
isaszeg
XI. évfolyam, 5. szám • 2012. május

önkormányzati tájékoztató

Isaszegi Történelmi Napok
Az Isaszegi Történelmi Napok rendezvénysorozatának alkalmából az ünnepi beszédet Hatvani Miklós polgármester 
mondta, amelybôl az alábbiakban idézünk.

Immár sokadik alkalommal állok április 6-án a szónoki 
emelvényen önök elôtt. Minden alkalommal igyekeztem 
más és más aspektusból megközelíteni az isaszegi csata 
jelentôségét. Volt, hogy a tavaszi hadjárat harcászati szem-
pontjai kerültek elôtérbe, máskor a tábornokok, illetve a 
honvédek érdemeit méltattam, megint máskor pedig az 
isaszegi önkéntesek és népfelkelôk kerültek reflektorfénybe. 

Valahol mélyen a szívünkben érezzük, tudjuk, hogy 163 
évvel ezelôtt a csata résztvevôi a hitükben voltak sokkal 
erôsebbek nálunk, ma élôknél, és nemcsak vallási szem-
pontból. A csata döntô pillanataiban pont ez a lelki többlet 
adott nekik erôt cselekedeteikhez, és tudták a maguk javára 
fordítani a küzdelmet. 1849-ben ezekben a napokban gyô-
zelmi mámor hangjai töltötték be a fél országot, vigalmat 
visszhangzottak a mi városunk házainak falai is. Ellenfeleink 

nem tudták, hogy milyen félelmetes erô lakozik a magyarok 
szívében, a szabadság szeretete és a hitük a lehetetlenre is 
képessé tette ôket.

Mondják, hogy minden ünnep, minden megemlékezés 
önvizsgálat is egyben. 1849. április 6. mindenekelôtt azzal 
szembesít bennünket, hogy hogyan is állunk mi a szabad-
sággal és a hittel. 

Nekünk már nem kell idegen szuronyokkal vagy lánc-
talpakkal szembenézni, mint kellett elôdeinknek sok-sok év-
századon keresztül. 

Az itt álló honvédemlékmû azt sugallja számunkra: sza-
badság vagy halál. Minket az élet most nem állít ilyen vá-
lasztás elé, de hogy ennyien itt vagyunk, tudjuk, ma is nagy 
a tét. Merítsünk ôseink nagyságából és hitébôl! A szabad-
ság ma sem eladó, ne engedjünk a negyvennyolcból!
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önkormányzati hírek

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

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

Észrevételeiket, javaslataikat, írasaikat várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail címre. Kérjük, hogy amennyiben írást szeretnének megjelentetni lapunkban, ezt elôzetesen,  
minden hónap 10-éig jelezzék részünkre. Szerkesztôségünk a lap terjedelmi korlátai miatt fenntartja a jogot a cikkek tartalmi változtatás nélküli rövidítésére. 

Polgármesteri interjú
A képviselô-testületi ülés elsô napirendi pontjaként Hatvani Miklós polgármester minden alkalommal beszámol a 
két ülés között történt fontosabb intézkedésekrôl, döntésekrôl. Ezen beszámolókat a helyi televízió nézôi folyamato-
san figyelemmel kísérhetik, az alábbiakban közölt interjúból pedig olvasóink is tájékoztatást kaphatnak a testületi 
ülésen elhangzottakról.

– Változások történtek a helyi buszjárat üzemelteté-
sében. Kérem, tájékoztassa errôl az olvasókat. 

– 2012. április 1-jétôl átalakult a helyi buszközlekedés. 
Ennek oka, hogy a korábbi buszjáratot üzemeltetô vállalko-
zó anyagi helyzete miatt ellehetetlenült a szolgáltatás, és 
március 31-én – elôzetes értesítés után – befejezte a helyi 
járat üzemeltetését. Mindössze egy hét állt rendelkezésünk-
re, hogy megoldást találjunk a helyzetre. Isaszeg Város Ön-
kormányzata egy hatvani székhelyû céggel, a Travel Masters 
Kft.-vel kötött egy év idôtartamra megbízási szerzôdést. Ez 
a megoldás egyelôre ideiglenes, a közeljövôben pályázatot 
írunk ki a szolgáltatás ellátására. Nagyon sajnáljuk, hogy a 
jelenlegi szolgáltatás nem olyan színvonalú, mint a koráb-
bi, de az idô rövidsége miatt nem sikerült olyan vállalkozót 
találni, aki mind a két járatot vállalni tudta volna. Termé-
szetesen célunk, hogy a település azon részét, ahol most 
nem közlekedik buszjárat, ismét bevonjuk a szolgáltatásba. 
A pályázatot is ennek megfelelôen írjuk ki. Tájékoztatni sze-
retném a lakosságot a helyzet kialakulásnak okairól is. Egy 
ilyen jellegû vállalkozás három lábon áll: a menetjegyek és 
bérletek eladásából, állami, normatív, kiegészítô támogatás-
ból, valamint az önkormányzat által nyújtott támogatásból 
származó bevételek. Ezen tételek együttes összegének kell 
fenntartania a buszközlekedést nyújtó vállalkozást, aminek 
sajnos hatalmas mûködési költségei vannak. A tavalyi év fo-
lyamán az önkormányzat 5 millió forinttal, valamint pályázati 
források kihasználásával további 4,4 millió forinttal, azaz ösz-
szesen 9,4 millió forinttal támogatta a helyi járat mûködését 
biztosító vállalkozást, ennek ellenére az mégis veszteséges 
volt. Komoly kérdéseket vet fel ekkora összegû támogatás 
nyújtása egy olyan vállalkozásnak, amelyet a lakosságnak 
csak egy része vesz igénybe. Ha például ezt az összeget a 
vízdíj, illetve a csatornadíj csökkentésére fordítanánk, a tele-
pülés minden lakója egyaránt részesülne belôle. Ilyen súlyú 
döntéseknél ezt is mérlegelni kell. A képviselô-testület a szol-
gáltatás magas mûködési költségei ellenére mégis úgy dön-
tött, hogy csökkentett járatszámmal és rövidebb útvonalon, 
de ismét elindítja a buszközlekedést. A legfontosabb szem-
pont az volt, hogy a gyermekek kényelmesebben jussanak 
el az iskolákba. Tudom, hogy azoknak az embereknek, akik 
a város Gödöllô felé esô részében laknak, sokat kell gyalo-

golniuk az állomásig, de vannak a településnek olyan részei 
is, ahonnan a lakóknak ugyanannyit kell gyalogolniuk a leg-
közelebbi buszmegállóig. Amikor arról kellett dönteni, hogy 
melyik buszjárat maradjon meg, ez volt az egyik szempont, 
a másik pedig az, hogy az autóbuszt mely útszakaszon vet-
ték többen igénybe. Reményeink szerint mihamarabb sikerül 
elérni, hogy a buszközlekedés a másik útszakaszon is vissza-
állhasson.

– Az újság hasábjain informálódhatnak az olvasók a 
víziközmû társulás találkozójáról, amelynek szervezésé-
ben ön részt vállalt. 

– Igen, abban a megtisztelô feladatban volt részem, hogy 
a 30-40 település részére szervezett találkozót koordinál-
hattam. Bízom benne, hogy az új szervezet megalakulásával 
továbbra is biztonságos lesz az ivóvíz- és a szennyvízszolgál-
tatás ellátása, és a szennyvíztisztító építésével kapcsolatban 
felmerülô kérdésekre is választ kapunk. A szennyvíztisztító 
építésével kapcsolatban jelenleg folyamatban van a kivitele-
zôi tender kiírása, remélhetôleg még az idén el is kezdôdhet 
az építkezés. Beszélgetésünk végén szeretném ezúton is kö-
szönetemet kifejezni minden kedves kollégámnak, akik segí-
tettek az Isaszegi Történelmi Napok rendezvénysorozatának 
szervezési munkálataiban, és remélem, azok az isaszegi em-
berek, akik részt vettek a városi eseményeken, elégedettek 
voltak a programok színvonalával. Azt gondolom, hogy nem 
sok ilyen kiemelkedô történelmi esemény van Isaszeg éle-
tében, ezért fontosnak tartom, hogy ezeket hosszú távon és 
kiemelten kezeljük.

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

Adorjánné Fehér Éva

Fogadóóra
Vécsey László országgyûlési képviselô fogadóórát tart 
2012. május 9-én, szerdán 16.00–18.00 óra között a 
polgármesteri hivatalban (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.).

Elôzetes idôpont-egyeztetés e-mailben a mavrak.
krisztina@fidesz.hu címen, illetve telefonon a 20/212-
9660-as számon.
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Részletek a képviselô-testületi ülés döntéseibôl

A képviselô-testület 2012. április 24-i rendkívüli ülésén a 
civilszervezetek programjainak megvalósítására beadott pá-
lyázatokat elbírálta, és a következô támogatási összegekrôl 
döntött.
•	Határon	Túli	Magyar	Emlékhelyekért	Alapítvány:	175	000	Ft
•	Isaszegi	Sportegyesület:	 170	000	Ft
•	Isaszegi	Nyugdíjasok	Önsegélyezô	Klubja:	 80	000	Ft
•	Együttmûködés	Isaszegért	Egyesület:	 275	000	Ft
•	Isaszeg	Népi	Hagyományai	Alapítvány:	 100	000	Ft
•	Isaszegi	Múzeumbarátok	Köre:	 100	000	Ft

Engedélyezte a Bóbita Óvodában a 2012/2013-as ne-
velési évben öt óvodai csoport indítását, továbbá csoporton-
ként a maximális létszámok 20 százalékkal történô túllépé-
sét; a Hétszínvirág Óvodában nyolc óvodai csoport indítását 
és csoportonként a maximális létszámok 20 százalékkal és 
további 10 százalékkal történô túllépését. A Damjanich-is-
kolában két elsô osztály és egy összevont, alsó tagozatos 
napközis csoport indítását a normál tagozaton, valamint a 
maximális létszám 20 százalékkal történô túllépését, az is-
kola	SNI	 tagozatán	pedig	három	összevont	osztályt	és	egy	
összevont napközis csoportot; a Klapka-iskolában két elsô 
osztály indítását és három alsó tagozatos napközis csoport 
mûködését.	Tudomásul	vette	az	Aprók	Falva	Bölcsôde	tájé-
koztatóját a 2012. évi beiratkozásról. 

A nyári táborozások, szabadidôs programok megvalósítá-
sára beadott pályázatokat az alábbiak szerint támogatja:
•	Római	katolikus	egyházközség	hittanos	tábor:	 180	000	Ft
•	Bóbita	Óvoda	nyári	szabadidôs	program:	 58	000	Ft
•	GENKI	Wado	Karate	és	Szabadidôsport	Egyesület	
	 nyári	szabadidôs	program:	 50	000	Ft
•	Hadak	Útja	Lovas	Sportegyesület	pónitanya	és	hadak		
	 útja	hagyományôrzô	nomád	lovas	tábor:	 150	000	Ft
•	Isaszegi	református	egyházközség	hittanos	tábor:	75	000	Ft
•	A	Klapka-iskola	programjait	a	következôk	szerint
	 –	erdei	iskola	Bernecebarátiban:	 30	000	Ft
	 –	külföldi	tanulmányút:	 20	000	Ft
	 –	székelyföldi	tanulmányút:	 80	000	Ft
	 –	matematikatábor	Óbányán:	 36	000	Ft
	 –	„kezes-lábas”	mûvésztábor:	 20	000	Ft
 – nyári szabadidôs program felsô tagozat (Zamárdi): 

	 50	000	Ft
 – nyári szabadidôs program alsó tagozat (Zamárdi): 

	 40	000	Ft
 – nyári szabadidôs ifjúsági tábor (Balatonszemes):
	 80	000	Ft
•	Damjanich	János	Általános	Iskola	
	 –	sportosan	az	egészségért:	 57	000	Ft
•	Dózsa	György	Mûvelôdési	Otthon	és	Múzeumi	Kiállítóhely
	 –	kismarosi	gyermektábor:	 60	000	Ft
	 –	nyári	napközis	tábor:	 40	000	Ft
•	„Segítôkéz”	Családsegítô	és	Gyermekjóléti	Szolgálat
	 –	nyári	tábor:	 96	060	Ft
	 –	vakáció	játszóház:	 77	940	Ft

A képviselô-testület 2012. április 24-i rendes ülésén tu-
domásul vette a polgármester szóbeli tájékoztatóját. 

Megvizsgálja a testület annak a lehetôségét, hogy miként 
tudja	az	ESE	és	a	Benkovics	utca	közötti,	0201	és	0203/4	
helyrajzi számú, az önkormányzat tulajdonát képezô, mezô-
gazdasági, szántó mûvelési ágazatú földterületet a hátrányos 
helyzetû lakosság bevonásával mezôgazdasági, élelmiszer-
ipari növények termesztésére hasznosítani, a településszer-
kezeti terv figyelembevételével.

A	képviselô-testület	elfogadta	a	Jókai	Mór	Városi	Könyv-
tár alábbi nyitvatartási rendjét és kölcsönzési díjait: 2012. 
augusz tus 1-jétôl a könyvtár szombatonként 9–13 óra kö-
zött tart nyitva, július 1–29. között pedig leltár miatt zárva 
tart.	Június	1-jétôl	a	beiratkozás	díja	300	Ft-ról	500	Ft-ra	nô,	
az	elveszett	olvasójegyek	pótlására	a	könyvtár	100	Ft	pótdíjat	
szed be.

Egyetért a testület a vasútállomáson egy – lehetôség 
szerint – bekamerázott kerékpártátoló kialakításával és en-
nek	érdekében	a	MÁV	illetékes	vezetôivel	egyeztetô	tárgya-
lás kezdeményezésével, továbbá tudomásul veszi, hogy a 
tároló megvalósítása esetén Kardos Gábor alpolgármester 
100	000	Ft-tal	hozzájárul	a	kiépítéshez.

A képviselô-testület felkéri a hivatalt, hogy vizsgálja meg 
annak a lehetôségét és feltételrendszerét, hogy a tulajdoná-
ban lévô, Rákóczi utca 75. szám alatti épületet védetté le-
hessen nyilvánítani, továbbá az ingatlan állagmegóvási mun-
kálatainak felmérésére és számszerûsítésére a következô 
képviselô-testületi ülésre készítsen elô döntési javaslatokat. 

Úgy	 döntött	 a	 testület,	 hogy	megvizsgálja	 a	 városi	 tér-
figyelô kamerarendszer kiépítésének lehetôségeit (ismer-
ve a szûkös anyagi lehetôségeket), egyeztetô tárgyalásokat 
kezdeményez a rendôrôrs, a polgárôrség, a városfejlesztési, 
környezetvédelmi és közbiztonsági bizottság tagjaival, vala-
mint felkéri a hivatalt, hogy végezze el a megvalósítás le-
hetôségeinek feltárását, majd figyelembe véve a várható 
fenntartási költségeket, adjon tájékoztatást errôl az illetékes 
bizottságnak és a képviselô-testületnek. Tudomásul veszi, 
hogy a térfigyelô kamerarendszer kiépítéséhez, annak meg-
valósítása esetén, Kardos Gábor alpolgármester 100 000 
Ft-tal	hozzájárul.

Az Isaszeg város napja 2012. évi ünnepségének idôpont-
ját június 30-i dátummal határozta meg.

Tudomásul veszi Kovácsné Halomházi Zsuzsan-
na önkormányzati képviselô lemondását az április havi 
tiszteletdíjá	ról	 (153	054	 Ft),	 valamint	 Borók Károlyné, a 
HKB külsôs bizottsági tagjának lemondását a március ha-
vi	 tiszteletdí	já	ról	 (17	006	 Ft).	 A	 tiszteletdíjak	 összegét	 az	
elôirányzatról átcsoportosítja a 2012. évi költségvetési tar-
talékba. A képviselô-testület a tartalékból  átcsoportosít a 
támogatások	elôirányzatra	17	000	Ft-ot	a	Damjanich-iskola	
részére, az országos komplex természettudományi verseny 
díjazására.

Polgármesteri hivatal
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Lomtalanítás

A Zöld Híd Régió Kft. – mint Isaszeg város új közszolgáltató-
ja – térítésmentesen gondoskodik a nagydarabos hulladék 
szervezett gyûjtésérôl és elszállításáról. A korábbi, házhoz 
menô lomtalanítás helyett idén gyûjtôpontos technológia 
kerül bevezetésre. A lakossági lomtalanítást május 14–18. 
között 30 m3-es konténerekkel végezzük az erre kijelölt hely-
színeken. A konténerek az adott napon 7-tôl 19 óráig állnak 
a lakosság rendelkezésére. A gyûjtôpontokról és az idôpon-
tokról tájékozódhat az önkormányzat és a Zöld Híd Régió Kft. 
honlapjáról (www.isaszeg.hu, www.zoldhid.hu).
A lomtalanításkor lerakható hulladékok: 
– bútor (asztal, szék, szekrény, matrac stb.);
– fából készült használati tárgyak, amelyek méretüknél fog-

va nem helyezhetôek el a gyûjtôedénybe;
– szônyeg, textil, ruhanemû;
– mûanyag padló, elhasznált kerti medence;
– nagyméretû mûanyag játék;
– kizárólag személygépkocsi-, kerékpár- vagy motorkerék-

pár-gumiabroncs.
Nem tehetô a lomtalanító konténerbe:
– vegyes települési hulladék;
– zöldhulladék;
– háztartási elektronikai hulladék (külön idôpontban az 

e-hulladékgyûjtô pontokon adható le);
– veszélyes hulladék;
– inert hulladék (építési törmelék, bontásból származó 

anyagok, csempe);
– szelektíven gyûjthetô üveg-, mûanyag, papírhulladék.
A gyûjtés napján mindenki elviheti a hozzá legközelebb esô 
gyûjtôhelyre a háztartásában feleslegessé vált eszközöket, 
bútorokat.

Helyszínek Idôpont

Kölcsey tér

2012. május 14., 
hétfô  

7–19 óra között

Liget	tér

Tóth	Árpád	utcai	iskola	elôtti	
terület

Breki (horgásztó) melletti terület

Dobó utca, vasút melletti terület
2012. május 15., 

kedd
7–19 óra között

Dózsa György utcai buszforduló

Madách utca és Nap utca sarok

Erkel	Ferenc	utca

Szoborhegy	alatti	terület

2012. május 16., 
szerda

7–19 óra között

Kínai bolt elôtti terület  
(Rákóczi utca 56.)

Móricz Zsigmond utca,  
családsegítô szolgálat

Mátyás király utca  
és	Liszt	Ferenc	utca	sarok

Március 15. utca  
és	Április	6.	utca	–	saját	telek

2012. május 17., 
csütörtök

7–19 óra között

Mátyás király utca és Béke utca 
közötti névtelen utca

Buda utca 56. szám utáni terület

Petôfi tér

Ilkamajor

2012. május 18., 
péntek

7–19 óra között

Liget-tó	melletti	terület

Bercsényi utca  
és Alkotás utca közötti kis utca

Templom utcai gázfogadó  
elôtti terület

Elektronikai hulladékok gyûjtése

A	Zöld	Híd	Régió	Kft.	és	a	Fe-Group	Invest	Zrt.	az	elektronikai	
hulladékok törvény által elôírt gondos kezelése érdekében 
térítésmentes lakossági elektronikai- és akkumulátorhulla-
dék-gyûjtést szervez május 12-én, szombaton 8–12 óra kö-
zött az alábbi helyszíneken:
–	 a	Tóth	Árpád	utcai	iskola	elôtti	téren;
– a Rákóczi út 75. (volt csempebolt) elôtti téren.
A gyûjtôpontokon leadható hulladékok: 
– háztartási kis- és nagygépek;
– távközlési berendezések;
– számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek;
– elektromos barkácsgépek, sportfelszerelések;
– világítótestek, akkumulátorok, elemek.

A gyûjtés napján mindenki elviheti a hozzá legközelebb 
esô gyûjtôpontra a háztartásában mûködésképtelenné vált 
vagy használaton kívüli, árammal, elemmel vagy akkumulá-
torral mûködô eszközeit. 

Kérjük, hogy éljenek a lehetôséggel, és vegyék igénybe 
a szolgáltatást, mert az elektronikai hulladékokat a késôbbi 
lomtalanítás alkalmával már nem áll módunkban átvenni és 
elszállítani. 

Akadályozzuk meg közösen, hogy ezek a berendezé-
sek avatatlan kezek által szétszedve tovább szennyez-
zék a környezetünket!

Ficsór Elza 
közszolgáltatási igazgató, Zöld Híd Régió Kft.

Lomtalanítás és elektronikai hulladékok gyûjtése

Tegyünk közösen környezetünk tisztaságáért, fontosnak tartva, hogy ezek a hulladékok ne erdôbe, árokpartra, ha-
nem megfelelôen ártalmatlanításra kerüljenek!
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Átalakulóban a víziközmûvek
Második tanácskozás Isaszegen

Március 28-án ismét Hatvani Miklós, Isaszeg polgármestere 
volt a házigazdája az immár nagyobb létszámban, ezért a 
mûvelôdési otthonban megtartott második tanácskozásnak, 
amelynek a célja a víziközmû-szolgáltatás átszervezése volt, 
az új törvény elôírásai szerint. 

Ezen a tanácskozáson közel negyven Pest megyei tele-
pülés vezetôje vett részt, köztük Kôszegi Zoltán Dabas, Po-
gácsás Tibor Monor város és Tóth Gábor Bag nagyközség 
polgármestere, akik mindhárman országgyûlési képviselôk. 
Jelen	volt	tizenegy	jelenlegi	üzemeltetô	szervezet	vezetôje	is.

A vendégek üdvözlését követôen Hatvani Miklós polgár-
mester kifejtette, hogy a települések közös célja egy Pest 
megyei – lehetôség szerint összefüggô mûködési területtel 
rendelkezô, kizárólag önkormányzati tulajdonban lévô –, na-
gyobb víziközmû-üzemeltetô gazdasági társaság kialakítása, 
amely teljesíteni tudja a törvényi elôírásokat, megfelel az 
egyéb jogszabályokban elôírásra kerülô feltételeknek, és 
olyan mûszaki, tárgyi eszközi, személyi és pénzügyi erôforrá-
sai lesznek, amelyekre alapozva sikerrel nyújthatja be 2013-
ban a mûködési engedély iránti kérelmét. 

Az üzemeltetôk képviseletében Ritecz György ügyvezetô 
ismertette a települési önkormányzati és szolgáltatói felada-
tokat, továbbá a nagyobb közös üzemeltetô szervezet kiala-
kítása érdekében tett lépéseket. 

A megkeresett önkormányzati vezetôk és a víziköz-
mû-szolgáltatást végzô szakemberek egyetértettek abban, 
hogy az önkormányzati tulajdonban lévô víziközmûveket a 
nemzeti vagyon részeként kell megôrizni, és üzemeltetésü-
ket is kizárólag önkormányzati tulajdonban lévô gazdasági 
társaságra kell bízni, amelyet a jelenlegi kis üzemeltetô szer-
vezetek egyesítésével kell kialakítani. 

Elmondta, hogy a települési önkormányzat a jövôben 
hármas funkciót tölt be: a víziközmûvek tulajdonosa, az ellá-
tás felelôse és a szolgáltató gazdasági társaság (kft. vagy zrt.) 
tulajdonosa. Az önkormányzat a továbbiakban viszont már 
a víz- és csatornadíjban nem árhatóság, és nem állapíthatja 
meg a víziközmû-fejlesztési hozzájárulás mértékét sem.

Az önkormányzat a településen lévô víziközmûvek kizá-
rólagos tulajdonosaként továbbra is gondoskodik a víziköz-
mû-fejlesztés megvalósításáról. Megilletik az ellátásért felelôs 
jogai, és terhelik annak kötelezettségei. Hosszú távon kell 
gondoskodnia a víziközmûvek mûködôképességérôl, ezért 

15 éves idôtartamra gördülô fejlesztési 
tervet kell készítenie, amelynek végre-
hajtását a hatóság ellenôrzi. 

Isaszeg környezetében 26 tele-
pülés részére jelenleg nyolc üzemel-
tetô gazdasági társaság nyújt víziköz-
mû-szolgáltatást. E szervezetek közül 
egyenként egyik sem felel meg az új 
törvényi elôírásoknak, de együttesen 
elérhetik az elsô törvényi lépcsôt, az 
50 ezer felhasználói egyenértéket. Az 
üzemeltetôk a jövôbeni közös mûköd-
tetést elôkészítették, de a döntés a helyi önkormányzatok 
képviselô-testületeit illeti meg. Ritecz György kiemelte, hogy 
a 26 településnek ki kellene nyilvánítania egymással való 
együttmûködési szándékát és a szélesebb körû együttmû-
ködési szándékot Pest megye többi térségével, elsôsorban 
Dabas és Monor városokkal és térségeikkel. 

A részt vevô országgyûlési képviselôk megköszönték az 
eddigi szervezômunkát és az önkormányzatok összefogását, 
hiszen a törvénnyel rájuk bízott víziközmû-ellátás nagy fele-
lôsség. Kifejtették, hogy egy önkormányzati tulajdonú, nem 
nyereségérdekelt cég gazdaságosabban tudja ellátni a köz-
mû-üzemeltetést, mint a privatizált áram- és gázszolgáltatók, 
valamint a hulladékkezeléssel és -szállítással foglalkozó, kül-
földi tulajdonban lévô cégek.

A vitában a jelen lévô településvezetôk megerôsítették, 
hogy képesek az összefogásra, és kinyilvánították további 
együttmûködési szándékukat. Kistarcsa polgármestere a vá-
ros szempontjából legelônyösebb megoldást fogja választa-
ni: célszerûbb lesz csatlakozniuk a nagyobb településekhez. 

A rendezvényen részt vevô többi települési képviselô ígé-
retet tett rá, hogy képviselô-testületeikkel kinyilvánítják, hogy 
az ÉK-Pest megyei területen a megyei üzemeltetô szerveze-
ten belül egy üzemigazgatósági szervezetben kívánják mû-
ködtetni víziközmûveiket, a három térség – ÉK-Pest megye, 
Dabas és Monor városok és környékük – továbbra is együtt-
mûködik a törvényi elôírásoknak megfelelô, nagyobb üze-
meltetô szervezet kialakításában. 

Az önkormányzatoknak április 30-ig képviselô-testületi 
határozattal ki kell nyilvánítaniuk együttmûködési szándé-
kukat. Dabas polgármesterét felkérték, hogy a Daköv Kft. 
tulajdonos önkormányzatai nyilvánítsák ki befogadási szán-
dékukat. Ezt követôen kerülhet sor arra, hogy a települések 
és üzemeltetô szervezetük képviselôi az egyesülési végleges 
testületi döntéseket elôkészíthessék a dabasi tanácskozáson.

Hatvani Miklós polgármester köszönetét fejezte ki, hogy a 
hívó szóra eljöttek a polgármesterek, üzemeltetôk és ország-
gyûlési képviselôk, és úgy ítélte meg, hogy eredményes volt 
a tanácskozás, kibontakozóban van a végleges megállapodás 
a jövôbeni együttmûködésre.

Isaszegi Vízmû Nonprofit Közhasznú Kft.
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városunk

Köszöntô 
Idén ünnepelte 100. születésnapját Bene Sándorné Szmo-
licza Mária	isaszegi	lakos,	aki	még	az	Osztrák–Magyar	Mo-
narchiában született. Mária néni végigdolgozta az életét, 
mellette hat gyermeket nevelt. Tíz unokája után, hála Is-
tennek, megélhette a dédunokák születését is. A népes 
család március 31-én gyûlt össze, hogy a jó egészségnek 
örvendô Mária néni jubileumi születésnapját megünnepel-
je. Az ünnepségen, ahol a családtagokon és a barátokon 
kívül a város vezetôsége is képviseltette magát, köszöntôt 
mondott Hatvani Miklós polgármester és Kardos Gábor 
alpolgármester is. Minden isaszegi lakos nevében további 
jó egészséget és sok boldogságot kívánunk Mária néninek 
családja körében.

Adorjánné Fehér Éva

Információs táblák 
A vállalkozók kezdeményezésére közös összefogással in-
formációs táblákat helyeztek ki az alábbi helyeken:
– vasútállomás;
– Profi üzlet parkolója;
–	millenniumi	emlékpark	(Tóth	Árpád	utca).

A szerkesztôség
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Legendás bringások Isaszegen
A	 Cental-European	
Tour Miskolc GP és 
Budapest	 GP	 UCI	 1.2	
kiemelt kategóriás 
nemzetközi kerékpár-
verseny országos saj-
tótájékoztatójára került 

sor 2012. április 11-én Gödöllôn. A sajtótájékoztató házi-
gazdája Gémesi György, Gödöllô város polgármestere volt. 
Budapest, valamint Miskolc városvezetôi mellett Isaszeget 
Hatvani Miklós polgármester képviselte.

A 2012. július 21–22-én megrendezendô nemzetközi 
versenyre 14 ország 25 csapata nevezett be. A verseny el-
sô napján Miskolcon állnak rajthoz egy 155 kilométeres tá-
von, 22-én pedig egy 135 kilométeres szakaszon tekernek 
Isaszeg–Gödöllô–Budapest-útvonalon, amelynek befutója a 
Parlament elôtt lesz.

Hatvani Miklós polgármester tájékoztatása szerint az 
elmúlt évihez hasonlóan 2012. július 22-én 11 óra körül 
Isaszeg lesz a kiindulópontja a kerékpárosok megméretteté-
sének.	A	rajtvonal	nagy	valószínûséggel	a	Tóth	Árpád	utcai	

iskolánál kerül kialakításra. Nagy jelentôséget tulajdonított 
annak, hogy a várost egyre több hazai és külföldi turista is-
meri meg azáltal, hogy a verseny startja ismét Isaszegen 
lesz. A bringások a terv szerint mintegy három és fél óra 
alatt teszik meg a távot, amelynek útvonalát Dány–Kóka–
Tóalmás–Zsámbok–Vácszentlászló–Valkó–Gödöllô–Aszód–
Galgamácsa–Vácegres–Erdôkertes–Veresegyház–Csomád–
Fót–Dunakeszi	érintésével	jelölték	ki	a	verseny	szervezôi.	

A kerékpárverseny népszerûsítése érdekében két legen-
dás kerékpáros érkezett a magyarországi sajtótájékoztatóra: 
Djamolidine Abdoujaparov üzbég és Claudio Chiappucci 
olasz,	a	Tour	de	France,	Giro	d’Italia	gyorsasági	és	hegyi	ösz-
szetettjének többszörös gyôztesei. Az elôkelô vendégekrôl 
annyit mindenképpen érdemes tudni, hogy az 1990-es évek 
elején érték el legnagyobb sportsikereiket.

A sajtótájékoztató zárásaként rövid idôre Isaszegre láto-
gattak a világhírû bringások és a verseny szervezôi, akik a 
Liget-tónál	megkóstolhatták	a	kiváló	magyar	bográcsgulyást,	
az igazi házi pálinkát, és még horgászbotot is vehettek a ke-
zükbe.

(oprem)

II. pünkösdi ízcsata
Kedves fôzni szeretô barátaink!
Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a tavalyi pünkösdi 
ízcsatát megnyertük, mi, együtt, valamennyien, akik ott vol-
tunk. Azért nyertünk, mert a közös fôzés és a programok 
olyan jól sikerültek, hogy a résztvevôk nagy része még ké-
sô délután is szívesen maradt volna, nemigen akartak haza-
menni. Nem csoda hát – látva a felnôttek vidám kikapcso-
lódását és a köténykébe öltözött iskolás gyermekek szorgos 
igyekezetét –, hogy a búcsúzáskor azzal váltunk el: ezt jövôre 
folytatni kell! (A tavalyi rendezvényen készített fényképeket 
az érdeklôdôk az www.isaszeg.hu, a www.csatavendeghaz.
hu és a www.isaszegmuvotthon.hu honlapok képgalériáin 
is megtekinthetik.) Az „Isaszeg Ízei” Gasztronómiai Hagyo-
mányôrzô Egyesület ötletét felkarolva így gondolják ezt az 
Április	6.	Kör	és	a	Vállalkozók	Isaszegi	Egyesületének	a	tagjai	
is. Közös célunk, hogy a II. pünkösdi ízcsata a tavalyinál is na-
gyobb és színvonalasabb esemény legyen.

Szeretettel	várjuk	városunk	polgárait	a	május	26-án	(pün-
kösd szombatján) 9 órakor kezdôdô városi fôzônapra az isa-
szegi Kecskerétre, a sportpálya mellé. 

Ezen a pünkösdi családi napon a gyermekek a paprikás-
krumpli-fôzésben és a palacsintasütésben, a felnôttcsapatok 
pedig szabadon választott egytálétel készítésében – húsos 
és vegetáriánus kategóriában – mérethetik össze tudásukat. 
Az	Április	6.	Körnek	és	a	Vállalkozók	Isaszegi	Egyesületének	
köszönhetôen értékes díjak várják a legfinomabb ételek ké-
szítôit. Az ételeket a helybeli szakácsokból álló zsûri fogja 
részrehajlásmentesen bírálni. 

Kérjük a fôzéshez és a hagyományok felelevenítéséhez 
kedvet érzô szakácsokat, iskolákat, tanulókat, baráti társasá-
gokat, csoportokat, civilszervezeteket, egyesületeket, hogy 
kedvenc népi ételeikkel (amelyeket a helyszínen kell majd 
elkészíteni) nevezzenek be a versenyre. A versenyre 4–6 fôs 
csapatok jelentkezését várjuk. A nevezés ingyenes. A csapa-
toknak a nevezési lapon röviden be kell mutatniuk az általuk 
készítendô ételt, illetve annak receptjét. 

A tûzifát és a mosogatáshoz szükséges vizet a szervezôk 
biztosítják, de az asztalról, a székekrôl, a sátorról, a fôzéshez 
szükséges ivóvízrôl, az alapanyagokról és az eszközökrôl, va-
lamint – környezetünk óvása érdekében – a hulladék össze-
gyûjtésérôl mindenkinek magának kell gondoskodnia.

Az	 elôzetes	 részvételi	 szándékot	 a	 Csata	 vendéglôben,	
Könczöl Gábornál lehet bejelenteni. A fôzôverseny színvo-
nalas megrendezése érdekében köszönettel fogadjuk ne-
mes lelkû támogatóink adományait. A szponzorok neveit 
ezen a rendezvényen is nyilvánosan közzétesszük.

Szeretettel	várunk	minden	kedves	érdeklôdôt.
A szervezôk
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„Márai temploma” Isaszegen
Nagy színházi élmény-
ben lehetett része mind-
azoknak, akik ellátogattak 
április 14-én, szombat 
este a mûvelôdési ott-
honba, ahol az Evangé-
lium	 Színház	 mûvészei	
Márai temploma címmel 

egy	nagyszerû	elôadást	tartottak.	A	színészek	Márai	Sándor	
magyar író, költô, újságíró írásaiból Udvaros Béla rendezésé-
ben adták elô mûsorukat.

A színpad elôtt egy polgári szalont idézô enteriôr látványa 
fogadta a közönséget. Az asztalon elhelyezett gyertyatartó-
ban két égô gyertya érzékeltette, hogy most a szellem vilá-
gába fognak elkalauzolni bennünket a fellépô mûvészek. Két 
nagyszerû színmûvész, Buzogány Márta és Pelsôczy László 
tisztelte meg városunkat azzal, hogy a költészet napjának 
ünnepén	és	Tóth	Árpád	–	 Isaszeghez	 is	 kötôdô	költônk	–	
születésének 126. évfordulóján felléptek városunkban. Elô-
adásukkal Márai gondolatait tolmácsolták számunkra, hozzá-
járultak az ünneplésünk színesebbé, gazdagabbá tételéhez. 
Novellák, naplórészletek, megzenésített versek hangzottak el 
egy	nagy	mûveltségû	kassai	polgár,	Márai	Sándor	 írásaiból.	
Mirôl szóltak ezek az írások? A leghétköznapibb dolgokról, 
amelyekkel egy polgár nap mint nap szembesül az élete fo-
lyamán. Például arról, hogy milyen egészséges reggelente 
reszelt sárgarépát fogyasztani a citromnak a levével, a ba-
rátságról, a szeretetrôl és a szerelem témakörétôl a legfenn-
költebb gondolatokig, Istenrôl, a világ teremtôjérôl, a hazáról, 
a	szabadságról.	Sok	minden	szóba	került	az	elôadás	során,	

amely megfelelô keresztmetszetét adta Márai gondolkodá-
sának, életfelfogásának, a világ dolgairól alkotott véleményé-
nek. Mindezeket a sokszor elgondolkodtató, nehéz, filozofi-
kus eszmefuttatásokat bûbájos könnyedséggel adták elô a 
mûvészek, a megzenésített versek pedig még színesebbé, 
még változatosabbá tették az elôadást.

Nagy tapssal köszöntük meg a mûvészek elôadását mind 
a húszan, akik a nézôtéren ültünk. Mert összesen ennyien 
voltunk	kíváncsiak	az	Evangélium	Színház	elôadására.	A	mû-
vészek mégis képesek voltak az üres széksoroknak elôadást 
tartani azért, hogy az a néhány nézô, aki elment az elôadásra, 
színházi élménnyel gazdagodva térhessen haza otthonába. 
Az elôadásukon nem érzôdött a csalódottság. A hivatásuk, a 
mûvészet iránti alázatuk és Márai mûvei, szellemisége iránti 
tiszteletük megkövetelte, hogy ezt az irodalmi összeállítást 
úgy adják elô, mintha egy zsúfolt nézôterû, telt házas elôadó-
teremben játszanának.

Márai	Sándor	nem	egy	operettszerzô.	Talán	nem	is	olyan	
könnyen emészthetôek az írásai, mint sok bestselleré, diva-
tos, könnyed írásmûé. Ezzel együtt el tudom képzelni, hogy 
sokan olvasták már mûveit, és számos olvasónak nyújtott 
szellemi	élményt.	Sajnálattal	tapasztalom,	hogy	az	ilyen	jel-
legû kulturális elôadásokra egyre kisebb az igény városunk-
ban. Hogy ezt a szombat esti kínos helyzetet oldjuk, az elô-
adás közönsége közül többen elhatároztuk, hogy küldünk 
egy	 levelet	 az	Evangélium	Színház	 itt	 szerepelt	mûvészei-
nek, amelyben ismételten megköszönjük, hogy néhányunk 
kedvéért képesek voltak megtartani elôadásukat. Ezúton is 
köszönet érte!

Csekeô Ervin

A holokauszt emléknapja
A	Magyar	Köztársaság	Országgyûlése	2000-ben	döntött	úgy,	hogy	a	holokauszt	
magyarországi áldozatainak emléknapja április 16-án legyen. 1944-ben ezen a 
napon kezdôdött el Magyarország kárpátaljai területén a magyar zsidóság gettókba 
kényszerítése, majd ezt követôen a haláltáborba hurcolása. A mai kor emberé-
nek felfoghatatlan, hogyan fajulhat egy ideológia odáig, és hogyan találhat annyi 
kiszolgálóra, hogy milliókat hajtson halálba. Emlékeznünk kell az áldozatokra, a 
múltra.	Felfoghatatlan	és	elfogadhatatlan	szörnyûségként	tekintsünk	erre	a	pusztításra!	Emlékeznünk	kell	
azokra az embertársainkra, akik a félelmet legyôzve nemet mondtak az embertelenségre, szót emeltek 
az	érdekükben,	és	életüket	kockáztatva	mentették	az	üldözötteket.	Számos	példakép	állhat	elôttünk,	de	
kiemelnék	közülük	két	embert:	Slachta	Margit	(1884–1974),	a	Szociális	Testvérek	Társaságának	alapító-
ja, Magyarországon az elsô nôi parlamenti képviselô (1920–1922), aki szembefordult a nácizmussal, és 
nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is kiállt az üldözöttek mellett. A rendházaik tele voltak hamis papírok-
kal ellátott zsidókkal. Mintegy ezer ember a szociális testvérek hôsiességének köszönheti életét, közülük 
közel	száz	személy	a	2006-ban	boldoggá	avatott	Salkaházi	Sárának	(képünkön).	A	katolikus	szerzetesnôt	
1944. december 27-én a nyilasok azokkal a zsidó asszonyokkal együtt gyilkolták meg, akiket a Bokréta 
utcai	munkásnôotthonban	rejtegetett.	Egy	szemtanú	szerint	a	foglyokat	a	Fôvámház	elé	terelték	mezí-
telenre	vetkôztetve,	és	a	Duna	partjára	állították	ôket.	A	sortûz	elôtt	Sára	nôvér	a	gyilkosai	felé	fordult,	a	
szemükbe nézett, letérdepelt, és égre emelt tekintettel keresztet vetett.

Haszara Andrea
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oktatás
„Az energia nem vész el, csak átalakul”
„Az utóbbi évszázadokban, évtizedekben a természet hasz-
nálata helyenként túlzott mértéket ért el, és ennek követ-
kezményeként az ember lakóhelye, környezete sem csak 
elônyére változott. Ez a folyamat egyre többünkben tudato-
sul. Világszerte, így Magyarországon is minden dokumentum 
megemlíti, hogy a környezeti nevelésnek, azaz a tudatformá-
lásnak alapvetô szerepe van a környezeti gondok megoldá-
sában.” Sólyom László a Nemzeti környezeti nevelési straté-
gia elôszavában írta le ezeket a gondolatokat 1998-ban. 

A	 Damjanich	 János	 Általános	 Iskola	 másodízben	 ren-
dezi meg az országos komplex tanulmányi vetélkedôt. 
A 2011/2012-es komplex természettudományi vetélkedô 
célja, hogy elôsegítse a tanulók környezettudatos magatar-
tásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a 
felnövekvô nemzedék képes legyen a környezeti válság el-
mélyülésének megakadályozására, elôsegítve az élô termé-
szet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlôdését.

A 2011. szeptember 30-án elindított vetélkedô levelezôs 
fordulóinak témái az alábbiak voltak.

I. forduló: nevezés, egy prezentáció készítése (PPT formá-
tumban).

II. forduló témája: az energia mint fogalom történeti átte-
kintése.

III. forduló témája: milyennek képzelitek el húsz év múlva 
országunk energiaellátását? – újság készítése.

IV. forduló témája: intelligens energiafelhasználás, tudatos 
fogyasztói magatartás, takarékossági szemlélet. Matema-
tikai, fizikai, kémiai feladatok megoldása, a megoldások 
elemzése. Diagramok készítése.

V. forduló témája: energia elôállítására alkalmas eszköz, be-
rendezés készítése.

Az országos döntônek, amelyen a legeredményesebb csa-
patok	vesznek	részt,	a	Damjanich	János	Általános	Iskola	ad	
helyszínt.

Szervezôk:	Andócsi Edina, Balázs Judit, Csekéné Valkony 
Andrea, Garamhegyi Gábor, Tóthné Ludman Ilona, Zentai 
Piroska.

Koháry Orsolya igazgató

A nyelvtanulásról
„Egy új világ kezdôdik minden nyelv küszöbén,  
a szépség új birodalma…” (Kosztolányi Dezsô)

Német–orosz–magyar szakos tanárként jómagam is vallom 
ezt a kinyilatkoztatást, s igyekszem tanítványaimmal felismer-
tetni e gondolat jelentôségét. Hiszen a nyelv nem egysze-
rûen a kommunikáció egyik eszköze. Annál sokkal több: híd 
az emberek között, kapocs, de egyben az ismeretek szerzé-
sének is elengedhetetlen tartozéka. Ezért tartom rendkívül 
fontosnak elsôsorban csodálatos anyanyelvünk ápolását és 
gondozását, valamint az idegen nyelvek ismeretét. Munkám 
során arra törekszem, hogy diákjaim mind magasabb szinten 
bírják a magyar, majd ezután más népek nyelvét. E cél érde-
kében készítem fel tanítványaimat a különbözô versenyekre, 
amelyeken e tanévben is igen szép eredményeket értünk el: 
Onódi Szabina 5.  b osztályos tanuló a Körzeti szép magyar 
beszéd versenyen Aszódon a zsûri különdíját kapta, Szegedi 
Gergely	8.		b	osztályos	tanuló	pedig	az	Országos	szónoklat-
versenyen ötödik helyezést ért el.

Immár tizenkilencedik éve hirdetem meg a Pest megyei 
német nyelvi levelezô versenyt, amelyre e tanévben 211 
diák jelentkezett a megye 22 településérôl. A három írásbeli 
forduló után – ezek feladatait dr. Eszenyiné Sulyok Ágnes 
tanárnôvel állítottuk össze – április 4-én volt a szóbeli meg-
mérettetés. Itt szeretném megköszönni kolléganôim és kol-
légáim segítô munkáját, akik nagymértékben hozzájárultak 
ahhoz, hogy e nap ilyen csodás és sikeres legyen.

Számvetésemet	Goethe	szavaival	zárom:	„Aki	nem	ismer	
idegen nyelveket, mit sem tud a magáéról.”

Kurunczi Imréné tanár

Körzeti vers- és próza-
mondó verseny Csömörön

Március	31-én	szombaton	robogtunk	Csömör	felé	Evelin	né-
nivel, aki lelkesen készített fel minket erre a nívós versenyre. 
A mi iskolánkból három nyolcadikos lány: Tóth Andrea, Te-
recskei Vivien és én, Szepesi Dóra indultunk a megméret-
tetésen.

A	csömöri	Mátyás	Király	Általános	 Iskola	sportcsarnoká-
ban volt a megnyitó, ahol neves zsûrielnökök – Döbrentey 
Ildikó meseíró, Pikali Gerda színésznô, Kálloy Molnár Péter 
színész, Kapácsy Miklós szinkronszínész – biztattak minket. 
A mi korosztályunk híressége a kellemes hangú szinkronszí-
nész volt, akinek a munkáját még két középiskolai magyar-
tanár is segítette. A verseny végén a szomszédos teremben 
üdítô és szendvics fogadta az izgalomtól kifáradt verseny-
zôket. Tehetséges fiatalok versenyeztek, kemény volt a me-
zôny. Mikor behívtak minket, nagyon izgatottak voltunk, majd 
örömmel hallottuk a neveinket a helyezettek között. A zsûri 
építô kritikákkal segített minket, hogy a következô versenye-
ken jobb eredményeket tudjunk elérni. Nagyon megdicsér-
ték	 Wass	 Albert	 és	 Márai	 Sándor	 mûveinek	 kiválasztását,	
melyre Evelin néni biztatott minket.

Mindenki kellemes élményekkel gazdagodott, és reme-
kül érezte magát. Már tervezgetjük az irodalomversenyre va-
ló felkészülést is, ami május végén lesz.
Eredményeink
•	 7–8.	vers:	Szepesi	Dóra	III.	helyezett;
•	 7–8.	próza:	Szepesi	Dóra	II.	helyezett,	Terecskei	Vivien	III.	

helyezett.
Szepesi Dóra, Damjanich János Általános Iskola 8. osztály
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isaszegi történelmi napok
1849. április 6-án Isaszegnél aratta legfényesebb gyôzelmét a magyar hadsereg az osztrákok felett. A dicsôséges 
tavaszi hadjárat fontos történelmi esemény a város életében, amelyet minden évben látványos programsorozattal 
ápol. Az alábbi összeállítás a csata 163. évfordulójának tiszteletére megrendezett Isaszegi Történelmi Napok ren-
dezvényein elhangzott beszédekbôl, írásokból idéz, és képes beszámolót nyújt az eseményekrôl.

40 éves Isaszegen  
a lengyel–magyar barátság 
Dr. Dürr Sándor	a	Falumúzeum	
elôtt elhangzott beszédében a 
40 éve elkezdôdött együttmû-
ködés eseményeire emlékezett. 
Kiemelte Isaszeg jelképes érté-
két a lengyel–magyar kapcsola-
tokban.

Az ünnepi események dísz-
vendége	volt	 a	 Lengyel	Köztár-
saság fôkonzulja, Anna Derbin, 
aki a rendezvényeket nagyon 
színvonalasnak találta, és ma-
radandó élménynek nevezte. Az események utáni kötetlen 
beszélgetésben hangsúlyos szerepet kapott az isaszegi len-
gyel–magyar baráti társaság tevékenysége. A beszélgetés vé-
gén Kardos Gábor alpolgármester megköszönte a lengyel 
nép szolidaritását Magyarországgal, amelyet a legutóbbi uni-
ós események váltottak ki.

Dr. Székely András Bertalan a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium képviseletében az Ave Maria-emlékkápolnánál 
mondott beszédet. A ma élô szlovákok és magyarok elé a 
haza népeinek akkori összefogását állította példaként. Be-
szédében kiemelte a soknemzetiségû haza szabadságharcát, 
amelyet	összekapcsolt	a	világszabadság	eszméjével.	Levon-
va a tanulságot, összefogásra biztatott, mert elôrelépni csak 
együtt, nem egymás ellen tudunk.
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2012. április 6. isaszeg
„A tavaszi emlékhadjárat 24. tavaszát tapodjuk, s büszkék vagyunk rá, hogy már a kezdeteknél is részesei le-
hettünk. A szent helytállás, a hazaszeretet érzése tavaszi hagyományôrzôinket is megérinti, s bátran kijelenthetjük a múlt 
nagyjai elôtt tisztelegve, hogy elôdeinkhez méltóan gyôztünk mi is, határozottan, tökéletesen. Hiszen aki eljön, és részesévé 
válik az eseményeknek, átérezheti, hogy minden ember valóban teljesíté kötelességét. Ez minden résztvevônek egy olyan jó 
érzéssel	szolgál,	amely	egységet,	erôt	teremt.	S	ezt	a	jó	érzést	senki	el	nem	veheti	tôlünk,	vérünkké	vált.	Mi	minden	év	tava-
szán megújulunk a tavaszi emlékhadjáratban.” Verseczkyné Sziki Éva
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kultúra
Könyvtári hírek
Április	13-án,	pénteken	a	költészet	napja	és	egy	helyi	festô,	
Fodor Zoltán olvasónk elsô kiállítása alkalmából jöttünk ösz-
sze. Reméljük, hogy a szép számmal megjelent érdeklôdôk, 
ismerôsök és ismeretlenek, barátok, rokonok, vers- és mûvé-
szetkedvelôk nem bánták meg, hogy az estet velünk töltötték.

1964	óta	április	11-én,	József	Attila	születésnapján	a	köl-
tôkre és a költészetre emlékezünk. A megemlékezés kap-
csán olvasóink részére irodalmi totót készítettünk. A tizenkét 
megfejtô közül a kisorsolt szerencsés nyertesek Eszes Szil-
via, Ilyés Frigyesné és Nagy András	 olvasóink,	 akik	 Szabó	
Lôrinc,	Tóth	Árpád	és	József	Attila	egy-egy	kötetét	vehették	
át. Az est további részében helyi költôink közül Haász Irén 
Tóth	Árpádhoz,	Hajdú Mária Az Óda költôje, valamint Végh 
Tamás 101. évforduló címû verseit hallhattuk Rájkli Tünde 
és Pálinkás Pálné versszeretô olvasóink elôadásában. A han-
gulatot emelve Fodor Miklós zenetanár, filozófus, költô és 
Debrenszky Dániel	tanár	Villon,	József	Attila,	Balassi	Bálint	és	
Nagy	László	verseit	adták	elô	megzenésítve,	gitárkísérettel	és	
fuvolaszóló-betétekkel. Az emlékmûsor verseinek alkotói és 
megszólaltatói	megfogadták	Nagy	László	intelmét:	„Mûveld	
a	csodát,	ne	magyarázd!”,	valamint	Kányádi	Sándor	szavait:	
„A vers az, amit mondani kell.” Köszönjük minden közremû-
ködônek, hogy elfogadták felkérésünket, és így méltón em-
lékezhettünk a költészet napjára. E szép estét emléklapokkal 
köszöntük meg a résztvevôknek.

Könyvtári galériánk 2005 óta ad megmutatkozási lehetô-
séget	a	helyi	amatôr	mûvészek	számára.	Fodor	Zoltán	ama-
tôr festô kiállítását Incze Mózes festômûvész nyitotta meg, 
aki szintén Isaszegen lakik. Néhány évvel ezelôtt a mûvészeti 
napok keretében volt kiállítása nálunk. Ma már elismert fes-
tômûvész, két könyve is megjelent. Mindketten erdélyi szár-
mazásúak,	 így	 különösen	 örültünk	 találkozásuknak.	 Fodor	
Zoltán olaj- és akvarellképein csendéletek, erdélyi életképek 
elevenednek meg. Megtekinthetô május 11-ig, nyitvatartási 
idônkben. 

Április	20-án	hallhatták	az	érdeklôdôk	a	Tóth	Árpád	Nem-
zeti	Társaskör	szervezésében,	az	Álmos	Király	Akadémia	ke-
retében	a	Nagy	Szent	Miklós	kincse	címû	elôadás	második	
részét Kubínyi Tamás tolmácsolásában. A kincset 1799-ben 
találták Nagyszentmiklós (ma Románia területe) határában. 
Egy szerb szôlôsgazda árokásás közben bukkant erre a kü-
lönleges leletre. A kincs 23 aranyedénybôl áll, összsúlyuk 
majdnem 10 kg. Az aranyedényeken számos rovásfelirat lát-
ható. Elôkerülése óta eredete heves viták tárgya, mivel az 
edények többségét nem egyazon idôben és mûhelyben ké-
szíthették.	Jelenleg	a	bécsi	Szépmûvészeti	Múzeumban	ôr-
zik. Magyarországon a kincset elôször 1884-ben állították ki. 
A Magyar Nemzeti Múzeum alapításának 200. évfordulóján, 
2002-ben volt ismét látható Budapesten. A következô elô-
adás május 18-án, pénteken fél 6-kor kezdôdik, amelynek 
címe: Táltosdob zeng.

Április	27-én	ismét	a	kicsiknek	vetítettünk	diafilmeket.	Ha-
gyománnyá váló rendezvényünk egyre több érdeklôdôt vonz.

Május 11-én, pénteken 18 órakor találkoznak ismét az 
Amatôr Írók és Költôk Irodalmi Klubjának tagjai. A téma, ami-
rôl beszélgetnek: a Gyöngyök a sárban és a Kapcsolatok. Er-
rôl készülnek az alkotások is.

Május 18-án, pénteken kora délután nálunk tartja a ha-
gyományos Klapka-vetélkedôjét az iskola, ahol 11 csapat 
méri össze tudását az olimpiákról.

Május 25-én, pénteken 17 órától folytatjuk diavetítésün-
ket kicsiknek és nagyoknak. Várjuk az otthoni diafilmeket is, 
hogy szélesíthessük a palettát.

Az ünnepi könyvhét kapcsán tartjuk a megbocsátás hó-
napját. A június 4–30. között visszahozott könyvekért a ké-
sedelmi díjat elengedjük. Rendületlenül várjuk azokat az ol-
vasóinkat, akik elfelejtették visszahozni a régen kikölcsönzött 
könyveiket.	Június	elsô	hetében	kiárusítást	tartunk	ajándék-
könyveinkbôl, amelyekre nincs szükségünk. Kérjük, a pontos 
információkért figyeljék honlapunkat, plakátjainkat. Továbbra 
is várunk minden olvasni szeretô isaszegi lakost. A beiratko-
zási	díj	egy	évre	500	Ft.	Könyvtárunkról	a	www.jokai-bibl.hu 
oldalon tájékozódhatnak, itt tekinthetik meg aktuális prog-
ramjainkat és a rendezvényeinkrôl készült képes összefog-
lalókat.

Majsa Györgyné könyvtárvezetô
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Mária-út
Idén	szeptemberben	tervezi	a	Mária	Út	Köz-
hasznú Egyesület önkéntesek segítségével a 
Mária-út	kelet–nyugati,	Mariazelltôl	Csíksom-
lyóig tartó szakaszának átadását. Isaszeget 
a	 Lôcse–Mátraverebely–Máriabesnyô–Sze-
ged-útvonal érinteni fogja, de alternatív út-
vonalként is szeretne szerepelni a befejezés 
elôtt álló kelet–nyugati fôútvonalon. Komoly 
munkálatok kezdôdtek meg ennek érdeké-

ben: az Isaszeg–Máriabesnyô-útszakasz tisztítását március 30–31-én egy tettrekész, 
lelkes csapat végezte.

A	Mária	Út	 Egyesület	 szervezésében	 április	 6-án,	 nagypénteken,	 az	 isaszegi	
csata emléknapján elindult az elsô zarándokcsoport. Az alábbiakban a zarándok-
latról olvashatnak egy rövid beszámolót Pocsai Jánostól. 

„Máriabesnyôrôl Isaszegre tizenegyen indultunk a terveknek megfelelôen 
délben, az úrangyala imádkozása után. Az idôpontokat egész nap tartani tud-
tuk. Útközben rózsafüzéreket imádkoztunk, és elvégeztük a keresztutat. Baranyai 
Veronika római és görög katolikus nagyböjti énekekkel hangolt bennünket az 
ünnepre. Isaszeg határában, az erdô szélén Kardos Gábor alpolgármester ve-
zetésével egyházközségi, önkormányzati képviselôk, a vitézi rend tagjai és az 
érdeklôdôk a városi televízió jelenlétében fogadtak bennünket. A kálvárián részt 
vettünk az isaszegi hívekkel a litánián. A honvédsíroknál fejeztük ki tiszteletünket 
1848–49 hôsei elôtt. Röviden betekintettünk a hagyományôrzôk mûsorába. Za-
rándoklatunk a nagypénteki szertartással ért véget.”

Haszara Andrea

egyház
A római katolikus egyházközség eseményei
A katolikus otthonban minden pénteken 10 órától baba-ma-
ma klub lesz, amelyre minden érdeklôdôt szeretettel várunk.

Május 12-én a katolikus otthonban a családi nap keretében 
lesz ugrálóvár, csúszda, rejtvények, kézmûves-foglalkozás, 
pingpongozás, ebéd. A programok ingyenesek. A keresztény 
családok közössége is ekkor tartja összejövetelét április utol-
só vasárnapja helyett.

Május elsejétôl nyári miserend van, az esti szentmisék 19 
órakor kezdôdnek. Májusban hétköznaponként a szentmise 
elôtt fél órával, vasárnap pedig délután 3 órától litániát vég-
zünk. 

Mária nem csak Jézus édesanyja
Május	Szûz	Mária	hónapja.	Minden	napján	litániával	köszönt-
jük	Jézus	anyját.	De	nem	csak	Jézus,	hanem	minden	ember	
édesanyja	 lett.	 Jézus	azért	 jött	a	 földre,	hogy	minket	meg-
váltson. Halálával lehetôvé tette számunkra, hogy a kereszt-
ségben Isten gyermekei legyünk. Ez nemcsak azért nagyon 
jó számunkra, mert így a mennyország örököseivé váltunk, 
hanem mert Krisztusban egy új testvért, Máriában pedig égi 
édesanyát	kaptunk.	Jézus	életében	példát	adott	arra,	hogyan	
tiszteljük és szeressük édesanyánkat. Ô, az Isten fia, a világ 

ura 30 éves koráig engedelmeskedett egy egyszerû zsidó 
asszonynak. Az elsô csodáját is Mária kérésére tette Káná-
ban.	János	evangéliumának	második	fejezetében	elolvashat-
juk a történetet. 

Jézus	a	kereszten,	a	halála	elôtti	utolsó	perceiben	még	
gondoskodott édesanyjáról. Palesztinában egy magányos 
asszony, aki mellett nincs férfi, nemigen boldogult. A kereszt 
alatt	ott	állt	János	apostol,	ezért	rábízta	Máriát.	„…a	tanítvány-
hoz fordult: Nézd az anyád! Attól az órától fogva a házába 
fogadta	ôt	a	tanítvány.”	(Jn	19,27)	Az	sem	véletlen,	hogy	az	
apostolok	között	János	az	egyetlen,	aki	idôskort	ért	meg,	és	
nem erôszakos halállal halt meg, hogy vigyázhasson Máriára. 

Május elsô vasárnapján mindenki megköszönti, meg-
ünnepli az édesanyját. Az iskolában is erre nevelik a gyer-
mekeket, szebbnél szebb, változatos mûsorral készülnek 
tanáraikkal. Ez így is van rendjén, legjobb, ha otthon is ezt 
látják a gyerekek. A szülôkkel meglátogatják a nagymamákat, 
hogy egy kicsit együtt legyenek. Persze az igazi az lenne, 
ha nem az év egyetlen napjára korlátozódna az édesanyák 
megbecsülése,	a	rájuk	való	figyelem.	Jézus	példáját	követve	
figyeljünk földi édesanyánkra akkor is, ha gondjaink vannak. 
Legyen	édesanyánk	biztonsága	mindennél	fontosabb!	És	ha	
mást nem tehetünk, hát imádkozzunk értük!

Szárazné Marika

Anyák napjára
Áldd meg Isten
Ki az, aki ápol
Születésem óta,
Testemet, lelkemet
A bajtól is óvja?
Ki tanított engem
Isten szent nevére,
S ha baj vagy bánat ér,
Ki ölel szívére? 
Könnyes lesz a szemem,
Ha róla beszélek,
Az én édesanyám
Ez az áldott lélek.
És szívemnek nincs szebb
Kívánsága, vágya
Csakhogy ôt az Isten
Ezerszer megáldja
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sport

innen-onnan

Beszámoló az Isaszegi Sportegyesület közgyûlésérôl
2012. április 18-án az egyesület közgyûlést tartott, amelyen 
megjelent Hatvani Miklós, a város polgármestere is. A köz-
gyûlésen beszámolók hangzottak el a sportegyesület 2011. 
évi tevékenységrôl. 

A legnagyobb esemény az egyesület életében a száza-
dik évforduló nagyszabású megünneplése volt, amelyhez az 
önkormányzat igen nagy mértékû támogatást nyújtott. A ren-
dezvénysorozat	 május	 1-jén	 kezdôdött.	 Jelentôs	 esemény	
volt a Szendrô Dénes által szervezett, mûvelôdési otthonban 
megrendezett kiállítás, amely az egyesület történetét mutatta 
be. Nemzetközi labdarúgótornát 
sikerült szervezni Isaszeg város 
testvértelepüléseivel augusztus 
20–21-ére, amelyen Hatva-
ni Miklós polgármesteri kupát 
adott át. A színvonalas ünnep-
ségsorozat méltó emléket állított 
a sportegyesület fennállásának 
századik évfordulójára, köszön-

hetôen Hatvani Miklósnak és az önkormányzat komoly támo-
gatásának. Ennek a támogatásnak köszönhetôen a tavalyi év-
ben elkészült a labdarúgópálya világítása, és megkezdôdött a 
klub épületének felújítása, amelyet Horváth István városüze-
meltetési osztályvezetô vezetésével végeztek. Itt szeretném 
megköszönni mindenkinek a segítségét, aki a sporttelepen 
végzett munkálatokat támogatta. 

A sportkör jelenleg három felnôtt- és hat utánpótláscsa-
patot versenyeztet. Az igazolt tagok száma 120. A közgyûlés 
új elnökséget választott: az elnök Turányi Lászlóné, az elnök-

ségi tagok pedig Orlik József, 
Kiss Sándor, Kovács János, 
Dobák László, Hanák Ede és 
Bodrogi Imre lettek. A tag-
gyûlés döntött a tagdíjak ösz-
szegének meghatározásáról, 
valamint újabb szakosztályok 
megnyitásáról.

Turányi Lászlóné elnök

Olvasói levelek
Zöldhulladék, avarégetés: Az újságban a 
Zöld Híd Kft. alkalmazottja számomra megfelelô 
részletességgel válaszolt a felvetett kérdésekre, 
kiemeli, hogy néhányan sokallják a zsákonként 
40 Ft-ot a zöldhulladék elszállítására, ezért java-
solja a komposztálás elôtérbe helyezését. Sokan 
attól tartanak, hogy Isaszegen még többen fog-
nak égetéssel megszabadulni a „szemetüktôl”. 
Szomorúak vagyunk, hogy még mindig lehetô-
ség van Isaszegen az égetésre, holott a Fidesz 
múltkori kérdôívének kiértékelése szerint a vá-
laszadók 85 százaléka ellenzi ezt. Nem értem, 
hogy akkor mi gátolja ennek a tiltását a város-
ban, ha egyszer a többség ehhez ragaszkodik. 
Ha valaki 10 db zsákot tesz ki, az is csak 400 Ft, 
ebben mi a sok? Pláne, hogy ott van a sokat em-
legetett komposztálás is. A tiszta, élhetô környe-
zet mindenkinek a jól felfogott érdeke kell hogy 
legyen, a városnak pedig ennek a biztosítása.

Az alábbiakban részletezett kérdéseim meg-
válaszolásában szeretnék segítséget kérni. 
Az Ady és a Görgey utca találkozásánál lévô 
Nemzedékek Parkjában elhelyezett névtáblán 
elírták gyermekünk családi nevét. Több ízben 
jeleztem az önkormányzat felé ezt a hibát 2011 
júliusa óta, egyszer személyesen Hatvani úrnak, 
de mind ez ideig a tábla kijavítása nem történt 

meg. Szeretném megtudni, hogy mikor jut el 
odáig az önkormányzat, hogy a saját hanyagsá-
gából (is) kihelyezett hibás táblát végre kicse-
réljék.  Lehel György

Örömömre szolgált, hogy végre közhírré teszik 
az állampolgárok bejelentéseit, kérdéseit az új-
ságban. Örömömet árnyalja viszont, hogy ezek-
re a kérdésekre senki sem kap választ (például 
a mostaniban a Szoborhegy mögötti turistaút 
eldózerolása vagy a múltkoriban az újjáépített 
iskola elôtti csúszós járólapok kérdése). Miért?

Ismételten felgyújtotta valaki a hivatal mögött 
lévô gyalogút és vasút közötti nádast a tûzgyúj-
tási tilalom idején, elpusztítva ezzel a terület 
szélén lévô többtörzsû fûzfa nagy részét. Kér-
désem a következô: tudnak-e valamit az elkö-
vetôrôl, lett-e szankcionálva, illetve, hogy mikor 
lesz végre betiltva az avar, nádas stb. égetése 
Isaszegen. Gondolom, a terület tulajdonosa „fe-
ledkezett meg” a tiltásról. Nem volt nehéz dolga, 
hiszen az önkormányzat még asszisztál is hoz-
zá (a rendeletével). Egyébiránt létezik néhány 
rendelet, amelyet jó lenne a hasonló emberek 
tudtára adni.
A tûzgyújtási tilalomról
21/2001. (II. 14.) kormányrendelet 11. § (3) be-
kezdés: Vonalas létesítmény (közút, vasút, töl-
tés, árok bevágás stb.) mentén – a létesítmény 

tengelyétôl számított 100 méteren belül – bár-
mely növényzet égetése tilos. (4) bekezdés: 
Lábon álló növényzet, tarló, illetve növényter-
mesztéssel összefüggésben keletkezett hulla-
dék égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként 
nem rendelkezik. 23. § (4) bekezdés: A telepü-
lési önkormányzat jegyzôje b) hatáskörén be-
lül a levegôtisztaság-védelmi elôírások, tilalmak 
megszegôivel szemben a 8. számú melléklet 
szerinti bírságot szab ki, és hatósági intézkedést 
kezdeményez. A 9/2008 (II. 22) ÖTM-rendelet 
26.: A tarló és a növényi hulladék égetésének 
szabályai 26.1. Az avar-, a tarló-, a nád- és a nö-
vényihulladék-égetés alkalomszerû tûzveszélyes 
tevékenység. 26.2. A tervezett – 26.1. bekezdés 
szerinti – égetés helyét, idôpontját és terjedel-
mét a megkezdés elôtt legalább 24 órával az il-
letékes hivatásos önkormányzati tûzoltóságnak 
írásban be kell jelenteni. 26.6. Tarló- vagy nö-
vényihulladék-égetés csak úgy végezhetô, hogy 
az a környezetére tûz- és robbanásveszélyt ne 
jelentsen. Ennek érdekében a) a tarlót vagy az 
érintett szakaszokat az égetés megkezdése elôtt 
legalább 3 méter szélességben körül kell szánta-
ni, és az adott területen az apró vadban okozha-
tó károk elkerülése érdekében vadriasztást kell 
végrehajtani. A fasorok, facsoportok védelmére 
a helyi adottságoknak megfelelô, de legalább 
6 méteres védôsávot kell szántással biztosítani.

Ferencz Miklós környzetvédelmi mérnök
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programajánló
hagyományŐrzés
Május 1.: Májusfaállítás – a Csata Táncegyüttes fiútagjai és az Isaszegi 

Önkéntes Tûzoltó Egylet tagjai májusfát állítanak a táncoslányoknak a 
város különbözô pontjain

Május 26.: Pünkösdi ízcsata – gasztronómiai fesztivál. Májfadöntés és az 
önkéntes tûzoltók baráti találkozója a sportpályán. A menet induló-
állomása a tûzoltószertár

ElŐadás
Május 5. 16.00: „Witaj maj, piękny maj” – légy üdvözölve gyönyörû 

május! Lengyel délután a Falumúzeumban az Isaszegi Múzeumbarátok 
Körének szervezésében

Május 13. 16.00: A Csata Táncegyüttes és a Gaudium Carminis kamara-
kórus tagjainak anyák napi köszöntôje a mûvelôdési otthonban

Május 17. 10.00 és 14.00 órakor: Világszép nádszálkisasszony – a 
Nektár Színház elôadása óvodásoknak. Belépô: 500 Ft/fô

Május 18. 14.00: Demencia – dr. Tordai Gábor elôadása

IskolaI rEndEzvényEk
a mŰvelŐdésI otthonban
Május 11. 17.00: A Klapka György Általános Iskola és AMI napközis év-

zárója 
Május 14. 18.30: A Klapka György Általános Iskola és AMI dob szakos 

tanulóinak koncertje
Május 24. 18.00: A Klapka György Általános Iskola és AMI ének tagoza-

tának tanévzáró hangversenye

 zene
Május 12. 18.00: Mû-hely nap – kreatív, kulturális kapcsolódás, helyi és 

környékbeli amatôr zenekarok találkozója
Május 17. 19.00: Zenetörténeti utazás a barokktól a XXI. századig. 

Zenei est Jóföldi Balázzsal, aki felvételt nyert a New York-i Barth 
College Music Art University magánének–opera szakára. Belépôdíj: 
350 Ft/fô

közgyŰlés
Május 19. 10.00: Vízépítô Közösség közgyûlése a mûvelôdési otthonban

ElŐzEtEs
részletes program a plakátokon 
és a mŰvElŐdésI otthon honlapján (www.IsaszEgmuvotthon.hu)
Május 31. 19.00: Székely est – a város pedagógusait köszönti Hatvani 

Miklós polgármester (zártkörû rendezvény)
Június 4. 18.00: Megemlékezés a trianoni szerzôdés 92. évfordulóján 

a Történelmi Vitézi Rend Isaszegi Alegységének közremûködésével a 
Hôsök és Áldozatok Emlékparkjában 

 szolgáltatások 
a mŰvelŐdésI otthonban
Hétfônként 18.00: KRESZ-tanfolyamra jelentkezés és tájékoztatás
Május 12. 8.00–12.00: Babaruhabörze – információ Laci Annánál a 

20/391-6683-as telefonszámon
Május 21. 14.00–18.00: A Zöld Híd Régió Kft. (hulladékgyûjtés és 

-szállítás) ügyfélszolgálata

Meghívó családi délutánra
Az Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért Közalapítvány 2012. június 
2-án 13 órától családi délutánt rendez az isaszegi Liget Klubban (Liget 
horgásztó, Isaszeg, Öreghegy). Szeretettel látjuk Isaszeg apraját-nagyját 
az alapítványi összejövetelünkre, amelyre a belépôdíj 100 Ft.

A résztvevôket vendégül látjuk egy tál halászlére vagy bogrács-
gulyásra, lesz zene, tombola, tánc, közös tornázás, a gyermekeknek 
játszótér, csocsó, pingpong, foci, tollaslabda.

Tisztelettel kérjük vendégeinket, hogy részvételi szándékukat (az 
étel mennyisége miatt) szíveskedjenek jelezni a hjvali@freemail.hu 
e-mail címen, a 20/997-7542-es telefonszámon, a gyermekorvosi ren-
delôben (Botond u. 12.) vagy a Liget Patikában (Kossuth Lajos u. 57.).

A helyszínen köszönettel fogadunk minden adományt alapítvá-
nyunk számára.

 Az Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért  
Közalapítvány Kuratóriuma

Roma lakosok tájékoztatója
Az RNÖ megállapodást kötött a munkaügyi hivatallal, amellyel kapcso-
latban az alábbiakról ad tájékoztatást. Ha valakinek három éven belül 
volt bejelentett munkaviszonya és legalább 360 ledolgozott munka-
napja, az regisztráltassa magát a munkaügyi hivatalban, mert ebben az 
esetben a ledolgozott idô tíz százalékának megfelelô ideig járadékot 
kaphat. A ledolgozott idôvel arányosan nô a támogatás. Ennek letel-
tével a munkaügyi hivataltól kapott hatósági bizonyítvánnyal lehet je-
lentkezni a polgármesteri hivatalban támogatásért. Ha nem volt három 
éven belül bejelentett munkahelye, akkor egy éven keresztül havonta 
egyszer be kell mennie a munkaügyi hivatalba, és az erre a célra ka-
pott nyomtatványt le kell pecsételtetnie. Csak abban az esetben adható 
támogatás, ha a regisztrálás megtörtént. Aki betöltötte a 18. életévét, 
és nincs már tanulói jogviszonya, de még nem volt bejelentett munka-
helye, az is jelentkezzen, mert kezdô munkavállalóként is különbözô 
támogatásokban részesülhet. A nyolc osztályt végzettek is lehetôséget 
kaphatnak a központon keresztül a továbbtanulásra.

A gödöllôi rendôrkapitányság évértékelô beszámolóján felhívták a 
figyelmet, hogy a jövôben különös hangsúlyt fektetnek a lopásokra, 
már az 50 000 Ft érték alatti lopás, orgazdaság elkövetése esetén is 
szabálysértési eljárás indul az elkövetôvel szemben.

A Damjanich-iskola vezetése jelezte a roma önkormányzat elnök-
sége felé, hogy többen el vannak maradva az étkezési térítési díjak-
kal. Felhívja a figyelmet arra, hogy csak abban az esetben folyamatos a 
gyermekek étkezési támogatása, ha a szülô betartja a jogosultságokat 
igazoló dokumentumok határidejét. A gyermeknevelési támogatás le-
járta elôtt legalább egy hónappal kell a szükséges dokumentumokat 
megújítani. Ha ezt nem teszi meg a szülô, illetve fizetési tartozását nem 
rendezi, abban az esetben megvonható a támogatás.

Ha valakinek segítségre van szüksége, keresse fel a nemzetiségi 
önkormányzat elnökét ügyfélszolgálati idôben, minden hónap elsô 
keddjén a családsegítô és gyermekjóléti szolgálat épületében, illetve 
a minden hónap elsô szerdáján 13 órától tartandó rendes havi önkor-
mányzati ülésen a polgármesteri hivatalban. 

Váradi Attiláné elnök
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Májusi állatorvosi ügyelet
IV. 29–V. 1. Dr. Békési Béla

Pécel,	Szemere	u.	17. 30/954-9684

V. 5–6. Dr. Szeredi Levente
Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13. 20/353-4547

V. 12–13. Dr. Csizmadi Sándor
Kistarcsa, Malom u. 2. 30/951-8590

V. 19–20. Dr. Sági László
Pécel, Tarcsai u. 16.

30/743-7973
30/940-4313

V. 26–28. Dr. Rédling Tibor
Kistarcsa, Váci M. u. 2. 30/966-8415

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. 
május hónapban az alábbi idôbeosztás szerint hívható:

01. kedd Gödöllô 17. csütörtök Dr. Tordai Gábor

02. szerda Dr. Eszlári Egon 18. péntek Dr. Tordai Gábor

03. csütörtök Dr. Tordai Gábor 19. szombat Gödöllô

04. péntek Dr. Mészáros Zsolt 20. vasárnap Gödöllô

05. szombat Gödöllô 21. hétfô Dr. Mészáros Zsolt

06. vasárnap Gödöllô 22. kedd Dr. Kürti József

07. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 23. szerda Dr. Eszlári Egon

08. kedd Dr. Kürti József 24. csütörtök Dr. Tordai Gábor

09. szerda Dr. Eszlári Egon 25. péntek Dr. Kürti József

10. csütörtök Dr. Tordai Gábor 26. szombat Gödöllô

11. péntek Dr. Eszlári Egon 27. vasárnap Gödöllô

12. szombat Gödöllô 28. hétfô Gödöllô

13. vasárnap Gödöllô 29. kedd Dr. Kürti József

14. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 30. szerda Dr. Eszlári Egon

15. kedd Dr. Kürti József 31. csütörtök Dr. Tordai Gábor

16. szerda Dr. Eszlári Egon

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. III. 16 és IV. 15. közötti idôszak eseményeirôl

Születések

Halászi Anna, Nagy Martin, Gyurkó Szófia,  
Vidák Adriánó, Rozsnyai Zénó Rudolf,  
Rozsnyai Vince Döme, Szmolicza Tamás Balázs,  
Harmati Balázs, Lakatos Ágnes, Babinka Lilianna

Házasságkötések

Szaniszló Kitti Katalin és Renk Ádám Gergô
Aradi Krisztina és Vályi-Nagy Tamás
Oláh Erika és Balázsi Lajos
Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Halálesetek:
Frigy Ottó Frigyes	(76),	Jegenye	utca	1.
Varga Kristóf (33), Külterület 5320 hrsz.
Szabó Ferenc (58), Kassai utca 16.
Balázs István (63), Tompa Mihály utca 25.
Gyurgyák János Lászlóné Sikí Irén Klára (83), Nádor u. 3.
Varga András (86), Hétvezér utca 10.
Rafael Gusztáv (54), Buda utca 45.
Patkó János (64), Báthori utca 17.
Varga Józsefné Kapecska Mária (49), Vörösmarty utca 6.
Kiszel Mihály (65), Damjanich utca 32.
Kalita Kálmán (64), Aradi utca 1.
Szklár Gyôzôné Kôvágó Aranka (71), Ady Endre utca 44.
Palaga Mária (67), Tompa Mihály utca 50.
Jánosi Istvánné Sárvári Anna (94), Görgey utca 22.
Szász Gheorghe	(78),	Április	6.	utca	8.
Rékasi József Sándor (60), Béke utca 46.
Kasuba Jánosné Nagy Mária	(62),	Liszt	Ferenc	köz	6.	
A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Polgármesteri hivatal

Köszönetnyilvánítások

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Szabó Ferencet 
utolsó földi útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, s mély-
séges bánatunkban részvéttel osztoztak.  A gyászoló család

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik Magyari Istvánt, felejthetet-
len halottunkat utolsó földi útjára elkísérték, mély fájdalmunkban velünk 
együtt osztoztak, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Édesanyja és fia



20 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

„Isaszegért” kitüntetés adományozása
Isaszeg Város Önkormányzatának képviselô-testülete ez év április 6-án „Isaszegért” kitüntetést adományozott Kön-
czöl Gábor részére, Isaszegért végzett kiemelkedô tevékenységéért. 

Könczöl Gábor 1985 óta dolgozik a településen. A családjá-
val	1998-ban	megvásárolt	és	korszerûsített	Csata	vendéglô	
sokáig szinte az egyedüli vendéglô-szálláshely volt a telepü-
lésen. Kezdeményezôje volt a Magánvállalkozók Baráti Köre 
létrehozásának, amelynek tíz évig volt az elnöke. Két ciklus-
ban töltött be képviselôi és bizottsági elnöki szerepet, több 
esetben a tiszteletdíját felajánlva segített, támogatta Isaszeg 
kiemelkedô eseményeit, a rendezvényeket, az intézménye-
ket, és lehetôségeihez mérten segített a település szépíté-
sében is. A hagyományaink ápolása számára elhivatottság, 
a város életének színesítésére számos hagyományôrzô ese-
ményt kezdeményezett. Mélyen vallásos ember, az isaszegi 
római katolikus egyháztanács elnöke. Kiemelkedô szerepe 
volt az isaszegi temetô oldalában megépült keresztút építé-
sének szervezésében, és a rengeteg önkéntes munka össze-
fogása is az ô érdeme. 

Az elmúlt évben Isaszeg egyik jelképének, az Öregtemp-
lomnak a külsô helyreállítását szorgalmazta, s ennek ered-
ményeként összefogással elkészült a zsindelytetô javítása, a 

külsô	festése,	a	belsô	vakolat	helyreigazítása.	A	Szent	István	
római katolikus templom külsô felújításában és az elmúlt év 
ôszén a parkoló kialakításában is a jó gazda gondosságával 
szervezte a munkálatokat. 

Könczöl Gábor igazi lokálpatriótaként szereti Isaszeget, a 
városért	és	az	egyházáért	sokat	tesz.	Áldozatokat	hoz,	mert	itt	
él, és fontos számára a jövônk, hogy a felnövekvô nemzedék 
még élhetôbb környezetben élhessen.

Emlékfutás
Idén április 3-án rendezték meg a hagyományokhoz híven az isaszegi csata em-
lékére szervezett 1849 méteres váltófutást az isaszegi általános iskolák részvéte-
lével. Ezt a programot minden évben a humánerôforrás- és közoktatási bizottság 
rendezi	meg	a	történelmi	napok	keretében.	A	Klapka	György	Általános	Iskola	és	
AMI,	a	Damjanich	János	Általános	Iskola	és	a	Gábor	Dénes	Óvoda,	Általános	Iskola,	
Gimnázium	és	Szakközépiskola	diákjai	hat	korosztályban	vettek	részt	a	déli	órák-
ban kezdôdô versenyen. A résztvevôket Pénzes János alpolgármester köszöntötte. 
Idén Hatvani Miklós polgármester és felesége a verseny tiszteletére végigsétálta 
a kijelölt távot. A gyermekcsapatok éles küzdelme után a vándorserleget ismét a 
Klapka-iskola nyerte el. A lelkes, felkészült gyermekcsapatok versenyét segítették a 
pedagógusok, szülôk, valamint bizottsági tagok és barátok is. A versenyt támogatta 
Hatvani Miklós polgármester és felesége, Czeglédi Sándorné, a bizottság elnöke 
és	a	CBA	isaszegi	üzlete.	A	szervezôk	köszönetüket	fejezik	ki	a	verseny	lebonyolítá-
sát segítôknek és a támogatóknak, valamint minden versenyzônek. Külön köszönet 
illeti	a	Dózsa	György	Mûvelôdési	Otthont	a	szervezésben	nyújtott	segítségért,	vala-
mint az isaszegi polgárôrség tagjait, akik az útvonalat biztosították.


