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városunk költségvetése
Jóváhagyott költségvetés

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. február 17-i ülésén a 4/2016. (II. 17.) önkormányzati 
rendeletével megalkotta a város önkormányzatának 2016. 
évi költségvetését. Az idei költségvetés kiadási és bevételi 
főösszege 1 599 210 e Ft.

A költségvetés fedezetet nyújt a Magyarország önkor-
mányzatairól szóló, 2011. CLXXXIX. törvény által meghatáro-
zott kötelező feladatokra. A kötelező feladatok ellátása ma-
gába foglalja az intézményi működési kiadásokat, valamint 
a városüzemeltetési feladatokat. Az intézmények finanszíro-
zása feladatfinanszírozással történik, a törvényben előírtakon 
felül nem tartalmaz többleteket, szigorúan a működéshez 
szükséges és indokolt költségeket terveztük. Városüzemel-
tetési feladatok alatt értendő többek között a közvilágítás, az 
utak, közterek fenntartása, működtetése, ingatlanokat érintő 
karbantartási feladatok ellátása. 

Ezen feladatok ellátása a beszedett adóbevételek, vala-
mint a részünkre biztosított összes állami bevételt magába 
foglalja, minimális tartalékot biztosítva az év közben előfor-
duló, előre nem tervezhető vis maior, illetve egyéb azonnali 
intézkedést igénylő feladatokra. A működési kiadások és be-
vételek 1 047 662 e Ft-ot jelentenek a város költségvetésé-
ben. A költségvetés hitelfelvételek nélkül biztosítja városunk 
biztonságos működtetését.

A felhalmozási bevételeket szemlélve az évek óta ösz-
szegyűjtött környezetvédelmi alap felhasználását tervezzük 
idénre, amelynek összege 40 millió forintot tesz ki. Ebből 
szeretnénk megoldani a vízbázisvédelem fogalomkörébe tar-
tozó legégetőbb csapadékvíz-elvezetési, valamint a talajvíz-
védelemmel összefüggő útkarbantartási, -fejlesztési és árok-
burkolási teendőinket. 

Ezen túlmenően számítunk arra, hogy a fővárostól való 
elkülönítésből adódóan Pest megyének biztosított többlet-
forrásból településünk is részesedhet, ezért több olyan fel-
adatot is megjelöltünk – feltételezve az állami támogatott-
ságot –, amelyek az év során esetleges sikeres pályázatok 
alapjául szolgálhatnak. A felhalmozási bevételek és kiadások 
tervezett összege 551 548 e Ft, amelyből felhalmozási célú 
pályázati támogatást, 362 354 e Ft-ban irányoztunk elő.

Úgy gondoljuk, hogy egy takarékos, jó költségvetést sike-
rült összeállítanunk és elfogadnunk a 2016. évre. A város fej-
lesztéseinek sikere leginkább azon múlik, hogy milyen pályá-
zatok lesznek kiírva, és ezekből hogyan sikerül városunknak 
forrásokat gyűjteni, valamint hogy a döntéshozók mennyire 
fogadják be városunk igényeit.

A részletes költségvetés a www.isaszeg.hu honlapon el-
érhető, megismerhető.

Hatvani Miklós polgármester

megérkezett az isaszegi városkártya
2016. február 15-én Tóth Tihamér, a Go!Store igazgatóta-
nácsának elnöke átadta az 5000 darab városkártyát Pénzes 
János alpolgármester úrnak.

Mint azt korábban is megírtuk, minden egyes isaszegi 
lakos megkapja a kedvezmények igénybevételére jogosító 
kártyát az önkormányzat jóvoltából és az Isaszegi Városgazda 
Nonprofit Kft. segítségével. A kártyák helyi terítésére a már-
ciusi lapszámmal került sor, amelyet minden isaszegi lakos 
már a kezében tarthat. 

Mire jó ez a műanyag lapocska? Isaszeg Város Önkor-
mányzata nemcsak beszél, hanem tevőlegesen is hozzájárul 
a helyi mikrovállalkozások és a kiskereskedelmi vállalkozói 
szektor szereplőinek gazdasági sikereihez, illetve a lakosok 
boldogulásához. A lakosok, azaz a vásárlók ezzel a kártyával 
vagy a kereskedőktől/szolgáltatóktól kapott mobiltelefonos 
applikációval minden Go!Store-elfogadóhelyen kedvezmé-
nyesen vásárolhatnak. A vásárlás után pénzvisszatérítést kap-
nak, amelyet a telefonon vagy a kártyán ír jóvá a rendszer. 
Az így gyűjtött visszatérítéseket valós pénzként egy elfogadó-
helyen történő fizetésre is fel lehet használni. Ez olyan ked-
vezmény, amely tényleg pénzt ér! 

Az Isaszeg Városkártya használata mindenki számára 
előnyös. Semmi mást nem kell tenni, mint az isaszegi el-
fogadóhelyeken használni a kártyát vagy applikációt. Jól jár 

a kereskedő/szolgáltató, mert forgalom keletkezik nála. Jól 
jár a vásárló, mert minden Go!Store-vásárlás után pénzt kap 
vissza, amelyet a következő vásárlásnál fizetésre is fel tud 
használni. Jól jár Isaszeg városa, hiszen a rendszer jellegéből 
fakadóan a kereskedők által nyújtott visszatérítések egy része 
az Isaszeg Városgazda Nonprofit Kft. cégnél képez bevételt, 
amelyből az önkormányzat a rendszerben részt vevő keres-
kedőket és szolgáltatókat fogja támogatni.

Az isaszegi elfogadóhelyek listája folyamatosan bővül. 
A Go!Store munkatársai a következő hetekben sorra látogat-
ják a kereskedőket és a szolgáltatókat, hogy szerződést kös-
senek velük a városkártya elfogadására. Jelezze megszokott 
kereskedőjének, hogy a jövőben ön is Isaszeg Városkártyával 
akar nála vásárolni.

Akiknél már most pénzvisszatérítést kap a városkártyás 
vásárlásai után: Gumiszerviz, Rákóczi u. 81/a; Erzsike vi-
rág-ajándék, Kossuth L. u. 137.; Csata Vendéglő és Panzió, 
Rákóczi u. 28.; Grznár Húsbolt, Rákóczi u. 3.; István Húsbolt, 
Kossuth L. u. 142.; Fény-Alkony virág-ajándék, Templom 
u. 31.; Mini Coop, Széchenyi u. 22.; Zöldség-gyümölcs, Kos-
suth L. u. 142.; Jakus Festékbolt, Kossuth u. 53.; Állateledel-, 
horgászbolt, Kossuth L. u. 86/a; PC Shop, Kossuth L. u. 35.; 
Dohánybolt, régi benzinkút, Rákóczi u. 

Polgármesteri Hivatal
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támogassa adójának 
egy százalékával
Kérjük, támogassa adójának egy százalékával 
az Isaszegen működő egyesületek, alapítvá-
nyok, 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 Magyar 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

Mozdulj Velünk Egyesület 18334351-1-13

Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 18398184-1-13

Isaszegi Szent Rita Alapítvány 18146262-1-13

A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Kiadó: LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Hatvani Miklós.
Szerkesztô: Hefler Cecília. tördelôszerkesztô: Komlós Andrea. Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.

Telefon: 28/583-102 • 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. 

tájékoztató az ebek veszettség 
elleni oltásáról 2016-ban

Tisztelt ebtulajdonosok!
A tavalyi évhez hasonlóan 
2016-ban is Isaszegen a 
két állatorvosi rendelőben, 
illetve igény esetén háznál 
végezhető a veszettség el-
leni oltás.

Az Isaszegen dolgozó 
állatorvosok a tulajdonosok 
anyagi terheinek csökken-
tése érdekében kétheti idő-
tartamra a következő akciót 
hirdetik meg:
–  veszettség elleni oltás 

rendelőben: 4500 Ft;
–  veszettség elleni oltás 

háznál (kiszállással): 
5500 Ft;

–  kötelező féreghajtás: 300 Ft/10 kg;
–  egyedi, számozott oltási könyv: 500 Ft;
–  a csippel még nem jelölt kutyák jelölése: 4500 Ft.
Az akción kívüli időszakban a rendelőben végzett, veszettség elleni oltás 
5500 Ft, míg háznál ehhez jön még a kiszállási díj.

 
Veszettség elleni akciós oltás rendelőben:
–  2016. április 4–9.: dr. Michalik László, Isaszeg, Ady E. u. 1. H–P. 

8–10, 17–19 óra; Szo. 10–12 óra;
–  2016. április 11–16.: dr. Szeredi Levente, Isaszeg, Gyöngyvirág 

u. 13. H–P. 18–20 óra; K., Cs. 10–13 óra; Szo. 8–10 óra.

Veszettség elleni akciós oltás háznál:
–  2016. április 4–16.: dr. Békési Béla, telefon: 30/954-9684; 

28/452-845;
–  2016. április 4–16.: dr. Michalik László, telefon: 20/981-3100;
–  2016. április 4–16.: 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 három hónapos kort betöltött kutya oltása kötelező;
–  két héten belül embert harapott eb nem oltható;
–  minden kutyát egyéves kor alatt kétszer (3 és 9 hónapos korban), 

ezt követően évente kell oltani.
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tájékoztatás az óvodai és bölcsődei felvételről
Az Isaszeg Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba és bölcsődébe a beiratkozás időpontja a 2016/2017-es 
nevelési évben: 2016. április 21–22., csütörtök és péntek, 8.00-tól 18.00 óráig. Helyszínek: Isaszegi Bóbita Óvoda, 
2117 Isaszeg, Vadász utca 2.; Isaszegi Hétszínvirág Óvoda, 2117 Isaszeg, Madách Imre utca 11.; Aprók Falva Böl-
csőde, 2117 Isaszeg, Móricz Zsigmond utca 14.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek 

nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági 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);

– 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 közne-
velési intézménybe történő jelentkezés módjáról, a nagyobb 
létszámban jelentkező gyermekek egy időszakon belüli óvo-
dai felvételének időpontjáról. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köz-
nevelési intézmények 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 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 
óvodai beiratkozási körzetekről, a beiratkozás rendjéről a 
fenntartó 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 5. életévét betöltött 
gyermeket, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási he-
lye a körzetében található. A szülő a gyermekének az óvodai 
felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele 
folyamatos. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi 
kérelem elbírálásáról a döntést megalapozó indokolással, a 
fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt, to-
vábbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek átvétele ese-
tén 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 be-
tölti, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négy órában 
óvodai 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, ké-
pességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 
Felmentést az a kiskorú gyermek kaphat, akit az óvodába 
beíratnak.

A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik élet-
évét betölti, a nevelési év kezdőnapjától napi négy órát 
köteles óvodai nevelésben részt venni. A szülő az óvodai 
nevelésben történő részvételre jogszabály alapján köteles 
beíratni gyermekét, az önkormányzat által közzétett közle-
ményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. 
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek 
szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét 
külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utol-
só határnapját követő tizenöt napon belül értesíteni a gyer-
mek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti 
illetékes jegyzőt.

Az óvodai jelentkezés minden esetben a körzetes, kö-
telező felvételt 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 a körzetében életvitel-
szerűen lakik. (Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyer-
mek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található 
ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyer-
mek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai 
beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál ré-
gebb 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 
gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az 
óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz 
a felvételre. Az elutasított óvodai felvétellel kapcsolatos ha-
tározatok közlésétől számított tizenöt napon belül a szülő 
fellebbezési eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvo-
davezetőnél. 

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 
beíratott gyermeklétszám függvényében. Az intézményveze-
tők ezután döntenek a gyermekek felvételéről, és írásban 
értesítik a szülőket.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal
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egyre többen mennek a postára pénzügyeiket intézni
Rekordösszegű megtakarítási állomány a Magyar Postán 2015-ben.

„A Kormány szándéka, hogy a kisebb 
településeken is minél szélesebb kör-
ben elérhetők legyenek a nagyváro-
sokban megszokott, korszerű pénzügyi 
szolgáltatások, ezzel erősödjön a vidék 
pénzügyi infrastruktúrája. Ebben fontos 
szerepe van a Magyar Postának” – is-
mertette Németh Lászlóné, a Minisz-
terelnökség államtitkára a Magyar Pos-
ta által kiadott közleményben.

„A Magyar Posta stratégiai célja, 
hogy megerősítse és minél szélesebb 
ügyfélkörben elérhetővé tegye a mo-
dern pénzügyi, pénzforgalmi terméke-
ket. A klasszikus postai szolgáltatások 
iránti igény csökkenése miatt a posta 
célja, hogy a pénzügyi szolgáltatások 
erősítésével kompenzálja kieső árbevé-
telét. Ennek érdekében az elmúlt három 
évben megújította a postákon kínált 

pénzügyi portfóliót” – ismertette Szarka 
Zsolt, a Magyar Posta vezérigazgatója. 

Posta Bankszámla 
A dinamikus fejlesztéseknek köszönhe-
tően a 2015. év végén már több mint 
50 ezer Posta Bankszámlát nyitottak a 
postán, ezen túlmenően pedig a nyár 
során belépett a személyikölcsön-piac-
ra is az általa közvetített Posta Személyi 
Kölcsön termékkel.

Befektetés
Nemcsak folyószámlaügyeit intézi egy-
re több lakossági ügyfél a Magyar Pos-
tán, hanem befektetéseit is. 2015-ben 
minden eddigi rekordot meghaladó, 
közel 570 milliárd forintos megtakarí-
tási állományból csaknem 110 milliárd 
forintos állomány a 2013-ban alakult 

Magyar Posta Befektetési Zrt. kezelé-
sében volt. Értékpapírszámlával 2015 
végén 40 ezer ügyfél rendelkezett. 
A Magyar Posta által közvetített meg-
takarítási állomány háromnegyedét ál-
lampapírban helyezték el az ügyfelek.

Biztosítás
A biztosítási szektorban immáron 13 
éve jelen lévő Posta Biztosító 2014 
után 2015-ben is elnyerte a londoni 
székhelyű pénzügyi folyóirat, a World 
Finance Magazin díját mint a magyar-
országi biztosítási szektor legjobb élet-
biztosítója. Mindezt a töretlen sikert 
visszaigazolja az a csaknem 240 ezer 
biztosítási szerződés is, amelyet a Ma-
gyar Posta ügyfelei kötöttek a postákon 
a tavalyi év során.

Magyar Posta Zrt.

polgárőrség: önvédelem és életvédelem
A polgárőröknek (természetesen a rendőrség segítőjeként) 
nem csupán a település közös értékeinek védelme, de a 
polgárok magántulajdonának megóvása is célja. Ezenfelül 
fontosnak tartjuk, hogy a – mindig rendelkezésre álló és szol-
gálatra kész helyi polgárőrök – szükséges esetben az élet-
védelmet is szolgálni tudják. 

Mindezek jegyében ez év februárjában az Isaszegi Pol-
gárőr Egyesület tagjai önvédelmi oktatáson vettek részt, s 
ezt követően sikeres vizsgát tettek. Szándékaink szerint nem 
egyszeri alkalomról van szó, hanem a jövőben is folyama-
tosan szeretnénk tagjainknak biztosítani a továbbképzés le-
hetőségét. Ennek hátterében az a szándék áll, hogy azok 
a társaink, akik áldozatos módon vállalnak szolgálatot a kö-
zösségért, nehéz helyzetekben ne csupán saját épségüket 

legyenek képesek megvédeni, de – a szigorú előírások figye-
lembevételével – mind hatékonyabban tudjanak eljárni az 
isaszegiek érdekében.

Az életvédelem egyik fontos eszköze lesz a jövőben az a 
defibrillátor (a „kórházas sorozatokból” jól ismert újraélesztő 
készülék), amelynek tároló helyszíne a polgárőrség szék-
helye. Ennek előnye, hogy mindenki számára hozzáférhető 
lesz, mivel ott a nap huszonnégy órájában tartózkodik vala-
melyik ügyeletes társunk, aki ráadásul segítséget is tud majd 
nyújtani szükséges esetekben. Ez a „szunnyadó” készülék 
dr. Horváth Anna gyermekorvostól került hozzánk, ám az 
újbóli beüzemelés jelentős költségeit a polgárőrség szűkös 
költségvetéséből magunk nem tudjuk fedezni. Ezért az ön-
kormányzati képviselők támogatása mellett a lakosság támo-
gatására is számítunk.  

A közeljövőben polgárőrtársaink baleseti segítségnyújtási 
és újraélesztési képzésen is részt vesznek. Ebbe a képzésbe 
a nyilvános alkalmakat megragadva a lakosságot is szeret-
nénk bevonni: április 6-án a csata színhelyén sátrat állítunk, 
ahol szakember közreműködésével újraélesztési ismeretek 
elsajátítására kínálunk alkalmat. Egyben adománygyűjtő ur-
nát helyezünk ki a defibrillátor üzembe helyezésének és a 
polgárőrség mind hatékonyabb működésének céljából. 

Tisztelt isaszegi polgárok, számítunk aktív és támogató 
közreműködésükre, kövessenek minket a Facebookon is: 
Isaszegi Polgárőr Egyesület.

Rácz Zoltán elnök



a fejedelemre emlékeztünk

Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre II. Rákóczi Ferenc születé-
sének 340., halálának 280. évfordulója alkalmából vetélke-
dőt szervezett az isaszegi általános iskolák tanulói számára. 

Szeptember 25-én Szabó Lászlóné tartott emlékezetes 
előadást a fejedelem életéről. Január 28-án a múzeumban 
került sor a vetélkedőre. Tizenegy 7. és 8. osztályos csapat 
mérte össze tudását. 

A feladatokat Majsa Györgyné Olga állította össze, a zsűri 
tagjai Hatvani Miklós polgármester, Keresztúri Jusztina igaz-
gató asszony, Szendrő Dénes, a Múzeumbarátok Körének 
tagja, dr. Tóth József, a történelemtudomány doktora voltak. 
Szmolicza József gyűjteménykezelő gondoskodott az ese-
mény megörökítéséről.

A csaknem két óráig tartó vetélkedőn a gyerekek alapos 
felkészültségről adtak számot. A felkészítő tanárok, Rafaelné 

Tarjáni Anita, Rakóczi Katalin és Szakály Róbert büszkék le-
hettek tanítványaikra. Az első hét helyezett csapat értékes 
könyvjutalomban részesült, az első helyezettek a polgármes-
ter úr ajándékaként egy Isaszeg címerével ellátott órát is kap-
tak. Az első három helyezett csapat és felkészítő tanáruk egy 
sárospataki kiránduláson is részt vehetnek. A vetélkedő után 
a diákok és a résztvevők stílszerűen Rákóczi-túrós süteményt 
kóstolhattak.
•	 I.	helyezettek:	Bánfi Anna, Gyukin Fanni, Nagy Alexandra 
•	 II.	helyezettek:	Balogh Bence, Kiss Dániel, Varga Dániel
•	 III.	 helyezettek:	 Kovács Marcell, Rajta Szabolcs, Szabó 

László
Köszönjük a szervezők, a zsűritagok, a felkészítők és a gye-
rekek munkáját!

Kovácsné Halomházi Zsuzsanna
Isaszegi Múzeumbarátok Köre

Ökoiskola lettünk!
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2016. január 30-án tartotta Budapesten a 2015. évi Ökoiskola és az Örökös 
Ökoiskola címek oklevélátadó ünnepségét. 

Az Ökoiskola és az Örökös Ökoiskola cím azon nevelési-ok-
tatási intézmények elismerése, amelyek intézményi keretek 
között átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gya-
korlatként, ún. „egész intézményes” megközelítésben fog-
lalkoznak a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti és 
egészségneveléssel, a helyi közösségek számára fontos ha-
gyományok ápolásával. A 2015-ös pályázati évben 212 új 
iskolával bővült az ökoiskolák száma. Az újonnan címet nyert 
intézmények képviselőinek Sipos Imre helyettes államtitkár 
(Emmi) és dr. Rácz András helyettes államtitkár (FM) adta át 
az okleveleket. Dr. Rácz András köszöntőjében arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a több mint tízéves Ökoiskola cím adomá-
nyozása mellett mi mindent tesznek még a felelős tárcák a 
környezettudatosság és a fenntarthatóság ügyében. Viszont 
ezek a programok és a stratégiák mit sem érnek, ha nincs 
mellettük gyakorlati megvalósítás, ebben partnerek többek 
között az ökoiskolák vagy a nemzeti parkok.

Intézményünk, a Klapka György Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola 2015 májusában pályázott az Ökois-
kola címre, amelyet megnyertünk, így büszkén vettük át az 
ezt igazoló oklevelet. Célunk az Örökös Ökoiskola cím elnye-

rése, amelynek megvalósításáért még nagyon sokat kell ten-
nünk.Ehhez a munkához az iskola valamennyi tanulójának 
és pedagógusának sok sikert kívánok!

Kővágó Jánosné
intézményvezető-helyettes

6 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató



XV. évfolyam, 3. szám • 2016. március 7

szépen szerepeltünk szadán
Február 10-én Szadán került sor a Szép magyar beszéd verseny területi fordulójára.
Négy ügyes kislány képviselte a klapkásokat és egyben Isaszeget is. A Faluház adott 
otthont ennek a nemes megmérettetésnek. A szervezés és a lebonyolítás az ottani 
szakemberek és pedagógusok munkáját dicséri. Nagy szeretettel vártak mindenkit, 
és a versenyt is ilyen szakértelemmel vezették le.

A szabadon választott szövegek után a kötelező prózai szöveget kellett értőn, 
szép kiejtéssel és megfelelő hangerővel felolvasniuk a gyerekeknek. A felkészítő ta-
nárok végig benn ülhettek, és szoríthattak a tanulóikért. Gyakran csattant fel a taps 
egy-egy kimagasló produkció után.

Mi, isaszegiek is megálltuk a helyünket. A nívós mezőnyben az 5–6. évfolyamos 
tanulók versenyében Hajdu Nóra 6. a osztályos tanuló 3. helyezést ért el. Felkészítő 
tanára Hirbik Zsuzsa tanárnő.

A szakemberekből álló zsűri az értékelésnél minden résztvevőt megdicsért, és 
hangsúlyozta, hogy ezek a gyerekek már válogatás után kerültek a legjobbak közé, 
tehát mindnyájan győzteseknek érezhetik magukat.

Én is csak kiemelni tudom Sipos Noémi 5. b (felkészítő tanára Munkácsi Mó-
nika), Csatordai Dóra 7. b és Fehér Virág Napsugár 8. b (felkészítő tanáruk Hirbik 
Zsuzsa) osztályos tanulókat.

Megígértük a szervezőknek, hogy jövőre újra jövünk, és öregbíteni fogjuk a Klap-
ka hírnevét.

Dr. Eszenyiné Sulyok Ágnes

klapkások nyerték a móra ferenc műveltségi vetélkedőt

Az idén február 12-én került sor arra a műveltségi vetélkedő-
re, amelyet a valkói iskola a névadójának tiszteletére rende-
zett Móra-napok keretében szokott megtartani.

Iskolánk immár harmadik alkalommal vett részt ezen a 
rendezvényen, így a hivatalos versenyfelhívás után azonnal 
megkezdtük a felkészülést.

A 6. a osztály tanulóiból szervezett négyfős csapat tagjai 
– Kalocsai Lilla, Mihalik Luca, Pethő Anna és Verhás Luca – 
szorgalmasan tanulták Móra Ferenc életét, verseit és novel-
láit, délutánonként pedig együtt igyekeztünk a lehető legjobb 
tudásunk szerint értelmezni és elemezni azokat. Elérkezett 
a várva várt nap. Az időjárás is a mi kedvünket kereste. Az 
egész heti esőzés után végre kisütött a nap, így lelkesen, de-

rűsen és bizakodva indultunk útnak. A valkói iskola 
nevelői és diákjai szeretettel fogadtak minket. A tíz 
iskola egy-egy csapata elfoglalta a helyét, majd egy 
rövid köszöntő után Móra Ferenc műveiből össze-
állított műsorral kedveskedtek nekünk.

Kezdődhetett a verseny! Az elmúlt évekhez ha-
sonlóan nagyon érdekes és változatos feladatokkal 
készültek vendéglátóink. A kísérőtanárok a hátsó so-
rokban követhették és izgulhatták végig a vetélkedőt, 
hiszen a kivetítőn mindig megjelent az adott kérdés-
sor, majd a válaszok is, végül a kapott pontszámok. 
Az utolsó feladat pontjait szándékosan nem írták ki, 
így a gyerekek egész ebédidő alatt latolgathatták az 
esélyeiket a dobogós helyekre.

Végre kihirdették az eredményeket! A gödöllői 
petőfiseket és a vácszentlászlói iskolát megelőzve ebben az 
évben az isaszegi Klapka György Általános Iskola és AMI ta-
nulói aratták le a babérokat. A lányok boldogan vették át az 
első helyezetteknek járó könyvjutalmat.

Ez a nap is azt bizonyítja, milyen nagyszerűen tud együtt-
működni tanár és diák egy közös cél érdekében, s hogy a 
szorgalom, az alapos felkészülés meghozza a gyümölcsét.

Köszönjük a Valkói Móra Ferenc Általános Iskolának a 
lehetőséget, a kiváló szervezést, a hangulatos délelőttöt, s 
már várjuk a jövő évi megmérettetést, amely bizonyára ismét 
új élményekkel és tapasztalatokkal gazdagít majd mindany-
nyiunkat.

Hirbik Zsuzsa tanár
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könyvtári hírek
Kedves olvasóink!
Tájékoztatjuk önöket, hogy a könyvtár március 12–16. kö-
zött, valamint március 26–28. között zárva tart.

Rendkívüli nyitvatartás! Március 9-én és március 23-án 
(szerdai napok) 14-től 18 óráig várjuk a látogatókat.

Ízelítő a könyvtár januári–februári eseményeiből
•	 Január	15-én	az	Alkotó	Költők	és	Írók	Klubja	megtartotta	

első évindító találkozóját. 
•	 Január	21-én	a	magyar	 kultúra	napja	alkalmából	Beze-

rédi Zoltán volt a vendégünk. A Kossuth- és Jászai Ma-
ri-díjas színművész önálló estjén részletek hangzottak el 
Esterházy Péter Harmonia cælestis és A kékszakállú her-
ceg csodálatos élete című műveiből. Az estéről készült 
DVD-felvétel kölcsönözhető a könyvtárban.

•	 A	Tóth	Árpád	Nemzeti	Társaskör	január	22-én	indította	a	
2016-os évet. 

•	 Január	28-án	folytatódott	a	Népek	meséje	a	könyvtárban	
című rendezvénysorozatunk. Harmadik úti célunk Orosz-
ország volt. Mesemondóink Jakus Szilvia és Balkay Lász-
ló voltak.

•	 A	február	hónapot	egy	kiállításmegnyitóval	kezdtük.	A Vi-
kár Dóra, Söményi Gábor és Takács Gábor fotóiból 
Templomok a Felső-Tisza-vidéken címmel nyílt kiállítás 
március 5-ig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási ide-
jében. A megnyitón közreműködtek a Gaudium Carminis 
kamarakórus	 tagjai	 és	 az	 AKÍK	 részéről	Oláhné Szántó 
Tünde, aki Haász Irén versét olvasta fel, valamint Rostás 
István, aki saját költeményét hozta el nekünk.

•	 Február	23-án	Kovács Áron jött el hozzánk mesélni. Az 
ő jóvoltából az indai mesevilággal ismerkedhettek meg a 
gyerekek.

•	 26-án	 a	 Tóth	 Árpád	 Nemzeti	 Társaskör	 rendezvényén	
dr. Kaló József történész tartott előadást Vitéz Szombat-
helyi Ferenc, a kommunizmus tábornok áldozata címmel.

Márciusra tervezett programjaink
•	 Március	4-én	az	AKÍK	tagjai	látogatnak	el	hozzánk.
•	 Március	7-e	és	11-e	között	országos	Internet	Fiesta	ren-

dezvény.
•	 Ezen	a	héten	ingyenes	internethasználói	tanfolyamot	tar-

tunk. (A pontos időpontról telefonon vagy személyesen 
tájékozódjanak!)

•	 Március	22-én	10	órától	Gróf Péter, az MNM Mátyás Ki-
rály Múzeum régész-muzeológusa rendhagyó történe-
lemórát tart Görgey Artúr életéről. Előzetes bejelentkezés 
szükséges az 582-046-os telefonszámon március 18-ig. 
Elsősorban 7–8. osztályok és középiskolai osztályok je-
lentkezését várjuk, de minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk!

Programjainkról bővebben a www.jokai-bibl.hu weblapun-
kon vagy a Jókai Mór Városi Könyvtár Isaszeg Facebook-olda-
lunkon tájékozódhatnak.

Könyvet házhoz! szolgáltatásunkra továbbra is várjuk 
azoknak az időseknek, rászorultaknak a jelentkezését, akik 
nem tudnak eljutni a könyvtárba, de szívesen olvasnának. 
A szolgáltatás az 582-046-os számon kérhető.

2016-ban is köszönjük mindazoknak, akik adójuk 1 szá-
zalékát a Jókai Mór Városi Könyvtár javára ajánlják fel. Adó-
számunk: 16796342-1-13.

Újdonságaink a könyvespolcainkon
•	 Rebecca	Ann	Collins:	Pemberley	asszonyai	2.	rész	–	sze-

relem
•	 Csernus	Imre:	A	nő.	Csajsziknak	–	pszichológia
•	 Sherry	Gammon:	Elviselhetetlen	(a	Port	Fare	trilógia	har-

madik része) – szerelem
•	 Bohumil	Hrabal:	 Szigorúan	 ellenőrzött	 vonatok	–	 szép-

irodalom
•	 Vivien	Holloway:	Végtelen	horizont	–	fantasztikus
•	 Kertész	Edina:	Az	álszakáll	–	gyermekregény
•	 Kutasi	Heléna:	Szerelmeskalandos...	avagy	a	boldogságra	

várni kell – szerelem
•	 E.	Lockhart:	A	hazudósok	–	tini
•	 Magos	Judit:	Demény.	Kóbor	kalandjaim	–	gyermekregény
•	 Majsányi	Kati:	Lina	–	szépirodalom
•	 Javier	Marías	 :	Holnap	a	csatában	gondolj	 rám	–	szép-

irodalom
•	 Kristina	Ohlsson:	Lotus	Blues	(skandináv	krimik)	–	krimi
•	 Tatay	Sándor:	Kinizsi	Pál	–	kötelező
Minden olvasni vágyó isaszegi lakost szeretettel vár a Jókai 
Mór Városi Könyvtár!

Kovács Dóra

az isaszegi alkotó költők és 
Írók klubjának felhívása

Felhívjuk az Isaszegen és környékén élő és alkotó em-
bereket kortól függetlenül, hogy csatlakozzanak klu-
bunkhoz. Célunk megismerni őket írásaikon, műveiken 
keresztül, és segíteni, támogatni őket abban, hogy váro-
sunk közössége vagy akár az egész ország megismer-
hesse alkotásaikat.

2015-ben látott napvilágot az íróklub első antológiá-
ja, amelyben tíz isaszegi alkotó versei és prózái jelentek 
meg. Műveink rendszeresen helyet kapnak az Isaszegi 
Önkormányzati Tájékoztatóban. 

Az irodalmi klubnak a Jókai Mór Városi Könyvtár ad 
otthont, az önkormányzat támogatásával és szereplési 
lehetőségekkel. Minden hónap első péntekjén 17 órától 
tartjuk összejövetelünket. 

Szeretettel várjuk minden korosztály költői és írói vé-
nával megáldott alkotóit. Tagdíj nincs, viszont van jó han-
gulat, felolvasások, jó beszélgetések, fejlődési lehetőség. 
Jelentkezzen!
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petőfi nyomában
Az 1848. március 15-i forradalom egyik főszereplője, Petőfi 
Sándor az utazásainak során bejárta az országot, s nagyon 
sok városban, faluban született verse, de annak, hogy Isa-
szegen megfordult volna, nem maradt fenn írásos nyoma. 
Ennek ellenére egészen bizonyos, hogy járt itt, vagy leg-
alábbis átutazott a községen. Átszekerezett például 1845-
ben, amikor látogatóba ment Pécelre a lapszerkesztő iro-
dalmárhoz, Szemere Pálhoz, aki elsők között ismerte fel a 
fiatalember tehetségét. A következő évben is meglátogatta 
Szemerét, s akkor született meg a Barna menyecskének… 
című verse.

Életének utolsó részét Isaszegen töltötte Esztergály Mi-
hály, a költő gyerekkori barátja, akivel távoli rokonságban is 
állt, mert Esztergály apai nagyanyja, Hrúz Anna a nagynénje 
volt Petőfi anyjának, Hrúz Máriának. A barátság az aszódi 
gimnáziumban kezdődött, ahol diáktársak voltak. Mindket-
ten írtak verseket, mindketten szerelmesek lettek, szerelmes 
leveleket írtak a kiválasztottjuknak, s együtt bűnhődtek akkor 
is, amikor a levelekről tudomást szerzett a tanáruk. Eszter-
gály a tanulmányainak befejeztével Dányon, majd Valkón 
jegyzősködött, később Isaszegen telepedett le mint állami 
becslőbiztos, s 1884-ben halt. Barátságuk emlékét Eszter-
gály leszármazottainak emlékezete őrizte meg.

Petőfi a gödöllői tartózkodásának idején Szombat István 
gazdánál lakott, aki többször is átvitte a vendégét Isaszegre. 
A költő a falu korabeli főjegyzőjénél, Paulovits Ignácnál is 
gyakran megfordult, akivel jó barátságban voltak.  Petőfi ké-
sőbb még egy levelet is írt Paulovitsnak, amelyet a főjegyző 
lánya, Mária hosszú ideig őrizgetett. A szájhagyomány arról 
is tudott, hogy Hajdu Márton kisbírót Hajdu de Hajdumnak, 
olykor pedig kedves Matyimnak szólította a jeles vendég. 
Az előbbiért neheztelt is, sértőnek találta, míg a főjegyző 
meg nem magyarázta neki, hogy a titulus a megbecsülés 
kifejezése, mert nagyurak bizalmasát, magas rangú hivatal-
nokokat szoktak ily módon megtisztelni, s mivel Isaszegen a 
kisbíró tölti be e tisztséget, büszkének kell lennie a Petőfitől 
kapott címre.

Volt egy különleges kő is a faluban, Petőfi köve, amelyet 
a Kálvária-hegyre vezető út mentén lehetett látni, egy sokat 
tudó, szakállas remete kunyhójának közelében. Vele szere-
tett volna találkozni a költő, de nem lelte otthon, s miután 
megunta a várakozást, egy út szélén lévő terméskőbe véste 
bele nevének kezdőbetűit és az évszámot: P. S. 1844.

Abban az időben a mai Rákóczi út eleje közelében állt 
egy vendégfogadó, amelyhez a szóban átörökített emlékek 
szerint két szállal is kötődött Petőfi. Az egyik a gödöllői fel-
lángolásával kapcsolatos: beleszeretett a Grassalkovich ura-
ság jószágigazgatójának a lányába, Mednyánszky Bertába, 
aki nem is sejtett semmit az ifjú udvarló érzelmeiről. Petőfi 
az érzelmeinek viszonzatlansága miatt nagyon elkeseredett, 
s ezt egy isaszegi látogatásakor is kinyilvánította, mégpe-
dig tettlegesen. Történt ugyanis, hogy szívbéli bánatában 
a fogadóban a falhoz vágott egy poharat, s ennek kapcsán 

a helyi barátai, ismerősei a fogadó azon szegletét, ahol az 
indulatos pohártörés megesett, elnevezték Mednyánszky 
Berta-saroknak.

Mégis írt Petőfi verset Isaszegen? Az irodalomtörténet 
szerint nem, a hagyomány szerint igen, mégpedig a Barna 
menyecskének… címűt, 1845-ben Wiesner Mór fogadójá-
ban. Az ihletet adó lány a fogadós lánya volt, Mariska, aki 
Petőfi előző látogatása óta férjhez ment Pécelre, s így a köl-
tő nem láthatta viszont. E helyzet hatására született meg 
a dal, amelyet a kedves Matyim vitt át lóháton Pécelre a 
fiatalasszonynak.

A falu lakói fontos, megbecsülendő és megőrzendő 
ténynek tartották Petőfi látogatásait. Fontos volt számukra 
az, hogy lakóhelyük alapján nekik is közük van a költőhöz. 
Néhány évvel később, túl az isaszegi dicsőségen, amikor ide 
is megérkezett Petőfi halálának híre, annak tudata, hogy a 
költő többé már nem mehet Isaszegre, nem utazhat át a fa-
lun, s nem találkozhatnak vele, alakját feledhetetlenné, igazi 
kinccsé tette a helyi barátok és ismerősök szívében.

b.m.

meghívó

A Határon Túli Magyar Em-
lékhelyekért Alapítvány kuratóriumának nevében tisz-
telettel meghívom az isaszegi csata évfordulójának 
rendezvénysorozatához kapcsolódóan szervezett VII. 
nemzetközi konferenciára. A konferencia címe: „A sza-
badságharcról másképpen…”

Fő témái: 
•	 „Keressük	 Petőfit”	 –	 érvek	 és	 ellenérvek	 régészeti,	

történészi és hadtörténeti kutatási eredményekkel 
alátámasztva

•	 Petőfiről	másképpen…

A konferencia szakmai védnöke dr. Kedves Gyula 
ezredes, az Országgyűlési Múzeum igazgatója.

A konferencia időpontja: 2016. március 18–20. 
Helye: Gábor Dénes Oktatóközpont aulája, 2117 Isa-
szeg, Gábor Dénes köz 1.

Az első napon, pénteken 13 órakor ünnepélyes meg-
nyitóval kezdünk, majd előadások következnek. Szom-
baton egész nap előadások, közben megkoszorúzzuk a 
honvédszobrot. Vasárnap, a szakmai napon Vác műem-
lékeit látogatjuk meg.

A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk.
Tisztelettel:

Révász Tiborné, a kuratórium elnöke
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ismét lesz nagy-
böjti tartósélelmi-
szer-gyűjtés

„Nyisd meg a kezed a szűkölködő és 
szegény előtt...” 

Az Isaszegi Katolikus Karitász immár ha-
gyományos módon az idei nagyböjtben is 
tartósélelmiszer-gyűjtést szervez. Az ado-
mányokat eljuttatjuk a rászoruló családok-
nak.

Kérjük, március 6. és március 20. kö-
zött hozzák el a szentmisékre tartósélelmi-
szer-felajánlásukat, és tegyék a templom-
ban az erre kijelölt helyre.

A rászorulók nevében hálásan köszö-
nünk minden jó szándékú adományt! 

Segítsen, hogy segíthessünk!

ahol a törvény véget ér, ott kezdődik a szív
Néhány gondolat az Isaszegi Katolikus Karitászról

„A halál fullánkja pedig a bűn, a bűn ereje pedig a törvény.
De hála Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által.”

(1Kor 15,56–57)

„Kegyelem, szeretet, közösség. Krisztusban megérkezett 
hozzánk Isten kegyelme, ennek forrása az Ő szeretete, és 
ennek a kegyelemnek és szeretetnek a következménye a 
Szentléleknek a közössége a mi szívünkben.” (Bajusz Ár-
pád) Ilyen közösség az Isaszegi Katolikus Karitász is, amely 
csendben teszi a dolgát, a maga eszközeivel és lehetősé-
geivel segítve a városunkban élő nehéz sorsú embereket. 
A szív, a belső hang útmutatását követve, s szem előtt tart-
va Jézus szavait: „A szegények mindig veletek lesznek, de 
én nem leszek mindig veletek.” Ruha- és ételosztás, jókor 
és időben érkező élelmiszercsomagok, emberi szó, lélek-
teli, emberi szó. Ember és lélek. Folyamatos odafigyelés, 
törődés, magától értetődő természetes módon, az egész 
esztendőben. E sorok írója mindezt személyesen tapasz-
talta meg.

Manapság, amikor mindenről lehet szólni, csak a vihar-
vert valóságról s a benne megkapaszkodni igyekvő számki-
vetettekről nem, különös súllyal esik latba mindez. Ebben a 
közösségben egyszerű emberek – idősebbek, fiatalabbak, 
zömükben családosok – a maguk gondját félretéve sza-
badidejükben önzetlenül, jókedvűen dolgoznak másokért. 
Társadalmi munkában, hozzáértő módon, Gulyka atya ve-
zetésével, mindvégig szem előtt tartva Jakab apostol inté-

sét: „A hit cselekedetek nélkül 
megholt ő magában.” Cselek-
vő, munkálkodó hit jellem-
zi ezt a kis csapatot, amely 
olyan munkát végez ebben 
az elanyagiasodott világban, amelyet Böjte Csaba testvér 
a maga missziójáról szólván így fogalmazott meg: „Melyet 
mások még sok pénzért sem vállalnának el.”

Igen. „Nem segítek, mert mi hasznom belőle?” Ez a 
közvélekedés. Hajtja mindenki a maga szekerét, űzi, keresi 
szétgurult fillérjeit, a földre néz makacsul, miközben a hul-
lámok egyszer csak összecsapnak felette. És nem érti, nem 
látja maga körül a dolgokat, s nem néz körül, s főleg nem 
tekint fölfelé. A rosszat mint változtathatatlant tudomásul 
veszi, szenved tőle, de nem tesz semmit. Se magáért, se 
másokért. 

Az Isaszegi Katolikus Karitász nem ilyen. Országos prob-
lémákat nyilván nem tud megoldani, nem ő „hozta össze” 
őket. Helyi szinten azonban, a krisztusi úton járva megteszi 
azt, amit a hivatalos szervek törvényekre hivatkozva nem 
tudnak megtenni: a szív és a lélek szavát követve segítenek 
felebarátaikon.

Végh Tamás

a református egyházközség 
kiemelt márciusi programjai

2016. március 13-án, vasárnap 15 órakor mátravidéki presbiteri 
továbbképzés megrendezésére kerül sor a református templom-
ban.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján, 
2016. március 15-én, kedden 9 óra 15 perckor koszorúzási ün-
nepség lesz a református templomnál a gyülekezeti ház falán 
lévő, Kossuth Lajos és Petőfi Sándor nevét megörökítő emlék-
táblánál. Ünnepi beszédet tart Gergely Szabolcs lelkipásztor. Köz-
reműködik a Klapka György Általános Iskola énekkara.

2016. március 20-án, vasárnap 15 órakor lesz a gyülekezet 
ősszel megválasztott új lelkészének, nagytiszteletű Gergely Sza-
bolcsnak az ünnepélyes beiktatása. A hálaadó istentiszteleten igét 
hirdet dr. Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egy-
házkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsina-
tának elnöke. A beiktatási szertartást Nyilas Zoltán, az Északpesti 
Református Egyházmegye esperese végzi. 

Szendrő Dénes
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a római katolikus egyházközség eseményei

•	 A	nagyhét	szertartásai	(március	24.;	25.;	26.;	27.;	28.)
Nagycsütörtökön 19 órakor szentmise, utána passiójáték, 
majd 22 óráig szentségimádás, 22 órakor zarándoklás a 
Kálváriára – indulás az új templomtól.

•	 Nagypénteken	15	órakor	zarándoklat	a	Kálváriára.	Talál-
kozó az Öregtemplomnál.

 19 órakor a kereszt felmagasztalása, passió, áldoztatás, 
szentbeszéd, szentségimádás 22 óráig.

•	 Nagyszombaton	egész	nap	szentségimádás.
 19 órától tűzszentelés, vízszentelés, szentmise, feltáma-

dási körmenet (gyertyát hozzunk!).
•	 Húsvétvasárnap	szentmise	fél	9-kor	és	fél	11-kor	(reggel	

7 órakor nem lesz szentmise).
 A diákmise után bárány-, nyuszisimogatás és csokito-

jás-keresés a templom előtti parkban.
•	 Húsvéthétfőn	szentmise	7	órakor.

Farsang
Családi farsangi vigalom volt január 30-án a művelődési ott-
honban, az Isaszegi Szent Rita Alapítvány rendezésében, im-
már a negyedik alkalommal. Zene, tánc, műsor, jelmezbe-
mutató, büfé, tombola. Ezekkel a szavakkal lehet jellemezni 
a délutánt, estét. 

Ám ott mégis valami sokkal fontosabb, értékesebb dol-
gok zajlottak: találkozások, beszélgetések, jókedv, nevetés. 
A  táncparketten egymásra mosolygó emberek, az aszta-
loknál békésen beszélgetők, a büfénél, ha egy kisgyerek a 
poharát kereste, mindjárt akadt segítője. Igazi keresztény 
közösség. Mint kétezer évvel ezelőtt, amikor az egyház szü-
letett. A Szentírásban ezeket a szavakat találjuk: „Egy volt a 
szívük, lelkük.” (Apcsel 46) A másnapi szentmisén jó volt 
a bálozókkal találkozni, egy-egy biccentésből éreztük, hogy 
összetartozunk! Hála Istennek ezért az élményért. Köszönet 
mindenkinek, aki ott volt, aki segített.

Domonkos világi közösség Isaszegen
Szeretnék minden hónapban bemutatni az isaszegi egyház-
község egy-egy csoportját. 

A domonkos világi közösség 1991-ben három örök foga-
dalmas taggal alakult. 

De mi is az a domonkos világi közösség? Szent Domon-
kos spanyol pap 1216-ban létrehozta a Domonkos-rendet. 
Az volt a célja, hogy beszélgetéssel, prédikálással hirdesse az 
evangéliumot, visszaállítsa az egyház akkor megtépázott be-
csületét. Ennek éppen 800 éve. A rend igen hamar elterjedt 

az akkori világban. Árpád-házi Szent Margitot is 
a domonkos nővérek nevelték. 

Az isaszegi közösség 25 éve alakult. Azóta 
bővült két egyszerű fogadalmas taggal. Két-
hetente gyűlik össze közös zsolozsmázásra. 
Részt vesz a magyarországi tartomány össze-
jövetelein és lelkigyakorlatain. Valójában a vi-
lági tagok nem zárdában, hanem az emberek 
között élnek. Ugyanúgy dolgoznak, családjuk 
van, mint bármely más kereszténynek. Amitől 
más, az a közösség, amelynek az egész vilá-
gon vannak tagjai. Erősítik egymást az össze-
jöveteleken. Szent Domonkos mintájára az 
életükkel „prédikálnak”. Aki érdeklődik ezen 
közösség iránt, szeretne többet tudni az Isasze-
gi Világi Domonkos Közösségről, jelentkezzen 
a szaraznemarika@citromail.hu e-mail-címen. 

Szárazné Marika
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klubhírek
Judo, jiu-jitsu
A Klub Musashi judósai, jiu-jitsusai úgy kezdték ezt az évet, 
ahogy az előzőt befejezték. A tavalyi év egyik utolsó versenye 
volt a Sport Jitsu Szövetség Magyar Bajnoksága, az idei év 
első versenye pedig a Grappling Magyar Bajnokság. Mind-
két szövetség sajátja, hogy sokféle stílus képviselteti ma-
gát, így mindkét verseny remek lehetőség, hogy kamatoz-
tatni tudjuk sportolóink tudását. Gi földharcban és kesztyűs 
küzdelmekben mérettünk meg, kilenc gyerek és hét felnőtt 
képviselte színeinket. Immáron 11 magyar bajnoki címet 
tudhatunk magunkénak, és még több érmes helyezést. Ver-
senyzőink megállták helyüket a judósok, kempósok, mma-k 
és más jitsusokkal szemben is, és bizonyították, hogy az 
isaszegi fiúkat-lányokat kemény fából faragták. Legfiatalabb 
versenyzőnk hat-, a legidősebb pedig negyvenhárom éves. 
Ebben a sportban egy ilyen megmérettetésen soha egyetlen 
küzdelem sem könnyű, és ez így volt mindkét versenyen. 
Kívülállóként az ember nehezen tudja átérezni, mi zajlik a 
versenyzőkben, a gyerekekben küzdelem közben, az előző 
éjszakán és a küzdelem előtti pillanatokban. A mostani ver-
senyszezonban mesterként én is többször együtt indultam a 
fiúkkal. Velük izgultam, nekik szurkoltam, nekem szurkoltak. 
Magamon éreztem, hogy ha nekem se könnyű, egy gyerek-
nek vagy kezdőnek mekkora próbatétel, erőfeszítés egy ilyen 
helytállás. Ezáltal még nagyobb tisztelettel és elismeréssel 
vagyok versenyzőink felé. Ezek az eredmények nemcsak 
versenyzőinket, hanem csapatunk minden tagját minősítik, 
hiszen csak a kiváló összteljesítmény eredménye lehet egy 
sikeres szereplés. Az ő munkájuk sem marad el, és lelkese-
désükből, kitartásukból mindenki erőt tud meríteni. 

Óriási megtiszteltetés klubunknak hogy a Damjanich Já-
nos Általános Iskola után már a Hétszínvirág óvodásaival is 
lehetőségünk van foglalkozni, és ez a közös törekvés elősegí-
ti a fiatal generáció sportra nevelését. Rengeteg problémával 
kell megküzdenie a mai kor emberének és a gyerekeknek 
is, kinek-kinek nehéz megtalálni önmagát és megőrizni bel-
ső egyensúlyát. A sport, ezen belül a küzdő kontaktsportok 
elősegítik, hogy megtaláljuk magunkat, és meg tudjuk állni a 
helyünket a mindennapi életben. Gyors döntések, lényeglá-
tás, ügyesség – az élet minden területén fontos képességek, 
ezeket is kiválóan fejleszti a cselgáncs. A másodperc tört-
része alatt kell dönteni, hogyan reagáljak, hogyan hozzam a 
másikat olyan helyzetbe, hogy le tudjam győzni, és közben 
figyelembe veszem a saját fizikai és lelki tényezőimet. Meg-
mozgatja az egész testet. Rendkívüli személyiségformáló, 
képességfejlesztő, ezért visszahúzódó gyerekeknek is aján-
lott. Csoporton belül a sportolók mind barátok, kapcsolataik 
a kölcsönös tiszteleten alapulnak. 

Azokat, akiknek nincs affinitásuk a küzdősporthoz, to-
vábbra is várjuk funkcionális crosstrainingedzéseinkre, ahol 
mindenki szert tehet jó kondícióra, erőre, állóképességre. 
A  core trainingek keretében minden korosztály javíthat az 
életminőségén. Manapság a derékfájás, hátfájás népbeteg-

ségnek számít, pedig ellenszere ismert, a probléma megol-
dása egyszerű, egy kis kitartásra és elszántságra van szükség, 
és mindezeknek a receptje megvan nekünk. Jó hangulatú, 
kemény edzéseinkre mindenkit várunk szeretettel!

Ezúttal kívánunk minden sportolónknak továbbra is erőt, 
kitartást az előttünk álló munkához.

Hajrá, Isaszeg, hajrá, Musashi! 
Stágel György

Zumba
2012. március 21-én volt az első zumbaórám Isaszegen, eb-
ben a hónapban már négyévesek leszünk. A tavalyi évünket is 
sikeresen zártuk, hiszen kettő maratont szerveztünk, és jó né-
hánynak aktív részesei voltunk. Isaszegen és a környező tele-
pülések rendezvényein is megmutattuk magunkat, és népsze-
rűsítettük a számunkra igen fontos mozgásformát, a zumbát.

Három éve foglalkozom aktívan gyerekekkel, hetente kö-
zel ötven gyereket mozgatok meg, és remélhetőleg részese 

leszek egy olyan folyamatnak, amelyben a gyerek úgy nő fel, 
hogy a mozgás része lesz a mindennapjainak. 

Szeptemberben beindult a step kick-box órám, amely 
nem várt sikerrel, minden héten telt házzal, töretlenül műkö-
dik. Hogy mi is az a step kick-box? A sztepp és a harcművé-
szet elemeit ötvözi, így még hatékonyabban edzi a testet. Fej-
leszti az állóképességet, formálja a far-, illetve a combizmokat, 
ugyanakkor zsírégető hatása is van. A mozdulatsorokat ze-
nére, ritmikusan végezzük, ütés- és rúgástípusok együttes 
kombinációjából áll az edzés. Azt gondolom, igazán összetett 
mozgásról beszélünk, de mint minden más, megtanulható.

Ezek után összefoglalóként én csak biztatni tudok min-
denkit, hogy mozduljon ki otthonról, keressen magának a 
számos mozgásforma közül valamit. Hetente legalább két-
szer-háromszor szánjon magára egy kis időt, és csatlakozzon 
valamelyik önmaga által kiválasztott óratípushoz. Mi is várunk 
mindenkit, aki szeretne mozogni, táncolni, izzadni, formálód-
ni vagy esetleg csak kikapcsolódni, jól érezni magát.

Gerendás Hajnalka
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mozdulj velünk!

Bizonyára sokan olvastak, hallottak már a 2012-ben alakult 
egyesületünkről, amely a Liget téren az adományokból folya-
matosan bővülő BMX-, görkorcsolya-, gördeszkapark kialakí-
tásával került be a köztudatba, teret adva városunk fiataljai-
nak, hogy kinn a szabadban, egy mindenki számára elérhető, 
biztonságos helyen sportolhassanak. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy e kezdeményezés a mai 
napra már országos szintű kulturális, sport-, szabadidős ren-
dezvényeknek ad helyet.

Mindenki szívesen használja az elmúlt évben felállított 
felnőttsporteszközöket is, amelyeket az önök adományaiból 
vásárolhattunk. Egyik elemét Hatvani Miklós polgármester úr 
adományozta városunk lakóinak, ezzel is hozzájárulva ahhoz, 
hogy minden korosztály megtalálhassa a maga érdeklődésé-
nek megfelelő kikapcsolódási lehetőséget.

Hálásak vagyunk azoknak, akik adományaikkal lehetővé 
tették a kamerarendszerünk kialakítását a drága eszközök 
védelmére. Azonban nagyon elszomorító, hogy sokan nem 
rendeltetésszerűen használják a parkot. A folyamatos tiltások 
ellenére számos fiatal rongálással, szemeteléssel, italozással, 
dohányzással, esténkénti hangoskodással zavarja a tér körül 
lakók nyugalmát.

Kedves szülők, nagyszülők! Tudják-e önök, hogy az ott-
hon egyébként csendes, kedves gyermekük, unokájuk kinn 
a téren mit csinál? Nem tűnik fel, hogy késő este, hajnalban 

teszik tönkre mások munkáját, molinót szaggatnak, koszt, 
szemetet hagynak maguk után, rongálják a drága elemeket, 
verik szét a kamerát? Elmondják ezt otthon önöknek? Kérem 
a Liget térre látogatókat, hogy tartsuk be a békés egymás 
mellett élés szabályait! Becsüljük meg egymást azzal, hogy 
nem tesszük tönkre mások munkáját!

Szívesen látunk mindenkit az egyesület tagjai között, il-
letve a programjaink résztvevőiként, hiszen ebben az évben 
is számos rendezvényt tervezünk. A téli napok számunkra 
nem teltek tétlenül, mert Ozsváth Melindával, az egyesüle-
tünk tagjaival, valamint az Isaszegi Polgármesteri Hivatalban 
dolgozók közreműködésével NEA-, illetve CSINI-pályázatok 
benyújtásával szeretnénk anyagi forrásokhoz jutni.

Ízelítő azokból a programokból, amelyeket idén 
szervez az egyesület
•	 Április	1.,	péntek:	Tréfás	tavaszköszöntő
•	 Május	1.,	vasárnap:	Anyák	napja
•	 Május	14.,	szombat:	Pünkösdi	ízcsata
•	 Május	27.,	péntek:	VII.	Sztárláb	Moderntánc-fesztivál
•	 Gyermeknap
•	 Június	25.,	szombat:	Vidám	vakáció
•	 Július	 7.,	 csütörtök:	 Bajai	 halfesztivál	 –	 a	 Csatangoló	

Tánccsoport és Hagyományőrző Egyesület és a Csata 
táncegyüttes táncosai Rideg Tibor közreműködésével

Hírek a genki Wado se háza tájáról

Nagy lendülettel kezdtek bele a karatésok a 2016-os évbe. 
A január egyből két hétvégi táborral indult, ahol a kezdők 
számot adhattak az eddig megszerzett tudásukról, és meg-
szerezhették az első kezdő övfokozatokat, illetve az induló 
versenyszezonra készülve versenyfelkészítő edzéseken ve-

hettek részt a karatékák. Január utolsó hétvégéjén Jakab Atti-
la, az egyesület edzője japán mesterük angliai edzőtáborában 
vett részt tudása mélyítésének és a nemzetközi kapcsolatok 
építésének céljából. Ennek eredményeként tavasszal ismét 
Isaszegre érkeznek a nemzetközi szervezet instruktorai, illet-
ve elkezdődött a kommunikáció jövőbeni nemzetközi nyári 
edzőtáborok szervezéséről.

Februárban két szombati napon a Genki Dojo adott ott-
hont a polgárőrség önvédelmi képzésének, Miskolczi Attila 
mester vezetésével. A hónap második hétvégéjén pedig be-
indult a versenyszezon a Wadokai Magyar Bajnokság 1. for-
dulójával, amelyen szombaton a kezdőké volt a főszerep, 
vasárnap pedig a haladó versenyzők kezdhették meg a pont-
gyűjtést a 2016-os svájci stílus Európa-bajnokságra való kva-
lifikáláshoz. A betegségek ellenére a két napon 15 isaszegi 
versenyző lépett tatamira, és szerzett 8 arany-, 5 ezüst- és 
12 bronzérmet. 
Aranyérmesek: Ádám Abigél, Bresztyenszky Bálint, Ham-

burger Olivér (mindkét versenyszámban), Kókai János, 
Pintye Anasztázia (mindkét versenyszámban), Zsiba 
Péter.

Ezüstérmesek: Ádám Abigél, Perjés-Kósa Félix, Szabó Cson-
gor (mindkét versenyszámban), Szőke Csanád.

Bronzérmesek: Ádám Zaránd, Bresztyenszky Bálint, Dobay 
Benedek, Hajnal Nimród, Képes Edina, Kókai János, La-
katos Milán, Perjés-Kósa Félix, Tarr Kamilla Mira.

Márciusban ismét versenyek és hétvégi programok tarkítják 
az egyesület tagjainak életét a mindennapos edzéslehető-
ségek mellett. Továbbra is várunk edzéseinkre minden ér-
deklődőt!

Jakab Attila
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•	 Augusztus	27.,	szombat:	Limonádéparti
•	 Szeptember	16.,	péntek:	KÖN	Isaszegi	Barangoló
•	 Szüreti	rendezvény	a	Liget	téren
•	 December:	Mikulás-rendezvény	
•	 Mozdulj	velünk	mindannyiunk	karácsonyáért!	

Hálás szívvel fogadjuk, ha ötleteikkel, javaslataikkal, adomá-
nyaikkal, személyi jövedelemadójuk 1 százalékával támogat-
ják egyesületünk további sikeres működését.

Számlaszámunk: 65100228-11372835 – Pátria Taka-
rékszövetkezet isaszegi fiók. Adószám: 18334351-1-13.

Ne feledjék: „Térteremtő közösségek, közösségteremtő 
terek!” Tisztelettel hívunk, szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt!

Mészáros Gusztávné, valamint a MOVE tagjai
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ismét sikert sikerre halmoztak a sebi gym sportegyesület 
versenyzői

A csapat a téli felkészülést követően 
a február 21–22-én Vésztőn meg-
rendezett RAW Fekvenyomó Magyar 
Bajnokságon kezdte meg a 2015-
ös versenyszezont, ahol a csapat 
két aranyérmet, két ezüstöt és egy 
bronzérmet szerzett. Ezen túl a csa-
patkapitány, a –105 kg-ban verseny-
ző Sebestyén Tamás a második, míg 
a +120 kg-os Havai Viktor a harma-
dik helyet szerezte meg az abszolút 
(bajnokok bajnoka) kategóriában, 
ahol a súlycsoportgyőzteseket hason-
lítják össze testsúlyuk és eredményük 
alapján. 

A következő állomás a verseny-
naptárban az egyesület válogatott versenyzőit érintette, akik 
a március 22-től március 27-ig tartó, Pilsenben, Csehország-
ban megrendezett RAW Európa-bajnokságon vettek részt. 
A nagyon erős nemzetközi mezőnyben egy 5., egy 12. és 
egy 13. helyet hoztak el. Továbbá a –105 kg-ban verseny-
ző Sebestyén Tamás a fogásnemenkénti versenyben, fekve-
nyomásban az első helyen végzett, harmadik kísérlete világ-
csúcskísérlet volt, de sajnos nem sikerült. 

A tavaszi szezon a RAW Erőemelő Magyar Bajnoksággal 
folytatódott május 1-jétől május 3-ig, ahonnan az egyesü-
let versenyzői két arany- és két ezüstéremmel tértek haza, 
nem kis harcot víva az egyre erősödő magyar mezőnnyel. 
A 105 kg-ban versenyző Sebestyén Tamás az abszolút kate-
góriában a harmadik helyen végzett, és emellett ismét a Sebi 
GYM SE lett az erőemelő csapatverseny győztese.

A tavaszi szezon vége után újból a hazai erőemelőspor-
tot meghatározó dolgot vitt véghez Sebestyén Tamás, aki 
az egyesület 20. születésnapja alkalmából másodszorra is 
edzőtábort szervezett az érdeklődő sportolók részére, hogy 
ezzel hozzájáruljon a hazai erőemelés színvonalának javítá-
sához. 

Az edzőtábor június 29-étől július 5-éig tartott. A résztve-
vők amellett, hogy versenygyakorlataik technikáját javították, 
modern edzéstervezést tanulhattak, és a meghívott vendég-
előadók segítségével a sportsérülésekről és a táplálékkiegé-
szítők helyes használatáról is tanulhattak.

Az őszi szezon kezdete előtt még egy nagy nemzetközi 
megmérettetés várt az egyesületet vezető és annak színei-
ben versenyző –105 kg-os Sebestyén Tamásra. Méghozzá a 
Csehországban, Pilsenben megrendezett Fekvenyomó Euró-
pa-bajnokság (augusztus 7-től 9-ig), ahol Tamás a negyedik 
helyen végzett. 302,5 kg-os eredményével országos csúcsot 
állított fel.

Havai Viktor az ólomsúlyúak között a nyolcadik lett 290 
kg-os teljesítményével! 

A versenyt követően augusztus 20-án Sebestyén Tamás 
vehette át az Isaszeg Sportjáért díjat Hatvani Miklós polgár-
mestertől.

Az őszi szezon a szeptember 19-én és 20-án Oroshá-
zán megrendezett Erőemelő Magyar Bajnoksággal vette kez-
detét. Az egyesület versenyzői a viadalról egy arany- és két 
bronzéremmel tértek haza.

A folytatásban következett a Baján megrendezett Fekve-
nyomó Magyar Bajnokság, ahol az egyesület versenyzői két 
aranyéremmel büszkélkedhettek. Sebestyén Tamás pedig 
megnyerte az abszolút kategóriát is. Ezen a versenyen Havai 
Viktor és Sebestyén Tamás megszerezték a tizedik magyar 
bajnoki címüket.

Az egész éves sikereket tetézte, hogy Sebestyén Tamás 
2013–2014 után 2015-ben is megkapta az Év Fekvenyomó 
Versenyzője címet a Magyar Erőemelő Szövetségtől!

A Sebi GYM Sportegyesület egy nagyon eredményes 
évet tudhat maga mögött. Reméljük, a 2016. év is hasonló 
sikerekben gazdag lesz. 

Hajrá, Sebi GYM SE! Hajrá, Isaszeg!
Sebi GYM SE
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Ügyeleti ellátás, egészségügyi információk
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 ellátásá-
ra, amely az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőnként dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 28/582-831,  

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 4.: dr. Eszlári Egon; március 11.: dr. Tordai Gábor;  
március 18: dr.  Mészáros Zsolt; március 25.: dr. Kürti József;  
április 1.: dr. Eszlári Egon; április 8.: dr. Tordai Gábor;  
április 15.: dr. Mészáros Zsolt; április 22.:  
dr. Kürti József; április 29.: dr. Eszlári Egon

Központi orvosi ügyelet  
Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 70/370-3104.  
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. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14., tel.: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartása 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
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A Dózsa György művelődési otthon és Isaszegi múzeumi  
Kiállítóhely programjai
Március 1. (kedd), 14.00, művelődési otthon:  Mesélő Muzsika – 

Péter és a farkas. Belépő: 600 Ft
Március 4. (péntek), 10.00, művelődési otthon:  Mozgássérültek 

Ceglédi Önálló Egyesülete, éves közgyűlés
Március 5. (szombat), 14.00, művelődési otthon:  Isaszegi Nyug-

díjasok Baráti Körének farsangi rendezvénye
Március 5. (szombat), 10.00, Utazáskiállítás – Hungexpo:   

Az Egyházi és világi borok versenyének, valamint A kenyér, a kultúra 
és a bor ünnepének helyszínét biztosító Isaszeg Város Önkormány-
zatának Intézménye, a művelődési otthon kézművesei mutatkoznak 
be, továbbá a nap folyamán két alkalommal fellép a Csata táncegyüt-
tes

Március 6. (vasárnap), 9.00–12.00, művelődési otthon:  Tajcsi-
workshop

Március 11. (péntek), 18.00, művelődési otthon:  Keresztény há-
zasságerősítő csoport – Téma: Mi a jó házasság titka? Ingyenes!

Március 12. (szombat), 16.00, művelődési otthon:  Kreatív kéz-
művesklub

Március 12. (szombat), 16.00–17.00, művelődési otthon:  Tánc-
ház a Regös zenekarral gyerekeknek. Belépő: 500 Ft

Március 12. (szombat), 17.00–19.00, művelődési otthon:  Tánc-
ház a Regös zenekarral felnőtteknek. Belépő: 1000 Ft

Március 15. (kedd), 9.15, Szabadságtörekvések emléktemplo-
ma – református templom:  Isaszegi Történelmi Napok – meg-
emlékezés. Közreműködők: a Klapka György Általános Iskola diákjai. 
Köszöntőt mond Gergely Szabolcs református lelkész

Március 15. (kedd), 16.00, Honvédszobor:  Isaszegi Történelmi 
Napok – városi megemlékezés. Közreműködők: a Klapka György 
Általános Iskola és AMI diákjai és fúvószenekara, Hadak Útja Lovas 
Sportegyesület.

Március 17. (csütörtök), 10.00, művelődési otthon:  Hangszer-
simogató a Cimbaliband zenekarral óvodásoknak. Belépő: 500 Ft 

Március 17. (csütörtök), 14.00, művelődési otthon:  Hangszer-
simogató a Cimbaliband zenekarral iskolásoknak. Belépő: 500 Ft

Március 18. (péntek), 18.00, Gábor Dénes Oktatóköz-
pont:   A  Gaudium Carminis kamarakórus fellépése a Határon Túli 
Emlékhelyekért Alapítvány konferenciáján

Március 18-án, pénteken 17.30 órakor  Vukics Ferenc alezredes, 
az Országos Baranta Szövetség elnöke, egyetemi adjunktus tart elő-
adást Magyarország jövője címmel a Tóth Árpád Nemzeti Társaskör 
szervezésében 

Március 19. (szombat), 9.00, művelődési otthon:  Határon Túli 
Magyar Emlékhelyekért Alapítvány – VII. Nemzetközi Konferencia. „Az 
1848–49-es szabadságharcról másképpen”; „Keressük Petőfit” – érvek 
és ellenérvek régészeti, történészi és hadtörténeti kutatási eredmé-
nyekkel alátámasztva

Március 20. (vasárnap), 9.00–12.00, művelődési otthon:  Taj-
csiworkshop

Március 19. (szombat), 14.00, múzeum:  Tavaszköszöntő – kisze-
bábégetés. Jelmezes felvonulás a múzeumtól a szlovák tájházhoz lovas 
felvezetéssel és népi hagyományőrzőkkel. Űzzük együtt a telet! Csat-

lakozzanak hozzánk mindenféle hangkeltő eszközökkel, például lába-
sokkal, kereplőkkel! 

Március 21. (hétfő), 14.00–17.00, művelődési otthon:  A Klapka 
György Általános Iskola tanulói és vendégei – III. Zongolimpia

Március 22. (kedd), 13.00–18.00, művelődési otthon:  Véradás
Március 23. (szerda), 17.00–20.00, művelődési otthon:  A Jeho-

va tanúi egyház Jézus Krisztus halálának emlékünnepét tartja
Március 24. (csütörtök), 14.00–18.00, művelődési otthon:  Ug-

rálóvár. Ugrálj, szaltózz, vagy pattanj a gumifalnak! Örökmozgó gyere-
keknek ajánljuk. Belépő: 500 Ft/alkalom

Március 25. (péntek), 9.00, művelődési otthon:  Társasjáték-dél-
előtt

Március 25. (péntek), 16.00, művelődési otthon:  Kreatív kéz-
művesklub – tojásfestés

Március 31. (csütörtök), 10.00, művelődési otthon:  „Jönnek a 
huszárok!” – Kolompos együttes. Belépő: 600 Ft

Március 31. (csütörtök), 15.00, múzeum:  Időutazás a történelem 
nyomában – rendhagyó történelemóra. Téma: „Mindennapok 1848–
49-ben”

ÁpriliSi előzeteS
Április 2. (szombat), 9.00–12.00, művelődési otthon:  Tajcsi-

workshop
Április. 5. (kedd) – isaszegi történelmi Napok:  XI. Egyházi és 

világi borok versenye. Tizenegyedik alkalommal rendezi meg a Gödöl-
lő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület az Egyházi és világi borok 
versenyét. 2016-ban Isaszeg város ad otthont e nemes versengésnek. 
Az eredményhirdetésre augusztus 19-én, Szent István király és az új 
kenyér ünnepére rendezett rendezvénysorozaton belül kerül sor.

 18.00:  Emlékest, koszorúzás
 Szabadságtörekvések emléktemploma – református 

templom:  Görgey-est. Előadó: Kerékgyártó László, a Görgey-kör 
elnöke. Köszöntőt mond Gergely Szabolcs református lelkész. Közre-
működik a Gaudium Carminis kamarakórus

 19.00:  Fáklyás felvonulás indul a Kőkereszthez. Megemlékezés, koszo-
rúzás. Közreműködők: Club Színház, Csatangoló tánccsoport, Csattanó 
tánccsoport

Április 6. (szerda) – isaszegi történelmi Napok
 11.00:  Ünnepi megemlékezések, koszorúzások. Képesfa, Katonapal-

lag, szlovák kápolna, múzeum, sportcsarnok, városháza
 12.00–18.00:  Magor Magyarjai – hagyományőrző népi játszóház. 

„Állj be pajtás katonának!” – gyermekcsata. Időutazás négy állomás-
ban (néptánc, lovas, kézműves, történelmi); Kéve zenekar; fúvószene-
karok; táncház; lovas bemutató – Hadak Útja Lovas Sportegyesület

 15.00:  Hagyományőrző díszfelvonulás indul a városházától a Szo-
borhegyig, harangszóval kísérve. Katonai hagyományőrző esküvői 
szertartás. Katonai díszszemle és csataimitáció több száz lovas, gya-
logos és népi hagyományőrző részvételével. Koszorúzás a Honvéd-
szobornál

Április 7. (csütörtök), 11.00, Szent Márton-kút:  1849 méteres 
emlékfutás iskolásoknak a Szent Márton-kúttól a Szoborhegyig
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Anyakönyvi hírek
a 2016. I. 16. – 2016. II. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületéSek
Blina Balaj, Bécsi Marcell, Eto Julianna, Gábor Emília,  
Lakatos László, Mezei Dalma Valentina, Nemes Zoltán Noel, 
Perge Bálint, Rafael Dzsesszika

HÁzaSSÁGkötéSek
Félix Ágnes és Verhás István

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HalÁleSetek
Szabó Gézáné Tusák Piroska (56 éves), Hősök utca 2.
Petruska Gyula Sándor (74 éves), Mátyás király utca 28.
Magyari Mihály (90 éves), Vadász utca 14.
Mátyus Albert (76 éves), Dózsa György utca 71.
Kecskés István (65 éves), Aulich utca 8.
Báder Mihályné Radics Ilona (92 éves), Ilkamajor 165/39.
Hajdu Vince Gyuláné Katona Margit (81 éves), Petőfi utca 1.
Salánki Gábor (61 éves), Május 1. utca 14/b
Gyurkó Antal (61 éves), Zrínyi utca 20.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Szolgáltatók elérhetőségei
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi 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 Magyar Posta vette át. Ügyfélfogadás a gödöllői központi postán 
(Gödöllő, Dózsa György út 15.) kedden 8–16 és csütörtökön 10–18 óra 
között.

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, pénteken 800–1200 óra között
Isaszegi rendőrőrs 0–24 óra között hívható telefonszáma:  
70/387-2693. Villányi Tamás r. főtörzsőrmester: 70/492-0755
Közterület-felügyelet (munkaidôben hívható) telefonszáma: 
70/315-2314, 70/198-6929
mezôôrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302
Gyepmester Hercig József, 20/964-3025
Isaszegi Önkéntes tűzoltóegye sület 0–24 óra között hívható 
központi segélyhívószáma: 70/549-6223
Isaszegi Polgárőrség bűnmegelőzési és Önvédelmi  
Egyesület Rácz Zoltán, 20/220-7414, 20/563-4300
Pest megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal 
Foglalkoztatási osztály 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 munkáltatók 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
temetkezés Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 30/964-7032

kÖszÖnetnyilvánÍtások

Köszönjük mindenkinek, akik édesapánkat, Magyari Mihályt elkísérték 
utolsó útjára, sírjára virágot helyeztek, bánatunkban osztoztak.

A család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Szilvási Ágostonné Ne-
mes Ilonát utolsó földi útján elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyez-
tek, és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.

Édesanyja, testvérei, fia és családja

Képviselők elérhetőségei

• Balog Istvánné, 70//903-8668, balog46i@invitel.hu
• Pénzes János, 70/456-6969, penzes.janos@isaszeg.hu 
• Mészáros Gusztávné, 70/334-6401,  

meszarosgusztavne@gmail.com 
• Szilárdi László, 20/568-7358, lszilardi@gmail.com 
• Könczöl Gábor, 70/456-6976, isapaletta@freemail.hu 
• Karádi Zsuzsanna, 20/245-8260,  

karadizsuzsanna@gmail.com
• Markel István, 70/387-2692, lekram@freemail.hu 
• Gabrucza Marianna, 70/618-9236,  

gabrucza.marianna@gmail.com 
• Everling Róbert, 20/989-6959,  

everling.robert@isaszeg.hu 
• Bajusz Dániel, 20/362-3658, bajusz.daniel@gmail.com
• Horváth István, 70/337-2238,horvath.istvan@isaszeg.hu



Xi. egyházi és világi borok 
versenye isaszegen
2016. április 5.

2016-ban tizenegyedik alkalommal rendezi meg a Gödöl-
lő Környéki Turisztikai Egyesület az Egyházi és világi borok 
versenyét. Az idei évben Isaszeg városa ad otthont e nemes 
versengésnek.

Nevezni lehet fehér-, rozé-, siller- és vörösborokkal.
A versenyen részt vevő borokat szakmai zsűri bírálja el. 

A legjobbnak értékelt (fehér-, rozé-, vörös-, tokaji) borok el-
nyerik a BASF-Champion címet.

Nevezési határidő: 2016. március 25.

A borversenyre jelentkezni a nevezési lap kitöltésével le-
het e-mailben az erdeszf@gmail.com, levélben a Mogyoródi 
Hegyközség, 2146 Mogyoród, Pf.: 85. címen.

A nevezési lap letölthető a GKRTE és Isaszeg Város Ön-
kormányzatának honlapjáról, a borverseny logójára kattintva 
a „letölthető anyagok, nevezési lap” útvonalon.

Az eredményhirdetésre augusztus 19-én, az augusztus 
20-i rendezvénysorozat keretén belül kerül sor. 

a kenyér, a kultúra és a bor ünnepe

Augusztus 19.
16.00 Borrendek felvonulása az Isa-

szegi Hagyományőrző Egyesülettel
16.30 Borszentelés a Szent István ró-

mai katolikus templomban (a bor-
szentelést Gulyka Jó zsef címzetes 
prépost, esperes, plébános celeb-
rálja) 

17.00 A XI. Egyházi és világi borok 
versenyének eredmény hirdetése. 
A rendezvény fővédnöke Czerván 
György, a Földművelésügyi Mi-
nisztérium agrárgazdaságért fele-

lős államtitkára, valamint Andrzej 
Kalinowski, a Lengyel Köztársaság 
budapesti konzulja

20.00 Vivat Bacchus-koncert
21.00 Cimbaliband
16.00–21.00 „Borutca” – díjnyer-

tes borok kóstolója és hazai  
borok vására

Augusztus 20. Szent István király 
és az új kenyér ünnepe
14.00–16.00 Kézműves-foglalkozás, 

gyermekjátszóház

16.00 Az Aranyszamár Bábszínház elő-
adása

17.00–18.30 Népi forgatag
18.30–19.00 Szabó Ádám harmoni-

kaművész
19.30–21.00 Péterfy Bori és a Love 

Band
21.00–21.10 Tűzijáték
20.10–23.00 Nexus-koncert
23.00-tól Nexus- és Bikini-koncert

Szervezők:
•	 Isaszeg	Város	Önkormányzata
•	 Dózsa	György	Művelődési	Otthon	és	Isaszegi	Múzeumi	
Kiállítóhely

•	 Gödöllő	Környéki	Regionális	Turisztikai	Egyesület

a műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!


