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Tisztelt isaszegi polgárok!
Nagy örömömre szolgál, hogy immár hatodik alkalommal köszönthetem Önöket az új év al-
kalmából. Az elmúlt év is olyan volt, mint az összes többi: volt benne bánat, volt benne öröm, 
voltak kudarcok, és voltak eredmények. 

Tudom, hogy mindenkinek nehéz esztendô volt a 2012-es. Sajnos nem tudom megígérni 
Önöknek, hogy a 2013-as év könnyebb lesz, de a ránk váró kihívásoknak, feladatoknak közös 
erôvel könnyebben tudunk megfelelni. Ahány ember, annyiféle vélemény hallható a folyamat-
ban lévô változások kapcsán, s ezek eredményének az értékelését csak évek múlva tehetjük 
meg. Isaszeg város lakossága egy csapatba tartozik, kérem Önöket, hogy segítsék a munkánkat.

A képviselô-testület és jómagam nevében ígérem Önöknek, hogy 2013-ban mindent el-
követünk azért, hogy városunk kiszámítható módon fejlôdjön. 

És végezetül engedjék meg, hogy boldog, eredményekben gazdag új esztendôt kívánjak 
Önöknek. Hatvani Miklós polgármester

Kedves isaszegi  
honfitársaim!
Nehéz év áll mögöttünk. Le-
het, hogy az elmúlt idôszak 
munkájának hatását sokan 
még nem érzik, de a sok küz-
delem nagyon jelentôs ered-
ményeket hozott. 

A kormányzást egy ösz-
szeomlás határán billegô or-
szágban kellett megkezdeni, 
amely anyagi javak helyett 

óriási adósságot örökölt. Ilyen helyzetben, amikor az egész 
világ gazdasági válsággal küzd, már a puszta túlélés is felér 
egy gyôzelemmel, Magyarország pedig nemcsak túlélt, ha-
nem – összehasonlítva a hasonló helyzetû országokkal – 
nagy dolgokat hajtott végre. 

Amíg más országok újabb hatalmas összegû kölcsönök 
felvétele mellett 20-25 százalékkal csökkentették a béreket 
és a nyugdíjakat, addig Magyarország minden pénzügyi se-
gítség nélkül, pusztán a saját erejébôl jelentôs mértékben 
csökkentette az államadósságot, évente növelte a nyugdíjak 
és a minimálbér összegét, csökkentette a devizahitelesek 
terheit, növelte a foglalkoztatottság mértékét, átvállalta az 
önkormányzatok adósságának jelentôs részét. 

A kormány új utakat keresve igyekszik az adósságot to-
vább mérsékelni és a gazdaságot talpra állítani, s célját az 
egyének terheinek növelése helyett a multik és a bankok be-
vonásával kívánja megvalósítani. Ez természetesen erôs tilta-
kozást vált ki az érintett pénzügyi körökben, akik a kormány 

ellen minden fronton támadást indítottak, hiszen a magyar 
emberek javát szolgáló fenti intézkedések ellentétesek az ô 
érdekeikkel. 

Életünkben az anyagiakon kívül más fontos dolgok is 
számítanak, ezért az egyik legjelentôsebb eredményünknek 
gondolom a kettôs állampolgárság megvalósítását, amelynek 
köszönhetôen a trianoni diktátum által elszakított nemzettár-
sak, akik szülôföldjükön idegenként kényszerültek élni, most 
újra átélhetik az anyanemzethez való tartozás élményét, ez-
zel pedig megvalósulhat a magyarság lelki és kulturális egye-
sítése, amelyre évtizedek óta oly sokan vártak. 

Mindezeken felül hozzá kellett látnunk a rendszervál-
táskor elmaradt változtatások végrehajtásához, és ország 
mûködôképességének fenntartása érdekében meg kellett 
kezdenünk a közigazgatás, az egészségügy és az oktatás át-
alakítását. Ezeknek a megvalósítása folyamatos vitákat vált ki, 
hiszen a változtatás mindig nézetkülönbségeket szül, még 
akkor is, ha ellenérdekek nem munkálnak. Sajnos az ered-
mények azonban sosem látszanak azonnal.

Bízom benne, hogy a külsô és belsô támadások kereszt-
tüzében végzett megfeszített munka rövidesen meghozza 
az eredményét, és az elkövetkezô év nyugodtabb gazdasági 
környezetben telik majd. 

Álmaink megvalósításához ezúton is kérem a segítségü-
ket, a kitartásukat, a bizalmukat, mert a közös cél csak közös 
erôfeszítéssel érhetô el.

Végezetül engedjék meg, hogy az új esztendô bekö-
szöntével mindnyájuknak jó egészséget, sok boldogságot és 
eredményekben gazdag új évet kívánjak. 

Vécsey László

Ûjévi köszöntôk
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Részletek a képviselô-testületi ülés döntéseibôl
A képviselô-testület a december 18-i ülésén tudomásul vet-
te a polgármester szóbeli tájékoztatóját, és jóváhagyta intéz-
kedéseit. 

A testület döntött a szennyvíztelep fejlesztése támoga-
tási intenzitás növelését megalapozó vízi közmû vagyonér-
tékelés és gördülô fejlesztési terv készítésére szóló, hirdet-
mény közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
ajánlati felhívásáról, és az alábbi szakértô cégektôl kér be 
ajánlatot:
1. VTK Innosystem Kft. (1134 Budapest, Pattantyús utca 7.);
2.  ENVECON Környezetvédelmi és Projekttervezô Kft. 

(1125 Budapest, Dániel út 54/C fsz. 1.);
3.  Lokomo 424 Kft. (1103 Budapest, Olajliget u. 28.);
4.  Speciálterv Kft. (1031 Budapest, Nimród utca 7.);
5.  Vasút Híd Építô Kft. (1112 Budapest, Tóberek utca 3.).

Elfogadta az önkormányzat és az Isaszegi Sportegyesület 
közötti együttmûködési megállapodást, haszonkölcsön- és 
támogatási szerzôdést, valamint felhatalmazta a polgármes-
tert a dokumentumok aláírására. 

Elvi hozzájárulását adta a Magyar Posta Zrt. részérôl tör-
ténô „elôre szállító” ládák kihelyezéséhez az önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok vonatkozásában, és szükségesnek tartja 
a kihelyezési pontok pontosítását követôen a végleges meg-
állapodástervezet benyújtását a Magyar Posta részérôl. 

Jóváhagyta a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Ala-
pítvány támogatási szerzôdés módosítása iránti kérelmét, 
és az önkormányzat által nyújtott civil pályázati támogatás, 
valamint a közmûvelôdési megállapodás szerinti támogatás 
összegének elszámolási határidejét 2013. április 30-ra mó-
dosította.

A nemzeti köznevelésrôl szóló 2011. évi CXCV. törvény 
97.§ (4) bekezdése alapján felülvizsgálta és módosította a 
Damjanich János Általános Iskola, a Klapka György Általános 
Iskola és AMI, a Bóbita Óvoda valamint a Hétszínvirág Óvoda 
intézményeinek alapító okiratait.

Támogatta Gomba Község Önkormányzatának kezde-
ményezését arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi Közép-ma-
gyarországi Régió az Európai Unió 2014–2020 közötti prog-
ramozási idôszakában két NUTS 2 szintû területi egységet 
alkosson: Budapestet és Pest megyét.

A képviselô-testület elfogadta és tisztelettel megköszöni 
Molnár Istvánné (született Varga Margit), 2117 Isaszeg, Ró-
zsa utca 2/D alatti lakos tulajdonában lévô, Isaszeg zártkert 
3482 helyrajzi számú, kert 3 mûvelési ágú, 126 m2 nagy-
ságú ingatlan tulajdonjogának térítésmentes közérdekû fel-
ajánlását Isaszeg Város Önkormányzata részére. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésének felhatalmazása 
alapján a képviselô-testület megalkotta a tiltott, közösségelle-
nes magatartásokról szóló önkormányzati rendeletét, amely 
2012. október 1-jén lépett hatályba. Az Alkotmánybíróság 
2012. november 15-tôl alkotmányellenesnek minôsítette a 
törvény 51. § (4) bekezdését és megsemmisítette azt, ezért 

a képviselô-testület az önkormányzati rendeletét hatályon kí-
vül helyezte. 

A képviselô-testület az önkormányzati intézményekben 
alkalmazott térítési díjakat és kedvezményeket az alábbiak 
szerint módosította. 
– Bölcsôde háromszori étkezés: bruttó 340 Ft/adag;
– Óvoda háromszori étkezés: bruttó 403 Ft/adag;
– Iskola

•	 tízórai:	bruttó	124	Ft/adag;
•	 ebéd:	bruttó	326	Ft/adag;
•	 uzsonna:	bruttó	83	Ft/adag;
•	 háromszori	étkezés:	bruttó	533	Ft/adag.

A felnôtt étkezôk esetében egységesen 649 Ft/adagban, va-
lamint 374 Ft/fél adagban állapította meg az intézményi ét-
kezések térítés díját.

A képviselô-testület a köznevelési intézmények állami 
fenntartásba vételével összefüggô átadás-átvételre irányu-
ló megállapodás aláírására felhatalmazta a polgármestert. 
A testület döntött arról is, hogy 2013. január 1-jei hatállyal 
alábbi dolgozókat Isaszeg Város Önkormányzat intézményé-
be helyezi át. 
– Klapka György Általános Iskola és AMI (Isaszeg, Kossuth 

Lajos utca 85.): konyhai dolgozó 13 fô, élelmezésvezetô 
1 fô, konyhai gazdasági ügyintézô 2 fô, takarítónô 5 fô, 
portás 1 fô. 

– Damjanich János Általános Iskola (Isaszeg, Madách utca 
1.): takarítónô 7 fô. 

Az áthelyezések a dolgozók feladatkörének változását nem 
érintik.

A képviselô-testület határozott arról, hogy a Vadász ut-
cai Bóbita Óvoda korszerûsítésével kapcsolatosan a KE-
OP-2012-5.5.0/A kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések 
és közvilágítás energiatakarékos átalakítása, korszerûsítése” 
címû pályázaton részt kíván venni.

Polgármesteri hivatal

Hamugyûjtés

A Zöld Híd Régió Kft. tavaly decemberben kialakította 
annak a lehetôségét, hogy a lakosság a vegyes és a fa-
tüzelésû fûtôberendezésekben keletkezett hamut elhe-
lyezhesse az alábbi helyszínen és idôpontban:

 „Segítôkéz” Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat, 
2117 Isaszeg, Móricz Zsigmond u. 16. (az épület jobb 
oldalán, a kiskapunál kihelyezett fémkonténerbe).

Hétfôn 8–18 óra között, kedden, szerdán és csütör-
tökön 8–16 óra között, pénteken 8–14 óra között.

Kérjük, hogy a helyszín tisztán tartása érdekében a 
hamut zsákban (bármilyen anyagból), lekötve szállítsák 
és helyezzék a konténerbe.

Isaszeg Város Önkormányzata
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Pályázati felhívás
Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselô-testülete az Isa-
szeg Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testületének 
többször módosított 7/2004. (III.16.) sz., az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 
egyes szabályokról szóló rendeletének 40.§ (1) pontja ér-
telmében pályázatot ír ki jelenlegi állapotában Isaszeg Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévô, Isaszeg, Rákóczi utca 
56. szám alatti (399 hrsz.) üzlethelyiség kereskedelmi, szol-
gáltatási, irodai tevékenység céljára történô bérbeadására, 
2013. február 1-tôl határozatlan idôtartamra.

Pályáztatni kívánt üzlethelyiség:
399 helyrajzi számú, természetben a 2117 Isaszeg, Rákóczi 
utca 56. szám alatt található, 218 m2 nagyságú üzlethelyiség. 

A helyiségben önálló áram-, gáz- és vízmérô óra található.
A bérleményre a pályázatot írásban kell benyújtani Isa-

szeg Város Polgármesteri Hivatalának titkárságára: 2117 Isa-
szeg, Rákóczi u. 45. 

A pályázati eljárás módja: 
árverés szabályai szerint lefolytatott versenytárgyalás.
A pályázat beadási határideje: 
2013. január 10. (csütörtök) 10.00 óra.
A bérleti díj alsó határa: 
218 000 Ft + áfa/hó.
A pályázatok bontásának idôpontja: 
2013. január 10. (csütörtök) 11.00 óra.
Pályázati versenytárgyalás idôpontja: 
2013. január 10. (csütörtök) 13.00 óra.

Isaszeg Város Önkormányzata a pályázaton részt vevôk közül 
azt hirdeti ki a pályázat nyertesének, aki a pályázati feltéte-
leknek megfelel, és az árverés szabályai szerint lefolytatott 
versenytárgyalás során a legmagasabb összegû bérleti díj 
megfizetésére tesz ajánlatot.

Pályázatnak tartalmaznia kell: 
–  a pályázó nevét, címét, nyilatkozatát, hogy a pályázati fel-

tételeket elfogadja;
–  a pályázó tevékenységének bemutatását, a helyiségben 

folytatandó tevékenység megnevezését;
–  a pályázó által ajánlott bérleti díj összegét;
–  igazolást, hogy a pályázónak a NAV felé köztartozása nem 

áll fenn;
–  nyilatkozatot a bérleti díj minden év január 1-tôl a KSH 

által megadott infláció mértékével történô emelés elfoga-
dásáról;

–  nyilatkozatot a pályázó részérôl, hogy a helyiség haszná-
latba vételekor a tevékenységével kapcsolatos szakható-
sági feltételeket megszerzi, és azoknak eleget tesz.

A bérleti jogot elnyerô 3 havi bérleti díjnak megfelelô össze-
get kaució címén köteles letétbe helyezni az önkormányzat-
nál a szerzôdés aláírásával egyidôben.

A zárt borítékra rá kell írni: „Rákóczi u. 56. pályázat”.
A bérbeadással kapcsolatban bôvebb felvilágosítást a 

polgármesteri hivatal gazdálkodási irodáján (2117 Isaszeg, 
Rákóczi u. 45., 1. szoba, telefon: 28/583-110, Szarkáné 
Horváth Anita pénzügyi elôadó) lehet kérni.

Hatvani Miklós polgármester

Alapkôletétel a Liget téren 

December 1-jén a Liget téren rendezte 
meg a Mozdulj velünk és a Mikulással 
elnevezésû sportvetélkedôt Isaszeg Vá-
ros Önkormányzata, a Mozdulj Velünk 
Egyesület, a Szlovák Nemzetiségi Ön-
kormányzat, a Damjanich János Álta-

lános Iskola valamint a Klapka György 
Általános Iskola és AMI. 

A rendezvényt Koháry Orsolya, 
a Damjanich-iskola igazgatója nyitot-
ta meg. Köszöntötte a megjelenteket, 
Hatvani Miklós polgármestert, Mészá-
ros Gusztávnét, az egyesület elnökét, 
az egyesület tagjait, az önkormányzati 
képviselôket és a két általános iskola 
tanárait, diákjait.

Elmondta, hogy a Mozdulj Velünk 
Egyesületet hivatalos cégbírósági be-
jegyezése megtörtént, így sor kerülhet 
Isaszeg Város Önkormányzata és az 
egyesület között a sport- és szabad-
idôpark mûködtetésére vonatkozó 
szerzôdésnek az ünnepélyes aláírásá-
ra, valamint a helyszínen hamarosan 
megépülô kerékpárpálya alapkövének 
letételére. 

Az igazgató asszony kiemelte, hogy 
az egyesület tagjai hosszú ideje dol-
goznak azon, hogy a gyermekeknek, 
fiataloknak egy olyan területet alakít-
hassanak ki, ahol szabadon mozog-
hatnak, sportolhatnak, biztonságos és 
megfelelô körülmények között tölthetik 
el a szabadidejüket – erre a Liget téren 
épülô sportlétesítmény alkalmas lesz. 

A köszöntô után Isaszeg Város 
Önkormányzatának képviseletében 
Hatvani Miklós és a Mozdulj Velünk 
Egyesület képviseletében Mészáros 
Gusztávné aláírta a szabadidôpark mû-
ködtetésérôl szóló szerzôdést, ezt kö-
vetôen elhelyezték a helyszínen épülô 
kerékpárpálya alapkövét.

A rendezvény a gyermekek jó han-
gulatú sportvetélkedôjével folytatódott.

A szerkesztôk
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Kérjük, engedje be a kéményseprôt!
Értesítjük Önöket, hogy Isaszegen a kötelezô kéménysep-
rô-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat a Magyar 
Kémény Kft. alkalmazottjai látják el. Dolgozóink névre szóló 
megbízólevéllel és fényképes igazolvánnyal rendelkeznek.

A tüzelôberendezés, a kémény szabálytalan használata, 
valamint a kéményvizsgálat és a -tisztítás elmaradása miatt 
évente több halálos baleset is történik. Ezeket a baleseteket 
könnyedén meg lehet elôzni, ha a lakosság az elôírásoknak 
megfelelôen használja a kéményeket, és az 1995. évi XLII. 
törvény alapján az évente elôírt kötelezô kéményellenôrzést, 
szükség szerinti tisztítást a kéményseprôk elvégzik. Számos 
alkalommal ugyanis az ingatlanok tulajdonosai nem merik 
vagy nem akarják beengedni házaikba a kéményseprôket, 
mert bizalmatlanok az idegenekkel szemben, és féltik a va-
gyontárgyaikat vagy testi épségüket.

Fontos tisztázni azt is, hogy mire terjed ki a kötelezô 
közszolgáltatás: a lakásban és más helyiségben épülô, vagy 
már használatban lévô tüzelôberendezés égéstermékei-
nek elvezetésére szolgáló kémény – ideértve a tartalékké-
ményt is –, valamint tartozékainak mûszaki felülvizsgálatá-
ra, ellenôrzésére, tisztítására, illetve szakvélemény adására. 
A mesterséges égéstermék-elvezetô berendezések füstgáz-
elemzése mûszerrel történik. A helyi önkormányzatok se-
gítéségével nyolc nappal az ellenôrzés megkezdése elôtt 
történik a lakosság értesítése. A kéményellenôrzési díj a 
helyszínen, kézpénzben fizetendô, számla vagy munkaiga-
zolás ellenében.

A kéményseprôink az alábbi feladatokat végzik el:
–  a biztonságos munkavégzés helyi feltételeinek (kémény-

seprôjárda, tetô-kibúvóablak, létra, hágcsó stb.) meglété-
nek és állapotának szemrevételezéssel történô vizsgálata;

–  az elôzô tisztítás, ellenôrzés és mûszaki felülvizsgálat so-
rán megállapított és a tulajdonos tudomására hozott hi-
bák, szabálytalanságok megszüntetésének szemrevétele-
zéssel, illetve a hiba (a szabálytalanság jellegétôl függô) 
kéményseprôszerszámmal történô vizsgálata;

–  a kémények és tartozékaik rendeltetésszerû és bizton-
ságos használatában bekövetkezett hibák, szabálytalan-
ságok szemrevételezéssel, illetôleg szükség szerint ké-
ményseprôszerszámmal történô megállapítása;

–  az átjárhatóság vizsgálata a kéményjárat teljes hossza 
mentén, kéményseprôszerszámmal;

–  gáz-tüzelôberendezés égéstermékének elvezetésére 
szolgáló kéményeknél a keletkezett égéstermék mara-
déktalan eltávozásának vizsgálata, szükség esetén mû-
szer segítségével.

A kéményszerkezet egyszerûsége miatt ne becsülje le a ve-
szélyt, ne feledje: a kémény állaga romlik leggyorsabban egy 
épületen belül. Az Ön családjának, valamint az otthonának 
a biztonsága megéri ezt a törôdést. Ha a kötelezô kémény-
seprô-ipari közszolgáltatással kapcsolatos kérdésük lenne, az 
alábbi elérhetôségeinken keressenek meg bennünket.

Magyar Kémény Kft., 2100 Gödöllô, Remsey krt. 12.
Telefon: 06-1/766-5850/233-as mellék

Kinevezték a járási hivatalok vezetôit
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter december 17-én ünnepélyes kere-
tek között kinevezte a járási hivatalok vezetôit. Januártól vidéken 175 járási hivatal, a fôvárosban pedig 23 kerületi 
hivatal kezdi meg mûködését a fôvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként, hogy a megyeinél 
alacsonyabb szintû államigazgatási feladatokat ellássák. 

A járási hivatalvezetôket a megyei és a fôvárosi kormánymeg-
bízottak javaslatára a közigazgatási és igazságügyi miniszter 
nevezi ki határozatlan idôre. A járási hivatalvezetôk feladata 
az lesz, hogy a jogszabályokban és a belsô szabályzatokban 
a hatáskörükbe utalt feladatokat ellássák, biztosítsák a járá-
si törzshivatal és a szakigazgatási szervek feladatellátását, a 
hivatal mûködésének üzemeltetetését, s ôk gyakorolják a 
munkáltatói jogokat a járási hivatal és a szakigazgatási szer-
vek kormánytisztviselôi felett. A hivatalvezetôk kiválasztásá-
nál a cél az volt, hogy szakmailag felkészült, közigazgatásban 
jártas vezetôk kerüljenek a hivatalok élére. 

A Gödöllôi Járási Hivatal vezetôjének dr. Urbanics Gábort 
választották. 

Dr. Urbanics Gábor 1971-ben született Esztergomban. 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen jogászként dokto-
rált. 1995-tôl az Esztergom Városi Bíróságon volt bírósági 
fogalmazó, 1996-ban jegyzô lett Mogyorósbányán, majd 

aljegyzô Esztergomban. 1998–99-
ben ügyvédjelöltként tevékenyke-
dett Budapesten, 1999 végén az 
Oktatási Minisztérium, 2000-ben a 
Közlekedési és Vízügyi Minisztérium 
tanácsosa lett. 2003-ban Nagyko-
vácsi jegyzôjének választották, majd 
2004-ben a Nemzeti Hírközlési Ha-
tóságnál helyezkedett el jogászként. 
2006-tól mostani kinevezéséig az 
Országgyûlés Hivatalának fôosztályvezetô-helyettese volt. 
1997-ben Deák Ferenc-díjat kapott.

A Gödöllôi Járási Hivatal székhelye Gödöllô. A gödöllôi 
járáshoz tartozó települések: Csömör, Dány, Erdôkertes, Gö-
döllô, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Pé-
cel, Szada, Valkó, Vácszentlászló, Veresegyház, Zsámbok.

forrás: kormany.hu
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Csökkenek a rezsiköltségeink
Januártól egytizedével csökken a lakossági gáz, villany és távhô fogyasztói ára a kormány intézkedésének köszön-
hetôen. Becslések szerint 130 milliárd forintnyi kiadást spórolhat meg így a lakosság egy év alatt.

Minden második családnál a létfenntartá-
si kiadások felét is meghaladja a rezsikölt-
ség. Sokaknak kell „sakkozniuk” a sárga 
csekkekkel, hogy mikor melyiket fizessék 
be, meddig tart a szolgáltatók türelme. 

Sajnálatos, hogy a 21. században egy 
EU-tagország esetében az energiaszol-
gáltatóknak télrôl télre kikapcsolási mo-
ratóriumot kell meghirdetniük. A szándék 
persze nemes, nem is azzal van a gond, 
hogy télen a jelentôs tartozást felhalmo-
zóknál sem zárják el a gázt, vagy kötik ki 
az áramot, hanem maga a tény szomorú, 
hogy ilyen sok család nem tudja megfi-
zetni az otthon melegét vagy világítását: 
2012 ôszére több mint háromszázezer háztartás halmozott 
fel olyan mértékû tartozást, amely elvileg már kikapcsolást 
vonhat maga után. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyele-
tének novemberi adatai szerint 2700 ingatlan vár kényszer-
értékesítésre közüzemi tartozás miatt. Elterjedt az áram- és 
gázlopás, amely évente több tízmilliárdos veszteséget okoz a 
szolgáltatóknak. Végsô soron a tisztességesen fizetô fogyasz-
tóknak kell megfizetniük a tolvajok által okozott kárt (rész-
ben), hiszen a díjak kialakításakor kénytelenek ezzel is szá-
molni a szolgáltatók.

A fenti problémák forrása legin-
kább az, hogy Magyarországon igen 
magasra emelkedett a gáz, a villany 
és a távhô fogyasztói ára. Ennek oka 
egyrészt az, hogy országunk energia-
beszerzés tekintetében kiszolgáltatott 
helyzetben van (a gázt importálnunk 
kell, és az áram egy részét, illetve a 
távhô döntô hányadát is ebbôl állítják 
elô). Másrészt a meggondolatlanul pri-
vatizált közmûcégek a külföldi tulajdo-
nosi érdekeknek megfelelôen a profit 
maximalizálására törekszenek, és ke-
véssé tudnak tekintettel lenni az em-
berek anyagi teherbíró-képességére.

Ami jó hír a fogyasztóknak, az nyilván fájni fog a szolgálta-
tóknak. A kormánydöntés értelmében az érintett társaságok 
haszna csökkenni fog, a tízszázalékos árcsökkentés terhét 
nekik kell viselniük. Ettôl azonban még nem fognak tönkre-
menni, nyilván nem célja ez senkinek sem. 

Bizakodva vágunk neki a 2013-as esztendônek, hiszen a 
rezsiköltség-csökkentés mellett ötszázalékos nyugdíjemelés-
re is sor kerül, valamint 98 000 forintra fog nôni a minimál-
bér és 114 000 forintra a garantált bérminimum.

Bajusz Dániel

Hit, hitel és a pénz 
Városunkat az a megtiszteltetés érte, hogy a Kereszténydemokrata 
Néppárt isaszegi szervezetének meghívására 2012. december 8-án 
dr. Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség fôtitkára, református 
presbiter látogatott el hozzánk és tartott elôadást a Dózsa György Mû-
velôdési Otthonban. 

Kovács Levente a Hit, hitel és a pénz címet adta az elô-
adásának, amelyben remekül ötvözte a világi igényeket és 
a keresztény szemléletet, valamint rámutatott arra a fontos 
tényre, hogy a jelenkori európai ember viszonyulása a társa-
dalomhoz, például a másokkal való törôdés és ennek alap-
vetô megnyilvánulása, a szociális védôhálóba tartozó nyugdíj 
és az egészségügyi ellátás mind a keresztény szemléletnek, 
a kereszténység kialakulásának köszönhetô. „Minden pálya 
dicsô, ha belôle hazádra derül fény.” Kölcsey Ferenc gondo-
latára hivatkozva Kovács Levente hangsúlyozta, hogy sem-
milyen munka nem lehet alantas. Mint nagycsaládos ember, 
négy fiúgyermek édesapja kiemelte annak fontosságát, hogy 
a történelmi egyházakhoz szorosabban kötôdô családok if-
jainak minden szakmai területen helyt kell állniuk, és hogy a 

válság utáni gazdasági átrendezésben meghatározó szerepet 
kell vállalniuk, mert társadalmi szinten az egyensúlyt meg kell 
tartani. 

Az elôadó rámutatott arra is, hogy egy keresztény közös-
ség, település egységének és fennmaradásának feltételei a 
templom, az iskola, és – mivel a megtakarítások biztonságba 
helyezése, a fejlôdés és a gyarapodás igénye természetes 
emberi tulajdonságok, és a helyi forrásokból hitelezve a vál-
lalkozásokat eredményesebbé lehetett tenni – nem utolsó-
sorban a bank, mint a polgárosodás törvényszerû következ-
ményeként létrejött intézmény. 

A fôtitkár megemlítette az Európai Protestáns Egyházak 
Közösségének 2012 szeptemberében megtartott firenzei 
nagygyûlésén kiemelt témákat: az igazságos adóviselést, a 
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Régészeti feltárás az új szennyvíztisztító telepen
A szennyvíztisztító telep fejlesztésére vonatkozó vízjogi létesítési enge-
dély a Pest Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodájá-
nak szakhatósági állásfoglalása alapján elôírja, hogy a kivitelezés azon 
szakaszában, amikor a földmunkákat végzik, régészeti szakfelügyelet 
is szükséges. Az új szennyvíztisztító-beruházás munkálatai november 
végén elkezdôdtek, amelynek során a régészek az építkezés tervezett 
területén késô bronzkori leleteket találtak, ezért további vizsgálatokat 
kezdeményeztek. Ezek a vizsgálatok elôreláthatólag harminc napot 
vesznek igénybe, amely az idôjárás függvényében változhat. Az építési 
munkálatok a humuszleszedéssel folytatódtak. A régészeti munkálatok 
eredményérôl olvasóinkat a késôbbiekben tájékoztatjuk.

A szerkesztôk

szociális védôháló megtartását, az európai szolidaritást és a 
pénzpiacok szabályozását a pénzügyi és banki szektor ellen-
ôrzésével, amelyet egy európai bankunió létrehozása is biz-
tosítana. 

Felidézve a kilencvenes évek elôtti idôket, amikor sokan 
albérletekben húzták meg magukat, Kovács Levente hang-
súlyozta, hogy az elsô Orbán-kormánynak, az 1998–2002 
közötti otthonteremtési támogatási rendszernek köszönhetô, 
hogy sok fiatal saját otthonában alapíthatott családot a bank-
hitelek segítségével. 

Jelenünk egyik legaktuálisabb problémája, amely jelentôs 
terhet ró honfitársainkra: a hitel, az eladósodottság. A devi-
zahitelekrôl szólva a gazdasági válság egyik sajátosságáról 

beszélt: a válság alatt az euró és a svájci frank árfolyama 
jelentôsen megemelkedett, miközben a munkabérek emel-
kedése folyamatosan alatta maradt az inflációnak, így a havi 
törlesztôrészletek megfizetése súlyosabb terhet jelent a de-
vizahiteles adósoknak. 

Az elôadó rámutatott a fogyasztói társadalom negatív ha-
tására, amelynek következményeként a javak és szolgáltatá-
sok halmozása újabb és újabb hitelek felvételére ösztönzi a 
fejlett társadalmak tagjait, és hivatkozva a globális gazdasági 
és pénzügyi válság hosszú távú hatásaira, a takarékoskodás 
fontosságát hangsúlyozta. 

Eljött a kemény munka ideje – ezekkel a szavakkal zárta 
az elôadását Kovács Levente.  Dézsi Ibolya

Isaszegiek számára is elérhetô krízisközpont 
nyílt a fôvárosban

A Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egye-
sülete, valamint jogelôdje a válságkezelésben szerzett több 
mint négyéves tapasztalatával nyújt segítséget a bajba ju-
tott családoknak. A Budapesten megnyitott krízisközpont 
az eddigi gyakorlathoz képest nagyobb, és szélesebb for-
mában kíván segítséget nyújtani nemcsak a budapestiek, 
hanem az agglomeráció lakossága számára is, így az Isa-
szegen élô érintettek is igénybe vehetik. 

A szolgáltatások köre
– Jogsegély-szolgáltatás és jogi képviselet;
– Banki egyeztetés és alku;
– Egyeztetés és alku a szolgáltatókkal;
– Elárverezett vagy elvett ingatlan visszavásárlásának 

vagy visszaszerzésének segítése;
– A végrehajtások után fennmaradt tartozások csökken-

tése;

– Banki követelések újraszámítása, ellenôrzése szakértôi 
segítséggel;

– Kilakoltatott vagy kilakoltatás elôtt álló családok részére 
átmeneti szálláslehetôség keresése;

– Életmód-tanácsadás (coaching) családi pénzügyi gaz-
dálkodási tanácsadás;

– Empátiás munkakeresés ideiglenes vagy állandó mun-
kára;

– Szociális alapú ingatlanközvetítés;
– Eszközkezelôbe történô elôkészítés.

Elérhetôségek
Cím: Budapest, XIV. kerület, Stefánia út 61.
Telefon: 06-70/253-2910
E-mail: valsagkezeles2008@gmail.com 
Honlap: www.bankikarosultak.hu

Illusztráció
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Egyéves az isaszegi anonim alkoholisták csoportja
Novemberben ünnepelte elsô születésnapját Isaszegen az 
anonim alkoholisták helyi csoportja. Az AA-tagok minden 
második szerdán 18–19 óra között gyûlnek össze a család-
segítô szolgálatnál. Az AA olyan emberek önsegítô csoportja, 
akiknek már sikerült elérni a tartós józanság állapotát, vagy 

már felismerték, hogy problémájuk van az alkohollal, és sze-
retnék elérni a tartós józanságot. Az AA-nak nincs vezetôje, 
az összegyûlô emberek sorstársakként tekintenek egymásra, 
akik azzal, hogy ôszintén fel merik egymás elôtt vállalni az 
alkohollal kapcsolatos gondjaikat, merítenek a közösség ere-
jébôl.

Az AA szeretettel vár mindenkit, aki vágyik olyan embe-
rekkel találkozni, akik saját tapasztalatból tudják, hogy milyen 

az alkohollal való küzdelem, akik szeretnének olyan emberek 
közt lenni, ahol nem kell szégyenkezniük alkoholista voltuk 
miatt, s ahol sorstársaikkal közösen küzdenek a józan életért. 
Az isaszegi gyûlések nyitottak, szívesen látják azokat is, akik 
maguk nem alkoholisták, de érintettek, családjukban, bará-
taik, ismerôseik között alkoholista van.

Egy isaszegi AA-tag így vall az életérôl és az alkoholról: 
„Az életem elég szövevényesen alakult. Minden idômet az 
alkohol töltötte ki. Nem gondoltam másra, csak az italra, 
arra, hogy folyamatosan meglegyen a napi adagom. Be-
rúgtam, aludtam, nem volt más célom az életemmel, pedig 
a céljaim ott hevertek elôttem. Mígnem kaptam az élettôl 
egy hatalmas pofont, amely magamhoz térített, és elmen-
tem az AA-ba. Elsô alkalommal teli voltam fenntartásokkal, 
mit fognak mondani, miként fognak rám nézni. Ez a félelem 
egy szempillantás alatt elmúlt, amikor láttam, hogy ugyan-
olyan emberek vannak ott, mint én. Szeretettel fogadtak, 
ôk is biztattak, és ma már józan alkoholistaként élem nap-
jaimat. Mottóm: csak ma nem iszom. Egy éve alakult meg 
Isaszegen az AA, és azóta egy alkalmat sem hagytam ki. 
Nekem csodálatos minden egyes gyûlés, mert olyan em-
berekkel lehetek, akik a sorstársaim. Kérek mindenkit, ha 
gyógyulni szeretne, jöjjön el hozzánk, és legyen ô is tagunk.” 

Az összejövetelek január 9-tôl kéthetenként szerdán, 18–
19 óra között folytatódnak.

„Segítôkéz” Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat

Rendkívüli téli idôjárás 
A hideg évszak beköszöntével nemcsak melegen kell öltöz-
nünk, de a megváltozott idôjárási körülményekre is tekintettel 
kell lennünk mind a közlekedésben, mind a váratlan helyze-
tekre való felkészülésben. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság hasznos tanácsokkal a rendkívüli téli idôjárás ve-
szélyeire és az erre való felkészülésre hívja fel a figyelmet. 

Célszerû még idejében felkészülni a havazásra vagy hó-
viharra: 
–  kísérje figyelemmel a híradásokat, idôjárás-elôrejelzést;
–  készítse elô a hólapátot, sót, homokot, zseblámpát;
–  otthonában tároljon egy hétre elegendô tartós élelmi-

szert és ivóvizet az egész családnak;
–  legyen otthon a rendszeresen szedett gyógyszerekbôl 

szükséges mennyiség;
–  folyamatosan ellenôriztesse a tüzelôberendezéseket és a 

kéményt (szénmonoxidmérô);
–  a gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén ne hagyja 

nyitva a fûtôkészülék elzárócsapját.
Autóval történô közlekedés esetén csak jó mûszaki állapotú 
és téli gumikkal felszerelt gépjármûvel induljon útnak, legyen 
az autóban hólapát, vontatókötél, érdesítô anyag, elemlám-
pa, tartalék-üzemanyag, segélyhívásra alkalmas eszköz.

Forrás: www.pest.katasztrofavedelem.hu

A kihûlés megelôzése
A kihûléssel járó halálesetek megelôzése elsôsorban lakos-
sági összefogást igényel. Kérjük, amennyiben bárkinek tu-
domására jut, hogy idôs vagy beteg ember ellátatlanul, fû-
tetlen lakásban tartózkodik, vagy ha hajlék nélküli személyt 
észlel, személyesen vagy telefonon jelezze munkaidôben 
a „Segítôkéz” Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálatnál 
(Móricz Zsigmond u. 16., telefon: 06-28/494-042), illetve 
Isaszeg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügy-
félszolgálati Irodájában (Isaszeg, Rákóczi utca 45., telefon: 
06-28/583-100).

Szentgyörgypuszta és Ilkamajor külterület tekintetében 
hívható Siklósiné Tóth Mária Zsuzsanna tanyagondnok (te-
lefon: 06-20/776-3627), valamint mindennap 10.00 és 
22.00 óra között Dancsa József, a Magyar Vöröskereszt 
Pest Megyei Szervezete Gödöllô utcai gondozószolgálatá-
nak szociális munkása (telefon: 06-70/933-8181) értesít-
hetô.

Munkaidôn túl vagy hétvégén a budapesti Menhely Ala-
pítvány diszpécserszolgálatánál (telefon: 06-1/338-4186) 
teheti meg a bejelentését.

Figyeljünk jobban egymásra, hiszen ez gyakran életeket 
menthet!

Isaszeg Város Önkormányzata
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Az Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért  
Közalapítvány beszámolója
Az Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért Közalapítvány kuratóriuma megköszöni az 
isaszegi embereknek, hogy alapítványunk javára felajánlották a 2011. évi személyi 
jövedelemadójuk 1 százalékát. Az adóból befolyt összeg 64 000 forint, amit a NAV 
a közalapítvány számlájára átutalt.

Az alapítvány 2012-ben a Damjanich János Általános Iskola és a Klapka György 
Általános Iskola által szervezett nyári táborok résztvevôit személyenként 2000 fo-
rinttal támogatta.

2012. június 2-án szervezte meg a Liget-tónál a családi napot, amelyet ezentúl 
minden év júniusának elsô hétvé géjén szeretne megrendezni. Támogatta a sport-
csarnokban december 16-án megrendezett sportnapot, valamint a jövôben is vál-
lalja a sportoló gyerekek vizelet- és EKG-vizsgálatának elvégzését. 

A közalapítvány továbbra is az Isaszegen élô és dolgozó emberek javára és megelégedésére szeretne tenni.
Kérjük, hogy a következô években is támogassák alapítványunkat a személyi jövedelemadójuk egy százalékával, amelyet 

elôre is köszönünk. Számlaszámunk: 65100228-15100089. Adószámunk: 18681701-1-13
Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért Közalapítvány 

A Történelmi Vitézi Rend Isaszegi Alegység 2012. 
évben végzett tevékenységének értékelése
Az alegység tevékenységét az az elhatározás irányította, hogy az Isaszeg város kulturális életében való részvételével 
– az elôzô évek gyakorlatának megfelelôen – tovább szilárdítsa kapcsolatát a város polgáraival, szervezeteivel, s 
jó viszonyt kialakítva megismertesse a Történelmi Vitézi Rend célkitûzéseit magyarságtudatunk és hazaszeretetünk 
megerôsítésének érdekében.

Az alegység közremûködésével emlékezett Isaszeg városa 
a Don-kanyarban elesett 2. magyar hadsereg katonáira, a 
kommunizmus áldozataira, Trianon gyászos napjára. 
Az isaszegi csata elôestéjén a Dózsa György 
Mûvelôdési Otthonban – az alegység tá-
mogatásával – egy kiállítás megnyitójá-
ra került sor vitéz Nagy János László 
felvidéki fafaragó mûvész munkáiból. 
A gyôzedelmes csata reggelén a városi 
megemlékezés az Isaszegi Történel-
mi Napok keretében az alegység által 
felújított Képesfa emlékhelyen kez-
dôdött. Az év folyamán koszorúinkkal 
tisztelegve minden esetben részt vet-
tünk városunk megemlékezésein. 

A 2011-ben – többségében a Tör-
ténelmi Vitézi Rend tagjaival – alapí-
tott Tóth Árpád Nemzeti Társaskör 
idén tovább folytatta szabadegyetemi 
elôadás-sorozatát a Jókai Mór Városi 
Könyvtárban. A társaskör az év közepén 
civiltársasággá alakult. Idézet a társasági 
szerzôdésbôl: „Alulírottak a mai napon közös el-
határozással civiltársaságként megalakítottuk a Tóth Ár-
pád Nemzeti Társaskört, amely a költô keresztyén és nem-

zeti felfogásának megfelelôen a magyar hagyományok 
éltetését, megismertetését, a sorskérdéseink tudatosítását, 

a közösségi tennivalóinkból a tevékeny részvételt tûz-
te ki célul, elsôsorban Isaszeg városában.” 

A társaskör fô mozgatórugója dr. vitéz 
Székely András Bertalan, aki ezen tevé-

kenysége mellett a Kárpát-hazában élô 
nemzeti kisebbségek, az itthoni és kül-
honi magyarság összetartozás-tudatá-
nak szorosabbá tételén, nemzeti örök-
ségünk védelmén és újrateremtésén 
is munkálkodik. A Történelmi Vitézi 

Rend munkásságának elismeréseként 
a VR Érdemkereszt bronz fokozatában 
részesítette. Rendtársunk gondolatait 
zárszóként beleszôve az elkövetkezô 
év célkitûzéseibe, a 2013-as évben 
a Történelmi Vitézi Rend Isaszegi Al-
egységének tagjai és rokonszenvezôi 

nemzeti önazonosságuk megôrzése 
érdekében tovább szeretnének tervezett 

programjaikkal, kezdeményezéseikkel hoz-
zájárulni Isaszeg polgársága keresztény/keresz-

tyén hitének és magyarságtudatának megerôsítéséhez.
vitéz Bodrogi Imre Endre mb. v. alhdgy
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Advent idején
A Dózsa György Mûvelôdési Otthon dolgozóinak 
szervezésében advent vasárnapjain foglalkozáso-
kat tartottunk a gyermekeknek a mûvelôdési ház-
ban. A program keretében kicsik és nagyok ünnepi 
hangulatban karácsonyi díszeket készítettek. A fo-
nóban nemcsak táncolhattak, de kézimunkákkal is 
ismerkedhettek vendégeink. A Túlpart együttes irányításával 
a három király útra kelt a ház meseszínpadán. Az adventi 
varázslat a rendíthetetlen ólomkatona csodálatos történeté-
vel folytatódott.

A kitartás, a bátorság és a szeretet üzenetével megerô-
södve a mûvelôdési otthon elôtti kis téren a Csata Tánc-
együttes apraja-nagyja és az asszonykórus Menjünk mi is 
Betlehembe címmel kedves betlehemes játékot mutatott 
be. Igazi nagycsaládos, szeretetteljes együttléttel kívánhat-
tunk mindenkinek áldott ünnepeket. A Mikulástól karácso-

nyig címû tárgykészítô pályázatra érkezett legkiválóbb mun-
kákat is díjaztuk: a Klapka-iskolából Kanalas Mária (4. a) és 
Gál Petra (4. a) Betlehem címû munkáját. A karácsonyi ké-
peslapok az ESE-bôl érkeztek Halász Mónikától, Bisztritsányi 
Emesétôl és Bablena Boglárkától. Köszönjük. 

A lelki és szellemi készülôdés mellett „á la Marcsó né-
ni” nemzetiségi menüjével a GKRTE évadzáró gasztronómiai 
versenyérôl elhoztuk az elsô díjat a fehérasztal lovagrend 
vándorserlegével.

Verseczkyné Sziki Éva és a mûvelôdési otthon dolgozói

Az OTP Bank Lovas Világkupán jártunk
2012. november 30. és december 2. között rendezték meg 
a Papp László Budapest Sportarénában az OTP Bank Lovas 
Világkupát, amelynek az elsô nap délelôttjén tartott ingyenes 
programjára, a Nemzeti Gyerek Lovasnapra a Klapka György 

Általános Iskola ötvenkét diákja és három tanára látogatott 
el. A program nagyon változatos volt, hiszen a Pannon Lo-
vasakadémia bemutatóját, a Crazy Horse Show-t, a Sóskúti 
Manók lovastornáját, ló-erôpróba sorversenyt, magyar kutya-
fajták agilitybemutatóját, pónigaloppversenyt, szabadidomító 
lovasbemutatókat és díjugrató versenyeket láttunk. A pályák 
átépítése alatt pedig Psy Gangnam Style címû számára tán-
colhattunk a lelátón. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni Lázár Vilmosnak, a 
szervezôbizottság társelnökének, hogy rendelkezésünkre 
bocsátotta VIP-jegyeit, és Erdélyi Magdolna FEI nemzetközi 
pályaépítônek a közbenjárást és a szép pályákat. Jövôre is 
megyünk!  Erdélyi Katalin, tanár

A gasztronómiai verseny elsô helyezettje
A Gödöllô Környéki Regionális Turisz-
tikai Egyesület (GKRTE) a dr. Ketter 
László nevét viselô gasztronómiai ver-
senyével kiegészített közgyûlését és 
szakmai konferenciáját december 12-
én rendezte meg Mogyoródon. A ren-
dezvényen részt vevôk végigkóstolhat-
ták a hagyományôrzô gasztronómiai 
versenyre beérkezett, hazánkban élô 
nemzetiségekre (sváb, csángó, román, 
szlovák, tót) jellemzô menüsor ételkü-
lönlegességeit. A turisztikai szolgáltatók 
és a civilszervezetek képviselôi által el-
készített étkekrôl a Benke László olim-
piai bajnok mesterszakács irányításával 

értékelô szakmai zsûri tagjai formáltak 
véleményt.

Az elsô helyezettnek járó elisme-
rést és az ezzel a járó görögországi 
szálláshelynyereményt a Dózsa György 
Mûvelôdési Otthon tót menüje (öreg-
anyám levese, rakott savanyú káposz-
ta sült krumplival, zsemlegombóccal, 
illetve almás-habos sütemény Marcsó 
néni módra) kapta, valamint a rendez-
vényen részt vevôk helyszínen leadott 
szavazatai alapján a közönségdíjat is az 
isaszegi asszonyok érdemelték. Gratu-
lálunk!

a szerkesztôk



XII. évfolyam, 1. szám • 2013. január 11

Karácsonyi varázslat
Advent utolsó vasárnapján a Sza-
badságtörekvések Emléktemplo-
mában tartott istentisztelet után 
dr. Kardos Gábor alpolgármester 
nyitotta meg a Karácsonyi varázs-
lat címû kiállítást. Az immár hagyo-
mánnyá vált rendezvényt a humán-
erôforrás- és közoktatási bizottság 
az adventi készülôdés jegyében har-
madik alkalommal szervezte meg 
az isaszegi óvodások és iskolások 
részvételével. A decemberi kiállítás-
ra szebbnél szebb karácsonyfadísz 
alkotások érkeztek a gyermekektôl, 
a családjaik és pedagógusaik jóvol-
tából, amelyek a református és a 
katolikus templom karácsonyfáit dí-
szítették az ünnep idején. 

Köszönjük az egyházak képvi-
selôinek, hogy helyet biztosítottak 
a rendezvénynek, valamint minden 
pályamunkát készítônek, akik széppé varázsolták templo-
maink karácsonyfáit. Továbbá köszönjük a támogatóknak és 
a segítôknek, akik lehetôvé tették a rendezvény megvalósítá-

sát: dr. Kardos Gábor alpolgármesternek, Karádi Zsuzsanna 
bizottsági tagnak, valamint Vajda Tamás vállalkozónak. 

Czeglédi Sándorné bizottsági elnök 
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Könyvtári hírek
December 14-én, pén-
teken került sor a TÁNT 
idei utolsó rendezvé-
nyére könyvtárunkban. 
A vendég elôadó Dorogi 
László villamosmérnök, 
szoftverfejlesztô és gya-
korló amatôr csillagász 
volt, aki A magyarok 
csillagos ege – ôseink 
csillagképei és csillag-
legendái címmel tartott 
elôadást. 

„…A csillagok altatta és keltette nemzedékeknek ma már 
a nyomait sem találjuk széles e hazában. Ezért ma még in-
kább félô, hogy az ôsmagyar csillagos égbolt a feledésbe 
merül. Tudják ezt mindazok, akik akár a nyelvészet, akár a 
néprajzkutatás, akár a csillagászat oldaláról közelítik meg ezt 
a kérdést. A népi csillagnevek, amelyek természetszerûen 
eltérnek a hivatalosan ismert és elfogadott csillag- és csil-
lagképnevektôl, mint minden népnél, nálunk is sajátosan 
tükrözik népünk hitét, monda- és mesevilágát. Kutatásuk és 
azonosításuk ezért igen szép és rendkívül hasznos munka” 
– mondta Dorogi László, aki elôadását egy látványos plane-
táriumi bemutatóval illusztrálta. 

Az elôadást beszélgetés követte a terített asztal mellett. 
A Tóth Árpád Nemzetei Társaskör magyarságismereti sza-
badegyetemi sorozatának következô elôadása 2013. január 
25-én, pénteken fél 5-kor lesz, ahol Kovács J. Béla iroda-
lomtörténész, mûfordító Magyar vagyok, de jász címmel tart 
elôadást.

 A magyar kultúra napja alkalmából január 18-án, pén-
teken, 17 órakor író-olvasó találkozón vehetnek részt az ér-
deklôdô irodalombarátok, ahol Melocco Péter Vak ember 
visszanéz címû könyvének bemutatójára kerül sor a Mu-
ravidéki Baráti Kör és a Jókai Mór Városi Könyvtár közös 
szervezésében. Melocco Péter Budapesten született, a világ 
számos pontján élt, több mint harminc évet az Egyesült Ál-
lamokban töltött. A szerzô több mint tíz éve Szlovéniában 
él. Melocco Péter sokoldalú, sokféle tehetséggel megáldott 
személyiség: elismert iparmûvész, ötvös, de tanít magyar 
nyelvet és irodalmat is. Elsô regénye, a Vak ember visszanéz 
a Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület gondozásában 
jelent meg. A regény a budapesti könyvhét egyik nagy ér-
deklôdést kiváltó felfedezése volt. Nehéz besorolni az is-
mert mûfaji kategóriákba. Nem klasszikus, nem modern, 
nem posztmodern alkotás. A narrátor beszél a gyerekkoráról 
és késôbbi éveirôl – de nem önéletrajz. A háttérben felbuk-
kan egy család – mégsem családregény. Évekig barangol, jár 
öt kontinensen, több kalandja meg is elevenedik – mégsem 
útikönyv. Itt-ott elmélázgat, ahogy igyekszik megérteni, ami 
történt és történik vele – de nem filozófia. Akkor mi? A ta-
lálkozó nagyszerû alkalom, hogy megkérdezzük, mi volt a 
szándéka. 

A helyi AKÍK (Amatôr Költôk és Írók Klubja) 2013. évi el-
sô találkozóját is erre az estére tervezzük. Karácsonyi verseik-
bôl és prózáikból kiállítást készítettünk a Könyvtári Galériá-
ban. Az alkotások olvashatóak az isaszegonline.hu oldalon is.

Folytatódnak a mesélések keddenként 17–18 óra között, 
a hónap utolsó keddjén pedig diavetítés lesz.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk rendezvényeinkre.
Majsa Györgyné könyvtárvezetô

A szeretet ünnepén
Kis gyertyaként álltak színpadra és hir-
dették a szeretet melegét december 
13-án az ESE-ben és az idôsek klub-
jában a Klapka György Általános Iskola 
és AMI 6. a osztályának diákjai.

December 15-én, a nyugdíjasok 
karácsonyi összejövetelén adták elô a 
Karácsony szelleme címû mûsorukat. 
Betlehemi történettel és szép gondola-
tokat tartalmazó versekkel kedvesked-
tek a gyerekek. Gitár, furulya, klarinét 
és fuvola hangja csendült fel, s tette 
meghatóbbá a történetet. A hallga-
tóság vastapssal és maguk készítette 
ajándékkal köszönte meg a tanulók-
nak, hogy hozzájárultak e csodálatos 
ünnephez. 

A mûsorban szereplô diákok: Béres 
Bernadett Fanni, Bogár Zoltán, Bor-
báth Csaba, Faragó Levente, Gyurka 
Eszter, Horváth Izabella, Ilyés Dóra, 
Lázár Levente, Marton Ágoston, Miha-
lik Lizett, Molnár Tamás, Molnár Vik-
tória, Simon Beatrix, Surman Petra, 
Szijjártó Blanka, Tóth Eszter Szelli és 
Varga Virág.

A mûsort összeállította, és a tanu-
lókat felkészítette: Sindely Julianna 
tanárnô. Munkáját kollégái segítették: 
Bakos Ferenc, Szakály Róbert, Tóthné 
Ágoston Viktória és Tûz Anita.

„A boldogságot nem lehet aján-
dékba kapni, egyetlen titka: adni, min-
dig csak adni. Jó szót, bátorítást, mo-
solyt, hitet és sok-sok önzetlen, tiszta 
szeretetet.”

Akkor tán jut számodra egy csepp-
nyi boldogság, amely hamar tovaszáll, 
de megéri.

Ezzel a gondolattal szeretném 
megköszönni a gyerekek, a szülôk és a 
kollégák munkáját.

Sindely Julianna tanár
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Visszatekintés: a Falumúzeum története
Elsô rész
Az elmúlt évben ünnepeltük az új 
Falumúzeum átadásának a har-
mincadik, illetve a múzeumalapí-
tásnak a negyvenötödik évfordu-
lóját. Ebbôl az alkalomból kérem 
önöket, fogadják sok szeretettel 
az alábbi emlékezô írást tôlem: 
egy olyan személytôl, aki ez év-
ben már harminc éve a múzeum 
munkatársaként dolgozhat.

Legelôször szeretnék minden 
kedves isaszegi polgárnak, az Ön-
kormányzati Tájékoztató olvasói-
nak, ajándékozóinknak, támogató-
inknak sikerekben gazdag, boldog 
új évet kívánni. Köszönöm azt a 
sok-sok segítséget, amit az elmúlt évben a Falumúzeum ka-
pott az Isaszegi Múzeumbarátok Körétôl, a városüzemelte-
téstôl, a helyi oktatási és közmûvelôdési intézményektôl és 
az önkormányzattól.

A 2012-es év az új Falumúzeum átadásának harminca-
dik, és a múzeumalapítás negyvenötödik évfordulójának a 
jegyében telt el, számos programunk kapcsolódott e meg-
emlékezéshez. A programokról szóló beszámoló elôtt vissza-
tekintést teszek a múzeumalapítás kezdeteire, hiszen enél-
kül nem lenne teljes a harminc év sem. 

Kötelezô megemlékeznünk a Gödöllôrôl elszármazott, 
írói, történészi ambíciókkal megáldott Szathmáry Zoltán 
(1901–1989) hentes- és mészárosmesterrôl, a múzeum 
alapítójáról és segítô munkatársairól. Zoli bácsi egész életét 
az isaszegi történeti és néprajzi értékek, emlékek összegyûj-
tésére tette fel. Emellett amatôr régészeti kutatásokat, lelet-
mentéseket is folytatott. Ô volt a múzeumunk megálmodója 
és alapítója. Saját gyûjteményét ajánlotta fel a köz javára, 
hogy múzeum létesülhessen. Nevéhez fûzôdik Isaszeg elsô 
jelvényének elkészíttetése, a lengyel–magyar baráti találko-

Szenteld, oh magyar, hazádnak 
Kebled szebb érzelmeit: 
Romlott szív és romlott elme, 
Kit hazája hô szerelme, 
Szép tettekre nem hevít.

(Bajza József)

Mikulás-keresô túra százhúsz résztvevôvel
December 8-án, szombaton az Isaszegi Nyugdíjasok Bará-
ti Köre és az Isaszegi Természetbarát Klub nagy sikerû Mi-
kulás-keresô túrát rendezett. Az úton sosem látott létszámú 
túrázó vett részt, köztük legnagyobb 
örömünkre rengeteg gyerek. Mérsé-
kelt hidegben, az eseményhez illô ha-
vas tájon túráztunk. A táv 8,5, illetve 6 
kilométer volt.

Klubunk tagjaival és vendégeivel 
javarészt az isaszegi vasútállomá-
son találkoztunk, majd átvonultunk 
a nyugdíjasok székházába. Rövid kis 
útbaigazítás után – amelynek során a 
gyerekek megtudhatták, hogy a fákon egyre nagyobb Miku-
lás-képek segítik a nagyputtonyos megtalálását – indultunk 
is. Az Öregtemplom mellett elhaladva jutottunk fel a mere-
dek úton a Kálváriára. Az erdôbe érve elkezdett emelked-
ni az út, amelynek nehezét az út melletti gyönyörû, mély 
horhos látványa puhította. Az öreghegyi házakat elérve a 
Kálvária-hegy felé vettük az irányt. Mielôtt a széles kocsiutat 
elhagytuk, megvártuk a lemaradókat. 

A nagyobbodó képek jelezték, hogy már nem lehetünk 
messze a Mikulástól. És láss csodát: a Honvédsíroknál meg 
is leltük a Mikulást és a Krampuszt. A jóságos Mikulás min-

den gyereknek és felnôttnek (mert persze 
mindenki jó volt) csomagot adott. A gye-
rekek a Krampuszt megkergették, húzták 
a farkát, havat szórtak rá, ráncigálták. Még 
jó, hogy nekünk nem egy mogorva Kram-
pusz jutott, hanem egy nem túl szigorú, 
minden játékra, civódásra kész, vidám 
és szerethetô. A Mikulás kérésére a bát-
rabb gyerekek verset mondtak, énekeltek. 
A szereplôk külön ajándékot is kaptak.

Tovább kellett mennünk, mert néhányan már fázni kezd-
tek. Piros jelzésen a Honvédszobor felé araszoltunk, sajnos 
sok helyen fa nélküli erdôben. A szobornál nagyon élvezték a 
gyerekek a meredek hegyoldalon való lecsúszást, legurulást, 
szánkózást. Betértünk még a Nyugdíjasok Baráti Körének he-
lyiségébe, ahol szorgos asszonykezek forró teát, zsíros ke-
nyeret készítettek a túra résztvevôinek. 

Notter Béla, ITK
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zók, valamint számtalan rendez-
vény, kiállítás az ô érdeme. Nem-
zedékekkel ismertette, szerettette 
meg a történelmet. Honszeretete 
példamutató volt.

Késôbb nagyszerû társakra 
is talált: Szentiványi Gyulára és 
dr.  Barabás Géza községi orvosra. 
Ez a „triász” – ahogyan Zoli bácsi 
nevezte – sok nevezetes, szép ki-
állítást rendezett községünk múlt-
jából. A fô cél a múzeum létesítése 
volt. Az összegyûlt értékes tárgyak 
és dokumentumok Szathmáry Zol-
tán lakásán leltek otthonra, hogy 
majd idôvel egy leendô múzeum-
ban nyerjenek végsô elhelyezést. 

1948-ban a Centenáriumi Emlékbizottság titkárává is 
megválasztották. Ekkor Szentiványi Gyulával közösen nagy-
szabású kiállítást készítettek Isaszeg történetérôl. 

1949-ben, az isaszegi csata 100. évfordulóján az eddig 
összegyûjtött tárgyakból, dokumentumokból múzeumi kiál-
lítást rendezett. Kezdeményezésére ugyanebben az évben 
felépült a Szabadságtörekvések Emléktemploma (reformá-
tus templom), majd megalakította a Múzeumi és Mûemléki 
Bizottságot. Fáradhatatlanul járta a levéltárakat Budapesten 
és Vácon, hogy minél több, a községre utaló adatot tudjon 
összegyûjteni. Összeírta a község ôstelepülési helyeit, s tár-
saival azokat bejárva régészeti tárgyakat gyûjtöttek. A rég-
múltra vonatkozó visszaemlékezéseit a pályázatoknál hasz-
nosította. 

Magángyûjteményét a Közoktatásügyi Minisztérium 
1951-ben nemzeti értékû magángyûjteménnyé nyilvánítot-
ta. 1958. április 6-án Ladányi István tanár kezdeményezésé-
re Iskolamúzeum létesült, amely 1961 májusáig mûködött. 
Ettôl kezdve felgyorsultak a múzeumalapítási törekvések. 
A helyi tanácsi vezetés Isaszegi Történelmi Napok rendez-
vényt szervezett, és Szathmáry Zoltán helytörténeti kutató a 
volt pártház helyiségében mutatta be értékes községtörténe-
ti gyûjteményét. 

Hosszú évtizedeken át tartó várakozás után, 1964-ben 
a Nagyközségi Tanács múzeumi kiállítás céljára átadott egy 

110 éves épületet, amelyben elôt-
te orvosi rendelô, cukrászda, majd 
tanterem volt. Hallatlan nagy erô-
vel indultak be a leendô múzeum 
felújítási munkálatai.

Az elsô kiállítás 1965. április 
4-én nyílt meg, s bár rövid életû 
volt, mintegy ezerkétszáz látoga-
tó tekintette meg. Novemberre a 
gyûjtemény helyiségeinek javítási 
munkálatai is befejezôdtek. Sajnos 
– politikai döntés eredményeként 
– a kész épületben a Nagyközsé-
gi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
magtárat létesített. Ez borzasztó 
csapás volt a múzeumot létrehozó 
Múzeumi és Mûemléki Bizottság 

tagjaira (elnöke: Szilágyi Sándor, titkára: Szathmáry Zoltán). 
De ez a döntés nem vette el kedvüket, még elszántabbak 
lettek. Kimondták a jelszót: Isaszegen lesz múzeum! 

1966-ban Mezôsi Károly megyei múzeumigazgató köz-
benjárása nyomán végre pozitív fordulatot vett az isaszegi 
múzeum ügye: az Iparmûvészeti Múzeum patinás tárlóiban, 
a Szépmûvészeti Múzeumból és a Petôfi Irodalmi Múzeum-
ból kapott bútorokkal, több országos és megyei múzeum 
muzeológusainak (köztük dr. Ikvai Nándor néprajzkutató, 
késôbbi megyei múzeumigazgató) szakértô támogatása se-
gítségével 1967. október 22-én végre megnyílhatott a Hely-
történeti Gyûjtemény, amely a megnyitás napján négyszáz 
látogatót fogadott.

Szathmáry Zoltánt a múzeum létrehozásában végzett 
munkájának elismeréséül a mûvelôdési miniszter magas ál-
lami kitüntetésben részesítette. 

A kiállítás elôkészületi munkáiban jelentôs érdemeket 
szerzett Blázsovits László Zrínyi utcai lakos, a Múzeumi és 
Mûemléki Bizottság tagja, aki megszámlálhatatlan társadal-
mi munkaórát áldozott a múzeum ügyéért. A felújításban fá-
radságot és idôt nem sajnálva, lelkesen segítettek felnôttek 
és fiatalok egyaránt (a teljesség igénye nélkül): Csárádi Já-
nos, Hernyes István, Hortobágyi János, Aszódi László, Kiszel 
László, Proksza Ildikó, Bazsik Béla, Balázs István, Budavári 
Erzsébet, Bezák Ferenc, ifj. Bezák János, Verseczky József, 

Turistaérem kapható a Falumúzeumban
A turistaérem kerek, fából faragott, kiégetett korong. Kedves, ízléses emléktárgy, de több is 
annál: érem, amely azt bizonyítja, hogy ön személyesen is meglátogatta Magyarország 
valamely gyönyörû vidékét. Barangolja be ön is hazánkat, ismerje meg az ország szá-
mos rejtett értékét, és eközben gyûjtse a turistaérméket, amelyekre rápillantva min-
dig felidézôdnek a csodás emlékek. A turistaérmékhez egy speciális gyûjtôjáték is 
kapcsolódik. Az érmérôl és a játékról további információk a www.turista-erem.hu 
honlapon olvashatóak. Az érméket kizárólag az adott idegenforgalmi látványos-
ságnál lehet megvásárolni (máshol nem kaphatóak). December óta az isaszegi 
Falumúzeumban a honvédemlékmû grafikáját ábrázoló turistaérem vásárolható.
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A római katolikus egyházközség eseményei
A baba-mama klub minden csütörtökön délelôtt 10 órától 
várja a kismamákat, kisgyermekes anyukákat a katolikus ott-
honban.

Egyházközségi farsangi bál lesz 2013. január 26-án, dél-
után 5 órától a mûvelôdési otthonban. A bál bevételével a 
Szent Rita Alapítványt szeretnénk támogatni. További részle-
tekrôl és a belépôjegyek vásárlásával kapcsolatban érdeklôd-
ni lehet Szárazné Marikánál. E-mail cím: szaraznemarika@
citromail.hu

Újév
Hittanórán beszélgettem a gyerekekkel arról, hogy tesznek-e 
fogadalmat ilyenkor év elején. Az volt a legtöbb gyerek vé-
leménye, hogy nem érdemes, hiszen úgy sem tartják meg. 
Az elsô gondolatom az volt, hogy micsoda élettapasztalata 
lehet egy általános iskolásnak. Már tudja, hogy nem érde-
mes semmi jót elôre elhatározni. Azután rájöttem, csak azt 

szajkózza, amit a felnôttektôl hallott. Pedig higgyék el, nagyon 
fontos fogadalmat tenni minden év elején. Nem olyasmikre 
gondolok, hogy leszokni a cigarettáról, vagy leadni pár kilót. 
Ahhoz, hogy tudjuk, min kellene változtatni, ismernünk kell 
magunkat. Ha végiggondoljuk, hogy milyen hibáik vannak a 
családtagjainknak, munkatársainknak, nézzük meg, hogy ezek 
megvannak-e bennünk is! Figyeljünk a szavainkra, játsszunk le 
egy-egy szóváltást magunkban újra! Nézzünk körül, hol hagy-
juk szanaszét a holminkat, rend van-e körülöttünk! Keressük 
meg a legapróbb hibánkat, és fogadjuk meg, hogy azon pró-
bálunk változtatni! Ne várjuk meg vele a következô évet! Ne 
tegyük függôvé attól, hogy ha a másik változtat a magatartá-
sán, akkor én is! Kis lépésekkel nagyon messzire el lehet jutni. 
Fontos, hogy legyen egy jó cél, ami felé elindulunk, és tudjuk, 
hogy nem vagyunk egyedül. Szeretettel, türelemmel, békével 
teli esztendôt kívánok minden kedves olvasónak.

Szárazné Marika

Centenáriumi emlékplakett az Isaszegi Sport Egyesületnek

December 17-én a megyeháza dísztermében, mintegy száz-
ötven fô részvételével tartotta hagyományos évzáró ünnep-
ségét a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség. Az ünnepségen 
Szlahó Csaba társadalmi elnök köszöntötte a megjelenteket, 
s számolt be a bajnokságok anyagi támogatásáról. Benkô Ta-
más, az MLSZ Pest megyei igazgatója mutatta be a nagy 
sikerrel lebonyolított utánpótlás Grund Road Show program 
közremûködôit: Várhidi Péter, Te-
lek András, Fehér Csaba, Fekete 
László, Kovács Zoltán és Lisztes 
Krisztián válogatott labdarúgókat, 
akik a programban kiemelkedô 
teljesítményt nyújtó gyerekeknek 
adtak át értékes ajándékokat.

Az alapításuk jubileumát a kö-
zelmúltban ünneplô klubok tevé-
kenységét Jakab Béla, a PMLSZ 
tiszteletbeli elnöke méltatta. 
A 100 éves aszódi, gyömrôi, isaszegi, maglódi és pomázi, a 
90 éves sülysápi, szigetszentmiklósi és tököli, a 80 eszten-
dôs taksonyi és turai, valamint a 60 éves táborfalvai egyesü-
letek emlékplakett kitüntetésben részesültek. Az 1911-ben 
alapított, a Nemzeti Sport és a Sporthírlap korabeli számai 
szerint már 1911 novemberében mérkôzéseket játszó, alap-
szabályát 1912. május 4-én elfogadó Isaszegi Sport Egyesü-

let részérôl a rangos elismerést Turányi Lászlóné egyesületi 
elnök vette át, aki Kovács János elnökségi tag társaságában 
vett részt az ünnepségen.

Idén elsô alkalommal adták át a legtöbb szavazatot ka-
pott labdarúgóknak a Pest Megyei Amatôr Aranylabdát, ame-
lyet ifjabb Albert Flórián korábbi válogatott játékos adott át a 
harmadik helyezést elért hévízgyörki Gelei Tibornak, a má-

sodik helyezettnek, az egykori vá-
logatott, jelenleg nagykôrösi Tóth 
Mihálynak, és az elsô helyezést 
elért dabasi Wrábel Józsefnek.

Pest Megye Labdarúgásáért 
kitüntetésben Belák Gyula (Vác 
FC–Samsung), Csiki Károly (a 
Magyar Labdarúgó Szövetség 
versenyigazgatója, aki 1981-ben 
a Pest Megyei Labdarúgó Szövet-
ség fôtitkári tisztségébôl került az 

MLSZ apparátusába), Ekrik István (Kakucs KSE), Gyöngyösi 
Károly (Pilisi LK), Hanzl József (Gödöllôi SK), Nagy György 
(PMLSZ Versenybizottság), Palcsó András (Abony KID FC) 
és Pintér Sándor (Budakalászi MSE) részesült. A jól sikerült 
focigála – szendvics és üdítô fogyasztása mellett – élménye-
ket felidézô baráti beszélgetésekkel zárult.

Szendrô Dénes

Ragács István, Kókai István, Kövesdi József, Hanák János, 
Nagy Ferenc, Nagy József, Nagy Zoltán, Hernyes János, Lá-
zár Vera, Sztrizs Judit, Hajdú Anna, Szarvas Ildikó. Albert Ist-
ván, Simon József, Hajdú István, Cserkész László, Surman 
Mihály, Sziráki Mihály. 

Baksa Imréné és dr. Kemény Jánosné a népviseletes ru-
hák beszerzésben és a kiállításra való elôkészítésében, tisz-
tításában segített. Dr. Kemény János 2000 forint támogatást 
nyújtott a régi Falumúzeum felújítási munkálataihoz. 

Szmolicza József gyûjteménykezelô
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EmlékmŰsor
Január 11., 18.00:  A 2. magyar hadsereg a Donnál – filmvetítés. Rend-

hagyó történelemóra a mûvelôdési otthonban
Január 12., 18.00:  Mécsesgyújtás a hetven évvel ezelôtt a Don-kanyar-

ban elesettek emlékére a Hôsök és Áldozatok emlékparkjában. Köz-
remûködnek a Börzsönyi Lövészklub Magyar Honvédvadász Hagyo-
mányôrzô Csoport tagjai és a Történelmi Vitézi Rend Isaszegi Alegysége 

Foglalkozás
Január 19., 16.00:  A magyar kultúra napja. Rendhagyó néprajzóra – 

Szûkebb hazánk Isaszeg (részletes program a plakátokon és a mûvelô-
dési otthon honlapján)

rEndEzvényEk a FalumúzEumban
Január 25., 17.00:  Idôutazás a történelem nyomában 2. – Az állam-

alapítás kora és az 1265-ös isaszegi csata
Január 26., 15.00:  Az Isaszegi Múzeumbarátok Körének éves közgyû-

lése

Farsang
a mŰvElŐdési otthonban
Január 25., 14.00:  A Damjanich János Általános Iskola alsó tagozatos 

tanulóinak farsangi mulatsága.
Január 26., 17.00:  A katolikus egyházközség farsangi bálja

ElŐzEtEs
Február 2., 13.00:  Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének farsangi bálja
Február 5., 14.00:  Tanmese – rendhagyó irodalomóra a Damjanich Já-

nos Általános Iskola tanulóinak elôadásában

szolgáltatások 
a mŰvElŐdési otthonban
Hétfônként 18.00:   KRESZ-tanfolyamra jelentkezés és tájékoztatás
Január 21., 14.00–18.00:  A Zöld Híd Régió Kft. (hulladékgyûjtés és 

-szállítás) ügyfélszolgálata

Programajánló
Meghívó

Az Isaszegi Természetbarát Klub (ITK), az Isaszegi 
Múzeumbarátok Köre és a Falumúzeum tisztelettel 

meghívja Önt és kedves családját a 

MÚZEUMI ESTÉK
címû programjának soron következô rendezvényére

2013. január 19-én, szombaton 16 órára  
a Falumúzeumba, az

Ausztria – Tirol és a Lajta-hegység 
címû vetített képes elôadásra

az ITK elsô félévi túráiról.

Elôadó: Notter Béla elnök (ITK)

Információ:  
Falumúzeum, 2117 Isaszeg, Madách Imre utca 15.

Telefon: 28/582-280
E-mail: muzeum@isaszeg.hu

Honlap: http://muzeum.isaszeg.hu

A belépés díjtalan. Minden érdeklôdôt szeretettel várnak a szervezôk.

Állategészségügyi akció
A NOÉ Állatotthon Alapítvány a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld 
Forrás program támogatásával macskaivartalanítási akciót hirdet. 
A  támogatás célja a genetikailag megbízható vadmacskaállomány vé-
delme, amelynek érdekében Isaszeg kiemelten fontos az ivartalaní-
tási kampány szempontjából. Az akcióban azok az állattulajdonosok 
vehetnek részt, akik lakcímkártyával tudják igazolni címüket.

A gazda által fizetendô kedvezményes ivartalanítási költség: nôs-
tény macska esetén 3000 Ft, kandúr esetén 2000 Ft. 

Az ivartalanítást végzô állatorvos: dr. Dian Tamás, Maglód. Az ivar-
talanítási akció 2012. december 20-tól a támogatás pénzügyi kereté-
nek kimerüléséig, de legkésôbb 2013. február 28. napjáig tart.

A kedvezményes ár csak az alábbi elérhetôségeken történô elô-
zetes regisztrációval érhetô el: az ivartalanitas@noeallatotthon.hu 
e-mail címen vagy a 70/538-8102-es telefonszámon.

Meghívó
A Jókai Mór Városi Könyvtár és a Muravidék Baráti Kör Kulturális 

Egyesület szeretettel meghívja Önt és kedves hozzátartozóit, barátait 
2013. január 18-án (pénteken) 17.00 órára 

a Jókai Mór Városi Könyvtárba 
(2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2. I. emelet, tel.: 28/582-045) 

Melocco Péter Vak ember visszanéz 
címû regényének bemutatójára.

A könyvet méltatja és a szerzôvel beszélget: Mélypataky Ágnes. 
A narrátor beszél a gyerekkoráról és késôbbi éveirôl, felbukkan  

egy család, jár öt kontinensen, igyekszik megérteni, mi történik vele.  
De a könyv nem önéletrajz, nem családregény, nem útikönyv  

és nem is filozófia. Üzenete a „vak ember” belsô látásából, kifinomult 
érzékelésébôl fakadó, szavak mögötti, félelmet feloldó mosoly.
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Ügyeleti ellátás
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára sa-
ját háziorvosuk áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–
1800 óra között, pénteken 1130–1800 óra között készenléti 
szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátására, amely 2013. 
január hónapban az alábbi idôbeosztás szerint hívható:

01. kedd Gödöllô 17. csütörtök Dr. Tordai Gábor

02. szerda Dr. Eszlári Egon 18. péntek Dr. Kürti József

03. csütörtök Dr. Tordai Gábor 19. szombat Gödöllô

04. péntek Dr. Tordai Gábor 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. Eszlári Egon

10. csütörtök Dr. Tordai Gábor 26. szombat Gödöllô

11. péntek Dr. Mészáros Zsolt 27. vasárnap Gödöllô

12. szombat Gödöllô 28. hétfô Dr. Mészáros Zsolt

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  
Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 28/430-655 
Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 
8 óráig, illetve hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 
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
A közterület-felügyelet telefonszáma (hívható munka-
idôben) 70/387-2698, 70/315-2314

Anyakönyvi hírek
a 2012. XI. 16. – XII. 15. közötti idôszak eseményeirôl

Születések

Isaszegi Dominik, Kanalas Alisa,  
Hujacz Jázmin Mónika, Törô Alexandra, Heusz Lilla, 
Roznik Dávid, Berta-Kiss Zoé Irén

Házasságkötések

Csaba Anikó és Roznik Dávid
Hajdu Anna és Koltai István

50 év egymás szeretetében

Várnai Irén és Rácz Pál 1962. november 3-án,
Kovács Anna és Kosik János 1962. december 8-án,
Katus Julianna és Király József 1962. december 15-én 
kötöttek házasságot Isaszegen.

60 év egymás szeretetében

Sárvári Mária és Czakó Béla 1952. november 29-én kö-
töttek házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Halálesetek
Freitics István (68 éves), Fenyves utca 40.
Vidák Sándorné Vidák Ilona (81 éves), Madách utca 46.
Ecseri Mihályné Pálfalvai Anna (90 éves), 
Templom utca 16.
Lovász Józsefné Hrustinszki Veronika (92 éves), 
Május 1. utca 70.
Zostyák Ferencné Gubala Sarolta (76 éves), 
Diófa utca 11. 

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Polgármesteri hivatal

Kutyacsip január elsejétôl

Január 1-jétôl hatályos a kedvtelésbôl tartott állatok tar-
tásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendelet mó-
dosítása, amely elôírja, hogy a négy hónaposnál idôsebb 
ebek csak elektronikus transzponderrel (csippel) meg-
jelölve tarthatóak. Fontos tudni, hogy az állatok védel-
mérôl és kíméletérôl szóló törvény kimondja, hogy az eb 
transzponderrel történô megjelöléséért legfeljebb 3500 
forint kérhetô az állat tartójától, amely magában foglalja 
a transzponder árát, a beültetés díját és az országos eb-
adatbázisba való regisztráció díját is.

Az európai elvárásoknak megfelelô, felelôs állattartási 
szemlélet meghonosítását segítô kormányrendelet alkal-
mazásával átláthatóbb lesz a hazai ebállomány, és csök-
kenhet a kóbor kutyák száma. www.kormany.hu



Pest–Pilis–Solt vármegye 353 évvel ezelôtt, 1659. december 4-én jött létre. Pest Megye Közgyûlése 1999-ben ezt 
az évfordulót megyenappá nyilvánította, amely alkalomból évente ünnepi közgyûlést tart. Ezen a napon adják át 
a megyei kitüntetô díjakat, elismerve a közmûvelôdés, a tudomány és a kultúra, a közoktatás és az építészet, az 
egészségügy és a környezetvédelem, valamint a közbiztonság és a társadalmi összetartozás érdekében tett erô-
feszítéseket. Ilyenkor az ország legnépesebb megyéjébôl, a 187 városból és településrôl sokan érkeznek a megye-
házára, ahol köszönetet mondanak mindazoknak, akik a hivatásukban vagy a mindennapokban képesek voltak 
példamutató tettekre, átlagon felüli teljesítményekre.

A december 7-én megrendezett ünnepség több okból is különleges volt. Idén az ünnepség 
részeként tartották meg a Pest megyei Sportkarácsonyt is, a megye amatôr és professzionális 
sportolóinak találkozóját. A kialakult hagyományoknak megfelelôen elsôként Szûcs Lajos, a 
Pest Megyei Közgyûlés elnöke a Pest Megye Díszpolgára díjat adta át Csoóri Sándornak, majd 
a Pest Megyéért emlékérem következett, és azután a különbözô díjak. Tudományos díjat ka-
pott prof. dr. Perczel András, az Eötvös Loránd tudományegyetem tanszékvezetôje. 

Városunknak is jutott 2012-ben egy díj: dr. Székelyné 
Opre Mária, a humánerôforrás- és közoktatási osztály vezetôje ve-
hette át a Pest Megyei Médiadíjat. Az elismerô cím indoklásában 
megemlítették több évtizedes kiváló köztisztviselôi munkáját, amely 
mellett éveken keresztül odaadóan és kimagasló színvonalon szer-
kesztette az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztatót, valamint több helyi 
és térségi kulturális rendezvény szervezôje volt. Fotóiból falinaptár, 
zsebatlasz, várostérkép készült. Az újság szerkesztése után a helyi 
televízió adásait tette közérdekûvé és színvonalassá. Fáradhatatlanul, 
tevékenyen vesz részt a település kulturális életének szervezésében, 
sikeres kommunikációjában. 

A sportolókat dr. Simicskó István, az Emberi Erôforrások Minisztériumának sportért felelôs 
államtitkára köszöntötte és méltatta. Elismeréssel szólt a magyar olimpikonok teljesítményé-
rôl, s kijelentette: Magyarország a sport terén ma nagyhatalomnak számít, amit az idei olim-
piai eredmények is igazolnak. Kimagasló teljesítményéért jutalmazták többek között Berki 
Krisztián olimpiai bajnok tornászt, Cseh László olimpiai bronzérmes úszót, Kammerer Zoltán 
olimpiai ezüstérmes kajakozót, Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes cselgáncsozót, valamint 
Krajnyák Zsuzsa paralimpiai ezüst- és bronzérmes kerekesszékes vívót.

Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke Szûcs Lajossal közösen Testnevelési 
és Sport díjat adott át az olimpiai bajnok kardvívó Szilágyi Áronnak.

„Önök nagykövetei annak a magyar sportnak, amely játékos formában olyan képességek-
re tanít, amelyekre egy sikeres nemzet jövôjét építhetjük” – mondta az eseményen Simicskó 
István. „Az idei sportsikerek láttán egy nemzet emelhette fel fejét, s térhetett vissza a hite.”

Szerkesztôségünket különös büszkeséggel tölti el, hogy munkatársunk, dr. Székelyné Opre 
Mária kimagasló kitüntetést nyert el.  Dr. Kardos Gábor

Elismerés Isaszegnek
Pest megye ünnepnapján
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