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Víziközmű-szolgáltatói tájékoztató
a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz- illetve a közüzemi csatornamű-használatért 2013. július 1-jétől  
fizetendő díjakról

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. tör-
vény 4. § (1) bekezdése alapján A víziközmű szolgáltatásá-
ról szóló 2011. évi CCIX. tv. (a továbbiakban: Vksztv.) 2. § 
15. pontjában meghatározott lakossági felhasználók részére 
a Vksztv. 2. § 24. pontjában meghatározott víziközmű-szolgál-

tatás tekintetében a számlában meghatározott fizetendő szol-
gáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) 2013. 
július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatko-
zásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogsze-
rűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, 

A lap tulajdonosa: isaszeg Város Önkormányzata. Kiadó: la4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: dr. Kardos gábor.  
Szerkesztô: adorjánné Fehér Éva. Tördelôszerkesztô: Komlós andrea. Szerkesztôség: 2117 isaszeg, rákóczi utca 45.

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

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

Részletek a képviselő-testület döntéseiből
Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2013. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésén döntött 
arról, hogy megbízza Horváth Istvánt az Isaszegi Gazdasá-
gi Ellátó Szervezet (2117 Isaszeg, Madách Imre utca 14.) 
magasabb vezetői feladatainak ellátásával öt év időtartamra, 
2013. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig. 

A  képviselő-testület az isaszegi civilszervezetek, egye-
sületek, alapítványok támogatására pályázatot írt ki a 2013. 
évi költségvetés támogatási keretében erre a célra biztosított 
1 000 000 Ft összeg terhére, amelyet az alábbi pályázati fel-
hívásban tesz közzé.

Civil pályázat
A  pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 

Isaszeg, Rákóczi u. 45.
A pályázat célja: isaszegi székhelyű civilszervezetek, egye-

sületek, alapítványok helyi programjainak, működésük-
nek a támogatása.

A  pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptem-
ber 9., 10.00 óra.

A  pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, két 
példányban, az adatlapok és a pályázati útmutatóban le-
írtak szerinti mellékletek, igazolások csatolásával. A bo-
rítékon fel kell tüntetni: „Civil pályázat”.

A  pályázat érvényessége: a pályázati adatlapok, űrlapok, 
mellékletek, igazolások megléte, érvényessége a pályáza-
ti útmutató szerint. Az érvényes pályázat benyújtásának, 
a pályázati összeg felhasználásának és elszámolásának a 
feltétele Isaszeg Város Önkormányzatának a közpénzek 
felhasználásáról és a közpénzekből nyújtott támogatás 
rendjéről szóló szabályzat mellékletét képező dokumen-
tumok kitöltése is, amelyek megtalálhatóak Isaszeg vá-
ros honlapján a civilszervezetek menüpont alatt (www.
isaszeg.hu/civil szervezetek/támogatási szabályzat).

A pályázat benyújtásának helye: Isaszegi Polgármesteri Hi-
vatal (titkárság), 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. szeptem-
ber 17.

A pályázatok eredményéről történő értesítés módja, a 
döntés közzétételének helye, ideje: a képviselő-testü-
leti döntést követően azonnal a városi honlapon, a soron 
következő Isaszeg Önkormányzati Tájékoztatóban.

A  támogatási szerződés megkötése: az Isaszegi Polgár-
mesteri Hivatal Gazdálkodási és Adóosztályán.

A támogatás formája, módja: vissza nem térítendő, egy-
szeri átutalás.

A pályázat elszámolási határideje: 2013. december 15., 
szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásával, ami fel-
tétele a következő évi pályázaton történő részvételnek.

A  pályázati anyag hozzáférhetősége: letölthető a www.
isaszeg.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a pol-
gármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján vagy a titkár-
ságán.

Egyéb információ: A pályázatok érvényességét az ügyren-
di, jogi és önkormányzati koordinációs bizottság vizsgálja, 
a humánerőforrás- és közoktatási bizottság készíti elő a 
képviselő-testületi döntést.

A pályázatról bővebb információ kérhető: dr. Székelyné 
Opre Máriától, a humánerőforrás- és közoktatási osztály 
vezetőjétől a 28/584-590-es vagy a 70/387-2694-es 
telefonszámon.

A  nyertes civilszervezetekkel az önkormányzat támogatási 
szerződést köt a pályázati útmutatóban foglaltak szerint. 

A támogatásokat a szervezetek kötelesek a 2013. évben 
felhasználni, az elnyert összeggel és a számlák másolatával 
az Isaszegi Polgármesteri Hivatalban 2013. december 15-ig 
elszámolni. 

Hatvani Miklós polgármester

Isaszeg művészetéért
 

Az Isaszeg művészetéért díj azoknak az irodalom, a képző-, 
az ének-, a zene-, a tánc és a színművészet és más művé-
szeti ágakban, valamint a művészeti oktatásban tevékenyke-
dő személyeknek és közösségeknek adományozható, akik 
(amelyek) az adott területen végzett kiemelkedő munkájuk-
kal a szűkebb és tágabb környezetükben megbecsülést sze-
reztek, Isaszeg város hírnevét gyarapították.

Augusztus 20-án, a Szent István római katolikus templom 
előtt megtartott városi ünnepség keretében Hatvani Miklós 
polgármester dr. F. Orosz Sára DLA keramikusművésznek 
és Futó Tamás grafikusművésznek nyújtotta át a kitüntetést 
a hosszú éveken keresztül végzett áldozatos tevékenységü-
kért.

Kivételesen magas színvonalú művészeti eseményekkel 
és élményekkel gazdagította közel két évtizedig a város lakóit 
az annak idején még Isaszeg községben 
letelepedett művészházaspár.

Az Isaszeg Művészeti Alapítványt 
1996-ban alakította Futó Tamás. Ez az 
év azonban csupán a bírósági bejegy-
zés éve volt, hiszen már jóval korábban, 
1993-ban, Isaszegre településükkor hoz-
zákezdtek a település és a régió kultúráját 
építő munkához. Szándékaik már akkor 
megegyeztek a későbbi alapítványi célok-
kal. Ők és a kuratórium minden tagja, va-
lamint az önkéntes segítőik végig térítés 
nélkül végezték a munkájukat. 

A  szaktudásukkal, a kapcsolatrend-
szerükkel rendszeresen támogatták a 
Gaudium Carminis fesztiváldíjas női ka-
marakórust – akiket a művészeti napokon 
rendszeresen felléptettek –, az Isaszegen 
élő, művészeti pályán továbbtanuló diákokat, a Jókai Mór Vá-
rosi Könyvtár előadásait, a Dózsa György Művelődési Otthon 
és Múzeum tevékenységét, a művészeti iskolát, a község-
ben/városban létrejött számos értékes kezdeményezést, 
szavalóversenyt, pályázatot, kiállítást, fesztivált, ünnepséget, 
koncertet. 

A  művészházaspár évente alapítványi estet rendezett 
Szent Iván-napkor, amelyeknek során a muzsikáé volt a fő-
szerep. Évi rendszerességgel hívták életre a Magyarországon 

párját ritkító művészeti fesztivált Isaszegi Művészeti Napok 
néven. Mind az alapítványi estek, mint a művészeti napok 
olyan műsort kínáltak, amelyben Európa- és világhírű művé-
szek léptek színpadra vagy állították ki műveiket. 

Évről évre színes és változatos gyermekelőadás, képző- 
vagy iparművészeti kiállítás, klasszikus és könnyűzenei kon-
cert, gasztronómiai verseny, valamint világhírű magyar tudó-
sokkal, művészekkel való beszélgetés várta az érdeklődőket. 
A művészházaspár eddigi tevékenységével nem csupán a 
településen, de a Gödöllői kistérség művészeti életében is 
meghatározóvá vált. A  művészeti napok látogatottsága ki-
terjedt a régióra is. 

Gaudium Carminis kamarakórus és vendégei az isaszegi 
Öregtemplomban címmel professzionális – stúdiófelvéte-
leket is tartalmazó – hanglemezt jelentettek meg a Roland 
East Europe céggel közös gondozásban. Ez egy különleges 
felvétel, amely a kóruson kívül olyan nemzetközi hírű mu-

zsikusok játékát tartalmazza, akik felléptek 
az Isaszegi Művészeti Napokon.

Futó Tamás tervei alapján, F. Orosz 
Sára kerámiáival épült meg 2010-ben 
az isaszegi temető melletti Kálvária-dom-
bon, az Öregtemplom szomszédságában 
a város egyik legújabb nevezetessége a 
Keresztút. Az isaszegieket büszkeséggel 
tölti el ez a látványosság, ami zarándoko-
kat, turistákat vonz ide.

Bár rajtuk kívül álló okokból 2011-
ben rendezték az utolsó, XVIII. Isaszegi 
Művészeti Napokat, és 2012-ben az ala-
pítványt is megszüntetni kényszerültek, 
a rendszerváltozás utáni legjelentősebb 
kulturális kezdeményezés fűződik a Futó 
házaspár nevéhez Isaszegen. Számukra 
a mérce mindig is az egyetemes magyar 

művészet volt, amelyet alkotóként ők maguk is műveltek, 
emellett jó lokálpatriótaként kezdettől fontosnak érezték, 
hogy a hely, ahol élnek, gazdagodjék a programjaik által. 
Tudnunk kell, hogy ezzel jelentős mértékben hozzájárultak 
a település kulturális arculatának formálásához, hisz ilyen és 
hasonló események alakíthatják valódi várossá Isaszeget. 

E csaknem két évtizedes tevékenységért mond köszöne-
tet az önkormányzat az Isaszeg művészetéért díjjal.

Isaszeg Város Önkormányzata

ugyanazon feltételekkel számított összeg 90 százalékát. Ér-
tesítjük a lakossági felhasználókat, hogy a  törvényi rendel-
kezés alapján az Isaszeg Város Önkormányzat tulajdonában 
és a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. üzemeltetésé-
ben lévő közüzemi lakossági vízmű és lakossági közüzemi 
csatornamű használatáért 2013. július 1-től az alábbi díjakat 
alkalmazzuk. 
Vízdíj: 230,60 Ft/m3 + 27% áfa = bruttó 292,90 Ft/m3

Alapdíj: 246,30 Ft/hó + 27% áfa = bruttó 312,80 Ft/hó

Csatornadíj: 217,80 Ft/m3 + 27% áfa = bruttó 276,60 Ft/m3

Környezetterhelési díj: 21,60 Ft/m3 + 27% áfa = bruttó 
27,40 Ft/m3

A lakossági felhasználók a fenti víz- és csatornadíjat 2013. 
július 1-je utáni fogyasztásokra fizetik meg.

Ritecz György ügyvezető, üzemigazgató
DAKÖV Kft. Bagi Üzemigazgatóság

Kiszervezett üzemeltető
Isaszegi Vízmű Nonprofit Közhasznú Kft.
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Változások az új tanévben
A 2013. szeptember 1-jével hatályba lépő változásokkal az új tanévtől kezdve olyan köznevelési rendszer jön létre, 
amely méltányos, valódi esélyeket, magasabb színvonalú nevelést-oktatást kínál minden gyermek, tanuló számára. 
Magyarország kormánya az egész nemzet jövőjét meghatározó köznevelési rendszer átalakítása során kiemelt fi-
gyelmet fordított arra, hogy megteremtse és hosszú távon is garantálja azokat a feltételeket, amelyeknek a keretei 
között mindvégig teljesülhetnek a szülők és az egész magyar társadalom elvárásai. Az új tanév újdonságai lényeges 
minőségi változást hoznak a köznevelés rendszerébe, s ezek elsősorban a gyermekek, a tanulók érdekeit szolgálják. 

Kötelező délutáni foglalkozás
A szülők többsége napközben dolgozik, így sokaknak gondot 
jelentett a tanulók napközbeni felügyelete, szabadidejének 
hasznos tartalommal való kitöltése. A fiatalkorú tanulók ta-
nítás utáni csellengése és az abból fakadó, a személyisé-
gükre káros hatások megelőzése, valamint a szülői nevelői 
feladatok biztosításának segítése volt a változtatás legfőbb 
célja. Az iskolák a tanulók számára vonzó, színes programo-
kat szerveznek, a kötelező délutáni foglalkozásokon jut idő 
a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, sportolásra is. A dél-
utáni foglalkozásokon való részvétel alól az igazgató a szülő 
kérelmére mentheti fel a tanulót. 

Országosan is egységes tantervi szabályozás 
Szeptembertől az iskolák kezdő évfolyamain (1., 5., és 9.) az 
új Nemzeti Alaptanterv nyomán elkészült kerettantervek sze-
rint tanulnak már a diákok. A legtöbb országhoz hasonlóan 
a magyar pedagógusok és a szülők többsége is úgy gon-
dolkodik, hogy az államnak kötelessége gondoskodni arról, 
hogy a köznevelési intézményekben minden magyar gyer-
mek számára ugyanazokat a műveltségi tartalmakat, korsze-
rű ismeretanyagot közvetítsék a pedagógusok. Az egységes 
tartalmi szabályozás ennek megvalósulását szolgálja oly mó-
don, hogy a pedagógusok teljes módszertani szabadságot 

élveznek, az iskolák pedig szabadon rendelkeznek a tanítási 
órák tíz százalékával, amit az iskola pedagógiai céljaira hasz-
nál fel, igazodva a helyi elvárásokhoz.

Ingyenes lett a tankönyv
Az iskolai tankönyvellátás idén bevezetett megreformá-
lásának egyik legfontosabb célja, hogy néhány éven belül 
minden általános iskolás diák ingyenesen jusson hozzá a 
tankönyvekhez. A nemzeti köznevelésről szóló törvény el-
fogadásával és a tankönyvtörvény többszöri módosításával 
megteremtődtek a tankönyvellátási rendszer átalakításának 
feltételei. A törvény rendelkezése alapján az új tanévtől az 
1–8. évfolyamokon – továbbá a nemzetiségi nevelés-okta-
tásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban – felmenő 
rendszerben az állam térítésmentesen biztosítja a tanköny-
veket a diákok számára. Ez azt jelenti, hogy 2013 szeptem-
berében az első évfolyamosoknak már nem kellett fizetniük 
a tankönyvekért. Emellett az állam továbbra is biztosítja rá-
szorultsági alapon az ingyenes tankönyvellátást a köznevelési 
törvény ezen rendelkezése által nem érintett évfolyamokon, 
vagyis az általános iskolák kifutó évfolyamain. Aki tehát az 
ingyenességi jogosultságát korábban igazolta, annak tovább-
ra sem kell fizetnie a tankönyvekért.

Forrás: kormany.hu

A Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány  
útibeszámolója
2013. augusztus 1–6., Ukrajna–Erdély, Révász Tiborné kuratóriumelnök vezetésével

Az alapítvány augusztus 1–6. között hatnapos körutat szer-
vezett az Erdélyben található történelmi magyar emlékhe-
lyek meglátogatására. Utazásunk fő célja az 1849. augusztus 
1-jei csata emlékére állított kopjafa, valamint az emlékmű 
megkoszorúzása volt. A körutazáson hét fő vett részt: Ré vász 
Tiborné Gizike, Kertész János és felesége Icuka, Barkóczi Jó-
zsef, Valkony Antal (aki az operatőrünk volt), Bata Henriett 
fotós és Csekéné Valkony Andrea, a Damjanich János Álta-
lános Iskola pedagógusa, majd később csatlakozott hozzánk 
dr. Flóris István. 

A mesés erdélyi táj és az ottani körülmények erős érzel-
mi hatást váltottak ki belőlünk. Kirándulásunk során gyönyö-
rű helyeket látogattunk meg, miközben kedves ismerősök-
kel, barátokkal találkoztunk. A hat napig tartó utazásunk alatt 
a következő útvonalat jártuk be.

A határon átkelve érkeztünk Beregszászba, amely járá-
si székhely, még magyar többségű. Magyar főiskola is mű-
ködik a városban. Sepa Jánosnak, a Beregvidéki Múzeum 
igazgatójának a kíséretével megtekintettük a gyönyörű mú-
zeumot. Beregszász központjában, a római katolikus temp-
lom mellett álló Bethlen-kastély Beregszász egyik legrégibb 
és legszebb épülete. A múzeum gazdag gyűjteménye be-
mutatja az egykori Bereg vármegye eseményekben, tragikus 
fordulatokban gazdag, ezeréves történetét, az itt élő népek 
– magyarok, ruszinok és más nemzetiségek – szabadság-
küzdelmét. 

Megnézhettük a Rákóczi téren álló egykori Bereg vár-
megyei csodaszép Úri Kaszinót is, amely 1912-ben épült 
Méhes Samu beregszászi építészmérnök irányításával és Be-
senszky Gyula munkácsi építész tervei alapján. A szecesz-

sziós épületben tartották a megye kulturális-társadalmi ren-
dezvényeit, közgyűléseket, bálokat és estélyeket, amelyeken 
fellépett többek között Fedák Sári is.

Ezután utunk folytatódott a szépséges Erdélyben. Hosz-
szúmezőre érve kedves, vendégszerető emberek fogadtak 
bennünket. Sebestyén László Ede református lelkész vezeté-
sével megtekintettük a református templomot, majd koszo-
rúztunk az 1848-as honvédemlékműnél. 

Másnap Máramarosszigetre indultunk, ahol a magyar 
épületek sokaságát és a református templomot tekinthettük 
meg, valamint koszorúztunk az 1848-as honvédtiszt emlék-
művénél Zolopcsuk Róbert idegenvezető, rajztanár és művé-
szettörténész kíséretében.

Szombaton indultunk tovább Csíkszeredára, útközben 
megálltunk a Békás-szorosban, a Gyilkos-tónál. 

Meseszép környék a Békás-patak völgye, a Keleti-Kárpá-
tok leghosszabb és legszebb szurdokvölgye. Részei a Pokol 
kapuja, Pokol tornáca, Pokol torka. A függőleges mészkőszik-
lák 200-300 méter magasságúak, a völgyet az Oltárkő uralja. 

A Gyilkos-tó Erdély egyik legszebb torlasztava. A tó föld-
csuszamlás, völgyelzáródás révén keletkezett 1837-ben. 
A tó jellegzetessége, hogy vizéből még ma is kilátszanak a 
völgyet borító hajdani fenyőerdő maradványai.

Késő este érkeztünk meg Csíkszeredára, amely Erdély 
keleti felében helyezkedik el, a Hargita-hegység vulkáni vo-
nulata és a Csíki-havasok közé beékelődő Csíki-medence 
középső részén. A város az Olt folyó teraszain és a Som-
lyó-patak kavicsos hordalékkúpjainak a peremén fekszik az 
1033 méter magas Nagy-Somlyó lábánál. Az utóvulkanikus 
tevékenység a szénsavas ásványvizek (borvizek) és mofetták 
(szén-dioxidos és kénhidrogénes gázkiömlések) formájában 
jelentkezik. A város legfontosabb ásványvíz-lelőhelyei Som-
lyón, a Szeredai- és Zsögödfürdőn vannak. Csíkszereda leg-
régibb építészeti nevezetessége a teljes épségben fennma-
radt Mikó-vár, ma a Csíki Székely Múzeum otthona. Gergely 
Andrással, a csíkszeredai kultúrház volt igazgatójával, nyugal-
mazott történelemtanárral és Benedek Évával, a múzeum 
könyvrestaurátorával megtekintettük a somlyói kegyhelyet, a 
ferences kolostort, a ferencesek fürdőjét, a salvatori borvíz-
forrást és a Szent János görög katolikus templomot is.

A Nyerges-tető (878 m) a Háromszéki-medencét a Csí-
ki-medencével összekötő átjáró legmagasabb pontja. Csík-
kozmás és Kászonújfalu között található, a hegygerincen. 
A Nyerges-tetőn emlékoszlop áll, amely az 1848–49-es 

szabadságharcban elhunyt székelyek emlékére állíttatott. Itt 
vívott élet-halál küzdelmet Tuzson János honvédőrnagy két-
száz székely honvédjával együtt, akik 1849. augusztus 1-jén 
több ízben visszaverték a sokezres orosz és osztrák sereget. 
A csata sorsát árulás pecsételte meg, s a védők hősi halált 
haltak. Ennek emlékére állították az emlékoszlopot. Az ün-
nepi műsor és a beszédek elhangzása után Révász Tiborné, 
dr. Flóris István alapító és Kertész János megkoszorúzták az 
emlékművet és az alapítvány által 2007-ben állított kopjafát. 

Csíkkozmás Alcsík egyik jelentős települése, amely a me-
dence délkeleti sarkában, a Nyerges-tető lábánál fekszik. Pol-
gármestere, Bodó Dávid nagy szeretettel fogadott bennün-
ket a Csíkkozmási Polgármesteri Hivatalban. 

A következő nap ellátogattunk Zsögödfürdőre. Zsögöd-
fürdő az Alcsíki- és Felcsíki-medencét összekötő Olt-szoros-
ban terül el.  A  telepen melegített vizű úszómedence és 
mofetta is található, amit ki is próbáltuk. Nagy élmény volt 
számunkra a gyógyfürdőzés és a mofetta.

Kedden kora hajnalban indultuk haza Magyarországra. 
Útközben megálltunk Korondon, a Királyhágónál és Kolozs-
váron.

Korond Hargita megyei kis falu, a Sóvidék legnevezete-
sebb települése, iparművészeti, idegenforgalmi és művelő-
dési központja. 

Királyhágó Bánffyhunyad közelében, a Sebes-Körös part-
ján fekvő falu. 

Kolozsvár Erdély történelmi központja és legjelentősebb 
városa. Az egykori Kolozs vármegye, ma Kolozs megye szék-
helye. Megtekintettük a már felújított kolozsvári Mátyás ki-
rály-szobrot. Az emlékmű Fadrusz János leghíresebb alkotá-
sa, pályájának csúcspontja és megkoronázása. Az emlékmű 
ma is uralja Kolozsvár főterét, ahol a magyar többségét el-
veszített város egyik jelképévé vált.

Nagy szeretettel és tisztelettel gondolunk Flóris Jánosra, 
az alapítvány létrehozójára, és köszönet Révász Tiborné Gi-
zikének, aki által megismerhettük Erdély csodaszép városait, 
emlékhelyeit. További munkájához sok sikert, kitartást és jó 
egészséget kívánok.

Csekéné Valkony Andrea pedagógus
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Lovas nemzet
A kormányzat elfogadta a nemzeti lovasprogramot, amelynek a célja a ló-
használattal kapcsolatos lehetőségek kiaknázása. A program keretében meg-
valósításra kerül a lovasoktatás bevezetése az iskolákban. Természetesen csak 
ott, ahol erre van akarat. Ezenkívül fejlesztésre kerülnek a lovas turizmus, a 
lótenyésztés, a lovas sportok, a lovasközpontok létesítményei. 

A  lovaglás, a lóhasználat kultúránk egy fontos része, amelyben élvonal-
beliek voltunk. A ló felelősséget és fegyelmezettséget követel meg magának. 
A program szerint a lovaglás az iskolai oktatásban választható lesz. A gyere-
kek nevelésében ez nagy segítség, mivel nemcsak egészséges ez a fajta test-
mozgás, hanem a léleknek is fontos értékeket ad. Gondoljunk csak hagyomá-
nyainkra, a természet közelségére és a szabadságérzés felemelő állapotára.

A lovas terápiát – vagy is a lóval való gyógyítást – az egészségpénztár fi-
nanszírozni fogja. A betegek, elsősorban a mozgássérült gyerekek, illetve a 

szellemi sérültek gyógyítását nagyon jól segíti a lovagoltatás. 
A ló percenként 360 impulzust (mozgásváltozást) közvetít 
a rajta ülőnek. Ezeket az egészséges ember észrevétlenül, 
automatikusan koordinálja. A beteg azonban erőfeszítéssel 
és gyakorlással sajátítja el, miközben a mozgáskoordinációja 
javul. Eddig csak a jómódú családok juthattak ehhez a lehe-
tőséghez, de most széles körben nyílik rá lehetőség.

A lótenyésztés és a lovassportok fejlesztése, ha nem is 
jelentős profitot, de önfenntartást és hírnevet szerez hazánk-
nak. A régi dicsőség bizonyítéka az eredményes magyar ló-
fajták kitenyésztése.

A lovas turizmus kiépítése kezdődött azzal, hogy a lova-
sok használhatják az állami utakat, még az erdőkben is. Fo-
lyik az összefüggő úthálózat kijelölése. Ez egyedülálló Euró-
pában. A kontinens nyugati részén nagyon népszerű a lovas 
turizmus, de nehéz kivitelezni a sok elkerített magánbirtok 
miatt. Nagyon szerencsés lenne, ha elsőként építenénk ki 

ezeket a túraútvonalakat, mivel ezek rengeteg embert von-
zanának. Gondoljunk csak azokra az alpesi országokra, ahol 
kiépítették a sípályákat, milyen jelentős bevételeket terem-
tettek évről évre! Éppen ebből a tényből következik az egyik 
legfontosabb cél: a munkahelyteremtés, és éppen ott, ahol 
a legnehezebb a helyzet: vidéken.

Nézzük meg a program isaszegi vonatkozásait! Sajnos a 
szeptemberi iskolai oktatás kezdéséről a passzivitás miatt le-
maradtunk. Pedig Isaszegen olyan népszerű a ló, hogy több 
ember lovagol, mint focizik. A sok lovarda a szép történelmi 
környezetben több embernek adhatna megélhetést. Az utak 
karbantartása, a programok szervezése, a vendéglátás, a szál-
lásbiztosítás és más szolgáltatások is részesednének a ha-
szonból. Ki kellene használnunk a lehetőséget. A feladat any-
nyi, hogy szervezni kellene az életet a lovaglás körül, felvenni 
a kapcsolatokat, hisz az első pályázatok már megjelentek.

Dr. Kardos Gábor

Felújították a postakocsi-állomás csárdáját
Az elmúlt években többször hangoztattam véleménye-
met Isaszeg egyik legrégebbi építményével, az egykori 
lovaspostakocsi-állomás csárdájának épületével kap-
csolatban, amelynek állapota a méltatlan hasznosítási 
kísérletek után jelentősen megromlott, mivel karban-
tartása, állagmegóvása nem történt meg. Időközben 
helyi védettsége is megszűnt, és már felmerült annak 
a lehetősége is, hogy források hiányában a lepusztult 
csárda lebontásra kerül. Ezt a dicstelen sorsot azonban 
sikerült eddig elkerülnie. A válság időszakában kísérlet 
történt az értékesítésére is, de erre – véleményem sze-
rint szerencsére – végül nem került sor. Látva az épület 
mostoha sorsát, 2012 áprilisában előterjesztésben kér-
tem az önkormányzatot és a civileket a település ezen 
értékének megmentésére. Örömteli volt látni, hogy a 
tavalyi évben az Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület lelkes 
tagsága rendbe hozta a tetőt, és idén már a városüzemelte-
tés munkatársai is javításokat végeztek itt. Az elvégzett fel-
újításoknak köszönhetően a küllemében is megszépült ódon 
épület így újra méltóképpen fogadja a városunkba érkezőket. 
Véleményem szerint ez a csárdaépület nem csupán önma-
gáért való. Gondoljuk csak meg, hogy felépítése óta végigkí-
sérte Isaszeg meghatározó történelmi, kereskedelmi, családi 
eseményeit. Múltjánál fogva – jelenlegi funkcióján túl – akár 
egy emlékhely is válhatna belőle. De az adottságai miatt eny-
nyivel nem kellene beérnünk. Az épület alatt lévő hatalmas 

pincével és a környező területtel, valamint egy megfelelő 
koncepcióval jó lehetőséget kínálna arra, hogy településünk-
nek hasznot is hozzon a jövőben. Anyagi forrásaink szűkö-
sek, de tudjuk, hogy 2014-től indul az EU új pályázati ciklusa, 
és a kormányzat is létrehozott és támogat olyan programo-
kat, amelyekhez sikeresen kapcsolódhatnánk, így szerezve 
pénzügyi támogatást elképzelésink megvalósításához.

Isaszegen a közeljövőben nem várható hirtelen átütő si-
kerű gazdasági javulás, amelynek következtében bevételeink 
nagyságrendekkel nőnének. A város adottságai miatt nem 
igazán alkalmas nagy beruházások színhelyének, de úgy 

gondolom, hogy jelentős si-
kereket érhetünk el akkor is, 
ha sok kis lépés megtételével 
közelítünk céljaink felé. Aztán, 
ha mi megtettük, amit tud-
tunk, ki tudja, talán mások fi-
gyelme is felénk fordul majd.
 Dr. Kardos Gábor

Íjásztanfolyam  
indul Isaszegen

Íjászat versenyágban többszörös ma-
gyar bajnok, Európa- és világbajnoki 
helyezett volt Szabó László és fele-
sége, Onodi Judit. Az aktív versenytől 
mára visszavonultak, edzőként marad-
tak kapcsolatban az íjászattal. Megle-
hetősen szép számban foglalkoznak 
isaszegiek a mára már békés sport-
tá csendesült íjászattal, amely valaha 
történelemformáló erővel bírt. A kora 
középkorban a magyarok világelsők 
voltak az íj használatában. 

A bajnok házaspár a sportnak és a 
régi hagyományoknak az ötvözésével 
szeptembertől tanfolyamot szervez, 
ahol a fiatalok megismerkedhetnek az 
íjászat rejtelmeivel. 

Bővebb információ elérhető a 
Face bookon (Íjászkuckó), illetve ér-
deklődni lehet a 20/910-3963-as te-
lefonszámon.
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Könyvtári hírek
Szeptembertől ismét beindulnak a kisközösségeink összejö-
vetelei. Az ÖKO-kuckó szeptember 6-án, pénteken 17 órá-
tól várja az érdeklődőket Stoffer Heni öko-mami vezetésével, 
ahol a befőzések rejtelmeivel ismerkedhetnek meg a jelenlé-
vők. A témához könyvek is kölcsönözhetőek könyvtárunkból.

Szeptember 20-án, pénteken 17 órakor találkoznak az 
AKÍK tagjai. Amatőr íróink, költőink nyári munkáikat, alkotá-
saikat hozzák magukkal. Továbbra is várjuk irodalomszerető 
alkotók jelentkezését, bekapcsolódását a klub életébe.

Szeptember 21-én, szombaton egyik helyszíne, állomása 
leszünk a kulturális örökség napja alkalmából rendezendő 
isaszegi túrának, amelynek keretében a résztvevőknek egy 
kicsit búvárkodniuk kell könyvtárunkban: egy irodalmi kér-
désre kell megkeresniük a választ, hogy megkapják az állo-
más feladatának teljesítését igazoló pecsétünket.

Néhány olvasónk kérését tolmácsoljuk: kártyázni szeretők 
jelentkezését várjuk. A  kártyaklub a könyvtár nyitva tartási 
idejében hetente egy alkalommal, a résztvevők által meg-
beszélt időpontban lenne. Az alakuló találkozó szeptember 
27-én, pénteken 15 órakor lesz.

Idén ünnepeljük Gárdonyi Géza író születésének 150. 
évfordulóját. Ebből az alkalomból a felnőtteknek irodalmi to-
tót, az iskolásoknak pedig meseillusztrációs pályázatot készí-
tünk. Az eredményhirdetés október 11–12-én lesz, az Őszi 
Könyvtári Napok rendezvényeinek keretében.

Könyvajánló
Dr. Zacher Gábor–Dr. Karizs 
Tamás: a Zacher – Minden-
napi mérgeink
Studium Plusz Kiadó, 2011.
Dr. Zacher Gábor toxikoló-
gus gyermekkori barátjával, 
dr. Karizs Tamással együtt írta, 
szerkesztette a könyvet. A több-
generációs orvoscsaládból szár-
mazó doktor a munkájáról, a hivatásáról mesél. Érdekes és 
tanulságos eseteket olvashatunk a szenvedélybetegségekről, 
az alkoholról, a drogokról. Védőfaktorként a szerető család, 
az igazi emberi kapcsolatok fontosságát emeli ki. Mindezt 
közérthető, vicces és olvasmányos stílusban teszi. Elhivatott-
sága megrendítő és tiszteletre méltó. Főorvosként hetente 
többször ügyel, nem fehér köpenyes „varázsló”, aki csak la-
tinul tud értekezni. Beosztottjai állítják, hogy ha ő vezeti az 
éjszakai ügyeletet, akkor mindig húzósabb a műszak, mert 
maximalista. Napi egy tábla mogyorós csokoládéval üzemel, 
s a pipáját sem tenné le semmi pénzért. Merthogy valamitől 
neki is függenie kell. Hétköznapi emberként és szakember-
ként is hiteles személyiség számomra. Ajánlom a könyvet a 
téma iránt érdeklődő olvasóknak.

Majsa Györgyné könyvtárvezető

A római katolikus egyházközség eseményei
Baba-mama klub minden pénteken 10 órától a katolikus otthonban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Családi nap lesz a katolikus otthonban szeptember 14-én, 10 órától 17 óráig. Ugrálóvár, játékok, vetélkedők, ebéd. Min-
denkit szeretettel várunk. A rendezvény ingyenes. Sütit, üdítőt elfogadunk.

Hittanos táborban voltunk
A huszonnegyedik táborunk volt július 19–26. között Mátrakeresztesen. Talán jólesik szep-
temberben felidézni egy szép nyári programot. A tábor első két napja a kicsiké volt. Öt csapat 
versengett egymással a sorversenyen, tisztasági versenyen és a többi, erőt és tudást igénylő 
megmérettetésen. A tábor témája a szerzetesrendek voltak. A csapatkapitányok már előre 
felkészültek egy-egy szerzetes életéből. Mondhatom, a csapatok derekasan küzdöttek a győ-
zelemért. Volt, aki az ügyességi versenyben, volt, aki tudásával segítette a csapatát. A tábor 
legfontosabb napja a vasárnap, amikor a nagyok is megérkeztek, és várták a szentmisét. József 
atya érkezése után gyóntatott, ez idő alatt a többi gyerekkel már a szentmise énekeit próbál-
tuk. A nap végén a kisebbek hazamentek, és elkezdődött a nagytábor. Megismerkedtek a 
táborlakók az egyes szerzetesrendek kialakulásával, a szerzetesek életével, együtt imádkoztuk 

az imáikat. Hajdani táborlakók vették át az irányítást egy-egy napra. Ők szer-
vezték a túrákat, a versenyeket, a játékokat. A tudás mellett gazdagodtunk a 
közösség élményével. Együtt voltunk kicsik és nagyok, vidáman, szeretetben. 
Pénteken mindannyian szomorúan mentünk haza, de már várjuk a huszon-
ötödik hittanos tábort.

Köszönet illet mindenkit, akik támogatták a tábort: Gulyka József atyát, a 
Rédei 97 Kft.-t, a Liget Patikát, a CBA-t, Martonné Anit, a mátrakeresztesi Gu-
bola Pékséget és mindazokat, akik gyümölccsel, mézzel, lekvárral segítettek. 
Hála nekik. Szárazné Marika

Meglepetés az óvodásoknak
Az EMTEKÖR tagjai úgy döntöttek, hogy a Hétszínvirág Óvoda nyári zárva tartása alatt a fából készült udvari játékokat újjávará-
zsolják. Az augusztus elején végzett festés nagy meglepetést okozott a szünetről visszatérő kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

Megszépült a római 
katolikus templom 
kiskertje
2013. augusztus 16-ra elkészült a városüzemeltetés 
karbantartó dolgozói által a Szent István-templom 
előtti kiskert díszburkolattal és virágosítással történő 
kivitelezése.
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Isaszegi fiúk a világ másik felén
Beszélgetés Verseczki András Manóval, aki részt vett a Rio de Janeiró-i Katolikus Ifjúsági Világtalálkozón.

– Mikor és milyen céllal indultál útnak innen Isaszeg-
ről a világ másik felére?

– Július 9-én indultunk el Brazíliába egy tizenkét fős 
csoporttal, ebből Ziemer Tamás barátommal Isaszegről. 
A  szervezést én kezdeményeztem, és bizalommal fordul-
tam Michael Duffy atyához, aki a Legio Christi magyarországi 
képviselője és káplánja. Az atyával közösen elkezdtük szer-
vezni az utazást, és támogatókat kerestünk. A jó Isten segít-
ségével minden összejött, és így útnak tudtunk indulni. A kis 
csoportunk célja az volt, hogy eljussunk a Rio de Janeiró-i 
Ifjúsági Világtalálkozóra, mert a két évvel ezelőtt Madridban 
rendezett világtalálkozón megfogadtuk, hogy a következőre 
is megyünk, akárhol is lesz. 

– A találkozó csak július 23-án kezdődött, mit csinál-
tatok az azt megelőző két hétben?

– Egy missziót kezdeményeztünk az egyik favelában 
(Rio das Pedras), ami területre akkora, mint Isaszeg, viszont 
170 000 fő lakja. Rióban több mint hétszáz ilyen favela van. 
Ott éltünk a nyomornegyedben közöttük, és mivel a nyelvü-
ket nem beszéltük, ezért fizikai munkával segítettük őket. Egy 
katolikus otthont újítottunk fel. 

– Mit tapasztaltatok, milyenek az ottani emberek, mi-
lyen az ottani életmód? 

– Amikor megérkeztünk este 11 órakor, és kiszálltunk a 
taxiból, az elénk táruló látványtól mindenkit az az érzés fo-
gott el, hogy ezt nem éljük túl. Az össze-vissza épített házak 

Kórustábor Hollókőn
2013. július 15-én, hétfőn reggel tizenegy fős kis 
csapatunk útra kelt, hogy részt vegyünk a szoká-
sos közös nyári táborozásunkon. Szállásunk Holló-
kő szívében, a világörökség részét képező Ófalu-
ban várt minket egy kedves, muskátlival díszített 
parasztházikóban. Szállásadóink – Erzsike néni és 
Józsi bácsi – szívélyesen fogadtak minket, ott-tar-
tózkodásunk ideje alatt szeretetteljes vendéglátás-
ban részesültünk.

Napjaink nagy részét – általában napi 5-6 órát 
– énekléssel, gyakorlással töltöttük, a szép nyá-
ri időre való tekintettel kint a kertben. Esténként, 
hangunk csiszolgatása után, közös vacsorával és 
vidám játékokkal zártuk a napot. Emellett beba-
rangoltuk Hollókő csodás ófaluját, felkapaszkodtunk a várba, 
felfedeztük a falu határában kanyargó tanösvényt, és meg-
néztük a közelben található Szécsény nevezetességeit is. 

Megtiszteltetésnek vettük, hogy három egyházi darabot 
énekelhettünk a falu kis fatornyos katolikus templomában a 
szerda délutáni szentmisén. A hollókői plébános atya és a 
misén részt vevő hívek barátságosan fogadták csapatunkat, 
és kedves, nógrádi tájszólásban mondtak nekünk köszönetet.

Péntek délután kipihenve, élményekkel megrakodva és 
fájó szívvel intettünk búcsút Hollókőnek és kedves házigaz-

dáinknak. Mindannyiunk számára felejthetetlen volt ez az öt 
csodás nap.

Kórustársaim nevében szeretnék köszönetet monda-
ni karvezetőnknek, Surmann Máriának, aki lelkes, odaadó 
munkájával és kedves természetével kórusunkat terelgeti, vi-
gyázza, hangunkat, és lelkünket is építi, pallérozza.

Végül, de nem utolsósorban szeretnénk megköszönni az 
isaszegi Dózsa György Művelődési Otthonnak, hogy kóru-
sunk minden tagjának egynapos ott-tartózkodását támogatta.

Gerényi Krisztina

Nagyboldogasszony ünnepe

Ezt az ünnepet csak a magyar nyelv nevezi Nagyboldogasz-
szonynak, valójában a Boldogságos Szűz Mária mennybevé-
telének az ünnepe. Horpácsi Illés nyelvész szerint „Nagybol-
dogasszony ünnepének titkában teljesedett ki az Istenanya 
nagysága: az ég és föld mennybe fölvett királynője lett”.

Jézus édesanyját halálakor testileg és lelkileg azonnal 
maga mellé emelte a mennyországba. Ennek a csodának az 
időpontja ismeretlen. 

István király közvetlenül a halála előtt, 1038. augusztus 
15-én felajánlotta a koronát a Szűzanyának, vagyis magyar 
hazánkat a Szűzanya oltalmára bízta. Ezért hívják Magyaror-
szágot Mária országának. Tehát István királynak köszönhet-
jük, hogy augusztus 15-én ünnepeljük Szűzanyánk menny-
bevételét. XII. Pius pápa mondta ki Mária mennybevételének 
dogmáját, azaz terjesztette ki az egész világra.

Ez a Boldogságos Szűzanya legnagyobb ünnepe. A katoli-
kus hívek ezen a napon elzarándokolnak a Mária-kegyhelyek-
re, legfőképp a Nagyboldogasszonyról nevezett templomok 
búcsúira. Hozzánk a máriabesnyői kegyhely esik legközelebb. 
Emberemlékezet óta indul Isaszegről is gyalogos zarándoklat 

máriabesnyőre, az erdőn keresztül. Régebben jóval nagyobb 
létszámban vettek részt a hívek ezen a zarándoklaton, és 
vitték a Mária-szobrot a máriáslányok. A menetet fúvós ze-
nekar, lobogóvivők és feldíszített lovas szekerek kísérték az 
erdőn át, a szekerekre rakták a Mária-szobrot, lobogókat, az 
élelmet, valamint a váltás ruhát. Manapság már kevesebben 
vállalják, hogy gyalog zarándokolnak, de ez nem azt jelen-
ti, hogy kevesebb isaszegi lenne a máriabesnyői búcsúban, 
csak többen mennek gépjárművel vagy vonattal.

Ecseri Pál

Csatlakozz Te is!
Örömhírről értesülhettek az isaszegi református egyház hívei 
a nyáron. A területért felelős minisztérium ugyanis figyelem-
re méltó támogatásban részesítette egy régóta dédelgetett 
elképzelésnek – a gyülekezeti terem bővítésének – a meg-
valósítását.

Az Egyházak közösségi célú programjainak és beruhá-
zásainak támogatása című pályázaton a gyülekezeti élet 
megerősítését, a hitéleti, szociális, ifjúsági, gyermekvédelmi, 
oktatási, kulturális/művészeti rendezvények megvalósítását 
elősegítő programokra lehetett pályázni. A  presbitérium 
több éve kereste a forrásokat az (egyébként az evangéliku-
sokkal is testvériesen megosztott) gyülekezeti terem alap-
területének a megnagyobbítására.

Most végre alkalom nyílott az elképzelés mellé állami se-
gítséget kérni, és a sikeres elbírálás után egyházunk 2,5 mil-
lió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A bővítés mintegy ötvenöt négyzetméterrel növeli meg a 
gyermek- és ifjúsági munkát szolgáló teret, ami reményeink 
szerint lendületet adhat a gyülekezeti életünknek. Jövő év 
áprilisáig az új épületrész talajrendezésének, alapozásának, 
falazásának, az új födém kialakításának, valamint a tetőszer-
kezetnek kell elkészülnie. A munkálatok megkezdődtek: so-
kan önzetlen fizikai munkával, munkagép rendelkezésre bo-
csátásával, sőt, két budapesti építészmérnök 400 ezer forint 

értékű tervdokumentáció térítésmentes elkészítésével járult 
hozzá már a kezdeményezés valóra váltásához.

Miután a pályázati feltételek szerint a támogatáshoz 1,5 
millió forint saját erőt hozzá kell tennünk, szükséges is a jó 
szándékú emberek melléállása. Ezúton kérjük azokat a re-
formátus és velünk rokonszenvező, a céljainkkal egyetértő 
nem református isaszegieket és akár távolabb élőket, hogy 
– amennyiben a lehetőségeik engedik – adományaikkal és/
vagy önkéntes munkával segítsék elő a jövőt megalapozó 
építkezés sikerre vitelét. A  reményeink szerinti felajánlása-
ikkal, kérjük, keressék Bajusz Árpád lelkipásztort a Kossuth 
Lajos utca 71. szám alatti templomunkban, vagy a 28/493-
595-ös telefonszámon.

Köszönettel a presbitérium nevében
Dr. Székely András Bertalan
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Nemzetközi mini labdarúgótorna Isaszegen 
Mini Future Cup 2013 néven került sor egy nemzetközi ifjú-
sági labdarúgótornára Budapesten. Ennek keretében a Bars 
Vladikavkaz Oroszországból, a CFR Cluj Kolozsvárról és a Ful-
ham FC Londonból a vendéglátó FC Budapest társaságában 
Isaszegre is ellátogatott augusztus 15-én, csütörtökön dél-
után egy U13-as mini labdarúgótorna megtartására. A mér-
kőzések 16 órakor kezdődtek, egyszer 15 perces játékidővel, 
hat csapat részvételével folytak.

Ritkán adódik lehetőség utánpótláscsapatunknak, hogy 
más országbeli csapatokkal mérjék össze a tudásukat, így 
nemcsak ők, hanem a szakvezetők, és a lelkes szurkolótábor 
is kíváncsian és izgatottan várta az összecsapásokat. 

A rendezvény Isaszegen való megrendezése köszönhető 
Czuk Henrik (a BFC vezetője) és Orlik József régi jó kapcso-
latának. Itt meg szeretnénk említeni, hogy hasonló rendez-
vény lebonyolítására már ez év márciusában, húsvéti torna-
ként négy csapat részvételével ugyanennek a korosztálynak 
lehetőséget biztosítottunk a Sparta Praha (Csehország), CFR 
Cluj (Kolozsvár), a BFC és Isaszeg csapatainak részvételével. 
Sajnos a rossz időjárás miatt Mátyásföldön kellett megren-
dezni műfüvön, de a mérkőzések utáni vendéglátást az Isa-
szegi Sportegyesület vállalta.

A hatcsapatos tornát a londoni Fulham FC nyerte, de az 
isaszegi gyerekek is kiválóan teljesítettek.

a mini labdarúgótorna végeredménye 
1. Fulham FC; 2. Isaszeg SK; 3. CFR Cluj; 4. Bars Vladikav-
kaz; 5. FC Budapest I.; 6. FC Budapest II.

A  rendezvényen gólkirályi címet kapott sportegyesületünk 
játékosa, Rideg Benjamin. 

Minden csapat serleget és külön oklevelet kapott, vala-
mint díjaztuk a legjobb játékost, a legjobb kapust, a legsport-
szerűbb játékost Fair play díjjal, és a holtversenyes gólkirályi 
címet elnyert játékosokat. 

A  rendezvény lebonyolításában köszönetet szeretnék 
mondani az isaszegi labdarúgó-szakosztály ifjúsági és felnőtt-
játékosainak, edzőinek, akik vállalták a pályák kialakítását, a 
játékvezetést, valamint ők voltak a csapatokat kísérő és a csa-
patok kiszolgálásáért felelős személyek is. Külön köszönet az 
öregfiúk csapatából Kővágó Tibornak és Keglovits Ferenc-
nek, akik a vendéglátáshoz szükséges ételeket biztosították 
(ők segítettek az előző tornán is), és külön köszönet Sárosi 
Attilának, Hanák Edének és barátainak, akik az ételt elkészí-
tették és felszolgálták. Minden csapatot és a kísérőiket étellel 
és üdítővel láttunk vendégül.

Orlik József szakosztályvezető

fotók: Bata Henriett

Az Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei
Szép, csendes volt az augusztus 20-i reggel. Az ünnepi szent-
mise után egy szép, méltóságteljes városi ünnepség követke-
zett, amelyet a tűzoltószertár előtti kis téren egy kis ünnepség 
követett. (Az egyesület tagjai már nagyon várták az elkövetke-
zendő perceket.) Itt várakozott már reggel óta a gyönyörűen 
kitakarított és felkészített, csillogó, villogó, szép kis piros autó. 
Már várta, hogy a tagság birtokba vehesse őt, természetesen 
a tagok (az isaszegi tűzoltók) is így voltak ezzel. 

Hatvani Miklós polgármester a szertár előtti téren ünne-
pélyesen, méltató szavak kíséretében átadta az egyesület 
tagságának a tűzoltógépkocsit, és röviden elmondta, hogy 
a kezdetektől támogatta az egyesület létrejöttét, a lehető-

ségeihez mérten mindig segítette. Az elmúlt időszakban, a 
tűzoltóbál után komolyan foglalkoztatta a gondolat, hogy 
több társával, barátjával – konkrétan az Április 6. Kör tagjaival 
– közösen megvásárolja az egyesületnek a működéséhez 
szükséges autót, ezzel is biztosítva Isaszeg város biztonságát.

Horváth István, az egyesület elnöke megköszönte az ado-
mányt, valamint a tagság munkáját, mert csak mindenki kö-
zös munkájával, összefogásával juthatott az egyesület idáig.

Nagyon meghatóak és bensőségesek voltak Gulyka Jó-
zsef címzetes prépost atya gondolatai, amelyek után meg-
áldotta az autót. 

Bajusz Árpád lelkész úr is elmondta gondolatait az egye-
sület megalakulásával, működésével kapcsolato-
san. Köszönet mindkettőjüknek.

Az egyesület köszöni: Könczöl Gábor-
nak, Pénzes Jánosnak, Mészáros Piroskának, 
Halomházi Zsuzsának, Szilárdi Lászlónak, Borók 
Károlynak, Hanák Edének, Tihanyi Istvánnak és 
Horváth Istvánnak az adománygépkocsit.

Az autó műszaki eszközeinek megvásárlásá-
hoz szintén több isaszegi lakos, vállalkozó járult 
hozzá. Köszönjük Orlik Józsefnek, Markel Ist-
vánnak, Vajda Tamásnak, Turányi Norbertnek, 
Grznár Józsefnek és Jolikának, Bálint Lászlónak 
és Zsuzsának, valamint Mészáros Gusztávnak 
az adományt.

Az Isaszegi Önkéntes  
Tűzoltó Egyesület tagsága

nincsenek befejezve, a csatorna nem bírja el szennyvizet, 
ezért az az utcán folyik, a vezetékek tömkelege szerteszét 
lóg és fut a házak között, a utcácskák szűkek, és azok az 
ismeretlen sötét arcok… Ez a dilemma tartott két napig. Ez-
után rájöttünk, hogy nincs mitől félnünk. Elfogadtak, tudták, 
hogy segíteni jöttünk, és elmúlt a kezdeti rossz érzés, már 
egyedül is mertem este sétálni. Sok helyi katolikus segítségé-
vel megismertük a terepet, barátkoztunk, szórakozni jártunk 
velük, ebédre hívtak meg (bár semmijük sem volt, mégis 
meghívták az egész csapatot). A szállást úgy kaptuk, hogy 
a tulajdonos a saját kis lakását adta oda, és ő a családjával 
átköltözött a rokonaihoz. Vagyis mi adni akartunk, de sok-
kal többet kaptunk. Az ott élő egyszerű ember életmódját 
úgy lehetne megfogalmazni, hogy a szükségletet és az igényt 
megcserélték. Ezalatt azt értem, hogy nem érdekli, milyen 
házban lakik, milyen környezetben él, még a higiéniai vi-
szonyok sem. Viszont legyen tévé, autó, motor, internet, és 
szórakozhasson. Akármilyen hihetetlen, az élet ott így zajlik: 
minden áldott nap reggel 8-tól hajnali 4-ig szól a zene a 
kocsmákból, boltokból, az oszlopra erősített hangszórókból, 
az autókból. Dolgoznak, cserélgetnek, éldegélnek, s hogy mi 
történik kint a nagyvilágban, az annyira nem is érdekli őket. 
Mindezek ellenére boldogok, és sajnos azt kell, hogy mond-

jam, sokkal segítőkészebbek, mint a magyarok. Ha az ember 
átél egy ilyen utat, és hazajön, teljesen máshogy tudja mérle-
gelni, mit adunk és kapunk, milyenek vagyunk itthon, milyen 
dolgokért sírunk és könyörgünk, mik a fontosak a számunkra 
és talán a legfontosabb: mit jelent számunkra a boldogság.

– Milyen volt ezek után a tapasztalatok után a világ-
találkozó, hogyan éltétek meg, találkoztatok-e magya-
rokkal?

– A találkozó idejére beköltöztünk a belvárosba, hiszen 
a programok nagy része a Copacabana tengerpartján zajlott. 
Közel négymillió fiatal vett részt a találkozón, sok koncert-
tel, katekézisekkel, és a pápával való személyes találkozással. 
Szokták is mondani, hogy ez a világ legnagyobb fesztivál-
ja. Számunkra a találkozó lényege, hogy minél több fiatallal 
megismerkedjünk, és kapcsolatokat építsünk ki a nagyvilág-
ban, illetve a másik, hogy megmutassuk a világnak, hogy ige-
nis fontos a hit az emberek számára, főként a fiatalok köré-
ben, és hogy ez nem egy szégyellnivaló dolog. Találkoztunk 
a fesztiválon magyarokkal is, akik körülbelül kilencvenen-szá-
zan lehettek, de sajnos nem mindenkivel, mert nagy volt a 
tömeg. Méltóképp képviseltük Magyarországot, Isaszeget a 
Rio de Janeiró-i Ifjúsági Világtalálkozón, és Ferenc pápa áldá-
sát hoztuk haza rátok.  Dr. Kardos Gábor
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Gyógynövénytermesztés, mint munkalehetőség 
Magyarország a 20. században egészen a nyolcvanas évekig 
igazi gyógynövénytermesztő nagyhatalomnak számított. 
Az egész európai piac hatvan százalékát képesek vol-
tunk ellátni a hazánkban termett gyógynövényekkel. 
A kedvező éghajlati viszonyoknak köszönhetően jelen-
leg mintegy 330 gyógynövényfajta található Magyaror-
szágon, de sajnos a termesztésére használt 42 ezer 
hektáros terület az elmúlt húsz év átgondolatlan 
privatizációjának köszönhetően mostanra alig 
20 ezer hektárra csökkent, a termesztett 
gyógynövények mennyisége pedig a ko-
rábbinak alig negyedére. A  gyógynövény-
gyűjtés és -termesztés (elsősorban mák, koriander, 
édeskömény, ánizs és kamilla) termelési értéke éves szinten 
mintegy tízmilliárd forintot tesz ki, az ország nem használja ki 
a kedvező adottságait.

Kereslet ugyanakkor lenne a magyar gyógynövényekre, 
mivel a világon óriási igény van a természetes eredetű alap-
anyagok iránt, és egyre többen fordulnak a gyógynövények-
kel folytatott hagyományos gyógyászat felé. Sajnos a nálunk 
termett gyógynövények döntő hányada jelenleg olcsó nyers-
anyagként kerül exportra, aztán egy része feldolgozva, drága 
késztermékként kerül vissza a hazai piacra.

A vidékfejlesztési tárca összeállította a nemzeti vidékfej-
lesztési koncepció megvalósítását leginkább előmozdítható 

17 országos szintű téma listáját, amelyek között szerepelt a 
gyógynövénytermesztés is. Az agrártárca felkérte az illetékes 
Gyógynövény Kutató Intézetet, hogy dolgozza ki a gyógynö-
vényágazat megújításának a koncepcióját, így az ágazatban 

történő foglalkoztatás lehetőségeit is. A  gyógy-
növények gyűjtése, válogatása, feldolgo-
zása százezer embernek adhat időszakos 
munkát, hazánk pedig rövid időn belül 

gyógynövénytermesztő hatalommá 
válhat.

Forrás: internet

Lecsót a keceléből
Zsámbok polgármesterének, Holló Ilonának a meghívására az Isaszegi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat az 
idén ismét részt vett a hagyományos zsámboki lecsófesztiválon, a nemzetközi ízek bemutatóján. Fuferenda 
Lászlóné elnök asszony családjával, Gönczöl György, Domonics Béláék és Mészáros Gusztávék ízletes lecsós 
töltött derelyét készítettek erre az alkalomra, illetve kis vendégváró falatkákat kínáltunk. Nagy sikere volt a kós-
tolgatók körében, és ízlett a zsűrinek is. Az Isaszegi Asszonykórus bordalokat énekelt, ezzel színesítve a délutáni 
programot, amit együtt hallgattunk Hatvani Miklós polgármesterrel, Szilárdi László képviselőtársammal és 
családjukkal, illetve a fesztivál résztvevőivel és nézőivel.

Mészáros Gusztávné

Az orvos válaszol
Melyek a legfontosabb vérzsírtípusok, és hogyan érhető el a megfelelő vérzsírszint?

A két legismertebb vérzsírtípus a koleszterin és a triglicerid. 
Régóta tudjuk, hogy a koleszterinnek jelentős szerepe van az 
érelmeszesedés kialakulásában, romlásában. Az utóbbi pár 
év vizsgálatai bebizonyították, hogy az emelkedett triglicerid-
szint hasonlóan érkárosító hatású, mint a magas koleszterin-
szint. Ennek gyakorlati jelentősége a túlsúlyos, ennek követ-
keztében gyakran magas vérnyomásos és/vagy cukorbeteg 
embereknél van. Gyakran előfordul, hogy laborvizsgálat so-
rán a normál vagy enyhén emelkedett koleszterinszint mel-
lett magas trigliceridértéket találunk. 

Az emberi szervezet működéséhez bizonyos zsírsavak el-
engedhetetlenül szükségesek, genetikai okok miatt azonban 
ezeket szervezetünk nem tudja előállítani. Két legfontosabb 
képviselőjük az omega-3 és az omega-6 zsírsavak. Ezeket a 
létfontosságú zsírsavakat a táplálékkal kell bevinnünk a szer-
vezetünkbe. Legnagyobb mennyiségben a tengeri halakban 
(lazac, hering, makréla, szardella, szardínia, tonhal), egyes 
édesvízi halakban (busa), és néhány növényben találhatóak 
meg. A leggazdagabb növényi omega-3 forrás a len. A len-
magolaj hatszor (!) annyi omega-3 zsírsavat tartalmaz, mint 
a halolaj. A dió az egyik olyan dióféle, amelynek termése 
szintén nagy mennyiségben tartalmaz omega-3 és -6 zsírsa-
vakat, körülbelül feleannyit, mint a lenmag. A lenmagolaj- és 
diófogyasztás a vegetáriánusok számára kiemelt fontosságú, 
számukra ez a két növény az elfogadható forrás az eszen-
ciális zsírsavak bevitelére. Az omega-3 zsírsavak ajánlott na-
pi bevitele férfiak esetében 1,6 gramm, nők esetében 1,1 
gramm.

Az omega-3 zsírsavak jótékony hatásai közül a legis-
mertebb a szív- és érrendszerre gyakorolt hatás, amelyet az 
1970-es években ismertek fel, az eszkimók vizsgálatakor. Az 
eszkimók nagyon sok tengeri állatból származó zsírt fogyasz-
tanak, ennek ellenére gyakorlatilag ismeretlenek számukra 
a kardiovaszkuláris megbetegedések (magas vérnyomás, 
infarktus, stroke stb.). Az omega-3 zsírsavak szervezetünk-
ben számos kedvező hatást eredményeznek. Csökkentik 
az érelmeszedés folyamatában szerepet játszó trigliceridek 
szintézisét. A vegetatív idegrendszerre gyakorolt kedvező 
hatásuk következtében csökken a szívritmus, a szívizom kó-
ros ingerelhetősége. A szívizomsejtekre kifejtett közvetlen 
hatásuk révén csökken a ritmuszavarok kialakulásának esé-
lye. Javítják az erek belső felszínét borító sejtek működését, 

tágítják az ereket, ezáltal csökkentik 
a vérnyomást. Gátolják a gyulladási 
folyamatokat, ennek következtében 
lassítják az érelmeszesedés folyama-
tát. Az elmúlt évtizedekben számos 
vizsgálat igazolta, hogy az omega-3 zsírsavak a szívinfarktu-
son átesett betegek életkilátásait egyértelműen javítják, csök-
kentik az újabb infarktus bekövetkeztének valószínűségét, és 
a gyakran életveszélyes ritmuszavarok kialakulását. 

2004. szeptember 8-án az USA Élelmiszer és Gyógy-
szer Hivatala elismerte az omega-3 zsírsavak gyógyhatását, 
kijelentve, hogy „alátámasztó, de nem döntő kutatások bizo-
nyítják, hogy az omega-3 zsírsavak fogyasztása csökkenti a 
szívbetegségek kockázatát”.

Jelen tudásunk alapján a betegek és az egészséges 
emberek életkilátásai is javíthatóak, ha a koleszterinszint 
csökkentése mellett a trigliceridszint normalizálására is tö-
rekszünk. Ennek érdekében nagyon fontos az alacsony zsír-
tartalmú diéta betartása. A javasolt koleszterinszint diétával 
csak az esetek egy részében érhető el, ilyenkor szüksé-
gessé válhat a koleszterin szintézisét és/vagy felszívódását 
gátló gyógyszerek rendszeres szedése. A trigliceridszint az 
életmóddal jelentősebben befolyásolható, mint a kolesz-
terinszint. Fontos a diéta (zsír-, szénhidrát-, alkoholbevitel 
csökkentése) és a rendszeres testmozgás. Szükség esetén 
trigliceridszint-csökkentő gyógyszerek szedése válhat szük-
ségessé. Hatékony trigliceridszint-csökkentők az omega-3 
zsírsavak is. Fontos azonban tudni, hogy jelentősen emelke-
dett vérzsírérték esetén a javasolt minimális napi dózis 2000 
milligramm (2 gramm).

A koleszterintszint és a trigliceridszint egyaránt pontosan 
meghatározható vérvétellel. A koleszterinszint esetében le-
hetőség van az összkoleszterin-szint meghatározása mellett 
a „jó koleszterin” (HDL), és a „rossz koleszterin” (LDL) szint-
jének meghatározására is. (Az LDL-szint meghatározását jog-
szabályi korlát miatt háziorvos sajnos nem kérheti). Abban az 
esetben, ha valakinek gyógyszeres módon (is) csökkentjük a 
koleszterin-/triglicerid-szintjét, 3-6 havonta javasolt ellenőrző 
vérvétel, tekintettel a gyógyszerek ritkán előforduló, de eset-
legesen súlyos mellékhatására.

Mindenkinek jó egészséget kívánok.
Dr. Mészáros Zsolt
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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. 
szeptember hónapban az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőnként dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., 
 tel.: 28/582-831; mobil: 30/831-1887
Keddenként dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
Szerdánként dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288
Csütörtökönként dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., 
 tel.: 28/493-302; mobil: 20/928-3987
Pénteki ügyeleti beosztások szeptemberben:
szeptember 6.: dr. Kürti József
szeptember 13.: dr. Kürti József
szeptember 20.: dr. Tordai Gábor
szeptember 27.: dr. Mészáros Zsolt

Központi orvosi ügyelet  
Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 28/430-655 
Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 
óráig, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában
Gyermekorvosi rendelők  
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12., tel.: 28/493-250
Dr. Adamikné dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14., 
tel.: 28/495-233
a mentôk ingyenes hívószáma: 104

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, Tanács-
ház utca 4.; tel.: 28/452-851

Fogorvosi rendelô Rákóczi u. 10.; tel.: 28/495-237
védőnői szolgálat Rákóczi u. 14.; tel.: 28/495-827

Anyakönyvi hírek
a 2013. vII. 16. – vIII. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SZülETÉSEK
Máthé Hanna, Laszip Jázmin, Forgács Zóra Anna,  
Abonyi Ajna, Szabó Zsolt Kristóf, Siklósi Dominik,  
Kanalas Rikardó, Bajkó Sára

HáZaSSáGKöTÉSEK
Raffael Andrea Katalin és Kanalas Renátó
Malatinszki Melinda és Czeglédi András
Kiss Szandra és Futó Tamás
Tóth Zsanett és Albert Richárd
Szabó Melinda Mária és Gyurik István
Karácsony Hanna és Stefán András
Horváth Noémi és Fucsek Tibor

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HalálESETEK
Novák Istvánné Horváth Emília (91 éves), Akácfa utca 14.
Varga Józsefné Borbás Julianna (84 éves), Tó utca 9.
Veres Ferenc István (43 éves), Hajnal utca 3.
Takács János (46 éves), Tavaszmező utca 5.
Nagy Lászlóné Kocsis Mária Magdolna (77 éves),  
Dózsa György utca 59.
Dr. Sztrizs Árpádné Lázár Julianna (83 éves), 
Templom utca 64.
Pásztor János (70 éves), Liget utca 20.
Szarka Tamás (43 éves), Roham utca 15.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Polgármesteri hivatal

előadás
szeptember 10., 13.00:  Demencia – Dr. Mészáros Zsolt előadása a 

művelődési otthonban. A latin eredetű demencia kifejezés szó szerint 
ész, értelem nélküli állapotot jelent. Az orvosi használatban azonban a 
szellemi képességek hanyatlásával, csökkenésével azonos

véradás
szeptember 19., 13.00–18.30  között a művelődési otthonban

kulturális örökség napja
szeptember 21., 10.00–14.00:  Kiállítás a 45 éves Csata Táncegyüttes 

fotóiból a művelődési otthonban
szeptember 21–22., 13.00–17.00:  Régi képeslapok és más megle-

petések kiállítása a Falumúzeumban (információ: muzeum.isaszeg.hu)
szeptember 21., 18.00:  Mű-Hely Nap. Helyi és környékbeli könnyű-

zenei együttesek koncertje a művelődési otthonban

klub
szeptember 24., 18.00:  Nők a nőkért mentálklub indul a Dózsa György 

Művelődési Otthonban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Továb-
bi információ a 28/582-055-ös vagy a 28/582-056-os telefonszámon, 
az idgymo@gmail.com címen, valamint a www.isaszegmuvotthon.
hu weboldalon

szüreti bál
szeptember 28.:  Szüreti bál a Magyarország, Szeretlek!-hétvége és a Ci-

vilek Éjszakája jegyében. Közreműködnek: Isaszegi Asszonykórus, Csa-
ta Táncegyüttes, Csatangoló Tánccsoport, Gála Zenekar és vendégeik

szolgáltatások 
a mŰvelődési otthonban
szeptember 2., 18.00:  KRESZ-tanfolyamra jelentkezés és tájékoztatás
szeptember 16., 14.00–18.00:  A Zöld Híd Régió Kft. (hulladékgyûjtés 

és -szállítás) ügyfélszolgálata

októberi előzetes 
október 5., 14.00-18.00:  Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének szü-

reti bálja a művelődési otthonban.
október 6., 18.00:  Városi megemlékezés – nemzeti gyásznap. Helyszín: 

Szoborhegy, honvédszobor

programajánló

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Jakus Istvánnét 
utolsó földi útján elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és mély-
séges bánatunkban részvéttel osztoztak.

Fia, menye és unokái

Magyarország, szeretlek!-hétvége 
2013. szeptember 28-án a Magyarország, szeretlek!-hétvége című műsorban 
házigazda-településként való részvételre nyújtott be pályázatot Isaszeg Vá-
ros Önkormányzata, amely eseményt a helyi egyesületek, alapítványok, ba-
ráti társaságok, pedagógusok, diákok közreműködésével, városunk lakóival 
együtt tervezünk lebonyolítani. 

Ezen a napon különböző kulturális, sport- és szabadidős rendezvényt sze-
retnénk megvalósítani, civil pontokat alakítunk ki a Civilek Éjszakája elneve-
zésű program keretében.

Ötleteiket, javaslataikat szívesen fogadjuk. 
Bővebb információ, részletes tájékoztatás Mészáros Gusztávnétól, a Moz-

dulj Velünk Egyesület elnökétől kérhető. Telefon: 30/448-9182; e-mail: me-
szarosgusztavne@gmail.com.

Kulturális örökség napja 
Isaszegen – Vizek házai
2013. szeptember 21-én, szombaton a kulturális örök-
ség napja alkalmából ismét megrendezzük az Isaszegi 
Barangolás elnevezésű programot. 

Tisztelettel hívunk és szeretettel várunk minden ked-
ves érdeklődőt délelőtt 10 órára az ünnepélyes városi 
megnyitóra a szlovák tájház udvarába (Templom utca 
30.), ahonnan a barangolás indul. 

Az alábbiakban felsorolt helyszíneket – amelyeket a 
plakátokon és a tájházban igényelhető barangolókártyán 
is feltüntetünk – fel kell keresni, egy-egy kérdésre meg-
válaszolni, a kártyát lepecsételtetni, majd a Liget téren a 
célban be kell mutatni.
Helyszínek
1.  Szlovák tájház (Templom u. 30.)
2.  Az isaszegi Képesfa 
3.  Szent Márton-műemléktemplom, Kálvária  

(temető) 
4.  Honvédsírok–Katonapallag, Szoborhegy 
5.  Izraelita temető (Jászberényi utca vége)
6.  Bánszkiné Varga Judit babagyűjteménye  

(Ady E. u. 16.)
7.  Szent István római katolikus templom  

(Templom u. 1.)
8.  Hősök és Áldozatok Emlékparkja
9.  Falumúzeum (Madách I. u. 15.)
10.  Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi 

Kiállítóhely, Jókai Mór Városi Könyvtár  
(Dózsa György u. 2.) 

11.  Németh Mihály magángyűjteménye  
(Árpád u. 20.)

12.  Református templom – Szabadságtörekvések 
emléktemploma (Kossuth L. u. 71.)

13.  Tekerés az isaszegi horgásztóhoz (Breki) 
14.  Cél: Liget tér
A programról bővebb információt 
nyújt Mészáros Gusztávné Piros-
ka, a Mozdulj Velünk Egyesület 
elnöke. Telefon: 30/448-9182. 
E-mail: meszarosgusztavne@
gmail.com.

Közérdekű elérhetőségek
Isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi u. 45. Ügyfélszol-
gálat telefonszáma: 28/583-100. E-mail: hivatal@isaszeg.hu
Helyi rendôri járôrszolgálat 70/667-3535
Mezôôrök 70/459-3301, 70/459-3302
Közterület-felügyelet (munkaidôben hívható)  
70/387-2698, 70/315-2314
Isaszegi vízmű nonprofit Közhasznú Kft.  
Rákóczi u. 18., tel.: 28/494-517
Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban: 

30/378-9971
Isaszegi önkéntes Tűzoltóegyesület 0–24 óra között 
hívható központi segélyhívószáma: 70/549-6223

Gödöllői járási Hivatal Okmányirodai Osztály 
Cím: Gödöllő, Szabadság tér 7.
Telefon: 28/529-187
Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 8.00–20.00 óra között
E-mail: pmh@godollo.hu
Gödöllői járási Hivatal Péceli Kirendeltsége 
Okmányiroda
Cím: Pécel, Kossuth tér 1. Telefon: 28/455-733
Ügyfélfogadás: hétfőn 7.45–18.00 (ebédidő: 12.10–
13.00); kedden 8.00–16.30 (ebédidő: 12.30–13.00); 
szerdán 8.00–18.00 (ebédidő: 12.10–13.00); csütörtökön 
8.00–15.00 (ebédidő: 12.30–13.00); pénteken 7.45–
12.00 óra között
E-mail: okmanyiroda@pecel.hu



Augusztus 20-át ünnepeltük
Az augusztus 20-i városi ünnepségen Horváth István, az Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője mondott ün-
nepi beszédet, amelyből az alábbiakban idézünk néhány részletet. Képeinken pedig az ünnepi rendezvényekről 
láthatnak pillanatképeket.

I. István király példája és életműve 
halhatatlan, hiszen ő volt az első ma-
gyar király, akinek uralkodása idején 
megalakult a keresztény magyar ki-
rályság, mely István államszervező 
munkájának és egyházpolitikájának 
köszönhetően később átvészelte 
egy ezredév megpróbáltatásait. […] 
A  történelem és tettei őt igazolják, 
amennyiben egy ország csak akkor 
lehet egyenrangú társa másoknak, 
ha gazdaságban, kultúrában, hitben 

és erkölcsben erős. Annak ellenére, 
hogy nagy királyunk életműve több 
mint ezredévnyi távolságra van tő-
lünk, most is van számunkra mon-
danivalója. Intelmei, melyeket fiához, 
Imréhez írt, ma is hasznosak: „Nem-
csak atyád fiaihoz és rokonaidhoz, 
légy kegyelmes, hanem az idegenek-
hez és mindenkihez. Légy irgalmas, 
légy türelmes mindenekhez, és légy 
bizony mértékletes, hogy mértéken 
túl senkit ne büntess. Légy szelíd, és 

az igazságnak soha ellene ne állj!” 
[…] Egyik ünnepünket sem illette 
annyi jelző a történelem során, mint 
augusztus 20-át, de az bizonyos, 
hogy István király az államalapító, 
az országépítő, a megkoronázott, a 
szentté avatott, és akinek minden 
tette, cselekedete még évezred múl-
tán is hat a világnak ezen a táján, 
függetlenül attól, hogy a történelmi 
széljárások örvényeiben kavarogva 
elismerjük-e, vagy sem.


