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Program:
• 9.00: Képesfa emlékhelyavatás

• „gyermekek a gyermekekért” nap – családi programok 
a Nemzedékek Emlékparkjában (Görgey és Ady utca sarok)

• 16.00: Nemzedékek Emlékparkjának avatása – megnyitó be-
szédet mond Hatvani Miklós polgármester

• „Isaszegért”, „Gyermekeink jövôjéért”, valamint „Isaszeg Vá-
ros Kitûnô Tanulója” kitüntetések átadása

• A Klapka György Általános Iskola és AMI ünnepi mûsora
• Ady-mellszoboravatás
• A 2008. július 1. és 2010. december 31. között született  

isaszegi gyermekek emléktábláinak felavatása
• 17.00: A 100 Folk Celsius együttes koncertje

• 18.30: „Az én városom, Zselíz” címmel fotókiállítás  
megnyitója a Dózsa György Mûvelôdési Otthonban

• Szlovák tájjellegû ételek kóstolója
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Vezércikk

a lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Kiadó: LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Dr. Kardos Gábor.  
Szerkesztôk: Adorjánné Fehér Éva, Haszara Andrea. Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea. Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.

telefon: 28/584-590 • e-mail: ujsag@isaszeg.hu • web: www.isaszeg.hu. Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva. 
Hirdetésfelvétel a 28/584-590 telefonszámon, illetve a haszara.andrea@isaszeg.hu e-mail címen minden hónap 20-áig.

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. 

Az ügyeleti rendszer átalakulásáról

Már korábban is tájékoztattuk a lakosságot arról, hogy az 
elmúlt években egyre problémásabbá vált Isaszegen az or-
vosi ügyelet ellátása. Bizonyos lakossági létszám alatt a je-
lenlegi elôírásokat betartva az éjszakai orvosi ügyelet csak 
akkor biztosítható, ha mûködéséhez az állami normatívákon 
kívül nagymértékû pluszforrásokat biztosítunk. A mai pénz-
ügyi helyzetet figyelembe véve e pluszforrás csak lakossági 
hozzájárulás lehetne, azonban az önkormányzat a lakosság 
teherbírásának mérlegelése után ezt a lehetôséget elvetette.

 A továbbiakban az Isaszegen praktizáló háziorvosok jelen 
feltételek mellett nem vállalták a már eddig is szabálytalanul 
mûködô ügyeletek ellátását. 

Az uniós szabályok szerint a fokozott figyelemmel vég-
zendô, kiemelkedôen nagy személyi felelôsséggel járó 
munkakörökben, a gépkocsivezetôkhöz és légiforgalom-irá-
nyítókhoz hasonlóan az orvosoknak is kötelezô pihenôidôt 
kell biztosítani. Ez azonban azt jelentené, hogy az orvos az 
éjszakai ügyeletet követô napon nem láthatná el a körzetét, 
mivel pihenônapra kellene mennie. Külsô segítséget viszont 
a köztudott orvoshiány miatt nem találtunk.

Az ügyelet az állami normatívából szabályosan (több 
orvossal, mozgó ügyelettel, asszisztensekkel, gépkocsival, 
egészségügyi szakképesítéssel rendelkezô gépkocsivezetô-
vel) csak 30–40 000-es lakossági létszám felett szervezhetô 
meg gazdaságosan.

Ebben a helyzetben az önkormányzat felelôsséggel nem 
választhatott mást, mint a szakszerû, központi ügyeleti rend-
szert. Az állami normatíva átadásával – nem kényszerítve a 
lakosságot plusz költségek megfizetésére – csatlakozott a 
Gödöllô–Szada ügyeleti rendszerhez, amely modern, gyors, 
elérhetô és megbízható. A több orvossal mûködô szolgálat-
nál valószínûleg gyorsabban juthatunk ellátáshoz, mint az 
Isaszegen, a fent említett segítô személyzet nélkül mûködô, 
egyorvosos, falusi ügyeleti rendszerben.

A két település önkormányzata beleegyezését adta Isa-
szeg csatlakozásához. Ezek után már csak a technikai kivi-
telezés van hátra, amelynek fejleményeirôl a késôbbiekben 
további tájékoztatást adunk lapunk hasábjain. 

Dr. Kardos Gábor
alpolgármester
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önkormányzati hírek
Beszélgetés Hatvani Miklós 
polgármesterrel

A képviselô-testületi ülés elsô napirendi pontjaként Hat-
vani Miklós minden alkalommal beszámol a két ülés kö-
zött történt fontosabb intézkedésekrôl, döntésekrôl. Ezen 
beszámolókat a helyi televízió nézôi folyamatosan figye-
lemmel kísérhetik, az alábbiakban közölt riportból pedig 
olvasóink is tájékoztatást kaphatnak a testületi ülésen el-
hangzottakról.

– Polgármester úr, a legutóbbi testületi ülésen Ön 
nagyon sok lényeges intézkedésrôl, döntésrôl számolt 
be a Képviselô-testületnek és a helyi televízió nézôinek. 
Kiemelné az Önkormányzati Tájékoztató olvasói számá-
ra is, amit a legfontosabbnak tart? 

– Természetesen, örömmel teszem. Azokat a fontosabb 
dolgokat emelném ki, amelyek a lakosság részére lényege-
sek lehetnek.

Március 25-én megbeszélést folytattunk Kummer Ist-
vánnal, a MÁV Ingatlangazdálkodási Igazgatóságának mene-
dzserével és Orlik József barátommal, aki ennek a szakasz-
nak pályafenntartási vezetôje. A megbeszélés tárgya volt a 
Rózsa utcában mûködött valamikori Tüzép területe, amely a 
MÁV tulajdonában van. A Zrt. 4-5 éven belül az egész pálya-
szakasz felújítását tervezi, és arról folytattunk tárgyalást, hogy 
ezen a területen egy buszpályaudvar épülhessen. Jövôre et-
tôl függetlenül meg fog épülni a P+R parkoló az állomás Gö-
döllô felôli részén, de sajnos a buszmegálló helye egyelôre 
nem változik. A tárgyalás másik témája volt a szintén a Rózsa 
utcában lévô MÁV-terület sportpályával szembeni részén egy 
nagyméretû piac, illetve parkoló kialakításának lehetôsége, 
amely a sportkör üzemeltetésében mûködhetne. Ezzel az 
egyesület saját bevételhez jutna, városunk pedig a rendez-
vényeink alkalmával kulturáltabb parkolási körülményekhez. 
A MÁV képviselôje nem zárkózott el ennek lehetôségétôl.

– Az áprilisi beszámolójában említette, hogy a Pilisi 
Parkerdô Zrt. Valkói Erdészetének vezetôjével volt talál-
kozója. Milyen eredménnyel zárult? 

– Magyar Ferenccel bejártuk a városszéli területeket, ahol 
mély megdöbbenéssel és felháborodással tapasztaltuk a fa-
tolvajok pusztítását és a felhalmozott szeméthegyeket. En-
nek kapcsán ígéretet kaptunk, hogy közmunkaprogramban 
résztvevôket fognak biztosítani az erdô takarítására. Nagy 
szerencsénkre május 21-én volt a TeSzedd 2011 országos 
szemétgyûjtési mozgalom, amelynek keretében isaszegi ön-
kéntesek a legkritikusabb helyeken – mint amilyen például a 
Valkó felé vezetô erdei útszakasz – valamelyest enyhítettek a 
természetkárosító szennyezettségen. Bízom benne, hogy ha 
az igazgató úr a továbbiakban rendelkezésünkre bocsát majd 
közcélú munkaprogramban résztvevôket, akkor folyamato-
san tudjuk majd takarítani az erdôinket. Ezúton is szeretném 
kérni Isaszeg lakosságát, hogy védjük erdôink tisztaságát, és 
segítsenek megállítani a fatolvajlást.

– Májusban lépések történtek a IV. sz. háziorvosi kör-
zettel kapcsolatosan, errôl is tett említést beszámolójá-
ban. Milyen változások várhatók az orvosi ellátásban? 

– Amikor a három felnôtt-háziorvossal mûködô egész-
ségügyi ellátási rendszer elkezdôdött, Isaszeg lakosságának 
száma még csak 7,5–8 ezer fô volt, ez mára elérte a 11–12 
ezret. Régóta szerettünk volna beindítani egy újabb körzetet, 
történtek is kezdeményezések, de nem volt életképes. Na-
gyon nehéz háziorvost találni. A háziorvosi praxisoknak orszá-
gosan csupán a 70%-a betöltött, és ezen állások felében is 
nyugdíjas orvosok dolgoznak. A fiatal orvosok nagy számban 
külföldre távoznak, így volt ez nálunk is: egy háziorvos és 
egy ügyeletet végzô orvos is rövid idô eltelte után külföldön 
vállalt munkát. Az isaszegi háziorvosok jelenleg túlterheltek. 
Szarkáné Mészáros Edit kolléganômmel az OEP-nél jártunk, 
és a IV. sz. háziorvosi körzet megnyitásával kapcsolatban 
megtettük a szükséges intézkedéseket. Bízom benne, hogy 
rövid idôn belül négy háziorvosunk lesz. Szeretnénk azt a 
rendszert is bevezetni, hogy minden délután legyen legalább 
egy orvos, aki este 20 óráig rendel, hogy a munkából haza-
térôk tudjanak kihez segítségért fordulni. Ahhoz viszont, hogy 
az új praxis életképes maradjon, megfelelô mennyiségû kár-
tyát kell összegyûjteni az új orvosnak, mert az OEP csak egy 
évig finanszíroz elôre, utána már sajnos kizárólag a valós kár-
tyaszám után fizet. Ezúton is kérem a lakosokat, hogy fordul-
janak az új orvoshoz bizalommal.

Jó hírem van a kisgyermekes családok számára: Dr. 
Schwaiger Mária körzetét átveszi Dr. Papp Tünde gyermek-
orvos, akinek letelepedésében az önkormányzat azzal tud 
segíteni, hogy az Akácfa utcai önkormányzati lakást 5 év ha-
tározott idôre bérbe adja.

– A képviselô-testületi ülésen polgármester úr emlí-
tette, hogy megkeresték az önkormányzatot az Isaszegi 
Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola 
és Gimnázium alapítványától, mert probléma adódott 
az iskola mûködtetésével.

– Május 9-én megkeresett az alapítványtól Keresztúri 
Jusztina igazgatónô és az alapítvány kuratóriumának elnöke, 
Keresztúri Sándor. A megbeszélésen jelen volt Dr. Kardos 
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Gábor alpolgármester és Dr. Busai György jegyzô is. Az is-
kola vezetôsége azért kereste meg az önkormányzatot, hogy 
jelezzék felénk, a szakközépiskola fenntartását az alapítvány 
gazdasági okok miatt nem tudja tovább biztosítani, mûködé-
se bármikor ellehetetlenülhet. Az állami normatíva és az ala-
pítványi támogatásokból befolyt összeg nem fedezi a költsé-
geiket, ezért arra kényszerültek, hogy az iskola mûködtetését 
átadják. Az ok, amiért felkerestek, hogy megkérjék az ön-
kormányzatot, ne gördítsen akadályt annak az útjába, hogy 
ôk a pünkösdista egyházzal – aki mentorként, szponzorként 
megjelenik – szerzôdést kössenek. Továbbiakban azt is kér-
ték az önkormányzattól, hogy nyilatkozzon arról, nem tud-
ja átvenni az iskola fenntartását. A kérésnek eleget tettünk, 
bár nagyon szerettük volna, ha az iskola az önkormányzat 
fenntartásába kerülhetne, hiszen Isaszegen van, a város ré-
szét képezi. Jó lett volna akár úgy is, hogy az alapítvánnyal 
közösen mûködtetjük, befejezezzük az uszodát és a sport-
csarnokot, de ez nem lehetséges, anyagilag sajnos nem áll 
módunkban.

– Úgy tudom, volt egy találkozója a Vöröskereszt me-
gyei igazgatójával, Kuti Zsolttal.

– Valóban, és ez a május 11-i megbeszélés meglehetô-
sen szokatlan légkörben indult a gyöngyöspatai események 
miatt. Nem tudtam magamban tartani véleményemet, és 
elmondtam, hogy szerintem a Vöröskeresztnek nem az a 
feladata, hogy nyaraltatást szervezzen mások megbízásából 
bárki számára, hanem az, hogy a küldetésének megfelelô 
esetekben fellépjen, és segítsen az arra rászorulóknak. Az 
igazgató úrral továbbiakban az aktuális gondokról beszéltünk, 
melyek közül a legproblémásabb kérdés a hajléktalanok el-
helyezése. Sajnos az elmúlt években Isaszegen is elôfordult, 
hogy emberek önhibájukon kívül hajléktalanokká váltak és 
az önkormányzat segítségre szorultak. E probléma szakszerû 
megoldására kerestük a lehetôségeket Kuti Zsolt igazgató úr-
ral közösen. 

– Köszönjük polgármester úr a beszámolót, munká-
jához további erôt és kitartást kívánunk!

Adorjánné Fehér Éva

Képviselô-testületi határozatok

• A Képviselô-testület 2011. június 21-i ülésén tudomásul vette a polgármesteri tájékoztatót. A Klapka György Általános 
Iskola és AMI intézményében nem emelte a térítési és tandíjat, továbbra is érvényben maradnak a 2010-ben elfogadott 
árak. Az intézmény az alapító okiratát módosította, mely szerint változnak, bôvülnek az oktatható mûvészeti ágak. Elfoga-
dásra került a Damjanich és a Klapka iskola 2011/12-es tanévi órakerete és pedagóguslétszáma. 

• Pályázatot ír ki a Testület felnôtt-háziorvosi állás betöltésére. 
• Az önkormányzat által fenntartott intézmények nyári karbantartására beérkezett pályázatok elbírálásra kerültek, a kivitelezô 

cégek elkezdhetik a munkálatokat.
• A Képviselô-testület a lakosság helyben történô szakorvosi ellátásának, egészségmegôrzésének elôsegítése céljából a tu-

lajdonában lévô, Isaszeg, Aulich u. 5. szám alatti új Egészségház III. számú, 16 m2 alapterületû rendelôhelyiségét a bér-
bevételre jelentkezés sorrendjében történô helyiségbérleti szerzôdéskötés útján, kizárólag a 2011. július 1. és 2012. de-
cember 31. közötti idôtartamban megkötött helyiségbérleti szerzôdések esetében, kizárólag magán szakorvosi (ide értve a 
magánpszichológusi, magánpszichiáteri tevékenységet is) ellátás elindításának megkönnyítése érdekében, a helyiségbérleti 
szerzôdéskötés napjától számított legfeljebb 6 hónapos idôtartamra, térítésmentes használatba adja az érintett magán 
szakorvos részére. A bérbevételi szándékot Isaszeg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal titkárságán, a 28/583-105 
telefonszámon kell bejelenteni.

• A Testület értékesíteni kívánja a Belsômajori utca feletti, 4039/41 helyrajzi számú építési telket, amelynek vételárát bruttó 
8 000 000 Ft-ban határozta meg. 

• Az Öreghegyen lévô, alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanokat kívánja a Képviselô-testület egyben értékesíteni. Az ingat-
lanok egyenként nem beépíthetôek, mivel 720 m2-nél kisebbek. A telkek összevonása a leendô tulajdonos feladata.

Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület m2 Eladási ár 

3001 Erdô 464 215 000 Ft

3002 Kert 529 245 000 Ft 

3003 kert 291 135 000 Ft 

3004 Kert 299 140 000 Ft 

3005 kert 194 90 000 Ft

Összesen 1777 825 000 Ft

• A Képviselô-testület úgy döntött, hogy ha a 2011. évi ingatlaneladások 50 000 000 Ft összeghatárig teljesülnek, a további 
ingatlanértékesítéseket leállítja. Ez a korlátozás nem vonatkozik a 4050 helyrajzi számú, 24 ha 6149 m2 alapterületû ingat-
lanra.

Polgármesteri Hivatal
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magyarország
Eltorzult értékrend

Háború dúl a kormány és a rendvédelmi dolgozók között. 
A rendvédelmiek „szerzett jogaikat” védik, a kormány azt 
mondja, hogy az ország nincs abban a helyzetben, hogy fia-
tal, munkaképes embereket tartson el. Nem tudni, hogy mi 
fog történni, nem ismerjük a vonatkozó jogszabályokat, az 
emberek nagy többségének véleménye azonban megegye-
zik a kormány törekvéseivel. 

Nagy kérdés, hogy valójában az emberek mit gondolnak 
arról, hogy mi jár nekik. Mihez szoktak, mik a személyes ta-
pasztalataik, mit láttak maguk körül, mit hoztak a családból… 

Generációk nôttek fel úgy, hogy természetes dolognak 
tetszett, hogy van munkahely, biztos megélhetés – ha a fi-
zetés kevés is. Még annak sem volt igazán jelentôsége, hogy 
ki milyen minôségû munkát végzett, mennyit dolgozott. Ak-
koriban terjedt el az a mondás, hogy „kis pénz, kis munka”. 
Ez nagyon természetesnek tetszett. Az emberek irigyelték a 
nyugaton dolgozó munkások fizetését, és igyekeztek a saját 
környezetükben megtalálni a megoldást arra, hogy valami 
módon kiegészítsék kicsiny bérüket. Ki hogyan tudta: a gyár-
ban dolgozó „fusival”, amikor munkaidôben, a munkahely 
anyagát felhasználva saját zsebre dolgozott; a teherautó-ve-
zetô benzint adott el, aki pedig irodában dolgozott, papírt, 
ceruzát, radírt vitt haza. A világ legtermészetesebb dolgának 
tartotta mindenki, hogy a munkahelyérôl hívta telefonon csa-
ládtagjait, barátait, akár külföldön élô rokonait akkor is, ha volt 
otthon telefonja. A „közösbôl” mindenki igyekezett kivenni a 
részét, és ezt senki nem érezte lopásnak.

A kisgyermekek betegsége esetén igénybe lehet ven-
ni táppénzt, ez normális dolog. Azonban az, hogy az egy 
évre meghatározott igénybe vehetô táppénzes napok szá-
mát úgy használták ki a szülôk, hogy akár kellett, akár nem, 
azt „kivették”, ez már nem normális dolog. Ugyanis az nem 
„jár”, csak akkor, ha beteg a gyermek. De ugyanígy hasz-
nálták a saját betegállományt is: például a vidéken élôk a 
betakarítás idején sokkal gyakrabban betegedtek meg, mint 
télen. Ehhez természetesen szükség volt arra, hogy legyen, 
aki együttmûködik.

Ismertem olyan embert, aki 35 évesen egy közepesen 
komoly mûtét után rokkantnyugdíjas lett, feltehetôleg indo-
kolatlanul, hiszen vidáman dolgozott tovább feketén. Mivel 
azonban házastársa elhagyta, így gyermekeit egyedül neve-
lô rokkantnyugdíjas anyává lett, tehát a rendszeres nevelési 
segélyt is felvette. Nem mondhatjuk, hogy lusta ember volt, 
hiszen továbbra is szorgalmasan dolgozott, egyszerûen csak 
kihasználta a lehetôségeket, és úgy érezte, hogy mindez jár 
neki.

Volt olyan idôszak, amikor a nyugdíj mellett munkát vég-
zôk betegség esetén táppénzben részesültek. Ez indokolat-
lan volt, hiszen a nyugdíjasnak biztos megélhetése van, a 
táppénz pedig a kiesô keresetet pótolja. Nos, akkoriban min-
den második dolgozó nyugdíjas hosszú betegségekbe esett, 
így munka nélkül jutott a nyugdíj mellett jövedelemhez. Ôk 
sem voltak elvetemült emberek, csak jól akartak járni.

Nem ördögtôl való dolog, hogy akik egészségre ártalmas 
vagy különlegesen nehéz munkát végeznek, a nyugdíjnál 
kedvezményben részesülhessenek. Ezt úgy nevezik, hogy 
korkedvezmény, és meghatározott idô ledolgozása után 
egy-egy évvel elôbb mehetnek nyugdíjba. Különbséget kell 
azonban tenni, hogy például egy fegyveres testületnél dolgo-
zó ember nagy fizikai megterhelést jelentô és életveszélyes 
körülmények között, pl. kommandósként dolgozik, avagy iro-
dai munkát végzett egész életében. Utóbbi esetben mi indo-
kolja, hogy 40–42 éves korában nyugdíjas legyen?

Bírja-e vajon egy pincér 60 évesen az egész napos tal-
palást nehéz tányérkoszorúval a karján úgy, mint a 25 éves? 
A postás mínusz húsz és plusz negyven fok között jól érzi 
magát egész nap az utcán? Néha leütik, kirabolják, sôt, meg 
is ölik. Nem veszélyes foglalkozás ma óvónônek, tanárnak, 
adóellenôrnek, szociális munkásnak lenni?    

Meg kell találni a megfelelô szabályozást, hogy azok az 
emberek, akik valóban nagy tehertételnek vannak kitéve 
munkájuk során, azt csak bizonyos életkorig végezzék, és ké-
sôbb könnyebb munkát kaphassanak. 

Bár húsz év telt el a „rendszerváltás” óta, a kialakult érték-
renden sokkal nehezebb változtatni, mint akár a gazdasá-
gon, akár az oktatáson. Ma ugyanígy megfigyelhetôk a régi 
rendben megszokott cinkos összejátszások, amik a nem 
megfelelô szabályok kikerülésére hivatottak. Aki például az 
elmúlt idôszakban volt kórházban, megtapasztalhatta, hogy 
hazaengedték pénteken, de a zárójelentés szerint hétfôig 
ápolták. Ez három nap plusz finanszírozás a kórháznak, ami 
a beteget nem érdekli, hiszen örül, hogy már pénteken ha-
zamehetett.

Bizony, ezek a jelenségek még most is a régi idôket idé-
zik, senki nem érzi csalásnak, pedig ez is a közösség megrö-
vidítése. Mint ahogy a rengeteg rokkantnyugdíjas, akik valójá-
ban azért váltak rokkanttá, mert elveszítették munkahelyüket. 
Ki ne tapasztalná, hogy a környezetében élô rokkantnyugdí-
jasok nagy része feketén dolgozik? Annak idején, amikor rok-
kanttá nyilvánították ôket, azok az orvosok sem voltak elvete-
mült emberek, sôt, jó emberek voltak, akik átlátták, hogy az 
emberek tömegesen veszítik el megélhetésüket, ezért akin 
lehetett, „segítettek”. Az egyénen, a közösség rovására. 

Egy egész más alapokon nyugvó világot próbálunk épít-
getni, a régi panelekkel azonban ez nem fog menni.

Meg kell érteni, hogy egy életképtelen rendszer elemeit, 
melyek nagyban hozzájárultak a rendszer összeomlásához, 
nem lehet megtartani. 

Kósza Júlia
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oktatás
Fantasztikus sporteredmény!
országos arany-, Európa-bajnoki bronzérem a diákolimpián

2011-ben Lengyelország rendezte a korcsoportos 
atlétikai Európa-bajnokságot. Az 1998–2000 kö-
zött született korosztály képviselôi vehettek részt 
ezen a versenyen. Magyarországot 36 fiatal spor-
toló képviselte, akik az országos diákolimpián elért 
eredményeik alapján jutottak be a csapatba. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy iskolánk 4.b osztályának 
tanulója, Rostás Krisztián, miután megnyerte a ma-
gyarországi diákolimpiát, benne lehetett a kiutazó 
keretben. A versenyt Varsóban rendezték. Krisztián 
kislabdadobásban itt is teljesítette az itthon elért 
50,51 m-es szintet, amellyel bronzérmet szerzett. 
Csapatban ezüstérmesek lettek a magyar gyerekek.

Gratulálunk ehhez a fantasztikus teljesítményhez 
neki és felkészítô tanárának, Kelemen Csiki István-
nak is, aki felismerte Krisztián tehetségét, és célirá-
nyosan fejlesztette is azt.

Nagyon reméljük, hogy még sokszor találkozunk 
a jövôben Krisztián nevével, mint aki az iskolájának, 

városának vagy akár Magyarországnak is dicsôséget 
szerez sporteredményével.

Koháry Orsolya, igazgató

a Szövetségi Kapitány Üzenete
Nagyon szépen köszönöm a szülôknek, hogy hoz-
zájárultak gyermekük válogatottbeli szerepléséhez, 
gratulálok ahhoz, hogy ilyen remek gyermekeket 
nevelnek és ahhoz, amit nemzeti válogatottként 
produkáltak a Varsói viadalon. Köszönöm az edzôk-
nek, testnevelôknek, hogy ilyen magas szinten fel-
készítették tanítványaikat. És nem utolsósorban kö-
szönöm nektek, gyerekek, hogy dicsôséget hoztatok 
önmagatokra, a családotokra, iskolátokra és hazánk-
ra, Magyarországra. Remélem, úgy dolgoztok majd a 
következô idôszakban is, hogy egyre többen fogtok 
bekerülni a különbözô válogatottakba, nemzetközi 
versenyekre. Jó nyaralást, jó pihenést! 

Szeretettel: Pali bácsi

Nyugdíjba vonuló pedagógusok köszöntése
Kovácsné Halomházi Zsuzsanna har-
mincnégy évet dolgozott pedagógusként 
Isaszegen. Hivatását szerető és azt magas 
színvonalon művelő, a gyerekek oktatá-
sáért és neveléséért fáradhatatlanul mun-
kálkodó pedagógus. Munkája során a leg-
fontosabbnak azt tartotta, hogy az isaszegi 
gyerekek a lehető legjobb oktatásban és 
képzésben részesüljenek. Kiemelt felada-

tának tekintette a gyerekek nemzeti, hazafias nevelését, a nemzeti múlt meg-
ismertetését, emlékeink, hagyományaink, jelképeink tiszteletét. Tanítványaival 
szeretetteljes, bensőséges kapcsolatot alakított ki. Felelősségvállalásra, tiszteletre, 
önállóságra, a fizikai és a szellemi munka becsületére nevelte őket. Több mint há-
rom évtizedes lelkiismeretes oktató-nevelő munkája elismeréseként „Pedagógus 
Szolgálati Emlékérem” kitüntetésben részesült, melyhez gratulálok.

Gondtalan, boldog nyugdíjas éveket kívánok!
Balog Istvánné igazgató,  

Klapka György Általános Iskola és AMI

Megyeri Rezső tanár úr 25 évet töltött pe-
dagógusi pályán, rövid megszakítással ennyi 
időt iskolánkban is. Egész nemzedéket nevelt, 
oktatott ez idő alatt településünkön. Tanított 
biológia, testnevelés, technika tantárgyakat, de 
ennél többet is tett: munkára nevelt. Sokolda-
lú, önmagával szemben maximalista, tanítvá-
nyaival következetes pedagógus volt. Mind 
szakmailag, mind emberileg sokat adott tanít-
ványainak. A pedagógusi hivatás iránti elköte-
lezettségét látva tanítványainak sora választotta 
életcélként ezt a pályát. Az iskolai munka során még a legfeszültebb pillanatokat is 
fel tudta oldani egy-egy sajátosan humoros megjegyzéssel, hozzászólással. Meg-
nyerő egyéniségével, határozott kiállásával példát mutatott kollégáinak is. A peda-
gógusi pályát hivatásának tekintette, eszerint élt és dolgozott az elmúlt 25 évben. 

Nagyon szép és tartalmas pihenőéveket kívánok mindannyiunk nevében! 
Koháry Orsolya igazgató,  

Damjanich János Általános Iskola

Ballag már a vén diák…
A Klapka György Általános Iskola és AMI június 17-én, a Damjanich János Általános Iskola 18-án tartotta 
ballagási ünnepségét. Idén a két iskolában több mint 100 diák búcsúzott tanáraitól és az osztályközösség-
től. A szerkesztőség nevében kívánunk szép nyarat, örömökben gazdag, sikeres középiskolai éveket.

Nemes önbizalom, de ne az önhittség 
Rugói lelkedet nagy célra feszítsék, 
Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, 
Ember lenni mindég, minden körülményben.

 (Arany János)
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európai unió

Keresztény–zsidó–iszlám val-
lásközi párbeszéd címû két-
napos konferenciát rendeztek 

június 2–3-án Gödöllôn. A soros ma-
gyar EU-elnökség keretében rendezett 
találkozó célja volt a három világvallás 
társadalomformáló szerepének átte-
kintése, az egyházak békés együttélé-
sének elômozdítása. A konferencia té-
mái között szerepelt a vallásszabadság, 
a vallási sokszínûség az Unióban és 
a bevándorlás társadalmi, vallási ösz-
szefüggései. A tanácskozás résztvevôi 
megismerhették az uniós tagállamok 
gyakorlatát az állam és az egyház pár-
beszédének megvalósításában. A kon-
ferencián számos magas rangú egy-
házi méltóság vett részt, így Hilarion 
Alfejev metropolita, az Orosz Ortodox 
Egyház vezetôje, Antonio Maria Veg-
lio vatikáni érsek, Jona Metzger, Izrael 
állam fôrabbija, Erdô Péter bíboros és 
Tôkés László, az Európai Parlament al-
elnöke. 

A féléves soros magyar EU-elnök-
ség legnépesebb és egyben az 
utolsó jelentôs magyarországi 

eseménye volt a június 6–7-én meg-
rendezett Ázsia–Európa Találkozó 
(ASEM) a Grassalkovich-kastélyban. 
Az ASEM-et 1996-ban hozták létre, 
melynek Magyarország a 2004-es 
EU-csatlakozásával vált tagjává. A gö-
döllôi rendezvényen 48 ország kép-
viseltette magát, az Európai Unión és 
a Délkelet-ázsiai Országok Szövetsé-
gén kívül 19 ázsiai állam is részt vett. 
Európa és Ázsia sok közös biztonsági 
kihívással szembesül a XXI. század-
ban, amelyek megoldása közös érdek, 
ilyen a klímaváltozás okozta természe-
ti katasztrófák elhárításának és elôre-
jelzésének kérdése, az élelmiszer- és 
a nukleárisenergia-biztonság, a kör-
nyezetvédelem, valamint a kalózko-
dás és a terrorizmus elleni küzdelem. 
Ezek mind olyan súlyos kérdések, 
amiket egyedül lehetetlen megoldani, 

csak együttes erôfeszítéssel érhetôk 
el a szükséges eredmények. A talál-
kozón, a problémák megvitatása után, 
a megoldásokra tett lépések egyezte-
tése történt.

A 2011 elsô félévében esedékes 
magyar EU-elnökség egyik fon-
tos célja volt, hogy sikerüljön 

lezárni a horvát csatlakozási tárgyalá-
sokat.

2011. június 10-én minden aka-
dály elhárult Horvátország európai 
uniós csatlakozása elôl. Az Európai Bi-
zottság jóváhagyta a balkáni állam fel-
vételét, amelyre a legkorábban 2013. 
június elsején kerülhet sor.

Martonyi János külügyminiszter 
Brüsszelben, az Európai Parlament 
(EP) külügyi bizottsága elôtt számolt 
be arról, milyen eredményeket ért el 
a magyar elnökség az EU bôvítési fo-
lyamatában. 

forrás: internet

A soros elnökség eseményeirôl – röviden



X. évfolyam, 7. szám • 2011. július 9

kultúra

Projektismertetô

Az Európai Unió által támogatott pályázati cél a két ország, 
azon belül a két város kulturális és mûvészeti sokszínûségé-
nek bemutatása, a közös kulturális örökségek, valamint ezek 
kreatív erejének hangsúlyozása. Feladatunk továbbá a határ-
menti együttmûködések, kapcsolódások támogatása, a ma-
gyar – szlovák régió közötti együttmûködés, a kulturális kikap-
csolódás lehetôségének elôsegítése, a pozitív életminôség 
fejlesztése. A két nemzet hasonlóságainak és eltérôségeinek 
megismerése, megismertetése. A kölcsönös látogatottság nö-
velése: konkrétan fesztiválok, kiállítások, workshopok, sport- és 
szabadidôs tevékenységek, táborok szervezésével. A kulturális 
sokszínûség, a közös európaiság hangsúlyozása összefogják a 
városok lakóit, és a jövôbeni tartós kulturális együttmûködés-
hez, a kölcsönös látogatottság növeléséhez vezetnek.

A program kiemelt küldetése: Mûvelôdéssel az önmeg-
valósításért a piaci környezetben – az idegenforgalom ki-
építése, erôsítése. Fontos célunk, hogy a város lakossága 
elfogadja, aktív részese legyen a programoknak, együtt tud-
jon élni az eseményekkel, meglássa a fejlesztési lehetôsége-
ket benne úgy kulturális, mint gazdasági oldalról is. Közép-
pontba kerül a civil szervezôdések erôsítése.

A programból származó elônyök: A kulturális és gaz-
dasági fejlôdéssel a város jóléte nô, a „másik szemének tük-
rében” – a város újra felfedezi történelmi, kulturális kincseit, 
így a lakosság büszkesége, öntudata nô, gazdasági lehetôsé-
gek nyílnak, bôvül a kulturális infrastruktúra.

A Kulturális nyár programkínálata 

Június 12. Isaszegi Pünkösdi Ízcsata
Június 17–19. Schubert napok – Zselíz (az isaszegi Gau-

dium Carminis kamarakórus vendégszereplése)
Június 24. Kísértetek éjszakája • Karneváli menet • Szent 

Iván éji tûzugrás – Isaszeg (a Kincsô Néptáncegyüttes és 
a Gereben Együttes vendégszereplése)

Június 28-tól július 4-ig Gyermekek a gyermekekért – isa-
szegi gyermektábor zselízi és isaszegi gyermekek rész-
vételével

Július 2. Isaszeg város napja: Gyermekek a gyermekekért • 
Családi nap – Isaszeg; „Az én városom” – Zselízi óriáspla-
kát- és fotókiállítás megnyitója, a gyermekek mûvészeti 
alkotásainak bemutatója • workshopok

Július 11-tôl július 17-ig Gyermekek a gyermekekért – 
zselízi gyermektábor isaszegi és zselízi gyermekek rész-
vételével

Augusztus 19–20–21. Hagyományok határok nélkül prog-
ramsorozat – Isaszeg • Az államalapítás, Szent István ki-
rály és az új kenyér ünnepe (zselízi néptáncosok, zené-
szek, sportolók vendégszereplésével)

Szeptember 10–11. Hagyományok határok nélkül – Zselíz  
(isaszegi néptáncosok, énekesek vendégszereplésével)

Október 13. Zselíz bemutatkozik a Gödöllô-környéki Turisz-
tikai Egyesület szakmai konferenciáján, Veresegyházon 
(kulturális turizmus, vendéglátás, szállás, kézmûvesség 
témakörben)

Verseczkyné Sziki Éva, projektmenedzser

Könyvtári Hírek

A Jókai Mór Városi Könyvtár az 
elmúlt évekhez hasonlóan 2011. 
július 18-tól augusztus 7-ig zárva 
tart. Nyitás augusztus 8-án, hét-
fôn. Kellemes pihenést kívánunk 
Olvasóinknak!

Horváth Árpádné
intézményvezetô

www.isaszeg-zeliezovce.eu
Jelen projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007–2013
Zeliezovce – Isaszeg HUSK/0901/1.7.1/0103

Zselíz és Isaszeg kulturális hagyományainak összekötése
Kulturális nyár egymás kultúrájának tükrében Isaszeg – Zselíz 2011
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Isaszegi Horgász Egyesület

Isaszeg egyik legrégebbi, pati-
nás egyesülete 1946-ban ala-
kult, jelenleg több mint 130 
taggal büszkélkedhet.  Az egye-
sület kezelésében két tó áll, ösz-
szesen hét hektáron. A tavakba, 
melyek átlagmélysége másfél 
méter, rendszeresen telepítenek 
halakat. Fogható itt ponty, amur, 
csuka, harcsa, keszeg, kárász, ba-
lin, compó. Az egyesület éjszakai 

horgászatot is engedélyez a munkaszüneti és ünnepnapokat 
megelôzô éjszakákon. Kedvezményes napijegyvétellel lehe-
tôséget nyújt a sporthorgászat népszerûsítésére, mely kizáró-
lag a horgászat örömét szolgálja, ebben az esetben ugyanis 
a fogott halat nem lehet elvinni. A gyermekek 14 éves korig 
minimális összegért horgászhatnak a számukra kijelölt he-
lyen, ehhez az egyesület felnôtt segítséget is biztosít.

2010-ben az önkormányzat támogatásával és a tagok je-
lentôs társadalmi munkájával sikerült a tavakat bekeríteni és 
a tópartot rendezettebbé tenni. Céljaik között szerepel egy ol-
csóbb, nem üzleti alapon mûködô horgászati lehetôség meg-
teremtése. Szeretnék, ha a Rákos-patak medre és a gátak 
rendbetétele megörténne, mert így lehetôség nyílna nagysza-
bású, akár nemzetközi horgászversenyek lebonyolítására is. 

Az egyesület vezetôi és tagjai tevékenységüket társadalmi 
munkában végzik, minden egyes megtakarított forintot hal-
telepítésre fordítanak. Az önkormányzattal kötött szerzôdés 
2011-ben lejár, melynek meghosszabbítását tervezik közös 
akarattal további 10 évre. Az egyesület szeretettel várja a hor-
gászokat és a leendô tagtársakat.

Dr. Kardos Gábor 

Elsôáldozás
2011. május 29-én 44 gyermek és 1 fiatal járult elôször a szentáldozáshoz. Számukra ez egy hosszú felkészülés 
végét jelenti, mégis egy kezdet. Immár minden szentmisében magukhoz vehetik Jézus testét az Oltáriszentségben. 
A világ megváltója egy kicsi kenyér színében önmagát adja, és várja ezeket a gyerekeket – és mindenkit, aki volt 
elsôáldozó – újra és újra. Éljünk vele! Szárazné Marika hitoktató

ciVil fórum

egyház



isaszegi ízek
A „Pünkösdi Ízcsata”
A nemrég alakult „Isaszeg Ízei” Gasztronó-
miai Hagyományôrzô Egyesület és az Isasze-
gi Gasztronómiai Asztaltársaság nagyszerû 
bemutatkozással kezdte meg mûködését. 
A szervezôk több mint 300 résztvevôt kö-
szönthettek az isaszegi sportpályán megren-
dezésre került „Pünkösdi Ízcsata” elnevezésû 
városi fôzônapon.

A résztvevô csapatok már korán reggel 
elfoglalták helyüket, felverték sátraikat, és a 
kijelölt  fôzôhelyeken várták, hogy tüzet gyújt-
hassanak a bográcsok alatt. A fôzônap egy 
rövid megnyitó után vette kezdetét.

A Klapka iskola hét csapata és az ESE 
fiataljai paprikás krumpli elkészítésében 
mérték össze tudásukat. A felnôtt csapatok több különle-
ges ételt is készítettek, volt slambuc, pünkösdi gulyásleves 
szépasszony módra, csülökpörkölt, tyehana kása, birka-
pörkölt, halászlé egyszerûen, kaszáspecsenye Csatangoló 
módra, ôzpörkölt, juhászbojtár leves, osztyepkás derelye, 
sárréti betyáros és részeges kifli. Az ételek az utolsó falatig 
elfogytak a szakácsok nagy-nagy örömére.

A rendezvény egésznapos volt, az érkezôket az illatok és 
ízek forgataga mellett színes programok is fogadták. A gyer-
mekek játékos ügyességi versenyeken vehettek részt a 
mûvelôdési otthon szervezésében, a felnôttek pedig gaszt-
ro-bemutatókat láthattak. A Csata Vendéglô dolgozóinak jó-
voltából a vendéglátás alapjaiból kapott ízelítôt a közönség, 
megismerhették az asztal megterítésnek szabályait, Grznár 
József hentesmester pedig a húsfeldolgozás kézi eszközeit 
mutatta be az érdeklôdôknek. A Csatangoló Táncegyüttes 
néptáncot adott elô, az Isaszegi Asszonykórus pedig éne-
kével kedveskedett. A rendezvényen Földvári Sándor, Isa-
szegrôl elszármazott énekes operettdalokkal szórakoztatta 
a jelenlévôket.  

A városi fôzônap szervezôi tisztelettel köszönik mindazon 
vállalkozónak, szervezetnek, intézményvezetônek, magán-
személynek, aki jelentôs anyagi támogatással, adománnyal, 
illetve a szervezésben és rendezésben nyújtott önzetlen se-
gítséggel, ötlettel mûködött közre a pünkösdvasárnapi ren-
dezvény színvonalassá tételében. 

Köszönet a nagylelkû támogatásért: Isaszeg Város Önkor-
mányzatának, a Polgármesteri Hivatalnak, a Városüzemelte-
tési Osztálynak, az Isaszegi Vízmû Kft.-nek, a Dózsa György 
Mûvelôdési Otthonnak, a Csatangoló Tánccsoportnak, az Isa-
szegi Asszonykórusnak, az ESE-nek, Grznár Józsefnek és fe-
leségének, Jolikának, a Piri–Guszti virágboltnak, a NORITOM 
Kft.-nek, a Nimród sörözônek, a Sportbüfének, Vajda Tamás-
nak, Valkony Antalnak, Vercsik Józsfenek, Könczöl Gábornak 
és fiának, ifj. Könczöl Gábornak, Futó Tamásnak, Verseczky-
né Sziki Évának, Turányi Norbertnek, Dr. Busai Györgynek, 
Horváth Istvánnak, Tóth Lajosnak, Kis Istvánné Erzsikének, 
Lénárt Kornélnak, Pálinkás Zoltánnak, Pálfalvai Babarának, 
Szolga Zoltánnak és még sok önzetlen segítônek.

Adorjánné Fehér Éva

a Pünkösdi Ízcsata, ahol a gyerekek is fôztek
A június 12-én Isaszegen megrendezett pünkösdi fôzô-
versenyre a Klapka György Általános Iskolából 7 csapat 
is benevezett. A gyerekcsapatok paprikás krumplit készí-
tettek bográcsban, és az egyik csapat palacsintát is sütött. 

A szülôk és tanárok segítségével a gyerekek hordták a 
tûzifát, pucolták a krumplit, vágták a hagymát, a kolbászt 
és a szalonnát, illetve sütötték és töltötték is a palacsintát. 

A szomszédos asztalok csapatai segítették egymást a 
tûz élesztésével, üdítôk, sütemények vagy gyümölcsök 
kínálásával – és természetesen mindenki megkóstolta 
a másik fôztjét is. A díjaknak is nagyon örültünk (5 csa-
pat arany- és két csapat ezüstkoszorú díjat kapott), de 
az egész fôzôprogramban az volt a legjobb, hogy együtt 
alkottunk, egész délelôtt beszélgettünk, mindent meget-
tünk, és nem csak a szokásos iskolai környezetben talál-
koztunk egymással! Biztos, hogy jövôre is fôzünk!

Erdélyi Katalin, tanár
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sport
100 éves az Isaszegi Sport Egyesület – VI. rész

A II. világháború vihara 1944-ben érte el Isaszeget. Szep-
temberben egy német légvédelmi üteg a Dányi úti pályán 
alakította ki harcállását, majd a tél közeledtével egy század a 
Kálvária- és a Paphegy oldalába fészkelte be magát. Az orosz 
repülôgépek november 3-án kezdték el a község bombá-
zását. A szovjetekhez átállt román hadsereg december 12-
én nyomult be Dány felôl a faluba, de a német aknavetôk 
december 26-ig meggátolták a település teljes elfoglalását. 
1945 januárjában a románokat szovjet alakulat váltotta fel. 
A férfiakat többhetes „málenkij robotra” Tápiósápon át Úriba 
gyalogoltatták, s így a faluban maradt orosz katonák szaba-
don garázdálkodhattak. A harcoknak mintegy 200 vétlen isa-
szegi lakos volt az áldozata, s ennél is több személy sebesült 
meg.

Az itt élô szlovák nemzetiségû lakosság szláv nyelvtudá-
sának köszönhetô, hogy az országban szinte elsôként indult 
be a sportélet Isaszegen. 1945 tavaszán a labdarúgócsapat 
oda-vissza alapon mérkôzött meg a szovjet katonákkal. Az 
elsô mérkôzést az ellenségbôl lett ellenfél 2:1 arányban 
megnyerte, de a visszavágó már 4:1-es hazai gyôzelmet ho-
zott. Utána a szomszéd településekkel való barátságos mecs-
csek következtek, melyekre orosz katonai teherautók szállí-
tották a focistákat.

A sportkör 1945 nyarán az Isaszegi Barátság Sport Egye-
sület nevet vette fel. Az elnök Káldi Mihály, helyettese Gácsi 
János, a titkár Dévényi Ferenc, gazdasági vezetô Varga Já-
nos, intézô Nagy József, edzô Gyarmati Ferenc, vezetôségi 
tag Bodrogi József, Csima Lajos, Nagy Mihály, Papp András, 
Pásztor Lajos és Szlancsek István lett.

A csapatot korábbi eredményei alapján a – mai NB III-nak 
megfelelô – Közép-magyar Labdarúgó Alszövetség I. osztá-
lyába sorolták be, ahol Isaszegi Barátság S. E. néven 1948-ig 
szerepelt. A futballisták székhelye a Görgey és a Roham utca 
sarkán lévô Skribek vendéglô maradt, csak a játékvezetôi öl-
tözô került át a Juva család Dányi és Jókai út sarkán álló 
házába. A bajnokságban való részvételhez nagy segítséget 
nyújtott a korábbi isaszegi kapus, Erôs József, a Csepel S. C. 
akkori gondnoka, aki két teljes csapatra való felszerelést bo-
csátott az isaszegi labdarúgók rendelkezésére.

Kivételes eseménynek számít, hogy 1947-ben a község 
kisgazdapárti parlamenti képviselôje, Rózsahegyi (Ra gács) 
János szervezésében – aki korábban a helyi egyesületben 
futballozott – az isaszegi labdarúgók barátságos mérkôzésen 
látták vendégül az angol nagykövetség csapatát.

Az 1947/48 KÖLASZ I. osztályú bajnokságban az ifjúsági 
csapat kiváló eredménnyel végzett az élen. Az aranyérmes 
játékosok a következôk voltak: Labanc József, Meleghegyi 
József, Horváth József, Czeglédi József, Zánkai Ferenc, Bi-
bók József, Meszei István, Ságodi József, Nagy József, Pallós 
István és Hrustinszki József. A felnôtt csapatban Gyarmati 
Ferenc edzô irányítása mellett Pálinkás József, Nagy Mihály, 
Csima Ferenc, Szlancsek István, Szentesi Sándor, Kátai Ist-
ván, Klincsek Pál, Tihanyi József, Papp András, Tóth Sándor, 

Zánkai József, Hajdú József, Szabó Mihály, Szabó László és 
Hanák Sándor szerepelt.

A labdarúgócsapatot a község nem tudta sokáig finanszí-
rozni, s mivel a faluból többen dolgoztak a Magyar Posta fô-
városi hivatalaiban, sikerült onnan támogatáshoz jutni. Ennek 
feltételeként 1948 és 1952 között Isaszegi Postás S. E. néven 
szerepeltek a labdarúgók, továbbra is a KÖLASZ I. osztályban. 
A postásoknál az edzô Hatnai Géza volt, az elsô csapatnál 
Gácsi János, a tartalékoknál Moravecz Mihály, az ifiknél pe-
dig Rajta János intézte az ügyeket. A csapat egyik erôssége, 
Tihanyi József 1948-ban a Budapesti Postás S.E. NB II-es 
csapatához igazolt, ahol középhátvédként futballozott.

Az ifik 1948/49-ben már Postás S. E. néven nyertek is-
mét bajnokságot a Polényi István – Nagy István, Ságodi Jó-
zsef, Nagy József – Békési László, Tihon István – Szabó La-
jos, Kis István, Esztergályos Sándor, Pallós István és Ragács 
Mihály összeállításban.

1950 körül a felnôtt csapat játékrendje így nézett ki: Ha-
lászi Ferenc – Kátai István, Csima Ferenc, Pálinkás József – 
Takács Károly, Apágyi István – Labanc József, Szabó Mihály, 
Major Ferenc, Ragács Mihály és Hanák Sándor.

A közigazgatás 1950-ben történt átszervezése után 
1951-tôl a labdarúgóversenyeket is átalakították. Az ifjúsági 
szereplés korhatárát a korábbi 21 évrôl 18 évre szállították 
le, hogy katonacsapatok is indulhassanak a felnôtt bajnok-
ságban. Szovjet mintára az ôszi–tavaszi rendszert naptári 
évekre módosították, s úgy erôsítették meg a megyei baj-
nokságokat, hogy fölöttük akkor csak az NB II és NB I osztály 
maradt. Így 1951-ben és 1952-ben az Isaszegi Postás S. E. 
a két csoportos Pest megyei I. osztály Déli csoportjában a 8., 
majd a 12. helyen végzett. 1952 elején vezetôségválasztás 
is volt: az egyesület elnöke Takács Gyula, helyettese Hódlik 
Lajos, a gazdasági vezetô Csányi Lajos, a szakosztályvezetô 
Tóth János lett. 

Miután 1952 végén a Magyar Posta megvonta a segít-
ségét, 1953-ban és 1954-ben a csapat az isaszegi határban 
felépített Gödöllôi Gépgyár támogatásával Isaszegi Vasas 
S. E. néven szerepelt. 1953-ban kiesett a megyei I. osztály-
ból, de 1954-ben a II. osztályban bajnokságot nyert. Mivel 
1955-ben a két csoportos I. osztályt egyre szûkítették, oda 
a II. osztály bajnokai nem kerültek be. Emiatt a gépgyár tá-
mogatása is megszûnt, s az egyesület az Isaszegi Községi 
Sportkör nevet vette fel.

Edzôként 1953-ban Gyarmati Ferenc, utána 1956-ig Mol-
nár Balázs tevékenykedett. Ezekben az években a megyei II. 
osztályban a felnôtt csapat a következô összeállításban rúgta 
a labdát: Halászi Ferenc – Tóth Sándor, Kátai István, Szabó 
László – Takács Károly, Apágyi István – Esztergályos Sándor, 
Szabó Mihály, Kovács László, Sippert Géza, Hanák Sándor. 
Szóhoz jutott még Ragács Mihály, Palásti Ferenc, Fux Jenô, 
Cseri Sándor, Szôdi István, Lelik István és Kóti Pál is. Az isasze-
gi felnôttek kapuját rövid ideig ôrzô Lelik István 1953-ban Or-
mosbányára, majd az NB I-es Tatabányai Bányászhoz igazolt. 
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Az ifjúsági csapat 1955-ben a következô játékosokból 
állt: Kuskó Mihály – Bene József, Csima Lajos, Polgári István 
– Kovács János, Csámpai András – Szabó László, Kis Sán-
dor, Nagy Sándor, Stefcsik Ferenc, Szalkai Sándor. Szerepelt 
még Csámpai Rudolf is.

A játékosok öltözôje az 1950-es évek elején a Dányi út 
és a Görgey út sarkán lévô Brányán vendéglôben volt, majd 
ismét visszakerült a már az 1920-as években is helyet biz-
tosító, Valkói úton állt Menártovics vendéglôbe. A Dányi úti 
pálya ez idôszakának kedves emlékeihez kötôdik a község 
önkéntes tûzoltóparancsnokának, Balázs (Paul) Mihálynak 
a személye, aki cukrot osztogatva szervezte a fiatalokból a 
hazai gárdát kórusban biztató „B-középet”.

1956. október 23-án kitört a forradalom. A szomorú va-
lóságot november elején a fôváros felé vonuló szovjet tan-
kok jelentették. Több tucat harckocsi a Dányi úti futballpályát 
szemelte ki állomáshelyének. Sorokba rendezôdve teleltek ki 
az ideiglenesen ott állomásozó vaskoporsók a máskor sport-
szerûbb küzdelmeket látó játéktéren.

A konszolidáció után az ôszi–tavaszi rendszerre vissza-
állított 1957/58. évi bajnokság Pest megyei II. osztályának 
Kossuth csoportjában (volt még Petôfi és Zrínyi csoport is) 
Isaszeg felnôtt labdarúgói a nyolcadik, míg az ifik a második 
helyen végeztek. Ebben az idôszakban a vezetôség és edzô 
nélkül maradt sportkör ügyeinek intézését egy személyben 
Csima Lajos látta el.

1958 nyarán megszüntették a megyei II. osztályt, s így 
a község csapata is visszakerült a labdarúgás járási szintjére. 
Ekkor új vezetôséget választottak: az elnök Szlancsek István, 
a szakosztályvezetô Szendrô János, segítôje Tóth Vendel, az 
intézô Harmati Károly, a szertáros Hajdú József, az edzô pe-
dig Nádas Gábor lett. Az öltözô átkerült a mai Csata Vendég-
lô elôdjébe, a Rákóczi úton álló ÁFÉSZ étterembe, amely-
nek erre szolgáló helységét Boda Elek szobafestô társadalmi 
munkában hozta rendbe.

Az isaszegi tizenegy a Gödöllôi járásban 1958/59-ben és 
1959/60-ban egymásután kétszer is bajnokságot nyert a kö-
vetkezô összeállításban: Kóti Pál – Zombori János, Kiss Sán-
dor, Futó István – Surman József, Kiss János – Lázár András, 

Surman István, Csima Ferenc, Péter József, Répási Ferenc. 
Játszott még Kovács Sándor, Ragács János, Hajdú József és 
Budaházi Ferenc is. Mivel a tíz járási elsô helyezettnek még 
három csoportban kellett megküzdenie a megyei I. osztályba 
való jutásért, a csapatnak nem sikerült oda felkerülni.

Az ifjúsági csapat ekkortájt a Hargitai Mihály – Kovács 
János, Farkas Ferenc, Zentai István – Kántor Vince, Hajdú 
József – Konkoly Ferenc, Könczöl Pál, Kuskó Mihály, Szmo-
licza Tíbor, Klincsek István felállásban rúgta a labdát. Szóhoz 
jutott már Harmati László, Rideg István, Surman II. József, 
Ságodi János és Békési József is.

Az Isaszegi KSK elnöke 1959-tôl 1960-ig a sakkozásban 
jeleskedô Eke Károly, majd 1961-tôl 1963-ig Szentesi Sándor 
volt. 1961-ben alapításának 50. évfordulóját az Isaszegi Köz-
ségi Sportkör már a megyei II. osztályban ünnepelte, amelyet 
1961 nyarán ismét létrehoztak, s ahová a csapat az 1960/61. 
évi járási bajnokság ezüstérmeseként került besorolásra.

Az 1951-ben készült fotón az Isaszegi Postás S. E. lab-
darúgói láthatók. A felsô sorban a felnôtt csapat játékosai 

állnak: Halászi Ferenc, Szabó Mihály, Labanc József, Tóth 
Sándor, Kátai István, Takács Károly, Pálinkás József, Csima 
Ferenc, Kovács László, Szentesi Sándor és Hrustinszki Jó-
zsef. A középsô sorban a tartalék csapat labdarúgói térdel-
nek: Apágyi István, Zánkai József, Lázár András, Hrustinszki 
István, Kopár György, Hernyes István, Toma Ferenc, Szabó 
László, Góra László, Tóth János és Meleghegyi József. Az 
alsó sorban az ifjúsági csapat tagjai ülnek: Kis István, Eszter-
gályos Sándor, Pallós István, Békési László, Kövesi József, 
Szôdi István, Polényi István, Nagy József, Szlancsek István, 
Toma István és Szénási Vince.

Szendrô Dénes
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innen-onnan
Dr. Szócska miklós egészség-
ügyért felelôs államtitkár  
levele lakossági panaszra
Hohmann Péterné (FIDESZ), a Népjóléti és Esélyegyenlôség Bizottság külsô 
tagja panasszal fordult Vécsey László országgyûlési képviselôhöz (FIDESZ–
KDNP), melyben kifogásolta, hogy az Isaszegre telepített tüdôszûrô állomáson 
csak a 40 évnél idôsebb lakosokat vizsgálták. Képviselô úr a kérdést továbbí-
totta a Nemzeti Erôforrás Minisztériumba, ahonnan a következô választ kapta:

Tisztelt Képviselô úr! 
A tüdôszûréssel kapcsolatos lakossági megkere-
sés panasz kapcsán az alábbiakról tájékoztatom:

A hatékony intézkedéseknek hála, hazánkban 
az ezredfordulót követôen jelentôsen csökkent 
az új TBC-s megbetegedések száma, 2005-re 
országosan a fertôzô betegségek és járványok 
megelôzése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekrôl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM ren-
deletben meghatározott 25 százezrelékes kü-

szöbérték alá csökkent az új megbetegedések száma. E kedvezô változás je-
lentôs részben a tüdôgondozó állomások több évtizedes szûrôvizsgálatainak, 
a kiemelt betegek hatékony gyógykezelésének, valamint a lakosság életkörül-
ményeiben beállt javulásnak köszönhetô. Hazánk TBC-fertôzöttségi mutatói 
fokozatosan javulnak, megközelítik a fejlett Nyugat-európai országok szintjét.

Három Kelet-magyarországi megyét és a fôvárost leszámítva a küszöbér-
ték alá csökkent TBC-incidencia már nem indokolja a teljes felnôtt lakosság 
évenkénti kötelezô szûrôvizsgálatainak elrendelését. Az alacsony fertôzöttsé-
gû megyék közé tartozik Pest megye is, ezért a megyei tiszti fôorvos – a fô-
várossal ellentétben – nem írta elô a lakosság kötelezô tüdôszûrését. Ez azt 
is jelenti, hogy a tüdôszûrô állomások nem szerveznek a lakosságra kiterjedô 
szûrôvizsgálatokat. 

Természetesen az 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet alapján lehetôség van a 
lakosság 40 éven felüli térítésmentes, önkéntes szûrôvizsgálatára. A fiatal fel-
nôtteknél, a 20 és 40 év közöttieknél a legalacsonyabb a betegség elôfordulá-
sa, és körükben kedvezôtlen változástól nem kell tartani, kötelezô, rendszeres 
szûrésük így nem indokolt.

A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szól az egyes kiemelt munkakörökben dol-
gozók tüdôszûrô vizsgálatáról. Ez utóbbi tüdôszûrés térítésköteles, melynek 
költsége a munkáltatót terheli.

Kérem Képviselô urat, hogy a fentiekrôl tájékoztassa választókörzetének 
polgárait, illetve a panaszos levelet író Hohmannét. Nyugtassa meg a hasonló 
kérdéssel jelentkezôket arról, hogy a kötelezô szûrôvizsgálatok eltörlése Pest 
megyében egy kedvezô változás eredménye, a helyi tiszti fôorvos helyesen 
járt el. Nem saját döntése alapján állította le a kötelezô szûrôvizsgálatokat, 
hanem a megváltozott, megjavult helyzetnek és az érvényben lévô jogszabá-
lyoknak megfelelôen adott tájékoztatást.

Üdvözlettel: Dr. Szócska Miklós

Énekverseny
A Nemzetközi Visegrádi Alap küldetése a Szlovákia, Csehország, Magyarország 
és Lengyelország közti kölcsönös együttmûködés elmélyítése, a szerzôdô felek 
országai közti kapcsolatok szilárdítása. Célkitûzése, hogy a négyoldalú kulturá-
lis, tudományos, kutatói, mûvelôdésügyi, turisztikai tervezetek támogatásával, 
a fiatalok csereakcióinak és a határokon átívelô kapcsolatok szorgalmazásával 
a Visegrádi Négyek országai között szoros regionális együttmûködést hozzon 
létre. A tagországok a 2007. évtôl kezdôdôen évi 1 250 000 euró összegû hozzá-
járulást vállaltak, s ezáltal évente több mint 5 millió euró összegû támogatásra 
nyílik lehetôség.

gyermekeink Trstenában
Az a nagy megtiszteltetés érte iskoláinkat idén, hogy már második alkalommal 
vehettünk részt a Visegrádi Négyek együttműködése keretében egy fesztiválon, 
amit 2011. május 26–28-án rendeztek meg Felvidéken, Trstenában. Isaszeg vá-
rosát és Magyarországot egyedül mi képviselvén, a Damjanich iskolából vittünk 
diákokat, Hajdú Nikoletta 4.a, Cseke Kornél 4.a, Palkó Adrienn 5.a, Palkó Niko-
letta 8.b és Juhász Vivien 8.b osztályos tanulókat. Nagy várakozással és kíván-
csisággal telve indultunk el szombat reggel Trstenába, ahol hatodik alkalommal 
rendezték meg a Dilong Star nevû versenyt. Három kategóriában 78 résztvevô 
indult a versenyen. Mindannyian nagy sikerrel szerepeltek. Hajdú Nikoletta be-
került a döntôbe, és különdíjat is kapott. Jólesô érzés volt, hogy Niki a gálán 
is felléphetett. Elnevezték a gyönyörû hangja miatt magyar „Seherezádénak”. 
Büszkék voltunk tanulóinkra, akik öregbítették Isaszeg hírnevét. A gála után 
Trstená polgármestere is hálásan megköszönte ottlétünket. Gyönyörû helye-
ken fordulhattunk meg Szlovákiában és Lengyelországban egyaránt. Vasárnap 
Zakopanéba kirándultunk, ahol megcsodáltuk a gyönyörû hegyeket és a várost, 
és vásárolhattunk a világhírû lengyel sajtokból. Ez a három nap mindannyiunk 
számára emlékezetes marad, élményekkel gazdagodva térhettünk haza.

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni lelkiismeretes munkájukért 
az isaszegi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat tagjainak: Fuferenda Lászlóné 
Klárikának, Fuferenda Lászlónak, Mészáros Gusztávné Piroskának, Mészáros 
Gusztávnak, akik szervezésében utazhattunk és akik a Visegrádi Alap mellett 
anyagilag is támogatták a részvételt, illetve sofôrünknek, Kurunczi Józsefnek. 

Csekéné Valkony Andrea, Cseke József, felkészítô és kísérô tanárok 
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Isaszeg város polgárôrsége
Meghatottan köszönöm az isaszegi polgárôrség munkáját. Büszke vagyok arra, hogy városunkban ilyen megbízható, figyelmes polgárôrök dolgoznak. Védenek és segíte-
nek ott, ahol csak szükség van rájuk. Április 26-án, férjem temetése napján kora délutántól késô estig ôrizték elárvult házunkat, kizárva ezzel a fosztogatók garázdálkodá-
sát. Nem egyszer megtörtént Isaszegen, hogy a temetés alatt betörtek az addig ôrizetlenül hagyott házakba. Hála polgárôreinknek, mi nem kerültünk ebbe a helyzetbe. 

Köszönet név szerint Bánszki Jánosnak, Szolga Dávidnak és Aranyos Csabának. Nagyon hálás vagyok a Polgárôrség Bûnmegelôzési és Önvédelmi Egyesületnek 
és vezetôjének, Turányi Lászlónénak. 

Budaháziné Hargitai Irén

Bûnmegelôzési tanácsok nyárra
A legtöbb embernek a szabadidô kikapcsolódást és szórakozást jelent, s talán épp olyan fontos, 
mint máskor, hogy a bûnözök ne tudják megkeseríteni a jól megérdemelt pihenést. Kérjük, fo-
gadjon meg néhány tanácsot, hogy pihenése, szabadsága zavartalan legyen.

Gyakran elôfordul, hogy több százezer forintnyi értéket (kamerát, fényképezôgépet, pénzt, 
ékszert, bankkártyát, iratokat, lakás-, kocsikulcsot) hagynak ôrizetlenül például a vízparton, stran-
don, törölközôvel letakarva. Az elveszett vagy ellopott dolgok pótlása sokszor nem is olyan 
egyszerû, arról nem is beszélve, hogy mennyi pénzbe, utánjárásba kerül, és nem utolsósorban 
menyi idegeskedéssel jár. 

Sportoláshoz, különbözô szabadtéri vagy zárt rendezvényekre, vízpartra, strandra csak azt 
vigye magával, amire tényleg feltétlenül szüksége van. 

Ha nem tud lemondani vagy szüksége van értékeire, ne hagyja ôrizetlenül, vigyázzanak rá 
felváltva, vagy tegye be értékmegôrzôbe, zárható szekrénybe. A strandoláshoz nincs szükségünk 
feltûnô, értékes vagyontárgyainkra, különösen ékszereinket hagyjuk otthon. Beszerezhetô olyan 
pénztárca, ami vízálló, és amiben a strandon szükséges pénzt magunkkal tudjuk vinni akár a 
vízbe is. Bankkártyát soha ne tárolja együtt a PIN kódjával. A kocsiban ne tárolja értékeit, iratait, 
a csomagtartó sem trezor, a bûnelkövetôk kifigyelhetik, hova „rejti” el értékeit! A gépkocsiját 
zárja be kellô módon, oldalablakokat, tetôablakokat se hagyja nyitva. A legkisebb rés is elôsegíti 
a tolvajokat a gépkocsi feltöréséhez.

Beszéljen gyermekeivel, hogy ôk is tartsák be a biztonsági szabályokat, legyenek mindig szem 
elôtt. A kisebbek biztonsága érdekében lehetôség a névvel, telefonszámmal ellátott karszalag.

Ki ne szeretne utazni, világot látni? Fokozott figyelmet és körültekintést igényel az utazásunk 
megszervezése, néhány ezzel kapcsolatos útmutatás: Leinformálható, ismert, nagy utazási iro-
dát válasszon, ha mindenképpen szervezett úton szeretne részt venni. Mindig rendelkezzen a 
megfelelô biztosításokkal, nehogy külföldön rekedjen. Ne kísérletezzen illegális valutaváltókkal, 
nem érdemes kockáztatni. A legjobban akkor jár el egy európai utazás alkalmával, ha az egész-
ségkártyát és az utasbiztosítást is párhuzamosan alkalmazza.

Hosszabb idôre magára hagyott ház vagy lakás nagy csáberô egy betörônek, érdemes ügyelni 
a biztonságra. Figyeljünk arra, hogy az udvaron ne legyen elölhagyva szerszám, a melléképületet 
zárjuk be, a növények gondozottak legyenek.

Elinduláskor a nyílászárókat (ajtót, ablakot) zárja be, alkalmazzon idôzített kapcsolókat, kap-
csolja ki a csengôt, mondja le az újságot, értékes ékszereit, nagyobb összegû értékpapírját, 
készpénzét helyezze biztonságos helyre. Készítsen értékleltár-fotókat. Kérje meg megbízható 
szomszédját vagy rokonát, hogy néha nézzen rá házára, lakására távolléte alatt, ôk szükség 
esetén tudják az Ön elérhetôségét. Ne verje nagydobra, hogy nyaralni megy. Amennyiben lehe-
tôsége engedi, alkalmazzon jelzô-riasztó rendszereket.

Vagyonunk, értékeink védelme mellett gondoljunk saját magunk és gyermekeink testi ép-
ségének, életének megóvására is a közlekedés és a nyári fürdôzés szabályainak betartásával.

Amennyiben mégis bûncselekmény áldozatává válna, kérjük, azonnal értesítse a rendôrsé-
get az ingyenesen hívható 107-es, illetve a 112-es számon!

Jó pihenést, kellemes kikapcsolódást kíván a Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság Bûnmeg-
elôzési Osztálya.

„Filléres ötletek” laká-
sa, háza biztonságáért 
ami pénzbe se kerül: 
•	 A	lakás,	ház	elhagyása	alkalmával	zárja	be	az	ablakokat	(kam-

ra, fürdôszoba, pince, vécé), ajtókat.
•	 Amennyiben	van,	aktiválja	a	biztonságtechnikai	eszközöket.
•	 A	 ház	 környékén	 ne	 hagyjon	 szerszámokat	 (létra,	 balta,	

egyéb), amik segíthetik a betörô munkáját, ezeket zárja el, és 
a melléképületek bezárásáról is gondoskodjon.

•	 Ne	rejtsen	el	pótkulcsot	a	házon	kívül	(például	lábtörlô,	virág-
cserép alá), mert a betörni szándékozók ismerhetik, kifigyel-
hetik a rejtekhelyeket.

•	 Az	emeltes	házak	esetén	a	kaput	zárják	be,	a	kapu	PIN	kódját	
másnak ne adják oda (például ebéd futárszolgálatnak vagy 
egyéb szolgáltatásokat végzô cégnek).

•	 Abban	az	esetben,	ha	ismeretlen	személy	azzal	csenget	be	
Önhöz, hogy egy házban lakót keres, vagy más okból kéri, 
hogy engedje be, ne tegye!

•	 Végzettségét,	címeit	ne	tüntesse	fel	a	névtábláján,	mert	eb-
bôl vagyoni helyzetére lehet következtetni.

•	 A	postaláda	tartalmát	rendszeresen	ürítse	ki.
•	 Távolléte	idejére	célszerû	a	csengôt	kikapcsolni,	hogy	a	lakás	

elhagyatottsága ne legyen könnyen ellenôrizhetô. 
•	 Amennyiben	 hosszabb	 ideig	 tartózkodik	 távol	 otthonától,	

kérje meg rokonait, megbízható szomszédait, hogy néz-
zenek rá a lakására, rendszeresen vegyék át érkezô leveleit 
távolléte alatt.

•	 Figyeljünk	egymás	és	szomszédaink	értékeire,	valamint	köz-
vetlen lakókörnyezetünkre!  

ami kevés ráfordítással megvalósítható:
•	 Helyi	 riasztású	 hang-	 és	 fényjelzô	 készülékek	 felszerelése,	

melyeknek jelenlétérôl hatékonyság céljából a szomszédokat 
szükséges tájékoztatni. 

•	 A	 vak	 kameráknak	 is	 van	 visszatartó	 ereje,	 ha	 úgy	 vannak	
felszerelve, hogy valódinak tûnjenek!

•	 Érdemes	az	interneten	vásárolni	(de	munkavédelmi-,	bizton-
ságtechnikai szaküzletekben is kapható) különbözô méretû, 
megelôzô tartalmú (kamerával ellátott terület, riasztóval ellá-
tott helyiség…) matricákat, amelyek kiragasztásával felhívjuk 
a figyelmet rá, hogy a terület védett.

Vigyázzon értékeire!
Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság 

Bûnmegelôzési Osztály 
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egészség
Felelôsséggel az utódokért

Ki gondolná, hogy a szülôk, nagy-
szülôk  életmódja  a fogantatás elôtt 
jelentôsen befolyásolja az utódok tu-
lajdonságait, képességeit. A nagypapa 
háborús rossz élményei valamilyen 
formában rögzôdtek az unokában is. 
Az örökítés, a genetika tudománya 
óriási fejlôdésen ment keresztül az el-
múlt évtizedekben, de mint ahogyan 
lenni szokott, minél többet tudunk, 
annál bonyolultabbá válik az egész.

Emlékszem, mennyire lelkesített 
medikus koromban Watson és Crick 
felfedezése a DNS szerkezetérôl, és 
fôleg az a tény, hogy mindehhez Wat-
son csupán 25 (!) éves volt.

Az ezredfordulón megfejtették az 
emberi génállomány kódrendszerét. 

Mindenki azt hitte, ezáltal megismerhetjük az egyes ember 
konkrét tulajdonságait. Nem kell mást tenni, csak megvizs-
gáljuk az ember génjeit és korrigáljuk, mondjuk a betegkó-
dokat. Ezután csupa boldogság lesz az élet.

Azóta kiderült, hogy valóban vannak kódok és gének, akár 
meghatározott sorrendben, de ezek nem valamennyien aktí-
vak. Mûködésük sok szempontból szabályozódik többek kö-
zött az életviteltôl is függôen. Ez a rendszer az epigenomok 
rendszere. Olyan ez, mint egy zongora. Rajta vannak a han-
gok meghatározott sorrendben, de hogy melyik szólal meg,  
az sok mindentôl, és jórészt tôlünk függ.

Ezért elmondhatjuk, hogy aki egészségesen él, az nem 
csupán önmagáért, de az utódok, az unokák, dédunokák ja-
vára is teszi azt, hiszen beállítja az epigenomokat. Szeren-
csére úgy tûnik, hogy az ôsök könnyelmû vagy szerencsétlen 
életének következményei kemény és kitartó munkával kor-
rigálhatók, és ezért nem igaz az, hogy semmirôl nem tehe-
tünk, mert mindent örököltünk.

Végül mit is lehet ehhez hozzáfûzni? Mi vagyunk a mes-
terek az élet zongoráinál. Ne nehezítsük meg önmagunk és 
utódaink sorsát!

Bôvül az egészségügyi  
ellátás Isaszegen

Sok a panasz a háziorvosi rendelôkben eltöltött hosszú vá-
rakozás miatt. Az önkormányzat – reagálva a lakosok pana-
szaira és tekintettel a szakmai elôírásokra – egy újabb körzet 
kialakítását határozta el. Várhatóan szeptembertôl már négy 
orvos fogja biztosítani az alapellátást, így jelentôsen megrövi-
dülhet a várakozási idô. 

Megtörtént már a körzethatárok módosítása is. Tudni kell 
két fontos dolgot: 1. Magyarországon szabad orvosválasztás 
van, ezért Isaszegen is bármelyik orvost választhatjuk háziorvo-
sunknak, és ezen a késôbbiekben bármikor változtathatunk is. 
2. A körzet ellátására kijelölt orvos a körzetébôl nem utasíthat 
el senkit, de a saját körzetének határán kívül esô lakcímmel 
rendelkezô beteget nem köteles a praxisába felvenni, csak 
ha módja, lehetôsége van rá. Tehát amikor beindul az új há-
ziorvosi praxis kijelölt területtel, senkinek nem kell elhagynia 
régi háziorvosát, de bárki kérheti felvételét az új praxisba.

A további fejleményekrôl a késôbbiekben tájékoztatjuk 
kedves olvasóinkat.

A rovatot szerkeszti: Dr. Kardos Gábor
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programajánló
 összejöVetelek
Július 8-án 18.30–20.30 óráig Harmónia Teaház a mû-

velôdési otthonban (információ: Burka Zsolt, telefon: 
30/772-4176; web: www.ujrakezdokhaza.hu)

A „Segítôkéz” Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat szerve-
zésében, minden héten kedden társasjáték-klub, csü-
törtökön pedig filmklub várja 13.00 órától a gyermekeket

Július 31-én 16.00 Keresztény Családok Összejövetele 
(minden hó utolsó vasárnapján). Helyszín: Katolikus Ott-
hon, Templom u. 22.

foglalkozások, nyári táborok
Június 28-tól július 4-ig „Gyermekek a gyermekekért” – 

isaszegi gyermektábor zselízi és isaszegi gyermekek  rész-
vételével a mûvelôdési otthonban

elŐadás
Július 15-én 17.00 órától ingyenes pszichoallergia elô-

adás. Allergia, asztma gyötri? Hallgasson meg egy egye-
dülálló gyógyítási lehetôséget a mûvelôdési otthonban!  
Elôadó: Bobák Szilvia integrál (pszichológiai) tanácsadó  
Információ: telefon: 30/241-0372; e-mail: bobak.szilvi@
bobax.hu; web: www.bobax.hu

szolgáltatások 
a mŰVelŐdési otthonban
Július 4-én 18.00 órától KRESZ-tanfolyam jelentkezés és 

tájékoztatás
Július 11-én 11.00–13.00 óráig A.S.A ügyfélszolgálat

elŐzetes
Augusztus 1–5-ig drámapedagógiai tábor a mûvelôdési 

otthonban. Részvételi díj: 4000 Ft/fô. Jelentkezési határ-
idô: július 15.

Júliusi állatorvosi ügyelet

VII. 2–3. Dr. Mile Attila
Pécel, Kálvin tér 2.

30/986-2643

VII. 9–10. Dr. Szeredi Levente
Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13.

20/353-4547

VII. 16–17. Dr. Békési Béla
Pécel, Szemere u. 17.

30/954-9684

VII. 23–24. Dr. Sági László
Pécel, Tarcsai u.16

30/743-7973
30/940-4313

VII. 30–31. Dr. Rédling Tibor
Kistarcsa, Váci M. u. 2.

30/966-8415
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Háziorvosi ügyeletek

2011. július

01. Dr. Horváth Anna 16. érdeklôdjön telefonon

02. Dr. Eszlári Egon 17. érdeklôdjön telefonon

03. Dr. Eszlári Egon 18. Dr. Kürti József

04. Dr. Kürti József 19. Dr. Déri István

05. Dr. Eszlári Egon 20. Dr. Eszlári Egon

06. Dr. Kürti József 21. érdeklôdjön telefonon

07. Dr. Déri István 22. Dr. Eszlári Egon

08. Dr. Kürti József 23. érdeklôdjön telefonon

09. Dr. Horváth Anna 24. érdeklôdjön telefonon

10. Dr. Horváth Anna 25. Dr. Kürti József

11. Dr. Kürti József 26. Dr. Horváth Anna

12. Dr. Horváth Anna 27. Dr. Eszlári Egon

13. Dr. Eszlári Egon 28. Dr. Tordai Gábor

14. Dr. Tordai Gábor 29. érdeklôdjön telefonon

15. Dr.Déri István 30. Dr. Horváth Anna

31. Dr. Horváth Anna

Dr. Eszlári Egon: Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288
Dr. Horváth Anna: Botond utca 12. Telefon: 493-250, 
 mobil: 30/591-7086
Dr. Kürti József: Csata utca 2. Telefon: 495-238
Dr. Tordai Gábor: Aulich utca 3. Telefon: 493-302, 
 mobil: 20/928-3987
Dr. Déri István: Aulich utca 3. Telefon: 493-302
Dr. Sipos Tünde: Aulich utca 3. Telefon: 493-302
Hétközi, hétvégi orvosi ügyelet telefonszáma: 

70/387-2685
A hétközi ügyelet héfôtôl csütörtökig 1530-tól másnap reggel 
730-ig tart. Pénteken 1200-tól szombat reggel 730-ig. 
A hétvégi ügyelet szombat 730-tól hétfô 730-ig tart. Délutáni 
rendelés a mindenkori ügyeletes rendelôjében 1630–1730-ig.
Gyógyszertárak nyitvatartása szombat–vasárnap: 
Ezüstkehely Patika: páros héten 8–12 óráig,
Liget Patika: páratlan héten 8–12 óráig.
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház 
utca 4. Telefon: 28/452-851. Gödöllôn minden nap 2200 
óráig található ügyeletes gyógyszertár.
A mentôk ingyenes hívószáma: 104 
Mobiltelefonról való hívás esetén: 28/420-844
A helyi rendôri ügyelet közvetlen száma: 70/203-3888
A mezôôrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302
Fogorvosi rendelô címe: Rákóczi u. 10., tel.: 28/495-237
Dr. Mészáros Zsuzsanna rendelési ideje:
hétfô, szerda: 1400–1900; kedd, csütörtök: 800–1200 óráig
Dr. Illényi Tamás rendelési ideje:
hétfô, szerda: 800–1200; kedd, csütörtök: 1400–1900 óráig

Anyakönyvi hírek
a 2011. 05. 15 –  2011. 06. 15. közötti idôszak 
eseményeirôl

Születések:

Branduse Zsófia Anna Sápi utca 8.
Írházi Gábor Koppány Templom utca 66.
Király Nóra Gréta Magyar utca 8.
Kapecska Laura Erdô utca 33.
Turányi Norbert Róbert Külterület
Maksi Kristóf Petôfi utca 9.

Házasságkötések:

Sánta Ildikó és Kemenes József
Farkas Zsuzsanna és Kôvágó Zsolt
Kolozs Tímea és Harmati Zoltán

50 év egymás szeretetében:

Lehoczki Anna és Fekete Pál 1961. május 20-án kötöttek 
házasságot Isaszegen.

Hanák Julianna és Dévai Károly 1961. május 20-án kötöt-
tek házasságot Isaszegen. 

Csingér Mária és Farkas István 1961. május 20-án kötöt-
tek házasságot Isaszegen.

Bagi Mária és Zombori János 1961. május 27-én kötöttek 
házasságot Isaszegen.

Heusz Mária és Telek András 1961. június 10-én kötöttek 
házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Halálesetek:
Szabó János (66) Aradi utca 2.
Hrustinszki Ferencné Takács Mária (95) 
 Mátyás király utca 28.
Szabó Pálné Ságodi Mária (87) Szent László utca 67.
Molnár Jánosné Király Julianna Mária (79) Kassai utca 4.
Mihalicza Pál Zoltánné Tihon Zsuzsanna Klára (51) 
 Petôfi Sándor utca 13.
Czétényi András Ernô (71) Zrínyi utca 1.
Hajdu József (71) Liget tér 4.
Szabó Imre (68) Kossuth Lajos utca 112.
Nagy Gyula Józsefné Majercsik Irén (67) 
 Nagyváradi utca 22.
Kanizsai József (78) Ady Endre utca 44.
Molnár Lászlóné Viktor Mária (55) Buda utca 34.
Faragó Béla (69) Liget utca 16.
Szôdi Ferencné Lengyel Erzsébet (94) Hôsök utca 12.
Szécsényi László (81 éves) Vörösmarty utca 11.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Polgármesteri Hivatal

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel köszönöm mindazoknak, akik szeretett férjemet, Szécsényi 
Lászlót utolsó földi útjára elkísérték, és mélységes fájdalmamban rész-
véttel osztoztak, sírjára virágot, koszorút helyeztek. 

felesége
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