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Önkormányzati tulajdonú ingatlanok  
értékesítése, hasznosítása
Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat az alábbiak sze-
rint kívánja értékesíteni, hasznosítani.

A 25 millió forint értékhatár feletti értékbecsléssel rendelke-
ző ingatlanokat pályázat útján történő értékesítéssel hirdeti 
meg. 

A Belsőmajori utca feletti építési telkek vételára: a 
4039/98, 119, 120, 126, 137, 140, 141, 142, 143, 144 és 
145 helyrajzi számú ingatlanok eladási ára bruttó 7 200 000 
Ft, a 4039/41, 42, 68 és 147 helyrajzi számú ingatlanoké 
bruttó 8 000 000 Ft. 

Isaszeg belterület 4050 helyrajzi számú, 24 ha 6149 
m2 nagyságú ingatlant a 2007. évi értékbecsült áron, bruttó 
800 000 000 Ft, azaz nyolcszázmillió forint vételárért kívánja 
értékesíteni a szabályozási tervben meghatározott célokra, az 
önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során 
alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 28/2004 
(X.21.) rendeletében meghatározott módon.

Isaszeg város területén az alábbi ingatlanokat haszonbérleti 
szerződés alapján (a hasznosítás a terület művelési ágára 
tekintettel kaszálás) kívánja hasznosítani.
Helyrajzi 
szám Művelési ág Terület Haszonbérleti  

díj

02/8 Dányi út bal olda-
lán lévő terület

szántó 5
legelő 5 5 ha 6948 m2 63 867 Ft/év

02/7
Dányi út bal 
oldalán, agárpálya 
előtti terület

szántó 5 2 ha 1668 m2 26 204 Ft/év

Az Isaszeg város külterületén lévő iparterületeket az alábbi 
vételárakon kívánja értékesíteni.
Helyrajzi szám Művelési ág Terület (m2) Bruttó vételár
015/66 kivett 7511 22 500 000 Ft
015/67 kivett 6010 18 000 000 Ft

Az Isaszeg Öreghegyen lévő zártkerti ingatlanokat az alábbi 
vételárakon kívánja értékesíteni.
Helyrajzi szám Művelési ág Terület (m2) Eladási ár
3035 kert 669 310 000 Ft
3122/3 szántó 1648  956 000 Ft 
3149 szántó 6719 4 000 000 Ft 
3156 szőlő 1021 592 000 Ft 
3161 szántó 1600 1 000 000 Ft 
3187 szántó 640 260 000 Ft 
3198/2 szőlő 2090 1 200 000 Ft 
3211 szántó 2093 1 200 000 Ft 

Helyrajzi szám Művelési ág Terület (m2) Eladási ár
3212 szántó 2133 1 200 000 Ft 
3237 kert ,szőlő 1302 750 000 Ft 
3241 kert, fásított terület 1302 750 000 Ft
3243 kert 1302 750 000 Ft
3253 kert, fásított terület 1946 903 000 Ft 
3393 szántó, fásított terület 2492 2 000 000 Ft 
3395 szőlő 1298 903 000 Ft 
3401 kert 550 255 000 Ft 
3602 kert, árok 1284 745 000 Ft 
3649 szántó 2363 1 370 000 Ft 
3394/2 szántó 1597 1 200 000 Ft 
3684/1 kert 740 429 000 Ft 
4680/1 kert 674 4 000 000 Ft
4680/2 kert 683 4 000 000 Ft

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete vételi szán-
dék esetén külön értékbecslés alapján kívánja értékesíteni az 
alábbi belterületi ingatlanokat. 

Helyrajzi szám Terület (m2) Cím
399 1734 Rákóczi u. 56. (áruház)
461/3 1355 Rákóczi u. 75.
461/4 1069 Rákóczi utcai csempebolt
4015/5  9992 Wellness előtti terület
4015/6 9992 Wellness előtti terület
4015/7 9988 Wellness előtti terület
4015/8 9992 Wellness előtti terület
4015/9 9990 Wellness előtti terület
4015/10 9990 Wellness előtti terület

Polgármesteri hivatal

Fogadóóra
Bertha Szilvia, a Jobbik Magyarországért Mozgalom or-
szággyűlési képviselője fogadóórát tart. 
Helyszín: Isaszegi Polgármesteri Hivatal (Isaszeg, Rákó-
czi u. 45.). 
Időpont: 2013. április 18., csütörtök 17–19 óra között.

Helyreigazítás
A márciusi lapszám Támogassa adója egy százalékával című írásában 
tévesen jelentettük meg a Sebi GYM SE adószámát, amely helyesen 
18724343-1-13. A hibáért elnézést kérünk.
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Közlemény a zártkerttulajdonosok részére a földhasználati regisztrációval kapcsolatosan

A  kormány döntésének értelmében 
a zártkerti fekvésű földek haszná-
lóinak nem kell földhasználatukat a 
földhasználati nyilvántartásban re-
gisztráltatniuk.

A  vonatkozó jogszabályi rendel-
kezések módosításával kapcsolatban 

szükséges intézkedések folyamat-
ban vannak. Azok hatályba lépéséig 
a földhivatalok a zártkerti földekre vo-
natkozóan a földhasználati nyilvántar-
tásba történő regisztrálással kapcso-
latos ügyintézésüket felfüggesztették.  
Ezen intézkedések a külterületi fek-

vésű földek használóit nem érintik, a 
külterületi fekvésű földek használatát 
a hatályos jogszabályok rendelkezé-
seinek megfelelően továbbra is be 
kell jelenteni.

Pest Megyei Kormányhivatal 
Földhivatala

A Travel-Masters Kft. a lakosság szolgálatában
Az Isaszeg város közigazgatási határán 
belüli, menetrend szerinti helyi autó-
busz-közlekedési közszolgáltatást a 
Travel-Masters Kft. végzi. A szolgáltató 
működése az önkormányzat tapasz-
talatai alapján zökkenő- és probléma-
mentes: lakossági bejelentések, pana-
szok tevékenységükkel kapcsolatban 
nem érkeztek, baleset nem történt. 

A  közszolgáltató nem kezdeményez-
te sem a jegy- és bérletárak emelését, 
sem pedig a részére jelenleg fizetett 
havi 400 000 forint önkormányzati tá-
mogatás összegének az emelését, mi-
közben ősszel egy újabb járatot indított 
a településen. 

Jegyek, bérletek az autóbuszveze-
tőknél válthatóak.

A vonaljegy ára 250 forint, a havi 
bérlet ára dolgozóknak 4000 forint, 
tanulóknak és nyugdíjasoknak pedig 
1500 Ft. 

A szolgáltatást végző Travel-Masters 
Kft. minden munkatársa várja a busz-
járatoknak a lakosság által minél széle-
sebb körben való igénybevételét.

A szerkesztőség

Lobog a székely zászló
Az erdélyi magyarság, a székely testvértelepüléseink iránt érzett szolidaritás je-
gyében Isaszeg város képviselő-testülete egyhangú szavazatával döntött arról, 
hogy csatlakozik azokhoz a településekhez, amelyek a székelyföldön történtek 
miatt együttérzésük és támogatásuk jeléül kitűzték a székely zászlót a polgár-
mesteri hivataluk épületére. Városunkban a testvértelepülésünk, Csíkkozmás által 
adományozott székely zászló kitűzésének ünnepélyes pillanatára 2013. március 
10-én vasárnap, a székely szabadság napján került sor. 

Azért találkoztunk ezen a napon, hogy kifejezzük szolidaritá-
sunkat az erdélyi székelységgel és az ő törekvéseikkel. Ennek 
a gesztusnak úgy adjuk jelét, hogy a mai napon közigazgatá-
sunk központjára és más épületekre is kihelyezzük a székely 
zászlót. Tesszük ezt azért, mert Székelyföldön a székelység 
jelképét jelentő zászló használatát betiltották. Nem annyira 
ez a szép zászló zavarja román barátainkat, hanem az igaz-
ságtalanul elcsatolt magyarság identitása és autonómiatö-
rekvése – ezekkel a szavakkal nyitotta meg a rendezvényt 
dr.  Kardos Gábor alpolgármester. Ünnepi beszédében hang-
súlyozta: a történelmi Magyarország területén fokozatosan 
fogyatkozik a magyarság, akik közül a székelyek, ez a barát-
ságos, jó szívű, vendégszerető nép legendás keménységgel 
védi hazája, családja, szülőföldje megmaradását.

A beszédet követően Hatvani Miklós polgármester felol-
vasta Bodó Dávidnak, Csíkkozmás polgármesterének az üze-
netét: Csíkkozmás község helyi tanácsa emlékzászlót ado-
mányoz Isaszeg város magyar közösségének. Küldjük nektek 
e székelyföldi zászlót. Bátorítson titeket e zászló birtoklása 
hagyományaink és barátságunk megőrzésére! Legyen válla-

lásunk és barátságunk 
közös emléke! Őrizzé-
tek meg e zászlót, és vi-
gyázzatok, hogy folt ne 
essék rajta!

A hivatal épületé-
re kitűzték Székelyföld 
zászlaját, majd a részt-
vevők a református 
templomhoz mentek, 
ahol Bajusz Árpád lelkész átvette az alpolgármester adomá-
nyaként felajánlott lobogót, amit Szendrő Dénes presbiter 
kifüggesztetett a templom homlokzatára.

A Székely Nemzeti Tanács ugyanezen a napon autonó-
miatüntetést szervezett Marosvásárhelyen, és számos euró-
pai, valamint amerikai nagyvárosban tartottak szimpátiatün-
tetést. Budapesten több mint ezren gyűltek össze a román 
nagykövetség épülete előtt a székely autonómiatörekvéseket 
támogató tüntetésen. 

 A szerkesztőség
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Beszámoló egy rendkívüli március 15-ről
Elmaradt a Szoborhegyre tervezett városi 
ünnepség

A Belügyminisztérium javaslatára a kormány az embe-
rek testi épsége és a balesetek elkerülése érdekében a 
szabadtérre tervezett március 15-i állami ünnepségeket 
lemondta.

A rendkívüli helyzet miatt a Szoborhegyre 10 órára tervezett 
városi ünnepség is elmaradt. A zord időjárás ellenére több 
civilszervezet vezetője, intézmények vezetői és a helyi pártok 
saját felelősségükre mégis úgy döntöttek, hogy az 1848–49-
es szabadságharc emlékére elhelyezik a hála és a tisztelet 
koszorúit a honvédszobor talapzatánál. A rögtönzött meg-
emlékezésen  Hatvani Miklós polgármester mondott rövid 
beszédet, amelyben kifejezte köszönetét a jelenlévőknek.

Isaszegi tűzoltók a katasztrófaelhárításban

Országszerte fennakadásokat okozott a rendkívüli már-
ciusi időjárás, az ország számos pontján szükség volt a 
katasztrófavédelem, a rendőrség, a készenléti szolgála-
tok és az együttműködő szervezetek, valamint a karita-
tív szervezetek segítségére.

A meteorológiai szolgálat fokozatosan a legmagasabb szin-
tű, piros riasztást adta ki március 14-én és 15-én az érin-
tett összesen 8 megye 59 kistérségére rendkívüli időjárás 
miatt, az ország számos pontján ennek ellenére katasztro-

fális helyzet alakult ki. A katasztrófavédelem, a rendőrség, 
a terrorelhárítási központ, a honvédség, a polgárőrség, a 
készenléti szolgálatok és az együttműködő szervezetek, va-
lamint a karitatív szervezetek munkatársai embert próbáló 
erőfeszítéseket tettek a rendkívüli időjárás következtében 
az ország egyes régióiban kialakult helyzet normalizálása 
érdekében. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
által közölt információk alapján a március 16-án 16 órakor 
rendelkezésre álló adatok szerint a mentőegységek ország-
szerte 14 537 főt és 3914 gépjárművet szabadítottak ki a 
hó fogságából.

Az Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület három tagja, De-
me Mihály, Pobori Ferenc és Vasicza Szabolcs tűzoltók is el-
utaztak Bábolnára – ahol a legnehezebb volt a helyzet a 12 
kilométeren keresztül feltornyosult hófal miatt –, hogy se-
gítsenek a kialakult katasztrófahelyzet elhárításában. Deme 
Mihály, a tűzoltóegyesület parancsnoka az isaszegonline.hu 
telefonos megkeresésére beszámolt a mentőegységük se-
gítő tevékenységéről. Elmondta, hogy a mínusz 15 fokos 
hidegben és a tomboló szélben 17 órát töltöttek el meg-
feszített munkával az M1-es autópálya legkritikusabb szaka-
szán, ahol a 3-4 méter magas hótorlaszok fogságába ragadt 
autósokat igyekeztek kimenteni. A helyzet érzelmi oldalára 
utalva hozzátette, hogy a katasztrofálissá vált helyzet ellené-
re az emberek segítőkészek és türelmesek voltak egymás 
iránt, megmutatkozott az összefogás. Az isaszegi tűzoltóink 
önkéntesen, saját költségükön utaztak a helyszínre és segí-
tették a bajba jutott embereket. 

A szerkesztőség
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A szabadságharcról
A modern kori történelembe Isaszeg 
neve 1849. április 6-án vonult be. 
A magyar honvédség a szabadságharc 
idején győzedelmes csaták sorozatát 
vívta, s ennek egyik jelentős állomása 
településünk volt. A győzelem a ma-
gyaroké volt, de a nap folyamán csak 
hajszálon függött a csata kimenetele. 
Amennyiben sikeres lett volna a be-
kerítő hadművelet, az osztrák hadsereg 
megsemmisítésével jelentősebb lett 
volna az eredményünk. Jómagam azt 

gondolom, ez sem változtatott volna 
a szabadságharc végső kimenetelén, 
mert ennek sorsa a különböző hatal-
mi érdekeknek alávetve meg volt pe-
csételve. Hiába küzdött nemzetünk a 
világhatalom, a pénzbirodalom ellen, 
sorsa bekövetkezett.

 A magyar nép vendégszerető, to-
leráns, de a rabságot nem tűri, szabad-
ságban született. Csak idő kérdése, és 
lázad az elnyomatás ellen. Magyaror-
szág ma sem adja meg magát idegen 

érdekeknek kiszolgáltatni. A bölcs fel-
ismerés, az összetartozás szükséges-
sége, a belső béke megteremtése ma 
is ugyanolyan fontos, mint 164 évvel 
ezelőtt volt. 

Büszkén vállalni a múltat, hirdet-
ni az együvé tartozást, vállalni az ősök 
bölcsességét, és a lehetőségeinket a 
magunk javára fordítani – ez a felada-
tunk. Fejezzük ki ezt Isaszegen a hon-
védszobor megmentésével!

Dr. Kardos Gábor

Több mint 3000 éves leletekre  
bukkantak Isaszegen
A kulturális örökség védelméről szóló törvény előírja, 
hogy a régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos 
földmunkával érintett részén régészeti szakfelügyelet is 
szükséges. 

A  szennyvíztisztító telep területén a beruházás munkálatai 
2012. november 26-án megkezdődtek. A Pest Megyei Mú-
zeumok Igazgatósága által vezetett régészeti ásatások megkez-
désekor – az 50-60 centiméternyi humuszréteg eltávolítása 
után – egy késő bronzkori település nyomai kezdtek kirajzo-
lódni. 

2013. március 4-én megkezdődött a tényleges régészeti feltárás, amelynek során rövid időn 
belül értékes leleteket találtak. A település különböző objektumai mellett (kisebb árkok, nagyobb 
amorf és méhkas alakú gödrök, amelyek valószínűleg gabonatermény vagy szemét tárolására, 
valamint agyagkitermelésre szolgáltak a kerámia készítéséhez) a gödrök 
bontása során ép, egész cserépedények, cserépdarabok, több kisebb füles 
fazék, kisebb tálka és bronztűk is előkerültek. A további ásatási munkálatok 
során a település egyik objektumában egy csontvázas sírt is találtak a nagy-
méretű urna mellett, körülötte pedig kisebb edényeket, amelyekben való-
színűleg a túlvilágra szánt útravalót: tárgyakat, ételt, italt helyeztek el. A   ké-
sőbbiekben a régészek két emberi koponya maradványait is megtalálták.

Írásos dokumentumaink ebből az időből nincsenek, ezért nem tudni, 
hogy milyen népcsoport élt ezen a helyen ebben az időben, hogyan nevez-
ték magukat, és milyen nyelvet beszéltek. A régészet tudománya az itt élő 
emberek műveltségét az akkori kultúra szerint határozza meg. A leletek az 
úgynevezett urnamezős kultúra időszakára utalnak, amely a Krisztus előtti 
X–XII. századra tehető, azaz a becslések szerint az isaszegi lelőhelyen talált 
régészeti maradványok 3000–3200 évesek. Az urnamezős kultúra Nyu-
gat-Európából származik, Dél-Németország a törzsterülete. Ez a kultúra az 
akkor élt emberek jellegzetes temetkezési szokásáról kapta a nevét. Ebben 
a korszakban hamvasztásos módon temetkeztek, a holttesteket elégették, 
és egy nagyméretű cserépedénybe, urnába helyezték el a hamvakat. 

A  régészeti munkálatokról a májusi lapszámban további tájékoztatást 
nyújtunk. 

A szerkesztőség
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Az isaszegi aranysarkantyús 
Rideg Tibor életében a néptánc sze-
retete meghatározó szerepet tölt be. 
Hétéves kora óta táncol az isaszegi 
Csata Táncegyüttesben, tanulmányait 
pedig a Magyar Táncművészeti Főis-
kola néptánc szakán végzi. 

Ez év február 23-án került sor 
a XXI. Országos Aranygyöngyös és 
Aranysarkantyús Szólótáncversenyre 
Békéscsabán, ahol a fiúversenyzők az 
aranysarkantyú, a lányversenyzők pe-
dig az aranygyöngy címet érhetik el. Ez 
a verseny már az első megrendezése óta a táncosok, szó-
listák legrangosabb eseményei közé tartozik, komoly tudást 
és felkészülést igényelve a résztvevőktől. Évtizedek óta fóru-
mot teremt a néptáncosoknak arra, hogy számot adhassanak 
eredeti néptáncismeretükről, annak újraalkotásáról, valamint 
magas színvonalú, egyéni előadásmódjukról.

Rideg Tibor 2011-ben, 16 évesen az országos ifjúsági 
szólótáncversenyen ezüstpitykés táncos lett, és ezzel a kima-
gasló eredménnyel megnyerte az egyik különdíjat, s ennek 
köszönhetően egyenesen bejutott az országos felnőtt-szó-
lótáncverseny döntőjébe. Az ifjú táncos ezen a rangos ver-
senyen széki férfitánccal indult, és hatalmas sikert aratott: 
aranysarkantyús lett.

Tibor az isaszegonline.hu kérdésére válaszolva elmond-
ta, hogy ilyen fiatalon, 17 évesen ritka, hogy valaki aranysar-
kantyú díjat kap, és ez neki hihetetlenül nagy megtiszteltetés. 
Hálásan gondol vissza felkészítő tanáraira, Kővágó Zsoltra 

és Szabó Szilárdra. A verseny szabályai szerint a felnőttek 
közötti megmérettetésen 18 éves kor alatti táncosok csak 
abban az esetben indulhatnak, ha a bíráló bizottság tehetsé-
gesnek ítéli a versenyzőt, és erre engedélyt ad.

Tibor bebizonyította, hogy érdemes volt a bizottságnak ki-
vételt tennie vele, mivel fiatal kora ellenére megnyerte a nép-
táncosok legmagasabb elismerését, az aranysarkantyú díjat. 

Szívből gratulálunk Tibor eredményéhez, és ahhoz is, 
hogy kitartó munkájával, színvonalas táncával továbbviszi 
Isaszeg jó hírét.

A szerkesztőség

Aki szeretné látni Tibort élőben táncolni, az hamarosan meg-
teheti az Isaszegen megrendezendő országos hagyomány-
őrző szólótáncversenyen 2013. április 27-én, ahol a fiatal 
táncos a Fülöp Ferenc-díjért indul. Ezen a versenyen Tóth 
Ágnessel közösen fognak előadni Isaszegi táncokat. 

Pályázati felhívás – Faldíszítő pályázat

Nem találsz elég nagy felületet ahhoz, 
hogy megfelelően kifejezd magad? 
Szeretnél végre olyat alkotni, amire 
évek után is büszke lehetsz? Itt a le-
hetőség!

A Dózsa György Művelődési Ott-
hon (2117 Isaszeg, Dózsa György ut-
ca 2.) árkádos oldalán biztosítunk fal-
felületet művészi értékű falfestmény 
elkészítéséhez.

Kérjük, tekintsd meg a falfelületet, 
és kérj információt az irodában.

Hogyan pályázhatsz?
A jelentkezéshez készítsd el a saját ter-
vedet rajz vagy számítógépes grafika 
formájában, és küldd el e-mailben az 
idgymo@gmail.com címre. A levél tar-
talmazza a pályázó, vagy pályázók ne-
vét, telefonszámát, e-mail címét, illet-

ve hogy milyen anyaggal/technikával 
kívánja megvalósítani! A  levél tárgya 
Faldíszítő pályázat legyen! 

A pályázó lehet egy vagy több sze-
mély, kortól függetlenül.

A pályázat leadási határideje: 
2013. május 10.

Téma: Hagyományőrzés. A rajz-
nak kapcsolódnia kell az isaszegi ha-
gyományőrző programokhoz. A téma 
kapcsolódhat a katonai és a népi ha-
gyományőrzéshez, a népszokásokhoz 
egyaránt. Emellett fontos, hogy saját 
ötletedet valósítsd meg, ugyanakkor 
jellemző legyen Isaszegre.

Értékelés, díjazás: Az értékelés so-
rán a következő szempontokat vesszük 
figyelembe:
– a kiírásnak való megfelelés;
– a környezetbe való illeszkedés;

– a művészi megfogalmazás;
– a mű üzenete, mondanivalója;
– a kivitelezés esztétikai értéke;
– a tartósság.
A pályázat elbírálásáról június 1-jéig 
döntés születik. Ezt követően értesítjük 
a pályázókat az eredményről. 

Akiknek a rajzai kiválasztásra kerül-
nek, hozzájárulást kapnak a nagy mű 
elkészítéséhez. A díjazott rajzokat a ké-
szítő nevével ellátva közzétesszük az 
Önkormányzati Tájékoztatóban és a 
honlapunkon.

Verseczkyné Sziki Éva igazgató
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Isaszegi Csata Emléktúra
Az Isaszegi Természetbarát Klub és az Útvonalkövetők Klubja – Isaszeg Város Önkormányzata, az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre, valamint a Csányi Szőrme Kft. támo-
gatásával – 2013. április 7-én, vasárnap immáron tizedik alkalommal rendezi meg hagyományos teljesítménytúráját, amelyre valamennyi érdeklődőt szeretettel várunk.

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

Túraútvonalak
55  km: Isaszeg, Csányi Szőrme Kft. – Szoborhegy – Honvédsírok – Hársas – Bajtemetés – Koporsó-völgy – Pap-hegy – Pécel, Vár-hegy – Határ-hegy – Nagytarcsa – Fe-

hér-hegy – Kálvária-hegy – Kerepes – Szilasliget – Szár-hegy – Gyertyános – Mogyoród, HÉV-állomás – Tölgyes – Szár-hegyi parkoló – Bolnokai-erdő – Apó pihenő-
je – Bolnokai-hát – Ilkamajor – Tőzegtavak – Isaszeg, Csányi Szőrme Kft.

30  km: Isaszeg, Csányi Szőrme Kft. – Szent Márton kútja – Falumúzeum – Szoborhegy – Honvédsírok – Öreg-hegy – Hársas – Bajtemetés – Koporsó-völgy – Levendu-
lás-völgy – Pécel – Vár-hegy – Látó-hegy – Gazda-erdő, vízmű – Péceli műút, kereszt – Bolnokai-dombhát – Tőzegtavak – Isaszeg, Csányi Szőrme Kft.

15  km: Isaszeg, Csányi Szőrme Kft. – Szent Márton kútja – Falumúzeum – Szentgyörgypuszta – Sápi út – Szoborhegy – Honvédsírok – Öregtemplom – Rákos-patak híd-
jai – Bolnokai-dombhát – Tőzegtavak – Isaszeg, Csányi Szőrme Kft.

15 km retro: Isaszeg, Csányi Szőrme Kft. – Szoborhegy – Honvédsírok – Hársas – Bajtemetés – Koporsó-völgy – Pap-hegy – Pécel

A túra rövidített neve I-55 I-30 I-15 I-15 retro
Táv 56,0 km 29,2 km 16,5 km 16,11 km
Szintemelkedés 1200 m 800 m 245 m 410 m
Rajt helye Isaszeg, Csányi Szőrme Kft. telephelye (a vasútállomástól 100 m-re)
Cél Isaszeg, Csányi Szőrme Kft. telephelye (a vasútállomástól 100 m-re) Pécel, vasútállomás
A rajt ideje 6.00–7.30 6.00–8.30 6.00–11.30 6.00–11.30
Szintidő 14 óra 8 óra 5,5 óra 5,5 óra
Nevezési díj  Isaszegi lakosoknak (lakcímkártya felmutatásával) ingyenes

Nemzetközi konferencia Isaszegen
A Határon Túli Emlékhelyekért Alapítvány ez év március 
15–16-án negyedik alkalommal rendezte meg Isaszegen a 
Történelmi Napok című rendezvénysorozathoz kapcsolódó 
nemzetközi konferenciát, amelyet minden évben számos, a 
határainkon túlról érkező kiváló előadó tisztel meg a jelen-
létével. Az idei rendezvényre Ukrajnából, Kárpátaljáról és Er-
délyből is érkeztek meghívott vendégek.

A rendezvény legfontosabb célkitűzése az 1848–49-es 
szabadságharcnak és az Isaszegen 1849. április 6-án lezaj-
lott győztes csata eseményeinek, valamint a tavaszi hadjárat-
ban részt vett ismert személyeknek és ismeretlen, hétköz-
napi hősöknek a bemutatása. 

A márciusban megrendezett kétnapos konferencián szó 
volt többek között Szatmár megye 1848–49-es emlékhe-
lyeiről, a Kalotaszegen és környékén történt eseményekről, 

Damjanichról, Klapkáról, Görgeyről, Windisch-Grätzről, a sza-
badságharcban részt vett lengyel légióról, honvédorvosokról, 
az utászfeladatokat ellátó vízimérnökökről, a nemzetőrökről, 
a csatában részt vett ápolónőkről, a világosi fegyverletételt 
megelőző tárgyalásokhoz helyszínt biztosító Bohus Sző-
gyény Antónia bárónőről és a szabadságharc utáni véres 
megtorlásról.

A rendezvényt a Damjanich-iskola diákjainak előadása 
is gazdagította, akik a rendkívüli időjárás következtében el-
maradt műsorukat a nemzetközi konferencia vendégeinek 
adták elő.

A programsorozat keretében a határon túlról érkező ven-
dégek idén március 15-én is feltűzték a saját megemlékező 
szalagjaikat egy nagy, közös koszorúra, amelyet ünnepélyes 
keretek közt helyeztek el a Szoborhegyen álló honvédszobor 
talpazatánál. 

A rendezvény résztvevői pénteken megtekintették a gö-
döllői Grassalkovich-kastélyt, majd esti programként az ala-
pítvány a római katolikus templomban megszervezett orgo-
nahangversennyel kedveskedett a meghívottaknak. 

Március 16-án, az előadások utáni estén a művelődési 
otthonban a Csata Táncegyüttes és az Isaszegi Nyugdíjasok 
Baráti Köre vidám, színes műsorát láthatták a konferencia 
résztvevői, amely egy mindenkit megmozgató közös tánc-
házzal zárult. 

A harmadik napon a program záró részeként a külhoni 
vendégek szakmai kirándulást tettek Esztergomba, ahol a Ba-
zilika kincstárát csodálhatták meg.

Révász Tiborné, a kuratórium elnöke
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Visszatekintés: a Falumúzeum története – negyedik rész

Az elmúlt évben ünnepeltük az új Falumúzeum átadásának a harmincadik és a múzeumalapításnak a negyvenötö-
dik évfordulóját, ebből az alkalomból kérem, fogadják sok szeretettel emlékező írásom negyedik részét.

Tavaly szeptember 15-én Surman István népi fafaragó mű-
vész kiállításának ünnepélyes megnyitóját tartottuk a kulturá-
lis örökség napjainak társrendezvényeként (az erről készült 
fényképes beszámolót a lap októberi számában olvashatták). 
A Pista bácsi gyönyörű alkotásaiból készült kiállítás szeptem-
ber végéig volt látogatható, s igen sokan tekintették meg.

Október 6-án kiállítást készítettünk a tizenhárom aradi 
vértanú kivégzésének 163. évfordulója tiszteletére.

Október 13-án régóta tervezett történelmi sétánkat sike-
rült megvalósítanunk az Ezeréves kertbe, az egykori Nyír falu 
emlékművéhez. A kiránduláson mintegy hetven fő vett részt, 
főleg diákok, de felnőttek is szép számmal voltak. Rövid is-
mertetést Szatmáry Zoltán, az Isaszegi Múzeumbarátok Kö-
rének elnöke tartott az emlékműnél.

Október 19-én A magyar ’56 lengyel szemmel címmel 
rendhagyó történelemórát tartottunk a Falumúzeum nagy-
termében. A megemlékezés előadója dr. Dürr Sándor, az 
MBK elnökségi tagja volt. Közreműködtek a Damjanich János 
Általános Iskola és a Klapka György Általános Iskola és AMI 
tanulói. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 
is szép példája volt a lengyel–magyar barátságnak, hiszen 
a lengyelek elsőként nyújtottak segítséget Magyarországnak.

Október 20-án tartottuk meg az új Falumúzeum átadásá-
nak harmincadik évfordulója alkalmából rendezett emlékki-
állításunk megnyitóját. Köszöntőt mondott Szatmáry Zoltán, 
majd Szmolicza József gyűjteménykezelő röviden ismertette 
a Falumúzeum létrejöttének történetét. A nagyszámú közön-
ség mellett megtisztelte jelenlétével megemlékezésünket 
Hatvani Miklós polgármester és számos képviselő is. 

November 17-én rendezte meg az Isaszegi Múzeumba-
rátok Köre hagyományos lengyel délutánját a Falumúzeum-
ban A mi szabadságunkért és a tiétekért! – Az 1830/31-es 
ún. novemberi lengyel felkelés hatása a magyar irodalomban 
címmel. A délután házigazdája dr. Dürr Sándor, a múzeum-
barátok körének elnökségi tagja volt. Közreműködtek a Klap-
ka György Általános Iskola és AMI tanárai és tanulói. Ez a len-
gyel délután is nagyszerűen sikerült, nagytermünk zsúfolásig 
megtelt a hallgatósággal. Köszönet érte dr. Dürr Sándornak és 
a művészetoktatási intézmény tanárainak és tanulóinak. 

E rendezvényünk a csúcspontja volt az évfordulós meg-
emlékezéseinknek. Köszönet a Wysocki Légió Hagyomány-
őrző Egyesületnek, hogy Budapestről eljöttek közénk, s a 
lengyel légió zászlajával és két légiós katonával megtisztelték 
rendezvényünket. Rendezvényünk után méltán és büszkén 
vallhatjuk magunkénak Zenon Tarnowski lengyel diploma-
ta 1972-ben a Lengyelország című folyóiratban írt cikkének 
főmondatát: Isaszeg a lengyel–magyar barátság jelképe. Re-
méljük, hogy ez így lesz még sokáig, de nemcsak az ezer-
éves barátság kötelez erre bennünket, hanem Isaszeg len-
gyel múltja is. A  legkorábbi említés erről Galgóczy Károly 

Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült megye monographiá-
ja című munkájában (1876) olvasható. Ebben a szerző közli, 
hogy 1732-ben Isaszegen lengyelek telepedtek le. 

November 24-én került sor az Időutazás a történelem 
nyomában című előadás-sorozatunk első részére Szarmaták 
békében és háborúban címmel. Rendezvényünk előadója 
dr.  Kulcsár Valéria régész, a Szegedi Tudományegyetem 
docense volt. Megismerkedhettünk az Isaszegen is élt szar-
maták szokásaival, ételeivel, ruházatával, életmódjával stb. 
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A  művelődési otthon munkatársai kölesből készült finom 
ételkóstolóval lepték meg a gyerekeket és a felnőtteket egy-
aránt, valamint egy kézműves-foglalkozással is várták az ér-
deklődő fiatalokat, amelyen bőrből készíthettek karkötőt. 
Dr.  Kulcsár Valéria régész nagysikerű előadásának is köszön-
hetően úgy érzem, hogy méltón emlékeztünk meg az elmúlt 
évben múzeumunk átadásának évfordulójáról. 

Számos rendezvényünk zajlott a fent leírtakon kívül is, 
például a Múzeumi esték című vetített képes sorozatunk, 
Notter Béla szakszerű ismertetése mellett. 

Én hiszem és vallom, hogy a település kulturális életében 
a Falumúzeum jelentős szerepet tölt be. A   nehéz gazdasági 
helyzet ellenére is hiszek a fejlődésében, és bízom abban, 
hogy a Falumúzeum működése fenntartható lesz. Az Isaszeg-
re látogató turisták és az isaszegiek is igénylik a város múzeu-
mának, gazdag helytörténeti anyagának megtekintését.

Ezúton mondok köszönetet a Falumúzeum működésé-
hez, illetve az elmúlt évi jubileumi rendezvényeink sikeres 
lebonyolításához nyújtott támogatásért Hatvani Miklós pol-
gármester úrnak, dr. Székelyné Opre Mária osztályvezető 
asszonynak, Horváth Istvánnak, a városüzemeltetés vezető-
jének, Verseczkyné Sziki Éva igazgató asszonynak és munka-
társainak, Szatmáry Zoltánnak, az Isaszegi Múzeumbarátok 
Köre elnökének, az elnökségnek és a tagoknak, a helyi isko-
lák igazgatóinak, tanáraiknak, diákjaiknak, a városi könyvtár 
vezetőjének és dolgozóinak, az Isaszeg Önkormányzati Tájé-
koztató szerkesztőségének és az isaszegi polgároknak.

Befejezésül Váci Mihály A   mi ereklyéink című munkájá-
ból egy rövid részletet szeretnék idézni annak bizonyságául, 
hogy miért is kell a „mi ereklyéinket” az utókor számára meg-
őriznünk, miért is van szükség a múzeumra.

„…Csináljatok majd egyszer múzeumot azokból a villa-
nyelekből, amelyeket a béresek sebes tenyere csiszolt üveg-
fényesre. Gyűjtsétek össze majd azokat az istálló-ajtófélfá-
kat, melyeket a nekitámaszkodó kocsislegények homlokai 
dörzsöltek gömbölyűre. Gyűjtsétek majd össze a katonalá-
dákat, melyek két világháborút jártak be, és leltározzátok 
föl a szívszorítóan nyomorult kis kacatokat, egy cselédem-
ber minden istállóotthoni és lövészárokba vitt, meghitt va-
gyonát. Gyűjtsétek össze majd a kenyérsütő lapátokat, a 
rozskenyerek kora hajnali dagasztóteknőit, a balták, kapák, 
kaszák nyeleit. Gyűjtsétek össze a régi szerszámnyeleket, ha 
kezet akartok szorítani azokkal, akiknek jogutódjai vagyunk 
a boldogságigényben. Gyűjtsétek össze a szerszámnyele-
ket, a mi ereklyéinket, melyekről még ma is süt, parázslik, 
fényesen ragyog sok-sok nemzedék erős, szigorú, kétség-
beesett és biztató kézfogása. Állítsátok ki ezeket az ereklyé-
inket – ha csak jelképesen is – mindenütt és mindenkinek 
hozzáférhető módon, életünk keresztútjain. S időnként szo-
rítsuk meg keményen ezeket az ereklyéket. Nagy szükség 
van rá.”

Ez a múzeumbarátok körének hitvallása, ez a Falumú-
zeum küldetése! 

Szmolicza József gyűjteménykezelő

Könyvtári hírek
Márciusban három alkalommal láttuk vendégül a péce-
li Szent Erzsébet Általános Iskola tanulóit: a nyolcadik osz-
tályosoknak Tóth Árpádról, a hatodik osztályosoknak pedig 
Jókai Mórról tartottunk rendhagyó irodalmi foglalkozást. Az 
ötödikesek 1848. március 15. emlékére játékos történelmi 
foglalkozáson vettek részt, amelyet gyöngyös kokárda készí-
tése követett.

Kisorsoltuk a Jókai-totó helyes megfejtői közül a szeren-
csés nyerteseket: Barf Nikoletta, Nagy Béla, Pálinkás Pálné 
és Végh Tamás emléklapot és könyvjutalmat vehettek át.

Márciusban az egészséghét keretében egészségnapot 
szerveztünk könyvtárunkban. A nap folyamán Kovács Gábor 
frissítő (svéd-) masszázs, valamint Nagy Emma talpmasszőr 
ingyenes kezelésein vehettek részt a bejelentkezők. 17 órá-
tól Stoffer Heni „ökomami”, a Szent István Egyetem ökológiai 
képzésének hallgatója tartott előadást és gyakorlati bemuta-
tót Öko-tisztítás címmel. Megismerkedhettünk a környezet-
barát, házilag is elkészíthető tisztító- és tisztálkodási szerek-
kel. Megtudhattuk mit, mire, hogyan használjunk. Végezetül 
bepillantást nyerhettünk a házi szappankészítés rejtelmeibe.

Április 12-én, pénteken ünnepeljük a költészet napját. 
17  órakor kerül sor Szekeres-Dezső Julianna amatőr fes-
tő Képbe rögzített pillanatok című kiállításának megnyitójára. 
Ezt követi 18 órától a versfelolvasó est, amelynek résztve-

vői a Gödöllői Városi Könyvtár Irodalmi Kerekasztala (IRKA) 
klubjának tagjai, a helyi AKÍK (Amatőr Költők és Írók Klubja) 
mellett. Várunk minden versszerető isaszegi lakost is, aki szí-
vesen megosztaná velünk kedvenc költeményét.

Április 19-én, pénteken 17.30 órakor lesz a TÁNT ma-
gyarságismereti szabadegyetemi sorozatának következő ren-
dezvénye, ahol Szakács Gábor rovásírás-kutató, -oktató tart 
vetített képes előadást A magyar rovásírás – Forrai Sándor 
nyomában címmel.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt rendezvényeinkre. 
Könyvtárunkról a www.jokai-bibl.hu weboldalon tájékozód-
hatnak. Majsa Györgyné könyvtárvezető
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Téltemetés, tavaszvárás  
a Damjanich János Általános Iskolában
Népi hagyomány felelevenítése, farsang farka – vidám téltemetés, 2013. március 5.

„Haj, ki kisze haj, kivisszük a betegséget, behozzuk az egészséget, haj kisze haj.”
„Maskarások bolondok, rázzátok a kolompot! Takarodjon el a tél, örvendezzen, aki él!”

A farsang a vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig, a hús-
vétot megelőző nagyböjt kezdetéig terjedő időszak, amely 
hagyományosan a mulatságok, lakomák, vidám összejövete-
lek, esküvők és bálok ideje. A hagyomány a farsang farkának 
nevezi a farsang utolsó három napját – farsangvasárnap, far-
sanghétfő, húshagyó kedd –, amelynek során nagy mulatsá-
gok közepette elbúcsúztatták a telet, hívták a tavaszt. Ebben 

a néhány napban, akárcsak a farsang időszakában, a gazdag 
néphagyomány elevenedik meg. 

Iskolánk is hagyományosan a farsangi időszak utolsó 
napjaiban, vidám formában búcsúzott el a téltől. Látványos 
maskarás, jelmezes menet vonult végig iskolánk udvarán, 
majd máglyán elégettük a telet jelképező kiszebábot. 

Balázs Judit ÖKO-vezető
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Kalandozás a Klapka-iskola falai között, azaz 

„Klapkalandozás”
Minden család életének nagy pillanatai közé tartozik, amikor 
gyermekük hatéves korban első alkalommal lépi át az iskola 
kapuit. Izgalommal, várakozással, sokszor vegyes érzelmek-
kel éli meg ezt a pillanatot gyermek és szülő egyaránt.

Ezeknek az esetlegesen nehéz perceknek, a bizonytalan-
ság érzésének megelőzésére hívtuk létre évekkel ezelőtt az 
immár hagyományos, Klapkalandozás nevű programunkat. 
Célunk, hogy a tanév folyamán a nagycsoportos gyermekek 
és szüleik barátságos, kötetlen foglalkozásokon és beszél-
getéseken keresztül ismerkedjenek iskolánkkal, hagyomá-
nyainkkal, szokásainkkal, elvárásainkkal. Ősszel és télen két 
alkalommal – kézművesdélután keretében, az évszaknak 
megfelelő foglalkozással – vártuk a gyerekeket. Január végé-
től kéthetente szombat délelőttönként pedig egy-egy játé-
kos, feladattal teli, érdekes órát töltöttek a tanító nénik a ki-
csikkel, amelyeknek során képzeletben mindig más és más 
helyre barangoltak. Amíg a gyerekek ily módon ismerkedtek 
az iskolai élettel, addig a szüleik választ kaphattak a kérdé-
seikre, kipróbálhatták a fejlesztőeszközeinket, ismerkedhet-
tek az új tanulásszervezési módszerekkel vagy az interaktív 
tanítás lényegével. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy hétről hétre nőtt az érdeklő-
dők száma, s hogy a gyermekek elégedetten, vidáman jöttek 
ki a foglalkozásokról. 

Terveink szerint még egy alkalommal találkozunk: április 
6-án, szombaton, 10 órai kezdettel. 

Első osztályos tanulóinknak szeptembertől is kínáljuk az 
emelt szintű ének-zene oktatást, ahol a tanórákba beépített 
furulyatanulás mellett koncert- és hangverseny-látogatáso-
kat, táncházat szervezünk.

Emelt szintű idegennyelv-oktatásunkat hatodik éve szer-
vezzük angol és német nyelvből.

Lehetőséget biztosítunk az egész napos oktatási forma 
választására is.

Kiemelt feladatunk a mindennapos testnevelés meg-
valósítása, amihez tornaszobával, tornateremmel, és tágas 
udvarokkal rendelkezünk. Tanulóink étkezése kulturált ebéd-
lőkben, pedagógus felügyeletével történik.

Fokozott figyelemmel kísérjük a tanulási nehézségekkel 
küzdő gyermekeket. Tanulmányaikban biztosítjuk az egyénre 
szabott fejlesztőfoglalkozásokat. Tehetséges tanulóink részé-
re szakköröket, illetve helyi, területi és országos versenyekre 
való felkészülést biztosítunk.

Délután szívesen látjuk diákjainkat a művészeti iskola fog-
lalkozásain.

Gyermekünk számára iskolát választunk, amely hosz-
szú időre a második otthona lesz. Ezért is fontos számunk-
ra, hogy tanulóink kedves, meghitt környezetben szerezzék 
meg az ismereteket, alakuljon személyiségük, fejlődjenek ké-
pességeik, készségeik.

Szeretettel várunk mindenkit.
Molnárné Ruck Judit igazgató

Egészségnap a Damjanich János  
Általános Iskolában  2013. március 14.

Iskolánk hagyományai közé tartozik 
a TÁMOP programunk keretében az 
évente megrendezésre kerülő egész-
ségnap. Ezen a napon törekszünk arra, 
hogy a gyerekek és a felnőttek (az isko-
la dolgozói és a szülők is) részesedje-
nek minden jóban, amit a lehetőségek 
megengednek. Így volt ez ebben az év-
ben is. Izgatottan készülődtünk. 

A nap tervezésekor sok mindenre 
kellett gondolnunk: hasznos, tanulsá-
gos, ismeretterjesztő, megelőző, szó-
rakoztató és jó hangulatú programo-
kat szerveztünk. Olyat, hogy mindenki 
számára legyen olyan, ami kedves, és 

mindenki megtalálja az őt legjobban 
érdeklő helyszíneket. Olyan programot, 
hogy mindenki jól érezze magát. Jelen 
volt az egészséges étkezés is: saláta 
készítése és kóstolása.

Délután a szülők bevonásával, 
csapatokba szerveződve folytattuk az 
egészségnapi programunkat vetélkedő 
keretében, az alsó és a felső tagozat-
ban egyaránt.

A  gyerekek és a szülők remekül 
érezték magukat. A felnőttek és a diá-
kok egyöntetű véleménye szerint egy 
felejthetetlen élménnyel gazdagodtak. 

Palaga Sándorné egészségtantanár
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Ünnepel a katolikus világ
Új pápát választott a bíborosi testület Jorge Mario Bergoglio személyében, aki 
Ferenc néven került a történelembe. Az új pápa Argentínában született olasz 
felmenőktől, megválasztásáig Buenos Aires érseke volt. Szülei munkásem-
berek voltak, akik öt gyermeket neveltek. Fiuk a vegyészmérnöki diploma 
megszerzése után döntött a papi hivatás mellett.

 Az új pápa puritán életmódot folytat. Intelligenciája magasan kiemelkedő, 
hat nyelvet beszél, tökéletesen tájékozódik az elektronikus világban, előélete 
makulátlan. Ferenc pápa a szegények, az elesettek felkarolását, az emberek 
szolgálatát tartja a legfontosabb feladatnak, ezt névválasztásával is kifejezte. Né-
zeteiben konzervatív, elutasítja az abortuszt, az azonos neműek házasságát, a 
halálbüntetést, az eutanáziát. 

A beiktatási szertartáson sokak mellett I.  Bartolomeosz pátriárka is részt 
vett. Az ortodox és a római egyház ezer éve nem volt ilyen közel. 

Az új pápa személyisége alapján bízhatunk abban, hogy 
a mai egyház kihívásainak teljességgel megfelel. Kü-
lönös és fontos, hogy Ferenc pápának nagyon jó 
kapcsolata volt a buenos airesi magyarsággal. 
Áder János államfőnket így köszöntötte ma-
gyarul: Isten éltesse! Mi magyarok is azt kí-
vánjuk Ferenc pápának, hogy Isten éltesse 
sokáig, jó egészségben és erőben.

Dr. Kardos Gábor

A római katolikus egyházközség eseményei
A baba-mama klub minden csütörtökön délelőtt 10 órától 
várja a kismamákat, kisgyermekes anyukákat a katolikus ott-
honban.

Minden hónap harmadik vasárnapján délután 3 órakor 
a Szent Mónika-imaórán együtt imádkozunk gyermekein-
kért, unokáinkért. Várunk minden anyukát, nagymamát kö-
zös imádkozásra.

A Keresztény Családok Közössége április 28-án 16 órá-
tól erdei sétát tervez. Gyülekező a Szoborhegy lábánál. 
Rossz idő esetén beszélgetés, játék a katolikus otthonban. 
Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk.

Nyári programjaink
– Hittanos tábor gyermekek részére Mátrakeresztesen jú-

lius 19–26 között;
– Családi tábor Verőcén augusztus 22–25 között;
– Keddi kirándulások az isaszegi erdőbe, valamint két al-

kalommal buszos kirándulás.
Részletek a templomi plakátokon. Érdeklődni lehet a 
szaraznemarika@citromail.hu címen.

Szent Márk evangélista
Az egyház április 25-én ünnepli Szent Márk evangélistát. Az 
evangélium görög szó, jelentése örömhír, jó hír. A kereszté-
nyek számára Jézus földi élete, halála és feltámadása azt je-

lenti, hogy Isten betartotta az ígéretét. Mi emberek bűneink 
miatt megérdemeljük a pokolt, hiszen minden cselekede-
tünknek van következménye. A rossz cselekedet jutalma az 
örök szenvedés. Isten azonban annyira szeret minket, hogy 
magára vállalta bűneink megérdemelt büntetését. Igen, Is-
ten vállalta magára, nemcsak Jézus, hiszen a Szenthárom-
ság egységében minden személy egyezik és különbözik is 
egymástól. Számunkra, az embereknek a legjobb hír Jézus 
eljövetele. Ezért nevezi az egyház a Szentírás Jézus életét 
bemutató könyveit evangéliumnak, vagyis örömhírnek. 

Szent Márk valószínűleg nem is találkozott Jézussal. 
A szentíráskutatók szerint Márk házában volt az utolsó va-
csora helyszíne, ezért lehetett Péter apostollal szoros kap-
csolatban. A hagyomány szerint Péter tolmácsának tartot-
ták. Ez azt jelenti, hogy első kézből hallotta a történeteket a 
mesterről. Valószínűleg azért is írta le Péter szavait, mert az 
apostol már idős volt, és Márk nem akarta, hogy elvesszen 
a Jézusról szóló tanítás. A hagyomány Márkot mint az ale-
xandriai egyház alapítóját és vértanúját tiszteli. Valószínű, 
hogy Traianus császár idejében, 100 körül szenvedett vér-
tanúhalált. Tiszteljük meg Szent Márkot azzal, hogy olvassuk 
az ő és társai (Máté, Lukács, János) evangéliumát, Jézusról 
szóló üzenetét. Kérjük őt, hogy segítsen megtalálnunk a ne-
künk szóló örömhírt!

Szárazné Marika
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Farsangi Sport Show
2013. február 23-án ismét megrendezésre került a tornacsarnokban a Farsangi Sport Show. Különleges alkalom 
volt az idei, hiszen húsz évvel ezelőtt szerveztük és rendeztük meg először ezt a versenyt, Nagy Eszterrel közösen. 

Az idei évben az elmúlt húsz év jegyében zajlottak az ese-
mények. A verseny délelőtt tíz órakor, az iskolások küzdel-
mével kezdődött. Öröm volt látni a kicsiket és a nagyob-
bakat, hogy milyen lelkesedéssel csatáznak az elsőségért. 
Délután egy órakor kezdődött a felnőttcsapatok versenye, 
akik közt nagy örömünkre hat új csapat is versenybe szállt. A 
bemelegítő torna után négy nyugdíjascsapat vidám küzdel-
mét láthattuk, akik irigylésre méltó lelkesedéssel, vidámság-
gal győzték le az akadályokat. Amíg az idősebbek a terem-
ben versenyeztek, addig az ifjabbak külső feladatra indultak. 
A feladatok közt szerepelt palacsintasütés, magyar irodalmi 
mű részletének előadása szabadon választott zenére. Lát-
hattunk részletet az Egri csillagokból, a János vitézből, a Pál 
utcai fiúkból, de megelevenedett Petőfi Sándor Anyám tyúk-
ja című verse is.

A bemutató után a tizenkét csapat sorvesenyben mérte 
össze az ügyességét. Nagy sikere volt a halászós szókirakó-
nak, a duplapontos hordógörgetőnek, valamint a lánglövöl-
dének, amelyet a tizenkét csapat egyszerre játszott. A sor-
versenyek után zenés műsorok következtek. 

A vidám hangulatú délutánt a Csata Táncegyüttes Szom-
bat esti frász című műsora zárta.

Néhány csapatbeszámoló a show-ról

Egy olyan rendezvény részesei lehettünk a Farsangi Sport 
Show kapcsán, amely felöleli Isaszeg apraját és nagyját, moz-
gásra késztet kicsit és nagyot, izgalommal készül mindenki 
már hetekkel korábban, és az addig is jól működő csapa-
tok még inkább összekovácsolódnak, ötletelnek. Szerintünk 
egyedülálló Isaszegen – és talán mondhatjuk, hogy a környé-
ken is – az ilyen megmozdulás, ahol ekkora embertömegek 
mozdulnak meg egy cél érdekében. Számunkra igazán meg-
tisztelő volt, hogy részesei lehettünk ennek a rendezvény-
nek, és hogy másik tizenegy csapattal versenyezhettünk. Re-
mekül éreztük magunkat mind a saját, mind a többi csapat 
versenyei alatt. Jó volt látni, hogyan változnak vissza az em-
berek újra gyermekké, ha játékról van szó. Remek volt a szer-
vezés, gördülékeny volt minden – talán a tészta mennyisége 
egy kicsit sok volt, de mi szerencsére nem azt a feladatot 
kaptuk –, szóval ezúton is szeretnénk megköszönni a lehe-
tőséget, hogy részesei lehettünk ennek a rendezvénynek, és 
reméljük, jövőre is lesz lehetőségünk arra, hogy egy remek 
délutánt, estét töltsünk el a város aktív tagjaival.

Köszönettel: ZumBázis

Nagyon vártuk a február 23-át, mert úgy gondoltuk, hogy 
ragyogó alkalom lesz fiatal csapatunk összekovácsolódására, 
valamint arra, hogy megmérettessük magunkat másokkal, és 
végül, hogy egy vidám, sportos napot töltsünk el egymás-

sal és sok hasonló érdeklődésű emberrel. Mindez be is jött, 
nagyon jól éreztük magunkat, jó volt látni ennyi aktív, po-
zitív embert, és hogy egészen rövid idő alatt a leglehetet-
lenebb feladatokra is milyen kreatív megoldások születnek. 
Végezetül szerintem minden kis hazáját kedvelő lokálpatrióta 
embernek szívet melengető érzés volt látni a Csata Tánc-
együttes népes táborának bemutatóit és azt, hogy egymás 
sikerének is tudtunk örülni. Egyesületünk bemutatója érte 
el a legötletesebb bemutató címet, aminek nagyon örülünk, 
és büszkék vagyunk csapatunk minden tagjára. Köszönjük a 
szervezőknek a lehetőséget. Tisztelettel: 

Hadak Útja Lovas Sportegyesület, Nagy Károly

Csapatunkkal részt vettünk a Farsangi Sport Show-n, ahol 
öröm volt rég nem látott emberekkel találkozni, beszél-
getni. Valami furcsa dolognak lehettünk részesei a csarnok 
falai közt. Talán erre gondolt Einstein, amikor azt mondta, 
hogy minden relatív. Számomra érthetetlen dolgok történ-
tek: hogy lehet, hogy ha otthon sütök egy tál fánkot, az egy 
szempillantás alatt elfogy, itt pedig mindenki hosszú perce-
kig rágódott rajta? Ha vásárolni megyek, a bevásárlókocsival 
meggyűlik a bajom, itt úgy száguldoztak vele, mint a Forma 
1-ben. Otthon a lufi sima felületen is kidurran, itt keményen 
ellenállt a gólya hegyes csőrének. Nehezen vártuk az ered-
ményhirdetést, de amikor elkezdődött, abban reményked-
tünk, hogy a csapatunk neve sokára fog elhangzani. Tudom, 
semmi baj az épülettel, csak mi lehettünk újra gyerekek egy 
fél napra. Köszönjük ezt a szervezőknek!

MI- KÉK? (ez volt a csapatunk neve)  
csapatkapitány Marika 

A megalakulásunk óta eltelt hét év alatt rendszeresen részt 
vettünk ezeken a nemes versengéseken. Mindig nagy oda-
adással készültünk a versenyekre, s az azt követő humoros 
jelenetek bemutatására. A Farsangi kacsa, az Elveszett bá-
rány, a Kincses sziget, a Csatangolyósok, a Sarki szerelem 
s az ez évi Pesti mese is arról árulkodnak, hogy mindent 
megtettünk annak érdekében, hogy mosolyra és jókedvre 
fakasszuk a lelkes közönséget és a velünk együtt versengő 
csapatokat. Úgy érezzük, ez sikerült is. Öröm volt számunkra, 
hogy az idei évben a nagyszámú induló csapatok között is 
helyt tudtunk állni, s külön élmény volt látni a többi résztve-
vő arcáról sugárzó jókedvet. Jól éreztük magunkat, nagyszerű 
volt a hangulat. A sorversenyek sportszerűen zajlottak le, ami 
nem csak a részrehajlás nélküli zsűritagoknak, hanem a ver-
senyző csapatoknak is köszönhető volt. Reméljük, a követke-
ző évben is hasonló körülmények között, hasonló jókedvvel 
élhetjük meg a közösségi összefogás és együttlét ily szívet 
melengető élményét.

Csatangoló tánccsoport
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Köszönet a támogatóknak és a résztvevőknek, akik nélkül ez 
a nap nem jöhetett volna létre: Hatvani Miklós polgármes-
ter, Isaszeg Város Önkormányzata, Damjanich János Általá-
nos Iskola, Verseczkyné Sziki Éva igazgató és a Dózsa György 
Művelődési Otthon dolgozói, Nagy Eszter, Piri és Guszti vi-
rágüzlet, Hifi-net Vegyes Iparcikk Vajda Tamás, Zöld Sasok Ét-
terem és Panzió, Pogonyi Cukrászda, Grznár Húsbolt, Zsinko 

Katalin, Csata Vendéglő, Nagy Vagy, Szabados Péter, Palaga 
Szilárd, Bánszkiné Varga Judit, Hajdúné Bilász Ildikó, Kővágó 
Zsolt, Szávuly Attila, Fehérné Vécsi Mónika, Mészárosné Ko-
csis Katalin, Mészely Erika, Valkony Antal, Csekéné Valkony 
Andrea, Iskolás csapatok és kísérő pedagógusaik, felnőtt csa-
patok, a zsűri tagjai, tecnikai dolgozók.

Palaga Sándorné, szervező
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Bővült az egészségügyi szolgáltatás

Laboratórium 
Isaszegen
Dr. Mészáros Zsolt háziorvos praxisában 
laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére van 
lehetőség településünkön. A szolgálta-
tást 1000 forint térítési díj ellenében bárki 
igénybe veheti, aki rendelkezik beutalóval, 
illetve érvényes tajkártyával. A vérvételekre 
keddenként 7–8 óra között, illetve pénte-
kenként 7–9 óra között kerülhet sor az Au-
lich utca 3. szám alatti orvosi rendelőben. 
Szakorvos vagy háziorvos által olyan vizs-
gálatok kérhetőek, amelyeket a Flór Ferenc 
Kórház laboratóriumában el tudnak végezni. Az úgynevezett 
terheléses vizsgálatokat pénteki napokon végzik.

A későbbiekben a háziorvosok és a központi laborató-
rium elektronikus kapcsolatban fognak állni egymással, és a 
beteg laborértékei közvetlenül a saját háziorvosához fognak 
kerülni.

További vizsgálati lehetőségek, amelyek helyben is el-
végezhetőek: a véralvadási állapot vizsgálata, illetve az úgy-
nevezett tumormarker vizsgálatok. Sokan trombózisos be-
tegség vagy szívritmuszavar miatt szednek véralvadásgátló 
gyógyszereket (például Syncumar). Ezen gyógyszerek sze-
dése mellett gyakran kell ellenőrizni a véralvadási készség 
pillanatnyi állapotát, mivel a kóros eltérések életveszélyes 
állapotba hozhatják a gyógyszert szedő beteget. Ilyen para-
méter például az INR, amelyet helyben vizsgálhatnak, tehát 
nem kell emiatt utazni és várakozni a kistarcsai vagy a gö-
döllői laboratóriumban. Ennek a vizsgálatnak az ára 2000 
forint.

A tumormarkerek olyan anyagok, amelyek a daganatos 
(rákos) betegek vérében jelennek meg. Minél előrehaladot-
tabb a rosszindulatú folyamat, annál magasabb a tumor-
marker szintje a vérben. Egyszerűen mondva: léteznek olyan 
anyagok, amelyeknek a vérből történő kimutatása felhívja 
a figyelmet daganat jelenlétére. A  rosszindulatú daganat 
fajtája szerint más és más daganatjelző anyag keletkezik a 
szervezetben (emlődaganat esetében CA 15-3, prosztatarák 
esetén PSA, vastagbélrák esetén CEA, petefészekrák esetén 
CA 125, pajzsmirigyrák esetén TG stb.). Ezek a vizsgálatok 
természetesen nem helyettesítik a komplex szűréseket, de 
nagy mértékben segítik a betegség feltárását. A tumormar-
ker-vizsgálatok 4000 forintba kerülnek itt helyben.

Mészáros doktor fiatal, jól képzett, agilis szakember, aki 
közelebb hozta nekünk ezeket a lehetőségeket a modern 
tudományból. Köszönet érte, és reméljük, minél többször 
fordul elő a praxisban a negatív lelet.

Dr. Kardos Gábor 

A fekvő- és járóbeteg  
szakrendelésekről
A képviselő-testület kezdeményezte az Állami Népegészségügyi és Tiszti-
orvosi Szolgálat, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet vezetésénél, hogy vegyék figyelembe a helyi 
egészségügyi szolgáltatók szakmai javaslatait. 

A javaslatban foglaltak szerint Isaszeg lakosságának tekintetében a fek-
vő- és járóbeteg szakrendelések várható, illetve folyamatban lévő átszerve-
zésénél a korábban kialakult gyakorlat változatlanul hagyásával a jövőben 
is a gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központot, illetve a kistarcsai Flór 
Ferenc Kórházat jelöljék ki területi ellátó helyként. A testület felhatalmazza 
Hatvani Miklós polgármestert, hogy a kezdeményezést eljuttassa dr. Paller 
Judit országos tisztifőorvos, valamint dr. Török Krisztina GYEMSZI-főigazgató 
részére.

Dr. Kardos Gábor
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HPV-oltással a méhnyakrák ellen
A képviselő-testület az isaszegi állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a városban lakó, ez évben a 13–14. 
életévüket betöltő leányok részére a HPV elleni védőoltásprogramban az oltóanyag bekerülési költségéhez a 2013. 
évi költségvetésben erre a célra elkülönített 180 000 forint összegből – a jelentkezők számának megfelelően – 
egyenlő arányú támogatással járul hozzá. Kérjük a tisztelt szülőket, hogy 2013. április 15-éig jelezzék a programban 
való részvételi szándékukat Bene-Magyari Katalin iskolai védőnőnél a 28/495-233-as telefonszámon, vagy szemé-
lyesen a Rákóczi utca 14. szám alatt, a gyermekorvosi rendelőben. 

A XVIII. században egy angol orvos, dr. Edward 
Jenner a világot megváltoztató felfedezést tett. 
Megfigyelte, hogy a tehénhimlővel fertőződő 
fejőlányok nem betegedtek meg a halálos fe-
kete himlőtől. Megfigyelése alapján a tehén-
himlő vírusát a bőrbe karcolással a szervezet-
be juttatta, és ezután védettség jött létre. Új 
tudományág alakult ki, és az oltások sok millió 
ember életét mentették meg. Számos halálos 
betegség végleg eltűnt a földkerekségről.

A módszer hasznosságát nem lehet elvitat-
ni, de az elmúlt időszakban sokféle véleményt 
hallunk pro és kontra. A védőoltásoknak, mint 
minden orvosi beavatkozásnak, lehetnek szö-
vődményei. Gyakran valamilyen megbetegí-
tett állatban szaporítják a kórokozókat. Az ol-
tóanyag tartalmaz legyengített kórokozót vagy 
annak részletét, idegen élőlényből nyert szérumot. Ezenkívül 
tartósítószer-adalékokat, mint a higany. Ezek az anyagok a 
beoltott személyre károsak lehetnek, ezért fontos a mérle-
gelés a kockázat és a várt hatás között. Az oltások számlájára 
írnak egyesek több betegséget, mint például az autizmust, 
idegrendszeri betegségeket, allergiát. Ezek nem bizonyí-
tottak. A  vírusok által okozott betegségek ellen nincsenek 
gyógyszerek. Kezelésükben nagyon fontos a megelőzés, a 
védőoltás.

Néhány éve jelent meg a humán papillomavírus (HPV) 
elleni oltás. A HPV főleg a nők méhnyakrákját okozza. 
A szervezet immunizálásával, amely három oltást jelent, el-

kerülhető a halálos kór. Magyarországon évente körülbelül 
ezer méhnyakrákos megbetegedést fedeznek fel, ezeknek 
a nőknek csaknem a fele meg is hal a betegségben. Az el-
múlt évtizedben nem sikerült ezt az elkerülhető halálozást 
csökkenteni, amelynek oka, hogy a nők jelentős része nem 
jelentkezik szűrővizsgálatra. 

A HPV-fertőzés általában nemi úton terjed, de szülés kap-
csán a HPV-pozitív anya újszülöttje is fertőződhet. A méh-
nyakon kívül a szeméremtest, a fej-nyaki régió, a nyelőcső és 
a végbéltájék is fertőződhet. Értelemszerűen a három utób-
bi férfiakon is előfordul, a nemi szerv betegségével együtt. 
Emiatt tovább emelkedik a megbetegedések, illetve a halá-

los kimenetelű esetek száma. A magyar női la-
kosság HPV-fertőzöttsége eléri a 25 százalékot, 
amelynek egy része vezet méhnyakrákhoz, de 
minden méhnyakrák a HPV-fertőzés talaján fej-
lődik ki.

A védekezésnek két fontos tényezője van. 
Az első az évenkénti szűrővizsgálat, a második a 
védőoltás. A vírus fehérjeburkot és örökítő anya-
got (DNS) tartalmaz. Felépítése szerint több 
mint 50 fajtája létezik, ezeket nagy és alacsony 
rizikójú csoportokba osztjuk. A védőoltás négy 
nagy rizikójú vírus fehérje részét tartalmazza. 
A többi típus ellen keresztvédelem alakul ki. Ezt 
az oltást három alkalommal kell beadni, legcél-
szerűbb 13–14 éves korban – mert még nincs 
nemi fertőzöttség –, de nem kötik korhatárhoz.

Dr. Kardos Gábor
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Olvasói levél
Tisztelt szerkesztőség!
Kisiskolás koromban volt sze-
rencsém mind a Damjanich-, 
mind Klapka-iskola padjait 
koptatni. Az akkori tanári kö-
zösség magas színvonalú 
munkájáért ma is hálás va-
gyok. Azóta az isaszegi isko-
lákban egyfajta generációvál-
tás ment végbe. Ma, óvodás 
korú gyermekek apukájaként 
természetesen érdekel, hogy 
kislányaim milyen iskolában 
teszik majd meg az első lépéseket a tanulásban. Annál is 
inkább, mert munkámból adódóan nap mint nap szembe-
sülök azzal, hogy még a műszaki és természettudományos 
pályát választó egyetemista diákok nagy részének is jelentős 
hiányosságai vannak matematikából és fizikából, amelyek 
általános és középiskolai tanulmányaikra vezethetők vissza.

Mindezek alapján érdeklődéssel olvastam a magyaror-
szági iskolák országos kompetenciamérésének eredményeit 
matematikából és szövegértésből. Mivel érzésem szerint 
széles körben nem ismertek az eredmények a lakosság kö-
rében, érdemes néhány érdekes adatot megemlíteni. Tud-
ták például, hogy mind a Damjanich-, mind a Klapka-iskola 
tanulóinak átlagos kompetenciája jóval az országos, a buda-
pesti és a városi átlag felett volt 2012-ben? Illusztrációként 
kiragadva a nyolcadik osztályos rangsorolt matematikaered-
ményeket, az országos felmérésben részt vevő 2175 iskola 
közül a két isaszegi iskola a legjobb 150 (felső 11 százalék), 

illetve a legjobb 343 (felső 15 százalék) közé tartozik. Az 
590 városi iskolát tekintve ez a felső 5, illetve 8 százaléknak 
felel meg. Külön kiemelném a Damjanich János Általános 
Iskola hatodik évfolyamát, ahol a tanulók eredménye mate-
matikából országosan a felső 3 százalékhoz (városi iskolák 
között a felső 1,7 százalékhoz), míg szövegértésből orszá-
gosan a felső 2,5 százalékhoz, a városi iskolákat tekintve pe-
dig a legjobb 3 (!) iskola közé (azaz a felső 0,5 százalékhoz) 
tartozik. Elismerésem a tanulóknak és az iskolák tanítóinak, 
tanárainak a figyelemreméltó eredményhez! Bízom benne, 
hogy a gazdasági nehézségek ellenére a színvonalas tanítás 
a jövőben is megmarad. 

A részletes adatokat tartalmazó dokumentumok egyéb-
ként elérhetőek többek között az isaszegi önkormányzat, 
illetve az isaszegi általános iskolák honlapján is. Minden ér-
deklődőnek ajánlom megtekintésre!

Dr. Harmati István

Felhívás
 

Bajtársakat keresünk
Felkérjük mindazokat a bajtársainkat, 
sorstársainkat, akiket a kommunista dik-
tatúra idején katonai behívóval kényszer-
munkára (munkaszolgálatra) vittek politi-
kai okból, az alábbi címen jelentkezzenek 
érdekvédelmi szervünknél: személyesen 
szerdánként 10 órakor (ekkor tartjuk baj-
társi találkozónkat is, lift van), vagy levél-
ben ugyanoda címezve: POFOSZ MUSZ 
51-56 Tagozata (1051 Budapest, Ná-
dor u. 36. IV. emelet). Telefon/fax: 06-
1/311-6743.

 Egyben kérjük mindazon segítőkész 
olvasóinkat, akik ilyen személyről tudnak, 
értesítsék őket. Előre is köszönjük! 

POFOSZ MUSZ 51-56 szervezete

Olvasói levél
A Damjanich János Általános Iskolában 2013. március 14-én megrendezés-
re került egy egészségnap, amely a gyermekek és szüleik részvételével zaj-
lott, egy kis játékos csapatverseny keretében. A csapatok különféle feladato-
kat oldottak meg az egészséges táplálkozással és az egészséges életmóddal 
kapcsolatban. A gyermekek és mi szülők is izgatottan vártuk az elvégzendő 
feladatokat, amelyek a szelektív hulladékgyűjtésről, a gyümölcsökben, zöld-
ségekben megtalálható vitaminokról szóltak. Nagy élvezettel végeztük el az 
érdekes feladatokat a gyerekekkel, amiket külön köszönünk Palaga Sándor-
né Márti néninek. A végére nem hiányozhatott egy kreatív zöldségszobor 
és egy finom gyümölcssaláta elkészítése sem, ami fantasztikus hangulatban 
nagyon finomra sikerült. A mi osztályunk, a 3. b csapata annyira megéhezett 
a játék végére, hogy a gyümölcssalátánkból még kóstoló sem maradt. Az 
eredményhirdetés pedig nagy örömet okozott, hiszen csapatunk megnyerte 
a vetélkedőt. 

Köszönet a gyermekeinknek a tudásukért és a kitartó játékukért, a peda-
gógusoknak, akik mindent megtesznek azért, hogy mi és gyermekeink egy 
élhető és egészséges világban élhessünk. 

Kiskartali Klára szülő, 3. b
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Aláírásgyűjtés az emberi 
embriók  megsemmisítése ellen
„…Február első vasárnapja az „élet napja”. Csatlakozom az olasz püspökökhöz, akik üzenetükben arra hívnak fel, hogy a jelenlegi vál-
ságra adott hatékony válaszként az életbe és a családba fektessünk be. Üdvözlöm a Movimento per la Vita-t, és kívánom, hogy sikeres 
legyen az Egy közülünk kezdeményezés, hogy Európa mindig olyan hely legyen, ahol minden emberi életet védelmeznek emberi méltósá-
gában…” XVI. Benedek pápa Úrangyala imádsága (részlet), 2013. 02. 03.

Az emberi méltóság, az élethez való jog és minden ember integritásának jogi védelme a fogantatás pillanatától kezdve, valamennyi 
releváns területen, ami EU-s hatáskörbe tartozik.

Az emberi embrió méltósága és integritása tiszteletet érdemel. Ezt állapítja meg az Európai Unió Bírósága a „Brüstle” ügyben, 
melyben az embriót az ember fejlődésének kezdeteként definiálják. Amikor az embrió életéről van szó, az unió hatáskörébe tarto-
zó kérdésekben a következetesség garantálása érdekében az uniónak meg kell tiltania és be kell fejeznie minden olyan tevékenység 
anyagi támogatását, amelyben feltételezhetően emberi embriók megsemmisítése történik. Mindez különösen a kutatás, a fejlesztési 
támogatás és a közegészségügy területét érinti.

2013. február 25-én a Parlamentben a Fidesz–KDNP frakció katolikus képviselői csoportja kezdeményezte a csatlakozást a moz-
galomhoz.

A www.vecseylaszlo.fidesz.hu, a www.egykozulunk.hu, illetve a www.oneofus.eu honlapon részletes tájékoztatás található, és 
aláíróíveket is lehet letölteni.

Az ívek célba juttatását én magam is vállalom, továbbításra nekem is el lehet küldeni a 2141 Csömör, József Attila utca 8. posta-
címre vagy fogadóóráimra személyesen.

Köszönöm a segítségét, hisz ez egész Magyarország közös ügye.

Gödöllő, 2013. február 27.
Vécsey László, Pest Megye 6. sz. Gödöllői Egyéni Országgyűlési választókerületének elnöke

fizetett hirdetés

Aláírásgyűjtés  
a rezsicsökkentés mellett
A rezsicsökkentés nem a Fidesz vagy a kormány ügye, hanem 
minden magyar családé.

A szolgáltatók bírósági keresetekkel próbálják megakadá-
lyozni a közüzemi díjak mérséklésének megvalósítását, ezért 
szükséges, hogy az emberek határozott véleményt nyilvánítsa-
nak az ügyben. 

Kérjük, figyeljék a településük forgalmas pontjain kihelye-
zett aláírásgyűjtő standokat!

MAgyArország NeM hAgyJA MAgát!
Követeljük, hogy a magyar parlament minden  
külföldi és belföldi nyomás ellenére tartson ki  

a rezsicsökkentés mellett!
2002 és 2010 között a gáz ára a háromszorosára nőtt, az áram 
ára pedig megduplázódott. Ez többé nem fordulhat elő!

Az energetikai multicégek éveken át tízmilliárdokat keres-
tek a magyar embereken. 

A kormány véget vetett ennek, tíz százalékkal csökkentette 
a családok rezsiköltségeit.

Az energiacégek megtámadták a rezsicsökkentést a bírósá-
gon, s a jövőben is így akarnak tenni.

Ne hagyjuk magunkat! Támogassuk a kormány rezsicsök-
kentését!

Fidesz 
fizetett hirdetés
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versmondó verseny
A mŰvelŐdési otthonbAn
Április 10., 10.00: Weöres Sándor versillusztrációs és versmondó ver-

seny a Klapka György Általános Iskola és AMI szervezésében
Április 12., 15.00: A Klapka György Általános Iskola és AMI Weöres Sán-

dor versillusztrációs és versmondó versenyének gálaműsora

országos szólótáncverseny
A mŰvelŐdési otthonbAn
Április 27.: Országos Fülöp Ferenc Hagyományőrző Szólótáncverseny 

és Gála. Határon belüli és határon túli hagyományőrző együttesek leg-
kiemelkedőbb táncosainak versenye (részletes program a plakátokon 
és a művelődési otthon honlapján)

A költészet nApjA
Április 11., 10.00: Óvodások a művelődési otthon színpadán 
 14.00: Koszorúzás a Tóth Árpád-emléktáblánál. Közreműködnek a 

helyi iskolák tanulói

zene
Április 13., 18.00: MŰ-HELY-NAP a művelődési otthonban. Helyi és 

környékbeli amatőr zenekarok koncertje

közgyŰlés
Április 26., 14.00–15.00: Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének köz-

gyűlése a művelődési otthonban

elŐadás óvodásoknak
Április 30., 10.00: A Vidám Vándorok Társulat Csodatrombita című elő-

adása a művelődési otthonban óvodásoknak. Belépő: 500 Ft/fő

elŐzetes 
Május 1.: Májfaállítás. A hagyomány szerint május 1-re virradóra a legé-

nyek májusfát állítottak az általuk kedvelt leányoknak

szolgáltAtások 
A mŰvelŐdési otthonbAn
Április 8., 18.00: KRESZ-tanfolyamra jelentkezés és tájékoztatás
Április 15., 14.00–18.00: A Zöld Híd Régió Kft. (hulladékgyûjtés és 

-szállítás) ügyfélszolgálata

progrAmAjánló

Ha nálunk hirdet, hirdetése  
minden háztartáshoz eljut

Az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató Isaszeg Város Önkormányzatá-
nak havonta 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 ar-
chívumában. 

Hirdetésfelvétel és tájékoztatás a 28/584-590-es telefonszámon, il-
letve az ujsag@isaszeg.hu e-mail címen.
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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. 
április 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
Április 5.: dr. Tordai Gábor
Április 12.: dr. Mészáros Zsolt
Április 19.: dr. Kürti József
Április 26.: 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. Rákóczi u. 18. 
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. II. 16. – III. 15. közötti idôszak eseményeirôl

Születések

Kanalas András Urbán, Szobota Milán, Árvay Alíz,  
Fekete Ádám Nimród, Kiss Gergő, Kujáni Márton Attila, 
Cserényi Réka, Bukhár Mira Natália, Kovács Krisztián, 
Kanalas Tibor, Csontos Csenge, Madarassy Herman

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Házasságkötések

Házasságkötés az eltelt időszakban nem volt.

Halálesetek
Gerendás Károly (69 éves), Belsőmajori utca 49.
Palánkai István Józsefné Klincsek Margit Katalin 
(52 éves), Május 1. utca 10.
Gyöngyösi Józsefné Köntös Ilona (84 éves), 
Nagy Sándor utca 34.
Szöke Istvánné Papp Ibolya Edit (76 éves), 
Batthyány Lajos utca 45.
Raffai Bálintné Juhász Anna (86 éves), 
Ady Endre utca 37/a
Szőllősi János (80 éves), Nap utca 16.
Klincsek János (74 éves), Rákóczi utca 51.
Hanák Józsefné Pócsi Anna (76 éves), 
Kossuth Lajos utca 129.
Németh János (58 éves), Jegenye utca 36.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Polgármesteri hivatal

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Geri Sándort 
utolsó földi útján elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és mély-
séges bánatunkban részvéttel osztoztak.

Felesége és gyermekei



Az Isaszegi Történelmi Napok programja
Április 3.: Táncos toborzó a város terein 

Április 4., 16.00: A 25. Tavaszi 
Emlékhadjárat fotókiállításának megnyitója

16.15: Időutazás a történelem nyomában 5. 
– rendhagyó történelem óra a művelődési 
otthonban Görgey Artúr lába nyomán 
címmel. Előadó dr. Ócsai Antal, az 
előadással azonos című könyv szerzője

Kb. 17.30: Felvonulás indul a Falumúzeumtól 
a szentgyörgypusztai kőkereszthez

Kb. 18.15: Emlékest és koszorúzás a 
szentgyörgypusztai kőkeresztnél

Április 5., 12.00: 1849 méteres emlékfutás 
a humánerőforrás- és közoktatási bizottság 
szervezésében

18.00: Megemlékezés és koszorúzás a 
Szabadságtörekvések Emléktemplománál 
(református templom)

KÁrpÁtia-Koncert a művelődési 
otthonban

19.00: Kapunyitás
20.00: Stampedli együttes
21.00: Kárpátia zenekar

Április 6., az isaszegi csata emléknapja
Koszorúzások
9.30: Képesfa (Történelmi Vitézi Rend Isaszegi 

Alegysége)
11.00: Szlovák Kápolna (Isaszegi Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzat)
13.45: Múzeum (Isaszegi Múzeumbarátok 

Köre)
14.45: Katonapallag
15.30: Képesfa (Szent Márton 

Lovashagyományőrző Egyesület)
15.45: Városháza

programok
10.00-12.00: Nyílt huszártábor a tornaterem 

mögött (Madách u. 6.)
13.00: Magyar–lengyel barátság napja 

a Falumúzeumban az Isaszegi 
Múzeumbarátok Körének szervezésében

14.00: A városi rendőrőrs épületének átadása
a Szoborhegy alatt
11.00: Történelmi Szekértúra „Öreg Isaszeg” 

utcáin
11.00: Gyalogtúra a Szoborhegytől a 

Katonapallagig
11.00–18.00:  Kézműves-foglalkozások, népi 

játékok

13.00: Gyermekcsata és hagyományőrző 
bemutató

14.00: Népi forgatag – népi hagyományőrzők 
bemutatója

15.30: A Hadak Útja Lovas Sportegyesület 
bemutatója

16.00: Katonai és népi hagyományőrzők 
díszfelvonulása indul a Városházától a 
Szoborhegy alatti csatatérig a Magyar 
Hagyományőr Világszövetség gyalogos és 
lovas hagyományőrzőinek felvezetésével.

Kb. 17.00: Népi életképek, katonai díszszemle 
és isaszegi csatabemutató

Szoborhegy – honvédszobor
Kb. 18.00: Városi megemlékezés és 

koszorúzás a Magyar Hagyományőr 
Világszövetség tagjainak közreműködésével

Április 7., 6.00: Isaszegi Csata Emléktúra az 
Isaszegi Természetbarát Klub és az Útvonal 
Követők Klubja szervezésében. Indulás 
a Csányi Szőrme Kft.-től (Aulich u. 21.). 
Távok: 15  km, 30  km, 55  km. Információ: 
Notter Béla, telefon: 20/254-1746; e-mail: 
notter@fotnet.hu; web: http://itk.isaszeg.
info/


