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önkormányzati tájékoztató

Molnár József Bálint: 
Ifjú hévvel 1848 márciusában

Ifjú hévvel 1848 márciusában
Végigsöpört a szél,
a változás szele,
nagyurak Bécsben
görnyedtek bele.
Nem kell tűrni tovább
jogot a bitor kezén,
a haza újulása vár
a törvénykezés terén
Sarkunkra állva
csupán egy név elég.
Egy név, egy elv:
nemzeti büszkeség.
Ily ifjak nemzedéke
csak ritkán születik,
e szent erő alatt
a gaz hatalma megtörik.
Már nincs visszaút,
változást vár a nép
lehet, hogy kiömlik vérünk,
elveszik drága éltünk,
de ha a szent cél lanyhul a hitben
lassan olvad, mint a hó,
úgy elpártol majd az Isten
és elhagy minden támogató. 

Március 15.
„Ezt akartam kérni, de önök fölállottak; s én 
– leborulok e nemzet nagysága előtt! Csak 

azt mondom: annyi energiát a kivitelben, 
mint a mennyi hazafiuságot tapasztaltam a 
megajánlásban, s Magyarországot a poklok 

kapui sem fogják megdönteni!” 
Kossuth Lajos beszéde  

kétszázezer katona megszavazásakor,  
1848. július 11.

Március 15-i programok Isaszegen
9.15, Szabadságtörekvések emléktemploma (református templom): 

Megemlékezés és koszorúzás. Beszédet mond Szendrő Dénes, az Isaszegi 
Református Egyházközség Presbitériumának elnöke. Közreműködnek a Klapka 
György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói.

10.00, Szoborhegy: Megemlékezés az 1848–49-es forradalom 167. évforduló-
jának alkalmából. Az Isaszegi Történelmi Napok rendezvénysorozat nyitórendez-
vénye. Közreműködnek a Damjanich János Általános Iskola diákjai, valamint 
Orosz Csaba kürtművész, zenetanár. Ünnepi köszöntőt mond Balog Istvánné 
önkormányzati képviselő.
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Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a 
Magyar Önkormányzati Szövetség elnöke 
és Hatvani Miklós polgármester megbe-
széléseket folytatott a két város, a kistérség, 
valamint az Észak-kelet Pest és Nógrád 
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás aktuális feladatairól. Városunk 
vezetője örömmel mutatta meg Gémesi 
polgármester úrnak a rekultivált hulladék-
lerakót és a szennyvíztisztító telepet.

Tárgyalások Gémesi Györggyel, Gödöllő polgármesterével

Néhány gondolat városunk 2015. évi költségvetéséről
 

Már az elmúlt évben megkezdődött az idei költségvetés ter-
vezése. Hosszú évek óta problémát okoz, hogy mindig ke-
vesebb pénzből kell gazdálkodni, mint amennyit a városi fel-
adatok ellátása igényelne.

Nehéz jó költségvetést összeállítani úgy, hogy a bevéte-
lek már a takarékosan kiszámított működési kiadásokat sem 
fedik le teljesen. 2013-ban 43 millió, 2014-ben 9 millió fo-
rint kormányzati segítséget kapott a település a gazdasági 
egyensúly fenntartásának érdekében.

A képviselő-testület már tavaly novemberben elvetette 
annak lehetőségét, hogy adóemeléssel a lakosságra hárítsa 
a forráshiányt. Kiemelt feladat az utak megfelelő minőségé-
nek biztosítása, azonban tudni kell, hogy a gépjárműadóból 
származó bevételből pusztán 40 százalék marad a város 
költségvetésében, 60 százalékot a központi költségvetésbe 
kell továbbutalni.

Bevételek hiányában elsősorban a kötelező feladatok el-
látása van a fókuszban: óvodák, intézmények fenntartása, 
iskolák működtetése stb. Beruházásként azok az égető 
problémák jelennek meg, amelyekre az előrejelzések sze-
rint állami támogatást lehet elnyerni. A 639 millió forintos 

beruházási tervből pusztán 36 millió saját forrás biztosítá-
sa lehetséges. Cél a Klapka-iskola energetikai korszerűsítése, 
nyílászárók cseréje, óvoda bővítése, vállalkozói övezet kiala-
kításához infrastruktúra bővítése – bízva abban, hogy a szán-
dékok pályázati támogatásra találnak.

Szociális területen jelentős átrendeződés történt. A mun-
kanélküliséghez kapcsolódó támogatások igénylése, elbí-
rálása, folyósítása a járáshoz került, önkormányzati körben 
pusztán a saját költségvetésből finanszírozható támogatások 
maradtak.

A központi fenntartásba átadott általános iskolák működ-
tetése továbbra is a város költségvetéséből történik, ezen 
kb. 40 millió forintos kiadási igényű feladatra központi forrás 
várhatóan az idén sem áll majd rendelkezésre.

Hasonlóan a korábbi évekhez, idén is takarékos gazdál-
kodással és központi támogatással lesz majd elérhető a gaz-
dálkodás egyensúlyi állapota.

A fejlesztési tervek pedig csak abban az esetben való-
sulhatnak meg, amennyiben pályázataink pozitív elbírálást 
nyernek.

Polgármesteri hivatal

Támogassa adójának egy százalékával
Kérjük, támogassa adójának egy százalékával az Isaszegen működő egyesületek, 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 Természet-
védelméért 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

Két ülés között történt

Január 26. Polgármesteri iroda
Megbeszélés a GKRT vezetőivel
A Perna Pál és Bárd István urakkal folytatott tárgyalás köz-
ponti témája a Hungexpo területén február végén megren-
dezésre kerülő Nemzetközi Turisztikai Kiállításon való meg-
jelenés, azon belül is az Isaszeg által vállalt szerep. Ezen 
munka szervezésének oroszlánrészét Verseczkyné Sziki Éva, 
a művelődési ház igazgatója végzi évről évre. Idén 28-án kéz-
műves-foglalkozást tartanak művelődési házunk dolgozói az 
érdeklődők számára, 1-jén pedig a Csata táncegyüttes szóra-
koztatja a reményeink szerint megjelenő sok ezer érdeklődőt.
Január 28. Polgármesteri iroda
Megbeszélést folytattam Balog Istvánné képviselő asszony 
társaságában Kijácz Péter úrral, az ECC Hungary kereskedel-
mi igazgatójával abban a témában, miszerint augusztus 20. 
környékén Nemzetközi, Egyházi és Világi Kórustalálkozót sze-
retnénk megrendezni Isaszegen. Ehhez elengedhetetlenül 
szükséges, hogy az Európai Uniótól anyagi támogatásban ré-
szesüljünk. Az önkormányzat képviselő-testülete időközben 
döntött arról, hogy pályázatot nyújtunk be a sikeres lebonyo-
lítás érdekében Brüsszelhez.
Február 3. Isaszegi Vállalkozók Háza
Az Isaszegi Vállalkozók Egyesületének éves közgyűlésén vet-
tem részt, kettős minőségben, mint a város polgármestere 
és mint az egyesület tagja. 
Február 5. Zselíz, városháza
Az elmúlt évben Szlovákiában is önkormányzati választá-
sok zajlottak. A választások eredményeként a partnertele-

püléseinken új polgármesterek és 
képviselők kezdték el munkájukat. 
Pénzes János alpolgármester úrral 
és Everling Róbert képviselő úrral 
együtt megbeszélést folytattunk 
Juhász András polgármester úrral 
és Nagy Géza alpolgármester 
úrral a megkezdett munka folytatásáról. Reményeim szerint 
ennek következtében a továbbiakban is sok isaszegi egyesü-
let, szervezet vehet részt szlovákiai kulturális és sportrendez-
vényeken.
Február 16. Polgármesteri iroda
Herkules Zoltán és Baldauf Attila urakkal tárgyaltam az Erdő-
birtokossági Társulás aktuális feladatairól, valamint támogat-
ják az irányú elképzelésünket, miszerint az erdőben kiépítsük 
a Szabadságharc Tanösvényét, amennyiben állami források-
hoz jutunk.

Szeretném kérni Isaszeg lakosságát, hogy kövessék figyelem-
mel a Dózsa György Művelődési Otthon programajánlatát, 
hiszen a január 15-én megtartott nagy sikerű Karinthy-kaba-
réesten – a nagyszerű előadás ellenére – viszonylag keve-
sen voltunk jelen. 

Isaszeg város valamennyi lakójának nevében őszinte 
részvétemet fejezem ki néhai Bajusz Árpád református lel-
kész családjának. 

Hatvani Miklós, Isaszeg város polgármestere

Fontos információk, elérhetőségek

Isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi u. 45.  
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 28/583-100.  
E-mail: hivatal@isaszeg.hu
A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati rendje
Hétfőn 800–1200 és 1300–1800, kedden 800–1200 és 1300–
1600, szerdán 800–1200 és 1300–1600, csütörtökön 800–1200 
és 13.00–1600, pénteken 800–1200 óra között
A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje
Hétfőn 1300–1600, szerdán 800–1200 és 1300–1600, pénte-
ken 800–1200 óra között
Isaszegi Rendőrőrs 0–24 óra között hívható telefonszáma: 
70/667-3535. Bukhár Gábor r. főtörzsőrmester: 70/942-
5767; Villányi Tamás r. törzsőrmester: 70/492-0755
Közterület-felügyelet (munkaidôben hívható) 70/387-
2698, 70/315-2314

Mezôôrök 70/459-3301, 70/459-3302
Gyepmester Hercig József, 20/964-3025
Isaszegi Önkéntes Tűzoltóegyesület 0–24 óra között 
hívható központi segélyhívószáma: 70/549-6223
Isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi 
Egyesület 20/981-9595
Gödöllői Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendelt-
sége 2100 Gödöllő, Szilhát u. 53. Tel.: 28/410-175, 
28/410-297. Ügyfélfogadás: hétfőtől szerdáig 830–1500, 
csütörtökön 830–1200 (csak az első jelentkezők és a mun-
káltatók számára), pénteken 830–1300 között
Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala
2101 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514-305, 
28/514-315 Fax: 28/514-306. Ügyfélfogadás: hétfőn és 
szerdán 8.00–15.30, pénteken 8.00–11.30 között
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Óvodai felvételről szóló tájékoztatás

Az Isaszeg Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba 
a beiratkozás időpontja a 2015–2016-os nevelési évben: 
2015. április 23–24., csütörtök és péntek, 8.00-tól 18.00 
óráig. Helyszínek: Isaszegi Bóbita Óvoda, Vadász utca 2.; Isa-
szegi Hétszínvirág Óvoda, Madách Imre utca 11. 
A beiratkozáshoz szükséges iratok: 
•	 a	gyermek	személyazonosítására	alkalmas,	a	gyermek	ne-

vére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló ható-
sági igazolvány; 

•	 a	gyermek	születési	anyakönyvi	kivonata;	
•	 a	szülő	személyi	azonosító	és	 lakcímet	 igazoló	hatósági	

igazolványa; 
•	 védőnői	igazolás,	hogy	a	gyermek	életvitelszerűen	a	be-

jelentett lakcímén lakik (védőnőktől kérhető a rendelési 
időpontjaikban); 

•	 munkáltatói	igazolás;	
•	 amennyiben	a	gyermeknek	bármilyen	szakértői	vélemé-

nye van fejlettségéről, képességeiről, a határozat vagy az 
igazolás.

A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény 83. § 
(2) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó dönt a köznevelési 
intézménybe történő jelentkezés módjáról, a nagyobb lét-
számban jelentkező gyermekek egy időszakon belüli óvodai 
felvételének időpontjáról. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köz-
nevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.  
(VIII. 1.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése kiegészíti a fenti 
törvényt a következőkkel. A fenntartó az óvodai beiratkozás 
idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának 
határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a hely-
ben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját meg-
előzően legalább harminc nappal. 

Minden intézmény a székhelyén végzi a beíratást. Az óvo-
dai beiratkozási körzetekről, a beiratkozás rendjéről a fenn-
tartó mellett az intézmények is felvilágosítást adnak a szülők 
számára.

A köznevelési törvény meghatározza, hogy az óvodai fel-
vétel jelentkezés, beiratkozás alapján történik. Az óvodába a 
gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel. 
Az óvoda köteles felvenni, átvenni az ötödik életévét betöl-
tött gyermeket, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye a körzetében található. A szülő bármikor kérheti gyer-
mekének óvodai felvételét, átvételét, a gyermekek felvétele 
folyamatos. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi ké-
relem elbírálásáról a döntést megalapozó indokolással, a fel-
lebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt, továbbá 
az óvodai nevelésre kötelezett gyermek átvétele esetén más 
óvodából indokolás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is. 

2015. szeptember 1-jétől a gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 
a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négy órában óvo-
dai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az 
óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek 

jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig 
felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel 
alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibon-
takoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét 
betölti, a nevelési év kezdőnapjától napi négy órát köteles 
óvodai nevelésben részt venni. A szülő az óvodai nevelés-
ben történő részvételre jogszabály alapján köteles beíratni 
gyermekét, az önkormányzat által közzétett közleményben 
vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy 
órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ameny-
nyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, 
köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját köve-
tő tizenöt napon belül értesíteni a gyermek lakóhelye, annak 
hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt.

Az óvodai jelentkezés minden esetben a körzetes, kötele-
ző felvételt biztosító intézménybe történik. Az óvodák körzet-
határaihoz tartozó utcák listája megtekinthető a város hon-
lapján (www.isaszeg.hu). A gyermeket elsősorban abba az 
óvodába kell felvenni, amelynek körzetében életvitelszerűen 
lakik. (Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kö-
telező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant 
otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhe-
lyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első 
határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.) 

Aki nem az óvoda felvételi körzetében lakik, csak a körze-
tes jelentkezők felvétele után fennmaradó férőhelyre vehető 
fel. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha 
az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyer-
mekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda 
fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvé-
telre. Az elutasított óvodai felvétellel kapcsolatos határozatok 
közlésétől számított tizenöt napon belül a szülő fellebbezési 
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 
indítható óvodai csoportok számáról, azok létszámáról, a be-
íratott gyermeklétszám függvényében. Az intézményvezetők 
ezután döntenek a gyermekek felvételéről, és írásban értesítik 
a szülőket.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Karbantartási szünet az óvodákban 
és a bölcsődében

Isaszegi Bóbita Óvoda (Vadász u. 2.) és Aprók Falva Böl-
csőde (Móricz Zs. u. 14.) karbantartási szünet: 2015. 06. 
22. – 2015. 07. 17. Első nevelési nap: 2015. 07. 20.

Isaszegi Hétszínvirág Óvoda (Madách u. 11.) karbantartási 
szünet: 2015. 07. 20. – 2015. 08. 14. Első nevelési nap: 
2015. 08. 17.

Jelentkezés a bölcsődébe

Tájékoztatjuk önöket, hogy az Aprók Falva Bölcsődében a beirat-
kozás időpontját az alábbiak szerint határozta meg a képviselő-tes-
tület: 2014. április 23–24., csütörtök és péntek, 8.00–18.00 óra 
között. Helyszíne: Aprók Falva Bölcsőde, 2117 Isaszeg, Móricz Zsig-
mond u. 14. 

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

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzati  
segélyekről

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló, 1993. évi III. törvényben foglalt pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. 
március 1-jétől jelentős mértékben átalakult. 

A helyi önkormányzatok felelőssége növekszik 
a helyi közösség szociális biztonságának erősíté-
sében, a szociális segélyek biztosításában.

Az önkormányzatok által biztosított ellátás ne-
ve 2015. március 1-jétől egységesen települési 
támogatás, amelynek keretében megállapítható 
rendszeres és rendkívüli települési támogatás.

A korábbi – állami normatíva keretében finan-
szírozott – lakásfenntartási támogatás és a méltá-
nyossági közgyógyellátás megszűnik, és helyébe 
a rendszeres települési támogatás keretében ad-
ható lakhatási és gyógyszertámogatás lép.

Isaszeg Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete a 2015. március 1-jétől 100%-os 
önkormányzati fedezetből biztosított, 1 év idő-
tartamra vonatkozó lakhatási támogatás összegét 
egységesen 2500 Ft/hó, a rendszeres gyógy-
szertámogatást 5000 Ft/hó összegben határozta 
meg.

A rendszeres lakhatási támogatás a jelenlegi 
csökkentett támogatási összeg ellenére fontos, 
mivel a jogosultság megállapításával védendő 
fogyasztói minősítést igényelhet a támogatott, 
amellyel megakadályozható a szolgáltatás kikap-
csolása, illetve részletfizetést kérhet, kártyás mé-
rőórát igényelhet.

A rendszeres gyógyszertámogatás a kérelme-
zőnek a tartós betegségét alátámasztó, a házior-
vos által havi rendszerességgel felírt, illetve élet-
mentő gyógyszereinek kiváltására nyújt anyagi 
segítséget.

A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élet-
helyzetbe került személyek rendkívüli települési 
támogatás keretében történő segélyezése kötele-
ző feladata az önkormányzatnak.

Másik lényeges változás, hogy 2015. március 
1-jétől a járási hivatalok állapítják meg az aktív 
korúak ellátását, de a jogosultság egyéb feltéte-
leként a lakókörnyezet rendezettségének biztosí-
tására vonatkozó kötelezettségek teljesítésének 
ellenőrzését továbbra is a polgármesteri hivatal 
munkatársai végzik.

A települési támogatásokról további informá-
ciók kérhetők a polgármesteri hivatal ügyfélszol-
gálati munkatársától és ügyfélfogadási időben a 
szociális és igazgatási iroda szakelőadóitól.

Polgármesteri hivatal

Tájékoztató az ebek veszettség 
elleni oltásáról

A tavalyi évhez hasonlóan 2015-ben is Isaszegen a két állatorvosi 
rendelőben, illetve igény esetén háznál végezhető a veszettség el-
leni oltás. Az Isaszegen dolgozó állatorvosok a tulajdonosok anyagi 
terheinek csökkentése érdekében kétheti időtartamra az alábbi ak-
ciót hirdetik meg.
Veszettségoltás rendelőben: 4500 Ft
Veszettségoltás háznál (kiszállással): 5500 Ft
Kötelező féreghajtás: 300 Ft/10kg
Egyedi, számozott oltási könyv: 500 Ft
A csippel még nem jelölt kutyák jelölése: 4500 Ft
Az akción kívüli időszakban a rendelőben végzett veszettségoltás 
5500 Ft, míg háznál ehhez jön még a kiszállási díj.

 
Akciós veszettségoltás rendelőben
•	 2015.	március	 16–21.:	dr. Szeredi Levente, Isaszeg, Gyöngy-

virág utca 13. Hétfőtől péntekig 18–20, kedden és csütörtökön 
10–13, szombaton 8–10 óra között

•	 2015.	március	23–28.:	dr. Michalik László, Isaszeg, Ady Endre 
utca 1. Hétfőn, szerdán és csütörtökön 17–19, kedden 8–9.30, 
pénteken 8–9.30 és 16–18, szombaton 10.30–12 óra között

Akciós veszettségoltás háznál
2015. március 16–28.: dr. Békési Béla; telefon: 30/954-9684, 

28/452 845
2015. március 16–28.: dr. Michalik László; telefon: 20/981-3100
2015. március 16–28.: 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	 té-

nyező.
•	 Minden	3	hónapos	kort	betöltött	kutya	oltása	kötelező.
•	 Két	héten	belül	embert	harapott	eb	nem	oltható.
•	 Minden	kutyát	1	éves	kor	alatt	kétszer	(3	és	9	hónapos	korban),	

ezt követően évente kell oltani.
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A biztonsági öv életet menthet

Magyarországon a hatályos KRESZ ren-
delkezéseinek értelmében olyan jármű-
ben, amelynek üléseit biztonsági övvel 
szerelték fel, lakott területen kívül és la-
kott területen belül egyaránt be kell csa-
tolni magát az ülésen utazó személy-
nek. Ez vonatkozik az első és a hátsó 
üléseken helyet foglalókra is. Fontos, 
hogy a biztonsági öv becsatolásáért már 
nem a járművezető, hanem az ülésen 
helyet foglaló személy a felelős.

Nem kell becsatolni a biztonsági 
övet például a hátramenetben közle-
kedő gépkocsi vezetőjének azért, hogy 
a tolatási manőver végrehajtása során 
könnyebben hátra tudjon fordulni. 

A biztonsági öv be nem csatolá-
sa mellett érvelők az alábbi indokokat 
szokták felsorakoztatni: 
–  beszerelt légzsák mellett nincs rá 

szükség; 
–  rövid távolságon vagy kis sebesség-

nél felesleges; 
–  ütközéskor sérülést okoz; 

–  baleset bekövetkezése-
kor nehezíti a menekü-
lést a járműből; 

–  kismamák esetében árt 
a magzatnak.

A balesetkor keletkező sé-
rülések száma, illetve azok 
nagysága jelentősen csök-
kenthető a biztonsági öv 
használatával, ezért fontos 
a fenti tévhitek eloszlatása.

Be nem csatolt bizton-
sági öv esetén a műkö-
désbe lépő légzsák súlyos sérüléseket 
okozhat. 

Rövid távolságnál is bekövetkezhet 
baleset, az öv használatával alacsony 
sebességnél a sérülés elkerülhető. 

Az esetek többségében súlyos bal-
eset bekövetkezésekor sem okoz ko-
moly sérülést. 

A járműből való menekülést azáltal 
teszi például lehetővé, hogy a jármű-
vezető eszméleténél marad. 

Továbbá fontos, hogy az ütközés-
kor előrelendülő test tömegének több-
szörösét nem lehetséges öv nélkül 
megtartani!

Ne feledje: a biztonsági övet min-
dig	csatolja	be!	Ne	csak	a	büntetés	el-
kerülése miatt, hanem saját testi épsé-
ge megóvásának érdekében is.

Balesetmentes	közlekedést!	
Gödöllői Városi  

Baleset-megelőzési Bizottság 

Ûj traffipaxok a Gödöllői 
Rendőrkapitányságon

A Gödöllői Rendőrkapitányság is megkapta az új sebes-
ség-ellenőrző készüléket, amelyet február végéig tesztüzem-
módban alkalmaznak. Az ARH CAM S1 típusú sebesség-el-
lenőrző készülék funkciói:
– a közúti járművek haladási sebességének ellenőrzése;
– automatikus rendszámfelismerés;
– jármű-kategóriánkénti forgalomszámlálás;
– érzékeli a forgalomtorlódást.
Kiegészítő ellenőrző funkcióként érzékeli:
– a záróvonal átlépését;
– a behajtási tilalom megszegését;
– a kötelező haladási irány megszegését;
– a veszélyes áru szállítására megjelölt járműveket;
– az autópálya leállósávjának vagy az autóbusz forgalmi 

sávjának jogosulatlan igénybevételét;
– a vasúti átjárón való áthaladásra vonatkozó előírások 

megtartását;
– a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék 

jelzéseire vonatkozó előírások megtartását;
– a biztonsági öv használatára vonatkozó előírások meg-

tartását.
Minden gyalogos és járműves közlekedőnek biztonságos 
utat	kívánunk!

Közérdekű információk, 
elérhetőségek

NAV Pest Megyei Adóigazgatóságának Gödöllői 
Kirendeltsége
Cím: 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 74. 
Telefon: Telefon: 28/420-801
Nyitva tartás: hétfőn 8.15–17.30, kedden 8.15–12.00, 
szerdán 8.15–16.00, csütörtökön 8.15–16.00 óra kö-
zött. Pénteken szünnap.

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 
Gödöllői Ügyfélszolgálat
Cím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 13. I. emelet 110. 
Megközelíthető: az ügyfélszolgálat a gödöllői HÉV Sza-
badság téri megállójától kb. 450 méterre található.
Postacím: 1387 Budapest, Pf. 27.
Telefon: 1/288-5100 
Nyitva tartás
Hétfő: 8.00–15.00 (ebédidő 12.00–12.30)
Kedd: 9.00–17.30 (ebédidő 12.00–12.30) 
Szerda: 8.00–15.00 (ebédidő 12.00–12.30)
Csütörtök: 8.00–15.00 (ebédidő 12.00–12.30)
Péntek: zárva 
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Az internet veszélyei

Az internet nagyszerű eszköz, de veszélyeket is rejt. A gyer-
mekek és a fiatalkorúak védelme az internet káros tartalmai-
val szemben egyre fontosabb kérdés napjainkban. A tisztes-
séges weboldalak mellett találkozhatunk olyan oldalakkal, 
amelyek az egészséges erkölcsi és szellemi fejlődésre káros 
tartalmakat, így pornográf és erőszakos jellegű, illetve meg-
tévesztő, hamis információkat közölhetnek.

Az internet számos veszélyt rejt a gyermekekre nézve, hi-
szen ők még képtelenek helyesen szűrni és értékelni a kapott 
információt, megkülönböztetni az értékeset az értéktelentől. 
Képzeljük el az internetet úgy, mint egy hatalmas labirintust, 
amelynek nincs kijárata, bármerre elindulhatunk, mert folyton 
változik, bővül. Minden ajtó mögött van valami, de hogy mi, 
azt csak akkor tudjuk meg, ha már kinyitottuk. És képzeljük el, 
hogy ebbe a labirintusba egy gyereket engedünk be, egyedül.
Ajánlás szülőknek
•	 Készítse	fel	gyermekét	az	internet	helyes	használatára,	az	
internet	világára!

•	 A	szülő	irányítsa	a	gyermek	internetes	tartalmakkal	kapcso-
latos	érdeklődését!

•	 A	szülő	mindig	legyen	érdeklődő	akkor,	ha	a	gyermek	vala-
milyen általa felfedezett netes újdonságról számol be, vagy 
éppen	valami	olyanról,	ami	számára	nem	tetsző!	

•	 Alkalmazzon	szűrőprogramokat	a	biztonságosabb	 interne-
tezés	érdekében!	Ezeknek	a	segítségével	megválogathatja	
a gyermeke számára elérhető oldalakat, megelőzheti a pe-
dofil jellegű zaklatásokat, valamint azt, hogy gyermeke erő-
szakos tartalmakra bukkanjon a világhálón.

•	 Szakítson	 időt	 a	 közös	 szörfözésre,	 így	 gyermekét	hozzá-
szoktathatja ahhoz, hogy az internetezés lehet közös prog-
ram	is!

•	 Amennyiben	 tudomására	 jut,	 hogy	 gyermekét	 bármilyen	
formában zaklatják az interneten keresztül, azonnal fordul-
jon	a	rendőrséghez!

Ajánlás a gyermekeknek
•	 Világháló	=	mindenkihez	eljut,	amit	oda	egyszer	feltöltünk.
•	 Vigyázz,	hogy	milyen	képeket	raksz	fel	a	közösségi	oldalak-
ra,	vigyázz,	hogy	miket	posztolsz	ki!

•	 Minél	személytelenebb	elérhetőséget	adj	meg!
•	 Soha	ne	add	meg	a	lakcímedet,	telefonszámodat	senkinek	
az	interneten	keresztül!

•	 Mindig	más	regisztrációs	nevet	és	jelszót	használj!
•	 Soha	ne	jelöld	be	a	„jelszó	megjegyzése”	részt!
•	 Ne	használd	a	nevedet	regisztrációs	névként!
•	 Letöltések	alkalmával	figyelj,	hogy	csak	azokat	a	tartalmakat	

töltsd le, amelyeket nem tilos, mert az illegális tartalom le-
töltését	a	törvény	bünteti!

•	 Internetkávézóban,	wifipontról	ne	intézz	személyes	ügyeket!	
•	 Ne	hagyd	őrizetlenül	a	számítógépet,	és	ne	maradj	beje-

lentkezve, amikor nyilvános helyen chatelsz, vagy belépsz a 
közösségi	oldaladra!

•	 Találkozót,	randevút	ne	beszélj	meg!	Ha	mégis,	akkor	el	kell	
mondanod	a	szüleidnek,	és	fontos,	hogy	valaki	elkísérjen!

•	 Képeket	 (főleg	 erotikus	 tartalmúakat)	 soha	 senkinek	 ne	
küldj át, mert bárki bármikor visszaélhet vele, akár zsarol-
hatnak	is,	illetve	zaklathatnak	miatta!

A nyolc leggyakoribb hiba, amivel az internetező gye-
rekek veszélybe sodorják magukat
•	 Közzéteszik	saját	maguk	vagy	mások	személyes	adatait.
•	 Felelőtlenül	megosztják	jelszavaikat.
•	 Túlzott	figyelmet	kiváltó	képeket	közölnek	magukról	és	má-

sokról.
•	 Illegális	tartalmakat	töltenek	fel/le.
•	 Azt	hiszik,	hogy	tevékenységük	anonim	az	interneten.
•	 Levélszemetet	nyitnak	meg.
•	 Valótlan	információkat	továbbítanak	anélkül,	hogy	meggyő-

ződnének azok hitelességéről és aktualitásáról.
•	 Felelőtlenül	kattintanak	bármilyen	linkre	anélkül,	hogy	tud-

nák, biztonságos oldalra vezet-e. 
Cyberbullying = internetes zaklatás
A gyerekek sokszor nem érzik az online világ veszélyeit, nin-
csenek tisztában a hatásaival, nem ismerik a mobil-, online 
eszközök erejét. Ugyanakkor a fiatalok számára az internet, 
a mobiltelefonok és számítógépek világa fontos és min-
dennapos dolog. Fenyegetés, zsarolás, cikizés, kiközösítés, 
megszégyenítés, illetéktelen képek, lejárató mobilfelvételek, 
rossz indulatú megjegyzések, álprofil és még sok más fenye-
geti a gyerekeket a világhálón. Ahhoz, hogy megvédhessük 
gyermekeinket az internetes zaklatóktól, lépést kell tartanunk 
a technika fejlődésével. Próbáljuk meg nyomon követni gyer-
mekünk	társadalmi	életét	a	közösségi	oldalakon!	Erre	jó	lehe-
tőséget ad, ha a szülő is be van jelölve ismerősként.

Amennyiben úgy látjuk, hogy gyermekünket nyomasztja 
valami, visszahúzódó lesz, feszültnek, idegesnek tűnik inter-
netezés vagy mobilozás után, esetleg romlik a tanulmányi 
eredménye, akkor nézzünk alaposabban utána annak, mit 
csinál	a	neten!	Ha	kiderül,	hogy	cyberbullying	áldozata	lehet,	
akkor	mentsük	el	a	bizonyítékokat,	és	jelentsük	be	a	dolgot!	
Ha a gyerek kevésbé közlékeny, nem nyílik meg, akkor keres-
sük vissza a bejegyzéseit, chatarchívumát vagy a böngészési 
előzményeit!	

A cyberbullying jelensége az általános és középiskolások 
életében a legjellemzőbb. Ha a gyerek iskolatársai felől érke-
zik támadás, az események dokumentálása után jelezni kell 
a problémát a pedagógusoknak és a szülőknek. Értesíthetjük 
a weboldal üzemeltetőjét és a www.biztonsagosinternet.hu 
portált, súlyos esetben a rendőrséget. A kiskorúak személyes 
adataival való visszaélés, fizikai fenyegetés vagy szexuális zsa-
rolás törvénybe ütközik, ezekben az esetekben mindenkép-
pen	értesítsük	a	hatóságokat!

Akik káros, veszélyes tartalmakkal találkoznak az interne-
ten, és nem tudják, hogy mitévők legyenek, tanácsadást kap-
hatnak a Kék Vonal honlapján vagy a 116-111-es ingyenes 
számon.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztály



10 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XIV.	évfolyam,	3.	szám	•	2015. március 11

A VI. Nemzetközi  
Konferencia Isaszegen

A Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány hagyo-
mányosan az idei évben is, immár hatodik alkalommal 
rendezi meg az 1848–49-es szabadságharc isaszegi csa-
tájának évfordulójára a nemzetközi konferenciát. A törté-
nelmi napokra nemcsak az önkormányzat, hanem a város 
minden intézménye, civilszervezete és a lakosság egysé-
gesen nagy gonddal és együttműködve készül. 

Konferenciánk fő témái
– Nagy személyiségek párhuzamos életútja a szabad-

ságharc idején
– A szabadságharc nagy személyiségeinek cselekedetei 

és életútja
– A szabadságharcban részt vevő légiók
A konferencia időpontja: 2015. március 27–29.
Helye: Gábor Dénes Oktatóközpont

 
Az első napon, pénteken 13 órakor ünnepélyes megnyi-
tó, utána megemlékezünk az első világháborúban elesett 
katonákról, és megkoszorúzzuk a világháborús emlékmű-
vet. Koszorúzás után a Gábor Dénes Oktatóközpontban 
előadások hangzanak el, 17.30-ig. 19 órakor a Dózsa 
György Művelődési Otthonban műsoros esetre kerül sor.

Szombaton 9-től 12 óráig előadások, 13 órakor meg-
koszorúzzuk a honvédszobrot, majd utána ismét előadá-
sok lesznek 17 óráig. 18.30-kor határon túli vendégeink-
kel együtt a római katolikus templomban a Gaudium 
Carminis kamarakórus előadásában Pergolesi Stabat Ma-
terét hallgatjuk meg.

Vasárnap szakmai nap lesz.
A konferenciára neves hazai és külhoni magyar elő-

adók és vendégek érkeznek, a HM Hadtörténeti Intézet 
és Múzeumtól, Kárpátaljáról, Erdélyből, Délvidékről. 

Nagyon szeretnénk, ha a konferencia előadásait minél 
többen látogatnák, a szabadságharc olyan eseményeivel 
és olyan személyiségeinek életútjával ismerkedhetnek 
meg, amelyek példaértékűek. Találkozhatnak külhoni 
magyar testvéreinkkel, a szívélyes kapcsolat az, ami meg-
határozza, milyen emlékekkel távoznak városunkból, és 
viszik szét jó hírünket a világba.

Támogatóink: Nemzeti Együttműködési Alap, Isaszeg 
Város Önkormányzata, Magyar Pünkösdi Egyház, HM 
Hadtörténeti Intézet – Budapest, Gábor Dénes Oktató-
központ, Gulyka József prépost, Szekeresné Jánosi Erzsé-
bet – Levendula Galéria, Holenár Busz, PiCi Shop Szá-
mítástechnika – Isaszeg, Csata Panzió – Isaszeg, Zöld 
Sasok Étterem – Isaszeg, Csata Néptáncegyüttes – Isa-
szeg, Piri-Guszti Virágbolt – Isaszeg, Isaszegi Nyugdíja-
sok Baráti Köre.

Révász Tiborné, a kuratórium elnöke

750 éve, 1265 márciusának végén Isaszegnél zajlott le 
IV. Béla király (1235–1270) és fia, István ifjabb király se-
regei között az a csata, amelynek következtében a falu 
neve először lett írásban megörökítve oklevelekben és 
krónikákban. A csata okait és körülményeit, vagyis az 
idősebb és a fiatalabb uralkodó viszályát Gárdonyi Géza 
író 1908-ban kiadott, Isten rabjai című regényének rész-
lete írja le.

„De	 lám,	 a	 tatárok	 eltakarodtak.	 Az	 ország	 népe	 visszatért	 a	
régi tűzhelyhez. Egyszerre milliók keze nyúlt munkához. Váro-
sok, várak keletkeztek. A király külföldről hívott be és telepített 
le értelmes iparosokat. A zsidóság is visszatért. Hozott porté-
kát és pénzt. Magyarország alig tíz év folyamán nemcsak hogy 
kiheverte a tatárjárást, hanem még műveltebbé, szebbé vált. 
Nagyobbodott is. Hatalmasabbá is erősödött a nyugati álla-
moknál. A király az országrendítő csapásban megértette, hogy 
nem a nemzet van a királyért, hanem a király a nemzetért. 
Öregségére megérte, hogy Magyarországot nemcsak helyre-
állítva látta, hanem föléje is emelkedve Európa legvirágzóbb, 
legerősebb országainak…

Édes hallgatnunk a fonómesékben, hogy az öreg király az 
élete vége felé odaadja az országa felét a legderekabbik fiá-
nak… Béla király maga is olyan derék fiú volt fiatal korában. De 
neki már öregségében több esze volt, mint az apjának, a csupa 
jóság jeruzsálemi Endrének: ő nem felezett, hanem inkább el-
foglalt egy másik országot a magáé mellett, Stájerországot, és 
azt adta oda a fiának…

Arra nem számított Béla, hogy az országot vissza is foglal-
hatják. Istvánnak nem maradt a Morva-mezei csata után csak 
a sovány jövedelmű erdélyi hercegség, meg egy üres cím:  
a kunok ura.

S akkor már koronázott király volt ő is. Tartott udvari kan-
celláriust (Benedek szebeni prépostot) – a feleségének is egy 
kancelláriust (Fülöp váci püspököt) – udvarbírót (Baas volt a 
neve), tárnokmestereket (Kemény fia Lőrincet és Csete fia 
Aladárt), lovászmestereket (Benedeket és Rátoldy Istvánt); tár-
nokmestert (Istvánt); pohárnokmestert (Domonkost). Voltak 
ajtónállói, kardtartói, testőrei, orvosai és mindenféle nagymél-
tóságú szolganépei. Mindezek aranyat ettek és ezüstöt ittak. 
Hát még a hadba járó hívek, akik a zászlaja alatt vitézkedtek 
Bulgáriában,	Stájerországban!	Úri	kötelessége	volt,	hogy	azokat	
is maga körül lássa, adományokkal gazdagítsa, jövendő uralko-
dására megtartsa…

Jogokat hangoztatott. Ő király immár, meg is van koronáz-
va: az ország fele őt megilleti, visszatartani jogtalanság… S el-
következett ama Isten haragját kísértő szörnyűség, hogy a fiú 
az apa ellen köszörülte a kardot… Ősz felé [1262-ben] a két 
sereg Pozsony táján szemben állott…

István az utolsó pillanatban megborsódzott attól a gondo-
lattól, hogy az apja ellen von fegyvert: bízott embereket küldött 
az apja táborába. És hát az apjának is jobban hajlott a szíve a 
békességre. Megbízottaik Pozsonyban foglalták írásba a meg-

egyezést. A király a hetvenkét vármegyéből huszonkilencet 
átenged a fiának. A Tisza táji megyék azok. S még rá Ist-
vánnak népe marad a kun, és népe lesz a szász is. Királyi 
címmel és hatalommal uralkodhat rajtuk. Bármely nemes 
ember átköltözhetik egyik királytól a másikhoz… Két hónap 
múltán találkoztak csak Poroszlón, [1262.] december 1-én. 
És ott a fiú megtért lélekkel hajolt meg az apja előtt. Mind a 
ketten megesküdtek, hogy az egyezségen megállnak…

A kettéosztott ország szélein akkor is civakodtak egymás-
sal a nemesek. A cselédek elhajtották egymás gulyáját, bir-
kanyáját: a károsult rátört a szomszédjára. Erőszakoskodtak, 
veszekedtek. A két király az ilyen peres ügyekben a maga 
hívének kedvezett…

És [1265-ben] következett ismét a fegyverkezés. De Béla 
nem szállt többé hadba a fia ellen, csak seregeket küldött. 
Egyik seregét a másik után verték meg István hívei. A harma-
dik sereg Dévánál [majd a Brassó melletti Feketehalomnál] 
csapott össze fia seregével. Az is elvesztette a csatát. A ne-
gyedik a felvidékre rontott, és egyre-másra foglalta el István-
nak a várait. Mikorra István azt is megverhette, [Béla hívei Ist-
ván] feleségét, gyermekeit elfogták, és a turóci várba vitték…

Olyan felfordulás volt az országban, mint mikor ellenség 
dúl benne. Alig múlt el a tél, már március elején az ország 
minden útján fegyveres lovascsapatok szállingóztak Pest vár-
megye felé. Sátorszállító szekér ezerszám nyikorgott az uta-
kon. A nemesség nagyobb számmal vonult hadba, mint a 
tatárjáráskor… 

Április 5-én volt abban az évben [1265-ben] a húsvét… 
De még a nagyhétbe se jutottak bele, egy napon nagy visz-
szatérő csapat jelent meg a vár [Buda] alatt. Bekötött fejű és 
felkötött karú emberek, kedvetlenek, mérgesen káromkodók. 
Még a lovuk is vagy sántított, vagy vérzett. Az öreg király el-
vesztette a csatát.

Isaszegnél ütközött össze a két magyar sereg, oly nagy 
had, hogy a tatárokat a saját országukban meg lehetett volna 
vele verni. De nem: a magyar a magyart irtotta. A csata első 
felén az öreg királynak látszott pártján a szerencse. A pokoli 
emberforgatagban egy ördögileg feldühödött vitéz majdnem 
Istvánt is leszúrta. Csak annyit hibázott a dárda, hogy az Ist-
ván hasa helyett a nyeregfába döfött, s beletörött. István ma-
ga leszúrta az ismeretlen vitézt. Arra megfordult a szerencse. 
A vitéz Prájszel Henrik, az egyik hadtest vezére, lefordult a 
lováról a gomolyodásban, s a lovak összetaposták. Henrik 
nádor foglyul esett, az idősebbik fia is vele. Az öreg király lo-
vasai ki akarták szabadítani. Eget lázító öldöklés következett. 
Annyian estek el, hogy talán a mohi csatában se többen. 
István véres karddal akkor Budának fordult. Vele a diadaltól 
ittas, ordítozó had. Nem volt többé földi hatalom, amely az 
öreg	királyt	védje!	–	Megvédte	az	Ég.

Mikor a pesti kapuhoz érkeztek, templomi zászlók között, 
miseruhákba öltözött papi csoport vonult szembe a győző-
vel. A vitézek lármája elhallgatott. A süvegüket levették, s utat 
nyitottak a templom embereinek.

–	István	király!	–	kiáltották	azok.	–	István	királynak	jövünk	
eléje.

A király csakhamar odaérkezett. Az aranycirádás acélsisak 
még a fején. Izzadt és poros. Fehér lovának a szügye piros a 
vértől. Fülöp esztergomi érsek püspöki ornátusban magasra 
emelte az apostoli ezüstkeresztet:

–	Állj	meg,	Abszolon!	Ne	kísértsd	tovább	az	Istent!
István megrendült. Egy percig tétován állt. Aztán keresztet 

vetett magára, s megfordította a lovát. Másnap megjelentek 
a küldöttei az öreg királynál. Jelentették, hogy Istvánnak nem 
az volt a szándéka, hogy az apja országát elvegye, csak a 
feleségét és a gyermekeit kívánja vissza, s korlátlan úr akar 
maradni a maga országa részében…

És a fiával történt torzsalkodásai is, noha mind a ket-
ten csak személyes keserűséget éreztek bennük, mily javára 
váltak	 a	 nemzetnek!	 Az	 isaszegi	 csata	 után	mind	 a	 kettő	
mindenféle jutalommal, adománnyal iparkodott magához 
kötni a híveit. Barátaikként bántak velük. A királyok barátai 
pedig már lelki művelődésre is törekszenek. A nemesség 
már nemcsak földbirtokos úr volt, intézője is lett a nemzet 
sorsának…”

A csatát követően István ifjabb király számos hívének adomá-
nyozott vitézségükért rangokat és birtokokat, amelyeket latin 
nyelven írt oklevelekben rögzítettek. Ezek közül az Isaszeget 
említő legkorábbi oklevél 1266-ból (s nem a helytörténeti 
kiadványokban szereplő 1274-ből) származik, eredetije a 
veszprémi káptalan levéltárában található, magyar fordítása 
pedig a következő:

„István,	Magyarország	 ifjabb	 királya,	 Sandur,	 Lőrinc,	Mi-
hály és Miko wamusozo-i jobbágyokat, akik a királyné tár-
nokainak jobbágyaitól származnak, továbbá Beud, Symoun, 
Márk, Tyriak, András, Lőrinc, Bench, Koda, Sabyn és Péter 
királynői harcos jobbágyokat, Bolosoy, Iwan, Bertolom és Sy-
mon királyi pohárnokokat, Dama, Damian, Damsa és Káz-
mér királynői szakácsokat, akik előbb Istvánnak, az ifjabb 
királyné főlovászmesterének csapatában az irsazegh-i csatá-
ban, majd a kunok ellen viselt hadjáratban Roland szlavóniai 
bán alatt kitüntették magukat, wamusozo-i földjükkel kiveszi 
eddigi állapotukból, hogy majdan a királyi trónra jutva a királyi 
serviensek közé emelje őket. – D. p. m. mag. Petri vicecanc. 
dil.	et	f.	n.	a.	D.	1266.”

Az 1266-ban írt oklevélben szereplő Irsazegh korabeli 
falunévben	az	 „irsa”	 szláv	nyelven	égerfát	 jelent,	 a	 zegzug	
pedig magyarul szegletet jelöl. Ezért valószínű, hogy a ha-
sonulással keletkezett Isaszeg név jelentése eredendően 
„égerfaszeglet”	volt.	Az	oklevélben	kétszer	is	előforduló	Wa-
musozo név pedig Vámosaszó falu korabeli megnevezése, 
amely Veszprém megyében a mai Nemesvámos közelében 
létezett.

Az 1265-ös csatára az isaszegi Falumúzeumban egy két-
élű kardroncs emlékeztet.

Szendrő Dénes

750 éves Isaszeg legrégebbi írásos eseménye



12 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XIV. évfolyam, 3. szám • 2015. március 13

Könyvtári hírmondó

Kedves isaszegiek! Kedves olvasóink!
Elsőként engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Kovács Dóra 
vagyok, és februártól én töltöm be a könyvtárvezetői mun-
kakört. Hét éve dolgozom könyvtárosként. Budapest és Pest 
megye több könyvtárában is megfordultam az elmúlt évek-
ben. Remélem, hogy az eddigi tapasztalataimat az isaszegi Jó-
kai Mór Városi Könyvtár és az olvasók javára tudom fordítani.

Továbbra is várunk mindenkit, aki olvasni vagy kikapcso-
lódni szeretne.
Február hónapban történt
•	 Február	7-én	a	könyvtár	adott	otthont	a	farsangi	kórusta-

lálkozónak. Az isaszegi Gaudium Cararminis kamarakórus 
és	a	budapesti	Wéber	István	női	kar	igazán	vidám	hangu-
latot teremtett. Köszönjük a színvonalas előadást.

•	 Február	24-én	a	Tóth	Árpád	Nemzeti	Társaskör	magyar-
ságismereti szabadegyetemi sorozatának vendége volt 
dr. Bank Barbara történész, a Nemzeti Emlékezet Bizott-
ság tagja, aki előadását a kommunizmus áldozatainak 
emléknapja alkalmából tartotta meg. Utána közös meg-
emlékezésre és gyertyagyújtásra került sor a Hősök és 
Áldozatok Emlékparkjában.

•	 Február	27-én	az	Alkotó	Költők	és	Írók	Klubja	(AKÍK)	 is	
megtartotta havi összejövetelét.

•	 A	magyar	kultúra	napja	alkalmából	az	AKÍK	és	az	Öko-kuc-
kó Irodalmi lakoma című közös rendezvényén a költők a 
farsangi hangulathoz vidám, tréfás verseiket olvasták fel, 
az Öko-kuckó tagjai pedig saját készítésű ételeikkel és 
meleg italaikkal járultak hozzá a jó hangulatú esthez.

•	 Szintén	február	hónapban	történt,	hogy	elindítottuk	gyer-
mekkönyvtári foglalkozásainkat. 

•	 13-án	 egy	 izgalmas	 társasjátékcsatával	 kezdtünk,	 majd	
20-án kézműveskedtünk, amelynek során farsangi álar-
cokat készítettünk.

Márciusi programjaink
Népek, hagyományok, ízek címmel új beszélgetős előadás-so-
rozatot szervezünk. Első előadásunkra március 6-án (pénte-
ken) 17 órai kezdettel kerül sor. Téma: A Balkán rejtélye. Elő-
adó: Kis Torma Gábor.	Minden	érdeklődőt	szeretettel	várunk!

A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör március 24-én (ked-
den) 18 órakor tartja meg következő szabadegyetemi ren-
dezvényét. Dr. Raffay Ernő történész, a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem professzora tart előadást, Kik a barátaink, kik 
az ellenségeink? címmel. Helyszín: Dózsa György Művelődé-
si Otthon.

Az	 Alkotó	 Költők	 és	 Írók	 Klubjának	 szokásos	 összejö-
vetelét márciusban is megtartjuk. Az időpontot a könyvtár 
honlapján és Facebook-oldalán tesszük közzé, vagy szívesen 
adunk felvilágosítást telefonon is.
Márciusban folytatjuk gyermekkönyvtári program-
jainkat
•	 Március	14.	(szombat)	10	óra:	Játsszunk	egyet!	Foglalko-

zásunkra a társasjátékozni szeretető gyerekeket és felnőt-
teket várjuk.

•	 Március	20.	 (péntek)	16	óra:	 Barkácsdélután.	Havonta	
egy alkalommal várjuk az alkotni vágyó gyerekeket és 
szüleiket.

•	 Március	 26-án	 (csütörtök)	 10	 óra:	 Mesekuckó-délelőt-
tünkre várjuk az interaktív, bábozó meseolvasásunkra a 
legkisebbeket és szüleiket.

•	 Március	28-án	(szombat)	10	óra:	ismét	Játsszunk	egyet!	
Foglalkozásunkra a társasjátékozni szeretető gyerekeket 
és felnőtteket várjuk.

Programjainkról részletesen a www.jokai-bibl.hu honlapun-
kon vagy a Facebook-oldalunkon kaphatnak felvilágosítást.
Az isaszegi Jókai Mór Városi Könyvtár 2015 márciu-
sától új szolgáltatást indít. Könyvet házhoz!
Kiknek segíthet? A szolgáltatás azoknak az otthonukhoz kötött, 
mozgásukban korlátozott beteg vagy idős olvasóinknak segít, 
akiknek az egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy sze-
mélyesen	keressék	fel	a	könyvtárat.	Így	ők	is	hozzájuthatnak	
azokhoz a dokumentumokhoz, amelyekre szükségük van.

Hogyan történik? A szolgáltatást a 28/582-045-ös tele-
fonszámon kérheti. Egy alkalommal 8 db könyv, 4 db han-
goskönyv vagy 3 db DVD kölcsönözhető.

A kölcsönzés határideje könyvek és hangoskönyvek ese-
tében négy hét, és két alkalommal kérhet hosszabbítást. 
A DVD-k kölcsönzési ideje két hét.

A	„Könyvet	házhoz!”	szolgáltatás	igénybevétele	ingyenes.
További tájékoztatást a 28/582-045-ös telefonszámon 

Kovács Dórától lehet kérni.
Netre N@gyik! címmel internethasználó tanfolyamot 
indítunk időseknek
Jelentkezni személyesen vagy telefonon lehet a könyvtár-
ban, március 21-ig. A tanfolyam április elején kezdődik, a 
délelőtti órákban.
Könyvespolcaink újdonságai
•	 Berg Judit: Két kis dinó Budapesten (gyerek)
•	 Cowell, Cressida:	Így	neveld	a	sárkányodat	(gyerek)
•	 Csaplár Vilmos: Hitler lánya (kalandregény)
•	 Fejős Éva: November lánya (romantika)
•	 Géczi Zoltán:	Robin	Williams	(életrajz)
•	 George, Nina: Levendulaszoba (romantika)
•	 Lowe, Dave: A hörcsögöm egy kém (gyerek)
•	 Müller Péter: Halhatatlan szerelem (ezotéria)
•	 Thompson, Flora: Candlefordi kisasszonyok (történe-

lem)
•	 Vass Virág: Sohanő (romantika)

Felhívás

Helytörténeti gyűjtemény bővítéséhez keresünk régi lakás-
textíliákat, csipkéket, falvédőket, háztartási és konyhai esz-
közöket. Lomtalanításkor, selejtezéskor hívja a 30/858-
0302-es telefonszámot, ezzel ön is hozzájárul egy értékes 
gyűjtemény	gyarapításához!

Bemutatkoznak a Jókai Mór Városi Könyvtár Alkotó Költők és Írók Klubjának tagjai

Végh Tamás

Ebben a hónapban Végh Tamás költővel ismerkedhetnek meg az irodalomkedvelők, aki 
szintén alapító tagja a 2012. márciusban alakult klubnak. Versei közös gondolkodásra 
és beszélgetésre késztetik az olvasót. Érzékeny a világban történő változásokra, s azokra 
rögtön reagál a maga módján, közéleti versek írásával. Tagja a Börzsönyi Helikon című 
folyóirat alkotógárdájának, ahol írásai rendszeresen megjelennek, akárcsak a Dokk.
hu. című irodalmi portálon és az Esztergom és Vidéke című folyóirat hasábjain. 2011-
ben mint helyi alkotó részt vett a városunkban megtartott nemzetközi költőtalálkozón. 
Ugyanez év novemberében néhai Bajusz Árpád nagytiszteletű úr jóvoltából és bizta-
tására sor kerülhetett élete legelső önálló irodalmi estjére, verses bizonyságtételére 
templomunk gyülekezeti termében. A rendezvényt dr. Székely András Bertalan művelődésszociológus, presbiter-
társam vezette a szép számban összegyűlt közönség előtt. Az est Tamás számára is váratlan, nagy sikert ho-
zott, s mérföldkőnek tekinti eddigi munkásságában. Költeményeivel rendszeresen szerepel a könyvtár irodalmi 
rendezvényein is. Végh Tamás az alábbiakban mutatkozik be Isaszeg lakóinak.

1960. február 21-én Gödöllőn szület-
tem. Isaszegen nőttem fel, s itt élek 
most is egy szüleimtől örökölt kis ker-
tes házban a párom és Vackor nevű 
keverék kutyám társaságában. Eredeti 
mesterségem nyomdász, e szakmában 
a kilencvenes évek elejéig dolgoztam. 
Közben a szakma is megváltozott a vi-
lággal együtt, és az én hagyományos tu-
dásom	is	elavulttá	vált,	s	 így	 lépéshátrányba	kerültem.	Újra	
kellett kezdenem mindent. Voltam péklegény, biztosítási üz-
letkötő, gépkezelő, építőipari segédmunkás, targoncavezető 
s legvégül erdészeti közmunkás. Jelen pillanatban közalkal-
mazottként, szellemi munkából élek. Az irodalom, a köny-
vek és a versek szeretete azóta elkísér, amióta megtanultam 
olvasni az általános iskolában. Nagyon sokat köszönhetek a 
tanáraimnak. Külön ki kell emelnem általános iskolai magyar-
tanárnőmet, a néhai Papp Elekné Katica nénit. Irodalomórái 
élményszámba	mentek	számomra	Úgy	érzem,	neki	komoly	
része volt abban, hogy elindultam ezen az úton.

Szerencsés voltam, hiszen édesapámnak és anyai nagy-
apámnak nagyon szép és gazdag könyvtára volt, s a kará-
csonyfa alól sohasem hiányzott egy-egy jó könyv. Mindig 
sokat olvastam s olvasok ma is. Szerény, de folyamatosan 
bővülő saját könyvtáram van, s több mint három évtizede 
tagja vagyok a városi könyvtárnak is. Ezt az intézményt mind 
a mai napig második otthonomnak tekintem. Komoly és 
emlékezetes események, író-olvasó találkozók, klubestek 
emléke él bennem. Verseket kamaszkorom óta, több-ke-
vesebb kihagyással, folyamatosan írok. Sokáig csak az író-
asztalfióknak, majd később megmutattam őket a szűkebb 
családomnak és néhány ismerősnek, aztán egy ideig ennyi-
ben maradt a dolog. Dolgoztam a szakmámban, eljártam a 
könyvtárba, éltem a magam kis életét.

A nyolcvanas évek közepén egy szerencsés véletlen 
folytán tagja lettem az újrainduló Berzsenyi Dániel Irodalmi 
és Művészeti Társaságnak. Ez a mozzanat meghatározó volt 

az életemben. Innentől kezdve szoro-
sabb kapcsolatba kerültem kortárs iro-
dalmunk élő klasszikusaival. Meghatá-
rozó élmény és nagy megtiszteltetés 
volt a számomra, hogy személyesen 
ismerhettem Takáts Gyulát, Fodor And-
rást, Gyurkovics Tibort, Mészöly Dez-
sőt, Cseres Tibort, Varga Domokost, 
Kiss Dénest, Tornai Józsefet. A kilenc-

venes évek első felében Gyurkovics Tibor javaslatára be-
választottak a Berzsenyi Társaság elnökségébe, amely tiszt 
egy évre szólt. 

Ebben az időszakban vesztettem el édesapámat, aki pél-
daképem, mentorom, jó barátom is volt. A halálát követő 
egy esztendőben egy sort sem írtam. A róla szóló, rá emlé-
kező verset is csak ezután vetettem papírra. Ez a költemény 
az	AKÍK	készülő	antológiájában	is	helyet	kapott,	és	egy	új,	
mind a mai napig tartó alkotói időszak nyitánya. Azóta sű-
rűbb lett körülöttünk a levegő, több energiába kerül a jósá-
gos mosoly s a bölcs derű.

Azért fontos találkozások jellemezték ezt az időszakot is. 
Megismerkedtem Fodor Miklóssal, a Túlpart együttes veze-
tőjével, aki tanácsaival, észrevételeivel sokat segített. Az ál-
tala felvetett szempontokat mind a mai napig figyelembe 
veszem. 2012-ben a városi könyvtár bábáskodásával meg-
alakult	az	alkotó	írók	és	költők	helyi	klubja,	az	AKÍK,	amely-
nek tagja vagyok, s fontos szerepet tölt be az életemben. 
Költői példaképeim: Balassi, Berzsenyi, Petőfi, Ady, József 
Attila és Nagy László. Magaménak érzem s erkölcsi zsinór-
mértéknek tartom azt a Nagy László-i koncepciót, amely sze-
rint a költő egy kisebb közösség küldötte, s üzenete van a 
nagyobb közösség számára is. Feladata, hogy az őt küldő kö-
zösség ügyes-bajos dolgairól is szóljon a nagy nyilvánosság 
előtt, bátran kimondva a gondokat, nem takargatva azokat, 
mert	„növeli,	ki	elfödi	a	bajt”	–	vallotta	Illyés	Gyula	is.	Ameny-
nyiben	ezért	ostoroz	bárki,	nem	érdekel,	mert	„lesz	a	veszett	
ügynek	bolondja”.	(Nagy	László)

Magának – Ars poetica 2014

Még elvárás veled szemben,
hogy tökéletes nyelvtani rendben,
pontosan és gyöngyen magyarul
igazítsd igazra, feszesre a szót,
mely erre a cudar világra szorul.
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In memoriam
Fájdalommal és mély megrendüléssel vettük tudomásul, 
hogy Bajusz Árpád református lelkész 2015. február 10-én 
64 éves korában elhunyt. 

Bajusz Árpád református lelkész a református teológiát 
1975-ben Budapesten végezte el, főiskolai évei alatt Gödöl-
lőn volt segédlelkész. Először a budafoki és a budai Szilágyi 
Dezső téri Református Egyházközségben szolgált beosztott 
lelkészként. 1979–1980-ban ösztöndíjjal Genfben is tanul-
mányokat folytatott. 

1980. augusztus 16-án kötött házasságot. Felesége, Ág-
nes a gödöllői Református Líceum igazgatónője. Négy gyer-
mekük van, a legkisebb kétéves volt, amikor 1993-ban Isa-
szegre kerültek. Előtte a tiszteletes úr Pestszentlőrincen, az 
Erzsébet-telepi Református Egyházközségben teljesített szol-
gálatot. 

Az Észak-pesti Református Egyházmegye esperese 1993 
nyarán nevezte ki az Isaszegi Református Missziós Egyház-
község élére. Teológiailag megalapozott, tudományos igé-
nyeket is kielégítő igehirdetéseinek hatására a rendszeresen 
templomba járó hívek száma egy éven belül az előző éviek-
hez képest a duplájára, 70-80 főre bővült. Ennek következ-
tében az egyházfenntartói járulékokból, a perselypénzekből 
és az adományokból befolyt összeg már lehetővé tette a 
gyülekezet önálló fenntartását. Ezért a presbitérium 1994 
nyarán kérelmezte, hogy az isaszegi gyülekezet missziós 
egyházközségből teljes jogú egyházközséggé válhasson. Az 
egyházi fórumok 1994 végére helyt adtak a kérvénynek, így 
a gyülekezetnek lehetősége nyílt önálló lelkészválasztásra is. 

1994. december 16-án a presbitérium tagjai egyhangú-
lag Bajusz Árpád lelkészt választották meg az Isaszegi Refor-
mátus Egyházközség első önálló lelkészének. 1995. május 
14-én Fónagy Miklós esperes ünnepi istentisztelet kereté-
ben hivatalosan is beiktatta Bajusz Árpádot megválasztott 
tisztségébe, amelyet nagy odaadással látott el haláláig. Szol-
gálata alatt 1999-ben a Műemlékvédelmi Hivatal támogatá-
sával sikerült renováltatni a templomot, 2005– 2006-ban 
pedig a parókiát emelettel bővíteni. 

Az osztrákokkal vívott, 1849. április 6-i győzedelmes isa-
szegi csata századik évfordulójára épült Szabadságtörekvé-
sek emléktemploma felszentelésének ötvenedik, majd hat-
vanadik évfordulóján, 1999 és 2009 szeptemberében került 
sor nagyobb egyházi ünnepségre, amikor is az egyházkerület 
és az egyházmegye tisztségviselőinek jelenlétében dr. He-
gedűs Lóránt, majd pedig dr. Szabó István, a Dunamelléki 
Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Bajusz Ár-
pád szervezte meg dr. Hegedűs Lóránt püspöknek és iro-
dalmárnak a református templomban tartott, Petőfi Sándor, 
Ady Endre, József Attila és Tóth Árpád költők munkásságáról 
szóló előadásait is, amelyek nagy érdeklődést és tetszést vál-
tottak ki településen. 

Szolgálatának idején vált nyaranta rendszeressé, hogy a 
gyülekezet – önkormányzati és egyházmegyei támogatás-
sal – a református gyerekek részére bibliai magyarázatokkal, 

Végh Tamás
MélTATlAN uGyAN, de elhíVoTT
(Bajusz Árpádnak)

Kéne még egy szó,
A végéről való,
Szívből lélekig ható,
Álságromboló,
Féltve ápolt gondolat,
Józanító remény.
Kéne még egy bíztató,
Hogy a keskeny út járható,
Gyarlóságunk eldobható
Rongycafat, nem ruha már.
Kéne még egy csendes intelem,
Hogy a figyelmes fegyelem
Holnapra itt többet ér.
Kéne még az indulattalan
Döbbenet szárnya felett
Elkiáltott Hiszekegy, hogy
Általunk, a jóra sóvárgó világ
Tükörbe nézzen legalább.

Kéne még egy zseb az ingemen,
Ahová gyávaságom beteszem,
Mikor a szószékre nézek, hol állsz,
Mint hajnali égre, apám nyomán.

énekléssel, játékkal, étkezéssel és kirándulásokkal tarkított, 
egyhetes napközis tábort szervez. 

2008-tól testvér-gyülekezeti kapcsolatot létesített a dél-
vidéki Csúza község református egyházközségével. Ennek 
során a vendéglelkészek hirdettek igét egymás gyülekezeté-
ben, és a gyülekezeti küldöttségek is meglátogatták egymást. 
Igen sikeresek azok a tiszteletes úr által támogatott, szeretet-
vendégséggel egybekötött, féléves rendszerességgel lebo-
nyolított műsorok, amelyeknek hitvalló színészek, írók, köl-
tők, énekesek, énekkarok és képzőművészek a meghívottjai. 
Ezáltal a templom az elmúlt évtizedben a város számottevő 
kulturális színterévé is válhatott. 

1995 januárjában a presbitérium írásban javasolta a ön-
kormányzati képviselő-testületnek, hogy Bajusz Árpád lelki-
pásztort válasszák meg az önkormányzat kulturális és köz-
oktatási	bizottsága	külső	tagjának.	Így	2002-ig,	két	négyéves	
cikluson keresztül lehetősége volt aktív szerepet vállalni a tele-
pülés oktatási-kulturális életének fellendítésében is. 1995-től 
évenként rendszeressé vált a március 15-i koszorúzás mel-
lett az április 6-i isaszegi csata emlékére települési ünnepség 
megrendezése a templomban. Ezen alkalmaknak Bajusz Ár-
pád volt a mindenkori, nemzeti érzelmet erősítő igehirdetője. 

Ugyanez mondható el a honvédszobornál és az első világ-
háborús emlékműnél megtartott más ünnepségek kapcsán 
is. Bajusz Árpád 1996-ban, Tóth Árpád költő isaszegi nyara-
lásainak 75. évfordulóján az önkormányzat szervezésében 
lezajlott emléktábla-avató ünnepség igehirdetője, valamint 
a költő munkásságát bemutató Czine Mihály irodalomtörté-
nész és a verseit nagy tetszés mellett felidéző dr. Hegedűs 
Lóránt püspök meghívója volt. Bajusz Árpád a költő születés-
napján évente megtartott emléktábla-koszorúzások elmarad-
hatatlan igei szónoka lett. 

Ökumenikus alapon minden esetben eleget téve közös-
ségi meghívásoknak a városban, Gulyka József címzetes pré-
posttal, esperes úrral közösen végzett szolgálatot, vagy áldott 
meg létesítményt. 

Településünkön végzett munkásságával, szolgálatával az 
itt élők mindennapjait segítette, életével példát állított so-
kunk számára. Közösségünkért folytatott áldozatos tevékeny-
ségét 2014-ben Isaszeg Város Önkormányzata díszpolgári 
címmel jutalmazta. Halálával pótolhatatlan űr keletkezett.

Bajusz Árpádot az önkormányzat és az Isaszegi Reformá-
tus Egyházközség saját halottjának tekinti.

Isaszeg Város Önkormányzata

Bajusz Árpád
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„Mackónapok” a Klapka-iskola alsó tagozatán

Itt a farsang, áll a bál

Filmkockák a művelődési otthon februári eseményeiből

Az Időutazás a történelem nyomában című előadás-sorozat keretében dr. Papházi János  
(múzeumi osztályvezető) a Grassalkovichokról tartott előadást a Falumúzeumban

A Főnix művészeti műhely előadása Karinthy Frigyes műve alapján,  
Bicskei Kiss László rendezésében: Hogy kell bánni a nőkkel?

Február 2–4. között régi hagyományunkat újítottuk meg 
az idei tanévben: gyertyaszentelő Boldogasszony napjához 
kötődő, medvés időjósló népi megfigyeléshez kapcsolódó 
„mackószépségversenyünket”	 háromnapos	 rendezvényso-
rozattá bővítettük. A mesék, versek, mondókák, dalok, de 
még a reggeli mozgásos játékok is a mackóról szóltak. Az 
iskola udvara mozgalmas volt a medvetánctól. Az ügyessé-
gi	vetélkedő	és	a	„macietetés”	nagy	sikert	aratott.	Készítet-

tünk medvebábot, mackóálarcot. A könyvek, füzetek mellé 
egy-egy plüssmackó is előkerült az iskolatáskákból. A gye-
rekeknek nagy örömet szerzett a macikiállítás is, ahol több 
mint	nyolcvan	kedvenc	játék	maci	„versenyezhetett”	a	Mac-
kókirály címért. A szülőket is igyekeztünk bevonni a rendez-
vény	egyes	eseményeibe.	A kóstolóba	küldött	 finom	„ma-
cis”	ételekért	köszönet	minden	kedves	segítőnek!	

Alsós tanító nénik

Bemutatkozik Villányi olivér országos enduro Cross-bajnok

Villányi Olivérnek hívnak, 21 éves helyi lakos vagyok. 
A motorozás iránti vonzalmam 14-15 éves koromban kez-
dődött. 2011-ben vásároltam egy Honda 250 köbcentis 
motorkerékpárt. 2012-ben a Steel Fire Team csapatához ke-
rültem, amely a MAMSZ (Magyar Autó- és Motorsport Szö-
vetség) által regisztrált és a magyar nemzeti bajnokságban 
szereplő egyesület. A 2013. évi bajnokságban mint újonc az 
ötödik helyen végeztem.

Egy fiatalabb Honda 250 köbcentissel készültem a 2014. 
évi megmérettetésre, amellyel meg is nyertem azt. A bajnok-
ságot, amelyben külön kategóriák vannak az ifiktől a hatvan-
éves veteránig, a MAMSZ írja ki és bonyolítja le az éves nap-
tári kiírás alapján. 40-60 főből álló mezőny indul el egyszerre 
a napi licencesekkel, illetve a környező országok (Románia, 
Szlovákia, Ausztria) versenyzőivel együtt. 

A 2014. év legtöbb futamáról, amelyeket Tokodon, Szar-
káspusztán, Varsányban, Piliscséven rendeztek meg, az első 
helyezéseket hoztam el. A szandaváraljai futamon második, 
Szentgotthárdon pedig tizenharmadik lettem.

A futamokon egy óra kötelező, és egy kör, amely pályától 
függően 8–12 km hosszúságú, és különböző extrém akadá-
lyok vannak rajta (patak, sziklák, farönkök, gumiabroncsok, 
szakadékok, vizesárkok és mesterségesen kialakított részek). 

Ezúton szeretném megköszönni a 2014. évben kapott 
segítséget mindazoktól, akik hozzájárultak a sikerhez. 

Villányi Olivér
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Az isaszegi Sebi GyM Sportegyesület eredményei 2014-ben

A 2014. évben az alábbi versenyeken vettünk részt:
–  XXIV. Női-Férfi Fekvenyomó Magyar Bajnokság, Beled, 

április 26–27.
–		 III.	 RAW	 Ifi,	 Junior,	Masters,	 Felnőtt	Női,	 Férfi	 Erőemelő	

Magyar	 Bajnokság	 és	 RAW	 Erőemelő	 Csapatbajnokság,	
Tab, május 17–18.

–		 Női-Férfi	 Ifi-Junior-Masters,	 Felnőtt	 RAW	 Fekvenyomó	
Magyar Bajnokság, Baja, június 21.

–  Fekvenyomó Európa-bajnokság, Pilsen, augusztus 7–9. 
Pilsenben az isaszegi Sebi GYM SE két versenyzője mé-
rettette meg magát. Sebestyén Tamás a –105 kg-ban 
297,5 kg-os teljesítményével a harmadik helyen végzett. 
Ez a bronzérem hatalmas siker a férfiak mezőnyében, és 
ezzel megdöntve saját csúcsát, új országos csúcsot is be-
állított. Viktor Havai a +120 kg-ban 292,5 kg-os teljesít-
ményével a hetedik helyen végzett. Viktornak pár centin 
múlott a 312,5 kg-os kísérlete, hogy sikeres legyen. 

–  XXV. Női-Férfi Felnőtt, Ifi-Junior-Masters Erőemelő Magyar 
Bajnokság, Gyula, október 4–5.

–  Atlas Felhúzó Gála.

A 2014-es év felülmúlta az elmúlt éveket, ahogy ezt a ver-
senyzőink eredményei is megmutatják Ezt fokozva nem el-
hanyagolható tény, hogy a Sebi GYM SE megszervezte Ma-
gyarország első erőemelő edzőtáborát, ami július 1-jétől 5-ig 
tartott. Az edzések keretein belül technikai és elméleti mód-
szereket sajátíthattak el a sportolók. A napi két edzés a városi 
sportcsarnok tornatermében zajlott. 

Az ország minden pontjáról érkeztek hozzánk erőemelők, 
kezdők és haladók egyaránt, sőt Dániából, Svájcból és Nor-
végiából is jött hozzánk három sportoló. A táborban össze-
sen 26 fő vett részt.

A hozzánk érkezett norvég sportoló, Kjell Egil Bakkelund 
a –83 kg erőemelő-világbajnoka.

Hatalmas áttörés ez a magyar erőemelő-sportág életé-
ben, köszönet Hatvani Miklós polgármester úrnak és Isaszeg 
Város Önkormányzatának, hogy megadták a lehetőséget a 
tábor megszervezéséhez.

Jelenleg három válogatott versenyzője van csapatunknak: 
Csernyánszki Csaba –93 kg súlycsoportban erőemelő-válo-
gatott; Sebestyén Tamás –105 kg súlycsoportban fekvenyo-
mó-, erőemelő-válogatott; Havai Viktor +120 kg súlycsoport-
ban fekvenyomó-, erőemelő-válogatott.

Sebestyén Tamás 2013-ban és 2014-ben az Év Fekve-
nyomója címet kapta meg a Magyar Erőemelő Szövetségtől, 
és ő lett az év legeredményesebb férfi sportolója is egyben.

A 2014. évi Magyar Kupa végeredménye az lett, hogy 
csapatunk erőemelésben a harmadik helyet szerezte meg.

Egyesületünk 1995 óta áll az isaszegi sportolni vágyók 
rendelkezésére, tehát idén ünnepli fennállásának 20. évfor-
dulóját. A folyamatos sikerekért a 2015. évben is harcolni 
fogunk.	Hajrá	Sebi	GYM	SE	Isaszeg!

Sebestyén Tamás

A Római Katolikus  
egyházközség eseményei

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

Katolikus családi farsang
Január 31-én nagy izgalommal készülődtünk a 3. Farsangi 
Vigalomra. A művelődési otthonban a szervező családok már 
két órától rakosgatták az asztalokat, székeket, díszítették a 
termet, kenték a kenyereket. A nagy sürgés-forgásban sok-
szor	hangzott	el:	„Vajon	elég	lesz?	El	fogunk	férni?	Jut	min-
denkinek	enni-innivaló?”

Fél öttől már minden készen állt a vendégek fogadásá-
ra. A tombolaajándékok szépen sorakoztak a színpad szé-
lén, a szendvicsek, sütemények az asztalon. Hamarosan 
megtelt a terem az érkező vendégekkel. Izgalom csillogott 
a gyerekek szemében. A felnőttek kíváncsian néztek szét. 
Miután Gulyka atya elmondta nyitóbeszédét, Kovácsik Misi 
rövid idő alatt fergeteges hangulatot teremtett. A Csatango-
lók produkciójukkal fokozták a vidámságot. Megtáncoltattak 
mindenkit, akit csak lehetett. A szervező családok táncá-

nak volt a legnagyobb sikere. Később a jelmezbemutatón 
találkozhattunk sok hercegnővel, szuperhőssel, virággal, és 
még sorolhatnám. A Szent Márton kórus vidám bordalokkal 
varázsolt farsangi hangulatot. A tombolasorsoláson szinte 
mindenkinek sikerült valami szép dolgot nyernie. Persze a 
sok program között lehetett táncolni, beszélgetni, enni, inni. 

Hálásak vagyunk az Isaszegi Szent Rita Alapítványnak, 
hogy anyagilag támogatta a rendezvényt. Köszönet illet min-
denkit, aki bármilyen módon segített a Farsangi Vigalom le-
bonyolításában. Köszönjük a tombolaajándékokat és a de-
korációt!	A	befolyt	összegből	az	alapítvány	nyári	programot	
szervez	iskolás	gyerekeknek.	Jó	volt	vidámnak	lenni!

Szárazné Marika

Jó hír Ifjúsági Klub

A Jó Hír Klubban februárban is sok kérdésre választ kaphat-
tak	a	gyerekek.	Megértették,	a	 „Ki	akar	 jót	nekem”	 játékon	
keresztül, hogy azok akarnak jót, akik szeretnek minket, még 
ha sokszor nehéz is betartani a szabályokat, amelyeket kér-
nek. Miért adott Isten törvényeket, szabályokat nekünk? Mert 
azzal jót akar, hiszen szeret minket. 

Aztán beszéltünk 
a türelemről. A termé-
szet megtanítja ne-
künk, hogy mindennek 
megvan a maga ideje. 
Semmit nem szabad 
siettetni. Az eper is akkor lesz finom, ha megvárjuk, míg egé-
szen piros lesz. Várni sokszor nehéz. Aki türelmes, képes 
várni. Például jelentkezik, ha tudja a választ a tanárnő kér-
désére. Nem szakítja félbe azt, aki beszél, és a játékban is 
kivárja a sorát. Miközben megtanulunk türelmesnek lenni, 
megtanulunk Istenben bízni, hogy ő mindig a javunkat akarja.

A következő alkalmaink témái
Március 13., péntek, 16 óra, református templom: Barát-

ság. Összeveszés, harag, megbocsátás, kibékülés. 
Március 20., péntek, 16 óra, református templom: Tiszte-

let a szülők, egymás és az élet iránt. Legfőképpen pedig 
Isten iránt.

Március 27., péntek, 16 óra, református templom: Irigy-
ség. Önzés, vágyak, kívánságok, önzetlenség, adakozás.

Alkalmainkat, vetítéssel, játékokkal, énekléssel színesítjük.

Április 4-én, szombaton 14 órakor jó idő esetén találkozunk 
a Szoborhegy alatt. Kirándulunk, játszunk. Várjuk a szülőket, 
barátokat is. Hozzatok magatokkal enni-innivalót, játékokat, 
plédet.

Április 10-én, pénteken 16 órakor gyülekezés a reformá-
tus templomnál. Jó idő esetén elsétálunk a sportpályához a 
játszótérre, 17.30-ig.

Várunk mindenkit szeretettel, felekezettől függetlenül. 
Érdeklődhetsz: Hegedűs Mónikánál a 70/367-2112-es és 
Szikszai Jolikánál a 20/976-9996-os telefonszámon. E-mail: 
johir.isaszeg@gmail.com.
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Isaszeg BázIs sport CluB
több mint sporttelefon: 20/973-0596 • e-mail: bazis.sc.isaszeg@gmail.com

Csatlakozz te is a Bázis Csapatához,  
és találd meg a neked tetsző mozgásformát!

Bázis Foci Suli • PicurKarate • Öröm Foci • Ping Pong • Boksz/Thai 
boksz felnőtteknek és gyerekeknek • H

arcosok klubja • P
öttöm

 torna • Sulis torna • Fogyi torna • 

• Alakformáló torna • Erősítő edzés • Fit- Ball torna • Body- Ball torna 
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ismét hangfÜrdő  
(hangterápia) A BÁZISBAN!

Fantasztikus zenei utazáson vehettünk részt 
Farkas Kata vezetésével februárban,  

a Bázisban. Az ősi hangszerek segítségével 
megtapasztalhattuk, hogy milyen  

a testi-lelki-szellemi feltöltődés. Lazítás,  
pihenés, elengedés, ringatózás, regeneráció, 
gyógyulás, befogadás, egyensúly, feltöltődés.

Úgy érzed, nem tudsz kikapcsolódni?  
Feszültnek és fáradtnak érzed magad? Felejtsd 
el egy időre a külvilágot és hagyd magad a lágy 

hanghullámokon elringatni!

HANGFÜRDŐ MÁRCIUS 22-ÉN 
14.00 ÓRÁTÓL A BÁZISBAN!

Jelentkezés: 06-20/446-8338.

egészséges test, egészséges lélek, egészséges élet
Beteg vagy? Nem érzed jól magad a bőrödben? Stresszes vagy? Életmódot szeretnél változtatni? Akkor sportolj! Mo-
zogj! Tegyél te egy lépést a saját egészségedért!

Tény, hogy az emberi DNS évezredek óta semmit sem válto-
zott. Genetikailag tehát úgy vagyunk kódolva, hogy ma is fel-
tétlenül szükségünk van az aktív mozgásra. Az is tény, hogy a 
rohanó világunkban kevesebb időnk jut mindenre, de a moz-
gásra muszáj időt szakítani, mert enélkül az emberi gépezet 
nem működik jól. Törekedjünk arra, hogy a technikai fejlődés 
hétköznapi vívmányait ne csak a szórakozásra használjuk, ha-
nem arra is, hogy a segítségükkel biztosítsuk magunknak a 
szabadidőt. Például az okostelefonokon el tudunk intézni sok 
ügyes-bajos dolgot, és így már sehová sem kell személyesen 
odafáradnunk. Gyorsan, kényelmesen eljuthatunk bárhová, 
hiszen segít a gépkocsi. A televízió behozza a nagyvilágot a 
lakásunkba, így otthon is felfedezhetjük annak szépségeit. Te-
hát az így megspórolt időt használjuk aktív mozgásra, mert 
azt	nem	tudjuk	semmivel	sem	helyettesíteni!

Mindenkinek van napi egy órája, amelyet magára és az 
egészségére fordíthat. A televíziót ne csak bámuljuk, hanem 
lássuk meg benne az ép, egészséges embereket, akik nem a 
képernyő előtt ülve lettek olyanok, amilyenek. És lássuk be, a 
jó	és	szép	testűek	–	akiket	irigyen	nézünk	–	nem	„csak	úgy”	
lettek	azzá,	és	mi	magunk	sem	„csak	úgy”	lettünk	olyanná,	
amilyenek jelenleg vagyunk. Mi vagyunk azok, akik nem in-
dulunk	el…	nem	kezdünk	neki…	és	nem	csináljuk	tovább!	
És mi vagyunk azok is, akik még veszünk egy utolsót… még 
eszünk	egyet…	és	még	iszunk	belőle!

Amikor egészségesen megszülettünk, és egészséges kis-
gyerekként állandóan mozogtunk, akkor mindannyiunk ki-
nézete többnyire normális és sportos volt. De amikor már 
ilyen-olyan indokokkal hanyagoltuk a mozgást, akkor elindult 
az a folyamat, amely miatt már nem olyan egészséges a 
testünk és a lelkünk, mint amilyennek lennie kellene. Ám 
ezt a folyamatot bármelyik pillanatban vissza lehet fordítani. 
De ehhez te kellesz, mert senki, de senki nem fog helyetted 

elindulni és mozogni. Az első lépést nem könnyű megtenni, 
de mi segítünk. Elhatározás, akaraterő és kitartás a te fel-
adatod. A többit – a helyet, a lehetőséget, a szaktudást és a 
jókedvet – mi biztosítjuk neked.

Üdvözöl	és	vár	téged	a	Bázis	Csapata!	Gyere	el!	Ismerd	
meg!	Próbáld	ki!	Mert	a	legfontosabb	kincsünk	a	saját	egész-
ségünk!

Bázis SC
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Anyakönyvi hírek
a 2015. I. 16. – 2015. II. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületéSek
Golubics Vitalij László, Rontó Márk György, Teplán Flóra, 
Vidák Leonárdó Benjámin, Horváth Viktor,  
Jobbágy Levente Bálint, Somogyi Zsófia,  
Bukovinyi Milán Róbert, Villányi Viktória

HázaSSágkötéSek
Házasságkötés a fenti időszakban nem volt.

50 év egymáS Szeretetében
Palánkai Margit és Barsán István József 1965. február 13-án 
kötöttek házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HaláleSetek
Szabó Péter (50 éves), Béke utca 71.
Tóth Lajosné Tóth Mária (83 éves), Mátyás király utca 22.
Vojt Mihályné Kis Mária (83 éves), Belsőmajori utca 22.
Verovszki István (79 éves), Jegenye utca 14.
Cserényi Józsefné Varga Erzsébet (79 éves), Báthori utca 20.
Aszódi László (70 éves), József Attila utca 16.
Pálinkás István (77 éves), Rákóczi utca 36.
Gál Miklósné Lakatos Ilona (63 éves), Klapka utca 15.
Sári Ferencné Békési Mária (81 éves), Damjanich utca 36.
Réti Lászlóné Németh Terézia (79 éves), Dózsa György utca 95.
Somogyi Lajos Csaba (70 éves), Templom utca 61.
Mácsai Istvánné Palaga Katalin (75 éves), Fenyves utca 32.
Fedeli András (82 éves), Toldi utca 9.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Programajánló
március 2. (hétfő), 18.00, művelődési otthon:  A Biblia keletke-

zése. Előadó: dr. Szilvási József teológiatanár. A Hetednapi Adventista 
Egyház szervezésében

március 5. (csütörtök), 10.00, művelődési otthon:  Mozgássérül-
tek Ceglédi Önálló Egyesületének közgyűlése

március 6. (péntek), 18.00, művelődési otthon:  Csipkevilág – 
Németh Mihály isaszegi gyűjtő kiállítása. Megnyitja: Gyuris Krisztina 
rajz- és vizuáliskommunikáció-tanár

március 13. (péntek), 15.00, Falumúzeum:  Időutazás a történelem 
nyomában – Széchenyi István pályaképe. Szakály Róbert történelem-
tanár előadása

március 14. (szombat), 9.00, művelődési otthon:  Tajcsi-work-
shop

március 14. (szombat), 14.00, művelődési otthon:  Tavaszkö-
szöntő kiszebábégetés. Jelmezes felvonulás a Csata Táncegyüttes, a 
Csatangoló Néptánccsoport, a Csattanó Tánccsoport és az Isaszegi 
Asszonykórus részvételével. A menet a művelődési otthontól indul 
a következő útvonalon: Rákóczi utca—benzinkút—szlovák tájház—
Templom utca—körforgalom—Kossuth utca—művelődési otthon. 
A  szlovák tájháznál megállunk, és felöltöztetjük a kiszebábut. Ezen a 
megállóhelyen tánc és kínálás, majd utána a művelődési otthon előtt 
a kiszebáb elégetésével elűzzük a telet. A menetet zenével kíséri a 
Zagyva Banda

március 14. (szombat), 16.00, művelődési otthon:  „Hej élet, 
élet…” – Sobri Jóska balladája. A Turai Zsinnyegő Néptáncegyüttes 
műsora, közreműködik a Zagyva Banda. Az estet táncház zárja

az ISaSzegI történelmI napok rendezvénySorozat 
programjaIt láSd az 1. éS a 28. oldalon!
március 16. (hétfő), 18.00, művelődési otthon:  A Biblia elterje-

dése. Előadó: dr. Szilvási József teológiatanár. A Hetednapi Adventista 
Egyház szervezésében

március 19. (csütörtök), 13.00–18.00, művelődési otthon:  Vér-
adás

március 20. (péntek), 15.00, Falumúzeum:  A magyar–lengyel ba-
rátság napja

március 21. (szombat), 16.00, Falumúzeum:  Lengyelország két 
felvonásban – az ITK vetítése

március 21. (szombat), 18.00, művelődési otthon:  MŰHELYNAP 
– Hidasi Szabolcs-emlékkoncert. Közreműködők: Vintage, Jamsesion, 
Múlt-kor, az SE Csipet-Csapat zenekara

március 23. (hétfő), 10.00, művelődési otthon:  Jönnek a hu-
szárok! – a Kolompos együttes koncertje gyerekeknek. Belépőjegy: 
600   Ft. Előzetes bejelentkezés szükséges

március 23. (hétfő), 19.00, művelődési otthon:  Okuláré Projekt 
– diszkrimináció

március 24. (kedd), 18.00, művelődési otthon:  Kik a barátaink, 
kik az ellenségeink? – dr. Raffai Ernő történész előadása a Tóth Árpád 
Nemzeti Társaskör szervezésében

március 25. (szerda), művelődési otthon:  A Klapka György Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola versmondó versenye

 10.00–11.00  A Bóbita és a Hétszínvirág Óvoda versenye
 14.00–16.00  A Damjanich- és a Klapka-iskola felső tagozatainak ver-

senye

március 26. (csütörtök), 18.00, művelődési otthon:  Isaszeg kin-
csei – Nagy Eszter kiállításának megnyitója. A kiállítást megnyitja és 
köszöntőt mond Múlt és jelen címmel Lekszikov Attila bibliaoktató. 
Közreműködik a Csatangoló Néptánccsoport

március 27. (péntek), 15.00, művelődési otthon:  A Klapka 
György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola versmondó gá-
lája

március 27. (péntek), 19.00, művelődési otthon:  A Határon Túli 
Magyar Emlékhelyekért Alapítvány VI. nemzetközi konferenciájának ze-
nés irodalmi estje. Fellép a Csata Táncegyüttes

március 30. (hétfő), 18.00, művelődési otthon:  A magyar Biblia.
Előadó: dr. Szilvási József teológiatanár. A Hetednapi Adventista Egy-
ház szervezésében

március 31. (kedd), 13.00:  1849 méteres emlékfutás a Szent Már-
ton-kúttól a Szoborhegyig

áprIlISI elŐzeteS
április 2. (csütörtök), 14.00, művelődési otthon:  Húsvéti készü-

lődés zöldcsütörtökön – kézműves-foglalkozás
április 3. (péntek), 17.00, művelődési otthon:  Jehova tanúinak 

megemlékezése – Jézus Krisztus halálának emlékünnepe. A belépés 
díjtalan

április 9.  (csütörtök), 10.00, művelődési otthon:  Varázskalap – 
a Túlpart zenekar műsora óvodásoknak a költészet napja alkalmából. 
Belépő: 500 Ft

április 9. (csütörtök), 16.00:  Megemlékezés és koszorúzás a Tóth 
Árpád-emléktáblánál. Közreműködnek a Damjanich- és a Klapka-iskola 
diákjai

április 9. (csütörtök), 19.00, művelődési otthon:  A Fekete, a Bar-
na meg az Ősz – kalandos utazás a sors kiszámíthatatlan, végtelen 
útjain, amelyet humor és jó zene fűszerez. Szereplők: Benkő Péter két-
szeres Jászai Mari-díjas színművész; Abebe Dániel-Bebe Fonogram-dí-
jas énekes, a Back II Black együttes tagja; Kató Zoltán előadóművész, 
zeneszerző-szaxofonos, Fonogram-díjas. Belépőjegy elővételben 1500 
Ft, a helyszínen 1800 Ft

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 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 és áprilisban
március 6.: dr. Tordai Gábor; március 13.: dr. Mészáros Zsolt; március 20.: 
dr. Kürti József; március 27.: dr. Eszlári Egon; április 3.: dr. Tordai Gábor; áp-
rilis 10.: dr. Mészáros Zsolt; április 17.: dr. Kürti József; április 24.: dr. Eszlári 
Egon
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

Szolgáltatók elérhetőségei
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
ELMŰ  
Hibabejelentés: 40/38-39-40. Telefonos ügyfélszolgálat számlázási 
és egyéb ügyekkel kapcsolatban vezetékes telefonról: 40/38-38-38; 
mobiltelefonról: 20/978-5611, 30/978-5611 vagy 70/978-5611. Mérőállás 
bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938; mobiltelefonról: 20/938-
3838, 30/938-3838, 70/938-3838
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.
TIGÁZ  
Gázszivárgás bejelentése: 80/300-300. Holnap: www.tigaz.hu
A TIGÁZ Zrt. gödöllői ügyfélszolgálati irodája bezárt, az ügyintézést a Ma-
gyar Posta vette át. Ügyfélfogadás a gödöllői központi postán (Gödöllő, 
Dózsa György út 15.) kedden 8–16 és csütörtökön 10–18 óra között.

KÖSZÖNETNyIlVáNÍTáSoK

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik édesanyánk,  
Tóth Lajosné temetésén részt vettek, utolsó földi útján elkísérték, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, bánatunkban részvéttel osztoztak.
 Kis és Tóth család

Köszönjük mindazoknak, akik részvéttel, együttérzéssel és szeretettel 
vettek körül minket Pálinkás István temetésén.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Somogyi Lajos 
temetésén részt vettek, mélységes bánatunkban, fájdalmunkban rész-
véttel osztoztak.
 Felesége, lányai, vejei és unokái

Meghívó
Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt a 2015. 
április 18-i „Puszták Népe” lovasviadalra, amelyet 

a Szarka-Bereki Huszártanya Isaszeg és a MOVE 
rendez, valamint az ezzel egybekötött „Nyitnikék” 

főzőversenyre.
A lovasviadalra nevezés a helyszínen.

További információk: Palánkai József, 30/256-3969;  
betyarhuszar@gmail.com.

A főzőversenyre a nevezési határidő: 2015. április 7.
A versenyre gulyás- és tárcsán készült ételekkel  

lehet nevezni.
További formációk: Sándor László, 20/364-8167;  

betyar0129@gmail.com.
A látogatóknak a belépés egész nap ingyenes.



Nagy szavak nélkül is lehet csatába menni és győzni is, csak rendíthetetlenül előre kell törni.  
De olyan jólesik a szívnek a pátosz – a lelket megérintő „szózat”, így ezúttal hirdetem...

Meghívó a mi Nagy Csatánkba…
 

Közép-Európa legjelentősebb katonai hagyományőrző rendezvényére, a Tavaszi Emlékhadjáratra, amely a magyar történelem 
és hagyományőrzés erejét és dicsőségét hirdeti szerte a világban.

2015-ben Isaszeg a Tavaszi Emlékhadjáratok fővárosa. Mint az Isaszegi Történelmi Napok főszervezője ezúttal hirdetem, 
hogy a művelődési otthon kis kulturális haderejével, az isaszegi huszárhagyomány-őrzőkkel, a Szent Márton Lovas Hagyo-
mányőrző Egyesülettel és az Igesz harcra edzett csapatával, az isaszegi rendőrséggel-polgárőrséggel ebben az évben is – úgy, 
mint	27	éven	át	–	április	6-án	Isaszeg	„mezején”	újra	megvívjuk	a	csatát	a	haza	s	dicsőséges	múltunk	nevében.	

A Történelmi Lovas Egyesület által alapított Tavaszi Emlékhadjárat 27. rendezvénysorozatának központi szervezését és 
levezénylését a Magyar Hagyományőr Világszövetség vállalja, társszervezője a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző 
Szövetség.

Húsvét hétfőjén, 2015. április 6-án várunk minden hazáját szerető, múltunkat tisztelő városlakót az Isaszegi Történelmi 
Napok rendezvényeire. Közös a múltunk, közös a jelenünk, és a közös jövő reményében tartsanak velünk, legyenek részesei 
városunk legjelentősebb országos rendezvényének.

április 5–6., Isaszeg, a XXVII. Tavaszi Emlékhadjárat fővárosa
Április 5. (vasárnap) 18.00: Szabadságtörekvések emléktemploma – Emlékest és koszorúzás
Április 6. (hétfő) 12.00–18.00: Szoborhegy alatti terület: kézműves-foglalkozás és népi játszóház; katonai dob- és kürtjelek 

– Szabó József János történész gyermekfoglalkoztatója; gyermekcsata; népi forgatag; óriásbábos előadás – Bab társulat; 
lovas	bemutató	–	Hadak	Útja	Lovas	Sportegyesület;	dányi	ifjúsági	fúvószenekar.

 16.00: Felvonulás a városházától a Szoborhegyhez a csata helyszínére. Csataimitáció több száz lovas, gyalogos és népi 
hagyományőrző részvételével. A csata után koszorúzás a honvédszobornál.

Koszorúzások 
Április 5. (vasárnap) 18.00: Szabadságtörekvések emléktemploma 
Április 6. (hétfő) 15.00: A város összes harangjának megszólalása mellett egy időben koszorúzás a következő helyszíneken: 

kőkereszt, szlovák kápolna, múzeum, Katonapallag, Képesfa, városháza, sportcsarnok.
Verseczkyné Sziki Éva


