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Indul a szennyvíztelep próbaüzeme
A lapunkban többször is tájékoztat-
tuk Isaszeg polgárait, hogy az uni-
ós támogatással megvalósuló új 
szennyvíztisztító építése milyen fá-
zisban van. Most elérkezett a pilla-
nat, hogy a műszaki átadás-átvétel 
január 16-i lezárását követően elin-
dulhat a kész beruházás próbaüze-
me. Január 20-át követően már az új 
szennyvíztisztító fogadja a település 
összes szennyvizét. A próbaüzem 
várható maximális hathónapos idő-
tartama alatt a finombeállítások 
megtörténnek a beépített techno-
lógiai berendezésekben, és a bio-
lógiai tisztítási folyamat hatásfoka 
a próbaüzem végére eléri majd a 
környezetvédelmi és uniós előírá-
soknak megfelelő hatásfokot.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal
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A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata  
Kiadó: LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Szilárdi László  

Szerkesztô: Adorjánné Fehér Éva  
Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea  

Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.
Telefon: 28/584-590 • e-mail: ujsag@isaszeg.hu • web: www.isaszeg.hu. 

Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva. 

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

miatt fenntartja a jogot a cikkek tartalmi változtatás nélküli rövidítésére. 

HirdeTéSi méreTeK éS árAK
méret  fekete-fehér színes
(szélesség × magasság) belső oldal belső oldal

1/1 oldal (181 × 262 mm) 25 400 Ft 31 750 Ft
1/2 oldal (181 × 128 mm vagy 87,5 × 262 mm) 13 970 Ft 19 050 Ft
1/4 oldal (87,5 × 128 mm vagy 181 × 61 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 fenti árakhoz képest 
100%-os felárat számítunk fel. Kedvezmények: 3 havi hirdetés megrendelése esetén 
5%, 6 hónapra 10%, 12 hónapra 15%.

Hirdetésfelvétel a 28/584-590-es telefonszámon, illetve az ujsag@isaszeg.hu e-mail 
címen minden hónap 20-áig.

Részletek a képviselő-testület döntéseiből
A képviselő-testület 2013. december 17-i ülésén módosí-
totta a Szervezeti és Működési Szabályzatát. A módosítással 
az ügyrendi, jogi és önkormányzati koordinációs bizottság 
(ÜJÖKB) működési területe kiegészült azzal, hogy a helyi te-
levízió, a városi honlap, a helyi újság szerkesztési feladatai-
nak ellátása szerkesztőbizottságként a bizottság mindenkori 
elnökének felelős szerkesztőként történő közreműködésével 
történik. 2010-től az ÜJÖKB elnöke Szilárdi László, aki de-
cember 17-től az Önkormányzati Tájékoztató újság, valamint 
a helyi televízió felelős szerkesztője.  

A képviselő-testület 2014. január 21-én megtartott ülé-
sén elfogadta az Isaszegi Sportegyesület 2013. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolóját. 

A képviselő-testület tudomásul vette a Szlovák Nemzeti-
ségi Önkormányzat 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoz-
tatóját, valamint tartalmi módosítás nélkül – a megváltozott 
jogszabályok átvezetésével – jóváhagyta az Isaszeg Város 
Önkormányzat és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kö-
zött 2013. évben létrejött együttműködési megállapodást. 

Hajdú Sándor képviselő 2013. december 30-án kelt 
és benyújtott nyilatkozatában bejelentette lemondását ön-
kormányzati képviselői feladatairól 2014. január 1. napjától 
kezdődően. A képviselői megbízatásáról történő lemondásá-
nak indoka: „Betegségem nem teszi lehetővé, hogy rend-
szeresen ellássam képviselői feladataimat. Úgy gondolom, 
hogy ha egy képviselő nem tud megfelelni ezeknek a fel-
adatoknak, céloknak akkor annak le kell mondani, és átadni 
a feladatkört nála aktívabb személynek. További jó munkát 
kívánok, és természetesen lélekben megmaradtam Isaszeg 
város önkormányzati képviselőjének.”

A Helyi Választási Bizottság 1/2014. (I. 16.) sz. HVB ha-
tározatával tudomásul vette Hajdú Sándor lemondását, és 
megállapította, hogy a Magyar Szocialista Párt bejelentése 
alapján a megüresedett önkormányzati képviselői helyre 
Barabás István lép. A képviselő-testület 2014. január 21-i 
rendkívüli ülésén Barabás István átvette megbízólevelét, és 
letette a képviselői esküt. A képviselő-testület Barabás Ist-
vánt megválasztotta a népjóléti és esélyegyenlőségi bizott-
ság, valamint a humánerőforrás- és közoktatási bizottság ön-
kormányzati képviselő tagjának.

A képviselő-testület a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglal-
takra figyelemmel kinyilvánította, hogy a 2014. évi költségve-
tési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar 
Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. A kép-
viselő-testület hozzájárult a 2014. évi adósságátvállalásra vo-
natkozó szerződés megkötéséhez. 

Az állam a 2014. adósságkonszolidáció során 168 880 598 
forint tőke, és annak az átvállalás időpontjáig várható járulék 
összegét vállalta át Isaszeg Város Önkormányzatától.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Tisztelt isaszegi lakosok!
Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének Népjó-
léti és Esélyegyenlőségi Bizottsága a szociálisan rászoruló la-
kosok részére az idei évben is vetőmagcsomag-támogatást 
kíván biztosítani.
A támogatás nyújtásának előfeltételei: 
– a kérelmezők egy főre jutó jövedelme nem haladhatja 

meg családosok esetében a 42 750, egyedülállók eseté-
ben az 57 000 forintot;

– a kérelmezőnek vállalnia kell kertjének a megművelését;
– engedélyeznie kell a vetőmag-támogatás felhasználásá-

nak környezettanulmány keretei között történő ellenőrzé-
sét;

– a vetőmag-támogatás iránti kérelmet (önkormányzati se-
gély – átmeneti támogatás iránti kérelem nyomtatvány 
kiegészítve a „Vetőmagigény felmérés” nyomtatvánnyal) 
2014. február 19-ig be kell nyújtania a polgármesteri hi-
vatal ügyfélszolgálatán. 

A népjóléti és esélyegyenlőségi bizottság a támogatás oda-
ítéléséről a benyújtás határidejét követő első ülésén, a be-
nyújtott kérelem elbírálásakor, az előfeltételek teljesülése 
mellett, saját mérlegelési hatáskörében dönt.

A támogatás igénybevételéről bővebb információt a pol-
gármesteri hivatal szociális irodájában kaphatnak az érdek-
lődők.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal
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Tisztelt állampolgárok!
Magyarország köztársasági elnöke ki-
tűzte az országgyűlési képviselők 
2014. évi választását. A szavazás napja 
2014. április 6. (vasárnap). A szavazás 
6.00 órától 19.00 óráig tart. Az Isaszegi 
Polgármesteri Hivatal Választási Irodá-
jának vezetője: Tóthné Pervai Katalin 
HVI-vezető/jegyző. A Helyi Választási 
Iroda címe: 2117 Isaszeg, Rákóczi ut-
ca 45.
Névjegyzék
A magyarországi lakcímmel rendelkező 
választópolgárok automatikusan kerül-
nek a központi névjegyzékbe. A sza-
vazóköri névjegyzékben szereplő vá-
lasztópolgárok a névjegyzékbe történt 
felvételükről értesítőt kapnak 2014. 
február 17-ig.

A névjegyzék a helyi választási iro-
dában (polgármesteri hivatalban) a vá-
lasztás kitűzésétől a névjegyzék lezárá-
sáig tekinthető meg online formában.
Ajánlás
A választókerületben választójoggal 
rendelkező választópolgár 2014. már-
cius 3-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet. 
A jelöléshez legalább 500 választópol-

gár érvényes ajánlása szükséges. Egy 
választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
Szavazás
A magyarországi lakcímmel rendelkező 
választópolgár személyesen szavazhat.

A szavazás napján lakóhelyétől tá-
vol tartózkodó választópolgár belföldön 
az általa megjelölt településen átjelent-
kezéssel, külföldön Magyarország kül-
képviseletein adhatja le szavazatát.

Átjelentkezést 2014. április 4-én 
16.00 óráig, a külképviseleti névjegy-
zékbe való felvételt 2014. március 
29-én 16.00 óráig lehet kérni a www.
valasztas.hu oldalon vagy levélben, il-
letve személyesen a lakóhely szerint 
illetékes helyi választási irodától.

Szavazni egy egyéni választókerü-
leti jelöltre és egy országos pártlistára 
lehet.

Az országgyűlési választáson nem-
zetiségiként regisztrált választópolgár 
országos pártlista helyett nemzetiségi 
listára szavazhat.
Mozgóurna igénylése
Mozgóurna iránti kérelmet a szavazó-
köri névjegyzéken szereplő, mozgá-

sában egészségi állapota vagy fogya-
tékossága, illetve fogvatartása miatt 
gátolt választópolgár nyújthatja be.

A kérelemnek legkésőbb 2014. áp-
rilis 4-én 16.00 óráig kell megérkez-
nie ahhoz a helyi választási irodához, 
amelynek szavazóköri névjegyzékén 
szerepel, vagy 2014. április 6-án, leg-
később 15.00 óráig kell megérkeznie a 
szavazatszámláló bizottsághoz.
Választási kampány
A választási kampányidőszak 2014. 
február 15-től 2014. április 6-án 19.00 
óráig tart. A szavazóhelyiséget magá-
ban foglaló épületnek a szavazóhelyi-
ség megközelítését szolgáló bejáratától 
számított 150 méteres távolságon be-
lül – közterületen – választási kam-
pánytevékenység 2014. április 6-án 
nem folytatható.

2014. április 6-án választási gyűlés 
nem tartható.

Részletes tájékoztatásért forduljon 
a polgármesteri hivatalban működő 
helyi választási irodához, vagy látogas-
sa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Helyi Választási Iroda

Az idei Erzsébet-program pályázati lehetőségei
Új pályázatokat hirdetett meg 2014-ben a Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány. A harmadik évébe lépő Erzsébet-program 
keretén belül 62 pályázatra jelentkezhetnek a gyerekek, nagy-
családosok, nyugdíjasok és fogyatékossággal élők. A program-
ra ebben az évben 3,5 milliárd forintot biztosít az alapítvány. 

A gyerekek részére 58 féle Erzsébet-tábort, köztük több 
mint 20 új tábort hirdetnek, amelyekre március 20-ig lehet 
jelentkezni. Újdonság a népi mesterségek tábora, az író-ol-
vasó tábor, vagy a hétfajta speciális sporttábor. A táborok 
minden gyerek számára nyitottak, az alacsony jövedelmű 
családokból érkezők 1000-2000, a többiek 10 000 forintért 
táborozhatnak egy-egy hétig.

Az alapítvány által nyújtott támogatások közül a szociális 
üdülést a nagycsaládosok és a fogyatékossággal élők vehetik 
igénybe, a 14 éven aluli gyerekek 2500, a felnőttek pedig 
5000 forintos önrész befizetésével. A pályázat benyújtásá-
nak a határideje február 28. 

Az Erzsébet-program keretében kiírt pályázatok az www.
erzsebetprogram.hu honlap nyitóoldalán, a Pályázatok me-
nüpont alatt találhatók. A pályázat beadásának feltétele az 
adatlapok, pályázati űrlapok hibátlan kitöltése és elektronikus 
továbbítása.

A pályázatokkal kapcsolatban személyes segítségnyújtás 
kérhető a „Segítőkéz” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat Móricz Zs. u. 16. sz. alatti épületében, a 28/494-042-es 
telefonszámon, illetve a csalad.segito@upcmail.hu e-mail cí-
men. A pályázatokkal kapcsolatos információt és segítséget 
nyújt továbbá a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. ügyfélszolgá-
lata az ugyfelszolgalat@erzsebetprogram.hu e-mail címen, 
illetve az 1/371-3242-es telefonszámon.

Szerkesztőség

Tisztelt lakosság!
Amennyiben éjszakáit közterületen vagy hidegben töltő 
emberről van tudomásuk, kérjük, hívják szolgálatunkat. 
Ingyenes szállást tudunk számukra biztosítani.

Magyar Vöröskereszt Utcai Gondozó Szolgálat 
(Gödöllő, Pécel, Isaszeg). Cím: 2100 Gödöllő, Tesse-
dik S. u. 4. Kovács Melinda (szociális munkás), telefon: 
70/933-8009. Tartósélelmiszer-, melegruha-felajánláso-
kat ugyanitt elfogadunk.
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Változások a béren kívüli juttatásokban
Érdemes utánajárnia kinek-kinek a munkáltatójánál, hogy az 
idei cafeteria-rendszerbe (már ahol van ilyen), azaz a béren 
kívüli juttatások körébe felvettek-e új elemeket, például a la-
káshitel-törlesztés támogatását. A tavalyi év végén elfogadott 
adótörvények értelmében ugyanis megvan már rá az elvi le-
hetőség, hogy a munkáltató adómentes támogatást nyújtson 
alkalmazottainak lakáshitel-törlesztésükre, akár havi 83 ezer 
forintig és öt éven keresztül. 

A hazai vállalatok döntő többsége biztosít valamennyi 
béren kívüli juttatást a dolgozóknak. A legelterjedtebb az Er-
zsébet-utalvány és a Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP), de sok 
helyen lehet választani az önkéntes nyugdíj- vagy egészség-
pénztári befizetésekből, kockázati élet- vagy betegségbizto-
sításokból is. (Az Erzsébet-utalványhoz kapcsolódó Erzsé-
bet-programról lásd külön írásunkat – a szerk.)

2014-től adómentes a lakáscélú hiteltámogatás, ha a 
méltányolható lakásigény mint feltétel teljesül – a szobák 
és az ott élők száma mellett a lakás értékét is figyelnie kell 
a munkáltatónak. A kapott támogatás legfeljebb a lakás árá-
nak 30 százaléka lehet. Mind a lakáscélú hitel, mind a már 
meglévő hitel törlesztésére adott támogatásnál – amelyet a 

munkáltató közvetlenül a banknak kell hogy utaljon – figye-
lembe kell venni az ötmillió forintos korlátot is. 

A munkáltató korlátlanul és szintén adómentesen adhat 
belépőt vagy bérletet dolgozóinak egyes sportrendezvények-
re, kulturális rendezvényekre pedig évi 50 ezer Ft-os keretig.

Isaszeg Város Önkormányzata idén – anyagi lehetőségei-
hez mérten – kompenzálni szeretné azon közalkalmazottait, 
akik nem részesültek az elmúlt időszak kormány által megva-
lósított bérfejlesztéseiből (ld. iskola- és óvodapedagógusok, 
védőnők béremelése. A szociális és gyermekvédelmi terüle-
ten dolgozók 5–11%-os béremelést kapnak márciustól, janu-
árig visszamenőleg.) Akik tehát kimaradtak, azok évi 60 000 
forintnyi cafeteriát fognak kapni; így a művelődési otthon és 
a könyvtár dolgozói, az IGESZ dolgozói közül pedig a konyhá-
sok, karbantartók és takarítók. Szeptembertől a dajkák, óvoda-
titkárok és pedagógiai asszisztensek is részesülnek központi 
bérfejlesztésben, ezért nekik az év első nyolc hónapjában 
kíván nettó 5000 Ft/fő/hó mértékű cafeteriát biztosítani ön-
kormányzatunk – ha a képviselő-testület is megszavazza ezt 
februári ülésén, az idei költségvetésünk tárgyalásánál.

Bajusz Dániel

Megemlékezés a 2. magyar hadsereg katasztrófájáról
Isaszeg lakossága idén is megemlékezett a 2. magyar hadse-
reg Don-kanyarban elszenvedett vereségéről. A megemléke-
zés során dr. Boldizsár Gábor honvéd ezredes, egyetemi do-
cens tartott előadást a zsúfolásig megtelt Falumúzeumban. 

Boldizsár Gábor részletesen foglalkozott előadásában 
azokkal a körülményekkel, amelyek az 1943 januárjában 
bekövetkezett csatavesztéshez vezetettek. Hogy a történ-
tek miértjét megérthessük, az ezredes úr előadásának első 
részében az I. világháború kitörésének okaival és a háború 
következményeinek elemzésével foglalkozott. Megállapítot-
ta – amit ma már senki sem von kétségbe –, hogy az első 
világháború kitöréséért a legkevésbé sem a magyarság volt 
a felelős. Tisza István miniszterelnök úr minden politikai be-
folyását latba vetette, hogy a háborút elkerüljük, előre látva 
annak ránk nézve vészjósló kimenetelét. A történelem igaz-
ságtalansága, hogy Tisza Istvánt meggyilkolták a háborúba 
való belépésünk miatt, és a győztes hatalmak Magyarorszá-
got sújtották a legnagyobb mértékben különböző szankciók-
kal, drákói intézkedéseikkel.

A háborús veszteségeink, valamint az ország teljes kirab-
lásának részletes ismertetése után a Trianonban meghozott 
békediktátum főbb adatait sorolta fel az előadó. Megállapí-
totta, hogy azon túlmenően, hogy az országunk területének 
kétharmadát a környező ellenséges országokhoz csatolták, a 
ránk rótt „jóvátétel” mértéke országunk teljes gazdasági elle-
hetetlenítését tűzte ki célul. Ilyen kilátástan helyzetben, egy 
Tanácsköztársaságnak nevezett vörös rémuralom után Hor-
thy Miklós kormányzó vezetésével, az ország sorsáért fele-

lősséget érző államférfiakkal vállvetve nemzetünk hihetetlen 
erőfeszítéseinek, áldozatvállalásának és Isten kegyelmének 
köszönhetően megmentették az országunkat attól, hogy az 
ezeréves Magyarország önálló államisága eltűnjön a törté-
nelem színpadáról. A harmincas évek végére Magyarország 
mindenféle társadalmi, gazdasági statisztikai mutatói alapján 
az Európai országok középmezőnyébe tartozott. A magyar 
pengő az egyik legstabilabb fizetőeszköznek számított Euró-
pában.

A békediktátumot aláírató nagyhatalmak nagyon jól tud-
ták, hogy egy újabb háború magvát vetették el a békefel-
tételeikkel. Arról is gondoskodtak, hogy Magyarország akár-
milyen szívós munkával, emberfeletti erőfeszítések árán se 
kerülhessen olyan helyzetbe, hogy katonai úton egyszer 
majd helyreállíthassa az ország integritását, területi egységét. 
Ezért előírták azt is, hogy az ország haderőt – mind létszá-
mát, mind felszereltségét tekintve – csupán egy minimális 
szinten tarthatott fenn. Az ország csak 1938-ban került olyan 
helyzetbe, hogy a küszöbön álló újabb háborúra felkészíthes-
se hadseregét. Boldizsár Gábor részletesen elmondta azt is, 
hogy az ország vezetői milyen diplomáciai próbálkozásokat 
tettek annak érdekében, hogy elkerülhessenek egy Német-
országgal megkötendő katonai szövetséget. A magyar diplo-
mácia próbálkozásai teljes visszautasításra találtak az antant 
hatalmak részéről. Magyarország geopolitikai helyzetéből 
adódóan a fegyverkező nagyhatalmak érdekszövetségeinek 
következtében olyan kényszerpályára került, hogy elkerülhe-
tetlen lett a tengelyhatalmakhoz való csatlakozása.
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Részletesen hallhattunk II. világhá-
ború kitörésének közvetlen okairól, a 
Molotov–Ribbentrop-paktum alapján 
Lengyelország két nagyhatalom ál-
tal történt lerohanásáról és Magyar-
országnak a lengyeleket mentő akci-
óiról. A bécsi döntések következtében 
– a nemzetközi hatalmak megegye-
zésével – visszakerült az anyaország-
hoz elcsatolt területeinek egy része. 
A hazatért területek lakossága nagy 
ovációval fogadta a bevonuló magyar 
csapatokat mind Felvidéken, mind 
Kárpátalján, természetesen ugyanúgy Erdélyben is. Egyedül 
a Délvidék visszatérésénél került sor a szerbekkel fegyveres 
konfliktusokra, amikor a német haderő előrenyomulásának 
támogatásaként a csapataink bevonultak a Délvidékre. 

A magyar hadsereg kiképzésére, felszerelésére, a hadi-
ipar megfelelő kiépítésére nem volt Magyarországnak ele-
gendő ideje. De amit lehetett, mindent megtettek, szinte 
erőn felül azért, hogy az ország védelméhez szükséges had-
erő felállításra kerüljön.

A néhány év alatt hadrendbe állított honvédség az ország 
védelmére, de nem az orosz sztyeppéken, 40 fokos hideg-
ben, a Szovjetunióval való harcokra lett felkészítve. Arra nem 
számíthatott a magyar hadvezetés, hogy a németek olyan 
helyzetbe fognak jutni, hogy egy teljes magyar hadseregnek 
a Szovjetunióban folyó harcokba való bevetését is kénytele-
nek lesznek kikövetelni. A magyar hadvezetés a 2. magyar 
hadsereget minden rendelkezésre álló hadfelszereléssel el-
látta. Az orosz tél viszontagságainak elviseléséhez a lakos-
ság adományaival is hozzájárult a katonáink felszerelésének 
kiegészítéséhez. A Don kanyarulatában a folyó 200 km-es 
szakaszát kellett védenie a 2. magyar hadseregnek. A Vö-

rös Hadsereg döntő támadására akkor került sor, amikor már 
von Paulus 200 ezres haderejét bekerítették, és az olaszok 
is döntő vereségeket szenvedtek. Zsukov marsall 1943. ja-
nuár 12-én elérkezettnek látta az időt, hogy az urivi hídfőre 
támaszkodva, támadást indítson a tengelyhatalmak csapatai 
ellen a magyarok által védett frontszakaszon is. A nem meg-
felelő hadfelszereléssel ellátott magyar hadsereg néhány 
napi elkeseredett ellenállást fejtett ki a Vörös Hadsereg kon-
centrált támadásával szemben, de rövid időn beül a front 
teljesen összeomlott. Jány Gusztáv vezérezredes, a 2. ma-
gyar hadsereg főparancsnoka – a német hadvezetés tiltása 
ellenére – január 17-én kiadta a parancsot a visszavonulásra.  
Az egy hétig tartó harcokban közel százezer fős veszteséget 
szenvedett el a hadsereg. A pontos adatokat még a mai na-
pig sem tudták megállapítani. A visszavont hadseregnek 52 
ezer főt kitevő töredékét sikerült  átmenekíteni a Dnyeper 
nyugati partjáig, ahonnan aztán hazaszállították a még élet-
ben maradt katonákat Magyarországra.

A hallgatóság megrendülten hallgatta végig Boldizsár ez-
redes úr előadását, majd az előadást követően átvonultunk a 
világháborús hősi halottak emlékművéhez, ahol felsorakoztak 
a Történelmi Vitézi Rend zászlótartói. A Himnusz eléneklése 
után Bodrogi Imre felolvasta Bujdosó Ágnes Don-kanyar cí-
mű versét. Bozsik Fruzsina Kincső egy a II. világháború ihlette 
népdalt énekelt el az elhunytak emlékére, majd ezt követően 
Bodrogi Imre felolvasott egy 1991-ben papírra vetett visz-
szaemlékezést. Ezt a történetet a ’91-ben, a Don-kanyarban 
hősi halált halt honvédek nyughelyeinek felkutatására szer-
veződött első hivatalos csoport valamelyik tagja írta. Szinte 
hihetetlen elgondolni, hogy ’91-ig nem volt arra módja és 
lehetősége az elesett honvédek hozzátartozónak, bajtársai-
nak, a magyar hivatalos szerveknek, hogy az 1943 január-
jában elesett honvédek nyughelyeinek, sírjainak helyszínét 
felkeressék, néhány koszorúval vagy akár csak egy-egy szál 
gyertyával, virággal leróják kegyeletüket hősi halottaink nyug-
helyénél. Megemlékezésünket a Szózat eléneklésével, majd 
a világháborús hősi emlékmű megkoszorúzásával zártuk. 
A tavaszt idéző, meleg januári éjszakában még sokáig pislá-
koltak az elhelyezett mécsesek lángjai, jelezve, hogy méltó-
képpen emlékezett meg Isaszeg város lakossága a Donnál 
elpusztult honvédekről.

Csekeő Ervin

Fotók: Szmolicza József
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2900 éves borotva az isaszegi szennyvíztisztító ásatásáról

Az isaszegi szennyvíztisztító bőví-
tésével kapcsolatos régészeti feltá-
rásról és az ott előkerült leletekről 
az Önkormányzati Tájékoztatóban 
számos tudósítás jelent meg. Eze-
ket szeretném kiegészíteni azzal, 
hogy a leletek itt nem csak úgy, vé-
letlenül „bukkantak” elő.

Az előzmények az 1980-as 
évekre nyúlnak vissza, amikor az 
MTA Régészeti Intézetének mun-
katársai a Magyarország Régészeti 
Topográfiája Gödöllői járást feldol-
gozó kötetének adatait vették fel. 
A munka az isaszegi Falumúzeum-
ban évtizedek alatt összegyűlt cse-
repek savazásával kezdődött, amit 
a múzeumbarátok köre végzett el. 
Az ehhez szükséges 10 liter só-
savat az intézetében Makkay János 
régésztől kaptuk. Ezután a leleteket 
az MTA Régészeti Intézetébe szállí-
tották, ahol azokat meghatározták, 
lefényképezték, és a lelőhelyüket rögzítették. A lelőhelyeket 
terepbejárással az intézet régészei hitelesítették, segítségül a 
lelőhelyeket jól ismerő, onnan leleteket beszállító személye-
ket kértek fel. Ilyen bejárásokon a Bika-tónál is többször részt 
vettem Kvassay Judit és Miklós Zsuzsa régészekkel. 

A régi szennyvíztisztító építkezése idején a kiásott alapból 
kézzel sikerült kikaparnom egy késő bronzkori urna felének 
darabjait, amit Kővári Klára régész, a Pest Megyei Múzeumok 
Igazgatóságának munkatársa restauráltatott, és az isaszegi 
múzeum állandó kiállításán helyezett el. Ő is a topográfiai 
munkaközösség tagja volt. A topográfiai kötet szerkesztője 
Torma István régész volt, aki rendkívüli memóriával rendel-
kezett. Egy lelőhely pontosítása alkalmával derült ki, hogy az 
isaszegi lelőhelyeket fejből ismeri.

A 2012-ben megjelent a Magyarország Régészeti Topo-
gráfiájának 11. kötete. A szorgalmas gyűjtő- és feldolgozó-
munka eredménye, hogy Isaszegen az id. Szatmáry Zoltán 
által számon tartott 7 őstelepülési hely 46 régészeti lelő-
helyre bővült. A szennyvíztisztító területe a topográfiában a 
13/16-os számot kapta. Ezek a lelőhelyek nyilvántartott ré-
gészeti lelőhelyek, amelyek a kulturális örökségvédelmi tör-
vény hatálya alá tartoznak. Itt földmunkát végezni előzetes 
bejelentés után a kijelölt régész jelenlétében lehet, a lelet-
mentő ásatást pedig a kivitelező költségére végzik el.

Így kezdődtek el és zajlottak le a nyilvántartott 13/16-os 
lelőhely földmunkái Patay Róbert régész felügyeletével 2012 
őszén. Patay Róbert vezette a régészeti feltárást is, amelyet 
az esős időjárás többször késleltetett. Az ásatás végül 2013 
májusában sikeresen befejeződött, a szennyvíztisztító bővíté-
se folytatódhatott. A teljes ásatás tudományos feldolgozását 

és publikálását a tárgyak restaurálása után az ásatás vezetője 
vagy az általa felhatalmazott régész szakember fogja elvé-
gezni. Ennek időtartama több évet is igénybe vehet.

Az ásatásból eredő hátrányok Isaszeg számára jelentős 
kulturális nyereséggé alakulhatnak:
– Isaszeg pilinyi kultúrába sorolható késő bronzkori telepü-

lése bekerül a régészeti irodalomba, és az erről készült 
tanulmány vagy annak kivonata megvásárolható lesz a 
falumúzeumban.

– Az ásatás leletei a restaurálás és a tudományos feldol-
gozás után az isaszegi Falumúzeumban kerülhetnének 
kiállításra, amelyek ugrásszerűen megemelnék az ide lá-
togatók számát.

Végül rátérek a címben szereplő tárgyra. Az ásatáson négy 
hétig hetente egy napot töltöttem el mint az Isaszegi Mú-
zeumbarátok Körének elnökségi tagja, a volt régész szakkör 
vezetője. Patay Róbert ásatásvezető régésszel együttműköd-
ve az ásatási terület fémdetektoros átvizsgálását végeztem 
el. Néhány apró lelet begyűjtése után április 19-én került 
elő a félholdat és más asztrális szimbólumokat ábrázoló, 
áttört díszítésű, bronzból öntött, nyakban felfüggeszthető, 
kb. 2900 éves kétszárnyú borotva. Az ilyen típusú borotvák 
megjelenését az irodalom a pilinyi kultúra utáni kora vaskori 
átmeneti korra teszi, ami a Kr. e. 1000–900-as évekre tehe-
tő. Pontos leírása és tudományos értékelése a restaurálás, 
valamint az ásatás összes leletének szakemberekkel történő 
feldolgozása után történik.

Összeállította: Juhász Vilmos,
az Isaszegi Múzeumbarátok Körének elnökségi tagja,  

a volt régész szakkör vezetője

A 2900 éves borotva az ásatást vezető 
Patay Róbert régész tenyerében
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Turizmus az értéktárak mentén 2013–2014
Sokszor halljuk, mondjuk, hisszük is, ha megtapasztalhatjuk, 
hogy a turizmus húzóágazat. Kérdés, hogy tudunk-e meg-
felelően élni vele…

Városunk a Gödöllő Környéki Turisztikai Egyesületnek 
megalakulása óta a tagja. 2013. március elején Budapesten, 
az Utazás kiállításon az egyesület standján tudtuk bemutat-
ni Isaszeg turisztikai lehetőségeit, népi és történelmi hagyo-
mányőrző rendezvényeit, gyönyörű természeti adottságait, 
vendégváró éttermeit. 

Áprilisban a Lázár-lovasparkban, a régió egyik legismer-
tebb turisztikai helyszínén zajlott az éves közgyűlés és a Gö-
döllői Régió Turizmusáért 2013 díj átadása.

Májusban Tápiószentmártonban ismerhettük meg a ré-
gió egyik legnagyobb álmának, Attila fából készített palotájá-
nak terveit a Kincsem lovasparkban.

Júniusban a mogyoródi Hungarokart Center mutatkozott 
be.

Júliusban Nyársapáton az V. Lecsófesztivál és a Kenyér, 
Bor és Kultúra Ünnepén szakmai programon vettünk részt.

Augusztusban a zsámboki Lecsó a keceléből című kultu-
rális turisztikai fesztiválon voltunk.

Szeptemberben a gödöllői Belvárosi Napokon, a Civil ut-
cán mutattuk be kollegáimmal Isaszeg nevezetességeit és 
programjait.

November hónapban a csömöri evangélikus gyülekezet 
vendégei voltunk.

Decemberben a művelődési otthon színeiben Marcsó 
nénivel (Nagy Jánosné) részt vettünk a mogyoródi Pipa 
csárdában megtartott dr. Ketter László gasztronómiai verse-
nyen, amelyen újra sikert sikerre halmozhatott városunk. Táj-
jellegű ételsorokat kellett felkínálni, a versengésben tizenkét 
csapat vett részt.

Dr. Horváth Viktória, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
turizmusért felelős helyettes államtitkára az év végi konfe-
rencián elmondta, hogy készül az új turizmusfejlesztési kon-
cepció, tervezik a hétéves ciklus uniós forrásait. Cél, hogy 
az új turisztikai termékeket fejlesztők lépjenek szövetségbe, 
a vállalkozók az önkormányzatokkal dolgozzanak, működje-
nek együtt. Sok utazásszervező, idegenvezető dolgozik papír 
nélkül, a falusi vendégasztal lehetőségeit nem használjuk ki 
eléggé, és szó volt a SZÉP-kártya turizmusgerjesztő hatásáról 
is. A vendéglátás minőségfejlesztése, a helyi termékek el-
terjedése nagyon fontos a szakmában, a vándorló „céhlegé-
nyek” szakmai tapasztalatokkal gazdagodva térjenek vissza. 
Mindezekről dr. Gundel János, a BGF volt tanszékvezetője 
és dr. Sándor Dénes, a BGF docense beszélt. 

A mi sorsunk a gyermekeink kezében van – mondta az 
örök igazságot Benke László olimpiai bajnok mesterszakács. 
A legjobban fizető szakma a szakács szakma, s mivel a ma-
gyar ember leveses típus – amit vagy kanalaz vagy poharaz 
–, így a mi életünkben fiatal szakembereinknek igen fontos 
szerep juthat.

Mikszáth szavaival: „…az ősi ételek ízét, a magyarságot 
ne hagyjátok veszni…” 

Lássuk, hogy a mogyoródi gasztronómiai versenyen csa-
patunk Marcsó néni főzőtudományával milyen ételsorral va-
rázsolta el nemcsak a híres Laci bácsit, de a neves szakmai 
zsűrit is: tárkonyos gombócleves, savanyú káposztás nudli 
aprópecsenyével, diós, mákos, kakaós álom. Aki kíváncsi a 
receptekre is, keressen bennünket. (E-mail: idgymo@gmail.
com.) A fentiekből az derül ki, hogy a turizmus és az érték-
tárak céljai közösek, megismerni, megismertetni egymás ér-
tékeit isaszegi értékeink nyomán.

Verseczkyné Sziki Éva igazgató
Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeum
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Rendezvényeinkről
A háború a béke követe, a békevágyó emberiség felébredé-
se. A nagyhatalmak jönnek, mennek, a békevágy örök. Ha 
nyitott szívvel, lélekkel figyelem a háborús történeteket, min-
denhol az az emberi igazság jelenik meg, hogy az emberek 
élni akarnak, egyszerűen élni akarunk.

A 2014. év – többek között – az első világháború 100 
éves emlékezetének jegyében zajlik. Igen, a nagyhatalmi tö-
rekvéseken kívül a „kis” emberek számára a túlélésről szól 
a háború. A visszatérés reményéről a hazájukba, az ottho-
niakhoz. A sok helyen olvasott, az idő sodrában megtörténő 
harcokról emlékezők mindannyian a feldolgozhatatlan emlé-
kekről, érzésekről szólnak.  A visszatérők gondolatait a halál 
tölti ki, amelyet néha szeretnének megosztani az otthon élő 
szeretteikkel, vagy kiírni magukból a kegyetlen emlékképe-
ket, azt a rengeteg embert, akiket leszakadt végtagokkal lá-
tott, a számtalan szanaszét heverő lábat és kezet, a kínok 
között, dühöngő őrültként haldokló katonákat.

S talán bennük tudatosult igazán, hogy milyen könnye-
dén tud kihunyni az élet, és mit jelent az otthon. Számukra 
az otthon maradottak emléke, fotói, képeslapjai, levelei ad-
ták meg a túléléshez szükséges erőt.

A háború mindig ugyanaz, a „beavatottak” szörnyűsé-
geket megélt emlékképei időponttól függetlenek. 1943. 
január 12-én indult el a II. világháború doni áttörése, erre 
az évfordulóra emlékezünk immáron közel húsz éve Isasze-
gen is. Dr. Boldizsár Gábor ezredes úr a Falumúzeumban 
elevenítette fel a történelmi összefüggéseken túl a magyar 
„kényszerpályát”, majd a méltó koszorúzás hangulatát meg-
teremtve vitéz Bodrogi Imre versidézetekkel, Bozsik Fruzsina 
Kincső gyönyörű dalokkal tette emlékezetessé az estet.  

Ebben az évben emlékezünk a Dózsa-féle felkelésre is.
A történelem eseményeit nyomon követve az Időutazás 

a történelem nyomában című, már harmadik éve sikeres 
ismeretterjesztő előadásra gyűltek össze szép számmal a 

város fiataljai január 17-én a mú-
zeumban, hála a lelkes pedagó-
gusoknak. Ősz Gábor történész a 
török kort mutatta be élményszerű 
előadásával. Az élvezetes előadást 
kézműves-foglalkozás, ételkóstoló 
és hastáncbemutató kísérte.

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 
22-én, annak emlékére, hogy – a dokumentumok tanúsága 
szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban Csekén ezen a napon 
tisztázta le a Himnusz kéziratát.

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat 
adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes 
hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erő-
sítésének. Felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző 
tárgyi és szellemi értékeinket. Január 22-én a művelődési 
otthonban a magyar nyelvnek szenteltünk kiemelt figyel-
met, hiszen nemzeti kultúránk legfontosabb záloga a nyelv, 
amelynek létünket, fennmaradásunkat köszönhetjük.  „Nyel-
vünkben éljük meg a jelent, de benne van a múlt, és nyel-
vünk üzenet a jövő nemzedékei számára is.” A gazdag hu-
morú délutáni előadást a Damjanich János Általános Iskola 
diákjainak  – felkészítő tanáruk volt Kelemen Csikiné Feigel 
Zsuzsanna tanárnő –, a Klapka György Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak – felkészítő pedagó-
gus Kurunczi Imréné, Fercsikné Haász Veronika és Hernyes 
Virág tanárnő –, valamint a SZISZI diákjainak – felkészítő ta-
nár volt Illésné Deák Zsuzsa, Sasvári Kinga és Bebrevszky-
Hillender Anita – köszönhettük.

Az Isaszegi Értéktár bizottság támogatta a Jókai Mór Váro-
si Könyvtár, a Dózsa György Művelődési Otthon és a Csata 
Vendéglő összefogását a január 26-i, magyar kultúra napi 
rendezvény alkalmával.

Színházi előadásban – Ács Tamás színművész és a Csata 
Táncegyüttes közreműködésével – Babits Mihály örökérvé-
nyű üzenetét megjelenítve láthattuk a Jónás könyvét. Az elő-
térben könyvkiállítás és ételkóstoló várta a város lakóit. 

Csoportjainkkal – Isaszegi Asszonykórus, Csata Tánc-
együttes – készülünk a farsangi bemutatkozókra. Felléptünk 
az isaszegi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szervezésé-
ben tartott Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesüle-
te közgyűlésén. 

Év elején számadással, számvetéssel illik kezdeni, amit 
mi is megtettünk, de az élet sodra újabb kihívások elé állított 
bennünket, amelyekben településünk közösségeinek erejét 
érezhettük, élhettünk meg. Itthon vagyunk, és ez jó, ha minél 
többen érzik így. Együtt neveltünk, együtt nevettünk, elfogad-
juk egymást… Köszönjük.

Verseczkyné Sziki Éva igazgató
Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeum 



Apró kezek – ügyes kezek
Több éves hagyomány már intézmé-
nyünkben, a Klapka-iskolában, hogy 
nagycsoportos óvodások és szüleik ré-
szére ősszel és télen az adott időszak-
nak megfelelően kézműves-foglakozá-
sokat szervezünk.

Ebben a tanévben sem történt ez 
másként: ősszel az évszakhoz kap-
csolódóan játékos foglalkozást, télen 
pedig a karácsonyi ünnepkör kínálta 
alkalmat kihasználva tartottunk dalos, 
mesés ajándékkészítő délutánt. A kicsi-
nyek – a tanító néni zongorakíséretével 
– közösen énekeltek, karácsonyi képet 
dekupázsoltak, s egy mesefilm segít-
ségével a közelgő ünnep hangulatát is 
felidézték.  Végezetül közösen díszítet-
tek kis karácsonyfákat. Az apró kezecs-
kék szorgosan dolgoztak.

Minden nagycsoportos gyermek 
és szülő számára nehéz a szeptembe-
ri iskolakezdés. Ehhez szeretnénk se-
gítséget nyújtani azzal, hogy február, 
március, április hónapban szombat 
délelőttönként Klapkalandozás címmel 
ismerkedő foglalkozásokat szervezünk. 
A gyerekek játékos órákat tölthetnek el 
az iskolánkban, amelynek célja, hogy 
feloldja az idegen környezettel szem-
ben fennálló szorongásokat, gátlásokat, 
és örömmel várják az iskolakezdést.    
Amíg a tanító nénik a gyermekekkel 
foglakoznak, a szülők érdeklődhetnek 
iskolai életünkről, szokásainkról, meg-
valósult és tervezett programjainkról. 
Szívesen válaszolunk felmerülő kérdé-
seikre is.

A következő tanévben is várjuk 
leendő elsőseinket az emelt szintű 
ének-zene, emelt szintű angol vagy né-
met nyelvoktatásra. Elsőseink számára 
az informatika szakkör mellett kínáljuk a 
művészeti iskola foglalkozásait is.

A tanórákra való felkészülést dél-
után iskolaotthon és napköziotthon 
keretében biztosítjuk tanulóinknak. 
Igény szerint délután öt óráig ügyele-
tet biztosítunk a gyermekek számára. 
Kérjük, figyeljék honlapunkat, illetve a 

városban és az óvodákban elhelyezett 
plakátjainkat.

Mindenkit szeretettel várunk.
Molnárné Ruck Judit igazgató,

Horváthné Pataki Éva  
igazgatóhelyettes
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Hetvenöt évből hatvan a labdarúgás szolgálatában
Az Isaszegi Sport Egyesület mindenkori legeredményesebb 
labdarúgóedzője Kiss Sándor úr – néhai Szendrő János szak-
osztályvezető megőrzött regiszteres füzete szerint – hetven-
öt éve, 1939. március 9-én született. Hatvan évvel ezelőtt, 
1954-ben, tizenöt éves korában került leigazolásra az egye-
sület ifjúsági csapatához. A Pest Megyei Labdarúgó Szövet-
ség által kiállított igazolványának száma: 290436.

Akkoriban az ifjúsági csapat – a felnőttek előmérkőzéseit 
játszva – a Pest megyei II. osztályban szerepelt. A mindig do-
bogóközeli eredményt elérő gárda összeállítása 1955-ben 
a következő volt: Kuskó Mihály – Bene József, Csima Lajos, 
Polgári István – Kovács János, Csámpai András – Szabó 
László, Kiss Sándor, Nagy Sándor, Stefcsik Ferenc, Szalkai 
Sándor. Játszott még Csámpai Rudolf is.

Kiss Sándor tehetségének és szorgalmának köszönhe-
tően 1956-ban már a felnőttcsapatban rúgta a labdát. Az 
1957–58. évi Pest megyei II. osztályú bajnokságban Isaszeg 
felnőttlabdarúgói a nyolcadik, míg az ifik a második helyen 
végeztek.

1958 nyarán megszűnt a megyei II. osztály, s így Isaszeg 
csapata is visszakerült a labdarúgás járási szintjére. Az isasze-
gi tizenegy a Gödöllői járásban 1958–59-ben és 1959–60-
ban egymás után kétszer is bajnokságot nyert a következő 
összeállításban: Kóti Pál – Zombori János, Kiss Sándor, Futó 
István – Surman József, Kiss János – Lázár András, Surman 
István, Csima Ferenc, Péter József, Répási Ferenc. Játszott 
még Kovács Sándor, Ragács János, Hajdú Jó-
zsef és Budaházi Ferenc is. Mivel a tíz járási el-
ső helyezettnek még három csoportban kellett 
megküzdenie a megyei I. osztályba való jutásért, 
a csapatnak sajnos nem sikerült oda felkerülnie.

Ezután a szabadrúgásairól híres Kiss Sándor 
– ízületi betegsége miatt – játékospályafutását 
ugyan befejezte, de sportszeretete az ifik edző-
jeként a pályán tartotta. 1961 őszétől ismét lét-
rehozták az akkor területi bajnokságnak hívott 
megyei II. osztályt, ahová az isaszegi csapat az 
1960–61. évi járási bajnokság ezüstérmeseként 
került besorolásra.

A Testnevelési Főiskolán 1967-ben edzői 
(labdarúgó-oktatói) képesítést szerző Kiss Sán-
dor az ifjúsági csapattal mindig jó eredményt ért 
el. Teljesítményét jellemzi, hogy 1965-ben arany-, 1966-
ban ezüst-, 1967-ben arany- és 1968-ban ezüstérmet sze-
reztek a megyei II. osztályban.

1968-ban megyei II. osztályú bajnokságot nyert a felnőtt-
csapat. Így 1969-től az ifik is a megyei I. osztályban szere-
peltek, ahol Kiss Sándor irányításával 1969-ben a hetedik, 
1970 tavaszán a negyedik, az 1970–71-es bajnokságban 
pedig a dicséretes második helyezést érték el.

Az 1971/72-es megyei I. osztályú isaszegi felnőtt csa-
patnál már Kiss Sándor volt az edző, amikor is az 1911 óta 
máig fennálló isaszegi egyesület felnőttcsapatának minden-

kori legjobb helyezését érték el a Ceglédi Honvéd Bem SE és 
a Nagykőrösi Kinizsi SE mögött megszerzett bronzéremmel.

Az 1975–76-os bajnoki évtől kezdődően megyei szinten 
a felnőttcsapatok előmérkőzéseit az ifjúságiak helyett a ser-
dülőcsapatoknak kellett kötelezően játszaniuk. Így került sor 
a „kölyök” csapat megszervezésére Isaszegen is, amelynek 
első edzője – az irigység miatt a felnőtteknél leváltott – Kiss 
Sándor lett. Két évig veretlenek voltak, s további két évig a 
kiemelt osztályban szerepeltek.

Ez idő tájt alakult meg az egyesületnél a mindmáig az 
élmezőnyben végző öregfiúk csapata is, amelynek trénere 
tizenkét éven át a velük kétszer aranyérmet szerző Kiss Sán-
dor volt. Legutóbb 2010-től 2013 nyaráig az ifjúsági csapat 
edzőjeként ért el sikereket úgy, hogy a korábban szétesett 
gárdát összekovácsolta, s – mint mindig – fiatal játékosokat 
nevelt ki a felnőttcsapat számára.

Kiss Sándor úr játékosként és edzőként önzetlen ma-
gatartásával, szerénységével, szakértelmével és példátlan 
eredményességével hatvan éven át szolgálta a százhárom 
esztendős Isaszegi Sport Egyesületet. 2011-ben, a sportkör 
centenáriumi ünnepségén, a Magyar Labdarúgó Szövetség 
Pest megyei igazgatója eredményes, hosszú pályafutása el-
ismeréseként – javaslatomra – oklevéllel tüntette ki. Hetven-
ötödik születésnapja alkalmával – sportbarátai és tanítványai 
nevében is – további jó egészséget és szurkolást, hosszú és 
boldog életet kívánunk neki.

A fénykép 1972 tavaszán készült a Pest megyei I. osztályú 
bajnokságban bronzérmet nyert, minden idők legeredmé-
nyesebb isaszegi csapatáról. Felső sor: Bagi Lajos elnökhe-
lyettes, Csernák György, Lázár András sportköri elnök, Haj-
dú János, Fekete István, Skribek Pál, Békési József, Nagy 
József, Szaniszló István, Harmati Károly intéző, Kiss Sándor 
edző. Középső sor: Szabó István pénztáros, Halászi Ferenc, 
Keglovics Ferenc, Bene Sándor, ifj. Bagi Lajos, Zombori 
László, Ceglédi Sándor elnökségi tag. Alsó sor: Tóth János 
és Grezsák József.

Szendrő Dénes
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Könyvtári hírek
Könyvtárunk életében az év első két hónapjának legfon-
tosabb teendői közé tartozik a költségvetés, a beszámoló 
és a munkaterv készítése, valamint az elmúlt év statisztikai 
adatlapjainak kitöltése, amely utóbbi alapján kapjuk az ér-
dekeltségnövelő támogatást. Ez az összeg 2013-ban 338 
ezer Ft volt, amelyet könyvek, CD-k és DVD-k vásárlására 
használtunk fel.

2014-ben az első 
rendezvény a Tóth Ár-
pád Nemzeti Társaskör 
magyarságismereti sza-
badegyetemi sorozatá-
nak előadása volt január 
17-én, ahol Bakos Ist-
ván művelődéskutató, 
a Bethlen Gábor Alapít-
vány kurátora Teleki Pál 

élete és utóélete címmel tartott egy érdekes, együtt gon-
dolkodásra és beszélgetésre késztető előadást. 2001-ben, 
halálának hatvanadik évfordulóján a Magyar Örökség Díjjal 
emlékeztettünk Teleki Pál kiemelkedő nemzetszolgálatá-
ra, s mindarra, amit a vesztett háború és a trianoni ítélet 
nyomán megcsonkított […] ország közállapotainak rend-
betételéért, […] illetve a magyar állam függetlenségéért 

és jövőjéért tett – hangzott el az esten. A művelődéskutató 
idézett Teleki Pál gróf beszédeiből és írásaiból is: A ma-
gyar földet és népét jól meg kell ismernünk, és lélekben 
is érezni kell a hazát! [...] A mi szociális feladatunk csak az 
lehet, hogy összefogjuk a magyar társadalmat, a széthulló 
és egyéni érdek után szaladó embereket. Éppen ez az, amit 
egy kormány magára hagyva nem tud megteremteni. Ezt a 
munkát mindazoknak kell elvégezniük, akik a nemzet élén 
járnak. (Gróf Teleki Pál: Merjünk magyarnak lenni). Szép 
számmal fogytak a fenti címen megjelent kötetek is, ame-
lyeket a szerző mindenkinek dedikált. 

Február 21-én 18 órakor a Dózsa György Művelődé-
si Otthonban lesz a következő városi szintű összejövetel a 
kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából.

Január 21-én vendégül láttuk a Hétszínvirág Óvoda Nap-
raforgó csoportját, akik első ízben jártak nálunk. Egy játékos 
könyvtárbemutató foglalkozást tartottunk részükre. Beszél-
gettünk a beiratkozásról, a könyvtári rendről stb. A jó hangu-
latú foglalkozáson elhangzottak találós kérdések, mondókák, 
csalimesék, és közösen énekeltük el Weöres Sándor Regé-
lő című megzenésített versét. A foglalkozást képes mesés-
könyvek nézegetésével zártuk.

A magyar kultúra napja alkalmából január 23-án Álljon 
meg egy kérdésre: Játék és irodalom címmel a nap során 
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A római katolikus egyházközség eseményei
Február 3. és 11. között hétköznap 17.30-tól, vasárnap du. 3 
órától Lourdes-i ájtatosságot végzünk a templomban.

Február 2.: Gyertyaszentelő Boldogasszony,  
az Úr bemutatásának az ünnepe
Bár az ünnep neve Szűz Máriára utal, ez mégis Jézus ünne-
pe. Éppen negyven nappal vagyunk karácsony után. A zsidó-
törvények szerint ekkor járt le Mária tisztulási ideje a szülés 
után. Ekkor kellett bemutatni a gyermeket a templomban. 
A szentírás tanúsága szerint itt találkozik a szent pár az idős 
Simeonnal és Anna prófétaasszonnyal. Simeon ígéretet ka-
pott Istentől, hogy még életében találkozik a Megváltóval. 
Ezért a Szentlélek indíttatására felment a templomba, és tü-
relmesen várakozott. Amikor meglátta Máriát a gyermekkel, 
azonnal odament hozzá, bár nem volt rajtuk semmi külön-
leges jel, mégis megismerte őket. Nekik mondja el Simeon 
azokat a szavakat, amely egy olyan ember imádsága, aki Is-
tenben bizakodva élt, teljesen bizonyos a feltámadásban. Az 

ő szavai azt is bizonyítják, hogy Jézus minden ember meg-
mentésére jött. Ő a világosság minden népnek.

„Bocsásd el most szolgádat Uram, 
Szavaid szerint békességben,
Hiszen már látták szemeim az üdvösséget,
Melyet minden nép számára rendeltél
Világosságul a pogányok megvilágítására
És dicsőségére népednek, Izraelnek”. (Lk 2, 29-32)

Ezen a napon az egyház gyertyát szentel. Jézus a világ vilá-
gossága, amely fényt gyújt a bűn sötétségében. A szentelt 
gyertya nem valami babonás dolog. Minden, amin Isten ál-
dása van, kegyelmet közvetít számunkra. Ha szentelt gyertyát 
gyújtunk, nem fogja megvédeni házunkat a betörőktől, nem 
leszünk tőle egészségesebbek, de Krisztus fényét jelenti a 
számunkra. Fény, amely arra indíthat, hogy imádkozzunk, fi-
gyelmeztet az örök életre, amelyben Simeon olyan nagyon 
hitt. Legyen ez a mi hitünk is!

Szárazné Marika

betérő vállalkozó kedvű olva-
sóink részére irodalmi kérdé-
seket tettünk fel a magyar és 
a világirodalomból. Fontosnak 
tartottuk a helyi irodalmi vo-
natkozásokat is Jókai Mór, 
Tóth Árpád és Petőfi Sándor 
kapcsán. A helyes válaszokat 
emléklappal és ajándékköny-
vekkel jutalmaztuk. Ez a kez-
deményezésünk a tavalyihoz 
hasonlóan megnyerte látoga-
tóink tetszését. A képen az el-

ső helyes megfejtőnk látható. 
A rendezvénysorozat keretében január 20-tól 30-ig a 

Kölcsey és a Himnusz című kiállítást tekinthették meg az 
érdeklődők a könyvtári galériában, valamint egy könyvkiállí-
tást a helyi alkotók, Incze Mózes festőművész, Futó Tamás 
grafikus, Baranyai (b) András grafikus, könyvillusztrátor, 
Budaháziné Hargitai Irén tanítónő, dr. Székely András Ber-
talan művelődésszociológus, prof. dr. Frisnyák Sándor, az 
MTA földrajztudományi doktora, Haász Irén és Hajdú Mária 

költők, valamint Sz. Jánosi Erzsébet, a gödöllői Levendula 
Galéria vezetőjének műveiből.

Február 14-én a könyvtári galériában Nagy Eszter isasze-
gi alkotó A lélek szabadsága című kiállításának megnyitójára 
kerül sor, amely március 10-ig lesz megtekinthető. Minden 
művészetet kedvelőt szeretettel várunk. 14-e a nemzetkö-
zi könyvajándék napja, amelyet a Magyar Gyermekirodalmi 
Intézet kezdeményezett. Ajándékozzon könyvet a gyere-
keknek! Közös célunk, hogy a gyerekek kapjanak könyve-
ket, megszerettessük velük az olvasást. Ötletek, amelyeket 
ezen a napon megvalósíthatunk: ajándékozzanak könyvet 
egy ismerős vagy rokon gyereknek, vagy hagyjanak könyvet 
olyan nyilvános helyiségben, amit gyerekek látogatnak (vá-
róterem, orvosi rendelő, óvoda stb.) Könyvtárunk is szíve-
sen fogad jó állapotú, használt gyerekkönyveket, amelyeket 
eljuttatunk rászoruló gyerekeknek.

Beiratkozási díjunk 2014-ben is változatlan: 18–65 éves 
korig 500 Ft/év, 18 éves kor alatt és 65 éves kor felett in-
gyenes. Idén is szívesen fogadjuk és várjuk az 1%-os adó-
felajánlásokat. Aktuális programjainkról honlapunkon tájéko-
zódhatnak.

Majsa Györgyné könyvtárvezető
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Az isaszegi Sebi GYM Sportegyesület eredményei a 2013-as évben

Március 30–31., Vésztő III. Női, Férfi, Ifjúsági, Junior, Mas-
ters, Felnőtt RAW Fekvenyomó Magyar Bajnokság. A Sebi 
Gym SE nyolc versenyzővel képviseltette magát a megmé-
rettetésen. 
ErEdményEk
Felnőtt korosztály: (+120 kg) Havai Viktor 1. hely, (–105 
kg) Sebestyén Tamás 1. hely, (–93 kg) Hényel Péter 11. 
hely, (–83 kg) Baranyi Péter 4. hely, (–83 kg) Nádasdi Ta-
más 5. hely.
Junior korosztály: (–83 kg) Repa Marcell 2. hely, (–83 kg) 
Mosonyi Viktor 4. hely
Ifjúsági korosztály: (–74 kg) Puskás Benjamin 3. hely.
Havai Viktor súlycsoportjában 240,5 kilogrammal országos 
csúcsot állított fel, abszolút kategóriában pedig 3. lett. Az 
egyesület versenyzői összességében a 13 felnőtt csapatból 
a 4. helyet szerezték meg. 

Május 18., Kiskunmajsa Női, Férfi, Ifjúsági és Junior és 
Masters Fekvenyomó Magyar Bajnokság Masters I. korosz-
tály: (+120 kg) Bodnár „Dino” István (48 éves) 207,5 kilo-
grammal 2. hely. 

Augusztus 6–8., Senec (Szlovákia) Fekvenyomó Európa 
Bajnokság: Sebestyén Tamás a (–105 kg-os) súlycsoport-
ban 282,5 kg-os teljesítménnyel a 4. helyen végzett. Havai 
Viktor betegségből adódóan a 322,5 kilogrammos kezdő-
súlyán nem sikerült érvényes nyomást bemutatnia. 

Szeptember 14–15., Tab II. Raw Ifjúsági, Junior, Masters, 
Felnőtt Női-Férfi Magyar Erőemelő Bajnokság. (Az erőeme-
lés összetett versenyszám, három versenyszámból áll: gug-
golás, fekvenyomás, felhúzás.)
Felnőtt korosztály: (–105 kg) Sebestyén Tamás 690 kg 
összesített eredménnyel 2. hely, (+120 kg) Havai Viktor 
675 kg összesített eredménnyel 3. hely. 
Junior korosztály: (–83 kg) Puskás Benjamin (18 éves) 
470 kg összteljesítménnyel 4. hely. Masters I. korosztály: 
(+120 kg) Bodnár „Dino” István 740 kg összteljesítménnyel 
új országos csúcs 1. hely

November 9., Budapest IV. RAW Fekvenyomó Csa-
patbajnokság. (A csapatok min. öt, max. nyolc főből 
állhattak, amelyekből az öt legjobb eredményt ösz-
szesítették, így alakult ki a helyezési sorrend. A kor-
osztálytól független versenyben a pontszám, a test-
súly és a nyomott súly arányából – egy úgynevezett 
Wilks-szorzóval képződött – a legmagasabb pontszá-
mot elért csapat állhatott fel a dobogó legfelső foká-
ra.) A kilenc férficsapat küzdelméből ez évben is a 
Sebi Gym SE került ki győztesen, megvédve 2012-es 
bajnoki címét. Csapatunk 17,97 ponttal előzte meg a 
második helyezettet. Az egyéni abszolút kategóriában 
Havai Viktor 152,2 kg-os testsúllyal 235 kg-ot teljesít-

ve a 2. helyen végzett, Sebestyén Tamás 104,25 kg-os test-
súllyal 215 kg-ot kinyomva a harmadik helyet szerezte meg.     

November 23., Budapest XXIV. Női-Férfi, Felnőtt Fekve-
nyomó Magyar Bajnokság: (–83 kg) Nádasdi Tamás 187,5 
kg-mal 5. hely, (+120 kg) Havai Viktor 285 kg-mal 1. hely, 
abszolút kat. 2. hely, (–105 kg) Sebestyén Tamás 283 
kg-mal új országos csúccsal 1. hely, abszolút kategóriában 
szintén 1. hely. A versenyt követően néhány nap múlva a 
Magyar Erőemelő Szövetség Sebestyén Tamást a 2013-as 
év fekvenyomójának hirdette ki, neki adományozva az Év 
fekvenyomója címet. 

December 14–15., Budapest XXIV. Női-Férfi Felnőtt Erő-
emelő Magyar Bajnokság: (–83 kg) Puskás Benjamin (18 
éves) a felnőtt mezőnyben 525 kg-os összteljesítménnyel 
7. hely, (–105 kg) Sebestyén Tamás 760 kg-os össztelje-
sítménnyel 1. hely, abszolút kategória 4. hely, (+120 kg) 
Bodnár „Dino” István 737,5 kg-os összteljesítménnyel 2. 
hely, (+120 kg) Havai Viktor 780 kg-os összteljesítménnyel 
1. hely.

A 2013-as év áttörést hozott az egyesület életében. Hosszú 
évek verítékes munkájának gyümölcse érett meg ebben az 
esztendőben, ugyanis 18 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit 
az a kis kondicionálóterem, amelyből aztán kinőtte magát az 
a sportegyesület, amelyiknek munkáját a Magyar Erőemelő 
Szövetség a 2013-as évben elismeréssel illette. Nehézségek 
sora tarkította az utat a nagykorúság eléréséig, s a talpon ma-
radásban nagy szerepe volt az alapítónak, Sebestyén János-
nak és fiának, Sebestyén Tamásnak, aki átvette édesapjától 
a stafétabotot, és töretlen lelkesedéssel építette tovább az 
egyesületet. Napjaink nehéz körülményei között is nehéz a 
talpon maradás, ezért az egyesület örömmel fogadja, helyi 
vállalkozok, cégek, magánszemélyek támogatását. Az egye-
sület sportolói biztosan mindent megtesznek majd a sikere-
kért, mint ahogy ezt tették a 2013-as évben is.

Bodrogi Imre
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28 m2-es üzlethelyiség 
2117 Isaszeg, Rózsa u. 36. szám alatt 

SÜRGŐSEN KIADÓ!
Telefonszám: 28/493-757, 30/200-5496
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Új, hatvan férőhelyes bölcsőde Isaszegen

Féltő gondoskodással 
vár az ÁLOM-VÁR
Hamarosan 60 kisgyermek napközbeni ellátását tudja biz-
tosítani az isaszegi ÁLOM-VÁR Bölcsőde. Az új, modern 
épületet és bölcsödét működtető egyházi szervezet, az 
MPE OCM, a szülők és gyermekeik közötti elszakíthatatlan 
kötelékre fókuszálva vállalja a gyermekekről való napközbe-
ni gondoskodást.

Intézményünk tudja, gyermeke számára az a legfonto-
sabb, hogy a reggeli elvállás pillanatában érezze szerető, 
biztonságot nyújtó karok veszik őt át, akikbe egész nap tel-
jes bizalommal kapaszkodhat, kis idő elteltével pedig újra 
szerető szüleivel lehet meleg otthonukban. Kisgyermekne-
velőink kitűnő szakmai hozzáértéssel, féltő szeretettel óvják 
csemetéjük testi és lelki egészségét. Mivel a gyermekek a 
nevelőkkel töltik a nap legnagyobb részét, munkatársaink 
mindent elkövetnek azért, hogy szerető otthont, családias 
környezetet biztosítsanak egyenként a kicsiknek. Természe-
tesen intézményünk nem tudja és nem is kívánja átvenni a 
család szerepét, viszont annak érdekében, hogy gyerme-
kekeik lelki világa ne sérüljön, érzelmi biztonságot szeret-
nénk nyújtani nekik, különös hangsúlyt fektetve a család és 
a gyermek egyéni igényeire. 

A Kertész utcában található modern épület az Európai 
Unió és a Magyar Állam támogatásával épült. A napjaink el-
várásait minden szempontból kielégítő bölcsőde egésze a 
harmóniát, a játékosságot, a színességet tükrözi, és ezt sze-
retnénk a kisgyermekek mindennapjaiban is megvalósítani.

2014. márciusától várjuk a bölcsődébe mindazon csa-
ládok gyermekeit, akik Isaszegen vagy a környező telepü-
léseken laknak, és míg a szülők dolgoznak, gyermekeiket 
meghitt, családbarát, biztonságos környezetben szeretnék 
tudni. Olyan családokat is szeretettel várunk, akiknek csak 
néhány napi vagy órai gyermekfelügyeletre van szükségük. 
Szívesen fogadjuk azokat a mamákat és papákat is, akik ha-
sonló élethelyzetben lévőkkel szeretnének beszélgetni, míg 
gyermekük színes készségfejlesztő környezetben játszik. 

gyeRMekeiknek biztOsítjuk
– Féltő gondoskodás, szakszerű gondozás
– Egészséges táplálkozás, friss levegő
– Modern épület, többlet szolgáltatások
– Szoros kapcsolat, rendszeres tájékoztatás

betöLthető üRes ÁLLÁsOk
Ha egy európai szintű, jól felszerelt, a kisgyermekek igé-
nyeit teljes körűen kielégítő és az alkalmazottak munká-
ját elismerő intézményben akar dolgozni, akkor Önnek 
az ÁLOM-VÁR bölcsődében a helye. Intézményünk tudja, 
hogy az alkalmazottak teljesítőképességét és elkötelezett-
ségét a jó munkahelyi légkör határozza meg, ezért nagy 
hangsúlyt fektetünk ennek biztosítására. Ha a munkahely 
felkeltette az érdeklődését, és szakmailag megfelel a fel-
tételeknek, az alábbi munkahelyeket ajánljuk Önnek teljes 
munkaidőben, a Kjt.-nek megfelelő fizetési besorolással. 
Feltétel az alábbi szakirányú szakképesítésnek való megfe-
lelés, büntetlen előélet, a jelentkezéshez szakmai önéletrajz 
csatolása.

KISgyERMEKnEVELő – bölcsődei szakgondozó 
 – csecsemő- és kisgyermekgondozó
 – csecsemő- és kisgyermeknevelő 
éLELMEzéSVEzETő – dietetikus (főiskolai végzettség)
 – élelmezésvezető (OKJ)
SzAKÁCS(nő) – szakács (OKJ)
 – főzőnő (OKJ)

MÁRciustóL szeRetetteL VÁR az ÁLOM-VÁR!

jeLentkezni Lehet 
– levélben: MPE OCM (misszióvezetőjének címezve), 

5630 Békés, Petőfi u. 56.
– emailben: bolcsi@remenyhir.hu
– www.alomvarbolcsode.hu
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emlékműsor
Február 21., 17.00:  Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól a Hő-

sök és Áldozatok Emlékparkjában Isaszeg Város Önkormányzata, a 
Tóth Árpád Nemzeti Társaskör és a Történelmi Vitézi Rend szervezé-
sében. Koszorúzásra várjuk a civilszervezetek képviselőit

 18.00:  Elhallgatott gyalázat – Skrabski Fruzsina dokumentumfilmjé-
nek vetítése, majd beszélgetés Ékes Ilona országgyűlési képviselővel a 
kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából a művelődési ott-
honban

rendezvények A művelŐdési otthonbAn
fArsAngi mulAtságok
Február 1., 17.00:  A római katolikus egyházközség farsangi vigalma 
Február 7., 15.00:  A Klapka György Általános Iskola és AMI felső tagoza-

tos tanulóinak farsangi bálja
Február 8., 14.00:  A Klapka György Általános Iskola és AMI alsó tagoza-

tos tanulóinak farsangi bálja 
Február 14., 14.00:  A Damjanich János Általános Iskola alsó tagozatos 

tanulóinak farsangi bálja 
Február 15., 14.00:  Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének farsangi 

bálja 
Február 27., 10.00:  Farsangolás a Görömbő Kompániával
rejtvényfejtés világnApjA
Február 3.:  Ezt fejtsd meg! Fejtörők várják az érdeklődőket a rejtvény-

fejtés világnapja alkalmából a könyvtárban
tAjcsi
Február 8., 9.00:  Tajcsi-workshop
válAsztási fórum
Február 20., 18.00:  A Jobbik Magyarországért Mozgalom választási fó-

ruma
közgyűlés
Február 22., 10.00:  Az Isaszegi Horgászegyesület közgyűlése
versillusztrációs és mesemondó verseny
Február 26, 14.00:  A mi iskolánk – versillusztrációs és mesemondó 

verseny a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
szervezésében

Február 28., 15.00:  A versillusztrációs és mesemondó verseny gála-
műsora

elŐzetes
Március 1., 14.00:  Jelmezes télűző karnevál

rendezvények A fAlumúzeumbAn
Február 2., 15.00:  Az Isaszegi Múzeumbarátok Körének közgyűlése 
Február 22., 16.00:  Az Isaszegi Természetbarát Klub vetített képes elő-

adása a 2013. év 2. félévének túráiról Hazai tájakon címmel. A belépés 
díjtalan

szolgáltAtások A művelŐdési otthonbAn
Február 3., 18.00:  KRESZ-tanfolyamra jelentkezés és tájékoztatás

csoportjAink fellépései
Február 22.:  Farsangi Sport Show (minden csoportunk)
Február 28. és március 2. között  Isaszeg bemutatkozik az Utazás 

kiállításon a GKRTE standján

progrAmAjánló
Felhívás

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke tanulási problémára vagy viselkedési rendellenesség 
miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota 
semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampol-
gári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt! Az alapítványtól ingyenes 
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Sérelmek a pszichiátrián
Ha önnel vagy ismerősével, hozzátartozójával pszichiátriai kezelése so-
rán visszaélést követtek el, illetve ha tudomása van ilyen esetről (jog-
talan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, gyógyszer-túladagolás 
stb.), írja meg panaszát a következő címre, vagy hívja az alábbi telefon-
számot. 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 1/342-6355, 70/330-5384. 
E-mail: info@cchr.hu. Weboldal: www.emberijogok.hu.
Minden információt bizalmasan kezelünk.

Mozdulj Velünk Egyesület részére
Kedves Piroska!
Szeretném egész családom nevében megköszönni az egyesületnek, 
hogy a Liget téren felállítottátok ezt a nagyszerű jégpályát.

Mindannyian tudjuk, akik unokákkal vagy gyerekekkel töltjük a téli 
szünetet és más szabadidőt, mennyit küzdünk azért, hogy a gyerekek 
okosan, egészségesen töltsék el azt. Ne a számítógép, a tévé, a PS és 
egyéb elektronikus kütyük mellett üljenek egész nap, hanem mozogja-
nak, játsszanak, levegőzzenek.

A jégpálya nagyon megkönnyítette nekünk ennek a gondnak a le-
küzdését. Nem kellett drága pénzen utazni Budapestre, hogy a gyerekek 
korcsolyázzanak egy kicsit, itthon tudták élvezni azt a remek sportot. 

Köszönjük azoknak az önkénteseknek is, akik szabadidejüket áldoz-
va dolgoztak a helyszínen, és ráadásul meleg teával és gyakran süte-
ménnyel is megkínálták a gyerekeket.

Kívánom, hogy az egyesület továbbra is sikeresen valósítsa meg ter-
veit, és reméljük, jövőre is korcsolyázhatunk az isaszegi jégpályán.

Üdvözlettel: Szabó Lászlóné és családja, Isaszeg Sápi u. 7.
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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 2014. 
február 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 januárban
február 7.: dr. Eszlári Egon; február 14.: dr. Tordai Gábor; 
február 21.: dr. Mészáros Zsolt; február 28: dr. Kürti József
Központi orvosi ügyelet  
Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 28/430-655 
Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 
óráig, 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, Tanács-
ház utca 4.; tel.: 28/452-851
Fogorvosi rendelô Rákóczi u. 10.; tel.: 28/495-237
Védőnői szolgálat Rákóczi u. 14.; tel.: 28/495-827

Anyakönyvi hírek
a 2013. XII. 16. – 2014. I. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzüleTÉSeK
Petrovics Brendon, Bezzeg Bence, Horváth Boglárka, 
Kanalas Krisztofer Andzseló, Estók Dominik,  
Bíró Mátyás, Szilvási Bence Dávid

HázASSáGKöTÉS
Házasságkötés az eltelt időszakban nem volt.

50 ÉV eGyMáS SzereTeTÉBeN
Palotai Erzsébet és Baglyas István 1963. szeptember 27-
én kötöttek házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HAláleSeTeK
Schuller Ilona Ghenghe Ilona (83 éves),
 Móricz Zsigmond utca 2.
Csikós Anna Mária (61 éves), 
 Mikszáth Kálmán utca 13/a
Répási Józsefné Fekete Erzsébet (76 éves), 
 Nagy Sándor utca 52.
Jakab Jánosné Horesta Erzsébet (86 éves), 
 Alkotmány utca 53.
Drávucz László (85 éves), Görgey utca 11.
Bocskor Istvánné Nagy Zsuzsanna Erzsébet (60 éves), 
 Május 1. utca 43.
Kovács Jánosné Ács Rozália (85 éves), 
 Esze Tamás utca 12.
Kiss István (59 éves), Kossuth Lajos utca 174.
Farkas István (52 éves), Rákóczi utca 47.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Polgármesteri hivatal

Köszönetnyilvánítások

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik özv. Kovács Já-
nosné Ács Rozáliát utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút he-
lyeztek, részvétükkel bánatunkat enyhítették.

Gyászoló fia és családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Szilágyi Klárát 
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvétükkel 
bánatunkat enyhítették.

Gyászóló családja

Hálával mondunk köszönetet mindazoknak, akik Répási Józsefné Fe-
kete Erzsébet és Répási József (2013. 09. 03.), szeretett szüleink te-
metésén részt vettek, mély bánatunkban osztoztak, sírjukra koszorút és 
virágot helyeztek. Külön köszönetünket fejezzük ki a Rózsafüzér társu-
latnak.

Lányaik, unokáik, dédunokájuk

Közérdekű elérhetőségek
Isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi utca 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 (munkaidôben hívható)  
70/387-2698, 70/315-2314
Isaszegi Vízmű Nonprofit Közhasznú 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
Isaszegi önkéntes Tűzoltóegyesület 0–24 óra között 
hívható központi segélyhívószáma: 70/549-6223
Isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési és önvédelmi 
egyesület: 20/981-9595



Megbeszélés  
Isaszeg közvilágításáról

2014. január 13-án Hatvani Miklós polgármester úr össze-
hívta mindazon cégek képviselőit, akik részt vesznek Isaszeg 
közvilágításának működtetésében. A megbeszélésen az EL-
MŰ-ÉMÁSZ, az EL-MŰ Szolg Kft., valamint az Isaszegi Gazda-
sági Ellátó Szervezet képviselői vettek részt.

A tanácskozás tárgyát képezte az elmúlt időszakban 
megszaporodó közvilágítási problémák hibaidejének csök-
kentése, valamint a lakossági bejelentések lehetőségének 
a megoldása. A megbeszélés az eddigi gondok, problémák 
kiértékelésével, azok pontosításával, reményeink szerint köz-
megelégedésre a lakosság érdekeit fogják szolgálni.

A tisztelt lakosok az alábbi telefonszámokon munkaidő-
ben: 28/430-562, 28/520-878, 20/409-7573, valamint a 
kozvilagitas@elmuszolg.hu email címen tehetnek bejelen-
tést.

Horváth István igazgató, IGESZ 

Közbiztonsági megbeszélés
Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal nagytermében 2014. január 15-én Hatvani Miklós polgármester úr kezdeményezésére 
megbeszélés történt, amelyen részt vettek az isaszegi rendőrőrs, a mezőőri szolgálat, a közterület-felügyelet, a Pilisi Park-
erdő Zrt., a Wesselényi Vadásztársaság, valamint a város üzemeltetését végző Isaszegi Gazdasági Ellátó Szervezet képviselői, 
munkatársai. A megbeszélés célja a közrend biztosításában részt vevő szervezetek együttműködésének összehangolása, a 
közbiztonság javítása, a lopások, rongálások számának csökkentése. A településünket körülvevő erdőkből történő falopások 
megakadályozása, lehetőségek szerinti megszüntetése. 

A megbeszélés zárásaként polgármester úr mindenkinek megköszönte a részvételét, valamint aktív közreműködését. Kife-
jezte abbéli szándékát, hogy szeretné, ha legalább negyedévente tartana tanácskozást ez a fórum, ami hasznosan szolgálhatja 
a lakosság közbiztonságát, nyugalmát.

Horváth István igazgató, IGESZ


