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Környezetünk védelmérôl
Isaszeg Város Önkormányzatának a környezetvédelemrôl 
alkotott 14/1996. (X. 15.) számú rendeletének (a www.
isaszeg.hu városi honlapon olvasható) legfontosabb célja az 
önkormányzat illetékességi területén az ember és környe-
zete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet ele-
meinek és folyamatainak védelme, a fenntartható fejlôdés 
környezeti feltételeinek biztosítása. E rendelet hivatott arra, 
hogy egyrészt szabályozza, másrészt elkülönítse a hivatal és 
a lakosság feladatait a környezetünk megóvása érdekében. 

A rendeletben foglaltak alapján felhívjuk a tisztelt lakos-
ság figyelmét arra, hogy az ingatlan elôtt lévô, gyalogos köz-
lekedésre szolgáló út, járda, belterületi földút úttengelyig 
történô tisztítása, valamint a vízelvezetô árok karbantartása, 
a fû és a különbözô gaznövények kiirtása, a bokrok és fák 
visszametszése az ingatlan használójának (tulajdonos, keze-
lô, haszonélvezô, bérlô stb.) kötelessége. Ez a kötelezettség 

a bekerített vagy be nem kerített, üresen, illetve használaton 
kívül álló ingatlanokra, telkekre is kiterjed. 

A gondozatlan járda és árok tisztítását, a közlekedést aka-
dályozó fák, bokrok visszametszését, különbözô gaznövé-
nyek kiirtását, a csapadékvíz-elvezetô árkok karbantartását, 
rendszeres tisztítását az ingatlan tulajdonosa (használója) 
köteles elvégezni. Amennyiben ez a felszólítást követô nyolc 
nap után sem történik meg, a polgármesteri hivatal az ingat-
lantulajdonos (használó) költségére elvégeztetheti.

Tekintettel arra, hogy az ôszi hónapokban valószínûleg 
csapadékosabb idôjárás várható, szükséges lesz a vízelve-
zetô árkok átfogó mûszaki ellenôrzése, amit a városüzemel-
tetés folyamatosan végez. Elvégzi a szükséges javításokat 
is, de ahhoz hogy környezetünk élhetôbb, rendezettebb le-
gyen, a lakosok együttmûködésére is feltétlenül számítunk. 

A szerkesztôség

Tájékoztatás az adománygyûjtésrôl
A polgármesteri hivatal felé lakossági bejelentés történt a településen zajló civilszervezetek adománygyûjtô tevé-
kenységével kapcsolatosan. Az adománygyûjtés törvényi hátterérôl az alábbiakat fontos tudni.

A civilszervezetek javára törvényi felhatalmazással többfé-
le módon folytatható adománygyûjtô tevékenység, amit a 
350/2011. (XII. 30.) számú kormányrendelet szabályoz. 

Az adományozás önkéntes, az adományok gyûjtése 
pedig nem járhat az adományozók, illetve más személyek 
zavarásával, a személyhez fûzôdô jogok és az emberi mél-
tóság sérelmével. Az adományozott köteles tájékoztatni az 
adományozót az adománygyûjtés céljáról, és amennyiben 
az adományozó ismert, akkor az adomány felhasználásáról 
is. Az adományozó választhatja a megadott számlaszámra 
történô fizetés formáját, vagy adományozhat az internet se-
gítségével, telefonos adománygyûjtô számokon keresztül, 
valamint kihelyezett gyûjtôládák útján. 

A civilszervezet nevében vagy javára személyes meg-
kereséssel is végezhetô adománygyûjtô tevékenység. Ek-
kor az adománygyûjtônek igazolnia kell a személyazonos-
ságát, valamint rendelkeznie kell az adományozott vagy 
adományszervezô adatait tartalmazó törvényszéki nyilván-
tartásból származó hiteles kivonattal és a szervezet írásbeli 
meghatalmazásával.

Amennyiben egy karitatív civilszervezet egy települé-
sen pénzbeli adománygyûjtést szervez (például egy be-

teg gyermek gyógyulása érdekében), bejelentési kötele-
zettsége van a polgármesteri hivatalban és a rendôrségen. 
A regisztráláskor bejelenti az adománygyûjtési szándékot, 
valamint megjelöli a gyûjtés pontos határidejét. A hivatal 
jegyzôje tudomásul veszi a civilszervezet bejelentését, és 
errôl a gyûjtést végzô önkéntesnek pecsétel ellátott igazo-
lást ad. A település jegyzôje nem tagadhatja meg az iga-
zolás kiadását.

Isaszegen – éppen úgy, mint ahogyan más településen 
– évek óta elôfordul, hogy karitatív tevékenységet folytató 
civilszervezetek személyes megkereséssel fordulnak a la-
kosság felé egy-egy nemes cél érdekében, és errôl tájékoz-
tatják a polgármesteri hivatal jegyzôjét, illetve aljegyzôjét, 
aki ezt tudomásul veszi. Nem engedélyt ad az adomány-
gyûjtésre, hanem tudomásul veszi annak szándékát, és ezt 
hivatalból igazolja. Az adománygyûjtô önkéntesek az ott-
honában felkeresett személy kérésére kötelesek a rende-
letben felsorolt okmányokat bemutatni, az adományozni 
szándékozó pedig a továbbiakban szabadon dönthet arról, 
hogy támogatja-e a szervezet céljait, és arról, hogy ezt mi-
lyen módon és formában teszi. 

A szerkesztôség



XI. évfolyam, 9. szám • 2012. szeptember 3

Kitüntetések adományozása államalapításunk ünnepén
A képviselô-testület 2012. április 24-i ülésén határozatot hozott arról, hogy Ligeti Lászlót a város sportjáért végzett 
áldozatos munkájáért „Isaszeg sportjáért” díjban, Kovács Andrást pedig Isaszeg hagyományainak ápolásáért „Isa-
szeg hagyományaiért” díjban részesíti. A kitüntetések átadására 2012. augusztus 20-án, a római katolikus temp-
lomban megtartott ünnepi szentmise után került sor.

Isaszeg sportjáért
Ligeti László 1975-ben költözött Isa-
szegre. Gyermekkora óta szenvedélye 
a sport, fiatalon négy és fél éven át az 
MB2-es kézilabdacsapatban, majd egy 
budapesti elsô osztályú csapatban ját-
szott 1980-ig. 

1997–2003 között mint lelkes sport-
szeretô ember a helyi nôi kézilabdacsa-
pat edzôjeként kezdett el dolgozni az 
isaszegi sportéletben.

A 100 éve alakult Isaszegi Sport-
egyesület vezetôségének 1998-tól aktív 
tagjaként, 2007-tôl 2011 februárjáig el-
nökeként egyengette, irányította az egyesület sorsát. A meg-
választásakor megfogalmazott legfontosabb célokat teljesí-
tette: a labdarúgócsapat olyan jól szerepelt, hogy feljutott a 
megyei második osztályba, javultak az utánpótláscsapatok 
versenyfeltételei és az egyesület mûködéséhez szükséges 
feltételek. Határozott, kitartó, jó irányítói képességekkel ren-
delkezik, a helyi sportélet meghatározó személyisége, tevé-
kenységére a jó csapatszellem jellemzô. Vezetôsége alatt 
elérte, hogy a legkisebb korosztálytól kezdôdôen a csapatok 
szervezetten mûködjenek, minden feltételt biztosított ah-
hoz, hogy igazi közösséget alkossanak. Precízen, hozzáértô 
módon gazdálkodott az egyesület költségvetésével, így sike-
rült elérnie, hogy az elôzô ciklus kezdeti nehézségei után az 
egyesület már nem küzd anyagi problémákkal. Támogatókat, 
szponzorokat keresett meg, ezzel is segítve a szervezetet. Fe-
lelôs vezetôként – ha a szükség úgy hozta – munkáján felül 
a gondnoki feladatokat is ellátta. 

Kiemelt segítséget nyújtott az egyesület életében fontos 
eseménynek, a centenáriumi ünnepségnek a megszervezé-
sében, amelyet az elmúlt évben rendeztek meg. Szívén viseli 
a gyermekek egészségének megôrzéseként a sport népsze-
rûsítését, ezért évek óta segíti a Diák Sport Nap megszerve-
zését. Kézilabdatudása mellett a labdarúgás szabályait is jól 
ismeri, szakmai konzultációk során észrevételeivel, jó meg-
látásaival segíti társait és a játékosokat.

Bár nem vállalt több ciklust mint elnök, továbbra is szív-
ügyének tekinti az isaszegi labdarúgás, a sport ügyét. Az 
egyesület elnökségi tagjaként képviselte a szervezetet a me-
gyei fórumokon és a megyei szövetségben, a kihelyezett 
Gödöllôi Területi Versenybizottságnál. Az MLSZ Pest Megyei 
Igazgatóságánál a szövetség nyilvántartási, igazolási, és átiga-
zolási bizottságának elnökeként tevékenykedett. Jó kapcso-
latot ápolt a megyei vezetôkkel és a labdarúgócsapatokkal, 
ezzel is segítve a helyi labdarúgást.

 A fentiek alapján a képviselô-testület 
Ligeti Lászlónak a város sportjáért vég-
zett odaadó munkájáért „Isaszeg sport-
jáért” kitüntetést adományozott.

Isaszeg hagyományaiért
Kovács András 1988 óta lakik Isaszegen. 
Az évek során a közös érdeklôdés men-
tén kialakult, hagyományokat tisztelô és 
szeretô baráti társaság 2004 tavaszán 
létrehozta az Isaszegi Szent Márton Lo-
vas Hagyományôrzô Egyesületet azzal a 
céllal, hogy a hagyományôrzésükkel a je-
len és a jövô nemzedékének is át tudják 

adni azokat az értékeket, amelyeket a szabadságharc katonái 
áldozatkészségükkel, vitézségükkel, hazaszeretetük fel nem 
adásával örökül hagytak ránk. Kovács András alapítóként a 
kezdetektôl ott volt. Az egyesület céljai: hagyományôrzô prog-
ramok, elôadások szervezése határainkon belül és azokon túl 
is, lovas katonai bemutatók létrehozása, korhû csataimitációk 
megszervezése, valamint a szabadidôs lovassport-tevékeny-
ségek megrendezése. Minden évben részt vesznek a tava-
szi hadjáraton, amelynek kiemelt állomása Isaszeg. Kovács 
András tíz éve segíti az 1848/49-es szabadságharc emlé-
kére évente megrendezett hagyományôrzô tavaszi hadjára-
tok szervezését, irányítását, amelyeknek látványos eleme az 
Isaszegi Történelmi Napok április 6-i korhû csataimitációja. 
Isaszegi huszárként a történelmi rendezvényeink, ünnepsé-
geink oszlopos tagja. Nemcsak Isaszegen, hanem külföldön 
is népszerûsíti hazánkat és öregbíti Isaszeg hírnevét.

A hagyományôrzést szívén viselô emberként 2005-ben 
az egyesülettel közösen megszervezte a Puszták Népe Lo-
vasviadalt Isaszegen, amely a híres magyar virtust mutatja 
be. A háromnapos rendezvény már nemzetközivé nôtte ki 
magát. Hagyományôrzô felszerelésben és viseletben zajlik 
a versenyzés. A viadal alatt folklórbemutatókat nézhet a kö-
zönség. Napközben a hagyományos ételek fôzôversenye is 
sok érdeklôdôt vonz a rendezvényre. A gyerekek játszóház 
keretében ismerhetik meg a rég elfeledett játékokat, termé-
sekbôl, terményekbôl kreatív alkotásokat készíthetnek. 

Kovács András fontos feladatának tekinti a gyermekek, a 
jövô nemzedékének megismertetését az ôsi magyar kultú-
ránkkal, kiemelt célként dolgozik azon, hogy Isaszeg múltját 
minél szélesebb körben megismertesse. 

A képviselô-testület Kovács Andrásnak az Isaszeg hagyo-
mányainak ôrzéséért végzett odaadó tevékenységét „Isaszeg 
hagyományaiért” kitüntetés adományozásával ismerte el. 

 Isaszeg Város Önkormányzata
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Ünnepélyes  
átadás
2012. augusztus 20-án, ünnepélyes ke-
retek között átadták a Rákóczi út 14. 
szám alatti tûzoltószertár épületét, 
amelyet az Isaszegi Önkéntes Tûzoltó 
Egyesület újított fel. Az épületet Guly-
ka József esperes felszentelte, Bajusz 
Árpád lelkész pedig megáldotta.

Az 1895-ben alakult egyesület tûzoltói Isaszeg 
közéletének meghatározó szereplôi voltak: a 
különféle egyházi és világi ünnepségeken ren-
dezôi feladatokat láttak el, fúvószenekaruk a jeles 
napokon térzenével szórakoztatta a lakosságot, 
ügyeleti ôrszolgálatukkal segítették a tûzesetek 
megelôzését, tûz esetén közbeavatkozással igye-
keztek feladatukat hatékonyan ellátni. 

A már régóta nem mûködô egyesület újra-
élesztésének gondolatát tett követte, és 2011-
ben Matuz Sándor hivatásos tûzoltó, Könczöl 
Gábor és Hováth István többedmagával meg-
alakította az Isaszegi Önkéntes Tûzoltók Egye-
sületét. Az 1938-ban elkészült tûzoltószertárt 
az újjáalakult egyesület felújította. Az épületben 
kialakított vizesblokkot, konyhasarkot alakítot-
tak ki, ami által ha a helyzet úgy hozza, éjszakai 

ügyeletre is alkalmassá vált az épület. A szertár 
nagytermét múzeummá alakították, amelyben 
tûzoltással kapcsolatos emléktárgyakat, ereklyé-
ket állítottak ki. Az egyesület feladatának tekinti 
a hagyományôrzést, az önkéntes tûzoltást és 
mentést, illetve a katasztrófaelhárítást. Hivatásos 
tûzoltók és lelkes hagyományôrzôk részvételé-
vel kármentések már történtek is a településen: 
veszélyt okozó fák kivágása, az önkormányzat 
tulajdonában álló épületek tetejének javítása.  
A megelôzésben is szerepet vállaltak, ellenôriz-
ték a településen található tûzcsapokat. Céljuk az 
aktív részvétel a település életében.

Az egyesületrôl bôvebben tájékozódhatnak a 
www.isaszegote.hu honlapon. Amennyiben tûz-
oltással kapcsolatos emléket, régi tárgyat szeret-
nének kiállításra felajánlani, kérjük, hogy hívják 
vagy keressék az egyesületet a honlapon található 
elérhetôségeken.

A szerk.

Testvértelepülésünk,  
Csúza sikere
A Szent István-napi ünnep alkalmából hétfôn Külhoni Magyarságért díjat 
vehetett át a HMDK csúzai Csárdás Ifjúsági Kultúregyesület. Az elismeré-
seket a Parlament Delegációs termében Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes és Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelôs helyettes államtitkár 
adta át.

A díjat a külhoni magyar közösségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a 
kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gaz-
dasági önszervezôdésben kiemelkedô tevékenységet végzô személyek és szer-
vezetek kaphatják. Külhoni Magyarságért díjban kilenc szervezet, személy része-
sült: a Csárdás Ifjúsági Kultúregyesület mellett a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
(Erdély), Gulácsy Lajos püspök úr (Kárpátalja), az Irka címû kárpátaljai magyar 
gyermeklap, Karna Margit színmûvésznô (Vajdaság), a Kúlai Népkör Magyar Mû-
velôdési Központ (Vajdaság), Magyar Ifjúsági Tanács (Erdély), Marosvásárhelyi 
Magyar Diákszövetség (Erdély), és posztumusz díjban részesül Szénássy Zoltán 
(Felvidék).

A Csárdás
A csoport 1999-ben alakult azzal a szándék-
kal, hogy a baranyai népi hagyományokat fel-
újítsák, amelyek már szinte kihalóban voltak. 
Nagy lendülettel és odaadással dolgoztak, hogy 
a hagyományôrzés mellett a kárpát-medencei 
magyarság gazdag néptánckultúrájából is ízelí-
tôt adjanak a hazai közönségnek. Az évek során 
kitartó munkával és lelkesedéssel eljutottak a 
legegyszerûbb koreográfiáktól a legbonyolultab-
bakig. Tizenhárom éve kápráztatják el az itthoni 
és a külföldi közönséget színvonalas táncuk-
kal. A Külhoni Magyarságért díjat Fica János, az 
egyesület elnöke vette át.

− Nagy megtiszteltetés és elismerés számunkra ez a díj, ezzel eddigi több 
éves munkánk elismerést nyert, és arra ösztönöz, hogy ugyanolyan lendülettel 
dolgozzunk tovább, mint eddig – nyilatkozta Fica János.

Forrás: Új Magyar Képes Újság (horvátországi magyar hetilap)
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A siker záloga…
Bemutatkozik Molnárné Ruck Judit, a Klapka György Általános 
Iskola és AMI új igazgatója, akit 2012. augusztus 1-jétôl bízott 
meg a képviselô-testület.

1995 szeptemberében kezdtem el ta-
nítani a Klapka György Általános 
Iskola és AMI alsó tagozatán. 
Mivel mindig is fontosnak 
tartottam az ismereteim 
bôvítését – és ehhez 
minden támogatást 
megkaptam az isko-
la vezetésétôl –, ezért 
nemcsak továbbkép-
zéséken vettem részt, 
hanem tanítói diplo-
mám mellé több fel-
sôfokú végzettséget is 
szereztem (pedagógia 
szak, angol nyelvtanár 
szak, közoktatási veze-
tô). Az itt eltöltött tizenhét 
év alatt osztályfônök, mun-
kaközösség-vezetô és igazga-
tóhelyettes is voltam. 

Nem volt egyszerû döntés szá-
momra az intézményvezetôi pályázat elké-
szítése. Döntésemet nagyban befolyásolta a kollégáim és a csalá-
dom támogató biztatása, valamint az, hogy magaménak éreztem 
és érzem az iskolát és a város közösségét is. Természetesen az is 
segített, hogy voltam már igazgatóhelyettes, így rálátásom volt az 
iskola mindennapi életére, és van tapasztalatom a nevelôi testület 
munkájának irányításában.

Pályázatomban fontosnak tartottam kiemelni, hogy az iskola és 
a szülôi ház által megfogalmazott nevelési alapelvek összhangban 
legyenek. Ezért fokozottan szeretném, ha a szülôk még a mostaninál 
is jobban be tudnának kapcsolódni az iskola életébe, hogy együtt 
egyengessük a gyerekek életét. Fontos alapelvnek tartom az élet 
tiszteletét, a szilárd erkölcsi alapok kialakítását, a család, a szülôföld 
és a lakóhely iránti szeretetet, a környezettudatos magatartást és az 
egészséges életmódra nevelést.

Az új tanév a jól bevált iskolai programok folytatásán túl új kihí-
vást is jelent. Ettôl a tanévtôl folyamatosan lépnek életbe a Nemzeti 
Köznevelési Törvény rendelkezései. Az új feladatok hatalmas kihívást 
jelentenek a tantestület számára, és én minden erômmel azon le-
szek, hogy feladatainkat a lehetô legmagasabb színvonalon és min-
denki megelégedésére oldjuk meg.

Természetesen tudom, hogy mint minden, ez is csapatmunka. 
A siker záloga az együtt gondolkodás, az együttes erôfeszítés, a kö-
zös munka nemcsak a nevelôtestülettel, de a szülôkkel, a város veze-
tésével, társintézményekkel, társadalmi és civilszervezetekkel. Bízom 
benne, hogy sikeresen, a hagyományokhoz méltóan tudjuk folytatni 
az oktatást ebben a nagy múltú iskolában.

táborozás  
zamárdiban
Eljött végre a várva várt nap. A tanévnek vége, irány Zamárdi!

Izgatottan vártuk ezt a nagy pillanatot, s vidám hangulatban 
indultunk el, magunk mögött hagyva Isaszeg kicsiny házait. Év 
közben sokat hallottam már a táborról, hogy milyen nagyszerû. 
Zamárdiba érve gyönyörû látvány tárult elénk. Apró faházak so-
rakoztak a fák között. Kicsomagolás után Klári néni körbeveze-
tett minket a táborban, és megmutatta, mit hol találunk.

A rengeteg program közül nekem a tihanyi kirándulás tet-
szett a legjobban, mert nagyon szeretem a történelmi dolgo-
kat. Komppal mentünk át Tihanyba, ahonnan egy kisvonat vitt 
fel minket az apátsághoz. Megtudtam, hogy a gyönyörû tiha-
nyi bencés monostort I. András király (1046–1060) 1055-ben 
alapította Szent Ányos és Szûz Mária tiszteletére. Az itt látható 
remekmûvek, amelyek a XVIII. század faszobrászatának legki-
emelkedôbb alkotásai, többek között Stulhoff Sebestyén nevé-
hez fûzôdnek. 

Tihanyban van egy tókutató intézet (limnológia), ahol egy 
kiselôadás alkalmával érdekes dolgokat tudhattunk meg a Bala-
ton vizérôl és élôvilágáról.

A diszkóhajót is izgatottan vártam, mert el sem tudtam kép-
zelni, milyen lehet. Szuper buli volt, sokat táncoltunk, nevettünk. 
Az éjszaka fényeinél csodálatosan szép kilátás nyílt a parton fek-
vô kis településekre. 

Ez alatt az egy hét alatt sokat fürödtünk, úsztunk, kártyáztunk, 
beszélgettünk, pingpongoztunk, fociztunk. Szalonnasütés köz-
ben pedig énekelgettünk, beszélgettünk. 

Biztos maradandó emlék lesz – és ezt állíthatom mindenki 
nevében –, ami az utolsó éjszakán történt. A ruhámon találtam 
egy levelet, amiben közölték, hogy Klári nénit „elrabolták”. Éjjel, 
a sötétben botorkálva kerestük mindenfelé, s szerencsére meg-
találtuk és kiszabadítottuk. Ezután már csak nevettünk a tréfán, 
de még Klári néni is nagyon meglepôdött, amikor látta, hogy mi 
milyen komolyan vettük a dolgot.

Az izgalmas éjszaka után fájó szívvel fogtunk hozzá csoma-
golni. Elmúlt az egy hét, és sajnos indulnunk kellett haza. Ám 
ez idô alatt olyan barátságok szövôdtek, amelyeket egy mosoly, 
egy titkos, huncut pillantás köt össze, mert csak mi tudjuk, hogy 
milyen nagyszerû dolognak lehettünk részesei.

Szeretnék ezúton mindenki nevében köszönetet mondani 
Klári néninek, Zsuzsa néninek és Karol néninek a nagyszerû 
tábor megszervezéséért, a nagyszerû hangulatért. Én elôször 
voltam ebben a táborban, de valóban egy életre szóló élmény-
nyel lettem gazdagabb.

Ne felejtsétek: jövôre ugyanitt találkozunk!
Simon Kristóf 6.b  

Klapka György Általános Iskola és AMI 
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Nyári táborok a családsegítônél
Mivel évrôl évre egyre több gyermek és fiatal szeretne sza-
badidôs programjainkon részt venni, ezért idén nyáron két 
alkalommal szerveztünk nyári tábort. 

A napközis nyári táborunkban igen sokféle tevékenység 
folyt: kiskertet ültettünk, bográcsoztunk, Domonyvölgyben 
szenzációsat fürödtünk, gyönyörû kartonképeket festettünk 
és nagyon sokat társasjátékoztunk. Meglátogattuk a Hadak 
Útja Lovas Sportegyesület lovardáját, ahol a gyerekek kipró-
bálhatták a lovaglást, az íjászkodást. Új program volt a vá-
rosismereti kalandtúra, amikor Isaszeg néhány jelentôs hely-
színén ismerkedtünk városunk jellegzetes arcaival. Hatvani 
Miklós polgármester az irodájában fogadta a gyerekek csa-
patait, és a kicsik nagy örömére mindenféle izgalmas témá-
ról lehetett ôt kérdezni: mit is tenne, ha varázspálcája volna, 
tart-e állatokat, sportolt-e gyerekkorában, mire a legbüszkébb 
városunkban, és így tovább. Személyes hangú, felszabadult 

párbeszéd folyt a nagy, kerek asztal körül, a gyerekek úgy 
ülték körül a polgármestert, mintha mindennapos vendégek 
lennének nála. A csapatok felkeresték még a szlovák tájházat, 
Mészárosné Piroska nénit a virágboltban, az önkéntes tûzol-
tókat a szépülô szertárukban, a Pogonyi házaspárt cukrász-

dájukban, valamint 
a forgalomirányító 
helyiséget a vas-
útállomáson. Sok 
helyszínre érde-
mes lett volna még 
ellátogatni, de az 
elsô alkalommal ennyi fért bele a háromórás kalandtúrába. 
Lelkes önkéntes segítôinknek, Farkas Zsófinak, Farkas Ben-
cének és Nagy Andrisnak külön köszönjük a segítséget. 

A tóalmási nyári táborunkba idén kisebb gyerekeket vit-
tünk. Nagyszerû csapat volt. A helyi strand mindennapos 
vendégei voltunk, amikor pedig éppen nem fürödtünk, akkor 
kézmûveskedtünk, társasjátékoztunk, bográcsoztunk és na-
gyokat sétáltunk. 

A táborok költségeinek egy részét a polgármesteri hiva-
tal által a nyári szabadidôs programokra kiírt pályázaton el-
nyert pénz jelentette. Mivel azonban ez a pénz a költségeket 
teljes egészében nem fedezte, más forrásokat is fel kellett 
kutatnunk, hogy táborainkat megtarthassuk. A népjóléti és 
esélyegyenlôségi bizottságtól igen nagy segítséget kaptunk, 
ezenkívül képviselôk, magánszemélyek és vállalkozók is tá-
mogattak minket. Köszönettel tartozunk mindenkinek, akik 
hozzájárultak ahhoz, hogy megvalósíthassuk az összesen 
41 gyermek nyári táboroztatását: Könczöl Gábor, Kun Ger-
gely, Kovácsné Halomházi Zsuzsanna, Czeglédi Sándorné, 
Jakócs Mariann, Skíta Istvánné, Turányi Lászlóné, Garasanin 
Autószerviz, Everling Kft., István Húsbolt, Süni ajándékbolt, Pi-
ri–Guszti virágkereskedés, Firenze Pizzéria, Sósperec Pékség, 
Árkus 2000 Kft., Hadak Útja Lovas Sportegyesület. Köszönjük.

A családsegítô és gyermekjóléti szolgálat munkatársai

A 2012/13-as tanév rendje
Minden évben rendelet szabályozza a tanév rendjét, ami alapján tájékoztatást adunk a legfontosabb idôpontokról. 

A tanév elsô tanítási napja 2012. szeptember 3. (hétfô), az utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási 
év elsô féléve 2013. január 11-ig tart. Az iskolák 2013. január 18-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülôket 
az elsô félévben elért tanulmányi eredményekrôl.

2012. október 27. (szombat) az ôszi szünet elôtti 
utolsó tanítási nap, november 5. (hétfô) a szünet utáni 
elsô tanítási nap. 

A téli szünet elôtti utolsó tanítási nap 2012. decem-
ber 21. (péntek), a szünet utáni elsô tanítási nap 2013. 
január 3. (csütörtök).

A tavaszi szünet elôtti utolsó tanítási nap március 
27. (szerda), a szünet utáni elsô tanítási nap április 3. 
(szerda). A május–júniusi érettségi vizsgák elsô napja 
2013. május 3. (péntek), az utolsó napja 2013. június 
28. (péntek).

Polgármesteri hivatal
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Kezdôdik az új tanév
A tankötelezettség teljesítése, mulasztások
Az új nemzeti köznevelésrôl szóló törvény, az iskolák mûkö-
dését meghatározó szabályok határozottan képviselik a gyer-
mekek érdekeit, számukra biztosítani kívánják a valós értékek 
mentén való iskoláztatást. Ebben a folyamatban a tanulót, a 
szülôt és a pedagógust együttmûködô partnernek tekinti a 
jogalkotó.

A gyermeket, a tanulót megilleti az iskoláztatás joga, tehát 
a szülô köteles biztosítani gyermeke számára a tankötele-
zettség idején a mindennapos iskolába járást annak minden 
részletében. Az iskolák a tanév elején tájékoztatják a tanuló-
kat és a szülôket az iskolai év rendjérôl, amihez a tanulónak 
és a szülôjének, gondviselôjének igazodnia kell. 

A hatályos törvények és jogszabályok értelmében a gyer-
meknek mindennapos iskolába járással kell teljesítenie a 
tankötelezettségét. Betegség esetén a szülônek kell orvos-
hoz vinnie gyermekét, és a hiányzást az iskolának azonnal 
be kell jelentenie, majd a gyermek meggyógyulásakor három 
napon belül orvosi igazolással igazolni. Orvosi igazolás csak 
betegség esetén adható. Ha az orvos nem látja indokoltnak 
az iskolai foglalkozások alóli felmentést, akkor nem adhat ki 
igazolást, amit a szülônek el kell fogadnia. A szülô családi és 
egyéb okok miatti iskolai hiányzást egy évben három napra 
igazolhat. Ezt is a mulasztást követôen három napon belül be 
kell mutatni az osztályfônöknek. Ha a hiányzást három na-
pon belül a megfelelô módon nem igazolják, az igazolatlan-
nak minôsül. Az igazolatlan hiányzás miatt az iskola felkeresi 
a szülôt, ismét tájékoztatja ennek jogi következményeirôl. Ha 
az igazolatlan hiányzások száma eléri a 10, majd a 30, illetve 
az 50 órát, az iskola köteles hivatalos eljárást kezdeményezni 
és bevonni a családsegítô szolgálatot, az önkormányzat jegy-
zôjét és a Kormányhivatalt. Ebben az esetben a szülôt mint a 
gyermek törvényes jogi képviselôjét hatósági eljárás kereté-
ben felelôsségre vonják. Ez jelenti az iskoláztatási támogatás 
(családi pótlék) felfüggesztését, illetve pénzbírságot. Ameny-
nyiben ezt követôen is hiányzik a tanuló, az ügy bíróságra 
kerül. Ha a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzásainak száma 
eléri összesen a 250 órát, osztályozóvizsgát köteles tenni. Az 
osztályozóvizsga idôpontját az iskola jelöli ki. A szülô köteles 
a gyermekét a vizsgára felkészíteni és köteles arról gondos-
kodni, hogy ott a gyermeke megjelenjen. A tanuló csak akkor 
léphet magasabb osztályba, ha a vizsgán megfelelt. 

Minden szülônek és minden gyermeknek érdeke, hogy 
iskolába járjon, ott megfelelôen teljesítsen, és ezáltal na-
gyobb eséllyel jelenjen meg a munkaerôpiacon, képes le-
gyen kibontakoztatni tehetségét, teljes értékû életet élni.

Felnôttoktatás esti tagozaton
A Damjanich-iskola évtizedek óta foglalkozik felnôttoktatás-
sal, mert Isaszegen magas az olyan lakosok száma, akik nem 
teljesítették tankötelezettségüket az elôírt idôben és módon. 
Felnôttoktatásban olyan személy vehet részt, aki már nem 
tanköteles. 

A nemzeti köznevelésrôl szóló törvény szabályozása ér-
telmében az a tanuló, aki a 2011/12-es tanévben az általá-
nos iskola 1–8. évfolyamára járt, 16 éves koráig tanköteles. 
Ennek következtében aki 2012. augusztus 31-ig betölti a 
16. életévét, nem kezdhet nappali tagozaton általános isko-
lai osztályt. Ezeket a fiatalokat az iskola átirányítja a felnôtt-
oktatásba, majd 2013-tól a HÍD II-programba.

Az isaszegi fiatalok az önkormányzat jó szándékának kö-
vetkeztében szerencsés helyzetben vannak, mert az általá-
nos iskolát önhibájukból nem teljesítôk is helyben folytathat-
ják tanulmányaikat.

A felnôttoktatásban a tanulók készségtárgyakat nem, csak 
„fô” tárgyakat tanulnak. Az iskolában délutáni idôbeosztással 
részt vesznek tanítási órákon, foglalkozásokon, önállóan fel-
készülnek a vizsgákra, és egy évben két alkalommal osztá-
lyozóvizsgát tesznek. 

A felnôttoktatásban a tankönyvek nem támogatottak, ek-
kor már állami, szociális támogatás nem illeti meg a fiatalt.

A Damjanich-iskolában minden évben 20-25 vegyes 
életkorú tanuló folytatja ebben a mûködési formában ta-
nulmányait. Van, aki túl a 30-40 éves korán látja be, hogy 
a nyolc általános iskolai osztály elvégzése nélkül nem tud 
munkát vállalni, nem tudja a családját illô módon eltartani. 
Ôk család mellett küzdenek meg ezzel a feladattal. Jellem-
zô, hogy szépen haladnak a tanulmányaikban, és sikeresen 
teszik le a vizsgáikat.

Javaslom, hogy a gyermekek mindent tegyenek meg an-
nak érdekében, hogy idôben végezzék el az általános iskolát, 
és a 16. életévét betöltött fiatalok pedig kihagyás nélkül foly-
tassák tanulmányaikat a felnôttoktatásban, mert minél ké-
sôbb ülnek vissza az iskolapadba, annál nehezebb teljesíteni. 
A Damjanich-iskola várja a jelentkezô fiatalokat!

Koháry Orsolya, igazgató
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Polgárôrök a biztonságunkért

Szokatlan idôben, a nyár közepén tartotta éves közgyûlését 
az Isaszegi Polgárôrség Bûnmegelôzési és Önvédelmi Egye-
sülete. Értékelték az elmúlt évben végzett munkát, módosí-
tották az alapszabályt, új elnökséget választottak, és kitünte-
tésre is sor került. 

Jelenlétével és hozzászólásokkal megtisztelte a közgyû-
lést Körömi Lajos, a Pest Megyei Polgárôr Szövetség elnö-
ke, Tóth Ferenc, a Péceli Rendôrôrs parancsnoka és Hatvani 
Miklós polgármester.

Turányi Lászlóné, az egyesület elnöke beszámolójában 
kiemelkedônek fontosnak tartotta a polgárôrök munkáját, 
és példaértékûnek a munkakapcsolatukat a rendôrséggel, 
az önkormányzattal és a felsôbb polgárôrszervezetekkel. Az 
egyesület legfontosabb jövôbeni tervei között említette az 
öreg, kopott szolgálati autó lecserélését, amihez már van 
1,2 millió forint összegyûjtött pénzük. Folyamatos részérôl a 
pályázatok benyújtása, és az adószámukra befolyt lakossági 
támogatások is növelik a költségvetésüket, amit ezúton is 
megköszönnek. Az így befolyt összeget növeli még az éven-
te nyújtott önkormányzati támogatás is, ezekbôl tervezik az 
autó lecserélését. Összetartónak tartotta a közel negyven 
fôbôl álló csapatot, akik rugalmas alkalmazkodással, beosz-
tással tudnak együtt dolgozni az itt élôk érdekében. Fontos-
nak tartotta felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy bármi-
kor kérhetik a polgárôröktôl a lakásuk felügyeletét rendkívüli 
esetekben: például ha esküvôre, netán temetésre kerül sor, 
kórházi tartózkodás esetén, tehát amikor nem tartózkodik 
senki a lakásban. Számtalan példa van rá, hogy a betörôk 
és tolvajok figyelik ezeket az eseményeket, és az üresen ha-
gyott otthonokban ilyenkor követik el a bûncselekményeket. 
Az elnök asszony megköszönte a becsületes, lelkiismeretes, 
önkéntes, fizetés nélküli munkát a közfeladatot ellátó polgár-
ôröknek.

Dr. Kardos Gábor beszámolt az iskoláinkban polgárôri 
mivoltában vállalt és végzett felvilágosító, prevenciós és is-
meretterjesztô munkájáról, azok jelentôségérôl. Felhívta a fi-
gyelmet a pedagógusok és a szülôk felelôsségére, ami szük-

séges a gyermekek egészséges testi-lelki fejlôdéshez.
A közgyûlés ezt követôen új vezetôséget választott, a kö-

vetkezôk személyében:
Turányi Lászlóné elnök, dr. Kardos Gábor alelnök, Ra-

gács János gazdasági vezetô, Ecseri Pál elnökségi tag, Kön-
czöl Gábor elnökségi tag.

A polgárôrök 2011. évi munkájáról Szolga Zoltán szol-
gálatszervezô nyújtott tájékoztatást. A gépkocsival ellátott 
járôrözés során a múlt évben összesen 10 786 km-t tettek 
meg. Minden alkalommal két polgárôr teljesített szolgálatot, 
ami 1265 órát jelentett. Ilyenkor fokozott figyelemmel kísérik 
a település frekventált területeit, a külterületeket is, sokszor a 
mezôôri szolgálattal közösen, mivel itt eléggé elszaporodtak 
a betörések és az illegális szemétlerakás. Folyamatosan, heti 
két alkalommal járnak a szociális osztály dolgozóival környe-
zettanulmányok elvégzésére, biztosítják a városi, olykor az 
intézményi rendezvényeket, a helyi futballmérkôzések za-
vartalan menetét. Beszámolt néhány rendkívüli akcióról és 
eseményrôl. 

A közgyûlésen Körömi Lajos, a Pest Megyei Polgárôr 
Szövetség elnöke a polgárôrség arany fokozatú kitüntetésé-

ben részesítette Szolga Zoltán szolgálatvezetôt az áldozatos 
munkájának elismeréseként, amelyet dr. Túrós András, az 
országos szövetség vezetôje adományozott számára. 

Az egyesület köszöni a Sós Perec Pékségnek a közgyûlés 
megrendezéséhez nyújtott támogatását.

Kérjük, hogy biztonságunk érdekében támogassák to-
vábbra is adójuk egy százalékával az egyesület tevékenysé-
gét. Adószámuk: 18681244-1-13. 

A szerk.
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Könyvtári hírek
Szeptember 14-én, pénteken délután 5 órakor találkoznak 
ismét a Helyi Írók és Költôk Irodalmi Klubjának tagjai könyv-
tárunkban.

Szeptember irodalmi vonatkozásai, a hónap szülöttei
1811: Heckenast Gusztáv nyomdász, könyvkereskedô, 

könyvkiadó. 1848. március 15-én kinyomtatta a Nem-
zeti dalt és a tizenkét pontot, a szabad magyar sajtó elsô 
termékeit.

1817: Tompa Mihály költô. Lírájának kiemelkedô darabja 
A gólyához címû verse.

1828: Lev Nyikolajevics Tolsztoj orosz író, akinek legjelen-
tôsebb regényei az Anna Karenina és a Háború és béke. 

1863: Herczeg Ferenc író, Mikszáth Kálmán halála után a 
legjelentôsebb prózaíró. Üde hangvételû, ironikus és ér-
zelmes novellái országszerte népszerûvé tették.

1888: Tersánszki József Jenô Kossuth-díjas író, Kakuk Mar-
ci alakjának megteremtôje. Ismert mûve még a Legenda 
a nyúlpaprikásról, amelybôl film is készült. 

1904: Keresztury Dezsô József Attila-díjas költô, író, iroda-
lomtörténész. Feltárta Arany János életmûvét, sajtó alá 
rendezte Arany, Batsányi és Madách mûveit.

1911: William Golding angol regényíró, aki 1983-ban iro-
dalmi Nobel-díjban részesült. Az ismertséget A legyek ura 
címû regénye hozta meg számára.

1916: Roald Dahl angol születésû amerikai regényíró, no-
vellista, aki hírnevét hátborzongató, kissé ironikus törté-
neteinek köszönheti, amelyek a Vidám könyvek sorozat-
ban jelentek meg (A szuperpempô, Meghökkentô mesék 
stb.)

1921: Stanislaw Lem lengyel író, a tudományos-fantaszti-
kus irodalom világszerte ismert, kiemelkedô képviselôje. 
Legismertebb mûvei a Solaris, a Kiberiáda és az Alapít-
vány-ciklus kötetei.

1924: Truman Capote amerikai író. Világsikert aratott no-
vellája, az Álom luxuskivitelben és riportregénye, a Hideg-
vérrel.

1935: Ken Kesey amerikai író. Világhírûvé vált elsô regé-
nyébôl, a Száll a kakukk fészkére címû mûbôl színpadi 
feldolgozás és film is készült.

Olvasta már? Könyvajánló
Kurt Tepperwein: Mit árul el a 
betegséged? A nyugati orvostu-
domány sokat tud az emberi test 
mûködésérôl. A baj csak az, hogy 
módszerei sokszor nem az okokat, 
hanem a tüneteket szüntetik meg. 
Az utóbbi években azonban a gyó-
gyítással foglalkozó szakemberek 
figyelme mindinkább az egész em-
berre terelôdött. Egyre többen han-
goztatják, hogy a lelki tényezôknek 

döntô szerepe van az ember sorsának, egészségének ala-
kításában. A könyv a lélek és a test kölcsönhatását világítja 
meg. A szerzô felfogása szerint testünk nem csupán azt 
mondja el nekünk, miben vétettünk az élet ellen, de mindig 
pontosan megmutatja azt is, mit kell tennünk ahhoz, hogy 
ismét harmóniában és egészségesen élhessünk.

Gary Chapman: Egymásra 
hangolva. Az öt szeretet-
nyelv a házasságban. Ez 
a könyv Amerika- és Eu-
rópa-szerte sikert aratott. 
Szerzôje a kommunikáció–
pszichológia eredményeire 
alapozva újabb felfedezést 
tesz: a szeretetközlés több-
féle csatornán át történhet, 
de mindenki csak azt az 
adást képes fogni, amelyre 
neveltetése közben, közvet-

len környezte és személyes hajlamai hatására hangolódott. 
A könyvben olvasható esetleírások – de bármelyikünk sze-
mélyes tapasztalatai is – könnyen meggyôznek arról, hogy 
a házasságokban oly gyakori kommunikációs zavarok meg-
oldásának a „kulcsa” kerül birtokunkba ezzel a könyvvel.

Dr. Csernus Imre: A fájda-
lom arcai. Miért félünk az is-
meretlentôl? Miért rettegünk 
a valódi megmérettetéstôl? 
Miért nem vagyunk képesek 
kimondani, ha gyávák vol-
tunk egy adott helyzetben? 
Ahhoz, hogy e kérdésekre 
választ kapjunk, tudnunk kell, 
hogy a változás fájdalommal 
jár, akár a mindennapok gya-
korlatában, akár az érzelme-
ink terén igyekszünk rendet 
teremteni. Persze mindenki 

szabadon dönthet arról, megfutamodik-e a kihívások elôl, 
vagy szembenéz a félelmeivel, és nap mint nap megvívja 
személyes küzdelmeit. Dr. Csernus elôadásai ezt a kérdés-
kört boncolgatják, legyen szó társfüggôségrôl, alkalmazko-
dásról, gyermeknevelésrôl, szülôi szerepekrôl, párkapcsolati 
problémákról. E kötet a legjobb elôadásokból szemezget, 
és mûfajának köszönhetôen lapjain szinte megelevenedik a 
szerzô különleges elôadói stílusa.

A fent említett könyvek, illetve az írók, költôk több más 
mûve könyvtárunkban megtalálhatóak és kölcsönözhetôek. 
A beiratkozás díja 500 forint/év. Könyvtárunkról tájékozód-
hatnak honlapunkon: www.jokai-bibl.hu.

 Majsa Györgyné könyvtárvezetô
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Újra együtt!
Nem tudom, mi volt erôsebb: a kötelezettség, hogy egy uniós pá-
lyázatot öt évig folytatni kell a fenntarthatóság jegyében, vagy a 
vágy, hogy újra együtt legyünk harmincnégy határon túli  szlovák 
és magyar gyermekkel a kismarosi táborban. Élmények a gödi 
kalandparkban, sárkányos vízitúrák, visegrádi kalandozás a tör-
ténelmi korokban, a Nagy-Hideg-hegy meghódítása a hôségben, 
közös kenyérsütés a Kacár-tanyán… Biztos vagyok abban, hogy 
a legeslegjobb tábori élmények azok voltak, amikor a vacsorára 
várva az udvarban a „mi” gyerekeink a „ti” gyerekeitekkel azon 
„pusmogtak”: hogyan mondják szlovákul… 

A gyerekek Isaszeg Város Önkormányzata, a Damjanich Já-
nos Általános Iskola, a Klapka György Általános Iskola és AMI, 
a „100 éves iskola” Alapítvány, az Isaszeg Nagyközség Egészség-
ügyéért Közalapítvány és a Dózsa György Mûvelôdési Otthon tá-
mogatásával megélhették az együttlét örömét. 

Köszönöm a gyerekeknek, hogy velünk tartottak, és hálás 
szívvel mondok köszönetet a zselízi és isaszegi kísérô pedagó-
gusoknak, valamint a mûvelôdési otthon dolgozóinak. Már a jövô 
évi tábor programját tervezte a kis csapat a búcsúbulin…

Verseczkyné Sziki Éva projektmenedzser

Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013
Želiezovce –Isaszeg /HUSK/0901/1.7.1/0103 

Kulturális nyár egymás kultúrájának tükrében
Isaszeg–Zselíz 2011.
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Zarándokok Isaszegen
Hagyomány, hogy Isaszegrôl 
és a környékbeli településekrôl 
zarándokok mennek Máriabes-
nyôre Nagyboldogasszony ün-
nepére. Idén az Úri településé-
rôl érkezô zarándokokat Pocsai 
János kísérte Szentgyörgypusz-
tától, és Gulyka József atya vár-
ta a templomnál, ahol egy rövid 
beszélgetés és imádság után 
szentségi áldással indultak to-
vább. A templom elôtti téren 
dr. Kardos Gábor alpolgármes-
ter, Karádi Zsuzsanna, valamint  
Verseczky Evelin tanárnô ásvány-
vízzel, egy kis süteménnyel fogad-
ta a zarándokokat, akik egy kicsit 
megpihenve, felfrissülve folytatták 
a zarándoklatot. 

Haszara Andrea

Katolikus családi nyári tábor (2012. augusztus 3–6., Kismaros)

Nemcsak a tábornak, de az egész életünknek is lehet ez a 
mottója: Önmagadra figyelj, és megkapod a választ.

A táborban lévô családok minden tagja másként élhet-
te meg a programok által felkínált témákat. Azt gondoljuk, 
hogy az ott jelen lévôk számára fontosnak tartott érzések, 
gondolatok maradtak meg, mélyen bevésôdve az emlékek 
sorába. Beszélgettünk a családról, a közösségbe tartozásról, 
szó esett a szeretetrôl, elfogadásról és Jézusról. Ô mindig ott 
volt, ott van és ott lesz, ahol legalább ketten összejönnek az 
ô nevében. 

Jézusról, az Atyáról, és a Szûzanyáról is szólt a négy nap. 
Nem utolsósorban a figyelmes és megértô hallgatóságról, 
akikkel jó volt megosztani saját életünk tapasztalatait, félel-
meit. Szívesen segítettünk egymásnak, ha kérték a vélemé-
nyünket. 

Persze a lelki élet mellett a földi teendôkre is jutott idô. 
Activity, pingpong, röplabda, tollaslabda, mind-mind a fizikai 
kihívásokat biztosította számunkra. Volt még remekül meg-
szervezett verseny, amelyben a bibliatotó kitöltése mellett 
feladat volt még a zsinórra kötött ceruza bejuttatása csukott 
szemmel az üvegbe, valamint az ötforintossal való célba do-
bás is próbára tette ügyességünket. 

Reméljük, jövôre is lehetôségünk adódik ilyen programo-
kon részt venni, erre biztatok mindenkit! Bátran, kalandra fel, 
mert a saját mélységeinket és magasságainkat megismerni a 
leghasznosabb dolgok egyike. Ezen alkalmakkor ezt mindig 
megjárhatjuk. 

Csatlakozzanak bátran (félôsen is) az Isaszegi Katolikus 
Családok Közösségéhez!

Ennek a tábornak csak egy baja volt: hogy véget ért. 
Nemcsak testi, hanem szellemi változást is jelentett a meg-
szokott hétköznapok után. Ez a pár nap nagyon változato-
san telt el, ki-ki megtalálta a magának tetszô elfoglaltságot. 
Amíg a felnôttek filmet néztek,  és megbeszélték a fiatalok 
Szentlélekkel való találkozásról szóló beszámolóját, addig a 
gyerekek kedvükre játszhattak: agyagoztak, hintáztak, ping-
pongoztak, társasjátékoztak stb.

Itt a táborban tényleg senki nem unatkozhatott. Már a be-
mutatkozás sem a megszokott volt, hanem véletlen sorsolás 
útján egy másik táborlakót kellett bemutatnunk. A szórakoz-
tató és mozgalmas versenyekért köszönet az arra felkészülô 
és lebonyolító személyeknek. A teljesség igénye nélkül: Gyu-
la, Angelika, Gábor, Józsi.

Szekeres Andrea és Sanyi
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Isaszegi ízek 

A dombok visszahívnak
Egy jó receptért már bizonyára érdemes a szomszédba menni. De hogy a szomszédot és a receptjét is megismer-
hessük, ebben segítenek az Isaszegi ízek. Szeptemberben Palotai István és felesége, Bálint Julianna ajánl egy finom 
ételreceptet az olvasók számára.

– Úgy tudom, ön anyai és apai ágon is tôsgyökeres 
isaszegi.

– Igen. Anyai ágon a Ragács vezetéknév már az 1700-as 
évektôl megtalálható Isaszegen, mint ahogy apai ágon a Skri-
bek név is. Amikor édesapám 1936-ban a MÁV-nál kezdett 
el dolgozni, megváltoztatta a nevét Palotaira. 

– Hogy teltek a gyermekévek? 
– A Templom utcában laktunk, öten voltunk testvérek, 

én voltam a második gyermek. Édesapám korai halála miatt 
már 12 évesen elkezdtem segíteni édesanyámnak. Elôször 
a cséplôgépek mellett serénykedtem, majd késôbb Rákoson 
kapáltuk együtt a füvet a sínek között. Kamaszkorom leg-
szebb éveibôl jó szívvel emlékszem vissza id. Szatmáry Zoli 
bácsi körében eltöltött idôszakra, amikor sok lelkes fiatallal 
régiségek után kutattunk a dombok között, a mezôkön és az 
Isaszeget körülvevô erdôben, valamint Maár Zoltán tisztelen-
dôre, aki példát mutatott a szeretetével és az emberségével. 
Az ötvenes években – az akkori, tiltásokkal teli korszakban 
– a tiszteletes irányításával az isaszegi temetôben nyugvó, 
második világháborúban elesett katonák sírjait gondoztuk kis 
társaimmal, amit nem néztek jó szemmel a hatóságok. Az el-
hantolt, hôsi halált halt katonák közt voltak németek, oroszok 
és magyarok is elhanyagolt, jelöletlen, fejfa nélküli sírhelyek-
ben együtt eltemetve, akiknek rendezett, méltó nyughelyet 
készítettünk.

– Milyen szakmát választott?
– Mindig mûszerész szerettem volna lenni, de 

egy balesetem miatt nem vettek fel. Ekkor egy olyan 
szakmát választottam magamnak, ami akkoriban Isa-
szegen nem volt igazán ismert: a kárpitos mestersé-
get. Abban az idôben sok helyen – így nálunk is  – a 
bútorok még szalmával voltak kibélelve, így nem volt 
igazán népszerû ez a szakma. Miután elvégeztem a 
szakiskolát, végre meg tudtam állni a saját lábamon. 
Késôbb, 1968-ban érettségiztem, és dolgoztam egy 
évet irodában is, de visszatértem inkább a kárpitos 
munkához.

– Ezek szerint nem bánta meg, hogy akkoriban 
ezt a szakmát választotta?

– Sôt, mondhatom, hogy ez a legjobb döntés volt. 
Boldogultam vele nemcsak Magyarországon, hanem 
külföldön is. 1984-ben kimentem Bécsbe egy jó hí-
rû, elismert céghez dolgozni. Ez az önállóság akkoriban 
még ritkaságnak számított. Mai napig emlékszem, hogy 
mennyire meglepett az az óriási különbség, amit akkori-
ban tapasztaltam a két ország között. Magyarország min-

den téren: iparilag, kereskedelmileg és szociálisan is le volt 
maradva a szomszédjától. Az ’50-es években még hasonló 
fejlettségi szinten voltunk, és mégis, 1984-re lett egy gazdag 
Ausztria, mi magyarok pedig maradtunk a szegény „Oszik” a 
keleti szomszédok. 21 évig dolgoztam kint. 

– Julika, ön hol élt, mielôtt Isaszegre költözött?
– Bicskén éltem, amikor 2002-ben megismerkedtünk 

Pistával. Úgy döntöttünk, hogy itt éljük le a nyugdíjas évein-
ket. Édesapám Erdély, édesanyám pedig Szerbia területén 
született, ami akkor még magyar föld volt. Édesapám nem 
akart idegen ország katonája lenni a háborúban, ezért depor-
tálták az egész családot. A Felcsút melletti Szúnyogpusztára 
kerültünk, ahol édesapám agronómusként dolgozott, majd 
késôbb a szüleimmel és négy testvéremmel beköltöztünk a 
faluba. Édesapám legjobb kollégája az Alcsútdobozon lakó 
Orbán Mihály volt, Orbán Viktor nagypapája, aki ekkor állat-
orvossegédként dolgozott. 

– Ismeri a miniszterelnököt személyesen is?
– Természetesen ismerem ôt és az egész családját. 

Édesapja mezôgazdasági üzemmérnök, édesanyja pedig ál-
talános iskolai tanár. A nôvérem az óvó nénije volt Viktornak, 
a fiam pedig a jó barátja. Kedves, segítôkész gyerekként is-
mertem meg, és azóta sem változott. Amikor hazamegy, ô 
épp olyan felcsúti, mint bárki más a községben. Viktor, és 
nem miniszterelnök úr.
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Megdöbbentô kutatási eredmények
Gyakran merül fel a kérdés lányok és asszonyok körében, 
hogy védekezésül használjanak-e fogamzásgátló tablettát. 
Magyarországon minden második szülésre jut egy terhes-
ségmegszakítás, azaz évente ötvenezer magzati életet olta-
nak ki. Sok nem kívánt terhesség azért következik be, mert a 
fogamzásgátló mellékhatásaitól félve nem védekeznek. 

Az Angol Királyi Akadémia egy igen nagyszabású kutatást 
végzett, amelynek keretében negyvenhatezer nô adatait kö-
vették harminckilenc éven át. Az asszonyok egy része hosszú 
idôn keresztül szedett fogamzásgátló tablettát, a másik része 
pedig egyáltalán nem szedett. 

Meglepô módon a fogamzásgátlót szedô nôk körében 
alacsonyabb volt a halálozási arány, kevesebb a vastagbél-, 
végbél-, emlô-, méhtest- és a petefészekrák. Alacsonyabb 
volt a keringési betegségek gyakorisága is. 

Ez a világon az egyik legnagyobb vizsgálat, amelynek 
idején folyamatosan figyelték a fogamzásgátló tabletták ha-
tását az egészségre, és amely ezzel a meglepô eredmény-
nyel szolgált. 

Elképzelhetô, hogy azok a nôk, akik elmennek gyógy-
szert felíratni az orvoshoz, gyakrabban kerülnek szûrôvizsgá-
latra, ami magyarázhatja ezt a különbséget. A háttérben be-

folyásoló tényezô lehet az is, 
hogy a fogamzásgátlót sze-
dô nôk ciklikus mûködése 
szabályos, ezért a szervezet 
egésze is harmonikusabban 
mûködik. Ezek az okok csak 
találgatások. Viszont újra kell 
gondolni azt az általánosan 
elfogadott nézetet, hogy a 
tabletta szedése káros mel-
lékhatásokkal jár, amelyek 
miatt egyes nôk inkább vál-
lalják a nem kívánt terhes-
ség rizikóját.

Dr. Kardos Gábor

BográcsBan fôtt BaBgulyás

Elkészítési idô: 2,5 óra

Hozzávalók
– 1 nagy fej vöröshagyma 

– 1 dl olaj vagy 1 evôkanál sertészsír

– 5 l víz
– 50 dkg disznóhús

– 2-3 marék tarhonya

– 50 dkg szárazbab

– 1-1 evôkanál pirospaprika, majoranna

– 1 kávéskanál ôrölt bors

– 1-1 db közepes nagyságú sárgarépa és zöldséggyökér ka-

rikára vágva
– 2-3 db krumpli

– só

Elkészítés
A már lángoló tûzre felakasztjuk a bográcsot, benne a zsírt 

vagy az olajat felmelegítjük. Beletesszük az apróra vágott 

hagymát, keverjük.

A hagymát enyhén megpirítjuk, beletesszük az apró-

ra vágott húst, rövid ideig pirítjuk, majd felöntjük vízzel.  

A hozzáadott víz lehet több is, mint 5 liter, úgyis el fog forrni, 

késôbb majd utántöltjük. Amikor ismét forr a víz, beleszór-

juk a szárazbabot és a tarhonyát. Hagyni kell forrni körül-

belül egy órán át, majd beletenni a kockára vágott krumplit, 

zöldséget, répát. Miután kezdenek összeforrni a bográcsban 

a hozzávalók, rászórjuk a pirospaprikát, majorannát, borsot, 

majd megkeverjük, adunk hozzá még vizet, sózzuk ízlés sze-

rint, és hagyjuk forrni újabb egy órát. A végén hagyjuk a 

szunnyadó tûzön lehûlni, azután tálaljuk.

Jó étvágyat!

– Mit talált vonzónak Isaszegen, 
amikor ideérkezett?

– Az Öregtemplomot. Egysze-
rûen lenyûgözött a látványa. Ami-
kor elôször megláttam, döbbenten 
ismertem fel azt a templomot, amit 
nagyapám – aki az akkori Jugoszlávia 
területén élt, és soha nem láthatta – 
lerajzolt nekem hatéves koromban. 
Mindig rá emlékeztet.

– István, Ön huszonegy év után 
úgy döntött végleg hazaköltözik, 
és a feleségével együtt Isaszegen 
élik nyugdíjas éveiket. Az utóbbi 
négy-öt évben egyre több fiatal érzi 
úgy, hogy külföldön szeretne boldo-
gulni. Önnek ennyi év után honvá-
gya volt? 

– Isaszegrôl és környékérôl nem 
lehet csak úgy elvándorolni, engem a 
dombok visszahívtak. A jó barátok, a csa-
ládom, valamint az a tudat, hogy bármi-
kor hazajöhetek, számomra önbizalmat 
adott. Az osztrákok másként gondol-
kodnak, mint mi, nekik más történelem 

alakította az identitásukat. A magyar 
munkaerô minden területen jelen van 
Ausztriában, és én azt szeretném, hogy 
ne csak azt mondják a magyarokról, 
hogy makacsok és büszkék, hanem azt 
is, hogy jó szakemberek és kitartóak. 

– Hogy telnek a nyugdíjas hét-
köznapok?

– A feleségemmel éljük a nyugdí-
jasok mindennapi életét. Kirándulunk, 
látogatjuk a gyerekeket, a tizennégy 
unokánkat, ez aztán bôven kiteszi 
minden idônket.

– Milyen receptet ajánlanak az 
olvasóknak?

– Isaszegen megtalálhatóak a fi-
nomabbnál finomabb ételek és sü-
temények. A helybéliek közül sokan 
dolgoztak más településeken, ami 
jótékony hatással volt a kulináris 
szokásaikra. Ilyen változáson ment 
át például a babgulyás elkészítése 
is, ennek a receptjét osztom meg 
az olvasókkal.

Adorjánné Fehér Éva
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Tanulni szlovákul
A szlovák tájházban találkoztam Fuferenda Lászlónéval, a helyi szlovák önkormányzat vezetôjével, akivel az elmúlt 
idôszak eredményeirôl és a jövô tennivalóiról beszélgetünk.

– Mit tart legnagyobb sikernek az elmúlt hat évben? 
– A legnagyobb siker a 2006-os megalakulásunk. Ne 

értsen félre, én Magyarországon születtem, ez a hazám, 
de mégis fontosnak tartom, hogy ne felejtsük el a gyö-
kereinket, és a már-már feledésbe kerülô hagyományaink-
kal, jellegzetes kulturális kincseinkkel gyarapítsuk a közöst. 
Megalakulásunk után megépítettük Isaszegen az Ave Ma-
ria-kápolnát Isten dicsôségére és a szabadságharc hôsei-
nek emlékére. A hôsök neveit márványtáblán soroljuk, és 
bizony sok patinás isaszegi család találhatja meg szlovák, 
vagy ha úgy tetszik tót nevét az ôsök között. Családi va-
gyont képezô öreg házunkban létrehoztuk a szlovák tájhá-
zat, amelyet azóta is építgetünk, renoválunk, hogy minél 
autentikusabb legyen. A visegrádi négyek támogatásával 
fesztiválokat szerveztünk, partnerkapcsolatokat építettünk 
szlovákiai településekkel.

– Elmondani is sok. Kapnak ehhez elég támoga-
tást? 

– Kapunk támogatást, és minden segítséget megköszö-
nünk, de bizony sokszor kell az önerôhöz, a családi kasszá-
hoz nyúlni.

– Mik a jövô legfontosabb tervei? 

– Tényleg a legfontosabbat mondom: nagyon szeret-
nénk találni egy lehetôséget, hogy a szlovák nyelvre tanít-
hassuk az érdeklôdô gyermekeket, lehetôleg minél fiatalabb 
korban, talán már az óvodában. Két fontos dolog kell ehhez: 
helyi akarat és egy nyelvtanár.

– Miért tartja a nyelvtanulást a legfontosabbnak?
– A nyelv a kultúra legfontosabb része. Nélküle nehéz 

a valódi sajátosságokhoz, a gyökerekhez találni. Van azon-
ban egy egészen kézzelfogható része is ennek a tervünknek. 
Magyarország szláv ajkú népekkel van körülvéve. Több száz 
millióan beszélik és viszonylag könnyen értik meg egymást a 
szlávok. A mi gyerekeinknek is egy lehetôség lenne a boldo-
guláshoz a szlovák nyelv ismerete. Szerencsére ehhez is ta-
láltunk támogatókat. Több önkormányzati képviselô is egyet-
ért a törekvésünkkel. A helyi, szlovák népviseletbe öltözött 
asszonykórus pedig már énekel szlovákul. Remélem, meg-
találjuk majd a forrásokat ehhez a fontos lépéshez. A leg-
fontosabb azonban a szülôk, a pedagógusok egybehangzó 
akarata a nyelv elsajátítására.

– Köszönöm a tájékoztatást. Kívánom, hogy sikerül-
jön ez a szép tervük is.

Dr. Kardos Gábor
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Isaszeg adottságai, lehetôségei
Talán az elsô, amire rácsodálkozik a városunkon keresztül-
utazó: a fákkal borított domb és rajta a Szent Márton-temp-
lom. A Kálvária-hegyre felkapaszkodva elénk tárul a telepü-
lés, az erdôkkel övezett táj, a „tôzeges” horgásztavak. 

Isaszeg szép természeti környezetben, a Rákos-patak völ-
gyében, Budapesttôl mindössze 30 kilométerre található. 
Ez a név annak is ismerôs, aki elôször jár erre. A természeti 
adottságai mellett a történelmi emlékhelyei is turisták ezreit 
vonzzák évente, különösen a tavaszi emlékhadjárat idején 
látogatnak el sokan városunkba. Az 1848–1849-es magyar 
szabadságharc egyik legdicsôségesebb csatájának emlékeit 
ôrzi és hirdeti ez a táj. Az idelátogatók a Falumúzeumban Isa-
szeg helytörténeti gyûjteménye mellett az 1849. április 6-i 
gyôztes csata fennmaradt tárgyi emlékeit is megtekinthetik. 
Történelmi emlékhelyeket érintve turistaútvonalak segítik a 
tájékozódásban a túrázókat, akik több megjelölt út közül is 
választhatnak. A Gödöllôi-dombság Tájvédelmi Körzetének 
védett területe nyolc település, köztük Isaszeg határát is érin-
ti. A tájvédelmi körzet a turistaútvonalak mentén látogatható. 
Erdei kirándulóhelyek, horgásztavak, agárpálya, számos lo-
varda várja a pihenésre, élményekre vágyó turistákat. 

Érdemes ezekre az adottságokra építeni. A környezettu-
datos és egészségcentrikus életmód térhódításával növek-
szik a kerékpáros közlekedés népszerûsége. Különösen a 
fôvároshoz közeli területeken jellemzô a kerékpárhasználat 

évrôl évre történô erôsödése. Egy a kerékpárosok, túrázók 
körében végzett felmérésbôl kiderül, hogy a túra kiválasztá-
sánál a megkérdezettek számára a természeti látnivalók és 
a biztonság a két legfontosabb szempont. Turisztikai szem-
pontból a pusztán településszinten kiépített kerékpárhálózat 
nem versenyképes, csak a több települést is érintô, térségi 
szinten szervezett és fejlesztett kerékpárút-hálózat megépí-
tésével válhatna azzá. Vannak országokon átívelô, megvaló-
sításra váró nagyszabású tervek (a már meglévô kerékpár-
utak összekötésével, újak építésével) pl. az EuroVelo, azaz 
az Európai Kerékpárút Hálózat kiépítése, ami az Európai 
Kerékpár Szövetség terve: tizenkettô hosszú távú kerékpárút 
kialakítása, amely egész Európát átszeli, vagy a Mária-út, a 
Mariazell–Csíksomlyó gyalogos útvonal kialakítása mellett, a 
kerékpáros útvonal létrehozása. A környezô településeken 
vannak megvalósult projektek és jövôt formáló törekvések. 
2009 októberében Rákosmente Önkormányzata uniós tá-
mogatást nyert, amelynek segítségével kialakításra került a 
Rákos-patak menti kerékpárút és gyalogos sétány. Gödöllôn 
is elkezdôdött a kerékpárosbarát városfejlesztés megvalósí-
tása. Sok lehetôség – ami most még álomnak tûnik  – vár 
megvalósításra.

 Haszara Andrea

Olvasói levél
tisztelt Szerkesztôség! Az isaszegi Ön-
kormányzati Tájékoztató 7. számában felhívják a 
lakosság figyelmét a parlagfû veszélyeire, annak kö-
telezô irtására, esetleges nemtörôdömség esetén 
a törvényben elôírtak szerinti mulasztási bírságo-
lásra. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a parlag-
fûvel fertôzött területek észlelése esetén bejelen-
tést kell tenni a polgármesteri hivatalban. Hát én 
megtettem. Július 15-én e-mailben jeleztem, hogy 
a polgármesteri hivatalt a vasútállomással összekö-
tô kis utacska mentén – ahol nap mint nap elég 
nagy a személyforgalom – hemzseg a parlagfû, 
mintha haszonnövényként lenne ültetve. Három 
hétig semmi intézkedés nem történt. Az utóbbi 

héten is csak annyi, hogy a járda és a parlagfû kö-
zötti területet körülbelül egy méteren lekaszálták, 
de a parlagfû teljes terjedelmében továbbra is ott 
maradt. Azóta kivirágzott, és vidáman mosolyog az 
arra közlekedôkre. Lehet, hogy aki kaszálta, nem 
ismeri a parlagfüvet. Én úgy gondolom, hogy ha 
valakinek kiadok egy munkát, azt visszaellenôrzöm, 
hogy elvégezte-e, és hogyan. Mindezért a telepü-
lést üzemeltetô illetékesének nem kellett volna, 
csak harminc métert gyalogolnia. Hát ennyit a lázas 
semmittevésrôl. 

Monostori Ferenc

tisztelt Levélíró! Köszönjük, hogy észrevé-
telét jelezte a szerkesztôségünknek. Az ügyrôl a 
következô tájékoztatást kaptuk. Az út melletti terü-

leten – amely az önkormányzat tulajdonában van 
– a városüzemeltetés a kaszálást elvégezte. Az ettôl 
beljebb lévô területek magántulajdonban vannak, 
a tulajdonosokkal szemben az intézkedések meg-
indultak, és a kényszerkaszálások is megkezdôdtek 
a rendelkezésre álló szûkös erôkkel. Sajnos a tör-
vények, rendelkezések ismertetése ellenére sokan 
nem törôdnek a kötelezettségeikkel. Hiába az évek 
óta tartó küzdelem, ha az ô könnyelmûségük miatt 
a parlagfû tovább terjed, és súlyos allergiát, sôt, akár 
életet veszélyeztetô állapotot is okozhat. Évrôl évre 
drámai módon növekszik az allergiás megbetege-
dések száma. Érdemes volna erre gondolnia annak 
is, aki az idén nem törôdik a parlagfûvel – elôfor-
dulhat, hogy jövôre maga is az áldozatává válik.

A szerk.
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 Kiállítás
szeptember 1–14.:  Kiállítás az Isaszegi Képzômûvész Kör munkáiból és 

a nyári táborok eseményeirôl a művelődési otthonban

Kulturális ÖrÖKség Napjai 
szeptember 15., 16.00:  Surman István fafaragómûvész kiállításának 

megnyitója az idén 30 éves  Falumúzeumban
szeptember 15., 18.00:  „A legenda tovább él…” Az Illés együttes tör-

ténetérôl szóló kiállítás megnyitója és koncert a művelődési otthon-
ban. Közremûködik a KZP, a Vészhelyzet és a Vintage zenekar. A kiállítás 
október közepéig tekinthetô meg

Mozgás, torNa
a MŰvelŐdési otthoNbaN
szeptember 6-tól keddenként 10.30-tól  csiri-biri torna (Virágh Or-

solya, 70/456-4312)
szerdánként 18.00:  jóga Balázs Mónikával (30/293-6927)
szerdánként 19.30-kor: Tóth Roland (20/450-9363) várja a 

mozdulni vágyókat (tajcsi, csikung, jóga)
Minden kedden 20.30 és csütörtökön 20.00  órai kezdettel zumba 

(információ: Takács Viktória, 20/522-6639)
szeptember 22., 16.00:  Szabadtéri zumbamaraton

véradás
szeptember 25., 13.00–19.00  óra között a mûvelôdési otthonban

 szüreti vigaloM
szeptember 29.:  Szüreti mulatság a művelődési otthon szervezésében. 

A gyerekeket kézmûves-foglalkozásokkal, népi játékokkal várjuk. Az es-
tét szüreti bál zárja

foglalKozásoK, KluboK, próbáK
a MŰvelŐdési otthoNbaN
Hétfônként 10.00–12.00:  Baba-mama klub (Laci Anna, 20/391-6683)
Hétfô, kedd, csütörtök és péntek esténként  a Csata Táncegyüttes 

próbái korcsoportonkénti bontásban (információ: Bánszkiné Varga Ju-
dit mûvészeti vezetô, 70/372-6469)

Hétfônként 18.00:  Az Isaszegi Asszonykórus próbái
Keddenként 18.00–19.30:  Balkán táncház
csütörtökönként 18.00:  Gyöngyékszerkészítô klub
szombatonként 16.00–18.00:  Isaszegi Képzômûvész Kör. A részvé-

tel díjtalan. Információ: Nagy Éva Vica (20/494-3566), Szilárdi Edina 
(30/990-5373)

ÚJ! német nyelvtanfolyam gyermekeknek  3-tól 8 éves korig. Infor-
máció: Ragács Márta, 20/823-2542, tasnadimarti@gmail.com

a KlapKa-isKola Kossuth utcai épületébeN
Hétfôn és pénteken 18.30–20.30 óra között  várja régi és leendô 

kórustagjait a Gaudium Carminis hangversenykórus

 szolgáltatásoK 
a MŰvelŐdési otthoNbaN
Hétfônként 18.00:   KRESZ-tanfolyamra jelentkezés és tájékoztatás
szeptember 17. 14.00–18.00:  A Zöld Híd Régió Kft. (hulladékgyûjtés 

és -szállítás) ügyfélszolgálata

csoportoK fellépései
szeptember 8.:  Vakok és Gyengénlátók Intézete, Budapest (Csata Tánc-

együttes)
szeptember 15.:  Görheny fesztivál, Kistarcsa (Asszonykórus, Csata 

Táncegyüttes, csatangolók)
szeptember 22.:  Hagyományôrzô lakodalom, Nagytarcsa (Csata Tánc-

együttes)
szeptember 30.:  Hagyományôrzô együttesek országos minôsítôje, Ve-

resegyház (Csata Táncegyüttes)

prograMajáNló

Meghívó a Kulturális 
Örökség napjainak  

rendezvénysorozatára
1984-ben Franciaországban Történelmi Mûemlékek Nyílt Napja cím-
mel egyedülálló kezdeményezés indult útjára azzal a céllal, hogy azok 
a kiemelkedô, várhatóan széles érdeklôdésre számot tartó mûem-
léképületek, amelyek általában zárva vannak a nagyközönség elôtt, 

egy hétvégén nyissák meg 
kapuikat, és ingyen, lehetôleg 
szakszerû vezetéssel fogadják 
a kíváncsi látogatókat. Azóta 
már több európai ország is 
csatlakozott a kezdeménye-
zéshez. Az esemény megva-
lósítását minden országban 

nemzeti koordinátorok fogják össze, akiknek a munkáját rendszerint 
helyi szervezôk, aktivisták, civilszervezetek képviselôi segítik. Ezek a 
támogatók a mûemlékvédelem, a helytörténet, az építészet, a köz-
mûvelôdés és az idegenforgalom területét képviselik. A rendezvény 
hagyományosan minden év szeptemberének ele-
jén nemzetközi megnyitó ünnepséggel kezdôdik, 
amely az esemény összeurópai jellegének és eu-
rópai szellemiségének hangsúlyozása érdekében a 
csatlakozott országok, az Európa Tanács, valamint 
az Európai Unió képviselôinek részvételével zajlik.

Az összeurópai megnyitó után az egyes országok 
– így Magyarország is – saját megnyitó ünnepsége-
ket szerveznek, amelyekkel minden, a rendezvény-
hez csatlakozó országban kezdetét veszi az Európai 
Örökség Napok hétvégéje.

Az idei rendezvényt 2012. szeptember 15–16-án 
tartják meg, amelyhez – nem elsô alkalommal – Isaszeg több hely-
színnel is csatlakozott. Ez alkalomból látogatható lesz a középkori 
római katolikus plébániatemplom, a református templom, a Falu-

múzeum, az izraelita temetô, a szlovák 
tájház és Németh Mihály magángyûj-
teménye.

Minden kedves érdeklôdôt szeretet-
tel várnak a szervezôk. A rendezvény 
részletei a plakátokon megtalálhatóak, 
a további helyszínekrôl, programokról 
pedig bôvebben tájékozódhatnak a 
Kulturális Örökség Napok honlapján 
(www.oroksegnapok.hu).
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Állatorvosi ügyelet  
2012. szeptember hónapban

IX. 1–2. Dr. Mile Attila
Pécel, Kálvin tér 2. 30/986-2643

IX. 8–9. Dr. Rédling Tibor
Kistarcsa, Váci M. u. 2. 30/966-8415

IX. 15–16. Dr. Szeredi Levente
Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13. 20/353-4547

IX. 22–23. Dr. Sági László
Pécel, Tarcsai u. 16.

30/743-7973
30/940-4313

IX. 29–30. Dr. Békési Béla
Pécel, Szemere u. 17. 30/954-9684

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. 
szeptember hónapban az alábbi idôbeosztás szerint hívható:

01. szombat Gödöllô 16. vasárnap Gödöllô

02. vasárnap Gödöllô 17. hétfô Dr. Mészáros Zsolt

03. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 18. kedd Dr. Kürti József

04. kedd Dr. Kürti József 19. szerda Dr. Eszlári Egon

05. szerda Dr. Eszlári Egon 20. csütörtök Dr. Tordai Gábor

06. csütörtök Dr. Tordai Gábor 21. péntek Dr. Mészáros Zsolt

07. péntek Dr. Tordai Gábor 22. szombat Gödöllô

08. szombat Gödöllô 23. vasárnap Gödöllô

09. vasárnap Gödöllô 24. hétfô Dr. Mészáros Zsolt

10. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 25. kedd Dr. Kürti József

11. kedd Dr. Kürti József 26. szerda Dr. Eszlári Egon

12. szerda Dr. Tordai Gábor 27. csütörtök Dr. Tordai Gábor

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

14. péntek Dr. Kürti József 29. szombat Gödöllô

15. szombat Gödöllô 30. vasárnap Gödöllô

Dr. Eszlári Egon háziorvos 2012. szeptember 10–18. között 
szabadságon lesz, helyettesítését dr. Tordai Gábor látja el a 
saját rendelési idejében.

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  
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  
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. VII. 16. – VIII. 15. közötti idôszak eseményeirôl

Születések

Csuka Dorka, Szabó Tímea, Monostori Lilla, Varga Márk, 
Hegyi-Kaizer Gréta, Birgés Miklós Márk, Ferencz Zsófia, 
Harmati Ronel Péter, Feiler Zsófia, Rácz Gevin Sebastian

Házasságkötések

Dr. Fekete Krisztina és Frank Gábor
Gambo Katalin és Horváth Károly
Marada Zsuzsanna és Németh Norbert
Zempléni Anett és Balázs Ádám
Barkaszi Barbara és Gábor Attila

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Halálesetek
Pintér Károlyné Lummer Erzsébet (63 éves), 
Május 1. utca 5/a
Tóth Józsefné Benik Margit (79 éves), Aulich utca 1.
Dudás József (80 éves), Kossuth Lajos utca 60.
Földi Vince (51 éves), Mátyás király utca 136.
Gombai Józsefné Orosz Mária (81 éves), 
Petôfi Sándor utca 27.
Katona Béla (92 éves), Bacsó Béla utca 1.
Tolnai Józsefné Maszlag Erzsébet (66 éves), 
Béke utca 3/a
Csák Alajos (57 éves), Alkotás utca 37.
Hrustinszki Tibor János (67 éves), Dobó utca 8.
Zemen János (85 éves), Benkovics utca 2.
Kenyó Lászlóné Tóth Angéla (77 éves), 
Móricz Zsigmond utca 3.
Bene Istvánné Deme Magdolna (55 éves), Árpád utca 26.
Orendi Magdalena (77 éves), Kassai utca 7.
Sipos Miklós (42 éves), Szentgyörgypuszta 

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Polgármesteri hivatal



20 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Sziklára építette házát, hazáját
Részlet Koháry Orsolyának, a Damjanich-iskola igazgatójának augusztus 20-án a Szent István szobornál megren-
dezett ünnepségen elhangzott beszédébôl.

„Aki ugyanis megveti, amit meg-
szabtak atyai elôdei, az isteni tör-
vényekre sem ügyel. Mert az atyák 
azért atyák, hogy fiaikat gyámolít-
sák, a fiak pedig azért fiak, hogy 
szüleiknek szót fogadjanak.” – Mi 
nem Európába tartunk. Mi itt vagyunk. 
Több mint ezer éve. Akkor még alig 
szervezett hercegségek keresték a he-
lyüket nyugaton. A Kárpát-medencé-
ben letelepedett magyarok szervezett, 
rendezett törzsekkel igazolhatóan fe-
lülmúlták a szomszédokat. István fel-
ismerte Róma jelentôségét, és túl a 
magyar törzsek erejének egyesítésén, 
népét a nyugati keresztény egyház 
közösségébe vezette. Elfogadta atyái 
tanácsát, megtartotta hitét, gyámolítot-
ta fiait, a rábízott népeket. A fiának írt 
intelmek között elsô a hit megtartása. 
A hité, amely közösséget alkot, erôt ad, 
kitartást és türelmet szül, mely meg-
békít.

„Ha hatalmadban akarod tartani 
lelkedet, türelmes légy.” – István 
értékítéletében türelmesnek lenni vé-
letlenül sem azonos a sarkalatos erköl-
csi kérdésekben való szabadossággal. 
Sôt! A tiszta erkölcsöt védi, ezt szor-
galmazza fiánál is, ezt várja el népétôl. 
Ezt várja el tôlünk is. Elvárja, hogy azt a 
hitet, amelytôl erôsek és magabiztosak 
vagyunk, megtartsuk, hogy atyáinktól 
tanuljunk, hogy fiainknak átadjuk tudá-

sunkat. És elvárja, hogy fiaink készség-
gel tanuljanak tôlünk.

„Ha ugyanis a bölcsekkel jársz, 
bölcs leszel, ha a bolondokkal for-
golódsz, társul adod magad hoz-
zájuk.” – Nagy bölcsesség van az 
idegenek befogadásával kapcsolat-
ban vallott nézeteiben is. Szent István 
királynak óriási érdeme az idegenek 
integrációja. Generációk tapasztalata, 
hogy a befogadó nemzetek erôsöd-
nek, gyarapodnak. Ugyanakkor a be-
fogadásnak és így a betelepedésnek 
megvannak a nemzetalkotó játék-
szabályai. Az, aki hazát keres, választ 
magának, megtalálva azt igazodik an-
nak törvényeihez. Saját szokásaival szí-
nesíti, de nem pusztítja azt! Ad a kö-
zösségnek, nem elvesz belôle! Szent 

István alkotott, építkezett, törvényeket 
iktatott be, a rend megteremtésére 
törekedett az országában, jó kapcsola-
tot épített ki a környezô országokkal, a 
keresztény vallást terjesztette, szellemi 
és vallási harmóniára törekedett. Lét-
rehozta a független Magyarországot. 
Sziklára építette házát, hazáját. Szent 
István mértéket állított. Nevelt. Mert ez 
az „élet törvényére” alapozódik, ez a 
magyar élet törvénye. Amennyiben kö-
vetni akarjuk István király útmutatásait, 
tudásunkkal a közösséget kell szolgál-
ni, a jót kell követni, gyermekeinket 
szigorúan, szeretettôl vezérelve taní-
tani, nevelni kell, és mindezek elôtt 
ösztönözni magunkat a valós értékek 
megtartására, a tunyaságtól és a tét-
lenségtôl való megóvására. Minden 
tekintetben! Integrálnunk kell minden 
értékes, jó felismerést, meglátást a 
mindennapjainkba, és meg kell taka-
rítanunk mindennapjainkat az értékte-
lentôl, a nemzetünknek ártó szándék-
tól.

„Akik ugyanis hamisat hisznek, 
vagy a hitet jó cselekedetekkel tel-
jessé nem teszik, fel nem ékesítik, 
minthogy a hit tettek híján meghal, 
sem itt nem uralkodnak tisztes-
séggel, sem az örök uradalomban 
vagy koronában nem lesz részük.” 
– „Csak az nyeri el a babérkoszorút, 
aki szabályszerûn küzd!”


