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önkormányzati hírek
Képviselô-testületi határozatok
– A képviselô-testület 2012. január 24-i rendkívüli ülésén 

a KMOP-4.6.1.-11 kódszámú pályázaton való részvétel 
céljából elfogadta Isaszeg Város Óvodai Intézmények 
Fejlesztése címû projekt-megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésére lefolytatott pályázati eljárás nyertesének a 
Tempo-Consulting Kft. (2194 Tura, Erdész u. 8.) bruttó 
1 270 000 Ft összegû ajánlatát.

– A képviselô-testület 2012. január 24-i rendes ülésén tu-
domásul vette a polgármesteri tájékoztatót, Kovácsné 
Halomházi Zsuzsanna önkormányzati képviselô lemon-
dását a 2012. január havi tiszteletdíjáról, és jóváhagyta 
ugyanezen összeg átcsoportosítását a Klapka György Ál-
talános Iskola és Mûvészetoktatási Intézmény szakmai 
anyag- és eszközbeszerzésének támogatásra.

– Megkötötte a cigány és a szlovák nemzetiségi önkor-
mányzatokkal a 2012. évre szóló együttmûködési meg-
állapodást. 

– A képviselô-testület hosszú évek óta próbált megoldást ta-
lálni az étkezési térítésidíj-hátralékok követelésének behaj-
tására. A mostanra 1 600 000 Ft-ra növekedett tartozások 
miatt úgy döntött, hogy a 2011. december 31-ig fennálló, 
személyenként 20 000 Ft feletti hátralékokat peresíti. Szi-
gorításként 2012. január 1-tôl már kéthavi be nem fizetett 
térítési díj esetén is jogi útra tereli a tartozásokat. 

– Az áfa 2%-os emelésével szükségessé vált az étkezési té-
rítési díjak emelése, amelyrôl a következôképpen döntött. 
Bölcsôde: 309 Ft/adag (napi háromszori étkezés). Óvo-
da: 366 Ft/adag (napi háromszori étkezés). Iskola: tízórai 
112 Ft/adag; ebéd 295 Ft/adag; uzsonna 75 Ft/adag; há-
romszori étkezés 482 Ft/adag. A felnôtt étkezô esetében 
a bölcsôdében, óvodákban és az iskolákban (ebéd) 588 
Ft/adag, fél adag 339 Ft. Az árak az áfát tartalmazzák. 

– A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) módosí-
tásainak hatályba lépése 2012. január 1. A törvénymódo-
sítás során változtak a telekadóra vonatkozó rendelkezé-
sek. A megváltozott adókötelezettség szerint nem csak az 
önkormányzat illetékességi területén lévô belterületi, ha-
nem a külterületi telek is adókötelessé vált. Az adóalanyok 
köre bôvült, új adófizetôk léptek be: a vállalkozások és a 
külterületi adóalanyok. A telekadó az Isaszeg illetékességi 
területéhez tartozó 3500 ingatlanból összesen 152 ingat-
lant érint, belterületen 122, külterületen 30 adózót. 

 A törvény lehetôséget nyújt az önkormányzatok számára, 
hogy a magánszemélyek tulajdonában lévô adótárgyakat 
az adókötelezettség alól mentesítse, illetve alkalmazható-
vá tegye belterületen és külterületen az eltérô adómérték 
meghatározását is. 

 A képviselô-testület a lakosság adóterheinek minél ki-
sebb terhelése érdekében úgy döntött, hogy a már meg-
lévô belterületi telekadó mértékét – a vállalkozások és a 
magánszemélyek esetében egységesen – 35 Ft/m2/év-
rôl 25 Ft/m2/évre csökkenti, a külterületi telkek esetében 
a magánszemélyek a helyi rendeletünk alapján mente-

sülnek az adókötelezettség alól, a vállalkozásoknak pedig 
jelképes, 1 Ft/m2/év összeget kell fizetniük.

 A Htv. 19.§ alapján biztosított mentességek: 
•	 az	 épület,	 épületrész	 hasznos	 alapterületével	 egyezô	

nagyságú telekrész,
•	 az	erdô	mûvelési	ágban	nyilvántartott	belterületi	telek,
•	 az	építési	tilalom	alatt	álló	telek	adóköteles	területének	

50%-a, melyeket a képviselô-testület további mentes-
ségekkel egészített ki. Eszerint továbbra sem fizet te-
lekadót belterületen a magánszemély azon ingatlana 
után, amelyre magánszemélyek kommunális adójának 
fizetésére kötelezett. Nem terheli fizetési kötelezettség 
belterületi beépítetlen ingatlana után a tulajdonost, ha 
a telek méreténél, elhelyezkedésénél fogva beépítésre 
önállóan nem alkalmas. 

– Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselô-testülete kö-
szönetét fejezi ki az Isaszegi Sport Egyesület 100 éves 
fennállásának méltó megünneplése megszervezésében 
és megvalósításában kifejtett tevékenységéért az Isaszegi 
Sport Egyesület, a megemlékezést elôkészítô ad hoc bi-
zottság, továbbá az eseménysorozat megszervezésében, 
megvalósításában közremûködô valamennyi isaszegi la-
kos, civil szervezet és vállalkozó részére.

Polgármesteri Hivatal

Közlekedési támogatás súlyosan 
mozgáskorlátozott személyek részére 

Gépkocsiszerzés, -átalakítás
A 102/2011. (VI.29.) kormányrendelet szerint az új jár-
mûnek minôsülô személygépkocsi-vásárláshoz adható 
támogatás összege 900 ezer forint, legfeljebb 4 éve for-
galomba helyezett, használt gépjármû vásárlása esetén 
600 ezer forint. A vételár 60%-a, legfeljebb 600 ezer fo-
rint a segédmotoros kerékpárnak minôsülô három- vagy 
négykerekû jármû, illetve gépi meghajtású kerekesszék 
megvásárlása esetében. Az átalakításhoz nyújtható támo-
gatás 90 ezer forint. A támogatás iránti kérelmeket  az ügy-
felek a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal szociális 
és gyámhivatalánál nyújthatják be 2012. március 31-ig. 
A közlekedési támogatás 2013. január 1-jétôl meg-
szüntetésére kerül, ezért ez a támogatás 2012-ben csak 
azon mozgáskorlátozott személyek részére állapítható 
meg, akik olyan szakvéleménnyel rendelkeznek, amely 
végleges állapotot, vagy a következô felülvizsgálat idôpont-
jaként a kérelem benyújtása utáni idôpontot jelöl meg. 
A megváltozott támogatási rendszerrel kapcsolatban fel-
világosítás kérhetô a polgármesteri hivatal szociális irodá-
jában (28/583-100/121-es mellék). Ügyfélfogadási idô: 
hétfôn 13.00–16.00, szerdán 8.00–12.00 és 13.00–
16.00, pénteken 8.00–12.00 óra között.

Polgármesteri Hivatal
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Tájékoztatás a vasúti  
felüljáróval kapcsolatban
A 2011 novemberében városunkban megtartott köz-
meghallgatáson a vasúti felüljáró bemutatott tervei 
óriási közfelháborodást keltettek. Ezután a város veze-
tôsége választókörzetünk országgyûlési képviselôjéhez, 
Vécsey Lászlóhoz fordult, akinek közremûködése nyo-
mán dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium államtitkára január 2-án kelt levelében az alábbi 
tájékoztatást adta az üggyel kapcsolatban.

Tisztelt Vécsey László Képviselô Úr!
Hozzám intézett levelére – amelynek mellékletében dr. Kar-
dos Gábor alpolgármester az Isaszeget érintô vasútfejlesztés 
ügyében kér felvilágosítást – az alábbiakról tájékoztatom.

A Budapest–Miskolc–Nyíregyháza vasútvonal fejlesz-
tését célzó projekt jelenleg az elôkészítési szakaszban jár. 
Ebben a szakaszban még nincsenek véglegesített tervek, 
továbbá a különbözô szakhatóságok, így az egyes helyi ön-
kormányzatok aktív közremûködésére van szükség ahhoz, 
hogy egy-egy terv lehetôség szerint minden érintettnek 
megfeleljen.

A vasútfejlesztési projekt részeként elsô változatban 
elkészült terveken egy szintbeli átjáró kiváltását szolgáló 
felüljáró szerepelt, a lakott területek elkerülésével. Ez a 
változat azonban védett területet érintett volna, ami miatt 
a tervekre nem lehetett volna kiadni a környezetvédelmi 
szakhatósági engedélyt.

A következô változat egy belterületi elhelyezést vizsgált, 
amelynek megvalósítása nagymértékû kisajátítással járt 
volna. A tervek azonban még ekkor sem voltak véglegesek, 
csupán egy adott mûszaki problémának egy mûszakilag 
és pénzügyileg lehetséges megoldási módját mutatták be. 
A tervezô ilyenkor az összes lehetséges megoldást elkészíti 
és bemutatja, hiszen csak ezek ismeretében lehet valóban 
felelôs döntést hozni. A témában szervezett helyi közmeg-
hallgatáson a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. 
(NIF Zrt.) képviselôje errôl is beszámolt a lakóknak, és hang-
súlyozta, hogy az önkormányzattal együtt még keresik a 
véglegesíthetô, mindenki számára elfogadható megoldást.

Az önkormányzat nem pusztán szakhatóságként vesz 
részt az engedélyezési eljárásban, hiszen ahhoz, hogy a 
beruházás megvalósulhasson, módosítania kell Isaszeg 
településszerkezeti tervét is. Ezért azok a javaslatok, ame-
lyeket a képviselô-testület nem támogat, nem kerülnek 
megvalósításra.

A közmeghallgatást követôen a tervezôknek sikerült 
olyan nyomvonal-változatot találniuk a felüljáró elhelyezé-
sére, amelyet Isaszeg Városfejlesztési, Környezetvédelmi 
és Közbiztonsági Bizottsága és az illetékes környezetvédel-
mi szakhatóság is elfogadna. Az új terveket a NIF Zrt. és 
a tervezô már az isaszegi önkormányzatnak is bemutatta, 
amelyek információink szerint alpolgármester úr tetszését is 
elnyerték, és a tervek – tájékoztatás céljából – már a város 
honlapjára is felkerültek. A város részérôl a végleges döntés 
a 2012. januárra tervezett közmeghallgatást követôen, a 
lakók véleményének megismerése után várható.

A beruházó NIF Zrt. és a terveket készítô UVATERV Zrt. 
munkatársai is azon dolgoznak, hogy az isaszegi polgárok 
számára fontos értékeket megôrizzék, és azok tiszteletben 
tartása mellett valósítsák meg ezt az országosan is kiemelt 
jelentôségû, a kötöttpályás közlekedés infrastruktúráját fej-
lesztô projektet.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.
Üdvözlettel:

Dr. Fónagy János

Január 25-én 17.00 órakor a polgármesteri hivatal nagyter-
mében tartotta meg tájékoztatóját az érintett lakosság részé-
re a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. és az UVATERV Zrt. 
képviselôje. Bemutatásra került a település Pécel felé esô 
határában a vasúti átjáró helyett tervezett felüljáró új nyom-
vonala és a környezetének fejlesztésével kapcsolatos rész-
letek. Az új nyomvonalterv elkészítésnek egyik legfontosabb 
szempontja volt a lakóingatlanok elkerülése – az országos és 
helyi védelem alatt álló természeti területek megóvása mel-
lett. Az elôadók elmondása alapján a felüljáró munkálatainak 
tervezett kezdése 2015-ben lehetséges, a számos szakható-
sági engedély beszerzése után. Az Isaszeget érintô uniós be-
ruházással kapcsolatos részletes tájékoztatás és az elkészült 
tervek a www.isaszeg.hu honlapon megtekinthetôk.



városunk
Isaszeg demográfiai változásai
A 2011 végén tartott népszámlálás eredményeire még várnunk kell ugyan, de érdemes áttekinteni, hogyan alakult 
városunk demográfiája a korábbi évszázadokban.

A középkorból az egyetlen kalkulálható adat Isaszeget ille-
tôen egy 1402-es oklevélben maradt fenn. Az egri káptalan 
21 lakott jobbágytelket írt össze, amely az általánosságban 
elfogadott ötszörös szorzóval számolva körülbelül 110 fôs 
lakosságot feltételez.

A 16. század második felébôl több oszmán–török jegy-
zék ismert, amelyek szerint 1549-ben 29, 1562-ben 47, 
majd 1590-ben 33 családfôt találtak helyben. Isaszeg lét-
száma körülbelül 150–250 fô közt mozoghatott ez idôben. 
A háborús pusztítások, járványok azonban nem kímélték a 
falut, 1622-ben már „desertum”-ként, pusztaként szerepelt, 
s ez így is maradt évtizedekig. A török kiûzéséig nincs ada-
tunk arra, hogy megindult volna az újratelepítés.

1690-ben jegyezték fel, hogy Isaszeget „most kezdte 
lakni néhány német”. 1699-ben már 29 jobbágyot, 29 fe-
leséget, és egy apjával élô fiú családfôt találtak az összeírók. 
A 18. század elsô éveiben 20 jobbágy és 16 zsellér, majd 
22 jobbágy és 7 zsellér került be az összeírásokba, a falu 
létszáma körülbelül 150 fôt tett ki. A benépesedést ekkor 
a Rákóczi-szabadságharc és egy pestisjárvány törte meg, 
1705-ben a település ismét „desertum”.

1715-bôl 35 férfit ismerünk név szerint, ismét körülbelül 
150 ember élhetett Isaszegen. A németek helyére azonban 
fôleg szlovák és magyar családok költöztek be. 1728-ban 
már 36 szabad jobbágyot, 3 apjával élô fiút és 28 zsellért 
jegyeztek fel, de élt a faluban 2 pásztor, 3 molnár, egy-egy 
fazekas, sörfôzô, kovács és egy kereskedô, Salamon Mózes 
két vejével. Ekkoriban körülbelül 350-en lakhatták a tele-
pülést. 1746-ban már kereken 700 lelket írtak össze a Ca-
nonica Visitatio alkalmával, 122 családban. 1760-ban 202 
család, azaz már több mint 1000 fô lakott itt, tizenöt évvel 
késôbb 1113-an, 1789-ben 1371-en. A lakosok szlovák 
anyanyelvû római katolikusok, többségükben jobbágyok és 
zsellérek voltak. A háztartások közel negyedében akár 2-3 
család is élt, amely a korszakban is kiugró arány. A termé-
szetes szaporulat mellett a század során a betelepítés járult 
hozzá leginkább a növekedéshez.

A 19. század elsô felét illetôen 1820-ból maradt fenn 
egy sematizmus, ami szerint 1233 fô (1208 római kato-
likus, 9 evangélikus, 4 református és 12 zsidó) élt itt. Saj-
nos az 1831. évi pestisjárvány Isaszeget sem kímélte, de 
az 1840-es évek elején már 1422 (1398 római katolikus, 
12 evangélikus, 4 református, 8 zsidó), 1848 tavaszán vi-
szont csak 1382 fô lakta a falut. Ekkoriban vált uralkodóvá 
a magyar nyelv használata az oktatásban és a plébánián is. 
A fejlôdést a szabadságharc és az április 6-i csata törte meg, 
a falu ugyanis teljesen leégett. A polgári lakosság körében 
ekkor végbement pusztulás mértékérôl nem sokat tudni, de 
a regenerálódás hosszú ideig eltartott.

A 19. század második felétôl már korszerûbb módsze-
rekkel, több szempontot figyelembe vevô, rendszeres nép-
számlálások készültek. 1870-ben 1836, 1890-ben 2341 
fô élt Isaszegen, bár közben a település ismét teljesen le-
égett. A 20. század nyitányán már 3206, 1910-ben 4120 
lakos élt itt, azaz 40 év alatt körülbelül 220%-os növekedés 
mutatható ki. Az I. világháborús veszteségek és az azt kö-
vetô zûrzavaros idô a település népesedésén is meglátszik. 
1920-ban az összeírók 4590 fôt jegyeztek fel, ami a korábbi 
növekedési ütemhez képest visszafogott emelkedés.

A Horthy-korszakból két népszámlálási adat tudósít. 
1930-ban 5641 fô, 1941-ben 6495 fô élt Isaszegen, az-
az 70 év alatt három és félszeresére nôtt a település. A II. 
világháború azonban ismét óriási károkat okozott a lakos-
ság körében. Rengeteg isaszegi katona halt hôsi halált, rá-
adásul a helyi zsidó családokat is elhurcolták. További sú-
lyos csapás volt, hogy 1944-ben a front megmerevedett 
egy idôre Isaszegen, amelynek polgári áldozatai is voltak. 
1949-ben, a Rákosi-diktatúra kezdetén 6517 ember alkot-
ta a községet.

A Kádár-korban Isaszeg lakossága tovább növekedett: 
1960-ban 7454, 1970-ben 8663, tíz évvel késôbb 9120, 
1990-ben azonban csak 8789 ember élt itt.

A 2001-es összeíráskor, átmeneti csökkenés után 10 256 
lakost számláltak, ami a születések mellett a fôvárosból kiköl-
tözôknek is köszönhetô emelkedés. Nemzetiségérôl 9628 
magyar, 271 roma, 18 német, 11 szlovák, 8 szlovén, 6 uk-
rán, 4 román és 1-1 afrikai, arab, görög és zsidó nyilatkozott.

1402 és 2001 közt Isaszeg lakossága tehát százszorosá-
ra nôtt. Remélhetôleg a friss adatok is növekedésrôl adnak 
majd számot, és folytatódik ez a pozitív tendencia.

Fekete Bálint
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Köszönet
A „Segítôkéz” Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat sze-
retné megköszönni mindazoknak a segítségét, akik adomá-
nyaikkal hozzájárultak, hogy szolgálatunk sokféle módon gaz-
dagíthatta isaszegi családok életét a karácsonyi idôszakban.

Gyermekjóléti szolgálatunk a kapott pénzügyi támogatás-
ból húsz gyermek számára tudott a budapesti állatkertbe lá-
togatást szervezni. További húsz gyermeket pedig karácsonyi 
játszóház keretében közös pizzasütésre, vidám társasjátéko-
zásra hívtunk meg.

A családsegítô szolgálat munkatársai a beérkezett ado-
mányokból tizenöt család részére tudtak karácsonyi csoma-
got összeállítani. A csomagok alapvetô élelmiszereket, friss 
húst és tisztítószereket tartalmaztak, az adományban ré-
szesülô családok nagy örömmel fogadták a jókor érkezett 
segítséget. Mindezeken túl kiemelkedôen jó minôségû téli 
gyermekruházat is érkezett szolgálatunkhoz, amelyet célzot-
tan osztottunk szét gondozott családjaink között.

Ezúton szeretnénk mindenkinek megköszönni, aki hozzá-
járult adományával, hogy sok isaszegi gyermek és sok csa-
lád ünnepelhetett méltóbb körülmények között. Akinek az 
adományokat köszönjük: Ezüstkehely Patika, Gulyka József 
prépost, István Húsbolt, Jakus Festékbolt, Könczöl Gábor, Li-
get Patika, Piri és Guszti Virágbolt, Pogonyi Cukrászda, Vajda 
Tamás és családja, valamint más magánszemélyek.

Amatôr írók irodalmi klubja
Nemzetiségi Önkormányzatunk kezdeményezésére ama-
tôr írók klubját hozzuk létre a Jókai Mór Városi Könyvtár-
ral együtt mûködve. Irodalmi klubunk létrehozásához korra, 
nem re és nemzetiségre való tekintet nélkül várjuk a vers-, 
pró za-, dal- és szövegírókat. 

Szeretnénk létrehozni egy olyan irodalmi klubot, amely 
folyamatosan vonzza a lelkes mûkedvelôket, akikbôl könnyen 
vállalhatnak Ady Endrék, Jókai Mórok és Petôfi Sándorok.

Klubunk célja megismerni az Isaszegen élô amatôr író-
kat írásaikon, mûveiken keresztül, és segíteni, támogatni ôket 
abban, hogy városunk közönsége vagy akár az egész ország 
megismerhesse ôket. 

Ha úgy érzi, tud és szeret írni, vagy talán már írt is verset, 
prózát, dalszöveget, akkor kérem, jelentkezzen, és iratkozzon 
be irodalmi amatôr klubunkba. A klubtaggá válás teljesen in-
gyenes, nem kell mást tenni, csak elhozni egy verset, írást stb.

Elsô klubösszejövetelünk idôpontja: 2012. március 2. 
17.00 óra, helyszíne a városi könyvtár. Várunk minden ér-
deklôdôt! Jelentkezni lehet a 28/582-045, a 30/743-
8088 vagy a 70/977-9566 telefonszámon, illetve e-mail-
ben: isaszeg@vk-isaszeg.bibl.hu, evacsoki@freemail.hu.

Tisztelettel megköszönjük a Jókai Mór Városi Könyvtár ve-
zetôjének készséges együttmûködését.

Váradi Attiláné, a CKÖ elnöke

Disznótor a hagyományôrzésben
Összefogás a túlélésért, a tudás átadása a jövô nem-
zedékének, az ifjúság nevelése…

Ezekbôl a gondolatokból indulva különleges napot 
álmodtunk. Hívtunk segítségnek ifjat, tapasztaltat a ha-
gyományôrzôk disznótorához. A készülôdés – ahogy 
kell – már pénteken indult. A Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat (Fuferendáné Klári), Varga Jánosné 
Vera néni és Nagy Jánosné Marcsó néni adta a régi 
eszközöket. Összeállt a régi isaszegi konyha. Szomba-
ton már a Klapka György Általános Iskola segítségével 
a Bóbita Óvoda dolgozói is velünk tartottak. 

A fiúk férfias hévvel kergették a kötélvégre kapott 
„malackát”, közben pörgött ám a nyakba akasztott 
pálinkáspohárka. Szepesi Sanyi bácsi addig tekerte a 
régi-régi disznópörzsölôt, míg a szalmával jól meg-
pakolt malacka bôre felforrósodott, pontosabban a 
„fatuskó kérge” is elszínezôdött.

A böllérünk, Hajdú Zsolti, Marcsó nénivel olyan 
beleéléssel tudta felboncolni a „fatuskó” malackát, 

hogy ennek bizony nem sérültek a belei. Irányítá-
sukkal, valamint a Pont TV (Barta Zoltán) és Val-
kony Tóni bácsi filmezésével végighaladhattunk a 
disznóvágás minden mozzanatán. 

A lányok tisztították, fújták a belet, töltötték a kol-
bászt, Szalkai Istvánné Marika néni irányításával a lá-
nyok hajtogatták a hájas töpörtyûs pogácsa tésztáját.

Hogy, hogy nem, a móka végére töpörtyû, hur-
ka, kolbász és a jóféle pogácsa illata csábította a 
disznótoros vendégeket. Grúber Zsolti „zenekara” 
pörgôs talpalávalót varázsolt a fürge táncolóknak, be 
is merészkedtek a maskarások is – mint régen – a 
mulatozók közé.

A magyar népi kultúra nemzeti kultúránk gyöke-
re, forrása.  Azé a nemzeti kultúráé, amely megtartja 
azokat az emberi közösségeket, amelyek együtt, egy-
másért teszik dolgukat.

A munka, az ének, a tánc, a verses rigmusok az 
emberi lelket nemesbítik, s kell-e ennél sokkal több?

„Isten, áldd meg a magyart jó kedvvel, bôséggel”, 
ahogyan Kölcsey Ferenc leírta 1823. január 22-én. 
Nos, mi mindennek részesei voltunk. Népi hagyo-
mányaink bemutatásával tisztelegtünk nemzeti éne-
künk, a Himnusz írója elôtt Isaszegen, a mûvelôdési 
otthonban 2012. január 21-én, a magyar kultúra napja 
alkalmából rendezett hagyományôrzô program kere-
tében.

Verseczkyné Sziki Éva igazgató
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Emlékezés a Don-kanyarban elesett  
2. magyar hadsereg katonáira
Január 12-én este 6 órakor Isaszeg Város Önkormányzata, a Dózsa György Mûve-
lôdési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely, valamint a Történelmi Vitézi Rend Isaszegi 
Alegysége – az alegység közremûködésével – megemlékezést szervezett a Hôsök 
és Áldozatok Emlékparkjában a Don-kanyarnál 1943 januárjában súlyos veresé-
get szenvedett 2. magyar madsereg emlékére. 

A nagyszámú emlékezôk meghatódva fogadták a tragédia egyik isaszegi túl-
élôjének feljegyzéseit. „Az életemet megköszönöm a jó Istennek, hogy a sok 
veszélyben, mit átéltem, mindig velem volt és vigyázott rám! Köszönök mindent 
az isaszegieknek, hogy befogadtak.”

A fenti sorok vitéz Mikó László Emlékezés az életembôl címû önéletrajzi írá-
sából származnak. Vitéz Mikó László, aki megjárta a Don-kanyart, és végigélte 
a 2. magyar hadsereg tragédiáját, hazatérte után Isaszegen élt. Laci bácsi több-
ször is megsérült a Don-menti harcokban, s önfeláldozásával több katonatársát is 
megmentette. Bátorságával és azon harci tettével, amikor az ellenségtôl 45 dob-
táras géppisztolyt, 2 nehézpuskát és 2 aknavetôt szerzett, kiérdemelte vitézzé 
avatását. „Január 14-én az oroszok majdnem teljesen „leváltották” a magyar 
hadsereget. Így 9 családapát megmentettem tán a biztos haláltól. Bíztam ab-
ban, hogy azok a fegyverek, amiket szereztem, egy kis bizalmat adnak a kato-
náinknak.” Lassan három év telt el azóta, hogy mint a Történelmi Vitézi Rend 
tagját, nagy tisztelettel kísértük ôt utolsó útjára az isaszegi temetôben. Elment, 
de itt hagyta nekünk önéletrajzi írását, harctéri feljegyzéseit. A megemlékezésen 
elhangzott írásból egy rövid részlet: „1943. január 14-én az orosz haderô elérte 
az állásainkat. A századparancsnokunk tudatta a katonáikkal, hogy vissza kell 
vonulnunk, mert 60 kilométerre a hátunk mögött be vagyunk kerítve. A vissza-
vonulásunk elég rendben zajlott, és az emberek bíztak a fegyvereinkben. Sajnos 
a Halálvölgy elôtt, ahol az orosz csapatok igen nagy erôvel támadtak minket, 
nem tudtuk felvenni a harcot a harckocsik ellen. Századunk ekkor kezdett meg-
gondolatlanul visszavonulni. Én, körülbelül 80 fôvel 
együtt, Osztrogosz felé vonultam vissza. Úgy hallot-
tuk, hogy ott még vannak magyar csapatok. Igye-
keztünk áttörni a bekerített vonalat és felzárkózni 
hozzájuk. A halálvölgyi támadásnál kapott sebesü-
lésem kiújult, ezért kórházba kerültem. A kórházból 
kijövet megkerestem a 13. gyalogezredbôl megma-
radt katonákat. Ez körülbelül kilencszáz ember volt, 
lerongyolódva, fegyvertelenül.”

A felolvasás után vers, majd a Don-kanyar „há-
borús hangulatát” idézô zeneszámok következtek. 
A megemlékezés koszorúzással és mécsesek elhe-
lyezésével végzôdött. „Aludjatok hát, Isten katonái, 
aludjatok, ti boldog pihenôk! Ringassanak szelí-
den, mint az álom, idegen földek, távoli temetôk!” 
(Dr. Zempléni Miklós: Honvédeink sírkeresztjére)

vitéz Bodrogi Imre

Fotó: Szmolicza József
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magyarország
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatai
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a szociálisan hátrányos helyzetû személyek részére üdülésük, pihenésük,  
rekreációjuk elôsegítése érdekében pályázatot hirdet meg.

A kormány döntése szerint útjára in-
dul az Erzsébet-program, azaz a szo-
ciális üdültetés új rendszere. Az Er-

zsébet-program keretében elsô lépésként 2 milliárd forint 
értékben pályázatot hirdet meg szociálisan hátrányos hely-
zetûek részére üdülésük, pihenésük, rekreációjuk elôsegíté-
sére. Így a nyugdíjasok, a fogyatékossággal élôk, a nagycsa-
ládosok, illetve a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
munkavállalók támogatásban részesülhetnek üdülési szol-
gáltatás formájában, amelyet állami tulajdonban lévô üdü-
lôkben vehetnek igénybe a szociálisan rászorulók. A kérelem 
benyújtásához szükséges adatlap január 16-tól február 29-ig 
nyújtható be az alábbi pályázati lehetôségekre: 
– „Feltöltôdés” – nyugdíjasok részére,
– „Élmény együtt” – nagycsaládosok részére,
– „Vár a pihenés” – fogyatékossággal élô személyek részére,

– „Pihenô gondoskodás” – szociális, gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti intézmények munkavállalói részére.

A pályázati kiírásról szóló részletes információ és az igény-
bevételéhez szükséges kitöltendô dokumentumok letölthe-
tôk a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány honlapjáról: www.
mnua.hu. Amennyiben további kérdése van, kérjük, fordul-
jon a telefonos ügyfélszolgálathoz az 1/371-3242-es tele-
fonszámon munkanapokon 8 és 16 óra között. 

A pályázattal kapcsolatban segítséget nyújt a család-
segítô szolgálat (Móricz Zs. u. 12., telefon: 28/494-042).

Törvény a nem dohányzók védelmérôl
Magyarországon a KSH adatai szerint 28 ezer ember hal meg évente a dohányzás okozta betegségekben, fôként 
szív-ér rendszeri megbetegedésekben, tüdôrákban. A világon az „elôkelô” hatodik helyet foglaljuk el az elszívott ci-
garetta mennyiségét illetôen (évi 20 milliárd szál, amelyre a dohányosok körülbelül 300 milliárd Ft-ot költenek el). 

A passzív dohányzás egészségkárosító, és nincs minimális 
szint, ami alatt biztonságosnak mondható. A dohányfüstmen-
tes környezethez mindenkinek joga van. A kormány köteles-
sége az egyének védelme, a dohánytermék-fogyasztás és a 
dohányfüst pusztító egészségi, szociális, környezeti, gazdasági 
következményeinek visszaszorítása. A nem dohányzók egész-
ségének védelme, ezáltal a dohányzással összefüggô megbe-
tegedések és halálozások számának csökkentése a zárt nyil-
vános helyeken bevezetett teljes körû dohányzási tilalommal 
érhetô el. A nem dohányzók védelmérôl és a dohánytermé-
kek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 
törvény módosítása január elsejével lépett hatályba.

Teljes dohányzási tilalom vonatkozik:
A közoktatási intézményben, gyermekjóléti, gyermekvédel-
mi intézményben, egészségügyi szolgáltatónál, közforgalmú 
intézmény zárt légterû helyiségeiben és a bejáratától szá-
mított 5 méteres távolságon belül. A helyi közforgalomban 
közlekedô közösségi közlekedési eszközön, munkahely zárt 
légterû helyiségeiben, közterületi játszótereken, továbbá a 
ját szóterek külsô határvonalától számított 5 méteres távolsá-
gon belül. A közforgalmú vasúti létesítmények és pálya tar-
tozékainak személyforgalom számára megnyitott területein, 
megállóban, várakozóhelyen, illetôleg -helyiségben, valamint 
nyílt légterû megálló, várakozóhely esetén annak külsô határ-
vonalától számított 5 méteres távolságon belül. 

Csak kijelölt helyen megengedett a dohányzás:
A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzás-
ra kijelölt helyeket, helyiségeket, valamint közterületeket fel-
irat vagy más egyértelmû jelzés alkalmazásával szembetûnô 
mó don meg kell jelölni.

A tulajdonos/fenntartó/munkáltató döntésétôl  
függôen: 
1.  Helyi önkormányzat rendeletében közterületet nemdo-

hányzó közterületnek nyilváníthat. 
2. Magánforgalomban közlekedô közösségi közlekedési esz-

közön a dohányzóhely kijelölésérôl az üzembentartó dönt. 
3. Szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú 

intézmény üzemeltetôje az intézményt nemdohányzó in-
tézménnyé nyilváníthatja. Ebben az esetben dohányzó-
helyet nyílt légtérben sem kell kijelölni. 

4. A munkáltató a munkahelyet nemdohányzó munkahely-
lyé nyilváníthatja. Ebben az esetben a munkavállalók az 
intézmény teljes területén nem dohányozhatnak, bele-
értve pl. az udvart is. Munkáltató az ügyfelek részére to-
vábbra is köteles dohányzó helyet nyílt légtérben kijelölni. 

A dohányzási tilalmak, korlátozások megsértése esetén a 
nem dohányzók védelmérôl szóló törvény szerint 50 ezertôl 
félmillió forintig terjedô egészségvédelmi bírság szabható ki. 

forrás: internet
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Lengyel délután az isaszegi Falumúzeumban 
2011. november 12-én harmadik alkalommal került megrendezésre az Isaszegi Múzeumbarátok Körének immár 
hagyományossá vált „Lengyel délután” címû programja a Falumúzeumban. A mostani programot a Lengyel Köz-
társaság nemzeti ünnepe, november 11-e, a függetlenség nemzeti napja alkalmából rendezték meg.

A vendégeket és az elôadókat a rendezvény házigazdája, 
Szat máry Zoltán, a Múzeumbarátok Körének elnöke köszön-
tötte. Külön is üdvözölte dr. Kardos Gábor urat, Isaszeg város 
alpolgármesterét.

Lengyel délutánunk elsô elôadását dr. Dürr Sándor, a 
Múzeumbarátok Körének elnökségi tagja tartotta Józef Pił-
sudski marsall, a lengyel államférfi címmel. Józef Klemens 
Piłsudski (1867–1935) lengyel államférfi, tábornagy, a má-
sodik Lengyel Köztársaság elsô államfôje. Az elsô világhábo-
rú közepétôl haláláig Piłsudski komoly befolyással bírt a len-
gyel politikára, de fontos alakja volt az európai politikának is. 
Nagyrészt neki köszönhetô, hogy Lengyelország 1918-ban, 
felosztása után 123 évvel visszanyerte függetlenségét.

Szabó Eszter, az ELTE Lengyel Tanszékének hallgatója  
Mi az elsô brigád címmel tartott elôadást. Ismertette a Józef 
Piłsudski által alapított, az Osztrák–Magyar Monarchia csapa-
taival együtt harcoló híres lengyel katonai egység létrejötté-
nek körülményeit, szervezeti felépítését, ismertebb parancs-
nokait és katonáit, Virtuti Militari kitüntetést elnyert hôseit és 
az elsô brigád legfontosabb csatáit.

Eljöttek a rendezvényre az Isaszegen jól ismert Wysocki 
Légió Hagyományôrzô Egyesület tagjai Máté Endre ha gyo-

mány ôrzô fôhadnagy vezetésével. A légió két katonája Pił-
sudski marsall emlékére díszôrséget állt a rendezvényen. 

Idei rendezvényünkön két nyugalmazott katonatiszt is je-
len volt. A tiszt urakat Máté Endre mutatta be. Elsôként a 
97 éves magyar–lengyel származású Niżałowski Ernô repülô 
százados urat, aki cserkész korában, Varsóban még találko-
zott és kezet foghatott Piłsudski marsallal. A 92 éves Bolváry 
József magyar királyi huszár fôhadnagy úr életrajzát Máté 
Endre foglalta össze.

A program második részében a vendégek lengyel katona-
dalokat hallgattak, és megnézték azt a kis kiállítást is, melyet 
Szmolicza József, a helytörténeti gyûjtemény munkatársa 
nagy gonddal és munkával állított össze az 1920. évi var-
sói csata emlékhelyeirôl, végül megtekintették A két tölgyfa 
címû rövidfilmet. A film a magyar–lengyel barátságról szólt, 
2007-ben készült. A filmet a Lengyel Kulturális Intézettôl köl-
csönöztük.

Ezúton is köszönjük a szervezôk, az elôadók, a polgármes-
teri hivatal és a Lengyel Kulturális Intézet, illetve a Lengyel 
Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet segítô közremûködését. 

Szmolicza József
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kultúra

oktatás
Damjanichos gyerekek  
atlétikai versenyeredményei
A Magyar Atlétikai Szövetség 2012. január 7-én Dunakeszin rendezte meg 
a gyermek korcsoportos atléták fedett pályás atlétikai versenyét. Iskolán-
kat ezen a versenyen Hajdu Nikolett, Szôke Nikolett, Hanák Szabolcs, 
Moravecz Milán, Zemen Dávid 5.a és Rostás Krisztián 5.b osztályos tanulók 
képviselték. A gyerekek 60 méteres síkfutásban és távolugrásban indultak.

Az erôs mezôny ellenére szép erdményeket értek el: 60 méteres síkfu-
tásban Rostás Krisztián 3., Szôke Nikolett 5., távolugrásban Rostás Krisztián 
2. helyezést ért el.

Gratulálunk az eredményekhez a gyerekeknek és felkészítô tanáruknak, 
Kelemen Csiki István tanár úrnak.

Tóthné Ludman Ilona

Könyvtári hírek
Lezajlottak a magyar kultúra napja alkalmából tervezett ren-
dezvények. Január 20-án, pénteken hallhatták a szép szám-
mal megjelent érdeklôdôk az Álmos Király Akadémia har-
madik elôadását Szkíta ôsbölcsesség címmel. A Tóth Árpád 
Nemzeti Társaskör dalárdája meglepetéssel készült. Fehér 
Holló Öskü Új nap virrad címû táltosdalát adták elô, melyet 
Szmolicza József ikonfestô kísért táltosdobon.

Január 21-én, szombaton tartottuk a könyvtár szervezésé-
ben programjainkat. Minden látogatónk egy emléklapot ka-
pott, melyen a Himnusz szövege olvasható Kölcsey kézírásá-
val, a háttérben Munkácsy Mihály Honfoglalás címû képével. 
Utóbbinak érdekessége, hogy Jókai Mór arcképét is láthatjuk 
rajta. A mi himnuszunk egy közbenjáró imádság: Isten, áldd 
meg a magyart. Ilyet egyet len európai nép sem mondhat 
magáénak. Miért fontos ma, hogy mit hagyott ránk Kölcsey 
e nemzeti imában? Wass Albert írja: Ki bántja a magyart, 
Téged is üt. Nemzeted jussát, igazát védeni kötelességed. 
Csak úgy lesztek erôsek, ha megvéditek egymást. Mert bár-
melyik magyar vesztesége a Te veszteséged is. E nap elsôd-
leges célja, hogy felhívjuk a figyelmet azokra az értékekre, 
amelyeket az évszázadok során sikerült megôriznünk.

A gyerekeknek háromszor fél órában kilenc diafilmet 
vetítettünk, elsôsorban népmeséket, mint A só, Az égigérô 
paszuly, de láthatták a Misi mókus kalandjai, a Kincses szi-
get, a Róka Rudi a falu rossza címû meséket is. Ez a kez-
deményezésünk új, melyet szeretnénk folytatni a jövôben 
is havonta egy alkalommal. A mesék felolvasásában nagy 
segítségünkre volt Nagyváradi Kitti hatodik osztályos olva-
sónk, akinek a közremûködését ezúton is köszönjük. Miért 
vetítünk diafilmet? A vetítés – technikájánál fogva – módot 
ad a gyerekeknek arra, hogy a képet feldolgozhassák, meg-
értsék, és módjuk van kérdezni. Ezzel teret ad már az óvo-
dás korban kialakítható megfelelô szövegértésnek. A video- 
és DVD-filmnézéssel ellentétben ez egy közösségi élmény, 

melyre a gyerekeknek (de felnôtteknek is) nagy szükségük 
van. A vetítés varázslat. Kockáról kockára peregnek az ese-
mények, élô hangon szól a történet.

Álljon meg egy kérdésre címû irodalmi játékunkban húsz 
aznap betérô olvasónk vett részt. A kérdések a Himnuszt, 
valamint három Isaszeggel kapcsolatban álló író-költô – Jó-
kai Mór, Petôfi Sándor és Tóth Árpád – mûveit és isaszegi 
emlékhelyeit érintették. Olvasóink ügyesen megoldották a 
feladatokat, és így mindannyian egy-egy általuk kiválasztott 
ajándékkönyvvel távozhattak. Elsô megfejtônk Toldi Tímea 

volt, aki Walter Scott Ivan-
hoe címû regényét válasz-
totta. A délután jó han-
gulatban és tartalmasan 
telt el, a magyar nemzeti 
himnusz születésnapjához 
méltóan. 

Február 18-án van 
névadónk, Jókai Mór szü-
letésnapja. Ebbôl az al-
kalomból február 17-én, 
pénteken délután a gyere-
keknek mesedélutánt tar-

tunk. Felnôtt olvasóinkat irodalmi totóval várjuk. A három 
szerencsés megfejtô Jókai egy-egy könyvét kapja ajándékul. 
Szeretnénk a kerepesi temetôben meglátogatni Jókai sír-
emlékét, erre a programunkra minden érdeklôdôt szeretet-
tel várunk. Telefonszámunk: 28/582-045.

Március 2-án, pénteken délután 5 órakor tartjuk az Ama-
tôr Írók Irodalmi Klubjának elsô összejövetelét.

Várunk minden olvasni szeretô isa sze gi lakost nyitvatartá-
si idônkben: hét fôn, kedden, csütörtökön és pénteken 9-tôl 
18 óráig, szombaton 13-tól 18 óráig. Szerdán zárva tartunk.

Majsa Györgyné könyvtárvezetô
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civil fórum
Közgyûlést tartott az Isaszegi Horgász Egyesület
A település egyik legrégebbi civil szervezete 2012. január 
14-én, szombaton délelôtt tartotta évindító közgyûlését. Az 
1946-ban alakult egyesületet ma is szép számú tagság al-
kotja, akik között a legfiatalabb gyermekektôl az ôsz hajú, 
idôsebb korosztályig sokmindenki megtalálható ebben a ter-
mészet és horgászat szerelmeseit összetartó közösségben. 
Pásztor László alapító tagként nyolcvanévesen is aktívan 
részt vesz az egyesület munkájában.

A közgyûlésre meghívást kapott az önkormányzat is. Hat-
vani Miklós polgármester és Pénzes János alpolgármester 
elsô napirendi pontként tájékoztatást adott a tagságnak a 
horgásztóval kapcsolatos kérdésekrôl. Mindenki elôtt ismere-
tes, hogy valamikor tôzegbányászat folyt a területen, ennek 
következtében alakultak ki a jelenlegi állapotok. A bányászati 
tevékenység felhagyása után rekultiválni kellett volna a te-
rületet, amit a bányászati tevékenységet engedélyezô álla-
mi szervnek kellett volna megkövetelni a kitermelést végzô 
vállalkozástól. A jogutód nélkül megszûnt vállalat ennek a 
kötelezettségnek nem tett eleget. A tájsebek megszüntetése, 
a Rákos-patak medrének visszaállítása így az államra hárul. 
Nagyon sok elképzelés fogalmazódott meg a terület rende-
zésére, ám eredmény nem született. A korábbi években az 
önkormányzat is jelentôs pénzekkel és tervekkel próbálta 
kieszközölni az illetékeseknél a helyreállítást, de ez sajnos 
elmaradt. A sokszáz millió forintos költséget igénylô munka 
végleg elmaradni látszik, mivel a hosszú évek óta húzódó 
folyamat végére a bányakapitányság jogerôs határozata tett 
pontot azzal, hogy a bányászati tevékenységet befejezettnek 
nyilvánította. 

Az önkormányzat elindította a terület rendezését, a va-
lóságos állapotnak megfelelô mûvelési ág meghatározását 
és földhivatali bejegyeztetését. A horgászegyesülettel erre az 
átmeneti idôszakra is szerzôdést kötött az önkormányzat, és 
biztosítja a horgászok sportolását, pihenését. Türelmet, meg-
értést és együttmûködést kért polgármester úr a tagságtól, 
mert az állapotok végleges rendezése hosszabb idôt igényel. 
Azt is jelezte, hogy ennek a patinás isaszegi egyesületnek az 
önkormányzat a jövôben is biztosítani szeretné a tavakon va-

ló horgászást. A jövôt illetôen pedig javaslattal élt, miszerint 
egy szabadidôpark kialakítása lehetne a cél, amely a város 
lakói számára is kulturált pihenést biztosítana. Ezt a javaslatot 
nagyon jónak tartotta a tagság is.

A közgyûlés további napirendjeiben többek között a ter-
vekrôl és az éves programokról tárgyalt az egyesület tagsá-
ga. A kisebbik tavon szeretnék bevezetni a sporthorgászatot, 
meghonosítani a „fogd ki és engedd vissza” horgászatot. Új 
kezdeményezésként elkülönített helyet szeretnének kialakí-
tani a gyerek horgászok számára, ezáltal még jobb lehetô-
ségeket biztosítva számukra. Ingyenes gyermek-horgászver-
senyeket szerveznek, ahol szendvicset, üdítôt és jutalmat is 
kapnak a versenyzôk. Tájba illô, szép esôbeállókat és tûz-
rakóhelyeket, padokat, asztalokat is létesítenének, hogy ez-
által is vonzóbbá tegyék az idelátogató horgászok számára a 
tavakat. A jelenlévôk megfogalmazták azt is, hogy hosszabb 
távú együttmûködési szerzôdést szeretnének kötni az önkor-
mányzattal, hogy biztosabban és kiszámíthatóbban tervez-
hessék az egyesület beruházásait.

 Pénzes János alpolgármester
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egyház
Kálvin-tér
Városunk második legnagyobb egyháza a református. Ezen írás a gyülekezetünk életére szeretné az olvasók figyel-
mét ráirányítani.

Több mint száz éve, 1906-ban még leányegyházként alakul-
tunk meg, 1949 szeptemberében épült meg a Kossuth La-
jos utcában a ma is álló, puritán, ám odabenn fészekmeleget 
árasztó templomunk. Isten eme hajlékának 226 aktív egy-
házfenntartó tagja van, ám közel négyszer ennyi református 
hit szerint keresztelt ember élhet Isaszegen. Bajusz Árpád 
nagytiszteletû úr csaknem két évtizede szolgál a gyülekezet-
ben, amelynek a világi vezetését a presbitérium látja el, élén 
Szendrô Dénes gondnokkal. Istentiszteleteink vasárnap 10 
órakor kezdôdnek, emellett bibliaórákat minden pénte-
ken 18 órakor tartunk. A felnôtt-istentisztelettel egy idôben 
a templom részét képezô gyülekezeti teremben gyermek-is-
tentisztelet zajlik, hozzáértô gyülekezeti tagjaink szolgálatával.

A novemberben lezajlott presbiteri tisztújítást követôen 
januárban számolt be lelkipásztorunk és gondnokunk az 
elôzô év hitéleti munkájáról. Ezen nem csupán a nehezedô 

környezetben talpon maradni tudó nyáj gazdasági helyzeté-
rôl, hanem az egyes munkaágak eredményeirôl is szó esett. 
Missziós önkénteseink felkeresik az idôs és beteg gyüleke-
zeti tagokat, lelkészünk hitoktatást végez, felkészíti a konfir-
mációra az arra érett korosztályt, missziói szolgálatot lát el 
esetenként más településen. Az Isaszegi Történelmi Napok 
eseményeinek egyik helyszíne mindig a templom, amelynek 
falán emléktábla emlékeztet a magyar–lengyel testvériségre.

A presbiterek és érdeklôdô testvéreink az egyházmegye 
körzeti presbiteri találkozóin is ott vannak, egy ízben mi vol-
tunk eme alkalom házigazdái 2011-ben. Mátraházán csen-
desnapokon való részvételre is nyílik lehetôség, amelyek 
a hitben való elmélyülést szolgálják. A templom kulturális 
– irodalmi, zenei, bábos, képzômûvészeti – rendezvények 
színhelye, az ezeket követô szeretetvendégség a kötetlen 
együttlétre ad meghitt alkalmat. Tavaly kirándultunk is a fel-

vidéki Párkány imaházába, egyben látoga-
tást tettünk a közeli Csúz kastélyába, ahol 
magyar történelmi-honismereti program 
élményében részesülhettünk. Testvérgyü-
lekezetünk a horvátországi Csúza refor-
mátus közössége, velük szintén kölcsönö-
sen látogatjuk egymást.

Ezúton is kérjük egyfelôl a regisztrált 
egyháztagjainkat, hogy minél nagyobb 
számban vegyenek részt a vasárnapi és 
pénteki alkalmainkon, egyben az ere-
jükhöz mérten vegyék ki a részüket az 
egyház fenntartásából a rendszeres já-
rulék befizetésével és adományok for-
májában. És szólunk a „rejtôzködô há-
romnegyedhez” is, akikrôl tudunk, de 
valamilyen okból nem élnek a hit kö-
zösségi megélésének a lehetôségével! 
A lelkészi hivatal a Kossuth Lajos utca 72. 
alatt minden nap nyitva áll, hogy jelent-
kezzenek, bekapcsolódhassanak Isten or-
szágának építô munkájába.

Bajusz Árpád lelkipásztor beszámo-
lói szavaival: „Hálaadásunk akkor lesz 
áldott, ha megtanulunk az apostol sze-
rint nézni és látni életünk dolgaiban (…) 
Tudjunk Jézusra tekinteni, s akkor látha-
tóvá válik a láthatatlan is, és higgyük, 
hogy ebben a látásban Ô segítségünkre 
lesz ebben az esztendôben is.” Áldást, 
békességet kívánunk minden testvérünk-
nek, annak tekintve a nem református 
isaszegieket is.

Dr. Székely András Bertalan presbiter
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A katolikus egyházközség eseményei
Baba-mama klub 
Baba-mama klubot tartunk minden pénteken 10 órától a Ka-
tolikus Otthonban. Minden érdeklôdôt szeretettel várunk. 

Farsangi bál
Február 4-én, szombaton délután 4 órától lesz a hagyomá-
nyos farsangi bál a Katolikus Otthonban. A belépô sütemény 
és üdítô. Lesz jelmezverseny, versenyek, zene, tánc, tombo-
la. Minden érdeklôdôt szeretettel várunk.

Február 2., gyertyaszentelô boldogasszony ünnepe
Negyven nappal Jézus születése után a zsidó törvények sze-
rint Mária és József elvitte a gyermeket bemutatni a templom-
ba. Hálából két galambot vittek ajándékul Istennek. A Szent 
pár semmiben sem különbözött a többi, gyermekéért hálát 
adó családtól, mégis ôket szólította meg egy öregember. Ô 
Simeon, aki azt az ígéretet kapta Istentôl, hogy megláthatja 
földi szemeivel az Isten fiát. A Szentlélek indíttatására éppen 
akkor ment a templomba. Amikor meglátta Máriát, odalépett 
hozzá. Talán át tudjuk érezni ennek az embernek az örömét 
a szavai hallatán: „Bocsásd el most, Uram, szolgádat, sza-
vaid szerint békességben, hiszen már meglátták szemeim, 
akit küldtél, az Üdvözítôt.” (Lk 2, 29-30) Immár boldogan 
meghalhat, vagyis már nincs miért élnie, hiszen a MINDEN-t 

látta. A karjaiban tarthatta az Isten fiát. A legtöbbet, amit kí-
vánhatott. Irigykedhetünk is Simeonra akár az ígéret, akár a 
találkozás miatt. De a szentmisében mi is kézzelfoghatóan 
találkozhatunk Jézussal az oltáriszentségben. Talán inkább 
osztozzunk az örömében. 

Február 22., hamvazószerda 
Ezen a napon kezdôdik a nagyböjt. Ez az idôszak, negyven 
napon keresztül, a húsvéti felkészülés ideje. Hamvazószer-
dán és a nagyböjti péntekeken hústilalom van, de le lehet 
mondani még bármely más, számunkra kedves, élvezetes 
dologról is (számítógép, TV, csokoládé stb.). Nagyböjtben 
pénteken este és vasárnap délután keresztút-járás van a 
templomban. Ezeknek célja, hogy tudatosan készüljünk Jé-
zus halálának és feltámadásának ünneplésére. Lemondással, 
imádsággal kapcsolódjunk bele Megváltónk szenvedésébe. 
Ne azért mondjunk le a húsról, vagy akár más dologról, mert 
az egyház ezt parancsolja, hanem mert szeretjük Jézust, kö-
zösséget akarunk vállalni vele. S ha belegondolunk, ez a kis 
vezeklés kevéske áldozat bûneink miatt. Használjuk ki ezt az 
idôszakot, hogy igazi húsvétot élhessünk meg. Olyat, amely-
ben a feltámadás öröme tölt el minket. Olyat, amelyben mi 
is új életre „támadhatunk” már itt, a földi életünkben. 

Szárazné Marika
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sport

Farsangi sport show 
Február 25-én 13–21 óra között a tornacsarnokban

Szeretnél kellemesen eltölteni egy napot? Szeretnéd össze-
mérni ügyességed? Vannak ötleteid, barátaid? Ha igen, vegyél 
részt barátaiddal együtt ezen a vidám, szórakoztató ügyességi 
versenyen, amelyet az alábbi kategóriákban rendezünk meg:
– 11 órától általános iskolai csapatok
	 •	 alsó	tagozat	8	fô,
	 •	 felsô	tagozat	8	fô,
– 14 órától nyugdíjas csapatok 6 fô,
– 14 órától felnôtt csapatok 10 fô,
– 17 órától
	 •	 jelmezes	bemutatók,
	 •	 Csata	táncegyüttes	bemutatója,
	 •	 eredményhirdetés.
Nevezési határidô: 2012. február 20. (hétfô). Nevezni le-
het a 20/490-0387-es telefonszámon a szervezônél.
Versenyfeladatok összetétele:
– sorverseny,
– szellemi totó,
– külsô feladat,
– jelmezes bemutató.
Díjazás: az elsô helyezett csapatok elnyerik a farsangi sport 
show-kupát. 

A versennyel kapcsolatban felvilágosítást kaphatnak a 
20/490-0387-es telefonszámon Palaga Sándorné Mártitól.

Isaszegi extrémsport-pálya
2011 szeptemberében egy olyan kezdeményezés indult Isa-
szegen, amely arra hivatott, hogy találjuk meg azt a hasznos 
sport- és szabadidôs programot, amely lehetôséget nyújt fia-
taljainknak (biciklisek, görkorisok, gördeszkások), hogy kultu-
rált helyszínen tölthessék idejüket.

2012 tavaszán indul meg ennek az Isaszeg sportszínvo-
nalát jelentôs mértékben emelô extrémsport-pályának, más 
néven skateparknak az építése. A pálya mindennapi spor-
tolási lehetôséget biztosít majd a fiatalok számára, akik egy 
új és érdekes mozgásvilággal ismerkedhetnek meg. A skate-
park kialakítását tekintve tartalmaz negyedíveket (negyedkör 
rámpákat), döntött falakat, csúszó korlátokat és nem utolsó-
sorban a biztonságos gyakorláshoz nélkülözhetetlen, és ha-
zánkban ritkaságnak számító szivacsgödröt. Ez egy körülbelül 
két méter mély, fallal körülvett és puha szivacskockákkal fel-
töltött „gödör”, ami a BMX-eseknek, gördeszkásoknak, gör-

korisoknak, illetve 
parkour akroba-
táknak nyújt biz-
tonságos gyakor-
lási lehetôséget. 
A skatepark felépülése nagyban hozzájárul a városban és 
vonzáskörzetében élô fiatalok rendszeres testmozgásához 
és szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindezt a friss leve-
gôn, összetartó, családias légkörben.

Az építésrôl folyamatosan tájékoztatjuk városunk lakóit és 
az érdeklôdôket.

Kérjük önöket, hogy javaslataikkal segítsék terveink meg-
valósulását. Ötleteiket a következô címeken várjuk: Mészá-
ros Gusztávné képviselô, 2117 Isaszeg, Templom utca 31., 
Kovács Tamás hivatásos sportoló, sportszervezô, 2117 Isa-
szeg, Orgona u. 10. Telefon: 20/544-3300.

A Genki Wado Karate és Sza-
badidôsport Egyesület hírei
Az elmúlt év sikeres zárása után újult erôvel folynak fog-
lakozásaink a Hétszínvirág és a Bóbita Óvodában a legki-
sebbeknek, a kezdô és haladó csoportjaink edzései pedig 
a SZISZI-ben zajlanak.

A 2012-es év tervei között szerepel egy célirányosan 
a felnôtt korosztály számára kialakított kezdô csoport indí-
tása február közepétôl. 

Az idei versenyszezon kiemelt megmérettetései feb-
ruár 19-én a Budapest és Vidék Bajnoksággal indulnak, és 
a háromfordulós Magyar Bajnoksággal folytatódnak. A fô 
versenyek közötti idôszakban több kisebb versenyen sze-
rezhetnek rutint karatékáink.  

Az elsô félév két legjelentôsebb eseménye: május 
1-jén az immár harmadik alkalommal megrendezésre ke-
rülô Genki Családi Sport- és Egészségnap, valamint június 
25-tôl hagyományos egyhetes nyári edzôtáborunk Gyo-
maendrôdön. 

Egyesületünkbe a tagfelvétel folyamatos. Szeretettel 
várunk minden sportolni vágyót korra és nemre való te-
kintet nélkül. Naprakész információk találhatók honlapun-
kon, a www.genki.hu címen. 

Sportbaráti üdvözlettel:
Jakab László
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egészségügy
Alkoholizmus 
Az alkoholizmusnak súlyos szociális, egészségre kiható, messzemenô társadalmi kö-
vetkezményei vannak. A családok felbomlásának egyik leggyakoribb oka. Az alkoho-
lizmus testi-lelki függôség, ami felülír mindent. Az elmúlt tíz-tizenöt évben megtöbb-
szörözôdött az alkoholfüggôk száma, és jelentôs mértékben nôtt az aránya a fiatalok, 
illetve a nôk körében. Egy nemzetközi felmérés szerint Magyarország ebben a tekin-
tetben a harmadik helyen áll. 

Az Anonim Alkoholisták (AA) csoportja a „Segítôkéz” Család-
segítô és Gyermekjóléti Szolgálat épületében tart rendszeres 
összejöveteleket. Az AA-csoport olyan férfiak és nôk közös-
sége, akik ivásproblémával küzdenek. Bárki tag lehet, aki ten-
ni akar valamit problémája ellen. Az Anonim Alkoholisták az 
vallják, hogy együtt képesek arra, amit egyedül nem tudnak 
megtenni. Személyes tapasztalataikat osztják meg egymás-
sal, és így folyamatos segítséget tudnak nyújtani a gyógyu-
ló alkoholistáknak. Az AA elsôdleges célja, hogy a felépülés 
üzenetét átadja a segítséget kérôknek. Az alábbiakban a cso-
port egy tagja vall a szenvedélybetegségérôl.

Tibor vagyok, alkoholista. A szüleim elváltak tízéves 
koromban. Otthon mindennapos volt a veszekedés, ami 
kisbaltadobálásig is fajult olykor. Én ezt nagyon nem sze-
rettem volna folytatni. Nagyon nem akartam inni, de nem 
tudtam barátokat szerezni, valamiért nem mûködött a kom-
munikáció az emberekkel. Abban a pillanatban azonban, 
ahogy alkoholt fogyasztottam, azonnal felszabadultam, és 
már tudtam beszélni bárkivel, el mertem mondani a vé-
leményemet. Ezért elkezdtem használni az alkoholt. Hosz-
szú ideig kordában tudtam tartani az ivásomat, de egyre 
sûrûbbé vált, hogy nem azért ittam, mert jólesett, hanem 
azért, mert a mûködésemhez kellett. Csak ittasan tudtam 
vezetni, beszélgetni, a beosztottjaimat irányítani vagy el-
fogadni a felsôbb utasításokat. A reggeli rosszulléteket az 
otthoni tartalék pia orvosolta. Persze végig azt gondoltam, 
hogy a körülöttem lévôk nem látják az állapotomat. Még 
azt sem vettem észre, hogy nem véletlenül kaptam magam 
mellé a fônökeimtôl a munkámhoz egy sofôrt. 

Eljött egy pont (1996-ban), amikor elmentem egy AA-
gyûlésre (Anonim Alkoholista gyûlés: alkoholisták ön se gítô 
csoportja). A feleségemmel mentem, és talán egy kicsit az ô 
kedvéért. Ezután még hét évet ittam. Ez sokkal keményebb 
volt lelkileg, hiszen valahol mélyen bennem volt, hogy van 
megoldás. 2000-ben megszületett a gyermekem, amit egy 
hosszabb absztinencia követett, de mindig elkövettem azt a 
hibát, hogy alkoholmentes sört és gyerekpezsgôt fogyasz-
tottam. Ezeket persze követte az igazi sör, majd bármilyen 
alkoholos ital. A fogadkozásaim teljesen hasztalanok voltak. 
A kocsmákban általában keveset ittam, de az autóm min-
dig fel volt tankolva – nem csak benzinnel, hanem fél liter 
Vodkával is. 

2003-ban közeledett a mélypontom, mert már egyre 
többször kerültem elvonók fogadóhelyiségeibe, de nem vol-
tam hajlandó sehova befeküdni. „Szerencsétlenségemre” 
szeretteim találtak egy olyan intézményt, ahova nem kellett 

okvetlenül befeküdnöm, 
hanem bejárós lehettem. 
Ezt hajlandó voltam bevál-
lalni. Akkor már hajlandó 
voltam a feleségem meg-
nyugtatására valamit lépni. 
Nagyon hasznos volt, amit a terápián hallottam, és a min-
dennapos AA-gyûlésre járás. Ekkor kezdtem el megtanul-
ni beilleszkedni egy közösségbe. Rengeteg AA-s irodalmat 
olvastam a terápia idején. Magamnak is meglepetés volt, 
hogy nem menekültem el, sôt, egyre jobban megtetszett az 
AA-program. Azelôtt minden nehézség elôl elfutottam, de 
most befejeztem a terápiát, és azután is rendszeresen jár-
tam a gyûlésekre. Az AA-ban hallottak valahogy gátat szab-
tak a régi énemnek, mely úgy mûködött, hogy megvettem, 
megittam az alkoholt, majd aludtam, és az egészet leha-
zudtam. A gyûléseken megéreztem azt, hogy itt tudnak ne-
kem olyat mondani, amit használni tudok. Sokszor mentem 
úgy gyûlésre, hogy valami nagyon bántotta a csôrömet, és 
azonnal el akartam mondani, de valaki elmondta elôttem. 
Nem emlékszem, hogy nehéz lett volna kimondanom 
elôször azt, hogy alkoholista vagyok, úgy érzem, már jó ide-
je sejtettem. A tagadás azonban nagyon élt bennem.

Három éve és öt napja nem kellett komolyan össze-
vesznem senkivel, pedig ez azelôtt sûrûn elôfordult. Mérges 
ugyan voltam, de senkire nem kellett kiabálnom, senkire 
nem kellett kezet emelnem, és nem borítottam rá senki-
re az asztalt, ami azelôtt havonta minimum egyszer meg-
történt. Kiderült, hogy alkohol nélkül sokkal jobban tudok 
kommunikálni az emberekkel, és most már alig mondom 
meg a frankót. Azt éreztem, most már tartozom valahova. 
Még állást is úgy kerestem, hogy a józanságomnak legyen 
hasznos, rendszeresen tudjak gyûlésre járni. Fontos még 
nekem a 24 óra. Amit ma kell megtennem, azt megpró-
bálom megtenni, a többit csak tervezem, és nem az a leg-
fontosabb a napomban. Az éppen meglévô 24 órát kell 
megélnem a jóval és a rosszal, nem pedig elmenekülnöm. 
Még talán annyit, hogy az AA-nak nagyon sokat köszönhe-
tek, mert bármely gyûlésre el tudok menni, és otthon érzem 
magam. Nagyon szépen köszönöm nektek, AA-sok, ezt a 
csodálatos 3 évet! Tibor

Elhangzott 2006-ban, egy AA-gyûlésen. Tibor azóta is 
absztinens, és az AA-gyûlések rendszeres résztvevôje.

Az AA-gyûlések idôpontjáról érdeklôdni lehet a „Se gí tô-
kéz” Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálatnál. Cím: Isa-
szeg, Móricz Zsigmond u. 16., telefon: 28/494-042.
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innen-onnan
Olvasói levél
Könnycseppek az arcon
Karácsony közeledtével a Fidesz Isaszegi Szervezete is be-
kapcsolódott az adományok gyûjtésébe, elosztásába és ki-
szállításába. Jómagam is aktívan részt vettem a folyamatban, 
ami szerintem nagyon sikeres volt: 54 család vagy egyén 
kapott csomagot, ilyenre Isaszegen még nem volt példa. 

Ebben az írásban most ne arról legyen szó, hogy kik mit 
és mennyit adtak, hanem azokról, akik kapták a csomago-
kat. Körülbelül 25-30 helyre vittünk társammal, Hohmanné 
Julikával adományokat. Álljon most itt három rövid, szívbe 
markoló történet. 

Megérkeztünk a megadott címre, csöngettünk, dudáltunk, 
kiabáltunk, majd nagy sokára vettük észre, hogy kilöki va laki 
a ház ajtaját. Szóltunk, hogy jöjjön ki, mert hoztuk a sze re-
tetcsomagot. A válasz: „Nem tudok, nincs lábam.” Amit akkor 
hirtelen éreztem, azt nem tudom leírni… elsô könny csepp.

A következô címen szintén nehézkes volt a kapcsolat-
felvétel, pedig csak három lépcsôfok és öt méter volt a tá-
volság. Ez nekünk olyan feladat, amit észre sem veszünk. De 
a ház tulajdonosának ezt emberfeletti küzdelem árán sike-
rült csak leküzdeni. Bevittem az adományokkal teli dobozt 
az elôszobába, ahol egy illat csapott meg. Nem büdös, nem 
dohszag, nem savanyú penészszag, hanem a szegényszag. 
Mert a gazdagság látható, lesüt a gazdagokról – a szegény-
ségnek pedig „szaga” van… második könnycsepp.

A történet harmadik helyszínén a szokásos csöngetés, zör-
gés, majd kijön egy hölgy, megáll a ház ajtajában. Elmond tuk 
neki, hogy mi járatban vagyunk, kértük, hogy jöjjön a kocsihoz 
a csomagért, és írja alá az átvételi elismervényt, de meglepô 
választ kaptunk: „Nem tudok, nem hagyhatom itt a gyere-
kemet.” Megértettük. Távozásunk után vettem csak észre, 
hogy a társamat, aki odament aláíratni a papírt az ajtóban álló 
hölgyhöz, mennyire megérintette a szellemileg és testileg sú-
lyosan fogyatékos gyermek látványa. Harmadik könnycsepp.

Szeretnék köszönetet mondani minden adományozó-
nak, nem csak a magam, hanem ezen emberek nevében is.

Simon István
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programajánló
 farsangi rendezvények
a mŰvelŐdési otthonban
Február 3-án 14.00–17.00 óráig a Damjanich János Álta-

lános Iskola alsó tagozatos tanulóinak farsangja
Február 10-án 14.00 órakor a Klapka György Általános Is-

kola és AMI felsô tagozatos tanulóinak farsangja
Február 11-én, 15.00 órakor a Klapka György Általános 

Iskola és AMI alsó tagozatos tanulóinak farsangja
Február 19-én 14.00 órakor az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti 

Körének farsangja

iskolai rendezvény
Február 22-én 12.00 órakor a Klapka György Általános Isko-

la és AMI versmondó és versillusztrációs versenye a 
tavaszvárás témakörben a mûvelôdési otthonban

Február 24-én 15.00 órakor a Klapka György Általános Isko-
la és AMI versmondó és versillusztrációs versenyének 
gálamûsora a mûvelôdési otthonban

elŐadás
Február 3-án 11.00 órakor „Muzsikás Péter” címû színházi 

elôadás óvodásoknak a mûvelôdési otthonban. Belépô: 
500 Ft/fô

Február 12-én 15.00 órakor a Bábrakadabra Bábszínház 
Moha és Páfrány címû elôadása a mûvelôdési otthon-
ban. Belépô: 500 Ft/fô

Február 18-án 16.00 órakor „Múzeumi esték” – az Isasze-
gi Természetbarát Klub vetített képes élménybeszámo-
lója a Falumúzeumban. Téma: Hazai tájakon II. Elôadó: 
Notter Béla, az ITK elnöke

Február 24-én 18.00 órakor Álmos Király Akadémia, Ávó-
sok I. – Kubínyi Tamás mûvelôdéstörténész elôadása a 
Tóth Árpád Nemzeti Társaskör szervezésében a mûvelô-
dési otthonban

 foglalkozások
a mŰvelŐdési otthonban
Február 8-án 14.00 órakor Kreatív Játék (Színi Stúdió) – 

készségfejlesztô gyakorlatok Kroó Ádám színmûvész ve-
zetésével (ingyenes bemutató óra)

Hétfônként 10.00–12.00 óráig baba-mama klub (Laci An-
na, 20/391-6683)

Keddenként 18.00–19.30: Balkán táncház Bódi Lászlóval 
a tükrös teremben. Információ: Sepsi Henriett, 30/211-
0211 

Csütörtökönként 16.00–17.00 óráig Mosolysziget kéz mû-
ves foglalkozás várja a gyerekeket, családokat

Csütörtökönként 18.00 órától gyöngyékszerkészítô klub
Szombatonként 16.00–18.00: Isaszegi Képzômûvész Kör

szolgáltatások 
a mŰvelŐdési otthonban
Hétfônként 18.00-tól KRESZ-tanfolyam jelentkezés, tájé-

koztatás

Állatorvosi ügyelet  
2012. február hónapban

II. 4–5. Dr. Csizmadi Sándor
Kistarcsa, Malom u. 2.

30/951-8590

II. 11–12. Dr. Michalik László 20/981-3100

II. 18–19. Dr. Mile Attila
Pécel, Kálvin tér 2.

30/986-2643

II. 25–26. Dr. Rédling Tibor
Kistarcsa, Váci M. u. 2.

30/966-8415



XI. évfolyam, 2. szám • 2012. február 19

Ügyeleti ellátás

Munkanapokon 800–1530 óráig a betegek számára saját há-
ziorvosuk áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 
óráig, pénteken 1130–1800 óráig készenléti szolgálat mûkö-
dik a sürgôs esetek ellátására, amely 2012. február hónap-
ban az alábbi idôbeosztás szerint hívható:

01. szerda Dr. Eszlári Egon 16. csütörtök Dr. Tordai Gábor

02. csütörtök Dr. Tordai Gábor 17. péntek Dr. Tordai Gábor

03. péntek Dr. Mészáros Zsolt 18. szombat Gödöllô

04. szombat Gödöllô 19. vasárnap Gödöllô

05. vasárnap Gödöllô 20. hétfô Dr. Mészáros Zsolt

06. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 21. kedd Dr. Kürti József

07. kedd Dr. Kürti József 22. szerda Dr. Eszlári Egon

08. szerda Dr. Eszlári Egon 23. csütörtök Dr. Tordai Gábor

09. csütörtök Dr. Tordai Gábor 24. péntek Dr. Kürti József

10. péntek Dr. Eszlári Egon 25. szombat Gödöllô

11. szombat Gödöllô 26. vasárnap Gödöllô

12. vasárnap Gödöllô 27. hétfô Dr. Mészáros Zsolt

13. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 28. kedd Dr. Kürti József

14. kedd Dr. Kürti József 29. szerda Dr. Eszlári Egon

15. szerda Dr. Eszlári Egon

Dr. Eszlári Egon, Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288
Dr. Kürti József, Csata utca 2. Telefon: 495-238
Dr. Mészáros Zsolt, mobil: 30/831-1887
Dr. Tordai Gábor, Aulich utca 3. Telefon: 493-302, 
 mobil: 20/928-3987

A központi orvosi ügyelet címe:  
Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 28/430-655. 
Ügyeleti idô: munkanapokon 1800 órától másnap reggel 
0800 óráig, illetve hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapo-
kon 24 órában.

A mentôk ingyenes hívószáma: 104.

Fogorvosi rendelô címe: Rákóczi u. 10., tel.: 28/495-237

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

A helyi rendôri ügyelet közvetlen száma: 70/203-3888
A mezôôrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302

Anyakönyvi hírek
a 2011. 12. 16 – 2012. 01. 15. közötti eseményekrôl

Születések:

Horváth Levente  Dózsa György utca 42.
Enyedi Bene  Akácfa utca 18.
Gál Nóra Tímea  Május 1. utca 74.
Mészáros-Kottán Írisz Május 1. utca 29/a
Bajkó Pál  Bartók Béla utca 30.
Al-Mahdawi Sarah  Táncsics Mihály utca 2/a
Bodnár Konrád  Külterület
Tátrai Szabolcs  Szentgyörgypuszta
Lestár Attila Csanád  Mikszáth Kálmán utca 18.
Farkas Martin Milán  Kossuth Lajos utca 18.

Házasságkötés:

Zólyomi Piroska és Kiszel Péter
Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Halálesetek:
Ragács Mihályné Brdár Mária (94 éves) Rákóczi utca 39.
Fekete Mihály (55 éves) Bercsényi utca 2.
Kakuk Tibor (39 éves) Magyar utca 2.
Sárai László (60 éves) Kassai utca 24.
Csabai Mihályné Heusz Erzsébet (86 éves) 
 Madách Imre utca 30.
Varga Mihály (59 éves) Tó utca 5.
Flóris János Tibor (83 éves) Aulich utca 8.
Tihon Istvánné Barkóczi Júlia (79 éves) Béke utca 43.
Forczek István (73 éves) Wesselényi utca 9.
Verpecz József (69 éves) Magyar utca 13.
Tolnai Ferencné Hrustinszki Anna (83 éves) 
 Templom utca 56.
Bodrogi Andrásné Deák Gabriella (80 éves) 
 Rákóczi utca 6.
Major János Mihályné Kôvágó Erzsébet (79 éves) 
 Vadász utca 15.
Vogel Gyuláné Sasvári Júlia (75 éves) Bacsó Béla utca 4.
A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Polgármesteri Hivatal

Köszönetnyilvánítások

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett 
édes anyám, Tihon Istvánné temetésén részt vettek, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek, együttérzésükkel fájdalmunkat enyhítették. 

lánya és unokái

Mély meghatódottsággal szeretnénk köszönetet mondani mind-
azoknak, akik szeretett párom, drága édesapánk és nagyapánk, 
Flóris János Tibor temetés elôtti búcsúztatóját személyes részvéte-
lükkel megtisztelték, valamint azoknak is, akik gondolatban velünk 
voltak a búcsúzáskor, és szeretettel emlékeznek rá.

a gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett fér-
jem, Forczek István temetésén részt vettek, mély gyászunkban osz-
toztak, együttérzésükkel fájdalmunkat enyhítették. 

felesége és fiai



Az Országgyûlés 2000. június 13-án elfogadott 58/2000. 
számú határozata értelmében minden év február 25-én tart-
ják a kommunista diktatúrák áldozatainak az emléknapját.

A nap megválasztását az indokolta, hogy 1947. február 
25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt fôtitkárát a 
megszálló szovjet katonai hatóságok a hódítók jogán letar-
tóztatták, és a Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc kemény 
évet töltött fogságban.

A második világháború során közel 700 ezer magyar ál-
lampolgár került szovjet fogságba. Sorsukról a történelem-
könyvek többnyire hallgatnak. Az utolsó magyar hadifogoly, 
Toma András kálváriája közismert. Ô csak 2000-ben térhe-
tett haza szülôföldjére – 3 évre rá meghalni – egy szovjet 
elmegyógyintézetbôl. Tény az is, hogy a mostoha bánásmód 
és életkörülmények következtében a kiszállítás során, a gyûj-
tô-, tranzit- és a kényszermunkatáborokban több mint 200 
ezer magyar állampolgár lelte halálát. Sokan jeltelen sírokban 
nyugszanak a mai napig is – Oroszországtól Kazahsztánig, a 
bolsevik birodalom valamelyik tábora közelében, egy jeltelen 
temetôben a több ezer közül.

Szerte a világban vagy százmillió, Kelet-Európában negy-
ven év alatt egymillió ember halála szárad a kommunista 
pártok lelkén. De vajon nálunk mennyien voltak? És meny-
nyien lehettek azok, akiket nem öltek meg, de tönkretették 
az életüket? A kelet-európai abszurdhoz méltóan sokszor a 
gyilkos és az áldozat ugyanaz. Máig – indokolatlanul – kettôs 
mérce érvényesül a világban a náci és kommunista diktatú-
rák bûneinek a megítélésekor.

A „béketáborban”, így hazánkban is a kommunista rend-
szer egyház- és családellenes volt, mert családtagokat vit-
tek Recskre, Kistarcsára, Tiszalökre vagy Kazincbarcikára az 
internálótáborokba. Ezen kívül kitelepítettek 200 ezer sváb 
embert, akiknek lakásait, földjeit kisajátították, és embertelen 
körülmények között szállították ôket Németországba. Áldozat 
volt az a több mint százezer magyar ember is, akiket Cseh-
szlovákiából a lakosságcsere-egyezmény értelmében telepí-
tettek át Magyarországra. És áldozat a több tízezer magyar 

a Délvidéken, akik Tito partizánjainak a vérbosszúja során 
vesztették az életüket, s akik mártíriumát máig nem ismeri el 
a szerb hatalom.

Üldözötteknek minôsültek a jugoszláv határunkon élôk is, 
akiket lakhelyükrôl beszállítottak az ország belsejébe. A fô-
városból és a vidéki nagyvárosokból is történtek kitelepítések 
az ötvenes évek elején. Nagy Imre ugyan megszüntette elsô 
kormányfôsége alatt az internálótáborokat, de a hazatérteket 
így is bizalmatlanság fogadta.

Méray Tibor, a diktatúra elôl Párizsba emigrált magyar író 
mondotta Nagy Imre és mártírtársai újratemetésekor: „Ha Te, 
és mindazok, akiket ma Veled együtt temetünk, bûn nélkül 
valók voltatok, mint ahogy azt mi mindig tudtuk és vallottuk, s 
mint ahogy azt ma kivégeztetôid hatalmának közvetlen örö-
kösei maguk is beismerték, ha a vádak koholtak, a terhelô 
tanúvallomások hamisak, a perek koncepciósak voltak, akkor 
azok, akik bitófára küldtek Téged, Benneteket, nem egyebek 
közönséges gyilkosoknál. Sokan közülük ma is élnek, köztünk 
járnak, bearanyozott nyugalomban élvezik elvesztett hatal-
muk megôrzött kiváltságait. Méltatlanok volnánk Hozzád, ha 
bosszúállást vagy gyûlöletet hirdetnénk. Legyen büntetésük 
az ’56 óta most elôször újra összeforrott nemzet megveté-
se, legyen büntetésük az, hogy megélték, láthatják, hallhat-
ják azt, ami ma történik, legyen büntetésük az, hogy illúzi-
óik szétfoszlottak, és elôre sejthetik a jövô nemzedékek még 
megíratlan történelemkönyveinek ítéletét felettük.”

(Forrás: internet, Szent Korona Rádió)

A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör és a Dózsa György Mûve-
lôdési Otthon tisztelettel meghívja az érdeklôdôket a kom-
munizmus áldozatainak emléknapja elôestéjén, február 
24-én, pénteken 18 órára a mûvelôdési otthonba Kubí-
nyi Ferenc mûvelôdéstörténész Ávósok I. címû filmvetítés-
sel egybekötött elôadására, majd azt követôen a Hôsök és 
Áldozatok Emlékparkjában tartandó koszorúzásra. A koszo-
rúzásra hívjuk és várjuk a részt venni kívánó isaszegi civil 
szervezeteket.

Emlékezzünk az áldozatokra!
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Tájékoztatás  
erdôgazdálkodásról
A Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsá-
gi Bizottság 2012. január 4-i ülésén Herkules Zoltán, az 
Isaszegi Erdôbirtokossági Társulat elnöke tájékoztatta 
a bizottság tagjait a társulat tulajdonát képezô 043/4 
helyrajzi számú erdôterület termelési és újratelepítési 
munkálatairól, az alábbiakban errôl informáljuk a tisz-
telt lakosságot. 

Az Isaszegen található, 043/4 helyrajzi számú, NATURA 
2000-védelem alatt álló erdô törvényes kezelésére 2010-
ben megalakult az Isaszegi Erdôbirtokossági Társulat. Az 
érintett területnek több tulajdonosa van, köztük Isaszeg Vá-
ros Önkormányzata 20% önrésszel. A társulat benyújtotta 
a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédel mi 
és Vízügyi Felügyelôség mint szakhatóság felé az erdôbirto-
kosság bejegyzésének kérelmét, illetve kitermelési igényét az 
erdészeti üzemterv szerinti vágásérett fára. 

A KTVV 45863-2/2011. számú engedély az Isaszegi Er-
dô bir tokossági Társulat részére 2011. év végére megérke-
zett, amely szerint a társulat, szigorú elôírásoknak megfelel ve, 
megkezdheti az erdôgazdálkodási munkálatokat, az er dô te rü-
let megújítását.

Az összesen 52 hektárnyi területet érintô erdôgazdálko-
dási munkálatok bruttó 6000 m3 vágásérett fa kitermelhe-
tôségét jelentik. A hosszú, több év alatt megvalósuló kiter-
melés többlépcsôs folyamatként történik majd meg, ez év 
végiég a kitermelt fa mennyisége várhatóan 2100 m3 lesz. 

Az ütemterv szerint a következô ciklus 3-5 év múlva ese-
dékes, ez idô alatt az erdôgazdálkodás részeként a kitermelt 
fa helyére akác és ôshonos szürke nyár visszaültetése tör-
té nik, amelynek eredményeképpen a munkálatok végén az 
erdô rész teljesen megújul.

Az Isaszegi Erdôbirtokossági Társulat a fa kitermelésének 
és a terület visszatelepítési munkálatainak szakmai irányításra 
és az elôírások betartásának ellenôrzésére Magyar Ferencet, 
a Pilisi Parkerdô Zrt. valkói körzetének igazgatóját bízta meg. 

Adorjánné Fehér Éva

Tisztelt Gazdálkodók!
Szolgáltatást igénybe venni, ügyet intézni a polgármesteri 
hivatal nagytermében a következô idôpontokban lehet-
séges:
– február 8-án és 22-én, szerdán 10.00-tôl 12.00 óráig,
– március 7-én és 21-én, szerdán 10.00-tôl 12.00 óráig.
Elérhetôségünk: 2100 Gödöllô, Kotlán S. u. 3. (a volt Nö-
vényvédelmi Állomás épülete), telefon: 28/422-447.

Falugazdászok

Kötelezô tüdôszûrés
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Isaszeg városban 
2012. március 8-tól március 28-ig minden 30 éves 
vagy ennél idôsebb személynek kötelezô tü dô szû
rést tartunk.

A Budapest Fôváros Kormányhivatala Népegészségügyi 
Szak  i gazgatási Szerve elrendelte Isaszeg városban minden 
30 éves vagy ennél idôsebb lakos részére a kötelezô tü dô-
szû rô vizsgálatot.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a kötelezô vizs-
gálaton a kötelezettek körébe tartozó személy nem jelenik 
meg, az egyes szabálysértésekrôl szóló 218/1999. (XII. 28.) 
Kormányrendelet 102.§ (1) bekezdés a. pontja alapján 
megvalósítja a fertôzô betegség elleni védekezés elmulasz-
tása szabálysértést, és 60 000 forintig terjedô pénzbírsággal 
sújtható.

Tájékoztatom továbbá, hogy a fertôzô betegségek és a 
járványok megelôzése érdekében szükséges járványügyi in-
tézkedésekrôl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 19.§ (7) 
bekezdés szerint, amennyiben az érintett ismételt értesítés 
ellenére sem jelenik meg a vizsgálaton, a tüdôgondozó ve-
zetôje értesíti a kistérségi népegészségügyi intézetet.
A tüdôszûrés idôpontjai (2012. márc. 8–28. között):
– hétfôn 12.00–18.15 óra között,
– kedden 8.00–13.45 óra között,
– szerdán 12.00–18.15 óra között,
– csütörtökön 8.00–13.45 óra között,
– pénteken 8.00–13.45 óra között,
– 2012. 03. 24-én (szombaton) 8.00–12.00 óra között.
A tüdôszûrés helye: 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 14. (volt 
egészségház).

Személyi igazolványát, TAJ-kártyáját, valamint az elôzô év-
ben kapott tüdôszûrô igazolását hozza magával!

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

Isaszeg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

A kihûléses halálesetekrôl
Tisztelt isaszegi polgárok!
A kihûléssel járó halálesetek megelôzése elsôsorban lakossági összefogást igé-
nyel.

Kérjük, amennyiben bárkinek tudomására jut, hogy idôs vagy beteg ember 
ellátatlanul, fûtetlen lakásban tartózkodik, jelezze személyesen vagy telefonon 
munkaidôben a családsegítô szolgálatnál (28/494-042), illetve az önkormány-
zat szociális és igazgatási irodájában (28/583-107).

Szentgyörgypuszta és Ilkamajor külterület tekintetében Siklósiné Tóth Má-
ria Zsuzsanna tanyagondnok (20/776-3627) értesíthetô.

Munkaidôn túl vagy hétvégén a Menhely Alapítvány diszpécserszolgálatá-
nál (Budapest, telefon: 1/338-4186) vagy Gáspár Tibor szociális munkásnál, a 
70/933-8157-es telefonszámon teheti meg bejelentését.

Figyeljünk jobban egymásra, hiszen ez gyakran életeket menthet!
Isaszeg Város Önkormányzata


