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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. 

Részletek a képviselô-testületi ülés döntéseibôl
– A képviselô-testület 2012. március 27-i ülésén tudomá-

sul vette a polgármester szóbeli tájékoztatóját. 
– Jóváhagyta az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regio-

nális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkor-
mányzati Társulás társulási megállapodását, SZMSZ-ét, 
valamint Isaszeg Város Önkormányzatának ehhez kap-
csolódó, 2012. évi közbeszerzési tervét.

– Elfogadta a Gödöllôi Többcélú Kistérségi Társulás, a 
Gödöllôi Rendôrkapitányság és a Polgárôrség Bûnmeg-
elôzési és Önvédelmi Egyesület 2011. évi beszámolóit, 
továbbá a helyi felnôttháziorvosok, fogorvosok, gyermek-
orvosok és védônôk szakmai beszámolóit. A Jókai Mór 
Városi Könyvtár és a Dózsa György Mûvelôdési Otthon 
és Múzeumi Kiállítóhely elmúlt évrôl szóló tájékoztatá-
sát, valamint ez évi munkatervüket is elfogadták, köszö-
netüket kifejezve az elvégzett munkáért.

– Pályázati felhívás közzétételérôl döntött az intézmények 
2012. évi nyári karbantartási munkáinak elvégzésére, a 
helyi civilszervezetek, valamint a nyári szabadidôs prog-
ramok támogatására.

– Módosította az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató hir-
detési árait, amelyek a 6. oldalon olvashatók.

– Elôzetes szándéknyilatkozatot tett arra vonatkozóan, 
hogy az Isaszeg, Liget téri (1449/6 hrsz.) önkormányzati 
tulajdonú ingatlanból 750 m2 alapterületet – minden to-
vábbi anyagi kötelezettségvállalás nélkül – sport- és sza-
badidôpark kialakítása céljára kívánja hasznosítani az Adj 

teret az élményeknek nevet viselô, jelenleg bejegyzés 
alatt álló, isaszegi székhelyû civilszervezet számára. 

– Hozzájárul az építési és beruházási osztály építési mû-
szaki ellenôri álláshelyének teljes betöltéséhez 2012. 
március 1-jétôl 2012. június 30-ig tartó idôszakra, va-
lamint a sporttelep gondnoki teendôinek ellátására 1 fô 
alkalmazásához.

– Elfogadta Isaszeg Város Települési Közoktatási Esély-
egyenlôségi Helyzetelemzését és a Közoktatási Esély-
egyenlôségi Intézkedési Tervet a KMOP-4.6.1-11 Nevelé-
si intézmények fejlesztése címû pályázat benyújtásához, 
az isaszegi Bóbita Óvoda bôvítéséhez és felújításához el-
készített megvalósíthatósági tanulmányt. Határozott arról, 
hogy az isaszegi Bóbita Óvoda felújítása pályázatot nem 
nyújtja be, tekintettel arra, hogy a pályázat keretében ter-
vezett beruházás hosszú távon nem jelent megoldást 
az óvodai feladatellátás biztosítására, valamint az önkor-
mányzat a szükséges anyagi forrásokkal nem rendelkezik.

– A képviselô-testület 16 000 Ft/fô támogatással járul 
hozzá az állandó isaszegi lakóhellyel rendelkezô és élet-
vitelszerûen a városban lakó, a 2012. évben a 13–14. 
életévüket betöltô leányok részére a HPV elleni védô-
oltás oltóanyagának bekerülési költségeihez.

– Támogatja a Sebi-Gym SE részére az a tornacsarnok térí-
tésmentes használatát a Fekvenyomó Országos Bajnok-
ság megrendezésére 2012. október 5-én 14.00 órától 
október 7-én 22.00 óráig. 

A képviselô-testület megalkotta az alábbi rendeleteket

– Az önkormányzat kitüntetéseirôl szóló 10/2012. III. 28. 
rendeletet.

– A vízközmû- és csatornaközmû-vezetékekre történô 
csatlakozás esetén fizetendô közmûvesítési hozzájáru-
lás mértékérôl és megfizetésének rendjérôl szóló helyi 
rendeletet, amely szerint a vízközmûre való rácsatlako-
zás díja 100 000 Ft + áfa/m3/nap × vízfogyasztási igény 
(m3/nap), azzal, hogy egy háztartás átlagos vízigénye 
0,5 m3/nap (bruttó 63 500 Ft), továbbá a csatornaköz-
mûre való rácsatlakozás díja 280 000 Ft + áfa/m3/nap × 
vízfogyasztási igény (m3/nap), azzal, hogy egy háztartás 
átlagos vízigénye 0,5 m3/nap (bruttó 177 800 Ft). A be-
fizetés mindkét fejlesztés esetén ingatlanonként, illetve 
önálló háztartásonként négy év alatt, negyedévenkénti 

részletfizetés mellett teljesíthetô. Az elsô részlet meg-
fizetése a bekötéssel egyidejûleg esedékes. A részletfi-
zetés elmaradása esetén a teljes hátralék egy összegben 
válik esedékessé.

– A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
12/2012. (III. 28.) rendeletet, amely szerint 
• szociális étkeztetés: terhelhetôség az ellátott jövedel-

mének 30%-a. Az intézményi térítési díj a 2012. év-
re az étkezési térítési díj összege helyben fogyasztás-
sal: 800 Ft/adag, kiszállítással: 800 Ft/adag + (250 
Ft/1/6 óra) = 800 Ft/adag + 40 Ft = 840 Ft;

• idôsek klubja: terhelhetôség az ellátott jövedelmének 
30%-a. Az idôskorúak nappali ellátását és az étkezte-
tést együttesen igénybe vevôk esetén a térítési díj ösz-
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Tájékoztatás 
kötelezô kéményseprô-ipari 
közszolgáltatás ellátásának 
idôpontjáról

Értesítjük önöket, hogy a kötelezô 
kéményseprô-ipari közszolgáltatás-
ról szóló 27/1996. (X. 30.) BM-ren-
delet 3–7. paragrafusai alapján a 
Magyar Kémény Kft. (7400 Ka-
posvár, Petôfi tér 1.) alkalmazottai 
2012. március 16. és 2012. június 
30. között keresik fel Isaszeg város 
lakosságát. Felhívjuk szíves figyel-
müket, hogy a társaság alkalma-
zásában álló dolgozók névre szóló 
megbízólevéllel rendelkeznek.

Polgármesteri hivatal

Tisztelt Nyugdíjasok!

Tájékoztatjuk önöket, hogy a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán formanyomtatvány kérhetô a 65 000 Ft-ot meg nem 
haladó nyugdíjak esetében egyszeri segély igényléséhez, illetve méltányossági alapon történô emeléséhez.

Segítség kérhetô a nyomtatvány kitöltéshez a 20/266-6264-es telefonszámon.
Polgármesteri hivatal

Tájékoztatás 
a kerti hulladék és avarégetés szabályairól

Isaszeg Város Önkormányzata képviselô-testületének az avar és kerti hulladék ége-
tésérôl szóló 12/2009. (IV. 17.) számú rendelete szabályozza Isaszeg városban 
a tûzgyújtás rendjét. Ennek értelmében a február 15-tôl május 15-ig, valamint a 
szeptember 15-tôl november 15-ig terjedô idôszakban kedden, szerdán és pénte-
ken 10.00–18.00 óra között, június, július, augusztus hónapokban pedig minden 
második pénteken 10.00–18.00 óra között lehet avart és kerti hulladékot égetni.

Országos tûzgyújtási tilalom ideje alatt, illetve ünnepnapokon és helyi ünnepe-
ken az egész településen tilos az égetés. Figyelemmel arra, hogy országos tûzgyúj-
tási tilalom van érvényben, jelenleg tilos Isaszeg területén tüzet gyújtani. A tilalom 
feloldásáról a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatósága 
rendelkezik, és azt a katasztrófavédelem honlapján közzéteszi.

Felhívjuk a figyelmet, hogy aki a tûzgyújtási tilalmat megszegi, a rendelet 4.  pa-
ragrafusa alapján szabálysértést követ el, és 50 000 forint pénzbírsággal sújtható. 
A szabálysértési eljárások elkerülése végett, valamint az isaszegi lakosság egész-
ségének és a levegô tisztaságának védelme érdekében kérjük az égetés szabá-
lyainak betartását.

Polgármesteri hivatal

szege: étkeztetés 1000 Ft, intézményi ellátás 150 Ft. 
A két ellátás igénybevétele esetén összesen: 1150 Ft/
fô/nap. Az idôskorúak nappali ellátását (étkezés nél-
kül) igénybe vevôk esetén a térítési díj összege: 150 
Ft/fô/nap;

• házi segítségnyújtás: terhelhetôség az ellátott jövedel-
mének 25%-a (30%, ha a házi segítségnyújtás mellett 
étkezést is igénybe vesz). A gondozási óradíj összege: 
350 Ft/fô/óra.

– Bevezetésre került a bölcsôdei gondozási díj. A gyer-
mekek napközbeni ellátása esetén, ha annak keretében 
étkezést is biztosítanak, a személyi térítési díj összege 
a család jövedelemének 25%-át nem haladhatja meg. 
A bölcsôdei gondozási (térítési) díj 200 Ft/fô/nap. 

A rendeletek a város honlapján (www.isaszeg.hu) megta-
lálhatók.

Polgármesteri hivatal
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Pályázat karbantartási munkákra
Isaszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet az intézményeinek nyári karbantartási munkáira.

Gázüzemû készülékek javítása

1. Damjanich János Általános Iskola, 
Sportcsarnok
– 1 db Höterm 60 gázkazán tisztítá-

sa, ellenôrzése, gáztömörség-vizs-
gálata;

– 1 db Thermotéka 110 ES gázkazán 
tisztítása, ellenôrzése, gáztömör-
ség-vizsgálata;

– 1 db MVT blokkégôs melegvízellá-
tó gázkészülék (égôfej DWL 03E) 
tisztítása, ellenôrzése, gáztömör-
ség-vizsgálata.

2. Damjanich János Általános Iskola, 
Gazdakör
– 5 db gázkonvektor tisztítása, ellen-

ôrzése, gáztömörség-vizsgálata.
3. Hétszínvirág Óvoda
– 1 db FÉG C40 cirkó tisztítása, ellen-

ôrzése, gáztömörség-vizsgálata;
– 1 db Biasi cirkó tisztítása, ellenôrzé-

se, gáztömörség-vizsgálata;
– 1 db Immergas Mini Nike cirkó 

tisztítása, ellenôrzése, gáztömör-
ség-vizsgálata.

4. Bóbita Óvoda
– 2 db Höterm gázkazán tisztítása, 

ellenôrzése, gáztömörség-vizsgá-
lata.

5. Bölcsôde
– 1 db FÉG C36M cirkó tisztítása, 

ellenôrzése, gáztömörség-vizsgá-
lata.

6. Családsegítô szolgálat
– 1 db Fégtherm cirkó tisztítása, el-

lenôrzése, gáztömörség-vizsgálata;
– 1 db ÉTI vízmelegítô tisztítása, el-

lenôrzése, gáztömörség-vizsgálata;
– 10 db gázkonvektor tisztítása, ellen-

ôrzése, gáztömörség-vizsgálata;
– 1 db Ariston 120 V KN vízmelegítô 

tisztítása, ellenôrzése, gáztömör-
ség-vizsgálata.

7. Klapka György Általános Iskola és 
AMI Kossuth Lajos utcai épülete
– 2 db Orosházi ÉTI 115-01-03 gáz-

kazán tisztítása, ellenôrzése, gáztö-
mörség-vizsgálata;

– 1 db ÉTI vízmelegítô tisztítása, el-
lenôrzése, gáztömörség-vizsgálata;

– 1 db C23 cirkó tisztítása, ellenôrzé-
se, gáztömörség-vizsgálata;

– 2 db KF-Gáz KFK 125 vízmelegítô 
tisztítása, ellenôrzése, gáztömör-
ség-vizsgálata; 

– 1 db Ariston 120V KN vízmelegítô 
tisztítása, ellenôrzése, gáztömör-
ség-vizsgálata.

8. Klapka György Általános Iskola és 
AMI Tóth Árpád utcai épülete
– 2 db WFT 105 (3x AF105) gáz-

kazán tisztítása, ellenôrzése, gáztö-
mörség-vizsgálata;

– 1 db ÉTI vízmelegítô tisztítása, el-
lenôrzése, gáztömörség-vizsgálata.

9. Dózsa György Mûvelôdési Otthon 
és Múzeumi Kiállítóhely
– 2 db WFT 105 (3x AF105) gáz-

kazán tisztítása, ellenôrzése, gáztö-
mörség-vizsgálata;

– 1 db C 40.s cirkó tisztítása, ellen-
ôrzése, gáztömörség-vizsgálata.

10. Polgármesteri hivatal
– 1 db FÉG cirkó tisztítása, ellenôrzé-

se, gáztömörség-vizsgálata;
– 1 db WFT 105 (3x AF105) gáz-

kazán tisztítása, ellenôrzése, gáztö-
mörség-vizsgálata.

11. Városüzemeltetés (Madách utca 
14.) 
– 2 db cirkó tisztítása, ellenôrzése, 

gáztömörség-vizsgálata.
12. Fogorvosi rendelô
– 1 db C 40.s cirkó tisztítása, ellen-

ôrzése, gáztömörség-vizsgálata.
13. Régi gyermekorvosi rendelô
– 1 db C 23.s cirkó tisztítása, ellen-

ôrzése, gáztömörség-vizsgálata.
14. Új gyermekorvosi rendelô
– 1 db Biasi cirkó tisztítása, ellenôrzé-

se, gáztömörség-vizsgálata.
15. Sportkör
– 1 db Ariston 500L gázüzemû víz-

melegítô tisztítása, ellenôrzése, gáz-
tömörség-vizsgálata;

– 10 db gázkonvektor tisztítása, ellen-
ôrzése, gáztömörség-vizsgálata.

Az ajánlatokat intézményenként téte-
lesen, nettó ajánlati árakkal kérjük el-
készíteni.

Az ajánlatokat zárt borítékban kér-
jük leadni a polgármesteri hivatal (Isa-
szeg, Rákóczi utca 45.) titkárságán. 

A borítékon az alábbi szövegnek 
szerepelnie kell: „Nyári karbantartás 
2012”.

Azokat az ajánlatokat, amelyeknek 
a borítékján a fenti szöveg nem szere-
pel, az ajánlatkérô a bírálatból kizárja.

Bírálati szempontok
Ajánlati ár: 5 pont.
Pluszszolgáltatások felajánlása: 
 3 pont (a megajánlott pluszszolgál-

tatások mértékétôl függôen pontoz 
a pályázat kiírója).

Határidôk
A pályázatok leadási határideje: 

2012. április 23., hétfô 9.00 óra.
A pályázatok bontása: 2012. április 

23-án, hétfôn 10.00 órakor a pol-
gármesteri hivatal nagytermében. 
A bontásra a pályázók külön meg-
hívót nem kapnak.

Egyéb információk
A munkákkal kapcsolatosan a pályázat 
leadása elôtt tájékoztatást ad Horváth 
István városüzemeltetési osztályvezetô 
(telefon: 28/582-710).

A munkák kezdési idôpontja: 
2012. július 1.

Befejezési határidô: 2012. augusz-
tus 31.

Referenciaigazolásokat a pályázó-
nak az ajánlata mellé csatolni kell.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a 
megajánlott pluszszolgáltatások igény-
bevételének tekintetében.

A pályázat kiírója a karbantartási 
munkákra részajánlattételt is elfogad.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot 
arra, hogy az irreálisan alacsony válla-
lási árat, illetve az önkormányzat éves 
költségvetésében megszabott összeg-
nél magasabb árat kizárja az értékelés-
bôl.

Hatvani Miklós polgármester
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Pályázat civilszervezetek,  
alapítványok támogatására

 
Isaszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet isasze-
gi székhelyû civilszervezetek, egyesületek, alapítványok 
támogatására.

A pályázatot pályázati ûrlapon kell benyújtani, amely a pá-
lyázati útmutatóval együtt letölthetô a www.isaszeg.hu hon-
lapról, illetve személyesen átvehetô a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálati irodáján vagy titkárságán. 

A pályázatokat az ügyrendi, jogi és önkormányzati koor-
dinációs bizottság bontja fel, és a humánerôforrás- és köz-
oktatási bizottság tesz javaslatot a képviselô-testületnek az 
elbírálásra.

Határidôk
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 12. 

(csütörtök) 10.00 óra.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. április 24. 
A szerzôdéskötés határideje: 2012. május.
A pályázat elszámolási határideje: 2012. december 15.

Egyebek
A pályázatokat zárt borítékban a polgármesteri hivatal titkár-
ságán kell leadni. Cím: 2117 Isaszeg Rákóczi u. 45. A borí-
tékra rá kell írni: „Civil pályázat”.

A pályázatról bôvebb információ kérhetô dr. Székelyné 
Opre Máriától, a humánerôforrás- és közoktatási osztály ve-
zetôjétôl a 28/584-590-es vagy a 70/387-2694-es telefon-
számon.

A nyertes civilszervezetekkel az önkormányzat támoga-
tási szerzôdést köt a pályázati útmutatóban foglaltak sze-
rint. Az érvényes pályázat benyújtásának, a pályázati összeg 
felhasználásának a leírtakon túlmenôen Isaszeg Város Ön-
kormányzatának a közpénzek felhasználásáról és a közpén-
zekbôl nyújtott támogatás rendjérôl szóló szabályzat mellék-
letét képezô dokumentumok kitöltése is feltétele, amelyek 
megtalálhatóak Isaszeg város honlapján, a civilszervezetek 
menüpont alatt (http://www.isaszeg.hu/sites/default/files/
blokktartalmak/civil/tamogatasi_szabalyzat.pdf).

A támogatásokat a szervezetek kötelesek a 2012. évben 
felhasználni, a megkapott összeggel és a számlák másola-
tával a polgármesteri hivatalban tárgyév december 15-ig el-
számolni. 

Hatvani Miklós polgármester

Sülysápi cég felvételre keres szer-
számkészítô szakmunkást. Jelentkez-
ni lehet a 29/635-300-as telefonszá-
mon, illetve várjuk az önéletrajzokat 
a szoro@szorokft.hu e-mail címre.

Pályázat nyári szabadidôs  
programok támogatására

Isaszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet kizá-
rólag Isaszeg közigazgatási területén mûködô intézmé-
nyek, közösségek számára nyári szabadidôs programok 
támogatására.

A pályázatnak tartalmaznia kell
– a résztvevôk számát, korát;
– a táborozás, program idôpontját, helyét, idôtartamát;
– csoportok esetében azoknak a számát;
– a táborozás 1 fô/nap költségét;
– leírást a programról, annak teljes költségérôl és a költség-

viselés arányairól;
– a megpályázott összeget.
Több pályázat benyújtása esetén kérjük az intézményenkénti 
összesítést egy pályázati ûrlapon beadni.

Határidôk
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 12. 

(csütörtök) 10.00 óra.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. április 24. 
Civilszervezetek, illetve nem saját fenntartású intézményeink 

esetén a támogatási szerzôdés megkötésének határ-
ideje: 2012. május.

A pályázat elszámolási határideje: 2012. december 15.

Egyebek
A pályázatokat zárt borítékban a polgármesteri hivatal titkár-
ságán kell leadni. Cím: 2117 Isaszeg Rákóczi u. 45. A borí-
tékra rá kell írni: „Nyári szabadidôs program pályázat”.

A pályázatról információ kérhetô dr. Székelyné Opre Má-
riától, a humánerôforrás- és közoktatási osztály vezetôjétôl 
a 28/584-590-es vagy a 70/387-2694-es telefonszámon.

Az önkormányzat saját intézményével nem köt támoga-
tási szerzôdést, azok a helyi pénzügyi szabályozás szerint 
jutnak a támogatás összegéhez. A nem önkormányzati fenn-
tartású intézményekkel és civilszervezetekkel támogatási 
szerzôdés megkötésére kerül sor a polgármesteri hivatalban. 
A szervezetek, egyesületek a rájuk vonatkozó rendelkezések 
szerint adhatják be, számolhatják el pályázataikat. 

Az érvényes pályázat benyújtásának, a pályázati összeg 
felhasználásának a leírtakon túlmenôen Isaszeg Város Ön-
kormányzatának a közpénzek felhasználásáról és a közpén-
zekbôl nyújtott támogatás rendjérôl szóló szabályzat mellék-
letét képezô dokumentumok kitöltése is feltétele, amelyek 
megtalálhatóak Isaszeg város honlapján, a civilszervezetek 
menüpont alatt (http://www.isaszeg.hu/sites/default/files/
blokktartalmak/civil/tamogatasi_szabalyzat.pdf).

A támogatásokat a pályázat nyertesei kötelesek a 2012. 
évben felhasználni, a megkapott összeggel és a számlák má-
solatával tárgyév december 15-ig elszámolni. 

Hatvani Miklós polgármester
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Ingóárverési hirdetmény

Az Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
ingóárverés keretében értékesítésre meghirdeti a táblázat-
ban szereplô, selejtezésre elôkészített eszközöket.

A tárgyi eszközök értékesítése során a bírósági végrehaj-
tásról szóló 1994. évi LIII. törvény ingóárverésre vonatkozó 
rendelkezései értelemszerûen kerülnek alkalmazásra.

Az árverésen az alább meghatározott licitlépcsôk kerül-
nek alkalmazásra. Az árverés nyertese az árverés napján 
köteles a teljes vételárat a polgármesteri hivatal pénztárába 
befizetni, és a vételár befizetését követôen köteles azonnal a 
tárgyi eszköz elszállításáról gondoskodni.

Az árverés helye: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 
Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Az árverés ideje: 2012. április 27. (péntek) 9.00 óra.
Az árverésen személyesen, illetve megbízott vagy kép-

viselô útján lehet részt venni. Az eredeti írásos megbízást, 
a képviseletre feljogosító eredeti, írásos dokumentumot az 
árverés megkezdése elôtt át kell adni az árverés vezetô-
jének.

A tárgyi eszközök megtekinthetôk az árverés helyszínén 
2012. április 27-én 8.00 órától.

Polgármesteri hivatal

megnevezés elhasználódás/hiba kikiáltási ár licitlépcsô
1. Elektromos kerékpár hibás akkumulátor 10 000 Ft 1 000 Ft
2. Andre Bardot trombita hengerei, gépezete, huzalja kikopott 1 000 Ft 500 Ft
3. Amati trombita hengerei, gépezete, huzalja kikopott 1 000 Ft 500 Ft
4. Ignis 510/2-500  

automata mosógép
programkapcsoló meghibásodott, szivattyú 
nem mûködik rendesen, rozsdásodik

10 000 Ft 1 000 Ft

5. Sharp CD magnó ékszíj elöregedett 1 000 Ft 500 Ft

6. LG CD magnó ékszíj elöregedett 1 000 Ft 500 Ft

7. LG CD magnó ékszíj elöregedett 1 000 Ft 500 Ft

8. LG CD magnó ékszíj elöregedett 1 000 Ft 500 Ft

9. Thomson magnó ékszíj elöregedett 1 000 Ft 500 Ft

10. HP Deskjet 656C nyomtató alaplapi hiba 1 000 Ft 500 Ft

11. Deck Grundig Hifi lejátszó végfokhiba 1 000 Ft 500 Ft

12. Televízió képcsôhibás 1 000 Ft 500 Ft

13. Televízió képcsôhibás 1 000 Ft 500 Ft

14. Laminálógép elektronikai hibás 1 000 Ft 500 Ft

15. Számítógép alaplapi bios zárlata 1 000 Ft 500 Ft

Hirdetési tarifák változása

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselô-testülete az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató hirdetési tarifáit 2012. április 1. 
napjától az alábbi táblázat szerint emeli. A rendszeresen megjelenô hirdetésekre megállapított kedvezményrendszert válto-
zatlanul hagyja.

A hirdetés mérete

Bruttó hirdetési díj ÁFÁ-val

fekete-fehér 
belíven

színes oldal
 belíven

színes 
hátsó oldal

 1/1 oldal 263 mm × 181 mm 25 400 Ft 31 750 Ft 63 500 Ft

1/2 oldal
181 mm × 128 mm 
vagy 87,5 × 262 mm

13 970 Ft 19 050 Ft 38 100 Ft

1/4 oldal 128 mm × 87,5 mm 7620 Ft 10 160 Ft 19 320 Ft

1/8 oldal   87,5 mm × 65 mm 3810 Ft 5080 Ft –

1/16 oldal   87,5 mm × 31 mm 2540 Ft 3810 Ft –

Lakossági apróhirdetés 30 szóig 1270 Ft – –
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A Roma Nemzetiségi Önkormányzat hírei
 

Önkormányzatunk idén március 14-én a mûvelôdési ott-
honban tartotta közmeghallgatását. A résztvevôk száma 
sajnos igen csekély volt, de bízunk benne, hogy a jövô-
ben az érdeklôdés növekedni fog. A közmeghallgatáson tá-
jékoztattuk a megjelenteket a munkaügyi hivatallal kötött 
együttmûködési megállapodásunkról, illetve annak részle-
teirôl, valamint felhívtuk a figyelmet az együttmûködés fon-
tosságára. Kezdeményeztük, hogy tartson ügyfélfogadást a 
munkaügyi hivatal képviselôje Isaszegen.

Régóta problémát jelent az ESE mögötti, hosszú évek óta 
hasznosítatlan terület rendbetétele, tisztítása. Hiába szûnt 
meg a közelben levô szemétlerakó, továbbra is nagyon so-
kan odahordják a szemetet. 

Február végén önkormányzatunk bejárást tartott a te-
repen, amelynek során az ott lakó emberek panaszkodtak, 
hogy amint melegszik az idô, nem lehet a környéken meg-
maradni, olyan bûz terjeng, és egerek, patkányok lakóhe-
lyévé vált a terület. A környéken élôk azt szeretnék, hogy 
az RNÖ vegye kézbe az ügyet, s ezzel kapcsolatban alá 
is írtak huszonnégy szándéknyilatkozatot, amelyek kötelez-
nek minket, hogy intézkedést kezdeményezzünk a problé-
ma mielôbbi megoldásának érdekében. Elôször dr. Kardos 
Gábor alpolgármesterhez fordultunk (a beszélgetés ered-
ménye kedvezô volt), és tervezzük, hogy a továbbiakban 
Hatvani Miklós polgármestert és Isaszeg város képvise-
lô-testületét is felkeressük az ügy kapcsán. 

Az új nemzetiségi törvény lehetôséget nyújt arra, hogy a 
roma gyerekek foglalkozások keretében cigány nyelvû be-
szédet is halljanak az iskolákban, óvodákban. A kellô számú 
szülôi aláírást megszereztük, s ezek birtokában fel fogjuk 
keresni az intézményvezetôket, hogy a segítségüket kérjük 
a foglalkozások elindításával kapcsolatban.

Március 1-jével indult el az általunk kiírt, hat hónapig tar-
tó, Tiszta udvar, rendes ház címû verseny a Május 1. és a 
Benkovics utcában. A tisztasági verseny során értékeljük a 
lakóház, az udvar, a kert és a házak elôtti utcafront állapotát 
is. A tizenhárom jelentkezô közül kilencen járultak hozzá, 
hogy a verseny során három alkalommal (a verseny elején, 
a közepén és a végén) környezetükrôl film- és fénykép-
felvétel készüljön. Az elsô felvételkészítés március 15-én 
megtörtént, amelyért köszönetet mondunk Valkony Antal 
tanár úrnak, aki díjtalanul vállalta a közremûködést. 

A versenyre olyan család is jelentkezett, amely nagyon 
rossz körülmények között él, és sajnos a lakásuk állapo-
ta nem volt megfelelô a részvételhez. Önkormányzatunk 
ezért úgy döntött, hogy megpróbál segíteni, a lakásukban 
elfogadható körülményeket létrehozni (falak, ajtók, ablakok 
festése, aljzatbeton rendbehozása, a lakásba vezetô lépcsô 
elkészítése stb.). Ennek érdekében mint magánemberhez 
fordultam Hatvani Miklós polgármesterhez és dr. Kardos 

Gábor alpolgármesterhez segítségért, adományért a család 
részére. Nagy örömünkre mindketten megmutatták em-
berségüket, és olyan tárgyakat adományoztak, amelyeket 
nélkülözni tudnak. Nagyon szépen köszönjük a család ne-
vében is. 

A programhoz további adományokat köszönettel foga-
dunk (festéket, cementet, sódert, virágmagot, virághagymát, 
bokrot, csemetefát, a festéshez használatos eszközöket, va-
lamint munkaerôt is). A 70/977-9566-os telefonszámon 
várjuk mindazok jelentkezését, akik segítenének a verseny-
zôknek. 

Az 1950-es években indult el a már lassan feledésbe 
merülô Tiszta udvar, rendes ház elnevezésû program Ma-
gyarországon. A verseny során kiérdemelt táblák felhelye-
zése után az ott lakók a táblához méltóan ôrizték a rendet 
és a tisztaságot.

Reméljük, hogy az általunk újraindított kezdeményezést 
Isaszeg Város Önkormányzata a késôbbiekben kiterjeszti az 
egész településre.

Az RNÖ ügyfélszolgálati órákat tart a „Segítôkéz” Családse-
gítô és Gyermekjóléti Szolgálat épületében minden hónap 
elsô keddjén 13.00 órától délután 15.00 óráig.

Váradi Attiláné, az RNÖ elnöke
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Városunk
Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért!
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyolcadik alkalommal tartja meg hagyományos országos szemétgyûjtô akcióját 2012. 
április 23-án. A Föld napja alkalmából szervezett eseményre ismét több ezer önkéntes jelentkezését várja a társa-
ság. A rendezvény az elmúlt öt évben az ország legtöbb önkéntest megmozgató környezetvédelmi mozgalmává 
nôtte ki magát.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyolcadik alkalommal szer-
vez országos szemétgyûjtési akciót az általa üzemeltetett 30 
ezer kilométeres közúthálózatnak és környezetének a meg-
tisztítására. 

Idén április 23-án, hétfôn rendezi meg szokásos tavaszi 
szemétgyûjtési akcióját a társaság. 

Az egész évben végzett út menti szemétszállítási munkát 
az utóbbi idôben sajnos szélmalomharc jellemzi, az illegális 
szemétlerakók nap mint nap szaporodnak. A társaság éven-
te egy kisebb megyeszékhely éves kommunális hulladéká-
nak megfelelô mennyiségû szemetet gyûjt össze az általa 
üzemeltetett utak mellôl. Ebben a küzdelemben szeretne 
a cég szemléletváltozást elérni. Az eddigi akciók sikerét mi 
sem bizonyítja jobban, mint hogy az elmúlt hét alkalommal 
mintegy 270 ezer önkéntes csaknem 40 ezer köbméternyi 
szemetet gyûjtött össze országszerte.

Szemétgyûjtési akcióink célja, hogy a fiatalabb generáció 
számára is természetessé váljon a környezet megóvása. Az 
akció megszervezésével a társaság hozzá kíván járulni ahhoz, 
hogy az a több ezer – többségében fiatal – ember, aki részt 

vesz a szemétgyûjtésben, késôbb jobban odafigyeljen szû-
kebb és tágabb környezetének megóvására. A Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. éppen ezért várja az egyénileg és csoportosan 
jelentkezôket, egyúttal számítunk az önkormányzatok, civil-
szervezetek, iskolák és baráti társaságok csatlakozására is.

Szemétgyûjtési akciónk az ország legtöbb önkéntest 
megmozgató környezetvédelmi eseményévé nôtte ki ma-
gát. Ez reményt ad arra, hogy a következô generációk a mai-
nál jobban megbecsüljék az utak környezetének állapotát, 
reményeink szerint az, aki egyszer aktívan részt vesz a sze-
méthegyek felszámolásában, biztosan nem válik megrögzött 
szemetelôvé. 

Az esemény gazdájaként minden csatlakozó számára té-
rítés nélkül biztosítjuk a kesztyût és a láthatósági mellényt, 
valamint gondoskodunk az összegyûjtött hulladék elszállí-
tásáról is. Az utak menti szemétszedéshez cégünk szakmai 
felügyeletet biztosít, szükség esetén ideiglenes forgalomkor-
látozást vezetünk be.

Az akció további részleteirôl a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Pest Megyei Igazgatóságán érdeklôdhet. Cím: 1024 Buda-
pest, Fényes Elek u. 7–13., telefon: 819-9237. 

Ügyintézônk: Hegedûs Zsuzsanna környezetvédelmi fô-
munkatárs.

Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért! 
Csatlakozzanak országos szemétszedési akciónkhoz, ame-
lyet 2012. április 23-án, a Föld napja alkalmából rendezünk 
reggel 9 órától délután 14 óráig!

Jelentkezésüket 2012. április 2-ig várjuk Pest megyei 
igazgatóságunkon.

További információ Hegedûs Zsuzsannánál, telefon: 819-
9237, mobil: 30/506-4728, e-mail: hegedus.zsuzsanna@
pest.kozut.hu.



XI. évfolyam, 4. szám • 2012. április 9

Az alapozó program tapasztalatai

A Kontakt Alapítvány 2011-ben kezdôdött TÁMOP 5.3.1-C programjával kapcsolatban K. Péternének tettük fel az 
alábbi kérdéseket. A program több településen fut, többek között Isaszegen is.

– Kitôl, honnan kapott információt a TÁMOP 5.3.1.-C 
T-pont programról?

– Az isaszegi családsegítô szolgálattól.
– Milyen szolgáltatásban vett részt a programon be-

lül?
– Egyéni tanácsadáson, számítástechnikai ismeretek ok-

tatásán és angoltanfolyamon, valamint a teaházon.
– Mit vár a programtól?
– A programtól azt várom, hogy legyen tudásom. Akár 

számítástechnikából, akár angolból. Ezekre mindig is vágy-
tam. Szeretek új dolgokat kipróbálni, ezért is vágtam bele a 
programba. Számomra érték, hogy tanulhatok, s én is érté-
kesebbnek érzem magam ezáltal. Hogy eljutott hozzám ez a 
dolog, ez nekem nagyon jó.

– Miben kapott segítséget?
– Mindenben. A számítástechnika- és az angoltanár is na-

gyon jó, a teaház lelkileg nagyon jót tesz nekem. Erôt ad az 
élethez, a gondok elviseléséhez. „Van számomra másik világ 
is” – ez a gondolat segít.

– Kinek ajánlja a programot?
– Olyan embereknek, mint én, akiknek nincs szakmájuk 

vagy szakképzettségük.
– Most mit csinál, mivel foglalkozik?
– Jelenleg a gyerekeinket nevelem, háztartásbeli vagyok. 

Persze közben járok a programokra.
– Mik a tervei?
– Szeretnék munkát találni.
– Hogyan tudta hasznosítani álláskeresésében a ta-

nultakat?
– Tudok szöveget szerkeszteni, egyszerûbb Excel-tábláza-

tokat készíteni, ami a munkavállalás során manapság már el-
engedhetetlen. Így ezt a tudást biztosan tudom hasznosítani.

– Az egyéni, majd csoportos foglalkozást követôen 
miben változott meg a tevékenysége? Mennyivel lett ak-

tívabb, önállóbb, motiváltabb, magabiztosabb, nôtt-e 
esetleg az önbizalma?

– Sokkal aktívabb lettem, ez meg is mutatkozik rajtam. 
Nyitottabb vagyok az emberekkel szemben, nem úgy, mint 
eddig. Magabiztosabb lettem az emberi kapcsolataimban, a 
mindennapokban.

– Mit tanácsol azoknak az embereknek, akik rövi-
debb-hosszabb ideje álláskeresôk? Kihez forduljanak 
segítségért? Milyen lépéseket tegyenek meg annak ér-
dekében, hogy álláskeresésük, illetve elhelyezkedésük 
sikeres legyen?

– Szerintem a Kontakt Alapítvány munkatársai, a Tá-
masz-pont iroda segít az álláskeresôknek. Minden álláskere-
sônek legyen egy „álláskeresô notesze”, amelyben feljegyzi 
az eseményeket, például az interjúidôpontokat. Ilyen note-
szem nekem is van, és sokat segít a felejtés ellen.

– Hogyan látja jövôjének alakulását? Mik a rövid tá-
vú, egy éven belüli tervei?

– Remélem, hogy lesz munkám, illetve az angoltudáso-
mon szeretnék csiszolni.

– Milyen lehetôségei voltak korábban? Kitôl tudott 
segítséget kérni?

– Lehetôségeim nem nagyon voltak. Minden munkahely-
rôl elutasítottak, csak ott alkalmaztak, ahol betanított munka 
volt. Ezért vállaltam ezt a tanulást, hátha jobb lehetôségeim 
lesznek a munkaerôpiacon.

– Milyen helyzetben volt, és hogyan érezte magát a 
program elôtt?

– A program elôtt magam alatt voltam. Voltak álmaim, 
amelyeket nem tudtam megvalósítani, s az álmaim javát 
most megvalósítom a Kontakt Alapítvánnyal.

– Ajánlaná-e másoknak is ezt a lehetôséget?
– Mindenképpen, mivel ez sok embernek nagyon jó le-

hetôség.

TÁMOP 5.3.1-C-09/1-2010-0005

Tisztelt szerkesztôség!
Az elôzô lapszámban megjelent az Isaszeg jelképe címû cikk, amelynek írója felhívást intézett Isaszeg lakosságához a 
honvédszobor megmentésére. A Jobbik Magyarországért Mozgalom isaszegi szervezete örömmel vette a nagyszerû kez-
deményezést, és csatlakozni kíván hozzá.

Klincsek Attila képviselô, Jobbik Magyarországért Mozgalom 
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oktatás
Energiahét a Damjanich János Általános Iskolában

Néhány évtizeddel ezelôtt a Föld különbözô pontjain elkezd-
tek aggódni az élet jövôje miatt. Az ivóvíz fogyatkozása, az 
erôforrások szûkössége, az éghajlat megváltozása, az egyes 
fajok kipusztulása, az erdôterületek csökkenése, a Föld né-
pességének növekedése mind-mind cselekvésre készteti a 
földi méretekben felelôsen gondolkodókat.

Mindenki másként teszi a dolgát.
Devecseri Gábor szelíd szavakkal tanít bennünket:

Kit ezüstlô körébôl
Kihajított az ég,
Ember vigyázz a Földön,
Úgy élj, hogy kárt ne tégy!

Iskolánk pedagógusai a természet- és környezettudatos 
gondolkodásra neveléssel, tudatos szemléletformálással, 
példamutatással járulnak hozzá a Föld sorsáért felelôssé-
get érzô új nemzedék szárnyra bocsátásához. Komoly ha-
gyományaink vannak a fenntarthatóságra nevelésben: 2007 
óta tagjai vagyunk az ökoiskola-hálózatnak, 2011 szeptem-
berében kiírtunk egy országos komplex tanulmányi versenyt 
„Az energia nem vész el, csak átalakul” címmel, valamint a 
2010/2011-es tanévben elkészítettük az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv keretében kiírt TÁMOP 3.1.4–09/1. projekt 
során az „Energiatudatos iskola” innovációt, amelyet ettôl a 
tanévtôl valósítunk meg. Ennek részeként Balázs Judit kol-
léganô szervezésében a 2012. március 5-tôl március 9-ig 
tartó idôszakban szinte minden az energiáról szólt. A gyere-
kek már ezt megelôzôen pályamunkákat készítettek Power 
Point-bemutatók, fotók és „ötletes ökomasinák” formájában, 
Mentsük meg a Földet – a jövô energiaforrásai és Hol szökik 
az energia – címmel. A pályamunkák elkészítésében a szülôk 
is segítettek a gyerekeknek.  

Elsô helyezést ért el a 3. a osztályos Berta Máté, Orosz 
Richárd és Zentai Pál által készített takarítógép, második he-
lyezést a 2. a osztályosok ökokutyája, harmadik helyezést 
pedig Bilász Viktória, Cseh Eszter és Magyari Karina 4. a 
osztályos tanulók víztisztító berendezése.

A hét folyamán a gyerekek megismerkedtek a megújuló és 
a meg nem újuló energiaforrások elônyeivel, hátrányaival, az 
energiatakarékosság lehetôségeivel, a szelektív hulladékgyûj-
tés gazdasági hasznosságával, valamint a gázzal és az áram-
mal kapcsolatos veszélyforrásokkal, biztonsági tudnivalókkal.

A gyerekek aktívan részt vettek a témák feldolgozásá-
ban, a kooperatív csoportmunkában készített rajzok, ötletes 
eszközök, interaktív számítógépes játékok bizonyítják, hogy 
eredményes hetet tudhatunk magunk mögött.

A hét folyamán a tanulók részt vettek az Isaszegre lá-
togató, Paksi Atomerômû által szervezett tájékoztatón, 
amelyen szemléletes formában ismerkedhettek meg az 
atomenergia elônyeivel és szerepével. Minden tanulónk 
részt vett az ELMÛ–ÉMÁSZ társaságcsoport által szervezett 
FIZIBUSZ-programon, ahol látványos, érdekes fizikai kísérle-
teknek lehettek szemtanúi. A rendhagyó órák hozzájárultak 
a természet élményszerû megismeréséhez. Bízunk benne, 
hogy tanítványaink nem felejtik el az itt szerzett ismereteket. 

Tóthné Ludman Ilona igazgatóhelyettes
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Tavaszvárás 
a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben

Iskolánkban a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretén belül a nagy-
böjtöt megelôzô idôszakban három hetet meghaladó pro-
jektet szerveztünk, amelynek témája a tavaszvárás volt. 
Ebben a három hétben tanulóink a szakórákon és a sza-
badidôs foglalkozásokon megismerkedtek a télûzéssel kap-
csolatos hagyományokkal, a farsangi szokásokkal és éte-
lekkel, jeles napokkal, idôjóslásokkal. A gyerekek a rajz-, a 
gyakorlati és a napközis foglalkozásokon változatos techni-
kákkal készítettek álarcokat, busómaszkokat és jelmezeket. 
Énekórákon a témához kapcsolódó zenemûvekkel ismer-
kedtek, farsangi dalokat, népi játékokat tanultak, hangsze-
reket készítettek. 

Sok programot kínáltunk számukra tanórán kívül is. Az 
elsô hétre jelmeztervezô és versíró versenyt hirdettünk. Az 
iskola valamennyi tanulója lelkesen dolgozott a jelmezek 
tervezésén. Az elkészített munkákból kiállítást rendeztünk, 
amely ötletességüket, egyéniségüket, kreativitásukat, kéz-
ügyességüket tükrözte. A bátrabbak nemcsak ollót, de tollat 
is ragadtak, és tavaszi témájú verseket írtak.

Ebben az idôszakban rendeztük meg hagyományos váro-
si versmondó és versillusztrációs versenyünket is, amelynek 
témája szintén a tavaszvárás volt. 

Iskolánk vendége volt Papp Rita, akinek koncertjén a 
gyerekek együtt énekelhettek, táncolhattak az énekesnôvel, 
a felsôsök pedig Lakatos Yvette énekhangjában gyönyörköd-
hettek. 

A mûvelôdési házban farsangi bált rendeztünk, ahol a 
diákokkal együtt a szülôk és a tanító nénik is jelmezbe öl-
töztek.

Fánksütô versenyünkre az anyukák és a nagymamák fi-
nom és különleges fánkokat készítettek tanulóink számára. 
Természetesen a gyerekek zsûrizték és értékelték a sok fi-
nomságot, a felnôttek munkáját oklevelekkel és emléklapok-
kal köszöntük meg.

Az osztályok csapatai tömegsport- és atlétikafoglalkozáson 
mérhették össze ügyességüket. Házi farsangi sportshow-nkat 
követôen tudásunkat és ügyességünket összemérhettük a 
település többi csapataiéval a városi rendezvényen, amelyen 
szép eredményt értünk el.

Az utolsó héten tanulóink színes kvízjátékon vettek részt, 
ahol a témával kapcsolatos ismereteikrôl adtak számot. 

A projektzáró ünnepségen kihirdettük a versenyek ered-
ményeit, a díjazott költeményeket és a nyertes versmondó-
kat meg is hallgattuk.

Az udvaron igazi busók segítségével, hangos énekkel, za-
jongással elûztük a telet, és elégettük a kiszebabát. A jó han-
gulatban eltelt napok után beköszöntött a jó idô is.

Szeretnénk megköszönni mindazoknak a munkáját, akik 
segítettek a program színes, változatos, zökkenômentes le-
bonyolításában. Támogatóink és segítôink: Valkony Antal ny. 
pedagógus, Szloboda István busó, Szabóné Ónodi Judit és 
családja, Hanák Ede Tamás és családja, valamint a projekt-
ben részt vevô szülôk, nagyszülôk. Külön szeretnénk megkö-
szönni Kovácsné Halomházi Zsuzsanna képviselô asszony 
támogatását, aki egyhavi tiszteletdíját ajánlotta fel a projekt 
anyag- és eszközbeszerzésére.

Csipkésné Kôvágó Szilvia tanítónô
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ciVil fórum
Isaszegi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
2011-ben, féléves elôkészítést követôen újraalakult az Isa-
szegi Önkéntes Tûzoltó Egyesület. Közel harmincfôs tagsá-
gunk hivatásos tûzoltókból és civilekbôl szervezôdött. 

Alakulásunk után egyre-másra kaptuk a meghívásokat 
és felkéréseket, amelyeket – tagjaink lelkes hozzáállásának 
köszönhetôen – kiválóan teljesítettünk. Elsôként az isaszegi 
sportshow-n mutatkozhattunk be, ahol elnyertük a legjobb 
produkció díját. A következô feladatot a tûzoltószekerek fel-
újítási munkálatai jelentették, ezeket a polgármester kérésére 
az április 6-i rendezvényen meg is mutatjuk a közönségnek. 
Itt külön szeretném megköszönni azon személyek munkáját, 
akik bár nem tagjaink, mégis idôt és pénzt nem sajnálva se-
gítették a felújítást: id. és ifj. Szekeres Sándor (festés), Ma-
gyari fivérek (rézmunkák), Kis László és társa (fékrendszer), 
Szilágyi Attila (bôrmunkák), Péterné 
Garasanin Márta (díszítô festés).

Az említett feladatok mellett az 
iskolaigazgatókkal egyeztettünk egy 
tûzmegelôzésrôl szóló, minden osz-
tályt érintô elôadás megtartásával 
kapcsolatban. Az áprilisban indu-
ló oktatást követôen a diákok egy 
kérdéssorozatból álló teszt kitölté-
sével tehetnek tanúságot tudásuk-

ról, majd a legjobb eredményt elérô tanulók teljesítményét 
egyesületünk díjazni fogja. 

Terveink között szerepel a megyénkben megrendezésre 
kerülô tûzoltóversenyeken való részvétel, illetve olyan eszkö-
zök beszerzése, amelyeket baj esetén városunk lakosainak 
segítségére tudunk majd használni. A gyakran szélsôséges 
idôjárás következtében kialakuló helyzetek megoldásához 
szükségünk lesz láncfûrészre, zagyszivattyúra, tömlôkre, lét-
rára és nem utolsósorban egy gépjármûfecskendôre. Ezek 
beszerzéséhez várjuk a lakosság segítségét, mivel egyelôre 
nincs egyéb bevételünk, mint a tagok saját anyagi hozzá-
járulása. Segítsen, hogy segíthessünk!

Ez év áprilisában tizenegy tagunk vesz majd részt Gyöm-
rôn egy negyvenórás tûzoltó alaptanfolyamon. A képesíté-

sek megszerzése által bôvülni fog a be-
avatkozó tagjaink létszáma. Állományunk 
további növelése érdekében várjuk tagja-
ink közé azon felnôtteket és gyermekeket, 
akik kedvet éreznek ahhoz, hogy tûzoltók 
legyenek. További információkat honla-
punkon (www.isaszegote.hu) találhatnak.

„Istennek dicsôség, egymásnak segít-
ség!”

Matuz Sándor parancsnok

Éremesô Pécelen

2012. március 5-én asztalitenisz-versenyen vettek részt a 
Klapka-iskola diákjai.

A csapat tagjai: Bartos Bianka 8. a, Budaházi András 8. a, 
Gross Róbert 8. a, Szabó Richárd 8. a, Ruda Krisztián 8. b, 
Toró Csongor 6. a és Ruda Dominik 5. b osztályos tanulók.

Hatvankét fiú mérte össze tudását, s nagy csaták után 
egyéniben három érmet szereztünk: Budaházi András ara-
nyat, Toró Csongor ezüstöt, Szabó Richárd pedig bronzot. 
A lányok versenyében Bartos Bianka ezüstérmet szerzett.

Párosunk, Budaházi András és Gross Róbert küzdelmes 
játszmák után állhatott fel a dobogó csúcsára.

Remek délután volt.
Sindely Julianna testnevelô

A mese varázsa
 Az Apáczai tankönyvkiadó A tehetség pont én vagyok címmel országos meseíró pályázatot hirdetett. A Klapka-iskolában is 
ösztönöztük tanulóinkat, hogy próbálkozzanak az életkorukhoz egyébként is közel álló meseírással.

A harmadik–negyedik évfolyamosok kategóriájában 360 pályamû érkezett, amelyekbôl a zsûri az elsô tíz helyezettet 
díjazta. Több emléklappal jutalmazott tanulónk mellett Marton Áron harmadik osztályos tanulónk meséje negyedik helye-
zést ért el az igen népes mezônyben. Gratulálunk a szép eredményhez.

Nagy Józsefné munkaközösség-vezetô
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Második civil fórum

2012. február 28-án immáron második alkalommal rendez-
ték meg a civil fórumot dr. Kardos Gábor alpolgármester 
kezdeményezésére, a humánerôforrás- és közoktatási osz-
tály szervezésében. Idén is szép számmal jelentek meg az 
isaszegi szervezetek képviselôi. A rendezvény meghívott ven-
dége dr. Fekete István, a KIM Társadalmi és Civil Kapcsolatok 
Fôosztályának helyettes vezetôje volt, aki a civil társadalmat 
érintô törvényi változásokról, új szabályokról és pályázati le-
hetôségekrôl tartott elôadást. 

Dr. Kardos Gábor elmondta, hogy az elmúlt egy év alatt 
eléggé visszafogott volt a szervezetek, egyesületek élete, 
amit egyrészt meghatároztak az anyagi lehetôségek, más-
részt a kedvezôtlenebb uniós pályázati lehetôségek. Az Ön-
kormányzati Tájékoztatóban egy külön rovat mutatja be a 
civilszervezetek életét, a város honlapján pedig esemény-
naptárra kerülnek fel a szervezetek rendezvényei, ezáltal 
tájékozódhatnak egymás programjairól. 

Az alpolgármester kiemelte, hogy a jövôre nézve fon-
tosnak tartaná egy civilház létrehozását, amelyet minden 
szervezet használhatna, és amely által javulhatnának az 
egyesületek mûködési feltételei. Elképzelése szerint a több 
mint kétszáz éves, jelenleg sajnos romos állapotban lévô 
volt postakocsi-fogadó épülete lenne erre alkalmas Isasze-
gen, ha sikerülne rendbe hozni. Ezzel egyrészt megújulhat-
na a mûemlék jellegû épület, másrészt a civilszervezetek 
számára közösségi tér létesülhetne. Dr. Kardos Gábor a 
jelenlévôk segítségét is kérte a támogatási források meg-
találásához.

Dr. Fekete István ismertette az új jogszabályokat, ezen 
belül a Nemzeti Civil Alapprogramhoz kapcsolódó változá-
sokat. Elmondta, hogy az alapprogram támogatási rendszere 
átalakult, és hamarosan új pályázati lehetôség nyílik meg, 
amely számot tarthat a szervezetek érdeklôdésre. Beszámolt 
az új törvényrôl, amely a civilszervezetek megszûnésérôl, át-
alakulásáról, a támogatáshoz történô adománygyûjtésrôl, a 
közhasznúság egyes kérdéseirôl, a bírósági nyilvántartásról 
és az ezzel összefüggô eljárási szabályokról, valamint a Nem-
zeti Együttmûködési Alapról tartalmaz fontos tudnivalókat. Az 
elôadó hangsúlyozta, hogy a jogszabályok ismerete elenged-
hetetlen egy civilszervezet vezetôje számára. Elmondta, hogy 
a jogszabályi változások célja egyfajta öntisztulási folyamat 
elôsegítése a támogatási rendszerben annak érdekében, 
hogy a szervezetek mûködése átláthatóbb, nyomon követ-
hetôbb legyen. A rosszul mûködô szervezetek ne akadályoz-
zák a törvényi elôírásokat betartó civilszervezetek támogatás-
hoz jutását, és egyenlô esélyekkel indulhasson például egy 
nyugat-dunántúli és egy közép-magyarországi szervezet. 

Az elôadás végén a jelenlévôk kérdéseket intéztek Fekete 
Istvánhoz a pályázati kiírások idejérôl, feltételeirôl és a köz-
hasznúság változásaival kapcsolatosan.

A civil fórumon elhangzott fontosabb törvényi és jogsza-
bályi változásokról, tudnivalókról a humánerôforrás- és köz-
oktatási osztály levélben tájékoztatta a meghívott civilszerve-
zeteket, valamint tevékenységükhöz segítségül továbbította a 
minisztérium által biztosított Képzési segédlet címû könyvet.

Adorjánné Fehér Éva



14 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

kultúra
Könyvtári hírek
Arany János születésnapján, március 2-án, pénteken 17 
órakor került sor az isaszegi amatôr írók irodalmi klubjának 
elsô összejövetelére, amelyen tizennégyen vettek részt. El-
jött Budaházi Irénke néni is, akinek számos regénye jelent 
már meg, ezek könyvtárunkból is kölcsönözhetôek. Részt 
vett a rendezvényen Haász Irén, Hajdú Mária és Rostás Ist-
ván, akik már ismert helyi költôink, valamint Földi Alexandra, 
Oláhné Szántó Tünde, Vidák Sándor mint új alkotók, illet-
ve Váradi Attiláné szervezô, aki alkotóként is bemutatkozott 
prózai írásával. Az este, amelyen a jelenlévôk felolvasták 
egy-egy alkotásukat, jó hangulatban telt. Budapestrôl is ér-
keztek vendégek: a Mozaik Mûvész Páholyból Dedik István 
író és Ribka Zoltán költô, író, akik egy vidám, humoros törté-
net elôadásával járultak hozzá a találkozó sikeréhez. A klub 
következô összejövetelére májusban kerül sor.

Március 9-én, pénteken 1848. március 15-ére emlékez-
ve gyöngykokárdát készíthettek az érdeklôdök Ágoston Kata 
könyvtáros segítségével. Fiatal olvasóinknak az ünnepi ese-
ményhez kapcsolódó rejtvényeket adtunk fel, amelyeknek 
megfejtései Petôfi Sándor Nemzeti dal és Esik esô kariká-
ra címû mûvei. A rejtvényládánkból kisorsoltuk szerencsés 
nyerteseink neveit (Nagy Henrietta és Hajdú Nikoletta), ôk 
könyvjutalomban részesültek.

A költészet napját – József Attila születésnapjára emlé-
kezve – 1964 óta minden évben április 11-én ünneplik or-

szágszerte. Helyi vonatkozása miatt Tóth Árpád születésnap-
ján (aki 1923 nyarán, isaszegi tartózkodásának ideje alatt 
írta meg az Esti sugárkoszorú címû verset), április 14-én, 
szombaton emlékezünk rövid irodalmi mûsorral a költészet 
napjára. A rendezvényen helyi költôink verseit hallhatják az 
érdeklôdôk (Haász Irén: Tóth Árpádhoz, Hajdú Mária: Az 
Óda költôje és Végh Tamás: 101. évforduló), és ekkor ad-
juk át a József Attila irodalmi totó szerencsés nyerteseinek 
a könyvjutalmakat. A totó március 30-tól a könyvtárban és 
a honlapunkon is megtalálható. A megfejtések e-mailben is 
beküldhetôk április 12-ig.

Ezen az estén kerül sor Fodor Zoltán amatôr festô ki-
állítására, akinek olaj- és akvarellképein csendéletek, erdélyi 
életképek elevenednek meg.

Április 20-án, pénteken 17 órától folytatódik az Álmos Ki-
rály Akadémia elôadás-sorozata a Nagy Szent Miklós kincse 
II. címû elôadással.

Április 27-én 17 órától folytatjuk diavetítésünket kicsiknek 
és nagyoknak. Kérjük, hogy akiknek van otthon diafilmje, és 
szívesen kölcsönadná egy-egy alkalomra, hogy szélesíthes-
sük a diafilmjeink palettáját, jelezze nekünk!

Továbbra is várunk minden olvasni szeretô isaszegi la-
kost. A beiratkozási díj egy évre 500 Ft.

Majsa Györgyné 
könyvtárvezetô
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egyház
A katolikus egyházközség eseményei
A nagyhét szertartásai
Nagycsütörtökön 18.00 órakor szentmise, utána passiójá-

ték, majd 22.00 óráig szentségimádás.
Nagypénteken 15.00 órakor zarándoklat a kálváriára. Talál-

kozó az Öregtemplomnál.
 18.00 órakor a kereszt felmagasztalása, passió, áldozta-

tás, szentbeszéd, szentségimádás 22.00 óráig.
Nagyszombaton egész nap szentségimádás.
 19.00 órától tûzszentelés, vízszentelés, szentmise, feltá-

madási körmenet. (Gyertyát hozzunk!)
Húsvétvasárnap szentmise 7.00 órakor, 8.30-kor és 10.30-

kor. A diákmise után báránysimogatás és csokitojás-kere-
sés a templom elôtti parkban.

Húsvéthétfôn szentmise 7.00 órakor.
Minden pénteken 10.00 órától baba-mama klub a kato-

likus otthonban. Minden érdeklôdôt szeretettel várunk.

A hét elsô napján
Mind a négy evangélium ezzel a néhány szóval vezeti fel 
Jézus feltámadását: ez a nap pedig a vasárnap. A zsidó ha-
gyomány szerint a szabbat a pihenônap. Ez jelentette a hét-
végét, amikor minden munkát, tevékenységet abbahagytak, 
és kötelezôen pihentek. A vasárnap a kezdet, újraindulnak 
a mindennapi tevékenységek. A munkát ott folytatták, ahol 
pénteken, sötétedéskor abbahagyták. Ezért siettek Jézust ha-
lála után gyorsan eltemetni vérben, mocsokban, ahogyan a 
keresztrôl levették, mert közeledett a szabbat. Mária Magdol-
na és az asszonyok vasárnap korán indulnak a sírhoz, hogy 
megmosdassák a testét. Bár többször mondta Jézus: „fel-
támadok!”, ez valahogy nem jutott el a tudatukig. Ne hibáz-

tassuk ôket, hiszen ez 
az ember számára ért-
hetetlen, felfoghatatlan 
dolog. Nekünk a halál az 
a vég, ami után nincsen 
folytatás, legalábbis itt 
a földön. Hitünk szerint 
egy új életre ébredünk, 
remélhetôleg a menny-
ben. De hogy valaki, akit 
az asszonyok láttak meg-
halni, majd eltemették, 
az a földön újra megje-
lenjen, olyan nem is lehet! Tehát ezzel a kijelentéssel nem 
tudtak mit kezdeni. Így vasárnap, bár a hét eleje volt, számuk-
ra csak a vég befejezése. Talán magukban így gondolkodtak: 
Tudjuk le végre ezt a Jézus-ügyet, hogy visszatérhessünk a 
régi, megszokott életünkhöz. Reményvesztettek lettek veze-
tôjük, tanítójuk nélkül. Mintha egy pillanat alatt kiesett volna 
a fejükbôl az a sok élmény, tanítás, feladat, amelyet Jézussal 
megéltek, tôle hallottak. Elmentek a sírhoz vasárnap reggel, 
a hét elsô napján, és egy pillanat alatt megváltozott minden. 
„Nincs itt, feltámadt” – mondták az angyalok. Új élet, új kez-
det, új öröm töltötte el ôket. Újjászülettek, új életre támadtak 
a megfeszítettel. Legyen számunkra a húsvét az újrakezdés 
napja! Legyen minden vasárnap a hét elsô napja, amikor 
rácsodálkozunk a feltámadt Krisztusra! Az újrakezdés öröme 
töltsön el minden embert! 

Áldott, szent ünnepet kívánok.
Szárazné Marika

Segítség az elesett családoknak
„Boldog, aki a szegénynek gondját viseli. A nyomorúság napján megmenti ôt az Úr.” (Zsoltár 41,2)

A jelenlegi gazdasági helyzetben egyre több család kerül 
nehéz anyagi helyzetbe. Nagyobb összefogásra és szemlé-
letváltásra lenne szükség, mert embertársaink éhezésének, 
fagyhalálának megakadályozása nem kizárólag államilag 
megoldandó feladat vagy személyes probléma, magánügy. 

Gulyka József címzetes prépost, plébános március elején 
a Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele alapján nagyböj-
ti tartósélelmiszer-gyûjtést hirdetett meg. A római katolikus 
egyház isaszegi hívei adományaikkal hatvanegy családnak 
nyújtottak segítséget, és tették ünnepibbé a húsvétot. Az 
adományok a Dm isaszegi üzlete, valamint a „Segítôkéz” 
Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóinak a segít-
ségével kerültek kiosztásra. A családok köszönetüket fejezték 
ki az isaszegi hívek önzetlen segítségéért.

Az egyházközségi képviselô-testület karitatív bizottsága 
várja a segítségre szoruló, bajba jutott embertársaink jelent-
kezését a Szent István római katolikus templom sekrestyéjé-
ben. Kérünk mindenkit, hogy ha tudomásuk van a környe-
zetükben elesett, mozgásában korlátozott személyrôl, aki 
segítségre szorul, jelezzék a fent említett helyen. Az egyház-
község lehetôségeihez mérten igyekszik segíteni.

Haszara Andrea



XI. évfolyam, 4. szám • 2012. április 17

innen-onnan
Olvasói levelek
Az Önkormányzati Tájékoztató februári számában megjelent 
egy információ a 043/4 helyrajzi számú, NATURA 2000-vé-
delem alatt álló erdôterület termelési és újratelepítési mun-
kálatairól. A számos tulajdonos birtokában lévô, 52 hektár-
nyi területet érintô tevékenység több év alatt, lépcsôzetesen 
valósul meg, és a hír szerint a munka – minden illetékes 
hatóság engedélyének birtokában, szabályosan, a szigorú elô-
írásoknak megfelelve, irányítottan – megkezdôdhet. 

A helyrajzi számból a laikus számára nem derül ki, hogy 
valójában a Szoborhegy és a honvédsírok közötti részrôl van 
szó. Döbbenten tapasztaltam több sétakísérletem során, 
hogy a helyszínen hosszú hetek óta áldatlan állapotok ural-
kodnak – azon a területen, amelyet kultúr- és történelmi táj-
nak nevezhetünk, jelentôs turisztikai célpont, Isaszeg kiemelt, 
védett büszkesége. Alaposan átalakult a tájkép, eltûntek a tu-
ristautak és -jelzések, ág- és fatörmelékhegyek torlaszolják el 
a Honvédszobortól induló ösvényeket. Erdészeti szempont-
ból nem vitatom a módszert (tarvágás vagy szálalás), legyen 
ez a szakemberek dolga, de a kivitelezés módját és a turisták 
tájékoztatásának a hiányát annál inkább kifogásolom. Néhány 
tábla kihelyezése a frekventáltabb pontokon kulturált, európai 
megoldás lett volna, az utak gyors megtisztítása és a jelölések 
pótlása ugyancsak!

Felmerül a kérdés, hogy az önkormányzat (amely 20 szá-
zalékban tulajdonosa a területnek) miként felügyeli és mi-
ként követeli meg a helyiek és a turisták érdekeit szolgáló fel-
tételek betartását. Még egy kérdés: mi vár a március 15-én 
kezdôdô tavaszi ünnepségsorozat résztvevôire?

Fekete László

Tisztelt Önkormányzat!
Naponta felmerül bennem a kérdés, hogy az állomáson mi-
kor fognak kihelyezni zárható vagy ôrzött biciklitárolót. Sajnos 
csak kevesen mernek kerékpárral menni az állomásra, mivel 
szomorúan tapasztalják, hogy ellopják a bicikliket, és a hely is 
kevés, ahová letehetnék. Amennyiben lenne megoldás, sok-
kal többen választanák ezt az egészséges közlekedésformát. 

Köszönettel: 
egy érdeklôdô kerékpáros

Az alábbi köszönôlevelet Pécel Város Önkormányzatá-
nak jegyzôjéhez írta egy péceli lakos, aki háláját fejezi 
ki az isaszegi városüzemeltetés dolgozóinak, amiért a 
péceli óvoda elôtt feltört autójából ellopott értékeit visz-
szaszolgáltatták.

Tisztelt Jegyzô Asszony!
Ezúton tájékoztatom, hogy a 2012. február 13-án Pécelen, 
a Bóbita Óvoda elôtt 5 percre leparkolt autómból feltörés-
sel eltulajdonított táskámat az isaszegi laktanya elôtti vizes-
árokban Isaszeg Város Önkormányzatának munkatársai, Tóth 
Lajos kollégái ároktisztítás közben megtalálták. Tóth úr érte-
sített, majd átadta a táskát, benne a tolvajok számára érték-
telen tárgyaimmal. Jelen levelemmel nincs más célom, csak 
hogy a péceli polgármesteri hivatal is tudomást szerezzen az 
isaszegi önkormányzat munkatársainak példamutatóan be-
csületes hozzáállásáról. Levelem egy példányát postán el-
küldöm Isaszegre is.

Tisztelettel:  Duliskovich Katalin, Pécel

Bizonytalanság a hulladékgyûjtés rendjével kapcsolatban

Olvasónk, Szántó Tamara levélben fordult szerkesztôségünkhöz, amelyben az általa és a környezetében élôk ál-
tal a hulladékgyûjtés új rendjével kapcsolatban megfogalmazott kérdéseket tette fel. Dr. Kardos Gábor alpolgár-
mester felkereste Ficsór Elzát, a Zöld Híd Régió Kft. közszolgáltatási igazgatóját, aki az olvasó kérdéseire az alább 
olvasható válaszokat adta.

Tisztelt Önkormányzat!
A hulladék gyûjtésének és elszállításának új rendjével kap-
csolatosan több kérdés, probléma merült fel a lakosságban. 

Mindannyiunk számára egyértelmû, hogy a szelektív hul-
ladékgyûjtés nagyon hasznos, de sajnos nálunk ennek még 
nincs hagyománya. A lakosság együttmûködését azonban 
csak abban az esetben lehet megnyerni, ha a feltételek szá-
mukra is kedvezôbbek lesznek. Ezen feltételekrôl korábban 
az Önkormányzati Tájékoztató hasábjain is olvashattunk, és 
a Zöld Híd Régió Kft. is több tájékoztató kiadványt adott már 
ki, de ezek egymásnak ellentmondó információkat is tartal-
maztak. 

Kérjük a tisztelt önkormányzatot, hogy szíveskedjenek az 
alábbiakban feltett kérdésekre választ adni, a felmerült prob-
lémákra megoldást keresni.

1. kérdés
Szeretnénk tudni, hogy a szelektív hulladékgyûjtésre szolgáló 
zsákokban a papír-, a fém-, illetve a mûanyag hulladékot egy-
ben vagy anyagfajtánként külön zsákokban lehet-e gyûjteni. 
Volt, aki attól tartott, hogy nem fogják elvinni a kukába he-
lyezett kommunális hulladékot, ha abba konzervdobozt tesz.
A Zöld Híd Régió Kft. válasza
A zsákokban együtt gyûjthetik a mûanyag hulladékok je-
lentôs részét (ásványvizes-, üdítôs-, PET-, mosószeresfla-
konok, HDPE-, PP-, tiszta csomagolófóliák), fémdobozok 
(sörös, üdítôs, konzerves), papír (újság és karton), illetve 
a kombinált csomagolóanyagokat (tejes- és gyümölcsleves-
dobozok, Tetra-pack). Nem szükséges a szelektív hulladé-
kot anyagfajtánként külön zsákokban gyûjteni. Az önök által 
elôválogatott hulladékokat munkatársaink a telephelyünkön 



18 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

kézi erôvel különválogatják. A gyûjtôedényzetbe helyezett 
konzervdobozokat a feldolgozás során a kommunális hulla-
dékból mágnes segítségével kiválogatják, és így újrahaszno-
síthatóvá válnak.

2. kérdés
Az egyik kiadvány szerint minden hónap utolsó csütörtökjén 
fogják elszállítani a szelektív hulladékot, a másik szerint pe-
dig február elsejétôl kéthetente gyûjtik majd össze (ám azt 
nem írták, hogy melyek lesznek ezek a napok). Szeretnénk 
tudni, hogy mi a valóság, mivel február 10. óta még egyszer 
sem vitték el a szelektív hulladékot a házak elôl. Reméljük, 
hogy kéthetente fogják elszállítani, mivel a szelektív hulladék 
mennyisége meghaladja a kommunális hulladékét.
A Zöld Híd Régió Kft. válasza
Isaszegen a házhoz menô, zsákos szelektív gyûjtés minden 
hónap utolsó csütörtökjén történik, ami március hónapban 
29-ére esett. Az elsô gyûjtôjáratok tapasztalatai alapján vál-
tozhat a járatok sûrûsége.

3. kérdés
A zöldhulladék gyûjtésével kapcsolatosan kérem, hogy 
pontosítsák a tájékoztatóban olvasható információkat, mi-
vel vannak, akik úgy értelmezik az ott leírtakat, hogy 6 cm 
hosszú darabokra kell összevágniuk az ágakat. Azzal kapcso-
latban is tájékoztatást kérünk, hogy a sérülékeny mûanyag 
zsákokban hogyan lehet úgy elhelyezni a (például metszés 
során keletkezô, jelentôs mennyiségû) gallyakat, faágakat, 
hogy a zsák ne szakadjon szét.
A Zöld Híd Régió Kft. válasza
A zöldhulladék gyûjtése során az alábbi szerves hulladékok 
gyûjthetôek: fûfélék, fás és lágy szárú kerti növények és azok 
részei, cserjék, bokrok és fák levelei, gallyak, ágak maximum 
60 mm átmérô vastagságig.

4. kérdés
A zöldhulladékgyûjtô zsákokkal kapcsolatban a januári ön-
kormányzati tájékoztatóban azt olvashattuk, hogy egy 110 
literes zsák ára 40 Ft lesz, a szolgáltató Kisokos a hulladékról 
címû kiadványában pedig már 120 literes zsákokról írtak, 
tájékoztattak arról, hogy ezeket hol lehet beszerezni, de árat 
nem írtak, így sokan azt gondolták, hogy ingyenes, hiszen 
azt is megírták, hogy a komposztálótelepeiken készülô kom-
posztanyagot értékesítik. A legutóbb bedobott szórólapon 
ellenben már 40 Ft + áfa szerepel zsákonként, ami a lakos-
ság számára 51 Ft-os költséget jelent.
A Zöld Híd Régió Kft. válasza
A zöldhulladék gyûjtésére szolgáló zsák 120 liter ûrtartalmú, 
beszerzési ára bruttó 51 Ft. A zöldhulladék begyûjtésére 
szolgáló zsákok beszerezhetôek a Kossuth Lajos u. 53. és a 
Rákóczi u. 12. szám alatt.

5. kérdés
Úgy gondoljuk, hogy a zöldhulladék elszállításának magas 
díja miatt városunkban nem fog csökkenni a füst, sôt, va-

lószínûleg egyre többen fogják elégetni a kerti hulladékot, 
mivel az eddig megszokott, évi egyszeri ingyenes zöldhulla-
dékgyûjtés megszûnt, amikor akár 30-40 zsáknyi hulladékot 
is ingyenesen elszállítottak. Nagyobb kertekben a költség 
mostantól több ezer forintra is rúghat. Tudni szeretnénk azt 
is, hogy a szolgáltató miért október 27-ében határozta meg 
az utolsó zöldhulladék-gyûjtési napot, hiszen a legtöbb levél 
novemberben hullik le. Az október 27. után keletkezô kerti 
hulladékot is nyilván el fogják égetni a kerttulajdonosok.
A Zöld Híd Régió Kft. válasza
A zöldhulladékkal kapcsolatos tevékenységünk során tár-
saságunknak járulékos fenntartási költségei vannak, hiszen 
begyûjtünk, telephelyre szállítunk, majd kezelési, ártalmatla-
nítási folyamatnak vetjük alá a zöldhulladékot. Mindezt nem 
tehetjük ingyen, hiszen gondoljunk csak a gépjármûveink 
üzemanyagára, munkatársaink fizetésére és az egyéb járu-
lékos költségekre.

A biológiailag lebomló zsákot társaságunk önköltségi 
áron értékesíti. Azon lakossági ügyfeleinknek pedig, akik 
nem szeretnék a zsákot felhasználva elszállíttatni zöldhul-
ladékukat, segítséget nyújtunk a komposztáláshoz a www.
zoldhid.hu weboldalon található tanácsainkkal, így kertjüket 
gazdagíthatják a belôle kinyert komposztból.

A 2012. évi zöldhulladék gyûjtési idôpontjai a követke-
zôk: március 31., április 14., április 21., május 12., június 2. 
június 23., július 14., augusztus 25., szeptember 15., októ-
ber 13., október 27., november 17.

Egy szállítási nap alkalmával ingatlanonként maximum 
tíz darab zöldhulladékot tartalmazó zsákot szállítanak el 
munkatársaink. 

6. kérdés
Az említett kiadványok tartalmazták, hogy üveggyûjtô konté-
nereket fognak kihelyezni a város több pontján. Ezt olvasva 
sokan máris külön kezdték gyûjteni az üveghulladékot, de 
a konténerek kihelyezése még mindig nem történt meg. Jó 
lenne tudni, hogy mikorra tervezik a konténerek kihelyezé-
sét.
A Zöld Híd Régió Kft. válasza
Az idôjárás miatt eddig nem volt lehetôség az edényzetek 
kihelyezésére, amit április elsô felében társaságunk elvégez. 
Az üveggyûjtô konténereinket az alábbi helyszíneken lehet 
majd megtalálni: Rákóczi utca 56. elôtti terület (kínai üzlet), 
Madách utca 1. elôtti terület (Damjanich János Ált. Iskola), 
Benkovics és Nap utca sarok (autóbuszforduló), Március 
15. és dr. Barabás Géza utca sarok, Erkel Ferenc és Bartók 
Béla utca közötti terület, Dózsa György utca 53. (élelmi-
szerbolt elôtt), Liget tér, Tóth Árpád utca (általános iskola), 
Vörösmarty utca (élelmiszerbolt mellett), Aulich és Vadász 
utca sarok (Coop élelmiszerüzlet).

7. kérdés
Örömmel üdvözöljük, hogy mostantól a lomtalanítás fel-
ügyelt, gyûjtôpontos rendszerben történik majd – gondolva 
a lomtalanítások napján az utcákon kialakult helyzetre. Ám 
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egy mozgáskorlátozott idôs hölgyben felmerült a kérdés, 
hogy vajon hová kell és hogyan tudja majd elvinni a régi ru-
hásszekrényt, amelyik helyett nemrég újat kapott a lányától.
A Zöld Híd Régió Kft. válasza
Isaszeg városban a helyi önkormányzattal elôzetesen egyez-
tetett rendben és idôpontban szervezzük meg 2012-ben a 
lomtalanítást. A lomtalanítás elôtt három héttel tájékoztatjuk 
Önöket a lomtalanítás végrehajtásának részleteirôl.

Az új hulladékgazdálkodási rendszerben ellenôrzött, fel-
ügyelt gyûjtôpontos lomtalanítás történik majd. Lomtalanítás 
alkalmával nem gyûjtünk kommunális hulladékot, háztartási 
veszélyes hulladékot és zöldhulladékot.

Lomtalanításkor az állandó felügyelet mellett álló konté-
nerekbe helyezhetô hulladékok az alábbiak: bútorok (aszta-
lok, székek, szekrények, matracok); fából készült használati 
tárgyak, amelyek méretüknél fogva nem helyezhetôek el 
a háztartásihulladék-tárolóba; szônyegek, textil, ruhanemû; 
mûanyag padlók, kerti bútorok, elhasznált kerti medencék; 
nagyobb mûanyag játékok; kizárólag személygépkocsi-, ke-
rékpár- és motorkerékpár-gumiabroncsok.

Nem helyezhetô a lomtalanítás céljából kitett konténe-
rekbe vegyes települési hulladék, tehergépjármû- és mun-
kagép-gumiabroncs, zöldhulladék, háztartási elektronikai 
hulladék, veszélyes hulladék (festék, higító, vegyszer, fény-
csô, akkumulátor, elem), építési törmelék, bontásból szár-
mazó anyagok, szelektíven gyûjthetô papír-, mûanyag és 
üveghulladék.
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sport
100 éves az Isaszegi Sport Egyesület – vII. rész

1959-ben a község vezetése – a sportköri elnök Szlancsek 
István, a tanácselnök Kóczián Lôrinc és helyettese, Klincsek 
János szorgalmazására – egy új sporttelep létrehozásáról ha-
tározott a Rózsa, a Thököly és a Nagy Sándor utca közötti, 
kenderföldnek használt, kisebb tavakkal és bombatölcsérek-
kel tûzdelt lápos területen. A település beépítetlen közepé-
re a vasútállomáshoz s a gôzmozdonyok „itatására” szolgáló 
víztoronyhoz való közelsége miatt esett a választás. Így lehe-
tôség nyílt az építendô öltözô mosdóvízzel való ellátására. 
Ez utóbbi a Dányi úti pályán nem volt megoldható, mivel 
a község vezetékes vízmûvének kiépítése akkor még szóba 
sem került.

Szendrô János szakosztályvezetô és Harmati Károly inté-
zô utánjárásának köszönhetôen a Pest Megyei Testnevelési 
és Sport Tanács és a Pest Megyei Tanács is hozzájárult a be-
ruházás költségeihez. Horváth Kálmán kultúrmérnök a pálya 
területének kitûzését, dr. Sztrizs Árpád ügyvéd a telekkönyvi 
ügyeket, a tanácsházán dolgozó Gabrucza György pedig a tu-
lajdonosok kártalanítását és a csereföldek biztosítását intézte 
nagy szorgalommal. Nagyrôczei Ottó, a helyi tôzegkitermelô 
vállalat vezetôje csilléket és síneket kölcsönzött a földmun-
kák végzéséhez. A községben mozit üzemeltetô Tihanyi An-
tal Mogyoród határában, a hármas út „patkó” néven ismert 
kanyarjának levágásánál dolgozó munkagépek igénybevé-
telét járta ki a közútkezelô vállalatnál. A pálya feltöltéséhez 
szükséges földet a község Pest felé vezetô útjának vasúti so-
rompójánál a belátást akadályozó domb lefaragásának mun-
kálatai biztosították. Az egyesület sportolóinak, vezetôinek és 
szurkolóinak több ezer órát kitevô társadalmi munkájával a 
földmunkák a közelben lakó Fityus János irányításával 1961 
ôszén fejezôdtek be. A bogárhátúra kialakított játékteret ek-
kor vetették be fûmaggal.

1962 tavaszán még a Dányi úti pálya adott otthont a 
mérkôzéseknek. Május 20-án a hazai csapat Mázoló Im-
re – Zombori János, Polgári István, Klincsek István – Surman 
József, Ságodi János – Kántor Vince, Répási Ferenc, Surman II 
József, Kovács Sándor, Szabó István összeállításban itt szen-
vedett 2-1 arányú vereséget az Érdi Traktor SE labdarúgóitól. 
(A bajnoki évben szerepelt még Kuskó Mihály, Ceglédi Lász-
ló, Szabó László, Ivony László, Rózsa Tibor, Békési József, 
Rideg István és Tihon Ferenc is.) Egy helyi lakos nem tudta 
elviselni az eredményt, s köveket dobálva törte be a sportte-
leprôl elvonuló vendégek autóbuszának ablakait. A szövetség 
fegyelmi bizottsága négy hónapra betiltotta az isaszegi pálya 
használatát, amely idô alatt a hazai mérkôzéseket Pécelen 
játszották le. Az anyagi veszteségen túl így nemcsak az új pá-
lyának az ôszi szezon elsô mérkôzésére tervezett felavatása 
szenvedett késedelmet, de az 1923-tól négy évtizeden át 
használt, oly sok élményt és örömöt nyújtó Dányi úti játék-
tértôl sem sikerült már méltóképpen búcsút venni.

A Rózsa utcai pályát végül az egyesület fennállásának öt-
venegyedik évében, 1962. szeptember 30-án avatták fel. A 
mérkôzés napjának hajnalán Szabó Péter erdész irányítása 

mellett Zombori János, Rideg István, Pintér Mihály és Ságo-
di Sándor vágta ki az erdôben a kapufáknak szánt fenyôket. 
Pénzes János bognármester fûrészelte és gyalulta méretre a 
rönköket, ezután ásták be és festették le a mérkôzések el-
maradhatatlan kellékeit. Közben Szendrô János vezérletével 
kimérték és felszórták a játéktér vonalait. Elhelyezték  a Tóth 
Vendel által készített felezô és szögletzászlókat is. A labdarú-
gó-szövetségtôl érkezô ellenôr pályahitelesítô jegyzôkönyvén 
a tinta még meg sem száradt, amikor a Móricz Zsigmond 
utcai Orlik vendéglôben öltözött csapatok mérkôzése elkez-
dôdött.

Az ellenfél a Gyömrô együttese volt. Az isaszegi ifik a 
Mázoló Imre – Kuruc István, Szôdi Lajos, Bene Mihály – Pá-
linkás István, Kôvágó István – Skribek Pál, Mészáros József, 
Mészáros László, Szmolicza Tibor, Szabó István felállásban 
3-2 arányban vereséget szenvedtek. (Ebben az évben a 
fiataloknál még Csabai Mihály, Szalai Gyula, Szántai Gáspár 
és Veréb Ferenc is szerepelt.) Az isaszegi felnôtt tizenegy 
összeállítása a következô volt: Kuskó Mihály – Kovács Sán-
dor, Polgári István, Klincsek István – Stefcsik Ferenc, Ságodi 
János – Kántor Vince, Rideg István, Surman II József, Nagy Jó-
zsef, Répási Ferenc. A találkozó itt is balszerencsésen indult: 
a félidôben még 1-0 arányban a vendégek vezettek. A köz-
ség becsületét – a mintegy 1500 hazai szurkoló legnagyobb 
örömére – Rideg István szögletrúgásból fejelt gólja mentette 
meg, amikor a labdát az általa festett kapufák között a hálóba 
juttatta, s amely az 1-1-es végeredményt jelentette.

A munkálatok 1962 ôszén az öltözô építésével tovább 
folytatódtak. A sóskúti mészkôbôl készült épület kômûves-
munkáit társadalmi munkában – Bodrogi András tanácselnök 
közbenjárására – a Budapestrôl kihozott szakmunkástanulók 
Csima Ferenc vezetésével végezték el. A villanyszerelés Tóth 
Sándor, a vízvezeték-szerelés pedig Skribek Pál munkája volt. 
A vízmelegítô kazán beszerzése Lázár Flóriánnak köszönhe-
tô. Így 1963-ban, a sportkör történetében elôször, a sport-
telepen öltözô és meleg vizû zuhanyozó állt a csapatok ren-
delkezésére.

Az 1962/63. évi területi (megyei másodosztályú) bajnok-
ság azonban nem az isaszegi csapat sikerérôl volt nevezetes, 
mivel az utolsó elôtti helyezés a járásba történô kieséssel 
járt. Többen leálltak, másokat katonának hívtak be, így új já-
tékosok után kellett nézni. A nyár folyamán a községben elô-
ször rendezték meg az utcák, terek labdarúgó-bajnokságát, 
amely számos fiatalnak nyújtott sportolási lehetôséget, az 
egyesületnek pedig az utánpótlást biztosította.

Szerencse volt a szerencsétlenségben, hogy 1963-ban 
a megerôsödött Kádár-rendszer sportvezetése az 1956-os 
forradalom vívmányaként visszaállított ôszi–tavaszi rendsze-
rû bajnokságot szovjet mintára ismét naptári évekre szervez-
te át. Így a félévesre rövidült járási bajnokság pontveszteség 
nélküli megnyerésével az újjáformált isaszegi csapat gyorsan 
visszakerült a területi osztályba. A bajnokcsapatban Gyarmati 
Ferenc edzô irányításával Mázoló Imre, Csernák György, Kiss 
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Sándor, Takács Gyula, Hajdú János, Nagy József, Ságodi Já-
nos, Kántor Vince, Kôvágó István, Skribek Pál, Mészáros Lász-
ló, Szántai Gáspár, Tihon Ferenc, Répási Ferenc és Mészáros 
József szerepelt.

Az isaszegi tizenegy sikerei 1964-tôl az akkortájt területi 
bajnokságnak nevezett megyei másodosztályban is folyta-
tódtak. A korábban Isaszeg színeiben, késôbb a Postás SE 
NB II. osztályú csapatában játszó Tihanyi József edzô, majd 
1967-tôl a Székesfehérvár és az MTK NB I. osztályú együt-
tesében védô Nikolicza József tréner felkészítése mellett az 
1964-ben szerzett ötödik és az 1965-ben elért negyedik he-
lyezés után 1966-ban bronz-, 1967-ben ezüst-, majd 1968-
ban a bajnokság megnyerésével aranyérem következett. 
(1968 egyébként arról nevezetes, hogy augusztus 21-én a 
Varsói Szerzôdés országainak katonasága szovjet nyomásra 
a prágai tavasz reformjait számolta fel Csehszlovákia meg-
szállásával. Ezt megelôzôen az orosz katonaság egy része 
hónapokon át az isaszegi erdôt használta gyülekezési helyé-
nek, majd ôsszel több hétig szüneteltették a labdarúgó-baj-
nokságot is, a honvédcsapatok és a mozgósított tartalékos 
katonák távolléte miatt.)

Ez idôszakban a sportkör elnöke 1961-tôl Szentesi Sán-
dor, 1963-tól Tóvári István, 1968-tól Lázár András, a szak-
osztályvezetô 1958-tól Szendrô János, 1968-tól Surman 
József, a felnôttcsapat intézôje 1958-tól Harmati Károly, az 
ifjúsági csapat intézôje 1963-tól Kiss János, a gondnok elôbb 
Nagy József, utána Hajdú József, késôbb pedig Locker Jenô 
volt. A vezetôségben még Czeglédi Sándor, Hajdú József, Lá-
zár Flórián, Ragács István, Ságodi Sándor, Szabó István, Tóth 
Vendel, majd Bagi Lajos is munkálkodott.

1964 és 1968 között a felnôttcsapatban a kö-
vetkezô játékosok szerepeltek: Bene Sándor, Bé-
kési József, Békési Lajos, Csernák György, Ferenc 
Ferenc, Földi István, Góra József, Grezsák József, 
Hajdú János, Hajdú József, Hajdú Vince, Hanák 
Sándor, Hernyes József, Hrustinszki Tibor, Kátai 
János, Keglovics Ferenc, Kiss Sándor, Kolozsvári 
Mihály, Kôvágó István, Kuruc István, Lázár János, 
Mázoló Imre, Mészáros József, Mészáros László, 
Nagy József, Répási Ferenc, Rideg István, Ságo-
di János, Sári János, Skribek Pál, Soós András, 
Surman II. József, Szabó István, Szántai Gáspár, 
Takács Gyula, Takács Károly, Tihon Ferenc, Tóth 
Sándor, Vojt József.

A területi bajnokságban az ifjúsági csapat is szenzációs 
eredményt ért el: 1965-ben arany-, 1966-ban ezüst-, 1967-
ben újra aranyérmet, és 1968-ban Dunaharasztival azonos 
pontszámmal, de gyengébb gólaránnyal ezüstérmet szerzett. 
1964 és 1968 között az ifiben az alábbi játékosok rúgták a 
labdát: ifj. Bagi Lajos, Bene Sándor, Berkes Ferenc, Csesz-
kó Ferenc, Dobi János, Ecseri Mihály, Farkas András, Ferenc 
Ferenc, Ferenc Kálmán, Fuferenda János, Hajdú Vince, Ha-
nák László, Hoványi József, Hrustinszki Mihály, Juhász István, 
Kovács László, Lázár János, Mészáros János, Molnár Károly, 
Móri István, Morvai Imre, Nagy László, Onódi András, Palaga 

Gábor, Ragács János, Sári János, Skribek Tibor, Soós András, 
Szabó Imre, Szabó József, Szamosi Gábor, Szaniszló István, 
Sziráki Mihály, Szûrös Béla, Takács Károly, Tihon József, Vojt 
József, Zsíros Ferenc.

Az isaszegi felnôtt labdarúgók a megyei elsô osztály 
1969. évi bajnokságában, majd 1970 tavaszán az ismét 
ôszi–tavaszi rendszerre való visszaállás félfordulós bajnoksá-
gában és az 1970/71-es bajnoki évben egyaránt az ötödik 
helyen végeztek. Az 1971/72. évi bajnokságban az 1951-tôl 
mostanáig tartó idôszak legjobb eredményét érték el, amikor 
a Ceglédi Honvéd Bem SE és a Nagykôrösi Kinizsi SE mö-
gött a dicséretes bronzérmet szerezték meg a megyei elsô 
osztályban.

Edzôként 1969-ben még Nikolicza József, 1970-ben 
fél-fél évig Répási Ferenc és P. Szabó József, 1971-tôl pedig 
Kiss Sándor tevékenykedett. 1969 és 1972 között a siker a 
következô játékosok érdeme volt: Ádám Lajos, ifj. Bagi Lajos, 
Bene Sándor, Békési József, Csernák György, Cseszkó József, 
Fekete István, Ferenc Ferenc, Földi István, Grezsák József, 
Hajdú János, Halászi Ferenc, Hanák László, Hrustinszki Tibor, 
Juhász Ferenc, Keglovics Ferenc, Lázár János, Mészáros Lász-
ló, Morvai Imre, Nagy József, Nagy László, Orsovai Ferenc, 
Palaga Gábor, Raffael Károly, Skribek Pál, Surman II József, 
Szabó József, Szamosi Gábor, Szaniszló István, Szaniszló Jó-
zsef, Takács Gyula, Takács Károly, Tihon Ferenc, Varga Lász-
ló, Vojt József, Zombori László.

Az ifik a megyei elsô osztályban 1969-ben a hetedik, 
1970 tavaszán a negyedik, 1970/71-ben az ezüstérmes 
második, 1971/72-ben pedig a hetedik helyen végeztek.

A fénykép 1968. augusztus 11-én készült Tápióságon, 
ahol a megyei másodosztályban bajnokságot nyerô isaszegi 
labdarúgók Mészáros és Keglovics egy-egy, valamint Bene 
két góljával 4-0 arányban gyôztek. Felsô sor: Bene Sándor, 
Hajdú János, Csernák György, Hrustinszki Tibor, Nagy József, 
Szendrô János elnökségi tag és Békési József. Középsô sor: 
Szabó István, Mészáros László, Kátai János, Skribek Pál és 
Takács Gyula. Alsó sor: Keglovics Ferenc és Grezsák József. 
A csapatból Surman II József csapatkapitány az elôzô napi 
esküvôje miatt maradt távol.

Szendrô Dénes
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programajánló
  isaszegi történelmi napok
Április 1.:� Isaszegi Csata Emléktúra az Isaszegi Természetbarát Klub és az 

Útvonal Követôk Klubjának szervezésében
Április 1. és 4.:� Táncos toborzó a város utcáin, terein
Április 3. 12.00:� 1849 méteres emlékfutás a Szent Márton-kúttól a 

Szoborhegyig a humánerôforrás- és közoktatási bizottság szervezé-
sében

Április 5. 
– Dózsa György Mûvelôdési Otthon
 17.00:� Vitéz Nagy János László fafaragó mûvész Fába vésett történe-

lem címû kiállításának megnyitója
– Szabadságtörekvések Emléktemploma
 18.00:� Negyvenéves az isaszegi magyar–lengyel barátság. Ünnepi 

beszédet mond dr. Dürr Sándor, az Isaszegi Múzeumbarátok Köré-
nek elnökségi tagja, közremûködik a Gaudium Carminis hangver-
senykórus

 Kb. 18.40:� Fáklyás felvonulás indul történelmi lovas hagyományôrzôk 
felvezetésével a szentgyörgypusztai kôkereszthez

– Kôkereszt
 Kb. 19.30:� Történelmi emlékest. Történelmi visszatekintést ad Má-

té Endre, a Wysocki Légió vezetôje. Közremûködnek katonai és népi 
hagyományôrzôk, valamint a helyi iskolák tanulói

Április 6. 
– Tornaterem mögött 10.00–12.00:� Nyílt huszártábor 
– Szlovák tájház 11.00:� Kézmûves-foglalkoztató 
– Szlovák kápolna 11.30:� Koszorúzás
– Falumúzeum 
 9.30–11.00:� Kézmûves-foglalkoztató 
 13.00:� A magyar–lengyel barátság napja
 13.45:� Koszorúzás 
– Katonapallag 14.45:� Koszorúzások
– Képesfa 
 9.30:� Koszorúzás, az Isaszegi Történelmi Vitézi Rend tisztelgése
 15.30:� Koszorúzás, az MHVSZ lovas katonai hagyományôrzôinek tisz-

telgése
– Szent Márton katolikus templom (Öregtemplom)
 15.00:� Körmenet a kálváriára – az isaszegi római katolikus egyház 

nagypénteki programja
– Szoborhegy alatt
 11.00:� Történelmi szekértúra „öreg Isaszeg” utcáin
 11.00:� Gyalogtúra a Szoborhegytôl a Katonapallagig
 13.00–16.00:� Kézmûves-foglalkozások, népi játékok
 14.30:� „Állj be pajtás katonának!” – régiós gyermekcsata 
 15.30:� A Hadak Útja Lovas Sportegyesület bemutatója
 Kb. 17.00:� Csatabemutató a Szoborhegy alatti területen
– Városháza
 15.50:� Koszorúzás 
 16.00:� Díszfelvonulás indul a városházától a Szoborhegy alatti csata-

térre
– Szoborhegy, Honvédszobor
 Kb. 18.00:� Koszorúzás. Közremûködnek a Magyar Hagyományôr 

Világszövetség gyalogos és lovas hagyományôrzôi, valamint a Klapka 
György Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény ta-
nulói

költészet napja
Április 11. 14.00:� A költészet napja. A helyi általános iskolák és óvodák 

által készített illusztrációs munkák díjkiosztója a mûvelôdési otthon-
ban, ezt követôen koszorúzás a Tóth Árpád-emléktáblánál. Közremû-
ködnek a helyi iskolák tanulói

 ElŐadás
Április 14. 19.00:� Márai temploma – vallomások a Füveskönyvbôl. 

A Magyar Örökség díjjal kitüntetett Evangélium Színház elôadása a 
költészet napja alkalmából, Tóth Árpád születésének 126. évfordulóján. 
Megidézôk: Buzogány Márta és Pelsôczy László színmûvészek. Ren-
dezô: Udvaros Béla. Belépô: 1000 Ft/fô

Április 19. 10.00:� Mikola Péter interaktív zenés elôadása óvodásoknak. 
Belépô: 500 Ft/fô

KözgyŰlés
Április 27. 14.00:� Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének közgyûlése

 szolgáltatások 
a mŰVelŐdési otthonban
Hétfônként 18.00:� KRESZ-tanfolyamra jelentkezés és tájékoztatás
Április 16. 14.00–18.00:� A Zöld Híd Régió Kft. (hulladékgyûjtés és 

-szállítás) ügyfélszolgálata

Állatorvosi ügyelet 2012.  
április hónapban

IV. 7–9. Dr. Michalik László 20/981-3100

IV. 14–15. Dr. Csizmadi Sándor
Kistarcsa, Malom u. 2. 30/951-8590

IV. 21–22. Dr. Mile Attila
Pécel, Kálvin tér 2. 30/986-2643

IV. 28–29. Dr. Rédling Tibor
Kistarcsa, Váci M. u. 2. 30/966-8415

IV. 28–29. Dr. Békési Béla
Pécel, Szemere u. 17. 30/954-9684
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Ügyeleti ellátás

Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára sa-
ját háziorvosuk áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–
1800 óra között, pénteken 1130–1800 óra között készenléti 
szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátására, amely 2012. 
április hónapban az alábbi idôbeosztás szerint hívható:

01. vasárnap Gödöllô 16. hétfô Dr. Mészáros Zsolt

02. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 17. kedd Dr. Kürti József

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

04. szerda Dr. Eszlári Egon 19. csütörtök Dr. Tordai Gábor

05. csütörtök Dr. Tordai Gábor 20. péntek Dr. Mészáros Zsolt

06. péntek Dr. Eszlári Egon 21. szombat 
8–18 óra között Dr. Kürti József

07. szombat Gödöllô 22. vasárnap Gödöllô

08. vasárnap Gödöllô 23. hétfô Dr. Mészáros Zsolt

09. hétfô Gödöllô 24. kedd Dr. Kürti József

10. kedd Dr. Kürti József 25. szerda Dr. Eszlári Egon

11. szerda Dr. Eszlári Egon 26. csütörtök Dr. Tordai Gábor

12. csütörtök Dr. Tordai Gábor 27. péntek Dr. Eszlári Egon

13. péntek Dr. Tordai Gábor 28. szombat Gödöllô

14. szombat Gödöllô 29. vasárnap Gödöllô

15. vasárnap Gödöllô 30. hétfô Gödöllô

Háziorvosok elérhetôségei
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., telefonszáma: 
28/495-237

Gyógyszertárak nyitva tartása szombaton és vasárnap
Ezüstkehely Patika: páros héten 8-tól 12 óráig
Liget Patika: páratlan héten 8-tól 12 óráig
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, 
Tanácsház utca 4. 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 2012. II. 16 és III. 15. közötti idôszak eseményeirôl

Születések

Kohajda Olívia, Ónódi Nimród Gergô, Lukács Botond, 
Babinka Liliána, Gonda Jácint Benedek, Teplán Sza-
bolcs, Nagy Roland, Kristan Boróka, Mike Benett

Házasságkötés

Major Bernadett és Markó Gábor István
Krémer Anita és Csámpai András
Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Halálesetek:
Fehér István (70), Templom u. 33.
Dudás Józsefné Polgári Veronika (78), Kossuth L. u. 60.
Brasnyó Péterné Villányi Veronika (86), Martinovics u. 3.
Ragács István (93), Ady Endre u. 14.
Vidák András (66), Zrínyi Ilona u. 29.
Gál Gábor (55), Pozsonyi utca 27.
Streng Ferenc Frigyesné Orosz Veronika Ilona (70), Pe-
tôfi S. u. 10.
Varga István (76), Kölcsey tér 1.
Surman Józsefné Skribek Katalin (82), Görgey u. 20.
Szabó Sándorné Kolos Erzsébet (90), Aradi u. 14.
Batta Istvánné Koncz Emma (75), Nap u. 1.
Fekete Istvánné Gerencsér Mária Erzsébet (68), Felsô-
erdôsor u. 10.
Szôdi Istvánné Soós Julianna (63), Tompa M. u. 59.
Nagy László József (71), Nyár u. 10.
Viola János (53), Báthory u. 8/a
Heller Mihály (79), Kossuth L. u. 12.
A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Polgármesteri hivatal

Köszönetnyilvánítások

Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik édesanyám, Streng Fe-
rencné elhunytával részvétüket nyilvánították, temetésére eljöttek.

Streng Zsolt

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Patkó Jánost 
utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyá-
szunkban osztoztak. Külön köszönetünket fejezzük ki az Isaszegi Nyug-
díjasok Baráti Körének és a társulatnak. Felesége és gyermekei

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik férjemet, Varga 
Istvánt utolsó földi útján elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és 
mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.  Felesége és családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Nagy Lászlót 
utolsó földi útján elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és mély-
séges bánatunkban részvéttel osztoztak. Gyászoló felesége és lánya

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett férjem, 
Heller Mihály temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
együttérzésükkel fájdalmunkat enyhítették. 

Felesége, gyermekei és unokái

Köszönetet mondunk hálás szívvel minden olyan embernek, aki drága 
jó édesapánkat, Vidák Andrást (Papankát, a muzsikus prímást) utolsó 
útján elkísérték, fájdalmunkban részvétet nyilvánítottak, és mély bána-
tunkban együtt éreztek velünk. Papanka család
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Lelki és fizikai megtisztulás
Húsvétra készülve március 30–31-én a Dózsa György út 
végétôl induló, Valkó felé vezetô útszakasz, a „zarándokút” 
megtisztítását kezdeményezte Hanák Ede és dr. Kardos Gá-
bor. Az út rendbetétele nemcsak a környezetünk megóvá-
sa és tisztán tartása érdekében különösen fontos, hanem a 
Közép-Európán átívelô zarándokút- és turistaút-hálózat elô-
készítését is szolgálja, amelynek kelet–nyugati tengelye az 
ausztriai Mariazelltôl egészen az erdélyi Csíksomlyóig vezet, 
összesen mintegy 1400 kilométeres távon. A zarándokút él-
ményt nyújthat a túrázóknak, megnyugvást a hitkeresôknek, 
bizonyságot az elkötelezett vallásos embereknek; ezenfelül 
erôsíti a természettel való kapcsolatot és a környezettudatos 
magatartást is. A program fô támogatói Hanák Ede, dr. Kar-
dos Gábor, a Surman és fiai konténerszállító vállalkozás, Isa-

szeg Város Önkormányzata, a Fidesz Isaszegi Szervezete, a 
Történelmi Vitézi Rend, a Tóth Árpád Nemzeti Társaskör és 
a Zöld Híd Régió Kft.

A szemétgyûjtési akció a Föld napja alkalmából tovább 
folytatódik április 23-án a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által 
szervezett hagyományos, országos szemétgyûjtô akcióval, 
amelynek részletei a nyolcadik oldalon olvashatók.

A Magyar Közút Zrt. a fôút környezetének megtisztításá-
hoz várja azok jelentkezését, akik a meghirdetett szemét-
gyûjtési akcióhoz csatlakozni kívánnak. Jelentkezni lehet a 
társaság által megadott telefonszámon (1/819-9237, mo-
bil: 30/506-4728), illetve a szerkesztôség e-mail címén 
(ujsag@isaszeg.hu).

A szerkesztôk


