ-
fiákat, olajnyomatokat, Kossuth Lajos fényképét és a Rákó-
czi Kör zászlaját (1906–1922) restaurálni (a zászló végső 
befejezését az önkormányzat 100 000 forinttal támogatta), 
raktárkonténert beszerezni a néprajzi tárgyaink tárolására, a 
műtárgyak védelme érdekében egy nagy teljesítményű klí-
maberendezést vásárolni, elvégeztetni a néprajzi fatárgyaink 
rovarkártevők elleni fertőtlenítését (gázosítását), zászlóvitrint 
készíttetni és raktári polcrendszert kiépíttetni. Úgy érzem, 
hogy ezek a pályázati pénzek jelentősen javították a mú-
zeum műtárgyvédelmi helyzetét, és egyúttal öregbítették az 
isaszegi Falumúzeum jó hírnevét is. Nem véletlenül vagyok 
erre a munkámra a legbüszkébb.

A 2012-es év a harmincadik évforduló jegyében telt. Már 
az év elején elkezdődtek a múzeumban a felújítási munkák a 
városüzemeltetési osztály dolgozói által, hogy legalább rész-
ben szebbé varázsoljuk a múzeum egy-egy részét. Ennek 
köszönhetően megújult a múzeumi előtér, amelyet időszaki 
kiállításokra szoktunk használni. A pénztárfülke, az irodahelyi-
ség és az elhasználódott mosdóhelyiségek felújítása is meg-
történt. (A PVC-padló és a neonarmatúra vásárlásával anyagi 
támogatást nyújtott a múzeumbarátok köre.) Felújították a 
múzeum előtti járdaszakaszt is, és kihelyezték a Szabó Gyu-
la lakatos (MBK tagja) által készített szemétgyűjtő edényt. 
Ezáltal a múzeum előtti terület kulturáltabbá, esztétikusab-
bá vált. Köszönet a városüzemeltetési osztály dolgozóinak 
és vezetőjének, Horváth István úrnak a szép és szakszerű 
munkájukért. Szmolicza József a Falumúzeum homlokzatán 
lévő felirat savazását, lakkozását, valamint az udvari padok és 
a gázóraszekrény festését végezte el.

Rendezvényeink méltóak voltak a 30. évfordulóhoz.
Kossuth Lajos születésének 210. évfordulója alkalmából 

Kossuth-emlékhelyek című vetített képes előadást szervez-

Proksza Gyöngyi festőművész alkotása
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tünk. Előadónk Reznák Erzsébet történész, a ceglédi Kossuth Múzeum igazgatója 
volt. Közreműködtek a Klapka György Általános Iskola és AMI diákjai, akik gyönyö-
rű Kossuth-nótacsokrot adtak elő. 

2012. május 5-én a múzeumbarátok körének szervezésében a Légy üdvözöl-
ve, gyönyörű május – emlékezés Szent Hedvig lengyel királyra címmel rendeztük 
meg immár hagyományos lengyel délutánunkat.

A rendezvény védnöke Gulyka József plébános, kerületi esperes, címzetes 
prépost úr volt, a délután házigazdája pedig dr. Dürr Sándor, az Isaszegi Mú-
zeumbarátok Körének elnökségi tagja.

A rendezvényen elhangzott Szabó Eszter lengyel filológus Szent Hedvig, Len-
gyelország királya, valamint Muratovné Dürr Éva tanársegéd (Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem) Imádság Szent Hedvighez című előadása. A Boldogasszony 
anyánk népi himnuszt elénekelte a római katolikus egyházközség énekkara a 
Klapka György Általános Iskola és AMI zenetagozatának közreműködésével, zon-
gorán kísért Lőkös Dorottya tanárnő (felkészítő tanáraik Tóthné Ágoston Viktó-
ria, Bakos Ferenc és Ádám Mariann voltak). A Hedvig királynő lábnyoma cí-
mű lengyel népmesét és a Hedvig királynő kesztyűje című szandomíri legendát 
Onódi Szabina és Faragó Levente, a Klapka-iskola ötödik osztályos tanulói ol-

Könyvtári hírek
Március 1-jén, pénteken tartották ta-
lálkozójukat az AKÍK tagjai. A klubhoz 
bármikor csatlakozhatnak azok, akik 
kedvtelésből szívesen írnak verseket 
vagy novellákat.

Névadónk, Jókai Mór, a nagy me-
semondó 1825. február 18-án szü-
letett. Ebből az alkalomból a tavalyi 
évhez hasonlóan Jókai-totót állítottunk 
össze vállalkozó kedvű és irodalom-
szerető olvasóinknak. A kitöltéshez 
segédanyagot biztosítunk. A megfej-
téseket az isaszeg@vk-isaszeg.bibl.
hu e-mail címünkre is be lehet külde-
ni, vagy személyesen bedobni a rejt-

vényládánkba. Minden helyes meg-
fejtő válogathat ajándékkönyveinkből. 
A kisorsolt három szerencsés nyertes 
különjutalomban is részesül. A sorso-
lásra március 14-én, csütörtökön dél-
után 3 órakor kerül sor. Ezután 1848. 
március 15-ét idéző játékos történelmi 
foglalkozást tartunk gyerekeknek, ame-
lyet gyöngykokárda-készítés követ.

A Dózsa György Művelődési Ott-
hon és Múzeumi Kiállítóhely által 
szervezett egészséghéthez (március 
18–23.) kapcsolódunk március 22-
én, pénteken 17 órakor kezdődő 
Öko-tisztítás, természetes kozmetiku-

mok című előadással, amelyet Stoffer 
Henriett olvasónk tart, aki jelenleg a 
Szent István Egyetem ökológiai kép-
zését végzi.

2012-ben az egyszázalékos adó-
felajánlásokból 122 274 forint folyt be. 
Ezt az összeget egyelőre tartalékoltuk. 
Köszönjük felajánlásaikat, és kérjük, 
hogy az idén is támogassanak minket 
(adószámunk: 16796342-1-13).

Továbbra is várunk minden olvasni 
szerető isaszegi lakost könyvtárunkba. 
Nyitva tartásunkról a honlapunkon tá-
jékozódhatnak: www.jokai-bibl.hu.

Majsa Györgyné könyvtárvezető

vasták fel (felkészítő tanáruk Kurunczi 
Imréné volt).

A rendezvényünket támogatta: 
Isaszeg Város Önkormányzata, Klap-
ka György Általános Iskola és AMI, 
Proksza Gyöngyi festőművész, Pogonyi 
Cukrászda, Kovács Attila vállalkozó, 
Isaszegi Falumúzeum. Úgy gondolom, 
hogy mindannyiunk számára emléke-
zetes marad ez a nap, amely szép pél-
dája volt a magyar–lengyel barátságnak.

Szmolicza József gyűjteménykezelő

Reznák Erzsébet
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Tájékoztató az iskolai, óvodai beiratkozásokról
Az iskolai beiratkozásról
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014-es tanévre 
történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban 
kerül sor: 2013. április 8–9. (hétfő és kedd), 8.00 órától 
18.00 óráig.

A tanköteles, azaz a 2007. augusztus 31-ig született gyer-
mekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartóz-
kodási helye szerinti illetékes iskola első évfolyamára beírat-
ni. A körzethatárokról tájékozódhatnak az óvodák és iskolák 
hirdetőtábláján, valamint a honlapokon.

A beíratás a Damjanich-iskolában (Madách Imre u. 1.) 
és a Klapka-iskolában (Kossuth Lajos u. 85.) lesz, a helyben 
szokásos módon. 

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek sze-
mélyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lak-
címet igazoló hatósági igazolványt, valamint az iskolába lé-
péshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell 
bemutatni. A beíratáskor a péceli okmányirodában készített 
fénykép NEK-azonosítóját (a NEK-azonosítót az okmányiro-
dában kapja a fénykép készíttetésekor, amihez anyakönyvi 
kivonat és lakcímkártya kell), valamint 1400 forintot kell hoz-
ni a diákigazolványhoz.

A  felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, erről 
értesítést április 26-áig küld a szülőnek.

Az óvodai beiratkozásról
Az óvodai beiratkozással kapcsolatosan tájékoztatjuk önöket 
arról, hogy Isaszeg Város Önkormányzata döntött az általa 
fenntartott óvodákban – a törvényi előírásoknak megfele-
lően – a beiratkozás időpontjáról és helyéről. A szeptem-
ber 2-án kezdődő, 2013/14-es nevelési évre történő óvodai 
beiratkozás időpontja 2013. március 21–22. (csütörtök és 
péntek), 8.00–18.00 óra között. Helye: Bóbita Óvoda, 2117 
Isaszeg, Vadász u. 2. (tel.: 28/495-206); Hétszínvirág Óvo-
da, 2117 Isaszeg, Madách Imre u. 11. (tel.: 28/582-230).

Az óvoda a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 
Az óvodai felvétel és átvétel jelentkezés alapján történik. Az 
óvodába a gyermek abban az évben vehető fel, amelyben 
augusztus 31-éig a harmadik életévét betölti. (Ez a szabad 
helyek függvényében kitolódhat december 31-éig.) A közne-
velési törvény szerint ebben az évben még nem, ám 2014. 
szeptember 1-jétől már felmenő rendszerben kötelező lesz 
a háromévesek felvétele. Az óvodák felvehetik azokat a 2,5 
éves gyermekeket is, akik a harmadik életévüket a felvételtől 
számított fél éven belül betöltik, ha minden hároméves és 
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme már teljesít-
ve van. Nálunk az önkormányzatnak különösen nehéz hely-
zete van a magas gyermeklétszámok és az óvodai férőhelyek 
korlátozott száma miatt, ezért nincs nagy valószínűsége an-
nak, hogy 2,5 éveseket el tudunk helyezni az óvodáinkban. 

Nem változott az a jogszabály, amely szerint a szülő kö-
teles beíratni, az óvoda köteles felvenni, évközben átvenni 
az ötödik életévét betöltött gyermekeket, ha a felvételi kör-

zetében lakik. A szülő a nevelési év során bármikor kérheti a 
gyermeke óvodai felvételét, átvételét. 

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az iskoláskor előtt egy 
évvel kötelező az óvodába járás. A kötelező felvételt biztosí-
tó óvoda vezetője az idevonatkozó jogszabály alapján értesíti 
a települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvo-
dába nem íratták be. Amennyiben a szülő nem tesz eleget 
az ötödik életévét betöltött óvodáskorú gyermekével szem-
beni kötelezettségének, úgy a jegyző hivatalból határozatban 
elrendeli az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokon való 
részvételt.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvo-
dába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek 
számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javas-
latot tesz a felvételre, amit csak helyhiány miatt tagadhat meg.

Az önkormányzat és az óvodák közzétették a két óvo-
da felvételi körzetét, amely besorolja a város utcáit asze-
rint, hogy melyik óvodához tartoznak az ott élő gyermekek. 
A gyermekeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, 
amelynek a körzetében laknak, illetőleg a szülők dolgoznak. 

Az óvodákba való jelentkezés, beiratkozás, nem jelenti 
egyben az óvodába történő automatikus felvételt is. A   gyer-
mek óvodai elhelyezésekor – a várható túljelentkezések 
miatt – nem tudunk biztosítékot vállalni arra, hogy a körzetes 
óvodába vesszük fel, amennyiben a másik óvodában még 
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Jelentkezés a bölcsődébe
Tájékoztatjuk önöket, hogy az Aprók 
Falva Bölcsődében a beiratkozás idő-
pontját az alábbiak szerint határoz-
ta meg a képviselő-testület: 2013. 

március 21–22., csütörtök és péntek 
8.00–18.00 óra között.

Helyszíne: Aprók Falva Bölcsőde, 
2117 Isaszeg, Móricz Zsigmond u. 14.

A  beiratkozással kapcsolatos 
kérdéseikre választ, tájékoztatást le-
het kérni Bálint Lászlóné tagintéz-
mény-vezetőtől személyesen vagy a 
28/495 490-es telefonszámon.

Polgármesteri hivatal  

Iskola-előkészítő foglalkozások óvodás gyerekeknek
A Damjanich-iskolában már nyolc éve szervezünk iskola-elő-
készítő foglalkozásokat az óvodák nagycsoportosainak. Cé-
lunk, hogy kis tanítványaink iskolakezdése sikeres és örömteli 
legyen, hogy fokozatosan, játékos formában hangolódjanak rá 
az iskolában rájuk váró tennivalókra. Lehetőséget biztosítunk 
arra, hogy megismerkedjenek a tanító nénikkel és a társaikkal. 
Ebben a tanévben a Dami-tanodát a leendő elsős tanítónők, 
Kocsárdyné Száraz Judit és Szabó Katalin tartják, illetve Cse-
kéné Valkony Andrea informatika szakos és Rafael Károlyné 
angol szakos tanárnők. Az elmúlt időszakban játékos informa-
tika-, kézműves- és sportfoglalkozásokon vettek részt a gyere-
kek az iskolában és a tornateremben, ahol felszabadultan, ám 
fegyelmezetten követték a tanító nénik utasításait. 

2013. március 19-én 16 órától angol nyelvi előkészítőt 
tervezünk, amelyen a gyerekek játékos formában, dalokon, 
mondókákon keresztül ismerkednek az angol nyelv szépsé-
geivel. Sokéves tapasztalatunk, hogy a kicsik nagyon fogéko-
nyak a nyelvoktatásra, a gyerekek elsős korától érdemes az 
idegen nyelvet oktatni. Ekkor ugyanis még nem alakulnak ki 
a gyerekekben a nyelvi gátlások, így később sokkal szabadab-
ban tudják használni a nyelvet.

Mint arról az újság hasábjain már több alkalommal emlí-
tést tettünk, iskolánkban kiemelt szerepet kap az informatika 
oktatása és az angol nyelv tanítása. Nyolc évvel ezelőtt be-
vezettük az iskolaotthonos oktatást is. Az alábbiakban egy kis 
ízelítőt szeretnénk nyújtani iskolánk kínálatából, szeretnénk 
megkönnyíteni az intézményválasztást a szülők számára.

Iskolánkban korszerű, nyelvoktatásra is alkalmas informa-
tikatermek, természettudományi előadó, korszerű infokom-
munikációs eszközök segítik a gyerekek tanulását. Pedagó-
gus kollégáink törekszenek a gyerekek egyéni képességeinek 
minél adekvátabb fejlesztésére. 

Az egész napos iskola
Az iskolaotthonos oktatási-nevelési forma – az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján mondhatjuk – megoldást jelent az óvo-
da és az iskola közötti átmenet problémáinak enyhítésére. 
Előnye, hogy a napi időbeosztás jobban megfelel a tanu-
lók életkori sajátosságainak. A délelőtt és a délután folya-
mán is két-két tanítási órát tartunk, s közötte a szabadidő 
eltöltésének számtalan lehetőségét biztosítjuk a gyerekek-
nek. Természetesen a teendők közé tartozik a házi feladat 
elkészítése. Ezenkívül ebéd, játék, olvasás, bábozás, sport-
foglalkozás, különböző szakkörökön való részvétel is tartozik 
a programok közé. Játékos módszerekkel törekszünk arra, 
hogy minél több tapasztalatot és új ismeretet szerezzenek 
tanítványaink, játszva tanuljanak. A tevékenységek megvá-
lasztása mindig a szülői igények és lehetőségek függvényé-
ben valósul meg.

Ebben a rendszerben tehát több lehetőségünk nyílik a 
tananyag gyakorlására, valamint a tanulók egyéni fejlesztésé-
re. Látva az iskolaotthon iránti fokozott érdeklődést, nagyon 
örülünk a bevezetésre kerülő egész napos iskolának, hiszen 
így még többet adhatunk a gyermekeknek.

van üres hely. A fenntartó érdeke az, hogy minden óvodába 
jelentkező gyermeket el tudjon helyezni.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásá-
ról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikéré-
se mellett az óvodavezető dönt.

 Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem 
elbírálásáról – felvétel vagy elutasítás – a döntést megala-
pozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással 
értesíti a szülőt. Az elutasított óvodai felvétellel kapcsolatos 
határozatok el nem fogadása esetén a szülő kérelmet nyújt-
hat be az óvoda vezetőjéhez.
Kérjük önöket, hogy a beiratkozáshoz vigyék magukkal:
•	 a	 gyermek	 személyazonosítására	 alkalmas,	 a	 gyermek	

nevére kiállított személyi azonosítót, lakcímet igazoló ha-

tósági igazolványt (a gyermek számára a születési anya-
könyvi kivonat alapján kiállított lakcímkártya hátoldalán 
található a személyi azonosító. Az óvodai beiratkozáshoz 
szükséges hatósági igazolvány tehát nem más, mint a 
gyermek lakcímkártyája, nem pedig személyi igazolvány. 
Nem kötelező a születési anyakönyvi kivonat bemutatása 
sem, de nem is jogszerűtlen);

•	 a	szülő	személyi	azonosító	és	lakcímet	igazoló	hatósági	
igazolványát.

Amennyiben további információra van szükségük, a hely-
színen óvodavezetőink, óvodapedagógusaink készségesen 
nyújtanak önöknek felvilágosítást.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal
Humánerőforrás és Közoktatási Osztály
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Az informatikaoktatás előnyei
A technika rohamos fejlődése szükségessé teszi, hogy már 
egészen kicsi korban informatikai és számítógép-felhasználói 
ismeretekkel bővítsük gyermekeink tudását. A kicsik a legfo-
gékonyabbak erre a területre. A játékos IKT-feladatok komoly, 
logikus gondolkodást fejlesztő feladványokat tartalmaznak. 
Elősegítik azoknak a képességeknek, készségeknek a fejlesz-
tését, amelyek az iskolába lépő gyermek számára fontosak: 
kéz-szem koordináció, finommozgások fejlesztése, szituációs 
és kommunikációs játékok, algoritmizálás, irányok tudatosí-
tása, olvasás előkészítése. Gyakran használt szoftverünk a 
Varázsbetű-programcsalád, amelynek segítségével egyénileg 
fejlesztjük a részképesség-zavarral küzdő tanítványainkat. 

Az idegen nyelv oktatásának időszerűsége
Iskolánk fontosnak tartja, hogy már első osztálytól lehetősé-
get adjon a hozzánk iratkozott gyerekeknek az idegen nyelv 

tanulására, tanórai keretben. Az emelt szintű angolnyelv-ok-
tatás keretében a gyermekek már első osztálytól játékos 
feladatokon keresztül, színes képek segítségével, ritmusos 
mondókák és dalok tanulásával sajátíthatják el az alapokat.

Célunk nemcsak az, hogy közelebb vigyük tanulóinkhoz 
egy másik kultúra értékeit, hanem az is, hogy természetes-
sé váljon számukra az idegen nyelven való kommunikáció. 
A projektoktatás keretében az angol kultúra különlegessé-
geinek elsajátítására is lehetőség nyílik. 2008 szeptemberé-
től tartunk a felső évfolyamos tanítványaink számára kom-
munikációs szakkört, ahol csak angolul szólalhatnak meg a 
gyerekek. A  különböző évfolyamra járó gyerekek szívesen 
vesznek részt ezeken a foglakozásokon, szókincsük sokat 
gyarapodott. Szervezünk ingyenes középiskolai előkészítő 
foglalkozásokat is tanítványainknak, hogy megállják a helyü-
ket a középiskolai szintfelmérőkön.

Koháry Orsolya igazgató
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Futballcsapataink téli felkészülése
2012. december, valamint 2013. január, február hónapok-
ban az Isaszegi Sportegyesület utánpótláscsapatai több te-
remtornán, valamint műfüves pályákon rendezett tornákon 
vettek részt.

Decemberben az ifjúsági csapat 12 fős tornán játszott 
Gödöllőn, valamint az U9-es, U11-es csapatok ugyanezen 
a hétvégén a gödöllő szervezésben megtartott tornákon 10-
12 fős létszámmal vettek részt.

Január és február hónapokban az U7-es, U9-es és 
U15-ös csapatok teremtornán és műfüves pályán rendezett 
tornákon játszottak Sülysápon és Mátyásföldön. Futballistá-
ink elfogadható eredményeket értek el. Az U9-es korosztály 
több tornán nyújtott kimagasló eredményéhez ezúton is gra-
tulálunk.

November utolsó NB I-es fordulóján az MTK Hungária–
Kecskeméti TE  bajnoki labdarúgó-mérkőzésen az U15-ös 
csapatunk tagjai – 15 fővel – labdaszedőként voltak jelen. 
A mérkőzés fontos esemény volt, mert televízió is közvetítet-
te, és a Fair Play zászlót csapatunk tagjai vitték be a pályára. 
Nagy élmény volt a gyerekeknek, hogy bemehettek az NB 
I-es focisták öltözőibe, láthatták az ott folyó életet, felkészü-
lést. Köszönet illeti Szász Ferenc edzőt, aki megszervezte, 
hogy a gyerekek és szüleik elmehettek a mérkőzésre. A csa-
patot Orlik József és Kovács János kísérte el és irányította. 

Februárban az U13-as, U15-ös, U19-es és a felnőttcsa-
pataink több helyen műfüves pályákon készülnek a bajnoki 
idényre, az U7-es osztály pedig terembajnokságokon játszik.

Az U19-es csapat meghívást kapott március 27-re a fel-
csúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiára egy barátságos 
mérkőzés lejátszására, amelyre a szurkolókat is szeretettel 
várjuk. A  mérkőzésre egy jó összetételű ifjúsági csapattal 
kell kiállnunk egy profi környezetű ifjúsági labdarúgóbázison.

A húsvétot megelőző szombaton Isaszegre látogat a Sla-
via Praga 13 éves korosztályú csapata, hogy a BSC és Isaszeg 
futballistái között szervezett hármas tornán részt vegyenek. 

A vendégek Európa elitjéhez tartozó utánpótlással rendel-
keznek. A gyermekek, a szülők és minden jelenlévő részére 
nagy élmény lesz a torna, az isaszegi utánpótlás számára 
pedig remek hírverés.

A bajnokság befejeztével a labdarúgó-nagypályát utófü-
vesítettük, az év közben kialakult egyenetlenségeket termő-
földdel javítottuk. Köszönetet mondunk a társadalmi munká-
ban részt vevőknek.

Január és február hónapban – a holt időszakban – Ko-
vács János gondnoknak köszönhetően az öltözőket belülről 
bevakolták, kifestették, majd a falra esztétikus posztóburkolat 
kerül, fogasokkal.

Köszönjük Isaszeg Város Önkormányzatának az anyagi 
hozzájárulását, valamint a Békési József, Ragács István és 
társa által elvégzett asztalosmunkákat.

A csapatok az alábbi felállásban vettek részt a különböző 
tornákon.
U9: Takács Brendon, Káposztás László, Orosz Máté, Hanák 

Levente, Harmati Alen, Windt Dávid, Nagy Ákos, Nagy 
Attila, Stágel György;

U11: Orosz Tamás, Földi Tamás, Hidasi Máté, Lázár Zsolt, 
Kiss Botond, Széplaki Attila, Pallagi Ádám, Gajárszki 
Márk, Hidegh Csenge;

U15: Rácz Gergő, Polgári Róbert, Szatmári Krisztián, Molnár 
Bence, Borók Bence, Bagó Martin, Nagy Krisztián, Fodor 
Péter, Ilyés Nándor, Rideg Benjamin, Péter Tibor, Locker 
Olivér, Szalkai Attila, Zemen Erik, Paless Gergely;

U19: Bükkösi Roland, Bagó József, Tóth Csaba, Turák Bo-
tond, Tolnai Ádám, Sziráki Mátyás, Káposztás Bálint, 
Kapecska László, Nyamjav Munkh-Ochir.

Mindenkinek köszönet az elmúlt évi munkájáért, az induló 
bajnoksághoz sok sikert kívánunk! Következő cikkünkben 
részletes tájékoztatást adunk az időközben beindult óvodai 
futballprogramról.

Orlik József, a labdarúgó-szakosztály vezetője
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Pirates
Ismét hazai vizeken az isaszegi amerikaifutball-csapat, a Pira-
tes hajója. A hajónapló bejegyzéseit osztom meg a városunk 
lakosságával. 

Az elmúlt évben december 9-én Dabasra érkeztünk a II. 
Dabasi Arénakupa meghívott csapataként. A kalózok felvették 
az eléjük dobott kesztyűt. A jó néhány csoport- és helyosztó 
mérkőzést csupa divízió I–II. (olyan, mint az NB  I., NB  II.) csa-
pat ellen vívták, s maguk mögé utasítva még a Jászberény 
Wolverines csapatát is az ötödik helyen zárták a kupát. A kupa 
fővédnöke, Árpa Atilla is elismerően beszélt a kalózok né-
hány támadásáról a mérkőzések kommentálása közben. 

December 29–30-án a III. Szekszárdi Arénakupára lettek 
volna hivatalosak a kalózok, ám támogatás hiányában – hi-
szen sok minden az anyagiakon is múlik – ezen a rendez-
vényen nem tudtak részt venni. 

A téli szezon harmadik állomása a 2013. február 17-én 
Baranya megyében, Komlón megrendezett Jó szerencsét! 
hagyományteremtő arénakupa volt. Csapatunk a vendéglátó 
Komló Miners, a Pécs Gringos, a Baja Raiders, a Kaposvár 
Goldenfox és a Pannon Bulls játékosaival mérte össze a tu-
dását. Nagyon jó hangulatú napon, harcos és bravúros mér-
kőzések után a bronzérmet vívta ki magának a kalózok hada. 
Tudvalevő, hogy ezt a sportot kétféleképen lehet művelni: 
erőből vagy technikából.  A kalózok játéktudását, a fiúk men-
talitását, morálját, a mérkőzéseken tanúsított magatartását az 

ellenfelekkel szemben mi sem jellemzi jobban, mint hogy 
ők nyerték el a Fair Play díjat. Az eredmények eléréséhez 
hozzájárultak a Pirate Girls pompomcsapat mérkőzések kö-
zötti nagy sikerű bemutatói, illetve a hangos, fáradhatatlan 
szurkolásuk, amiért külön köszönet illeti őket. S talán több, 
nagyobb és fényesebb érmek irányába kormányozhatnánk a 
kalózvitorlást, ha nem gátolnák anyagi nehézségek az indu-
lásunkat a további mérkőzéseken, kupákon. Az idén alakult 
BAFC-ligában való indulást is ez teszi kétségessé, lehetet-
lenné. Pedig nagypályás, sorozatmérkőzéses, alkalmanként 
dupla mérkőzésekkel lebonyolítandó kupáról volna szó. Tud-
ván a nehéz gazdasági helyzetet országunkban, ha valaki 
mégis indíttatást érezne a csapat felkarolására, támogatására 
– akár szponzorként, akár adója egy százalékával –, azt nagy 
örömmel és köszönettel fogadnánk.

Addig is tartsuk szárazon a puskaport, élezzük a kardokat, 
míg jó szelet nem kapunk… Go Pirates! Hua, Isaszeg!

Huszárik György

Pályázati felhívás
Tojásdíszítő verseny

Keressük az idei húsvét legmutatósabb hímes  
tojásait. Hogyan készítik? Bolti tojásfestékkel vagy  
hagymahéjjal színezik? Matricázzák, írókázzák vagy  

patkolják? Mutassák meg nekünk! Kíváncsian várjuk,  
hogyan díszítik önök a nyuszi ajándékát.  

Hozzák el a végeredményt, és írják le röviden,  
milyen praktikákkal készítik el a húsvéti asztal legfőbb  
ékét, hogy aztán kiállíthassuk, másoknak is megmutat-

hassuk, és díjazhassuk a végeredményt! 

A pályamunkák leadásának helye: Dózsa György  
Művelődési Otthon, 2117 Isaszeg, Dózsa Gy. u. 2.

Leadási határidő:  
2013. március 25. (hétfő), 18.00 óra

A kiállítás megnyitója és díjkiosztó: 2013. március 
28-án (zöldcsütörtökön) 14.00 órakor 

Reméljük, sok jó ötlet kerül bemutatásra,  
és akinek kedve van, 14.30-tól 17.00 óráig  

kipróbálhat néhány praktikát.  
A foglalkozáson való részvétel díja 400 forint,  
amivel kérjük hozzájárulni az anyagköltséghez.

Verseczkyné Sziki Éva,  
a művelődési otthon igazgatója

Isaszegi tüzép telepünkre eladót keresünk!
Elvárások:
– minimum érettségi
– számítógépes ismeretek
– önálló munkavégzés
Érdeklődni lehet: 06703311978
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A római katolikus  
egyházközség eseményei

•	 A	baba-mama	klub	minden	csütörtökön	délelőtt	10	órá-
tól várja a kismamákat, kisgyermekes anyukákat a katoli-
kus otthonban.

•	 Nagyböjtben	minden	pénteken	18	órától	és	vasárnap	15	
órától keresztúti ájtatosságot végzünk a templomban.

•	 A	nagyhét	szertartásai	
 (március 28., 29., 30., 31., április 1.):

– nagycsütörtökön 19 órakor szentmise, utána passió-
játék, majd 22 óráig szentségimádás;

– nagypénteken 15 órakor zarándoklat a kálváriára. Ta-
lálkozó az Öregtemplomnál;

– 19 órakor a kereszt felmagasztalása, passió, áldozta-
tás, szentbeszéd, szentségimádás 22 óráig;

– nagyszombaton egész nap szentségimádás;
– 20 órától tűzszentelés, vízszentelés, szentmise, feltá-

madási körmenet (gyertyát hozzunk);
– húsvétvasárnap szentmise 7 órakor, fél 9-kor és fél 

11-kor;
– a diákmise után bárány-, nyuszisimogatás és csoki-

tojás-keresés a templom előtti parkban;
– húsvéthétfőn szentmise 7 órakor.

Jézus halálát és feltámadását ünnepeljük
Furcsán néznek rám az emberek, a gyerekek, ha a fenti mon-
datot hallják tőlem. Nem értik igazán, hogy a halálon mit le-
het ünnepelni. Akik számára csak a földi élet létezik, azoknak 
a halál mindennek a végét jelenti. Nekünk, akik hiszünk az 
örök életben, egy szükséges rossz, amin keresztül kell jut-
nunk, hogy Istenhez érkezhessünk. 

Szent Pál szerint a halál nyereség. Persze neki könnyű így 
gondolkozni, hiszen találkozott a feltámadt Krisztussal. Hús-
vétkor azonban nem a halált, hanem Jézus halálát ünnepel-
jük. Jézus 33 évig élt köztünk. Lehetett volna igen sikeres 
ácsmester. Élhetett volna boldog házasságban, gyermekei, 
unokái körében. Ha belegondolunk, az erről való lemondás 
sem kis áldozat a részéről. De nem csak arról van szó, hogy 
az életét adta, hogy mi éljünk. Az ő halála nemcsak áldozat. 
Nem csupán az életét veszítette azért, hogy mi élhessünk. 
Ez sokkal több annál. Benne Isten áldozta fel magát, hogy a 
mi bűneinkért lerója a büntetést. Megostorozva, a kereszt-
úton cipelte bűneinket, keserves kínok között a Golgotára. 
Ő a tökéletes áldozati bárány. Ha magunkba nézünk, szé-
gyenkezhetünk, hogy a mi bűneink mekkora terhet róttak 
Jézusra. 

Van mit ünnepelnünk Jézus halálán. Ha kicsit elgondol-
kozunk ezen, akkor még nagyobb ünnep lesz számunkra a 
feltámadás. Köszönöm, Uram, hogy éltél, meghaltál és feltá-
madtál értem! Húsvétkor ez a hála töltsön el minden szívet! 
Áldott, békességes ünnepet kívánok!

Szárazné Marika
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Tájékoztató az ebek veszettség elleni oltásáról
Isaszegen – a tavalyi évhez hasonlóan – 2013-ban is a két 
állatorvosi rendelőben, illetve igény esetén háznál végezhető 
a kutyák veszettség elleni védőoltása. Az Isaszegen dolgozó 
állatorvosok a tulajdonosok anyagi terheinek csökkentése ér-
dekében kétheti időtartamra az alábbi akciót hirdetik meg.
– Veszettség elleni oltás rendelőben: 4000 Ft
– Veszettség elleni oltás háznál (kiszállással): 5000 Ft
– Kötelező féreghajtás: 300 Ft/10 kg
– Egyedi, számozott oltási könyv: 500 Ft
Az akción kívüli időszakban a rendelőben végzett veszettség 
elleni oltás 5000 Ft, míg háznál ehhez jön még a kiszállási díj.
Akciós veszettség elleni oltás a rendelőkben
– 2013. március 18–23.: Dr. Szeredi Levente, Isaszeg, 

Gyöngyvirág utca 13. 
 Bővített rendelési időben: hétfőtől péntekig 18.00–

20.00, kedden és pénteken 10.00–13.00, szombaton 
8.00–10.00 óra között

– 2013. március 25. – április 2.: Dr. Michalik László, Isa-
szeg, Ady Endre utca 1. 

 Hétfőn, szerdán és csütörtökön 17.00–19.00, kedden 
és pénteken 8.00–9.30, pénteken16.00–18.00, szom-
baton 10.30–12.00 óra között

Akciós veszettség elleni oltás háznál
– 2013. március 18. – április 2.: Dr. Békési Béla; telefon: 

30/954-9684; 28/452-845

– 2013. március 18. – április 2.: Dr. Michalik László; tele-
fon: 20/981-3100

– 2013. március 18. – április 2.: Dr. Szeredi Levente; tele-
fon: 20/353-4547

Fontos figyelmeztetések
– A meglévő oltási könyvet hozza magával/készítse elő!
– Csak egészséges eb oltható, de a vemhesség nem kizáró 

tényező.
– Minden 3 hónapos kort betöltött kutya oltása kötelező.
– 2 héten belül embert harapott eb nem oltható.
– Minden kutyát egyéves kor alatt kétszer (3 és 9 hónapos 

korban), ezt követően évente kell oltani.
– Csak csippel jelölt eb oltható.
– Csippel történő megjelölés díja az oltáson felül 3500 Ft.
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Olvasói levél

Tisztelt szerkesztőség!
Olvasván az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató decemberi 
számában a hamugyűjtésről szóló cikket, arra a megállapítás-
ra jutottam, hogy nem eléggé átgondolt az a megoldás, hogy 
Isaszegen egy helyen ürítsük konténerbe a hamut. Gondolok 
arra, hogy nagyon sok az idős, beteg ember, akiknek fizikai-
lag lehetetlenség (már a távolság miatt is), hogy elvigyék a 
hamut az adott helyre. Magam is 68 éves gerincbeteg va-
gyok, feleségem szintén beteg, és ezért megoldhatatlan az 
odaszállítás. Az anyagi megfontolások miatt egyre többen fá-
val tüzelnek, mert a gázfűtésnél lényegesen olcsóbb, ezért 
én azt  javasolnám, hogy gyűjtsük erős zsákba a fahamut, 
amit 2-3 hetente háztól vinnének el a fűtési szezon alatt.

Kérem a tisztelt szerkesztőséget, hogy levelemet juttas-
sák el az illetékeseknek, hogy fontolják meg a javaslatomat, 
és egyben hozzájárulok levelemnek az újságban történő köz-
léséhez, nevem és címem mellőzésével.

Tisztelt Cím!
Az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztatón keresztül részünkre 
eljuttatott megkeresésével kapcsolatosan az alábbiakról tá-
jékoztatjuk.

Szolgáltatásaink körébe tartozik a kommunális (háztartá-
si) hulladék begyűjtése és kezelése, a zöldhulladék begyűj-
tése és kezelése, valamint a háztartásonkénti szelektív hulla-
dék gyűjtése. A teendők sokrétűsége nagy feladatot ró ránk 
mint az önök közszolgáltatójára, és ez a lakosság közremű-
ködése nélkül nehézkes. A környezetkímélő hulladékgazdál-
kodás minden ember feladata, s célunk, hogy gyermekeink 
egy szebb és élhetőbb környezetben élhessenek.

A hamu a szerves hulladékok sorába tartozik, valójában 
nem háztartási hulladék, hanem égéstermék, amely az autók 
alkatrészeit és munkatársaink egészségét veszélyezteti az ürí-
tések alkalmával. Az Ön által javasolt házhoz menő, zsákos 
hamugyűjtésre az előzőekben felsorolt feladataink mellett 
társaságunknak nincsen lehetősége. Amennyiben az Isasze-
gen kihelyezett konténerbe nem tudják megoldani a hamu 
elszállítását, úgy a javaslatom a következő. A kertes házakban 
korábban a szén- és fatüzelés miatt igen nagy mennyiségben 
keletkezett salak és hamu, majd néhány évtizedes csökkenés 
után napjainkban ismét növekszik arányuk. Ezt soha ne dob-
juk ki, mert a tiszta fahamu nagyon értékes talajjavító anyag, 
a kertészek szívesen alkalmazzák. Különösen káliumtartalma 
kiemelkedő, de meszet és különféle mikroelemeket is tartal-
maz. A ribiszke, a málna, a szőlő és mindegyik gyümölcsfánk 
meghálálja, ha alkalmanként kevés fahamut helyezünk a tö-
véhez. Kis mennyiséget néha a komposztra is tegyünk belőle, 
de a földre szórva a csigák (meztelen csigák) ellen is hatásos.

Kérem válaszom tudomásulvételét és az Önnek legmeg-
felelőbb lehetőség kiválasztását.

Üdvözlettel:
Zöld Híd Régió Környezetvédelmi  

és Hulladékgazdálkodási Kft. ügyfélszolgálata

Ha nálunk hirdet, hirdetése 
minden háztartáshoz eljut

Az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató Isaszeg Város Önkormányzatának ha-
vonta megelenő kiadványa. Lapunk 3800 példányban, minden hónap elején 
jelenik meg, és eljut városunk minden háztartásához, az intézményekhez, 
valamint a környékbeli önkormányzatokhoz. Az újság elektronikus változatát 
megtalálhatják a Facebookon, városunk honlapján (www.isaszeg.hu) és az 
Országos Széchenyi Könyvtár archívumában.

Hirdetési áraink

Hirdetési méretek  
(szélesség × magasság)

Bruttó hirdetési díj

fekete-fehér  
belső oldal

színes  
belső oldal

1/1 oldal (181 × 262 mm) 25 400 Ft 31 750 Ft

1/2 oldal (fekvő: 181 × 128 mm, 
álló: 87,5 x 262 mm)

13 970 Ft 19 050 Ft

1/4 oldal (87,5 × 128 mm) 7620 Ft 10 160 Ft

1/8 oldal (87,5 × 61 mm) 3810 Ft 5080 Ft

1/16 oldal (87,5 × 27,5 mm) 2540 Ft 3810 Ft

A lap színes hátsó borítóján megjelenő hirdetések esetében a táblázatban 
szereplő árakhoz képest 100%-os felárat számítunk fel. A hirdetés leadásá-
nak és a befizetésnek minden hónap 20-a a határideje. Az újság minden 
hónap első hetében, legkésőbb 10-éig jelenik meg. A hirdetési díj készpénz-
ben az önkormányzat házipénztárában, illetve átutalással is kiegyenlíthető. 
Házipénztári nyitva tartás: hétfőn 8.00–12.00, szerdán 12.00–15.00, pénteken  
9.00–12.00 óra között.

Kedvezményrendszer:
– 3 alkalom egyidejű megrendelése esetén 5%,
– 6 alkalom egyidejű megrendelése esetén 10%,
– 12 alkalom egyidejű megrendelése esetén 15% 
kedvezmény jár a hirdetőnek a táblázatban szereplő árakból.

A hirdetéseket nyomdai felhasználásra készen, 300 dpi felbon-
tású jpg vagy pdf fájlban kérjük leadni. Amennyiben a megrendelő-
nek nincs lehetősége a hirdetést megszerkeszteni, kiadónk az alábbi árakon 
vállalja a hirdetések elkészítését:
– egész oldalas hirdetés: 6000 Ft + áfa;
– 1/2 oldalas hirdetés: 4500 Ft + áfa;
– 1/4 oldalas hirdetés: 3000 Ft + áfa;
– 1/8 oldalas vagy kisebb hirdetés: 1500 Ft + áfa.

Hirdetésfelvétel és tájékoztatás a 28/584-590-es telefonszámon, illetve az 
ujsag@isaszeg.hu e-mail címen.
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előadás
Március 14., 16.00: Időutazás a történelem nyomában 4. – élő történe-

lemóra a Madách utcai tornaterem mögötti szabad területen. Téma: a 
XIX. századi huszárság és az isaszegi csata. Bemutatót tartanak a Szent 
Márton Lovas Hagyományőrző Egyesület tagjai

Március 22., 18.00: A magyar katona vitézségének tisztelete – Töll 
László alezredes előadása a Tóth Árpád Nemzeti Társaskör szabad-
egyetemi sorozatának keretében a művelődési otthonban

TörTénelmi napok
Március 15., 9.15: Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Szabadságtö-

rekvések Emléktemplománál (református templom). Közreműködnek 
a Klapka György Általános Iskola és AMI tanulói

 10.00: Városi megemlékezés az 1848. március 15-i forradalom 165. 
évfordulója alkalmából. Helyszín: Szoborhegy, honvédszobor. Közre-
működnek a Damjanich János Általános Iskola tanulói, a Csata tánc-
együttes, az Isaszegi Asszonykórus és a Szent Márton Lovas Hagyo-
mányőrző Egyesület tagjai

Március 15.: Emlékkiállítás tekinthető meg az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc 165. évfordulója alkalmából a Falumúzeumban

Március 16., 19.00: Az 1848–49-es forradalom és szabadságharcról 
másképpen – a IV. Nemzetközi Konferencia ünnepi műsora. Közre-
működik a Csata táncegyüttes (részletek az 5. oldalon)

Március 27.: Toborzó a város több pontján a Csata táncegyüttes közre-
működésével

énekverseny
Március 8., 17.00: DilongStar nemzetközi énekverseny elődöntője a 

művelődési otthonban

hagyományőrzés
Március 17., 14.00: Kivisszük a betegséget, behozzuk az egészséget… 

– téltemető, tavaszköszöntő kiszehajtás 

gyermekprogramok
a mŰvelődési oTThonban
Március 25., 10.00: A Nektár Színház Hattyúk tava című előadása óvo-

dásoknak. Belépő 500 Ft/fő
Március 25., 14.00: A Nektár Színház Hattyúk tava című előadása isko-

lásoknak. Belépő 500 Ft/fő
Március 28., 10.00–17.00: Gyermek játékbörze – jó állapotú, használt 

játékok csereberéje
Március 28., 14.00–17.00: Húsvéti kézműves-foglalkozás és a tojás-

díszítő pályázat eredményhirdetése, a beérkezett munkák díjazása

közgyŰlés
a mŰvelődési oTThonban
Március 7., 10.00: A  Ceglédi Mozgássérültek Önálló Egyesületének 

éves közgyűlése
Március 9., 10.00–11.00: Isaszegi Vízépítő Társulat közgyűlése

egészséghéT 
Március 18–23.: Egészséghét (részletes program a plakátokon és a mű-

velődési otthon honlapján)

véradás 
Március 19., 13.00–18.30: Véradás a művelődési otthonban

vallási rendezvény 
Március 26., 17.00–20.00: Jehova tanúi rendezvény a művelődési ott-

honban

szolgálTaTások 
a mŰvelődési oTThonban
Hétfônként 18.00: KRESZ-tanfolyamra jelentkezés és tájékoztatás
Március 18., 14.00–18.00: A Zöld Híd Régió Kft. (hulladékgyûjtés és 

-szállítás) ügyfélszolgálata

uTazás kiállíTás 
Március 1–3.: A Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeum dol-

gozói, a Csata táncegyüttes és a Szent Márton Lovas Hagyományőrző 
Egyesület tagjai képviselik városunkat az Utazás kiállításon, Budapes-
ten

áprilisi előzeTes 
Április 4., 16.00: Időutazás a történelem nyomában 5. – rendhagyó 

történelemóra a Falumúzeumban Görgey Artúr lába nyomán címmel. 
Előadó: dr. Ócsai Antal, az előadással azonos című könyv szerzője. 
A  rendezvény után, körülbelül 17.30-kor a múzeumtól felvonu-
lás indul a szentgyörgypusztai kőkereszthez, ahol emlékestet és 
koszorúzást tartunk

Április 5., 18.00: Megemlékezés és koszorúzás a Szabadságtörekvések 
Emléktemplománál (református templom)

Április 5., művelődési otthon
 19.00: Kapunyitás
 20.00: Stampedli együttes
 21.00: Kárpátia zenekar
Április 6.: Az isaszegi csata emléknapja
 Ízelítő a programokból
 13.00: Gyermekcsata és hagyományőrző bemutató
 16.00: Katonai és népi hagyományőrzők díszfelvonulása indul a Vá-

rosházától a Szoborhegy alatti csatatérig
 Kb. 17.00: Népi életképek, katonai díszszemle és isaszegi csatabe-

mutató

programajánló
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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. 
március hónapban az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőnként dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., 
 tel.: 28/582-831; mobil: 30/831-1887
Keddenként dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
Szerdánként dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., 
 tel.: 28/493-288
Csütörtökönként dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., 
 tel.: 28/493-302; mobil: 20/928-3987
Pénteki	ügyeleti	beosztások	márciusban
Március 1.: dr. Tordai Gábor
Március 8.: dr. Mészáros Zsolt
Március 22.: dr. Kürti József
Március 29.: dr. Eszlári Egon

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
Gyermekorvosi rendelők  
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12., tel.: 28/493-250
Dr. Adamikné dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14.,  
tel.: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104

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.; tel.: 28/452-851
Fogorvosi rendelô Rákóczi u. 10.; tel.: 28/495-237
Védőnői szolgálat Rákóczi u. 14.; tel.: 28/495-827

Közérdekű elérhetőségek
Isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi u. 45.
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 28/583-100
E-mail: hivatal@isaszeg.hu
Helyi rendôri járôrszolgálat 70/667-3535
Mezôôrök 70/459-3301, 70/459-3302
Közterület-felügyelet (hívható munkaidôben)  
70/387-2698, 70/315-2314
Isaszegi Vízmű Nonprofit Kft. Madách u. 14. 
tel.: 28/494-517
Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel	és	-tisztítással kapcsolatban: 

30/378-9971

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

Születések

Győri Lajos, Varga-Pálinkás Ninetta, Randek Kira,
Villányi Norina Edina, Kiss-Gál Noel, Kökényesi Csenge

Házasságkötések

Berecz Ágnes és Tolnai Attila Csaba

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Halálesetek
Orsovai Györgyné Hajdú Viktória (94 éves) 
Roham utca 7.
Hámori Mihály (62 éves) Hősök utca 2/b
Tóth Zoltán (52 éves) Nagy Sándor utca 33.
Geri Sándor (82 éves) Rákóczi utca 24.
Csárádi Istvánné Kópor Veronika (80 éves) Béke utca 7.
Palaga Mihály (70 éves) Szent László utca 53.
Szabó István (62 éves) Ilkamajor
Tolnai Csillag (3 hónapos) Kodály Zoltán utca 23.
Csámpai Rezső (75 éves) Madách Imre utca 72.
Demeter Gyula (57 éves) Rét utca 29.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Polgármesteri hivatal

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, bará-
toknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik Tóth Zoltán 2013. február 
15-én megtartott temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virágait, ko-
szorúit helyezték, mély gyászunkban velünk együttéreztek. 

Tóth Zoltánné és lányai



Március tizenötödikének ünnepe a hazaszerető magyarokban a szabadság szimbóluma. A széles körű nemzeti összefogás, 
a lelkesedés olyan volt 1848 márciusában, mint a tavasz megújító ereje. Természetesen nem csupán egyetlen csodálatos 
napról szól, hanem egy hosszú folyamatról, amelyben megújult az ország. A reformkorban óriási lendületet vett a gazdasági 
fejlődés, virágzott a kultúra. Megépült a Lánchíd, a Nemzeti Múzeum, az első vasút és sok szép dolog. Az idegen érdekek 
kiszolgálása helyett saját boldogulásunk volt a cél. A március 15-i forradalom vívmányainak védelmében szabadságharcot 
vívtunk hősiesen, figyelemre méltó hadászati sikerekkel, de keletről, nyugatról jelentős túlerővel támadtak ránk az akkori pénz-
ügyi körök érdekeinek is megfelelően. A fegyvert végül letettük, katonai értelemben elbuktunk. Ezután a kegyetlen megtorlást 
a rémuralom követte a magyarok néma ellenállásával, de a forradalom végül elérte célját. Megbomlott a hazánkat bénító, kor-
látozó önkényuralmi rendszer. A bölcs kiegyezés után az ország tovább modernizálódott, megindult a polgárosodás. Teljesít-
ményünk nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő volt. A forradalom és szabadságharc hősei a mai napig példaképként állnak 
előttünk. Példát adtak hazaszeretetből, összefogásból, bátorságból, és 
erőt adtak, irányt mutattak a legsötétebb időszakokban. 

A mai globalizációt irányító körök, akiknél a legszentebb cél a pro-
fit, gyakran összeütköznek nemzeti érdekeinkkel. Sajnos, mint mindig, 
most is vannak, akik az idegen érdekeket kiszolgálják. Határozott ki-
állásunkkal, széles összefogással ma is sikeresen harcolhatunk érde-
keinkért. Ahogy akkor, úgy ma is példával szolgálunk a világnak, és 
találunk követőkre, szövetségesekre.

’48 szelleme tovább él. „Olyan országot építünk, ahol az emberek 
nem a külföldiek hasznáért dolgoznak, ahol nem bankárok és külföldi 
bürokraták mondják meg, hogy hogyan éljünk. […] Magyarország egy 
olyan hely lesz, ahol kemény, felelősségteljes munkával előre lehet 
jutni. […] Ez küzdelmünk célja” – hangoztatta legutóbb a kormányfő.

Mi isaszegiek is legyünk hűek ’48 emlékéhez! Ennek kézzelfogha-
tó kifejezése, ha közösen megmentjük jelképünket, a honvédszobrot 
a pusztulástól. Valamennyiünk ügye ez, és mivel szent a cél, ezért ta-
lán szerencsésebb lett volna, ha nem ragadja magához a szervezést 
egy szűk kör, de reméljük, szélesedik az összefogás, és siker koronáz-
za e nemes kezdeményezést.

Dr. Kardos Gábor
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