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önkormányzati tájékoztató

Adományozók, akik a honvédemlékmű felújítására nyitott számlára befizettek

Csömör Nagyközség Önkormányzata, Isaszegi 
Múzeumbarátok Köre, Isaszegi Erdőbirtokossági 
Társulás, Isaszegi Gábor Dénes Iskola tantestülete, 
Isaszegi Római Katolikus Egyházközség, 
Isaszegi Természetbarát Klub, Isaszeg Város 
Önkormányzata (képviselői tiszteletdíj-lemondás), 
Alapfokú Művészeti Iskola (koncertjegyek bevétele), 
Argalász Kálmán, Balog Istvánné, Barkóczi Balázs, 
Barkóczi Ferenc, Barkóczi Richárd, Benik Balázs, 
Berkes István és Dunai Melinda, Buvár József, 
Csajkovszki György, Csordás Noémi, Dobos 
Olga, dr.  Dürr Sándor, Ezüstkehely Bt., Forczek 

Ferencné, Fődi Istvánné, Garasanin Péter, Grznár 
József, Gulyka József címzetes esperes prépost, 
Haczku Tibor, Hargitai Ernő, Hatvani Miklós, 
Homonnay Péter, Horváth István, Hoványi Ferenc, 
Hyperboreus  Kft., István húsbolt, Jakus Istvánné, 
Jánosi Józsefné, Jánosi József, Kertész Jánosné, 
Kókainé Ézsiás Ilona, Kókai László, Kovácsné 
Halomházi Zsuzsanna, Könczöl Gábor, Körmendi 
Zsolt, Kővágó István, Lelik Pál, Máté Endre, 
Mesterházy Attila Csaba, Min-Oil Kft., Németi 
Attila, Notter Béláné, Notter Béla, Pásztor László, 
Pénzes János, Ságodi Jánosné, Sipos László és 

neje, Sós Perec Pékség, Szabó Lászlóné, Szatmáry 
Zoltán, Szilárdi László, Szmolicza Bernadett, Takács 
Zsuzsanna, Tihanyi Istvánné, Tóth Józsefné, Tóthné 
Szabó Ildikó, Vivien butik.

A Csata vendéglőben megrendezésre került – a 
Boqilla Negra klarinétzenekar által szervezett 
– jótékonysági hangverseny teljes bevétele 
290 275  Ft volt. Az adománygyűjtő ládákban 
összesen 200 065  Ft gyűlt össze. 
Köszönet minden adományozónak, akár névvel, 
akár név nélkül adakoztak.
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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.

Megújuló önkormányzati tájékoztatás

A szemfüles olvasók bizonyára észrevették, hogy az Önkor-
mányzati Tájékoztató impresszumában a felelős szerkesztő 
neve megváltozott. 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy dr. Kardos Gá-
bor alpolgármester helyett Szilárdi Lászlót, a jogi, ügyrendi 
és önkormányzati koordinációs bizottság elnökét kéri fel a 
felelős szerkesztői feladatok ellátására. Továbbá a kiegyen-
súlyozott közéleti tájékoztatás miatt a jogi, ügyrendi és ön-
kormányzati koordinációs bizottságot jelölte meg a helyi 
médiák felügyeleti feladatainak ellátásával. A döntés azért 
megfontolt, mivel a bizottságban a Fidesz, az MSZP, az Ápri-
lis 6. Kör és a függetlenek is képviseltetik magukat.

Az előző négy éves ciklusban Szilárdi László volt a hon-
lap, a helyi televízió és az Önkormányzati Tájékoztató felelős 

szerkesztője. Ebből adódóan a képviselő-testület többsége 
úgy gondolta, hogy rendelkezik elegendő szakmai tapaszta-
lattal a feladat ellátására vonatkozóan. 

A lap szerkesztését a továbbiakban is Adorjánné Fehér 
Éva végzi, a tördelőszerkesztő pedig Komlós Andrea ma-
rad. A két hölgy pontosan és körültekintően végzi a mun-
káját.

A felelős szerkesztő fő célja az elkövetkező háromnegyed 
éves időszakban a kiegyensúlyozott tájékoztatás, a helyi köz-
érdekű ügyek hangsúlyozása, valamint a helyi civil szféráról 
folyamatos tudósítások leközlése. Mindezek mellett a város 
honlapjának a megújítása és a helyi televízió műsorának a 
mai kor elvárásaihoz igazodóan történő átalakítása. 

Szerkesztőbizottság

Tisztelt isaszegi polgárok, tisztelt olvasók!

Az Isaszegi Önkormányzati Tájékoztató 2012. márciusi és jú-
niusi számában kértem a város lakosságát, segítsenek meg-
menteni a honvédemlékművet. 

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a felújítás lehetősé-
ge mára már elérhető közelségbe került. Önkormányzatunk 
a Pilisi Parkerdő Zrt. hozzájárulásával részt vett a Nemzeti 
Kulturális Alap által kiírt pályázaton, s a felújításhoz 2,5 millió 
forintot nyert. Az adománygyűjtésből 1 817 000 forint gyűlt 
össze a Vállalkozók Isaszegi Egyesülete által nyitott számlán, 
amely összeg átutalásra került az önkormányzat – szintén el-
különített, a pályázati önrészt biztosító – számlájára, egyúttal 
az adománygyűjtésre nyitott számla megszüntetésre került. 
Kiírásra került a pályázat a kivitelező restaurátor személyére. 
A pályázatok beérkezése után derül ki, hogy a rendelkezésre 
álló összeg elegendő lesz-e, vagy szükséges lesz még pó-
tolni. 

Több alkalommal ért az a vád, hogy „magamhoz ragad-
tam” a felújítás ügyét. Nos, aki ezt állítja, ki kell ábrándíta-
nom. Valóban tőlem származott az ötlet, valóban én kezdtem 
utánajárni, mik a lehetőségeink, hogyan lehet ezt a nagyon 
rossz állapotban lévő szobrot megmenteni. Nem kívánom 

részletezni, mennyi időt, pénzt és energiát fektettem bele, 
hiszen önként vállaltam. Egy fecske azonban nem csinál nya-
rat. Rengeteg segítséget kaptam az elmúlt két év folyamán. 
Hatvani Miklós, Pénzes János, Mészáros Gusztávné, Horváth 
István, Könczöl Gábor, Harmati Lászlóné, Képes Tamás, Sza-
bó Sándor, Juhász János, dr. Busai György, valamint Önök 
segítettek abban, hogy a felújítás megvalósulhasson. 

Vállalkozók, civilszervezetek, múzeumbarátok, nyugdíjas-
klubok, művészek, pedagógusok, diákok, isaszegi és nem 
isaszegi emberek, vagyis lokálpatrióták fogtak össze annak 
érdekében, hogy az emlékmű ne menjen végképp tönkre. 
Gyűjtöttek és szerveztek, főztek és sütöttek, zenéltek és éne-
keltek, leveleket írtak, plakátokat és adományleveleket nyom-
tattak, kiürítették az adománygyűjtő ládákat, minden forintról 
jegyzőkönyvet készítettek, az összegeket befizették a szám-
lára. Tettek azért, hogy Isaszeg jelképe unokáik számára is 
látható legyen, ne csak képeken, hanem a maga valójában.

Akik adtak, valóban lokálpatrióták, fontosnak érezték a 
célt. Köszönet illeti őket minden adományért, minden e cé-
lért végzett tevékenységért.

Kovácsné Halomházi Zsuzsanna képviselő

Részletek a képviselő-testület döntéseiből

A képviselő-testület 2014. február 
18-i ülésén elfogadta a 2014. évi 
költségvetéséről szóló rendeletet. 
Isaszeg Város Önkormányzatának 
2014. évi konszolidált költségvetését 
2 217 263 000 forint bevétellel és 
2 217 263 000 forint kiadással állapí-
totta meg. A felhalmozási célú bevétel 
1 151 948 000 forint, a felhalmozási 
célú kiadás 1 151 948 000 forint. 

Ezen belül az alábbi előirányzato-
kat hagyta jóvá: felújításokra, beruhá-
zásokra 1 100 948 000 forint, felhal-
mozási tartalékra 51 000 000 forint, 
működési bevételre 1 065 315 000 
forint, működési célú kiadásra 
1 065 315 000 forint, személyi jellegű 
kiadásra 435 182 000 forint, munka-
adókat terhelő járulékokra és szociá-
lis hozzájárulási adóra 117 015 000 
forint, dologi jellegű kiadásokra 
388 621 000 forint, támogatásokra 

9 200 000 forint, működési tartalékra 
20 000 000 forint, ellátottak pénzbeli 
juttatásaira 95 297 000 forint.

Isaszeg Város Önkormányzatának 
Gazdálkodási és Adóosztálya 2013. 
évre 176 300 000 forint adóbevételt 
tervezett, amely teljesült. 

A képviselő-testület elfogadta Bo-
rók Károlyné humánerőforrás- és köz-
oktatási bizottsági tag lemondását, és 
a helyére Balog Istvánné, Isaszeg, Al-
kotás utca 28. szám alatti lakost vá-
lasztotta. 

A képviselő-testület úgy határo-
zott, hogy a 2014. évben megtartan-
dó országgyűlési képviselő- és az ön-
kormányzati választások alkalmából a 
választási kampányidőszak alatt (a vá-
lasztási bizottság által nyilvántartásba 
vett országgyűlési képviselőjelölt, il-
letve polgármesterjelölt bemutatására 
szolgáló választási gyűlésre) közössé-

gi színtérként a Dózsa György Műve-
lődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely 
nagyterme jelölő szervezetenként, 
országgyűlési képviselőjelöltenként, 
illetve polgármesterjelöltenként ma-
ximum egy alkalommal, 18.00 és 
22.00 óra között ingyenesen igény-
be vehető. (Igénybevétel esetén tá-
jékoztatást az intézmény igazgatója, 
Verseczkyné Sziki Éva nyújt.)

A képviselő-testület nem fogadta 
el az UVATERV Zrt. által a 3103 jelű 
út Gödöllő, Állami Telepek felőli ki-
járatnál megvalósítandó, külön szintű 
vasúti kereszteződés engedélyezési 
tervéhez tartozó tulajdonosi és keze-
lői lehatárolási tervet. Javasolja, hogy 
az önkormányzat részére tulajdonba 
és kezelésbe tervezett területek ma-
radjanak a Magyar Állam tulajdonában 
és a Magyar Közút kezelésében.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Pályázati felhívás

Isaszeg Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a 8/2014. (II.18.) Kt. 
határozatával pályázatot ír ki az isaszegi 
043/4 helyrajzi szám alatti, 9393 mű-
emléki törzsszámú honvédemlékmű 
restaurálására.

Pályázatot nyújthat be, aki a pá-
lyázati kiírásban megjelölt emlékmű 
restaurálási munkáinak elvégzésére 
jogerős örökségvédelmi engedéllyel 
rendelkezik.

A pályázat 2014. március 24-én 
10.00 órai beérkezéssel nyújtható be 
az Isaszegi Polgármesteri Hivatal Titkár-
ságára (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.), 
zárt borítékban. A borítékon az aláb-
bi feliratnak szerepelnie kell: „Isaszegi 
honvédemlékmű restaurálása”.

A pályázat részei
1.  A pályázó nevére szóló, őt az isa-

szegi 043/4 helyrajzi szám alatti, 
9393 műemléki törzsszámú hon-
védemlékmű restaurálására feljo-
gosító, jogerős örökségvédelmi en-
gedély.

2.  A pályázó árajánlata az 1. pont sze-
rinti munkák elvégzésére.

3.  A pályázó ajánlata a munkavégzés 
kezdő és záró időpontjára azzal, 
hogy a kivitelezés kezdő időpontja 
legkorábban 2014. április 1., be-
fejezésének időpontja legkésőbb 
2014. augusztus 15. lehet.

A 2. és a 3. pontokra vonatkozó nyilat-
kozatot a vállalkozó a csatolt szerződés-
tervezet (letölthető a város honlapjáról: 
www.isaszeg.hu) értelemszerű kitölté-
sével és aláírásával, bélyegzőlenyomat-
tal történő ellátásával és a megrendelő 
részére a pályázati eljárás keretében, 
a pályázat mellékleteként történő be-
nyújtásával teszi meg.

Vállalkozó nyilatkozata, amely sze-
rint vállalja az NKA által előírt tartalmú, 
megfelelő szakmai beszámoló készíté-
sét a restaurálási munka elvégzéséről, 
a restaurálási pályázaton az önkor-
mányzat által elnyert támogatási ösz-
szeg elszámolásához.

A pályázati felhívásnak megfelelő 
pályázatok bírálatának szempontja a 
legalacsonyabb összegű nettó ajánla-
ti ár. 

A fentiekben meghatározott 1–3. 
számú mellékletek a megkötendő vál-

lalkozási szerződés elválaszthatatlan 
részét képezik. 

A pályázatok nyilvános bontására 
2014. március 24-én 10.00 órakor ke-
rül sor az Isaszegi Polgármesteri Hivatal 
(2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.) tanács-
termében.

Isaszeg Város Önkormányzata

Felhívás

Isaszeg Város Önkormányzata úgy 
döntött, hogy beszerzési eljárást 
kíván lefolytatni a város közintéz-
ményeiben felhasznált pékáruk és 
tejtermékek Isaszegi Beszerzési 
Szabályzat szerinti beszerzésre.

Az önkormányzat felkéri azokat 
a helyi vállalkozókat, akik részt kí-
vánnak venni az eljárásban, hogy 
részvételi szándékukat írásban je-
lezzék az Isaszegi Polgármesteri 
Hivatal titkárságán 2014. március 
24-én (hétfőn) 15.00 óráig.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal
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Támogassa adója egy százalékával 

Kérjük, támogassa adójának egy százalékával az Isaszegen működő egyesüle-
tek, alapítványok, közalapítványok működését, mivel azok tevékenységükkel 
városunk érdekeit szolgálják. Támogatásukat előre is köszönjük.

Isaszegi Sportegyesület  19831387-1-13

„100 éves iskola” Alapítvány  18708088-1-13

Együttműködés Isaszegért Egyesület  18701115-1-13

Gyermekekért Oktatási- Nevelési Alapítvány  18670505-1-13

Határon Túli Emlékhelyekért Alapítvány  18713611-1-13

Nyugdíjasok a Nyugdíjasokért Alapítvány  10118304-2-13

Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület  18681244-1-13

Sebi GYM SE  18724343-1-13

Isaszeg Sportjáért Alapítvány  18667132-1-13

Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány  18660991-1-13

Isaszeg Környezetvédelméért és Természetvédelméért  
Közalapítvány  18664847-2-13

Isaszegi Múzeumbarátok Köre  19184740-1-13

Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  18702800-1-13

Isaszegi Gábor Dénes Számítástechnikai és Informatikai  
Oktatóközpont Alapítvány  18668281-2-13

Isaszegi Jókai Mór Városi Könyvtár  16796342-1-13

Isaszeg Természetbarát Klub  18723263-1-13

Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért Közalapítvány  18681701-1-13

Isaszegi Szent Márton Lovas Hagyományőrző Egyesület  18705432-1-13

Vállalkozók Isaszegi Egyesülete  19182171-1-13

Hadak Útja Lovas Sportegyesület  18703966-1-13

PARK Horgász Egyesület  19025922-2-13

Az Isaszeg Nagyközség  
Egészségügyéért  
Közalapítvány beszámolója

Az Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért Közalapítvány Kura-
tóriuma megköszöni az isaszegi embereknek és a civilszer-
vezeteknek, hogy 2012-ben alapítványunknak ajánlották fel 
a személyi jövedelemadójuk 1%-át. A NAV alapítványunknak 
63 900 Ft-ot utalt át.

2013-ban alapítványunk támogatta az isaszegi gyerekek 
táboroztatását. 

2013. november 16-án megrendezésre került az Isasze-
gi Sportegyesület szervezésben az utánpótlás-futballbajnok-
ság, amelyet szintén támogattunk.

Alapítványunk továbbra is vállalja a sportoló gyerekek 
EKG- és vizeletvizsgálatát.

Kérjük, hogy adójuk 1%-ával ebben az évben is támogas-
sák alapítványunkat, amit előre is köszönünk. Számlaszámunk: 
65100228-15100089. Adószámunk: 18681701-1-13.

Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért Közalapítvány  
Kuratóriuma

Tüdőszűrés

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Isaszeg városában  
2014. március 11-től március 25-ig minden 40 éves vagy 
ennél idősebb személynek ajánlott tüdőszűrést tartunk.
A tüdőszűrés időpontjai Szűrési napok: 2014. március 
11., 12., 13., 14., 17., 18., 19., 20., 21., 24., 25. Hétfőn 
12.10–18.20, kedden 8.10–13.50, szerdán 12.10–18.20, 
csütörtökön 8.10–13.50, pénteken 8.10–13.50 óra között.
A tüdőszűrés helye: 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 14. (volt 
egészségház).

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. 
(VI. 24.) NM rendelet alapján a mellkasröntgen-vizsgálatot 
erre a célra igénylő lakosoknak 1700 forint térítési díjat kell 
fizetniük, a szűrés helyszínén kapott, a törökbálinti kórház 
számára szóló csekk befizetésével. A vizsgálat eredményé-
ről legkésőbb 14 napon belül szakorvosi lelet kerül kiadásra.

A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehe-
tő, betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló 
egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazo-
lásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet értelmében 
életkorhoz kötötten minden 40 év feletti személynek joga 
van évente egyszer tüdőszűrő vizsgálaton részt venni, beuta-
ló nélkül, költségmentesen. Ehhez személyi igazolvánnyal és 
tajkártyával kell rendelkeznie.

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

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Módosult a temető helyi 
szabályzata

A katolikus egyházközség tájékoztatja a tisztelt lakosságot, 
hogy módosult az isaszegi temető helyi szabályzata. A jövő-
ben a temetés céljából szétbontott síremlékeket nem lehet a 
temető területén tárolni. Az elszállítást és a tárolást a munkát 
végző vállalkozóval kell egyeztetni. 

Ennek az intézkedésnek több oka is van. Elsősorban ren-
det szeretnénk tartani a temetőben. A sírok között elhelye-
zett sírkövek akadályozzák a temetőlátogatók közlekedését 
és szeretteik sírjának ápolását. Továbbá történtek lopások, 
a szétbontott kövekből elemeket, vázakat vittek el, egy eset-
ben egy komplett síremlék tűnt el. Úgy gondoljuk, hogy ezzel 
az intézkedéssel mindenkinek jót teszünk, mert rend lesz a 
temetőben, és a temettető családok is biztonságban tudhat-
ják a néha komoly értéket képező síremléket. 

Az esetleges problémákat a temetőgondnokkal, Ecseri Pál-
lal szíveskedjenek megbeszélni. Elérhetősége: 30/305 8962.

Egyházközség vezetősége

megvilágosodtunk
A megvilágosodás, úgy tudjuk, pozitív dolog. Többféleképpen lehet eljutni a meg-
világosodás állapotáig. Városunk lakói és a magunk nevében is megköszönjük azt 
az energiatakarékos, igen fényességes belső téri világítást, amelyet nemrég szerelt 
fel Vasicza Ferenc és Szabolcs a művelődési otthon előterébe. A nagyteremben 
a két új ajtó minőségi különbséget jelent úgy a hang-, mint a hőszigetelésben.  
A legjobb ebben a hírben, hogy a tavasz végével a város igen nagy igénybevételnek 
kitett közösségi színterei, a művelődési otthon előtere és nagyterme is megújul. 
Köszönjük ezt a lehetőséget a polgármester úrnak, a város vezetőinek, az IGESZ 
vezetőjének és dolgozóinak a közösségeink, látogatóink nevében.

A megvilágosodás egy másik „formája” lehet, amikor mi emberek tudatosan, 
önmagunkért felelősséget vállalva élünk. Erről szól – többek között – az a meridián 
torna, amelyet a hét három napján alkalmanként közel 30 lelkes, önmagáért tenni 
akaró, nemcsak nyugdíjas emberek látogatnak.

A megélhetés után rohanó fiatalok úgy gondolják, hogy ők még ráérnek maguk-
ra, egészségükre figyelni. Ám a hosszú, egészséges élethez a testi, a lelki, a szellemi 
élet egyensúlya kell. Erről az életenergia-áramlásról lesz szó március 8-án, szom-
baton, nem véletlenül nőnapon. A női szépség kiteljesedése címmel szervezzük a 
programkínálatot, amire szeretettel várjuk mindazokat, akik száz évig szeretnének 
élni, egészségesen. Az egész napi programról plakátokon, honlapunkon lehet tá-
jékozódni.

Március elején néptáncosaink maskarás felvonulásával mi megtesszük, ami tő-
lünk telik. Hagyományaink szerint űzzük a telet, elégetünk minden rosszat, várjuk a 
tavaszt. Erről is szól az a táncos est, amely attól különleges, hogy a néptánc egyik 
atyja, Novák Ferenc Tata fog végigvezetni bennünket a még élő néphagyománya-

ink gazdag tárházában. A Gázsa zenekar húzza majd a talpalávalót a Bihari együttes 
táncosainak, és még az is megeshet, hogy kedves vendégeink is táncba lendülnek.

Az Utazás kiállítás már lezajlik, mire kézhez kapjuk ezt a hírmondót, ám ha tu-
risták lepik el a jövőben városunk utcáit, ne ijedjenek meg, talán a mi kezünk is 
benne van. Tudniillik jó szívvel hirdettük településünk nevezetességeit, programjait 
az országos turisztikai vásáron, Budapesten. Új kínálatunk a szakrális túra, amely 
Isaszeg különleges hívószava lehet a jövőben. Szórólapjaival a művelődési otthon-
ban találkozhatnak, és ha eljönnek az Isaszegi Történelmi Napokra.

A győztes isaszegi csata 165. évfordulóját ünnepeljük április 6-án. Mi isaszegiek 
történelmi múltunkban erre a dicsőséges csatára vagyunk a legbüszkébbek, hiszen 
ország-világ előtt így váltunk híressé. 

A 26. Tavaszi Emlékhadjárat főrendező szervezetei: Magyar Hagyományőr Vi-
lágszövetség, Magyar Hagyományőrzésért Szociális Szövetkezet, Magyar Huszár és 
Katonai Szövetség. A hadjárat által érintett települések önkormányzatainak együtt-
működésével valósulhat csak meg az emlékhadjárat. Városunk már a kezdetektől 
mindenben támogatta a rendezvényt. A 26. alkalom a hagyományőrzőkkel igazolja 
dicső történelmünk továbbvitelének értékét. 2014. április 6. Magyarországon az 
országgyűlési választások napja. Ez a helyzet számunkra lehetőséggé is válhat a 
történelmi hagyományőrzés országos népszerűsítése által, a szavazó huszárokkal, 
a tüzérekkel, a gyalogosokkal. A történelmi múlt a jelenben, az Isaszegi Történelmi 
Napok keretein belül így válik fontos turisztikai lehetőséggé számunkra. 

Kérem, tartsanak velünk, hirdessék, hívogasák az ismerősöket, hogy minél töb-
ben ünnepelhessük nemzetünk dicső történelmét.  

Verseczkyné Sziki Éva igazgató

Farsang az Isaszegi Hétszínvirág Óvodában
Február 14-én rendeztük meg télbúcsúztató farsangun-
kat óvodánkban, amelyet egy egész heti készülődés, 
ráhangolódás előzött meg. A gyerekek izgalommal ké-
szítették az álarcokat, díszítették a termeket, folyosókat. 
Tanultak verseket, dalokat, mondókákat az óvó nénik-
kel. A táncos mulatság lezárásaként az óvoda udvarán 
gyülekeztünk, és kört alkotva, énekelve-verselve eléget-
tük az általunk készített kiszebábot, amellyel jelképesen 
elűztük a telet, a betegséget, várva a tavaszt. 

Óvodánk nagyon fontosnak tartja a népi hagyo-
mányőrzést. Ez egy komplex tevékenység, amely kap-

csolatot kínál a gyermekek közötti együttmű-
ködésre, lehetőséget a másokról, a közösség 
tagjairól való ismeretszerzésre, jó alkalom a 
társas közösségi szokások elsajátítására. Ennek 
jó példája óvodánk néptánccsoportja. Ezt a far-
sangi néphagyományt minden évben megren-
dezzük óvodánkban a gyermekek és a felnőt-
tek nagy örömére.

Vidákné Horváth Lívia  
és Hanákné Csóry Szilvia
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Óvodai felvételről szóló tájékoztatás

Az Isaszeg Város Önkormányzat által 
fenntartott óvodákba a beiratkozás idő-
pontja a 2014–2015-ös nevelési év-
ben: 2014. április 24–25., csütörtök és 
péntek, 8.00–18.00 óra között.

Helyszínek: Isaszegi Bóbita Óvoda, 
2117 Isaszeg, Vadász u. 2.; Isaszegi 
Hétszínvirág Óvoda, 2117 Isaszeg, Ma-
dách Imre u. 11.

A beiratkozáskor be kell mutatni a 
gyermek személyazonosítására alkal-
mas, a gyermek nevére kiállított sze-
mélyi azonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványt, továbbá a szülő 
személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványát.

Tájékoztatás
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) 
pontja szerint a fenntartó dönt a köz-
nevelési intézménybe történő jelent-
kezés módjáról, a nagyobb létszámban 
jelentkező gyermekek egy időszakon 
belüli óvodai felvételének időpontjáról.

A nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési in-
tézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
20. § (1) bekezdése kiegészíti a fenti 
törvényt a következőkkel.

A fenntartó az óvodai beiratkozás 
idejéről, az erről való döntés és a jog-
orvoslat benyújtásának határidejéről 
közleményt vagy hirdetményt tesz köz-
zé a helyben szokásos módon, a bei-
ratkozás első határnapját megelőzően 
legalább harminc nappal.

Minden intézmény a székhelyén 
végzi a beíratást. Az óvodai beiratkozá-
si körzetekről, a beiratkozás rendjéről 
a fenntartó mellett az intézmények is 
felvilágosítást adnak a szülők számára.

A köznevelési törvény meghatároz-
za, hogy az óvodai felvétel jelentkezés 
alapján történik. Az óvodába a gyermek 
a harmadik életévének betöltése után 
vehető fel. 

Az óvoda köteles felvenni, átven-
ni az 5. életévét betöltött gyermeket, 
ha lakóhelye, ennek hiányában tartóz-
kodási helye a körzetében található. 
A szülő gyermeke óvodai felvételét, át-

vételét bármikor kérheti, a gyermekek 
felvétele folyamatos.

Az óvoda vezetője az óvodai fel-
vételi, átvételi kérelem elbírálásáról a 
döntést megalapozó indokolással, a 
fellebbezésre vonatkozó tájékoztatás-
sal értesíti a szülőt, továbbá az óvodai 
nevelésre kötelezett gyermek átvétele 
esetén más óvodából indokolás nél-
kül értesíti az előző óvoda vezetőjét is.

A gyermek abban az évben, 
amelyben az ötödik életévét betölti, a 
nevelési év kezdő napjától napi négy 
órát köteles óvodai nevelésben részt 
venni. A szülő az óvodai nevelésben 
történő részvételre jogszabály alapján 
köteles beíratni gyermekét, az önkor-
mányzat által közzétett közleményben 
vagy hirdetményben meghatározott 
időpontban. 

Az óvodai jelentkezés minden 
esetben a körzetes, kötelező felvé-
telt biztosító intézménybe történik. Az 
óvodák körzethatáraihoz tartozó utcák 
listája megtekinthető a város honlapján 
(www.isaszeg.hu). 

A gyermeket elsősorban abba az 
óvodába kell felvenni, amelynek kör-
zetében életvitelszerűen lakik. (Élet-
vitelszerű ott lakásnak minősül, ha a 
gyermek a kötelező felvételt biztosító 
óvoda körzetében található ingatlant 
otthonául használja, és az ilyen ingat-
lan a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásában a gyer-
mek lakóhelyeként vagy tartózkodási 
helyeként az óvodai beiratkozás első 
határnapját megelőző három hónapnál 
régebb óta szerepel.) Az óvodavezető 
vagy a fenntartó által szervezett bizott-

ság jogosult felszólítani az óvodába 
jelentkező gyermek szülőjét, hogy az 
életvitelszerű körzetben lakás tényét 
igazolja, illetve jogosult a körzetben la-
kást családlátogatás kezdeményezésé-
vel ellenőrizni. 

Aki nem az óvoda felvételi körzeté-
ben lakik, csak a körzetes jelentkezők 
felvétele után fennmaradó férőhelyre 
vehető fel.

Az óvodai felvételről, átvételről az 
óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába 
jelentkezők száma meghaladja a fel-
vehető gyermekek számát, az óvoda-
vezető, több óvoda esetén az óvoda 
fenntartója bizottságot szervez, amely 
javaslatot tesz a felvételre. 

Az elutasított óvodai felvétellel kap-
csolatos határozatok közlésétől számí-
tott tizenöt napon belül a szülő eljárást 
megindító kérelmet nyújthat be az 
óvodavezetőnél.

Az óvodákba való beiratkozás még 
nem jelent felvételt. 

Az áprilisi vagy a májusi ülésen 
dönthet a képviselő-testület az indítha-
tó óvodai csoportok számáról, azok lét-
számáról, a beíratott gyermeklétszám 
függvényében. Az intézményvezetők 
ezután döntenek a gyermekek felvéte-
léről és írásban értesítik a szülőket. 

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Jelentkezés a bölcsődébe

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Aprók Falva Bölcsődében a beiratkozás idő-
pontját az alábbiak szerint határozta meg a képviselő-testület: 2014. április 
24–25., csütörtök és péntek, 8.00–18.00 óra között.

Helyszíne: Aprók Falva Bölcsőde, 2117 Isaszeg, Móricz Zsigmond u. 14.
A beiratkozással kapcsolatos kérdéseikre választ, tájékoztatást lehet kérni 

Bálint Lászlóné tagintézmény-vezetőtől személyesen vagy a 28/495-490-es 
telefonszámon.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Isaszegen tartotta éves közgyűlését a Dolina
A Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális 
Egyesülete 2014. január 24-én Isaszegen, a 
Dózsa György Művelődési Otthonban tartot-
ta éves közgyűlését.

 A Pest megyei településekről nagy 
számban érkezett vendégeket az Isaszegi 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat mint 
házigazda fogadta. A közgyűlést az Asszony-
kórus és a Csata Táncegyüttes műsorszáma 
nyitotta meg, majd Hatvani Miklós polgár-
mester, dr. Kardos Gábor alpolgármester és 
Fuferenda Lászlóné, a szlovák nemzetiségi 
önkormányzat elnöke köszöntötte a meg-
jelenteket.

A közgyűlésen a részt vevők számára Fuzik János, az Or-
szágos Szlovák Önkormányzat elnöke tájékoztatást tartott a 
közelgő parlamenti választásokról és az azt megelőző regiszt-
rációs folyamatról, továbbá beszédet mondott Aszódi Csaba 
András elnökhelyettes, dr. Szabó Zsuzsanna, a Dolina Pest-
vidéki Szlovákok Regionális Egyesületének elnöke, és bemu-

tatkozott az önkormányzat Közművelődési Központjának új 
igazgatója, Zemenné Palecska Erika.

A Isaszegi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik a vendéglátás-
ban segítséget nyújtottak.

Adorjánné Fehér Éva

Az isaszegi  
rendőrőrs körzeti 
megbízottjainak 
fogadóórája

Tisztelt lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket Isaszeg 
körzeti megbízottjainak, fogadóóráiról 
a helyi rendőrőrs épületében (2117 
Isaszeg, Rákóczi u. 10.).
– Páros héten kedden 8–10 óra kö-

zött Bene Róbert r.zszl.
– Páratlan héten kedden 8–10 óra 

között Szemcsik Zsolt r. ftörm.
– Páratlan héten szerdán 8–10 óra 

között Bukhár Gábor r. ftörm.
Kérjük, forduljanak hozzánk bizalom-
mal.

Amennyiben a fenti időponton kí-
vül észrevételük, kérdésük van, hívják 
a 70/667-3535-ös vagy a 28/493-
922-es telefonszámot!

Sürgős bejelentést tehetnek a 
107-es, valamint a 112-es telefon-
számokon.

Tisztelettel: 
Isaszeg Rendőrőrs állománya

Polgárőrök szakmai továbbképzése

Az Országos Polgárőr Szövetség megállapodást kötött a rendőrséggel a polgár-
őrök szakmai továbbképzésére. Ennek tett eleget a Polgárőrség Bűnmegelőzési 
és Önvédelmi Egyesület isaszegi szervezete. A Gödöllő Rendőrkapitányság il-
letékességi területéhez tartozunk, így a továbbképzést Árva Ferenc r. ftörm, 
intézkedéstaktikai instruktor tartotta polgárőreinknek. 

A szakmai képzés témája volt: a jogszabályváltozásokból adódó feladatok, 
a Btk. főbb változásai, szabálysértési tvr. főbb változásai, a rendvédelmi szer-
vek feladatai az új jogszabályok érvényesítésében, a polgárőrség részvétele a 
közbiztonság erősítésében, a kormány bűnmegelőzési stratégiájának irányai, a 
polgárőrség helye, szerepe a helyi közbiztonsági teljesítésében, a polgárőrség 
szerepe a közbiztonságban, a közfeladatot ellátó személyek jogai és kötelessé-
gei, valamint a rendőr–polgárőr közös szolgálatának ellátási szabályai, eljárási 
szabályok különböző szolgálati helyzetekben.

A képzés február 9-én reggel 8 órától délután 16 óráig tartott. Polgárőreink 
örömmel vették a továbbképzést, sok új információhoz jutottak, valamint kér-
déseikre megfelelő szakmai választ kaptak az előadó tiszttől, a komoly szakmai 
felkészültségének köszönhetően. 

Turányi Lászlóné elnök
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Tájékoztató az első osztályosok 
beíratásáról

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014–2015-ös tanévre történő 
általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 2014. 
április 28., 29., 30. (hétfő, kedd, szerda), 8.00 órától 18.00 óráig.

Tanköteles, azaz 2008. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő 
köteles a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerinti illeté-
kes iskola első évfolyamára beíratni.

A beíratás a Damjanich János Általános Iskola (Madách u. 1.) és a 
Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Kossuth 
Lajos utca 85.) épületében lesz, a helyben szokásos módon.

A körzethatárokról tájékozódhat az iskolák hirdetőtábláján, valamint 
a honlapokon.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítá-
sára alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 
igazolást kell bemutatni, valamint a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról 
tett nyilatkozatot.

A beíratáskor a péceli okmányirodában készített fénykép NEK azono-
sítóját, valamint 1400 Ft-ot kell hozni a diákigazolványhoz.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, erről értesítést má-
jus 12-ig küld a szülőnek. 

A római katolikus egy-
házközség eseményei

Jótékonysági hangverseny
Adományokat gyűjtünk a katolikus templom 
orgonájának a felújítására április 27-én, va-
sárnap 16 órakor a katolikus templomban. 
Fellépnek: Boquilla Negra klarinétzenekar, 
Gaudium Carminis női kamarakórus, Klap-
ka György Általános Iskola énekkara, Szent 
István-templom ének- és zenekara, Szent 
Márton-kórus. A belépés ingyenes. Szeretet-
tel várjuk az adományokat.

Március 5-én hamvazószerda. Az egyház 
parancsa szerint ez a nap kötelező böjti nap: 
hústilalom van, és a felnőtteknek csak há-
romszor szabad étkezni. Ezen a napon és a 
következő vasárnap – az előző évben meg-
szentelt barka hamujával – a pap meghinti 
a hívek homlokát. „Emlékezz ember, porból 
vagy, és porrá leszel!”

Nagyböjtben (március 5-től) minden 
pénteken 18 órától és vasárnap 15 órától ke-
resztúti ájtatosságot végzünk a templomban.

Családi farsangi vigalom
Február 1-jén másodszor szervezett farsan-
gi összejövetelt a katolikus egyházközség 
a Dózsa György Művelődési Otthonban. 
A szervező családok nem kis munkájának 
köszönhetően délután 5 órára minden ké-
szen állt az érkező vendégek fogadására. 
A  műsort az egyházközség baba-mama 
klubjának lelkes apróságai kezdték. A Csa-
tangolók fergeteges hangulatot teremtet-
tek, és néhány pillanat alatt táncra perdült 
szinte minden jelenlévő. A szervező csalá-
dok tánca után a KZP zenekar szórakoztatta 
a jelenlévőket. A látványos jelmezbemutató 
után mindenki nagyon várta a tombolasor-
solást. A talpraesett fiatalok közreműködé-
sével hamar gazdára talált minden ajándék. 
Köszönjük Gulyka József atyának, hogy 
anyagilag támogatta az összejövetelt. Na-
gyon nagy köszönet illeti mindazokat, akik 
felajánlásokkal, tárgyakkal tették értékes-
sé a tombolasorsolást. Hála mindazoknak, 
akik bármilyen módon hozzájárultak az es-
te sikeréhez. Aki nem vett részt a farsan-
gi mulatságon, Barta Zoltánnak köszönhe-
tően képeket nézhet róla az Isaszeg Online 
képgalériájában.

Szárazné Marika

Pest Megyei Futball7vége az Isaszegi Sport-

egyesület U21-es csapatának részvételével

A Pest megyei labdarú-
gó szövetség által szer-
vezett Pest Megyei Fut-
ball7vége elnevezésű, 
kispályás, többfordulós 
versenyen az U21-es 
csapatunk január 12-
től egészen február 9-ig 
minden hétvégén ját-
szott egy-egy csoport-
körmérkőzést, ahonnan 
továbbjutott egészen a döntőig. A döntőn végül szoros mérkőzésen először 
2-1, majd 2-2 lett az eredmény, ezzel a végső győztes a Soroksár csapata 
lett. A 3. és 4. helyért a Sülysáp csapatával mérkőzött meg, és végül 9-3-ra 
győzött, így a 3. helyen végzett. A torna gólkirályi címét csapatunk támadója, 
Kovács Norbert 17 góllal nyerte el, és a torna legjobb játékosa címet is a mi 
csapatunk játékosa, Kisréti Marcell kapta.

Játékosok, akik szerepeltek a futball7végéken: Bükkösi Norbert, Bagó Jó-
zsef, Pintér Balázs, Fodor Gergő, Fodor Balázs, Kisréti Marcell, Kovács Nor-
bert, Sárosi Ádám, Sárosi Attila, Mihali Márton, Mihalik Zsolt, Tóth Csaba, 
Dolhai Máté.

Edző: Orlik József; technikai asszisztens: Kovács János; kommunikáció: 
Orlik Csaba.

Orlik Csaba

Sikeres téli versenyidőszak
A GENKI Wado Karate és Sza-
badidősport Egyesület nyolc isa-
szegi karatékája 2013. decem-
ber 8-án karate Mikulás Kupán 
vett részt Újpesten. A  szorgal-
mas gyakorlás meghozta a gyü-
mölcsét, és kiemelkedő ered-
ményeket értünk el a népes és 
színvonalas mezőnyben.

A fehér öves, kezdő verseny-
zőink shikodachi-kihon (kezdő 
formagyakorlat) és szivacs-ku-
mite (küzdelem kezdőknek) 
versenyszámokban értek el re-
mek eredményeket, míg színes 
öveseink a hagyományos ka-
ta (formagyakorlat) és kumite 
(küzdelem) versenyszámokban 
alkottak maradandót.

Eredmények: Oláh Bence 
és Ádám Dominik sajnos az el-
ső mérkőzéseiken alulmaradtak, 
legyőzőik nem jutottak a döntők-
be, így nem kerültek vigaszágra. 
Helyezés nélkül, de tapasztala-
tokkal gazdagodva zárták a ver-
senyt. Sohonyai Tibor saját kate-
góriájában, fehér öves kezdőként 
nem talált legyőzőre, minden mérkőzését magabiztos fölény-
nyel megnyerve állhatott a dobogó legfelső fokára mindkét 
versenyszámban, két aranyérmet szerezve. Horváth Marcell 
saját kategóriájában, fehér öves kezdőként ugyancsak remek 
versenyzéssel kiharcolta mindkét versenyszámban a végső 
győzelmet, így szintén két aranyérmet szerezve. Majercsák 
Máté fehér öves kezdőként shikodachi-kihon versenyszám-
ban két vereséggel és egy győzelemmel a dobogó harmadik 
fokára állhatott, bronzérmet szerezve. Szivacs-kumite verseny-
számban ellentmondást nem tűrő magabiztossággal nyerte 
mérkőzéseit, és végül aranyérmet szerzett. Szarvas László 
a sárga övesek között, kata versenyszámban egy győzelem 
után a döntőbe jutásért szenvedett vereséget, de a vigasz-
ágon kiharcolta a 3. helyezést. Kumite versenyszámban ha-
tározott, remek versenyzéssel, 3 küzdelmet megnyerve jutott 
a döntőbe, ahol nehéz mérkőzésen, hősiesen küzdve maradt 
alul. Rengeteg hasznos tapasztalattal és egy 2. helyezéssel 
gazdagodva zárta a versenyt. Labát Attila színes öves kumite 
versenyszámban egy győzelem után a döntőbe jutásért vere-
séget szenvedett, majd vigaszágon sem tudott felülemelkedni 
az ellenfelén, így az 5. helyen zárta a versenyszámot. Varga 
Réka lila öves kata versenyszámban három formagyakorlatot 
remekül bemutatva szerezte meg a 3. helyezést.

Isaszeg karatésai összesen 5 arany-, 1 ezüst- és 2 bronz-
érmet szereztek a versenyen. Egyesületünk angyalföldi és 

ráckevei klubjai hasonlóan 
kimagasló eredményeket ér-
tek el, így összesítésben kö-
zel hatvan éremmel, a kupán 
induló 11 egyesület közül az 
előkelő 3. helyen zártuk a 
2013-as Mikulás Kupát.

Kezdő karatékáink a ver-
senyt követő héten év végi 
kyuvizsgán vettek részt, ahol 
kivétel nélkül mindenki re-
mek teljesítményt nyújtott, 
így megtéve az első lépése-
ket az övfokozatok terén tör-
ténő előrehaladásban.

Az idei év is hasonlóan 
mozgalmasan indult, január 
elején egy Shuzo Imai 8. 
danos japán mester hétvégi 
edzőtáborban vehettek részt 
karatékáink, majd február 
első hétvégéjén két fontos 
esemény is történt egyesü-
letünk életében. Egyesüle-
tünk vezetője a nemzetközi 
stílusszervezetünk angliai 
edzőtáborában vett részt ja-
pán mesterünknél, ahol sok 

tudással és kapcsolattal gazdagodott. Reményeink szerint 
még az idei évben magyarországi edzőtáborban vehetnek 
részt karatékáink a mesterrel és szenior instruktorainak egyi-
kével. 

Versenyzőink pedig megkezdték az idei versenyszezont 
az I. C. Tatamival közösen megrendezett versenyen, remény-
keltő küzdelmekkel és eredményekkel. Ezen a versenyen a 
legkisebb ovisainknak is lehetőségük nyílt megmutatni az 
eddig megszerzett tudásukat közönség előtt. Minden ver-
senyzőnk sok tapasztalattal gazdagodott. Nagyszerű indítása 
volt ez az esemény az idei versenyszezonnak.

A I.C Tatami Genki verseny eredményei
Horváth Sára (Kihon: 2), Nagy Dominika (Kihon: 3), Nagy Leven-
te (Kihon: 3), Tóth Miklós (Kihon: 3), Dalló Máté Attila (Kihon: 
2), Karai Barnabás (Kihon: 2, Szivacs Kumite 3), Berki Noel(Ki-
hon: 3, Szivacs Kumite 1), Palágyi Marcell Pál (Kihon: 2, Szivacs 
Kumite 2), Bozsó Boldizsár (Kihon: 1, Kumite 3), Majercsák Má-
té (Kata: 3, Kumite: 3), Felhőfi-Kiss Lénárd (Kata: 1, Kumite: 3), 
Sohonyai Tibor(Kata: 2, Kumite: 2), Tóth Levente László (Kata: 3, 
Kumite: 3), Horváth Marcell (Kata: 2, Kumite: 3), Szarvas László 
(Kata: 3, Kumite: 1), Labát Attila (Kata: 2, Kumite: 2), Ádám Do-
minik (Kata: 3, Kumite: 3), Hrustinszki Márk (Kihon: 3, Kumite: 
3), Körtvélyessy Csongor (Kata: 3, Kumite: 3), Varga Réka (Kata: 
3, Kumite: 3), Keskeny Szabolcs (Kumite: 3), Nagy Krisztián (Ka-
ta: 3, Kumite: 1), Varga Gábor (Kata: 3).
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Könyvtári hírek

Minden évben beszámolunk a képviselő-testület előtt az el-
múlt évi munkánkról és a következő év terveiről. Erre február 
18-án került sor. Elfogadásra került a 2014. évi költségveté-
sünk is, amelyet a tavalyi tervszámoknak megfelelően kellett 
összeállítanunk. Sajnos a közgyűjteményi és közművelődé-
si dolgozók országos bérrendezésére még nem került sor, 
amelyet már nagyon várunk.

Február 14-én volt a Könyvtári Galériánkban Nagy Eszter 
helyi alkotó A lélek szabadsága című kiállításának megnyitója, 
amelyre számos rokon, barát, ismerős volt kíváncsi. A meg-
nyitó rendhagyó volt abban az értelemben, hogy fontos sze-
repet játszott a kivetítőnk is, amelyen először Gayatry mantra, 
majd a Mandralínia című musicalből a Varázsdal, végül pe-
dig a Satchita mantra előadását láthattuk, hallhattuk szamba 
stílusban, a világ különböző országainak előadói által. Esz-
ter régi ismerősünk, olvasónk is egyben. A képei a manda-
lákat idézik, de többek annál. E szó az ősi indiai nyelvből, a 
szanszkritból származik. Jelentése: kör, ív, körszelet, korong. 
Eredetét tekintve leginkább a buddhista tibeti és indiai kul-
túrához köthető, ahol ma is, évezredek óta használják me-
ditációs technikákhoz, gyakorlatokhoz. A kiállítás úgy jöhetett 
létre, hogy az alkotó begyűjtötte a képeket a tulajdonosaik-
tól, hiszen mindegyik személyre szabottan készült. Így ő is 
most először látta együtt a képeit, amelyeket varázsképeknek 
nevez. Az Isaszeg Online (www.isaszegonline.hu) oldalán 
olvasható egy interjú, ahol többek között a következő gon-
dolatai hangzottak el: „Ezek a képek a mandalák világába tar-
toznak. Drunvalo Melchizedek a könyvét olvasva kezdtem el 
az Élet virágát festegetni, és ezt próbáltam mindenféle szín-
ben megalkotni. Valóban az a lényege a képeknek, hogy a 
harmóniára törekedjünk, és pró-
báljuk magunkban és a környeze-
tünkben megtalálni az egységet. 
Valamikor egyszerűen eszembe 
jut valaki, és máris a fejemben 
van, hogy mi az, amit szeretnék 
készíteni. Természetesen vannak 
olyan helyzetek, amikor a kép 
végeredménye teljesen más lesz, 
mint amit az elején elképzeltem. 
Ennek a kiállításnak számomra 
az a legfontosabb üzenete, hogy 
ezeket a képeket bárki elkészít-
heti. Úgy gondolom, hogy ez az 
adottság mindannyiunkban ben-
ne van. A kérdés az, hogy ki az, 
aki ezt felszínre akarja hozni. Egy 
nagyon fontos dolog van, amire 
az évek során rájöttem: az önzet-
len, feltétel nélküli szeretet. Ha 
egyszer ezt sikerül egymásnak át-
adni, akkor azt hiszem, elértünk 
valami nagyon fontosat.” 

A megnyitón Tábikné Surman Szilvia erre az alkalomra 
készült versét olvasta fel, majd Lekszikov Attila bibliaoktató, 
ezoterikus ember – aki nyolc évvel ezelőtt „megjósolta” Esz-
ternek, hogy festeni, alkotni fog – mondta el gondolatait, be-
nyomásait, majd megnyitotta a kiállítást. Minden résztvevő 
húzhatott egy kis kosárból egy-egy bölcsességet tartalmazó 
tekercset, amelyeket az alkotó válogatott össze különböző 
olvasmányaiból. Ez a kiállítás egy új színfolt a galériánk éle-
tében. Hasonló jellegű kiállításunk a Könyvtári Galéria meg-
alakulásakor volt, 2005-ben. A képek valódi energiabom-
bák. Közöttük járkálva, nézelődve ellazulunk, feltöltődünk, 
elgondolkodunk. Ebben az energiarengetegben fürdőzhet-
nek azok, akik meglátogatják a kiállítást, amely március 10-ig 
tekinthető meg.

Az AKÍK idei első találkozóján a tagok szabadon választott 
versüket és prózájukat olvasták fel és beszélték meg. Végh 
Tamás (képünkön) a Télre várva című versét hozta magával.

A következő alkalomra kihúzott témáink: édesanyánk és 
csillagokon, Tejúton át.

Az Öko-kuckó februári összejövetelén a házi szappanké-
szítés rejtelmeibe vezette be az érdeklődőket Stoffer Heni 
ökö-mami. A foglalkozás jó hangulatban és lelkes igyekezet-
tel zajlott. A Könyvfonó foglalkozásai iránt érdeklődők már-
cius 10-én, szombaton délelőtt 10 órakor találkoznak könyv-
tárunkban.

Csatlakozunk a Dózsa György Művelődési Otthon és 
Múzeumi Kiállítóhely Egészségnapjához a következő prog-
ramokkal: március 7-én, pénteken 13–16 óra között Kovács 
Gábor gyógymasszőr fogadja a jelentkezőket ingyenes ke-
zelésre, amelyhez előzetes bejelentkezés szükséges. Első-

sorban olvasóinknak szánjuk ezt a lehetőséget. Március 8-án, 
szombaton délelőtt 10–12 óra között az Öko-kuckó kereté-
ben Balatoniné Koppán Zsuzsa természetgyógyász az alter-
natív gyógymódokról (Bach-virágterápia, homeopátia, stb.), 
Stoffer Heni ökö-mami a házi gyógykészítményekről beszél-
get a résztvevőkkel.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk rendezvényeinkre, 
amelyekről honlapunkon és plakátjainkon tájékozódhatnak.

Az idén is szívesen fogadjuk és várjuk az 1%-os adófel-
ajánlásokat a 16796342-1-13 adószámra. A kedvezménye-
zett neve: Isaszegi Jókai Mór Városi Könyvtár.

Majsa Györgyné könyvtárvezető

Tájékoztató az ebek veszettség 
elleni oltásáról 2014-ben

Tisztelt ebtulajdonosok!
Isaszegen a tavalyi évhez hasonlóan 2014-ben is a két állat-
orvosi rendelőben, illetve igény esetén háznál végezhető a 
veszettség elleni oltás.

Az Isaszegen dolgozó állatorvosok a tulajdonosok anya-
gi terheinek csökkentése érdekében kétheti időtartamra az 
alábbi akciót hirdetik meg.
Veszettségoltás rendelőben: 4000 Ft
Veszettségoltás háznál (kiszállással): 5000 Ft
Kötelező féreghajtás: 300 Ft/10kg
Egyedi, számozott oltási könyv: 500 Ft
A csippel még nem jelölt kutyák jelölése: 3500 Ft
Az akción kívüli időszakban a rendelőben végzett veszettség 
elleni oltás díja 5000 forint, míg háznál ehhez jön még a 
kiszállási díj.

Akciós veszettség elleni oltás rendelőben (bővített 
rendelési időben)
– 2014. március 24–29. között dr. Michalik László, Isa-

szeg, Ady E. u. 1. Rendelési idő: hétfőn, szerdán, csü-
törtökön és pénteken 16–19; kedden, pénteken 8–10; 
szombaton 10–12 óra között.

– 2014. március 31-től április 5-ig dr. Szeredi Levente, 
Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13. Rendelési idő: hétfőtől pén-
tekig 18–20, kedden, csütörtökön és szombaton 10–13 
óra között.

Akciós veszettség elleni oltás háznál
– 2014. március 24-től április 5-ig dr. Békési Béla. 
 Telefon: 30/954-9684, 28/452-845.
– 2014. március 24-től április 5-ig dr. Michalik László. 
 Telefon: 20/981-3100.
– 2014. március 24-től április 5-ig dr. Szeredi Levente. 
 Telefon: 20/353-4547.

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

tényező.
– Minden 3 hónapos kort betöltött kutya oltása kötelező.
– 2 héten belül embert harapott eb nem oltható.
– Minden kutyát 1 éves kor alatt kétszer (3 és 9 hónapos 

korban), ezt követően évente kell oltani.

Köszönet

Örömünkre, hasonlóan az elmúlt időszakhoz  – amikor is több Isaszegi 
lakótársunk segített önzetlenül építeni, szépíteni városunkat, intéz-
ményeinket – ismét társadalmi munkájukkal segítettek lokálpatrióta 
lakótársaink a Damjanich-iskola üvegtábláinak pótlásában: Könczöl 
Gábor, Könczöl Tamás, és ifjú Könczöl Gábor. Köszönik az iskola 
tanárai, tanulói. Horváth István igazgató, IGESZ

Tisztelt Hivatal!

Szeretném megköszönni a gyors intézkedést, amit a délelőtt írt leve-
lemre tettek. Nemrég arra sétáltam a kicsi unokámmal, és örömmel 
láttam, hogy a hivatal dolgozói javítják a járdát a Kossuth Lajos utcán. 
Nekik is megköszöntem, de Önöknek is újra szeretném a hálámat 
kifejezni, amiért törődnek a bejelentésekkel, és intézkednek hamar. 
További sok jót kívánok Önöknek. Üdvözlettel: 

Laskovicsné Pintér Etelka, Isaszeg, Orgona utca 5. sz.

Végh Tamás: Télre várva

Nyurgul a január, megüli lelked.

Szívzugaidban nyálkás köd szitál,

S gyanútlan orgonabimbókra dermed.

Hamis tavasz ez, tél kellene már.

Nyúlik a pára a földeken át,

Földben a magvakon vad remegés

Fut át: Mi történik odafenn?!

Milyen őrült ámokfutás ront neki

A rendnek, amely eddig őrködött

Életünk felett?  Miért nincs jól óvó,

Bundás hótakaró, s kemény fagy felettünk,

Hogy kiirtsa mindenütt a férgeket?

Nyurgul a január, megüli a lelked.

Szívzugaidban nyálkás köd szitál,

S elnyúlik a pára a földeken át.

Hamis tavasz ez, tél kellene már.

Új lakosságtájékoztatási rendszer

Dr. Vörös József járási tisztifőorvos kérésére az alábbiakról tájékoztat-
juk a lakosságot.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kezdeménye-
zésére egy új lakosságtájékoztatási rendszer kifejlesztésére került sor, 
amely a Veszélyhelyzeti Értesítési Szolgáltatás (VÉSZ) megnevezést 
kapta. Az Android, a Windows 8 és Windows Phone mellett elkészült 
az alkalmazás iOs operációs rendszerre optimalizált verziója is, amely 
okostelefonokra, táblagépekre bárki számára ingyenesen letölthető. 
A rendszert azért fejlesztették ki, hogy használói a lehető leggyorsab-
ban, hiteles forrásból értesüljenek az ország egészét vagy egy-egy 
adott területet érintő veszélyhelyzetről, káreseményekről a nap hu-
szonnégy órájában. Az alkalmazás értesítései maximálisan személyre 
szabhatóak, eszerint a felhasználó maga döntheti el, hogy mikor, mely 
területeket érintő és mely tartalmakról kíván azonnal értesülni.

A rendszert a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
szakemberei kezelik és látják el tartalommal, a felhasználók így nem 
csupán a katasztrófavédelem jelentősebb, éppen zajló beavatkozá-
sairól, de a forgalmasabb útvonalakat érintő közúti balesetekről és 
útviszonyokról, Magyarország aktuális időjárási körülményeiről, vala-
mint a veszélyhelyzeteket érintő tudnivalókról és teendőkről is érte-
sülhetnek.

Szerkesztőség
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Az Isaszegi Történelmi Napok programtervezete

2014. március 15. (szombat), városi megemlékezés
– 9.15: Református templom
– 10.00: Szoborhegy, honvédszobor. Az ünnepi műsor 

összeállítására és bemutatására felkértük az isaszegi 
Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola pedagógusait és tanulóit. Ünnepi beszédet mond 
dr. Flóris István, a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért 
Alapítvány alapítója

Az 1849. április 6-i isAszegi CsATA  
165. évFordulóJánAk ünnepségei

2014. március 28. (péntek)
– Időutazás a történelem nyomában – Hermann Róbert 

történész előadása a múzeumban az 1849. április 6-i isa-
szegi csata 165. évfordulója alkalmából.

2014. április 4. (péntek)
– 1849 méteres futás a humánerőforrás- és közoktatási bi-

zottság szervezésében.
– Koszorúzások: szentgyörgypusztai kőkereszt, katonapal-

lag, képesfa, szlovák kápolna, városháza, múzeum.
– A Falumúzeumban az Isaszegi Múzeumbarátok Köre által 

az isaszegi csata 165. évfordulója alkalmából meghirde-
tett gyermekrajzpályázat eredményhirdetése.

A HATáron Túli MAgyAr eMlékHelyekérT AlA-
píTvány v. neMzeTközi konFerenCiáJA A gábor 
dénes óvodA, álTAlános iskolA, giMnáziuM és 
szAkközépiskolA épüleTében, 2014. április 4–6.

2014. április 5. (szombat)
– Egész nap előadások a Határon Túli Magyar Emlékhe-

lyekért Alapítvány V. nemzetközi konferenciájának kereté-
ben a Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium 
és Szakközépiskolában

– Este kulturális műsor
– A tornaterembe folyamatosan érkeznek az emlékhadjárat 

résztvevői
– 18.00, Szabadságtörekvések emléktemploma: Megem-

lékezés Bajusz Árpád református lelkész, Szendrő Dénes 
gondnok, Kercsmár Zsolt énekmondó előadásában

– Koszorúzás a történelmi hagyományőrzőkkel

2014. április 6. (vasárnap)
– Délelőtt nemzetközi történelmi vetélkedő döntője a sza-

badságharc 165. évfordulójának jegyében
– 10.00-kor a városházán leadják voksaikat a hagyomány-

őrzők az országgyűlési képviselőválasztáson
– 13.00: A Szoborhegy alatti a csatatéren népi zenét játszik 

a Békás zenekar
– 13.30: Fúvós zenekari felvezetéssel felvonulnak a kato-

nai hagyományőrzők a tornateremtől a Szoborhegyig

– 14.00: A Szoborhegy alatti területen fúvós zenekari fel-
vezetéssel katonai hagyományőrző parádé

– Népi forgatag
– Csataimitáció 
– Koszorúzás a honvédszobornál

Ismét nemzetközi  
konferencia Isaszegen
A Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány ha-
gyományosan az idei évben is, immár ötödik alkalom-
mal rendezi meg az 1848–49-es szabadságharc isasze-
gi csatájának évfordulójára a nemzetközi konferenciát. 
Az ez évi konferenciának az ad nagyobb hangsúlyt, hogy 
a 165. évfordulót ünnepeljük. Úgy gondoljuk, hogy er-
re nemcsak az önkormányzat, hanem a város minden 
intézménye, civilszervezete és a lakosság egységesen 
nagy gonddal és együttműködve készül. 

Konferenciánk fő témái:
– Erdély a ’48–49-es szabadságharcban;
– Az erdélyi harcok kiemelkedő személyiségei.

A konferencia időpontja: 2014. április 4–6. 
Helye: Gábor Dénes Oktatóközpont.

A három napra tervezett konferencia programjairól tájé-
kozódhatnak a város honlapján (www. isaszeg. hu) és 
az újság áprilisi lapszámában. 

A konferenciára neves hazai és külhoni magyar előadók 
és vendégek érkeznek a HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeumtól, Kárpátaljáról, Erdélyből, Délvidékről. 

Nagyon szeretnénk, ha a konferencia előadá-
sait minél többen látogatnák. A szabadságharc olyan 
eseményeivel és olyan személyiségeinek életútjával 
ismerkedhetnek meg, amelyek példaértékűek. Meg-
ismerkedhetnek külhoni magyar testvéreinkkel, a szí-
vélyes kapcsolat az, ami meghatározza, milyen emlé-
kekkel távoznak városunkból és viszik szét jó hírünket 
a világba.

Révász Tiborné,  
a kuratórium elnöke
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Ügyeleti ellátás
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját 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 márciusban
március 7.: dr. Eszlári Egon; március 14.: dr. Tordai Gábor; március 21.: 
dr. Mészáros Zsolt; március 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, 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

Anyakönyvi hírek
a 2014. i. 16. – ii. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzüleTéSek
Veres Krisztián András, Kurucz Ákos Tamás, Tátrai László,  
Ádám Zoltán Ármin, Rubint Richárd, Vadász Bálint,  
Németh Szabolcs, Balogh Vivien Boglárka, Viola Áron, 
 Jakab Kinga Xenodiké, Balázsi Amina Erzsébet

HázASSáGköTéSek
Galgóczi Edit Helga és Ádám Zoltán
Pintér Györgyi és Kurucz Tamás

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HAláleSeTek
Basa Gáspár Menyhért (65 éves), Bem utca 15.
Lévai Sándor György (84 éves), Toldi Miklós utca 19/a
Kemenes Gyula (73 éves), Szent László utca 54.
Jakab László Mátyás (57 éves), Árpád utca 8.
Veréb Ferenc (77 éves), József Attila utca 12.
Albert Ferenc (68 éves), Damjanich utca 5.
Baráth István (65 éves), Mikszáth Kálmán utca 6.
Surman János (48 éves), Vörösmarty utca 2.
Tóth József Sándorné (47 éves), Pozsonyi utca 3.
Mészáros Péter Tibor (47 éves), Bem utca 6/a
Dobos Istvánné Hortobágyi Veronika (68 éves), Klapka utca 1/a
Nagy János (61 éves), Bem utca 16.
Forgácsné Sik Anikó Ágnes (60 éves), Április 6. utca 68.
Farkas Elisabeta Lévai Elisabeta (81 éves), Május 1. utca 41.
Palyaga Józsefné Káré Mária (82 éves), Thököly utca 32.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Polgármesteri hivatal

Köszönetnyilvánítások

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik édesanyánk, Jakab Jánosné 2014. január 
6-i temetésén részvételükkel megtiszteltek bennünket. Hála nekik.

Lányaik és családjuk

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Jakab László Mátyást utolsó 
útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvétükkel bánatunkat enyhítet-
ték. Gyászoló családja

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
Gyepmester Hercig József, 20/964-3025
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
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés munkaidőben a 
28/430-562-es, a 28/520-878-as vagy a 20/409-7573-as telefonszámon, 
valamint a kozvilagitas@elmuszolg.hu e-mail címen.

A dózsa György művelődési Otthon és múzeumi Kiállítóhely 
márciusi programjai

2014. március 1. (szombat), 14.00:  Télűző, jelmezes karnevál indul 
a múzeumtól a Madách u.–Rákóczi u.–Templom u.–szlovák tájház út-
vonalon

2014. március 1. (szombat), 18.00:  Amíg a Föld kerek… – rock-
koncert, játszik: Vintage, The Feet Street

2014. március 6. (csütörtök), 10.00:  A Ceglédi Mozgássérültek Ön-
álló Egyesületének éves közgyűlése

2014. március 7. (péntek) és 8. (szombat) 
  Egészségnap a könyvtárban
  7-én 13.00–16.00: Frissítő masszázs – Kovács Gábor, előzetes be-

jelentkezés a 28/582-045-ös telefonszámon 
  8-án 10.00–12.00: Öko-kuckó – házi és alternatív gyógymódok. Ba-

latoniné Koppán Zsuzsa és Stoffer Heni. Információ: Jókai Mór Városi 
Könyvtár. Telefon: 28/582-045; e-mail: isaszeg@vk-isaszeg.bibl.hu; 
web: www.jokai-bibl.hu

  Egészségnap a művelődési otthonban
  8-án 9.00–17.30: aurafotó, sminktanácsadás, mézkóstoló, 

tajcsi-work shop, masszázs és talpreflexológia (előzetes bejelentke-
zés a 28/582-055-ös telefonszámon), női jóga, Tupperware-bemuta-
tó, meridián torna, hangterápia, „Az egyszerűség”, Kert az egész vi-
lág, „Amanóba” műhely és gyógynövény-teaház előadása, hastánc. 
Szakrális körtánc. Információ: Dózsa György Művelődési Otthon és 
Múzeum, 2117 Isaszeg, Dózsa Gy. u. 2. Telefon: 28/582-055, 70/333-
6081, e-mail: idgymo@gmail.com, web: www.isaszegmuvotthon.hu

2014. március 13. (csütörtök), 18.00:  Női klub
2014. március 14. (péntek), 18.00:  A Magyar Képzőművészeti Egye-

tem restaurátor hallgatóinak kiállításmegnyitója. A kiállítást megnyitja 
dr. F. Orosz Sára DLA kerámikus művész. A kiállítás megtekinthető a 
művelődési otthon nyitvatartási idejében 2014. április 7-ig

2014. március 15. (szombat), Falumúzeum:  Kiállítás nyílik Em-
lékezés az isaszegi csata 165. évvel ezelőtti történelmi eseményeire 
címmel

2014. március 15. (szombat), 9.15:  Megemlékezés és koszorúzás a 
Szabadságtörekvések emléktemplománál (református templom). Be-
szédet mond Bajusz Árpád lelkész. Közreműködnek a Klapka György 
Általános Iskola és AMI tanulói

2014. március 15. (szombat), 10.00 óra, Szoborhegy, honvéd-
szobor:  Megemlékezés az 1848–49-es forradalom 166. évfordulója 
alkalmából. Az Isaszegi Történelmi Napok rendezvénysorozat nyitóren-
dezvénye. Ünnepi beszédet mond dr. Flóris István, a Határon Túli Ma-
gyar Emlékhelyekért Alapítvány alapítója. Zúgj március! címmel ünnepi 
műsort adnak a Klapka György Általános Iskola és AMI tanulói

2014. március 18. (kedd), 13.00–18.00:  Véradás
2014. március 20. (csütörtök), 10.00:  Kaland az erdei óvodában – a 

Vidám vándorok társulat előadása. Belépő: 500 Ft/fő
2014. március 21. (péntek), 14.00:  Tehetségkutató énekverseny, a 

Dilong és a Csomópont tehetségkutató elődöntője. Modern ének és 
slágerdalok, egyéni és duett kategóriákban, 6-tól 19 éves korig. Infor-
máció kérhető Fuferenda Lászlónétól, az SZNÖ elnökétől a 30/358-
3135-ös telefonszámon

2014. március 21. (péntek), 18.00:  A Baloldali Összefogás fóruma
2014. március 22. (szombat), 9.00:  Az Isaszegi Vízműépítő Közös-

ség közgyűlése
2014. március 25. (kedd) 14.00:  Egészségügyi fórum. Orvos–beteg 

beszélgetés dr. Mészáros Zsolt háziorvossal. Kiemelt téma: Egészsé-
ges táplálkozás

2014. március 27. (csütörtök), Falumúzeum, 16.00:  Megemlé-
kezés a lengyel–magyar barátság napjáról. Beszédet mond dr. Dürr 
Sándor, Isaszeg díszpolgára, a múzeumbarátok körének tagja. Műsort 
adnak a Klapka György Általános Iskola és AMI tanárai és növendékei

2014. március 26–28. között, 12.00–18.00:  Tettes-áldozat facilitá-
torképzés indul a művelődési otthonban a Ne legyél áldozat! projekt 
keretében. A program a TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0005 projekt kereté-
ben valósul meg. (Regisztrálni lehet a nelegyelaldozat.hu honlapon. 
Regisztráció esetén kérjük, településnek Isaszeget jelöljék meg)

2014. március 28. (péntek), Falumúzeum, 15.00:  Időutazás a tör-
ténelem nyomában. Rendhagyó történelemóra az 1849. április 6-i isa-
szegi csata 165. évfordulója alkalmából

2014. március 29. (szombat), 17.00:  Rendhagyó tánctörténet. No-
vák Ferenc Tata Kossuth-díjas koreográfus elmeséli a Magyar táncok 
történetét, segítségére lesznek a budapesti Bihari János Táncegyüttes 
táncosai és a Gázsa zenekar. Belépő: 700Ft/fő

A Tóth árpád Nemzeti Társaskör 
tisztelettel meghívja magyarságismereti szabadegyetemi  

sorozatának a folytatására 

2014. március 21-én, 17.30 órakor, 
amikor a Jókai mór Városi Könyvtárban 

dr. Diószegi György Antal görögségkutató megnyitja  
a Görög örökség című kiállítást, megnézzük az azonos című 

dokumentumfilmet, majd beszélgetünk a készítőkkel:  
dr. Diószegi György Antallal és Angelidisz Vaszilisz  

zeneművésszel, A Görög Kultúráért Alapítvány elnökével  
a magyar–görög nemzetbarátság évszázadairól.



Hazai rendezésű utánpótlás-teremtornák

Ha tél van, a fociban a teremtornák időszaka. Szakosztályunk 
az idén is megrendezi a téli felkészülés menetrendjébe il-
leszkedő utánpótlás-teremtornákat. 

2014. január 19-én került sor az első tornára az U7-es 
és az U9-es korosztályban. Egyik csapatunk második lett: 
Gyurka Előd, Kapcsándi Tamás, Gaskó Botond. Másik csa-
patunk hatodik helyezést ért el: Tóth Levente, Tolnai Ben-
degúz, Barabás Csaba. Kiemelkedő teljesítményéért a két 
hazai csapat kapitányát, Gyurka Elődöt és Tóth Leventét a 
torna legjobb játékosainak választották a csapatvezetők aján-
lása alapján. U7-es csapataink felkészítő edzői Pintér Tibor 
és Windt Ferenc voltak. 

Az u7-es torna eredménye 1.: Gödöllő SK I., 13 pont; 
2.: Isaszeg SE I., 13 pont; 3.: Gödöllő SK II., 5 pont; 4.: Ba-
gi TC, 5 pont; 5.: Úri KSK, 4 pont; 6.: Isaszegi SE II., 1 pont.

Két U9-es csapatot tudtunk indítani. Az „A” csapatunk 
– Katona Péter, Windt Dávid, Gyurka Előd, Szilárdi László, 
Harmati Arlen, Tóth Levente, Kapcsándi Tamás – ezüstér-
mes lett. A „B” csapatunk – Gyurka Ádám, Hrustinszki Ro-
land, Heusz Levente, Német Dániel, Gaskó Botond, Nagy 
Szabolcs – harmadik. lett. Az ötödik helyért vívott meccsen 
a nagytarcsai csapatot legyőzve értek el szép sikert. A torna 
legjobb kapusa Katona Péter lett. A torna gólkirálya Szilárdi 
László. Az U9-es csapataink felkészítő edzői Pintér Tibor és 
Windt Ferenc voltak.

Az u9-es torna végeredménye 1.: Péceli SSE; 2.: Isa-
szegi SE „A”; 3.: Bagi TC; 4.: Dány KSK; 5.: Isaszegi SE „B”; 
6.: Nagytarcsa; 7.: Gödöllő SK; 8.: Úri KSK.

A díjakat és a gyerekeknek átadott csokikat szponzoraink, 
az Isa-Red Kft. és az AMSY Jelöléstechnikai Kft. biztosította. 
Köszönet érte. 

2014. február 9-én került megrendezésre az U15-ös kor-
osztályban a Hargitai Mihály-emléktorna. Csapatunk – Rácz 
Gergő, Locker Olivér, Ruda Dominik, Kövesdi Krisztián, Ri-
deg Benjamin, Réti Dániel, Sárosi Richárd, Domonics Má-
té, Windt Ferenc – bronzérmesek lettek. A csapat felkészítő 
edzői Orlik Csaba, Kisréti Marci, Szabó Dávid voltak.

A u15-ös Hargitai Mihály-emléktorna végeredmé-
nye 1.: Kistarcsai VSC, 10 pont; 2.: Felsőpakony KSE, 9 pont; 
3.: Isaszegi SE, 7 pont; 4.: Veresegyház VSK, 3 pont; 5.: Úri 
KSK, 1 pont.

Az U18-as korosztályban következett a Szendrő Já-
nos-emléktorna négy csapat részvételével. Csupa szív, szi-
porkázó játékkal végül sikerült 15-0-ra hozni a meccset. 
A  torna legjobb játékosa és gólkirálya a hazai csapatból 
Káposztás Bálint lett. Csapatunk összeállítása: Rácz Ger-
gő, Szatmári Krisztián, Ruda Krisztián, Fodor Gergő, Fodor 
Balázs, Káposztás Bálint, Demeter Zoltán, Michalik Zsolt, 
Molnár Bence, Zemen Erik, Szalkai Attila, Alzein-Müller Fadi 
Stephen. Felkészítő edzők: Orlik József, Kovács László és 
Keglovics Ferenc.

Az u18-as szendrő János-emléktorna végeredmé-
nye 1: Isaszegi SE; 2.: Kistarcsai VSC; 3.: Úri KSK; 4.: Péceli 
SSE.

A teremtornák szervezésében, lebonyolításában közre-
működtek Pintér Tibor, Orlik József és Windt Ferenc. A han-
gosítást, konferálást Pálinkás Zoltán végezte. Köszönjük 
munkájukat.

Az utánpótlás-teremtornákról készült részletes beszámo-
ló megtekinthető a város honlapján (www.isaszeg.hu). 

Windt Ferenc  
utánpótlásedző, tornaszervező, Isaszegi SE


