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önkormányzati tájékoztató

Kedves isaszegi polgárok!

Őszinte köszönetemet szeretném tolmácsolni önöknek a 2013. évben Isaszegért kifejtett munkájukért és annak eredményeiért, 
közös teljesítményükért, és megköszönöm bizalmukat és támogatásukat.

Van egy városunk. Ez a város a miénk, mindannyiunké akik itt élünk. Bízom benne, sőt, tudom, hogy a közeljövőben kö-
zösen arathatjuk le az elmúlt években elvégzett munkák gyümölcseit, és tudjuk komfortosabbá tenni az Isaszegen élők életét.

Az új esztendő mindig valami újnak a kezdete, még akkor is, ha ez nem mindig látszik újnak. 
Kívánom önöknek, hogy teljesüljenek elképzeléseik, vágyaik.
Kívánom mindannyiunknak, hogy lássuk munkánk értelmét, adjunk annyi szeretet másoknak, amennyit csak lehet, és hogy 

legyenek olyanok, akik minket is szeretnek.
Kívánok nagyon boldog, szép napokat a 2014-es esztendőre.

Hatvani Miklós polgármester 
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A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata  
Kiadó: LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Szilárdi László  

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. 

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. 

HirdeTéSi méreTeK éS árAK
méret  fekete-fehér színes
(szélesség × magasság) belső oldal belső oldal

1/1 oldal (181 × 262 mm) 25 400 Ft 31 750 Ft
1/2 oldal (181 × 128 mm vagy 87,5 × 262 mm) 13 970 Ft 19 050 Ft
1/4 oldal (87,5 × 128 mm vagy 181 × 61 mm) 7620 Ft 10 160 Ft
1/8 oldal (87,5 × 61 mm) 3810 Ft 5080 Ft
1/16 oldal (87,5 × 27,5 mm) 2540 Ft 3810 Ft

A lap színes hátsó borítóján megjelenő hirdetések esetében a fenti árakhoz képest 
100%-os felárat számítunk fel. Kedvezmények: 3 havi hirdetés megrendelése esetén 
5%, 6 hónapra 10%, 12 hónapra 15%.

Hirdetésfelvétel a 28/584-590-es telefonszámon, illetve az ujsag@isaszeg.hu e-mail 
címen minden hónap 20-áig.

Részletek a képviselő-testület döntéseiből
Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
UVATERV Zrt. által a 3103 jelű út Pécel felőli kijáratnál (vasút 
274 + 85,66 hm szelvény) megvalósítandó külön szintű vas-
úti kereszteződés engedélyezési tervéhez tartozó tulajdonosi 
és kezelői lehatárolási tervet az alábbi feltételekkel.
– Azok a 3103 jelű úthoz csatlakozó (tervek szerint Isaszeg 

Város Önkormányzat tulajdonába és kezelésébe kerülő), 
leágazó útszakaszok, amelyek a T-Mobil adótoronyhoz és 
a polgárvédelemi telephelyhez vezetnek, valamint azok 
a leágazások, amelyek a tőzeges tavi üdülőterületnek a 
Pap-hegy felőli megközelítését, a Képesfa megközelíté-
sét, valamint az úgynevezett Káposztáskertek területré-
szek megközelítését szolgálják, aszfaltburkolatot kapnak 
a külön szintű vasúti kereszteződés megvalósításával egy 
időben.

– A régi 3103 jelű útpályából a Képesfa megközelítését 
szolgáló útszakasz egészen a tervezett felüljáró rézsűig 
változatlanul aszfaltburkolatú útszakasz marad, a lehatá-
rolási terven szereplő koncepcióval szemben.

A Vállalkozók Isaszegi Egyesülete részére adott támogatás 
elszámolásáról a képviselő-testület úgy határozott, hogy az 
egyesület által a honvédemlékmű felújításának költségeire 
megnyitott, 65100228-11364807-00000000 számú, elkü-
lönített számlaszámra átutalt 153 000 forint önkormányzati 
támogatás számla formájában történő elszámolásától elte-
kint. A támogatás összegét – önkormányzati támogatásként 
– betudja a civil kezdeményezésre elkülönített számlaszá-
mon összegyűlt felújítási, restaurálási pénzeszközbe.

A képviselő-testület tudomásul vette a DAKÖV Kft. 2013. 
I. félévre vonatkozó csatornaeszköz és vízeszköz bruttó 

6 096 008 forint összegű bérleti díj megfizetésének a ké-
sedelmét, valamint a II. félévre vonatkozó, ugyanezen ösz-
szegű bérleti díj megfizetésének a késedelmét. Felkérte a 
polgármesteri hivatalt, hogy az Államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdése alapján – misze-
rint az önkormányzat követelésről, illetve annak járulékairól 
nem mondhat le – a bérleti díj megfizetéséig, de legkésőbb 
2014. május 31-ig járó jegybanki alapkamatot számlázza ki 
a DAKÖV Kft. felé.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az Isaszegi Sport-
egyesület részére (a 2013. évi költségvetés tartalék kerete 
terhére) az eddigi támogatásokon felül további 300 000 Ft 
rendkívüli támogatást nyújt a működési kiadásainak a fede-
zésére.

A képviselő-testület módosította A szociális igazgatás-
ról és szociális ellátásokról szóló 26/2013. (XII. 18.) számú 
önkormányzati rendeletét. A Szociális törvény 2014. január 
1-jétől hatályos módosítása alapján önálló ellátási formaként 
megszűnik az átmeneti segély és a temetési segély, helyet-
tük önkormányzati segély keretében állapítható meg ez a 
két ellátási forma a települési önkormányzat képviselő-tes-
tülete, illetve bizottsága által. A korábbi gyakorlattól eltérően 
a temetési segély iránti kérelmek elbírálásánál – a Szociális 
törvény rendelkezései alapján – figyelembe kell venni a ké-
relmező jövedelmi viszonyait. Temetési segély esetén az el-
látás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított 
havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150%-a, egyedül élő esetén az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Kedves isaszegiek!
Ismét elmúlt egy év. Az ember számot vet, és reménykedve a jövőbe néz. Nehéz időszakon vagyunk túl, de szerencsére már határozottan mutatkoznak a pozitív ered-
mények. Joggal várhatjuk reményekkel az új évet. Együtt kell tennünk a sorsunkért, amit most nem mulasztottunk el. A népakarat most olyan támogatást biztosított 
a kormányzó pártoknak, amellyel gyorsan és biztosan lehet cselekedni a helyben toporgás helyett. Saját utunkat jártuk a nemzetek között, amelyet nem néztek jó 
szemmel az ellenérdekeltek, és minden propagandát felhasználtak az emberek megtévesztésére, elbizonytalanítására. A bankok, a multik nem szerezhetnek extra-
profitot, amikor a nép a válság terheit nyögi. A megtermelt pluszjavak végre a magyar családokat segítik. A családok pedig a hazát építik, erősítik anyagi és erkölcsi 
értelemben is. Szeretném, ha céljainkért maradnánk a közös úton, és a viszálykodás nem gyengítené erőinket. 

Ezek reményében kívánok önöknek egy biztonságos, kiszámítható és boldog új évet.
Vécsey László országgyűlési képviselő

Eredményes villamosenergia-pályázat 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is jelen-
tős sikerrel zárult az Isaszeg Város Önkor-
mányzata által vezetett, tizenkilenc tagot 
számláló önkormányzati csoport 2014. 
évre szóló villamosenergia-beszerzése. 
Isaszeg Város Önkormányzata a teljes 
ellátás alapú villamosenergia-szállítás 
csoportos beszerzésére irányuló nyílt 
közbeszerzési eljárás nyerteseként az 
MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt. 
ajánlatát fogadta el a 2013. november 
25-én megtartott rendkívüli képvise-
lő-testületi ülésen.

A pályázatban részt vevő önkor-
mányzatoknak a 2014. január 1. és 
2014. december 31. közötti időszakra 
15 380 446 kWh nagyságú általános 
felhasználású villamos energia szállítá-
sára kerül sor, 507 554 696 Ft értékben.

A közvilágítási felhasználású vil-
lamos energia a 2014. január 1. – 
2014. december 31. közötti időszak-

ra 9 359 610 kWh mennyiségben, 
252 709 452 Ft értékben kerül szállí-
tásra.

 A Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. 
független beszerzési szakértője által le-
bonyolított közbeszerzési eljárásban 
nyertes projekt Isaszegre vonatkozó 
adatai:
•	 Az	általános	felhasználású	villamos-

energia-szállítás csoportos beszerzé-
sére irányuló szerződéses időszak: 
2014. 01. 01. – 2014. 12. 31.

•	 Az	 éves	 fogyasztási	 mennyiség:	
327 560 kWh.

•	 A	 beszerzési	 érték	 a	 szerződéses	
időszakra: 16,59 Ft/kWh árral kal-
kulálva összesen 5 434 220 Ft, ami 
a 2013. november 22-i egyete-
mes szolgáltatási árakhoz képest 
1 739 344 Ft megtakarítást ered-
ményez az önkormányzat 2014. 
évi költségvetésében.

•	 A	 közvilágítási	 felhasználású	 villa-
mosenergia-szállítás csoportos be-
szerzésére irányuló szerződéses 
időszak: 2014. 01. 01. – 2014. 12. 
31.

•	 Az	 éves	 fogyasztási	 mennyiség:	
268 208 kWh.

A beszerzési érték a szerződéses idő-
szakra: 13,19 Ft/kWh árral kalkulálva 
összesen 3 537 664 Ft, ami a 2013. 
november 22-i egyetemes szolgáltatá-
si árakhoz képest 1 378 589 Ft megta-
karítást eredményez az önkormányzat 
2014. évi költségvetésében.

A testület döntése Isaszeg város 
számára – az általános felhasználá-
sú villamos energia és a közvilágítási 
felhasználású villamos energia be-
szerzésben – összesen 3 117 933 Ft 
megtakarítást eredményez az önkor-
mányzat 2014. évi költségvetésében.

Pénzes János alpolgármester

Családtámogatások 2014-ben

Az új év beköszöntével nemcsak a nyugdíj, a rokkantsági 
és a rehabilitációs ellátások mértéke emelkedik (az inflációt 
követve), hanem a minimálbér is, amelynek összege már 
101 500 forint (a szakmunkás bérminimum pedig 118 000 
forint), továbbá a közfoglalkoztatottak is többet kapnak. 
A szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók bére ha-
vi 6-17 ezer forinttal emelkedik, ezt márciustól kapja meg a 
91 ezer érintett, januárig visszamenőleg. A gyed extra nevű 
kedvezmény életbe lépésével mégis talán a családok profi-
tálhatnak a legtöbbet. Ha például egy háromgyermekes csa-
ládban a szülők együttes bruttó jövedelme eddig 300 000 
forint volt havonta, abból tavaly 244 500 forint maradt ná-
luk, míg idéntől 295 500 forint. Egy másik példa alapján egy 
anya, akit korábban minimálbéren foglalkoztattak, és másfél 
éves gyermeke mellé vállal még egyet, 1 850 000 forinttal 
több juttatást kap a gyermeknevelés idejére, mint a gyed 
extra bevezetése előtt; ha egy harmadikat is vállal, összesen 
2 350 000 forinttal magasabb támogatásra számíthat.

A gyed extra bevezetésével a kormány a gyermekvállalást 
és a foglalkoztatást is ösztönözni kívánja. Mik is konkrétan 
ezek az ösztönző lehetőségek? A gyes és gyed folyósítása 
mellett újra vállalható munka a gyermek egyéves kora után, 
rész- vagy teljes munkaidőben is. Ha testvér születik, a koráb-
bi ellátások megmaradnak, így például egyszerre két gyedre 
vagy két gyesre is jogosulttá válhatnak a szülők. Bevezetésre 
kerül a diplomás gyed, amely lehetővé teszi, hogy a felső-
fokú képzés nappali tagozatán két aktív félévet meghaladó 

hallgatói jogviszonnyal rendelkező anya a gyermek egyéves 
koráig gyedre szerezzen jogosultságot, ezt követően pedig 
gyes mellett végezheti a tanulmányait. A diplomás gyed a 
felsőfokú alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben és 
szakirányú továbbképzésben részt vevők esetében a mini-
málbér hetven százaléka, míg a mesterképzésben, egységes 
osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevőknél 
a garantált bérminimum hetven százaléka.

 A három- vagy többgyermekes édesanyákat foglalkozta-
tó munkaadók újabb adókedvezményt kapnak azáltal, hogy 
kiterjesztik a munkavédelmi akciótervben már meglévő há-
roméves szociális hozzájárulási adókedvezményt további két 
évvel; így azokban csak az adó felét kell a munkáltatóknak 
befizetniük az érintett munkavállalók után. Az egy- és két-
gyermekeseket érintő hasonló munkáltatói kedvezmények is 
megmaradnak.

A fenti kormányzati intézkedések következtében remél-
hetőleg egyre kevesebb család fog lemondani a gyermek-
vállalásról pusztán pénzügyi megfontolások miatt.

Bajusz Dániel

Tisztelt lakosság! 
Tájékoztatjuk önöket, hogy a családtámogatási kedvezményekkel kapcsolatos ügyek 
intézése a Magyar Államkincstár területileg illetékes Váci kirendeltségén lehetséges. 
Elektronikusan: eugyfel.allamkincstar.gov.hu, e-mail: cstam.kmrig@allamkincstar.
gov.hu. Postai úton: 2601 Vác, Pf.: 249. Személyesen: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 
16. Telefonon: 27/505-700. Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 8.00–15.00, pénteken 
8.00–12.00 óra között. 

Segítségnyújtás, tájékoztatás kérhető, és szükség esetén nyomtatvány igényel-
hető az Isaszegi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán: 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. 
Telefon: 28/583-100.
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Jeges örömök Isaszegen a Liget téren

Nagy nap volt Isaszeg történetében 
2013. december 7-e, hiszen „Moz-
dulj Velünk és a Mikulással” a Liget té-
ri alapkőletétel egyéves évfordulójáról 
emlékeztünk meg. A Damjanich János 
Általános Iskola, a Klapka György Ál-
talános és Alapfokú Művészetoktatási 
Iskola diákjai, pedagógusai, az Isasze-
gi Önsegélyező Nyugdíjas Klub tagjai 
a Mikulással, az Isaszegi Nyugdíjasok 
Baráti Körének tagjai a krampusszal lá-
togattak el hozzánk, valamint számos 
érdeklődő, akik a zord szél ellenére 
egy nagy sétát tettek velünk a tér kö-
rül. Kicsit mozogtak, majd piknikez-
hettek a jószándékú felajánlásokból, 
részesei lehettek a meglepetésnek. 
Hatvani Miklós polgármester úr, a kép-
viselő-testület néhány tagja, valamint a 
Mozdulj Velünk egyesület tagjai, elnö-
ke Mészáros Gusztávné Piroska meg-
tekinthették, megmutathatták a meg-
épült „Isaszegi Műjégpályát”, amelyet 
december 13-án este nyitottunk meg 
a korcsolyázni vágyók számára, egy lát-
ványos jégrevüvel. Ekkor fogadta első 
látogatóit, és vehette át használatra 
a nagyközönség az időszakos létesít-
ményt. A hideg ellenére sokan eljöt-
tek, hogy egy jót korcsolyázzanak, be-
szélgessenek! A  meleg tea, a MOVE 

elnökének szavai jókedvre derítettek 
minden résztvevőt. 

Az isaszegi önkormányzat is támo-
gatja a téli örömöket adó sportot. Mé-
száros Gusztávné Piroska és Hatvani 
Miklós polgármester úr a megnyitón 
hangsúlyozták, hogy az önkormányzat 
kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az 
isaszegi gyerekeknek és felnőtteknek 
olyan lehetőséget biztosítson, ami a 
sportolás, a szabadidő hasznos eltölté-
sének kedvez. A MOVE egyesületének 
köszönhetően mind a két iskola diákjai 
elsőként próbálhatták ki a jégpályát.

A Damjanich-iskolából tanítási óra 
keretében szerdán, a Klapka-iskolából 
pedig pénteken mentek a jégpályára 
pedagógusaik kíséretében a diákok. 
Köszönjük a lehetőséget, és tovább-
ra is szervezzük iskoláinkban, a szü-
lőknek és ismerősöknek is ezt a téli 
sportprogram-lehetőséget – így hang-
zottak el a kísérő pedagógusok szavai. 
A gyerekek nagyon ügyesen korcso-
lyáztak, és jó volt nézni, hogy a sza-
bad levegőn sportolnak. Egészségünk 
szempontjából a korcsolyázás rend-
kívül jó hatással bír. Korcsolyázással a 
szabad levegőn végzett intenzív test-
mozgás serkenti a légzőrendszert és 
az immunrendszert, másrészt emlé-

kezetes élményt, társas kikapcsolódást 
nyújt. A téli szünetben sokan megláto-
gatták a pályát, sőt, Szilveszter napja 
sem múlhatott el korcsolyázás,  közös 
koccintás nélkül. 

Köszönet a Mozdulj Velünk Egye-
sület tagjainak, Németh Zoltán Szilárd-
nak, Ács Nórinak, Domonics Zsófinak, 
Mészáros Ritának, Faragó Attilának, 
Grznár Jolikáéknak, Harmati István-
nénak, Zsinkó Katiéknak, Kővágó 
Andinak, Bánszkiné Jutkának, Thury 
Tamáséknak, az IGESZ dolgozóinak 
Horváth István irányításával, valamint 
a szervezőknek, Palagáné Répási 
Mártinak, Csekéné Valkony Andinak, 
Valkony Tóni bácsinak, Mészárosné 
Katinak, Kocsárdiné Juditnak, Ko-
csárdi Nórinak, Könczöl Gáboréknak, 
Pogonyi Tiboréknak, Gönczöl György-
nek, Domonics Bélának, Karacs Tibor-
nak, Nagy Istvánnak, a polgárőrség 
tagjainak, illetve mindazoknak, akik 
a pálya építésében, létrehozásában 
részt vettek, önzetlenségükkel támo-
gatták, és részvételükkel mindent 
megtettek azért, hogy legyen egy tér, 
ahol mindenki jól érezheti magát így 
télen is. „Térteremtő közösségek, kö-
zösségteremtő terek!”

Mészáros Gusztávné
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Közmeghallgatás
Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete no-
vember 25-én tartotta a művelődési otthonban a szokásos 
évi közmeghallgatását.

A rendezvény első napirendi pontjában Hatvani Miklós 
polgármester számolt be az eltelt időszakról. Elmondta, hogy 
2013-ban az önkormányzatok átszervezése kapcsán jelen-
tős változások történtek a város életében. Az általános isko-
lák szakmai felügyelete és fenntartói minősége a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központhoz került, a polgármesteri 
hivatal több ügyfélszolgálati feladatkörét a járási hivatal vette 
át, valamint átalakult az önkormányzatok költségvetésének 
támogatási rendszere is. Elmondta, hogy a korábbi évekhez 
képest Isaszeg Város Önkormányzata több mint 100 mil-
lió forintos hiánnyal kezdte az évet. A kormány átvállalta a 
város adósságállományának hetven százalékát – ami éves 
szinten 42 millió forintot jelent –, és a további kompenzá-
cióra benyújtott támogatási kérelem elbírálása folyamatban 
van. A város költségvetésében fennálló pénzügyi hiánnyal 
kapcsolatban elmondta, hogy bízik a kormány kedvező dön-
tésében, és a települést érintő problémák megoldásához, az 
önkormányzat előtt álló feladatok elvégzéséhez a lakosság 
megértő türelmét kérte. Összefoglalta az önkormányzat által 
2013-ban elvégzett feladatokat: a felújított rendőrőrs épüle-
tének átadását az isaszegi rendőrőrs állományának, a Rákó-
czi utcai önkormányzati tulajdonú épületek tatarozását, több 
kilométer járda és a vízelvezető árok megépítését, felújítá-
sát, az intézmények konyháinak rendbetételét és új techni-
kai eszközökkel való ellátását, a földutak járhatóvá tételét, a 
Bá thory és Erdő utca műszaki felújítását. Kiemelte, hogy a 
terveknek megfelelően halad a szennyvíztisztító telep épí-
tése, ami a város életében a legjelentősebb beruházásnak 
számít. Az önkormányzat megalakította a város mindennapi 
működéséhez szükséges Isaszegi Gazdasági Ellátó Szerveze-
tet, aminek létrejöttével az átszervezések során nem történ-
tek elbocsátások. 

Az eddig elért sikerek és eredmények közül említette a 
már három intézményben működő térfigyelő kamerát, a két 
játszótér építését, a gyermekorvos számára felújított szolgála-
ti lakás átadását, a közlekedési jelzőlámpák kiépítését, a csa-
ládsegítő épületének átépítését, a Szoborhegyre felvezető út 
díszburkolattal történt ellátását, a Hétszínvirág Óvoda vizes-
blokkjának, fűtési rendeszének, valamint több foglalkoztató 
helyiségének a felújítását, az önkormányzat mögötti út és híd 
megépítését, a sportcsarnok és környezetének a rendbetéte-
lét, továbbá a Rózsa utcai sporttelep teljes rekonstrukcióját.

Ismertette az önkormányzat jövőbeli terveit, elképzeléseit: 
a Bóbita Óvoda korszerűsítését és bővítését, a Klapka-isko-
la Tóth Árpád utcai területén egy tanuszoda létesítését és a 
Kossuth utcai épületének teljes felújítását, korszerűsítését, két 
frekventált utca leaszfaltozását, a főútvonalon buszmegállók 
és sebességmérők kihelyezését, valamint a szemétbánya re-
kultivációját. Beszéde zárásaként megköszönte a helyi civil-
szervezetek településért végzett kiemelkedő tevékenységét. 

A napirendi pont folytatásaként Bajusz Dániel, Czeglédi 
Sándorné, Kovácsné Halomházi Zsuzsanna, Szilárdi László 
és Borók Károly képviselők, bizottsági elnökök tájékoztatták a 
közmeghallgatáson részt vevőket a bizottságok által elvégzett 
feladatokról, eredményekről, felmerült problémákról.

A bizottsági elnökök beszámolója után Ritecz György, 
az Isaszegi Vízmű Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője, a 
DAKÖV Kft. üzemigazgatója tájékoztatta a víziközmű-szol-
gáltatást és a szakmát érintő változásokról a megjelenteket. 
Elmondta, hogy az országban több mint négyszáz víziköz-
mű-szolgáltató jött létre, amelyeknek szolgáltatási díjai el-
térőek voltak, ezért szigorították a törvényi szabályozást. 
A  közműszolgáltatást hatósági felügyelet alá helyezték, és 
a szolgáltatók működési engedélyének kiadása a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jogosultsága lett. 
A létrehozott DAKÖV Kft. Pest megye egyik legnagyobb ví-
ziközmű-szolgáltatója, amelynek ötvenkilenc önkormányzat, 
köztük Isaszeg is a tulajdonosa. A településen folyó mun-
kálatokat továbbra is az Isaszegi Vízmű Nonprofit Közhasz-
nú Kft. dolgozói végzik. Beszéde végén köszönetét fejezte ki 
a polgármester úrnak és három kormánypárti országgyűlési 
képviselőnek a szervezésben nyújtott segítéségéért.

Dr. Báthori Gergely, a szennyvíztisztító-beruházás projekt-
menedzsere tájékoztatójának bevezetőjében megköszönte 
a polgármester úrnak, a képviselő-testületnek és a polgár-
mesteri hivatal valamennyi dolgozójának a munkáját, akik a 
beruházás megvalósítása során együttműködtek. Elmondta, 
hogy pont egy évvel ezelőtt, a munkálatok megkezdésekor 
tartott közmeghallgatáson tájékoztatták a megjelenteket egy 
korszerű szennyvíztisztító megépítésének a szükségességé-
ről, amely 2013-ra sikeresen elkészült. A létesítmény átadá-
sa decemberben, a próbaüzem beindítása pedig januárban 
várható. Ismertette a hallgatósággal a beruházás megvaló-
sításának költségeit, amely az előkészületekkel együttesen 
800   millió forintba került. Elmondta, hogy a megvalósítási 
projekt összértéke 653 millió forint volt, amihez az önkor-
mányzat 98 millió forint önerőt biztosított. Az önerő-támoga-
tásra benyújtott pályázatok eredményeként ezt az összeget 
az önkormányzat visszaigényelte.

A közmeghallgatás a lakosság hozzászólásaival folytató-
dott. Az elhangzott panaszokkal, javaslatokkal, észrevételek-
kel kapcsolatosan a polgármester intézkedést ígért a hivatal 
részéről.

 Szerkesztőség

Polgárőrség 2013. évi évzáró

Hagyományainkhoz híven idén is megtartottuk szokásos év 
végi összejövetelünket, de ez egy kicsit más volt az előzőek-
hez képest. Ebben az esztendőben sikerült kicserélnünk a 
régi szolgálati autónkat egy újra. Előző autónk már a tizen-
egyedik évét taposta, ez az a kor, amikor már komoly anyagi 
ráfordítások kellenek a biztonságos közlekedéshez.

A jó gazdálkodásunknak és a Pest Megyei Polgárőr Szö-
vetség által kiírt pályázatokon való részvételnek köszönhe-
tően komoly anyagi megtakarítást sikerült elérnünk az elmúlt 
évek során. Ennek tükrében vezetőségünk elhatározta, hogy 
a régi autónkat értékesíti, és egy új Lada Niva 4×4-est vá-
sárolunk. Az új autó 3 250 000 forintba került, ehhez kértük 
az önkormányzat képviselő-testületének segítségét egy rend-
kívüli támogatás formájában, 640 000 forintot. Ez az összeg 
hiányzott az autó megvásárlásához, amelyet ezúton is kö-
szönünk.

Ennek az új autónak a bemutatása és átadása történt 
ezen összejövetel alkalmával. A polgárőreink nagyon örültek 
az autónak, mivel ez már szervókormányos.

Dr. Kardos Gábor, polgárőrségünk alelnöke méltatta a 
tagság munkáját, szolgálatban eltöltött idejük hasznossá-
gát és a rendőrséggel közös szolgálatok, valamint a szoros 
együttműködés hatékonyságát. 

Polgárőreink szabadidejüket feláldozva őrködnek vá-
rosunk biztonságán. Köszönöm mindenkinek az egész évi 
munkáját. Az elkövetkező évben is számítok önzetlen mun-
kájukra Isaszeg biztonsága érdekében, valamint a városi 
rendezvények és az önkormányzat által felkért biztosítások 
végrehajtásában.

Kívánok mindenkinek biztonságos, sikerekben gazdag, 
boldog új esztendőt.

Turányi Lászlóné elnök

Adventi kiállítás

Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit az új eszten-
dőben. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánerőforrás és Közoktatási Bizottsága úgy döntött, hogy 
a 2013-as esztendőben is meghirdeti – immár hagyományt 
teremtve, 4. alkalommal – az adventi készülődés jegyében 
megrendezendő kiállítást. 

Ebben az évben gyertya és mécses készítésére biztat-
tuk az alkotni vágyó gyerekeket, felnőtteket. A kiállítás meg-
nyitója ebben az esztendőben a Szent István-templomban 
került megrendezésre, és néhány alkotás a Szabadságtörek-
vések Emléktemplomában kapott helyet. Ismét részt vettek 
óvodai csoportok, iskoláscsapatok, családok, gyermekek, 
összesen százkettő fő egyéni, nyolc óvodai csoport, vala-
mint egy család.

Az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtása után 
az alkotók átvehették ajándékaikat, akik nem tudták ezt meg-
tenni, azoknak személyesen vittük el az intézményekbe. 

Köszönet és elismerés nekik, hogy ötleteikkel emelték a 
kiállítás színvonalát.

Az alkotásokat vízkereszt után juttatjuk majd el a készí-
tőjükhöz.

Megköszönöm Gulyka József címzetes prépost úrnak, va-
lamint Bajusz Árpád lelkész úrnak, hogy befogadta, és helyt 
adott ennek a kis rendezvénynek.

A kiállítást támogatta dr. Kardos Gábor alpolgármester, 
valamint a Fidesz Isaszegi Szervezete.

Köszönöm a támogatást, valamint mindenkinek, aki se-
gítségemre volt az előkészületekben.

A Humánerőforrás és Közoktatási Bizottság nevében kí-
vánok sikerekben, egészségben gazdag, boldog új esztendőt.

Czeglédi Sándorné, a HKB elnöke
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Bemutatkozik az ESE Alemany Erzsébet Segítő Ház  
Támogató Szolgálata

2014. január 6-tól Isaszegen támogató szolgálatunk munkatársai a súlyos fogyatékkal élő emberek lakásán személyi se-
gítést nyújtanak a mindennapi szükségletek kielégítése érdekében.

E szolgáltatási körbe tartozik: mosdatás, fürdetés, körömvágás, hajmosás és fésülés, öltöztetés, étkeztetés, mozgatás, 
a járás gyakoroltatása, gyógyszer beadása, ágytálazás, ágyneműcsere és a nehezítettséggel kapcsolatos szükségletek sze-
rinti egyéb alapápolási feladatok ellátása és információs segítségnyújtás.

Jövedelemtől függő térítési díj fizetése mellett rendszeresen vagy alkalomszerűen vehető igénybe a lakáson belüli 
segítő szolgáltatás.

Szolgáltatásaink térítési díjai: (jövedelemtől függően) személyi segítés 300–900 Ft/óra.
Az ellátást kérőkkel megállapodást kötünk a személyi segítésre, az előgondozásban felmért szükségletek alapján. 

A súlyos fogyatékosság igazolható FOT-ra vagy vakok személyi járadékára vagy magasabb összegű családi pótlékra jogo-
sultság igazolásával. 

Kérjük, keresse bizalommal támogató szolgálatunk vezetőjét munkanapokon személyesen vagy telefonon. Törő Er-
zsébet gyógypedagógus, szolgálatvezető. Telefon: 28/582-425. E-mail: aesh@invitel.hu. Honlapunkon is tájékozódhat: 
www.egymast-segito.hu.

Látogatás az ESE ápoló otthonba
Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre 2013. december 13-án 
a korábbi évekhez hasonlóan ellátogatott  az ESE-be. A bent-
lakók szinte ismerősként, szeretettel vártak. Az adventi idő-
szakban a várakozás meghitt hangulatát és a karácsonyvárást  
szerettük volna ünnepélyesebbé tenni  számukra. Adventi és 

karácsonyi versekkel, énekekkel összeállított műsorunk na-
gyon tetszett az ápoltaknak. Megható volt számukra és szá-
munkra is ez a találkozás. Reméljük, hogy ezzel a látogatással 
a karácsonyt szebbé tudtuk tenni részükre.

Balázsy Katalin, a baráti kör elnöke 

Ünnep a templomban  
– ünnep az iskolában
Az ünnepek közeledtével hívta és várta 
2013. december 17-én este a római 
katolikus templomba a Klapka György 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola az ünnepelni vágyó családtago-
kat és érdeklődőket a hagyományos 
karácsonyi hangversenyére.

A zsúfolásig telt templomban 
Apágyi Ábel Ady Endre Kis karácsonyi 
ének című versével köszöntötte a meg-
jelenteket. Az iskolánk fúvószenekara – 
Tóthné Ágoston Viktória vezényletével 
– a legismertebb karácsonyi dalunkat, 
a Mennyből az angyalt szólaltatta meg. 
Molnárné Ruck Judit igazgató asszony 
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes 
szavaival a lélek tisztaságának fontos-
ságára hívta fel figyelmünket.

A nagyok kórusa után Gulyka József 
esperes, címzetes prépost úr köszöntöt-
te meleg szavakkal az egybegyűlteket. A 
család összetartó, óvó és szerető ereje 
minden drága ajándéknál fontosabb 
és maradandóbb – fogalmazta meg a 
prépost úr a karácsony üzenetét. A kar-
zatról csendült fel Kodály Zoltán Magyar 
Miséje, amely sokak szemébe könnyet 
csalt. Az est folyamán több karácsonyi 
verset hallhattunk az ötödik osztályos 
tanulók tolmácsolásában.

A zeneszámok és a lírai betétek 
felváltva követték egymást, így igazán 
változatos volt a műsor. A legkisebbek, 
az első és második osztályosaink há-
rom karácsonyi dallal kedveskedtek 
a közönségnek. Őket a harmadik és 
negyedik osztályos tanulók követték. 

Műsoruk kedves színfoltja volt, amikor 
Gryllus Vilmos dalaiból énekeltek né-
hányat dobok kíséretében.

A karzatról hangzott fel Clarke: 
Trombitafanfár című műve Tarkó Ta-
más trombitaművész előadásában, 
Kántor Zsolt orgonaművész kíséretével.

Az idei karácsonyi hangverseny volt 
az első alkalom, hogy iskolánk vendég-
kórust is köszönthetett a hagyományos 
koncertjén. A budapesti Váci Utcai 
Ének-Zenei Általános Iskola nyolcadik 
osztályosai négy kórusművet szólaltat-
tak meg Pappné Diósi Ágnes vezeté-
sével. Nagy szeretettel fogadtuk őket, 
és nagy sikert arattak a műsorukkal.

A fúvószenekar két ismert karácso-
nyi dallammal búcsúzott. 

A záró számban a hangszeres 
együtteseink előadták a TNT együttes 
Fehér karácsony című dalának feldol-
gozását, minden tagozatos diák közre-
működésével.

A hangversenyre a tanulókat Sindely 
Julianna, Szakály Róbert, Balogh Gá-
bor, Kántor Zsolt, Tóthné Ágoston Vik-
tória, Tarkó Tamás, Fercsikné Haász 
Veronika készítette fel.

Köszönjük Bene Sándorné és Tűz 
Anita tanárnők munkáját, hogy hosszú 
évek óta színvonalas, szép karácsonyi 
hangversennyel örvendeztetik meg a 
városunkat.

Köszönetet mondunk prépost úr-
nak, hogy hosszú évek óta helyet ad 
hangversenyünknek, valamint Száraz 
Józsefnek és Szekeres Sándornak a 
hangosításért.

Köszönjük a zenetagozat javára fel-
ajánlott adományokat.

Dr. Eszenyiné Sulyok Ágnes tanár

9
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Domszky Pál, a varsói magyar

2013. november 16-án a Falumúzeum és a Múzeumbarátok Köre szervezésében Máté 
Endre Domszky Pál a varsói magyar című könyvét mutatták be a Falumúzeumban. A de-
cemberi lapszámunkban Domszky Pál (1903–1974), a magyar–lengyel kapcsolatok ku-
tatója és ápolója emlékére megrendezett könyvbemutatóról, valamint az életútjáról szóló 
összefoglalót olvashatták. Az erről készült írás folytatását az alábbiakban közöljük le.

A II. világháború alatt – a németek által megszállt Varsóban 
– Domszky Pál Raoul Wallenberghez hasonló, hiteles és 
pozitív történelmi személyiség, aki nem diplomatastátusz-
ban, de gyakorlatilag varsói konzulként mentette a Főkor-
mányzóságban az embereket, ha kellett, akár a varsói Pa-
wiak börtönből is. A Magyar Szövetség és a lengyelországi 
magyar kolónia vezetőjeként Domszky kapcsolatot tartott 
a német megszállás ellen küzdő lengyel Honi Hadsereg 
(Armia Krajowa) főparancsnokságával. A Varsó környékén 
szolgálatot teljesítő magyar hadtest parancsnokságával 
fenntartott kapcsolatai révén fegyvereket szerzett a varsói 
felkelőknek. A legnagyobb veszélyben lévő magyar szárma-
zású – vagy annak mondható – lengyeleket Magyarország-
ra menekítette. Adományokkal támogatta a Varsóban állo-
másozó magyar honvédeket, a Vöröskereszt segítségével 
gyógyszert szállított a varsói magyar tábori kórháznak. 

A II. világháború éveiben a varsói magyarok így em-
lékeznek Domszky Pálra: Gyámolította a rászorulókat és 
szenvedőket, magasra emelve a magyar zászlót, megbe-
csülést és méltóságot szerzett a magyar névnek.

Családját 1944 januárjában Budapestre küldi, ő maga 
1944 nyarán tér vissza Magyarországra. Budapest ostromát 
a Zichy Géza utca egyik villájában éli túl, ahol zsidó szár-
mazású családokat bújtat az oda elszállásolt német tisztek 
elől. 

1945-ben, a háború befejezése után vidékre költözött. 
A  Nógrád megyei Szügyben és Balassagyarmaton lakott, 
ahol az erdőgazdaságnál dolgozott. Később a Börzsönyi 
Állami Erdőgazdasághoz került Perőcsénybe, majd Ke-
mencére. Fatelepkezelő, majd bérelszámoló volt. Ismert 
és népszerű ember volt, népművelő, a falu könyvtárának, 
művelődési házának vezetője, valamint a kemencei Hely-
történeti Múzeum megalapítója. 

1964-ben Budapestre költözött. Tagja és alelnöke lett a 
Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesületnek. 
Rendszeres látogatója és gyakori vendége volt a Lengyel 
Kulturális Intézetnek. 

1974. október 17-én halt meg Budapesten. A börzsö-
nyi Kemence községben egy hétig minden nap érte szólt 
a lélekharang.

Az isaszegi Falumúzeum vezetőjével, Szathmáry Zoltán-
nal az 1848–49-es forradalom és szabadságharc isaszegi 
emlékeinek kutatása során ismerkedett meg. A Falumúze-
umban megtalálható az a levél is, amelyet 1964-ben Pali 
bácsi írt Szathmáry Zoltánnak, amely első dokumentuma a 
két „történész” kapcsolatának. A Falumúzeum megalakítása 
után együttműködésük felgyorsult és barátsággá vált.

Domszky Pál tagja lett a Mú-
zeumbarátok Köre elnökségé-
nek és a Falumúzeum adattári 
munkaközösségének. A múze-
um anyagát számos magyar–
lengyel vonatkozású, történelmi 
tárgyú dokumentummásolattal gyarapította. Részt vett az 
Isaszegen 1972-ben rendezett Magyar–Lengyel Történelmi 
Napok szervezésében. Egyik kezdeményezője és közremű-
ködője volt a Lengyel légió és a Józef Wysocki honvéd tábor-
nok tiszteletére a községháza falán és a református templom 
homlokzatán elhelyezett emléktáblák felállításának. 

Eugeniusz Wis’licz-Iwan’czik ezredes, lengyel katonai attasé, 
Ragács Istvánné, Domszky Pál és Szathmáry Zoltán 1973-ban az 

Öregtemplom bejárata előtt. A vendégek a plébánián az 1735. 
évi anyakönyvekben a lengyel nevű bejegyzéseket nézték át  

(Falumúzeum fotótára)

Szathmáry Zoltánnal azt tervezték, hogy Isaszegen egy ma-
gyar–lengyel történelmi intézetet hoznak létre, de e szép 
gondolatok a megfelelő épület és pénz hiányában eddig 
még nem valósulhattak meg.

Domszky Pál emlékére 1996. április 6-án a Falumúzeum 
falán emléktáblát avattunk. Ugyanezen a napon a Falumú-
zeumban emlékkiállítás is nyílt, amelynek mottója Szath-
máry Zoltánnak 1973. február 23-án kelt, az emlékezetes 
telex-papírra írott levelének egyik sora lett: Tudjátok jól, hogy 
míg élek, minden lengyel dolgot támogatok és pártolok. 

Domszky valóban a magyar–lengyel kapcsolatoknak 
szentelte életét. Szerény, csendes ember volt, aki tetteivel 
soha nem dicsekedett. Az isaszegi kiállítás varsói embermen-
tő tevékenységét mutatta be, amely addig ismeretlen volt a 
nyilvánosság előtt.

1998. október 19–30. között rendezték meg Domszky 
Pál gyűjteményes kiállítását a varsói Főlevéltárban, amely 
megbecsülést szerzett munkásságának. 

1998. október 19-én Varsó belvárosában, a Marszał-
kowska és a Nowogrodzka utca sarkán kétnyelvű emléktáb-
lát avattak fel Pali bácsi emlékére. 

W TYM MIEJSCU STAŁ DOM, W KTÓRYM W LATACH 
OKUPACJI HITLEROWSKIEJ MIESZKAŁ PÁL DOMSZKY 

(1903–1974) Z URODZENIA WĘGIER, SERCEM 
POLAK PREZES ZWIĄZKU WĘGRÓW W POLSCE 

NIESTRUDZONY BADACZ I KRZEWICIEL KONTAKTÓW 
POLSKO-WĘGIERSKICH PODCZAS WOJNY CHRONIŁ I 

RATOWAŁ POLAKÓW.

EZEN A HELYEN ÁLLT A HÁZ, AMELYBEN A HITLERI 
MEGSZÁLLÁS ÉVEIBEN LAKOTT DOMSZKY PÁL (1903–
1974). MAGYARNAK SZüLETETT, SZíVÉBEN LENGYEL 

VOLT. A LENGYELORSZÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG 
ELNÖKE. A LENGYEL–MAGYAR KAPCSOLATOK 

FÁRADHATATLAN KUTATÓJA ÉS ÁPOLÓJA. A HÁBORú 
ALATT A LENGYELEK VÉDELMEZŐJE ÉS MENEDÉKE.

A varsói felkelés kitörésének 55. évfordulója alkalmából 
Aleksander Kwas’niewski lengyel államfő Domszky Pálnak 
posztumusz a Lengyel Köztársaság Érdemrendje Tiszti Ke-
resztjét adományozta a lengyel földalatti mozgalom segíté-
séért, a lengyel Honi Hadsereg (Armia Krajowa) fegyverekkel 
történő ellátásáért. A kitüntetést fia, Domszky Mihály, a var-
sói magyar nagykövetség vezető diplomatája vette át. 

2002. május 25-én Kemence Község Önkormányzatá-
nak kezdeményezésére az egykori Hont vármegye székházá-
nak falán állítottak emléktáblát a magyar–lengyel kapcsolatok 
kutatójának, aki az ötvenes és hatvanas években a kemencei 
művelődési ház és könyvtár vezetője, valamint a helytörté-
neti múzeum megalapítója volt. 

2007. október 12-én Kemencén felavatták a Domszky 
Pál Erdészházat, 2011 májusában pedig Bernecebarátiban a 
Domszky Pál Erdei Iskolát. 

A könyvbemutatón dr. Dürr Sándor, a Múzeumbarátok 
Körének tagja hozzászólásában elmondta: Máté Endre köny-
ve megerősítette bennem a gondolatot, hogy Domszky 
Pálról magyar–lengyel történelmi játékfilmet lehetne készí-
teni. A film vezérfonala Domszky Pál élete lehetne, amely 
betekintést nyújthatna a magyar–lengyel történelmi kap-
csolatokba. Megjelenhetne a filmben az ősi lengyel csa-
lád története, a Żabnoi kastély, az isaszegi csata Nikodem 
Dąbski századossal és a lengyel légióval, Bem hamvainak 
hazahozatala, a II. világháború magyar–lengyel emlékei, 
a varsói felkelés, Anna Dąbska grófnő, a korabeli Varsó, 

Krakkó, Lemberg, Radom és Milanówek, a lengyelek és 
a zsidók mentése, sőt, a lengyel menekültügy, valamint a 
Börzsöny, Kemence az erdészettel, Budapest, a Magyar és 
a Lengyel Népköztársaság kapcsolatai, a Bem Egyesület 
megalakulása, a budapesti Lengyel Kultúra, dr. Stanisław 
Andrzej Sohacki igazgató, az isaszegi Wysocki emléktáblák 
története, a Wysocki szobor felavatása a Nemzeti Múzeum 
kertjében stb. 

Dürr Sándor javasolta, 
hogy a Szathmáry Zoltán 
utca után Domszky Pálról is 
nevezzenek el utcát Isasze-
gen. Végül megköszönte 
Máté Endrének a három-
éves fárasztó munkát. El-
mondta, hogy a Domszky 
Pál, a varsói magyar című 
könyv nagyon jó, a szerző 
büszke lehet rá, és mi isa-
szegiek is büszkék vagyunk 
barátunkra, Máté Endrére, 
a hagyományőrző főhad-
nagyra, a Lengyel légió vezetőjére. 

A bemutatott könyvet a vendégek a helyszínen megvá-
sárolhatták 1000 forintos darabáron. A bevételt a szerző az 
isaszegi honvédszobor felújítására ajánlotta fel. Az eladott 
könyvekből 22 000 Ft gyűlt össze, amely összeget a ren-
dezők a Pátria Takarékszövetkezet isaszegi fiókjánál nyitott 
elkülönített számlára befizettek. 
 Szmolicza József  Dr. Dürr Sándor
 Falumúzeum, Isaszeg Isaszeg díszpolgára

Trojan Marian Jozef 
grafikusművész 

linóleummetszete

Domszky András és dr. Dürr Sándor
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Könyvtári hírek
A decemberi programjaink az advent és a karácsony jegyé-
ben zajlottak. Az ÖKO-kuckó összejövetelén az érdeklődők 
a különféle házi szaloncukrok (gesztenyés, marcipános, ru-
mos-diós-mazsolás, ká-
vés-mogyorós, rózsavizes, 
fehér csokis, kókuszos) 
készítésének a fortélyait 
ismerhették meg Stoffer 
Heni öko-mami és Bálint 
Eszter segítségével. Az el-
készítés után rögtön meg 
is kóstolhatták a műveiket. 

A januári foglalkozásról honlapunkról informálódhatnak. 
Az Amatőr Költők és írók Klub találkozóján a tél, az advent, 
a karácsony témakörökben készült versek és prózák kerültek 
felolvasásra és megbeszélésre. 2014. március 2-án, Arany 
János születésnapján lesz két éve, hogy megalakult ez az 
irodalmi klub. Felmerült bennünk a gondolat, hogy jó len-
ne egy AKíK-antológiát megjelentetni, lehetőséget teremtve 
ezzel arra, hogy a helyi alkotók legjobb műveit minél széle-
sebb körben megismerhessék. A megjelentetés költségeihez 
anyagi forrásokat keresünk. Kérjük, hogy akik támogatni sze-
retnék ezt a kezdeményezést – akár magánszemélyek, akár 
civilszervezetek –, jelezzék ezt a Jókai Mór Városi Könyvtár-
nak az isaszeg@vk-isaszeg.bibl.hu e-mail címen, a 28/582-
045-ös telefonszámon vagy személyesen. Az új évben az el-
ső találkozónk január 24-én, pénteken délután fél 5-kor lesz. 

A Tóth Árpád Nemzeti Tár-
saskör szervezésében került 
sor Az advent üzenete címmel 
Gulyka József római katolikus 
esperes, c. prépost és Bajusz 
Árpád református lelkész el-
gondolkodtató beszélgetésére, 
amelybe a jelenlévők is bekap-
csolódtak személyes élményeik-
kel, emlékeikkel. Könyvtárunk az 

ünnepi hangulathoz a terem berendezésével, a karácsonyi 
témájú könyvek, albumok és AKíK-versek kiállításával, va-
lamint a terített asztallal járult hozzá. A TÁNT legközelebbi 
programja 2014. január 17-én, pénteken 17 órakor lesz, 
amikor dr. Bakos István művelődéskutató, a Bethlen Gábor 
Alapítvány kurátora tart előadást és dedikálja a Teleki Pál éle-
te és utóélete című könyvét.  

Januárban a magyar kultúra napja alkalmából olvasóinkat 
irodalmi játékra invitáljuk, amelynek során szabadon válogat-
hatnak az olvasóinktól kapott ajándékkönyvekből.

2014-ben is szeretettel várjuk látogatóinkat, jelenlegi és 
jövendő olvasóinkat. Reméljük, hogy idén is megtalálják ná-
lunk az önöket érdeklő olvasnivalókat. Nyitva tartásunkról, 
szolgáltatásainkról és a beiratkozás szabályairól honlapunkon 
tájékozódhatnak: www.jokai-bibl.hu.

Majsa Györgyné könyvtárvezető

A római katolikus  
egyházközség eseményei

Egyházközségi farsangi vigasság lesz 2014. február 1-jén 
délután 5 órától a művelődési otthonban. A rendezvény 
bevételét a Szent Rita Alapítványnak szeretnénk felajánlani. 
További részletekről és a belépőjegyek vásárlásával kapcso-
latban érdeklődni lehet Szárazné Marikánál. E-mail cím: 
szaraznemarika@citromail.hu.

Vízkereszt ünnepe
A Szentírásból tudjuk, hogy három bölcs király érkezett Nap-
keletről. Egy csillagot követtek, így érkeztek meg Jeruzsálem-
be. Heródestől tudták meg, hogy az új királynak Betlehem-
ben kell megszületnie. Aranyat, tömjént és mirhát hoztak 
ajándékba a kisdednek.

Eléggé szűkszavú ez a történet. Mégis a legfontosabb, 
amit közölni akar vele a szentíró, hogy Jézus az egész világ 
megváltására jött. Aki valamelyest ismeri az ószövetségi írá-
sokat, az tudhatja, hogy Isten azért hívta életre a zsidó népet, 
hogy belőle származzon az üdvözítő, aki megváltja népét. 
Az Ószövetség szerint ez a megváltás csak Ábrahám, Izsák 
és Jákob leszármazottainak szól. Ám az, hogy Gáspár, Meny-
hért és Boldizsár leborul a Gyermek előtt, azt minden nép 
nevében teszi. Bizonyítja, hogy bárki, aki hittel térdel Jézus 
jászola elé, arra rámosolyog az Isten fia, és elfogadja azt, amit 
ajándékba hoz. A napkeleti bölcsek ajándékai jelképesek: az 
arany Jézusnak mint királynak, a tömjén Jézusnak mint Isten-
nek, a mirha pedig az örök élet urának szól.

Érdemes lenne kicsit elgondolkodnunk, hogy ha minket 
vezetne el a csillag a betlehemi istállóba, mi milyen aján-
dékot vinnénk neki. A számítógépünket, ami azt jelentené, 
hogy számunkra ő az ablak a világra? Az autónkat, hogy lássa, 
ővele juthatunk el a másik emberhez? A pénzünket, hiszen ő 
a legdrágább kincsünk? 

Egyszerűen csak adjuk oda önmagunkat! Legyen ez az 
ajándékunk Jézusnak, aki minket is meg akar váltani! 

Mindenkinek sikerekben, örömökben gazdag új eszten-
dőt kívánok.

Szárazné Marika

Biztonságban vagyunk?

December 14-én isme-
retlen tettes(ek) betört a 
lakásunkba, és jelentős 
értékben pénzt, arany 
ékszert lopott el.  A rend-
őrség helyszíni szemlét 
tartott, nyomokat rögzí-
tett, megkezdték a nyo-
mozást.

Két nap eltelte után, 
túl a sokk hatásán, el-
gondolkodtam az eseten. 
Teljesen biztonságban 
éreztem magam, soha nem gondoltam, hogy valaha is sér-
tettje lehetek egy bűncselekménynek. Mára már tovatűnt ez 
a valamikori biztonságérzet. Feltettem magamnak azt a kér-
dést: megtettem-e minden tőlem telhetőt a biztonságunk 
érdekében? Már tudom a választ: NEM!

A biztonsági ajtó, a többpontos biztonsági zárak is ke-
vésnek bizonyulhatnak, hiszen hozzánk is az ablakon át, a 
redőnyt eltávolítva jutottak be a rablók, a takarásban lévő 
hátsó oldalról. Rács nem volt az ablakon, mert az otthonunk 
nem nézhet ki úgy, mint a börtön. (Már készül a rács az 
ablakokra). Riasztórendszerünk sem volt, mert nem éreztük 
szükségesnek – eddig. Kutyánk sincs, hiszen a kutya tönkre-
teszi az udvart, a gyepet. Szomszédjaink – akikkel kitűnő a 
viszonyunk – nem láttak, nem hallottak semmit, így segíteni 
sem tudtak.

Az elmúlt években sikerült az éberségemet elaltatni, 
mondván, velem ilyesmi nem eshet meg, ráadásul biztosítva 
van házunk.

Ma még nem tudom, eredményes lesz-e a nyomozás 
(nem valószínű), megtéríti-e a biztosító a kárunkat, de azt 
tudom, mindez másokkal is megeshet.

Történetemmel talán sikerül ráirányítani isaszegi polgár-
társaim figyelmét arra, hogy ők mit tesznek a saját biztonsá-
guk érdekében! Ne feledjék: más kárán tanul az okos ember!

Isaszeg, 2013. 12. 18.
Név a szerkesztőségben

Huszárkonyha

Lovagtokány
Lovag Poprócsi Attila küldte el ezt a mesét, aki 2008-ban 
Isaszegen, a 20. Tavaszi Emlékhadjárat Huszárkonyha 
főzőversenyén alkotta meg feleségével, Nemesfalvy 
Oláh Ildikóval a lovagtokányt.

Egy ember szamara a kútba esik. Az állat szánalmasan bőg, 
miközben az ember találgatja, mit is tegyen. Mivel az állat 
öreg, és a kutat is be kéne már temetni, az ember úgy dönt, 
hogy nem húzza ki a szamarat. Segítségül hívja hát a szom-
szédjait. Mindannyian lapátot ragadnak, és elkezdik betemetni 
a kutat. A szamár rémisztően üvölt, majd elcsendesedik. Az 
ember lenéz a kútba. Látja, hogy a szamár él, és minden la-
pátnyi föld után valami csodálatosat művel. Lerázza magáról a 
földet, majd feláll a tetejére. Ahogy az emberek továbblapátol-
nak, ő ismét megrázza magát, és egyre feljebb lépdel. Hama-
rosan mindenki ámulatára a szamár átugrik a kút peremén, és 
boldogan elsétál. Tanulság talán, hogy minden probléma egy 
újabb lehetőség a továbblépésre. Mert van, aki a problémá-
ban a csak problémát látja, és van, aki a lehetőséget.

Az ételt ajánlja: 
Nemesfalvy Oláh Ildikó és lovag Poprócsi Attila
(Aranykard Sárkányos Lovagok és Vitézek Köre)

(Nemesfalvy Oláh Ildikó ízmester lovaghölgy receptje 
szerint) Disznónak szalonnáját üstben jól megpirítjuk, majd 
zsírjában a szeletelt hagymát őznek barnájára pároljuk. Köz-
ben előzőleg a szemes babot sós vízben jó puhára főzzük. 
A malacnak felcsíkozott húsát a hagymával átforgatva sütjük. 
Ha ez Isten segítségével a teremtett világ részévé válik, sava-
nyított káposztával gazdagítjuk, s el is keverjük a malachússal, 
hogy jobb legyen az. Levét hagyjuk, eressze csak, de kevés 
vízzel azért még felöntjük. Várunk, míg a hús puha nem lesz, 
majd a babot immár hozzáöntjük. Só, csippentésnyi csom-
bor, citromfű, bazsalikom és fehér bor – ez az, ami még kell 
neki! Amikor minden összefő, lehúzzuk a tűzről, és hagyo-
mányos készítésű (nem felfújt) magyar kenyérrel tálaljuk. Az 
arányokat a főzőkre bízzuk, hogy játékossággal és jókedvvel 
töltsék éltük e sütés-főzéssel töltött termékeny óráit.

Fülöp Tibor Zoltán
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Az ifjú focista
Az Önkormányzati Tájékoztató 
2012. novemberi lapszámban mu-
tattuk be Skribek Alent (12) a te-
hetséges isaszegi futballista kisfiút, 
aki 2008-tól a nemzetközi gyermek-
labdarúgó mérkőzéseket is megren-
dező FC Budapest Sólymok csapa-
tában játszik. Az egyesületről és az 
ifjú futballistáról Alen edzője, Czuk 
Henrik, az FC Budapest elnöke nyi-
latkozott lapunknak.

– Mi történt az egyesülettel az el-
múlt időszakban?

– Az FC Budapest és a londo-
ni Fulham FC együttműködése még 
szorosabbá vált. Az egyesületünk fo-
lyamatosan törekszik arra, hogy minél 
több szakmai találkozót tarthassunk a 
kiváló angol csapattal. Fontosnak tart-
juk, hogy amikor az I. osztályú londoni 
klubcsapat Magyarországra jön, olyan 
programokat tudjunk számukra nyújta-
ni, ami az ő igényeiknek, színvonaluk-
nak megfelel, amikor pedig kiutazunk, 
olyan tehetséges fiatal játékosokat mu-
tathassunk meg, akikkel együtt tudnak 
dolgozni. 

– Mikor voltak Angliában leg-
utóbb, és milyen tapasztalatokkal 
tértek haza?

– Tavaly október végén, november 
elején három edzőkollégával utaztunk 
ki Londonba, ahová Alent – aki már 
az U13 csapatban futballozik – és egy 
felvidéki magyar kisfiút, Filipet vittük 
magunkkal. Hat napig tartózkodtunk 
Londonban, és a repülőjegyen kívül 
minden más költséget a vendéglátóink 
álltak. A klub nagyszerű programokat 
biztosított számunkra. A játékosainknak 
napi két edzést tartottak, ahol kiváló 
szakmai trénerek segítségével gyako-
rolhattak. Több korosztállyal és több 
csapattal focizhattak együtt, valamint 
bajnoki mérkőzésen is kipróbálhatták 
a tudásukat. A klubcsapat vezetősége 
a gyerekekkel meg volt elégedve, na-
gyon jó véleménnyel voltak róluk. Mi 
edzők szakmai továbbképzésen ve-
hettünk részt. A londoni klubnál látott 
tapasztalatokat átbeszélhettük, véle-
ményt cserélhettünk. Nagy örömünkre 

lehetőségünk volt egy szurkolókkal telt 
stadionban Fulham FC–Manchester 
United bajnoki meccsen is részt venni, 
ahol huszonnyolcezer fős közönséggel 
együtt nézhettük meg, hogy milyen is 
igazából a profi labdarúgás. Az utazás 
hasznos és sikeres volt, szakmai ta-
pasztalattal gazdagon térhettünk haza.

– Milyen eredményt hozott Alen 
számára az eltelt időszak?

– Alen az elmúlt egy évben is ren-
geteget fejlődött. Az első osztályú 
– akár külföldi, akár magyar – csapa-
tokkal lezajlott meccseken ragyogóan 
helytállt, többszörös gólkirály, a klubok 
figyelmét felhívja magára a tehetsé-
gével. Londonban a Reading FC elle-
ni bajnoki meccsen két gólt is rúgott. 
Alen bár kiválóan teljesített, az volt az 
edzők véleménye, hogy mentálisan 
még erősödnie kell, és a gyorsaságot 
is szükséges fejleszteni nála. Én úgy 
gondolom – és ők is megerősítettek 
ebben –, hogy jelen pillanatban a kor-
osztályától elvártaknak többszörösen 
megfelel, viszont nagyon nagy lépés, 
ha valakit 12 éves korában kiemelnek 
a kortársai közül. A londoni klub edzői 
azt tanácsolták, hogy egy ilyen fiatal 
játékos még a családjánál, a saját kör-
nyezetében legyen. Továbbra is folya-
matosan figyelemmel kísérik őt, és ha 
így fejlődik, akkor elképzelhető, hogy a 
Fulham FC-be vagy egy másik külföldi 

csapatba is bekerülhet. Ez Alennek is 
nagyon nagy vágya, és én is edzőként 
azt szeretném, ha egy ilyen csapatba 
bekerülhetne.

– A jövőbeli terveik?
– Idén négy programunk is lesz a 

Fulhammal. Tavasszal ellátogat hoz-
zánk az U18-as bajnokcsapat vezető-
edzője, aki néhány napos szakmai 
továbbképzést fog tartani nekünk, 
edzőkollégáknak. Nyáron folytatódik az 
edzőtábor, ahová szintén három szak-
edző érkezik Londonból. A résztvevők 
közül ők választják ki azt a két-három 
fiút, akiket ősszel magunkkal viszünk. 
Augusztusban megrendezésre kerül 
Budapesten a tavaly nagy sikert aratott 
Future CUP Nemzetközi Ifjúsági Labda-
rúgótorna, és ősszel újra kiutazhatunk 
Londonba, szakmai továbbképzésre a 
legtehetségesebb futballistáinkkal. Az 
egyesületünkben négy tehetséges isa-
szegi gyermek futballozik, ezt viszonoz-
ni szeretném a városnak és az Isaszegi 
Sportegyesületnek. Terveim között sze-
repel, hogy az ifjúsági tornán részt vevő 
külföldi csapatokat Isaszegre invitáljam 
egy egész napos program keretében 
megrendezésre kerülő baráti mérkő-
zésre.

– Köszönöm az interjút, és to-
vábbi sok sikert kívánok az egyesü-
letnek és a játékosoknak. 

Adorjánné Fehér Éva
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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 2014. 
január 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 januárban
január 3.: dr. Kürti József; január 10.: dr. Eszlári Egon; január 
17.: dr. Tordai Gábor; január 24.: dr. Mészáros Zsolt; január 
31: dr. Kürti József
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. XI. 16. – XII. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzüLetÉSeK
Orosz Máté, Szilágyi Gergő, Kaposvári Liron,  
Liszka Patrik, Roznik Tamás, Kiss Bence Bendegúz

HázASSáGKötÉS
Pénzes Erzsébet és Hajdu Sándor István
Brezina Emília és Berkes Attila

50 ÉV eGymáS SzeretetÉben
Maszlag Margit és Tolnai László 1963. december 11-én 
kötöttek házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HALáLeSeteK
Kanalas Gusztávné Balog Róza (79 éves), 
 Benkovics utca 29.
Horváth József (75 éves), Akácfa utca 13.
Szabadkai István (81 éves), Klapka utca 2/a
Schuller Ilona Ghenghe Ilona (83 éves), 
 Móricz Zsigmond utca 2.
Holló Vince (92 éves), Szent László utca 46.
Dóczy László (69 éves), Ady Endre utca 43.
Gulyás János (62 éves), Gárdonyi utca 14.
Szepesi Józsefné Kozjár Ilona (77 éves), 
 Ady Endre utca 37.
Mongyi Lászlóné Erki Anna Katalin (68 éves), 
 Szent László utca 14.
Pál András Ferencné Ragács Erzsébet (84 éves), 
 Dobó István utca 49.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Polgármesteri hivatal

Előadások
Január 17., 15.00:  Időutazás a Történelem Nyomában – Rendhagyó 

történelemóra a Falumúzeumban. Téma a török kor, előadó Ősz Gá-
bor történész

Január 18., 16.00:  Az Isaszegi Természetbarát Klub vetített képes elő-
adás-sorozatának 3. része Montenegró, Prága címmel a Falumúzeum-
ban. A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szer-
vezők

Január 21., 13.00:  Dr. Mészáros Zsolt egészségügyi előadása a művelő-
dési otthonban. Kiemelt téma a stroke

Január 22., 14.00:  Isaszegi fiatalok a Dózsa György Művelődési Ott-
hon színpadán a magyar kultúra napja alkalmából. Közreműködnek a 
Damjanich János Általános Iskola, a Klapka György Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Gábor Dénes Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola tanulói

Január 25., 16.00:  Kulturális és ételkóstoló (részletek a plakátokon)
Január 26., 11.00:  A brit Masters of Puppets Teatre Cse’mese című elő-

adása. Magyar nyelvű mesejáték csehszlovák mesehősökkel, eredeti 
csehországi, nagy méretű bábokkal, élő szereplővel. Jegyek válthatóak 
a művelődési otthonban. Jegyár elővételben: 950 Ft, az előadás nap-
ján 1150 Ft

szolgáltatások
a mŰvelődési otthonban
Január 6., 18.00:   KRESZ-tanfolyamra jelentkezés és tájékoztatás
Minden kedden és csütörtökön 14.00–18.00 óra között  a Ge-

nerali biztosító isaszegi ügyfélszolgálata

állandó programok
a mŰvelődési otthonban
Hétfőnként 18.00 órai kezdettel   tartja próbáit az Isaszegi Asszony-

kórus. A vidám csapat várja sorai közé az új, dalos kedvű tagjait. 
A részvétel ingyenes

Hétfőn és pénteken 13.00 órakor, szerdán 12.00 órakor   Moz-
dulj! – kímélő torna. Egy kis mozgás mindenkinek kell, kortól és nem-
től függetlenül, tessék kipróbálni! A részvétel ingyenes

Keddenként 10.15 órai kezdettel   a legkisebbeknek és szüleiknek, 
nagyszüleiknek kínál jókedvű, játékos, zenés mozgást a Csiri-biri torna. 
Információ: Virágh Orsolya, 70/456-4312

Hétfő, kedd, csütörtök, péntek esténként   a Csata Táncegyüttes 
tarja próbáit korcsoportonkénti bontásban. Információ: Bánszkiné Var-
ga Judit művészeti vezető, 70/372-6469

Keddenként 18.00-19.30 óráig   balkán táncház. A részvétel ingyenes
Szerdánként 17.30 órakor   jóga Balázs Mónikával (30/293-6927), 

19.30-kor Tóth Roland (20/450-9363) várja a mozdulni vágyókat (taj-
csi, csikung, jóga) 

Minden kedden és csütörtökön 20.00 órai kezdettel   Zumba. 
Információ: Takács Viktória, 20/522-6639

Minden hónap második csütörtökén 18.00 órakor   női klub
Minden páratlan héten csütörtökön 18.00 órától   gyöngyfűző 

klubban sajátíthatják el az érdeklődők a szebbnél szebb ékszerek készí-
tésének technikáit. A részvétel ingyenes

A Gaudium Carminis hangversenykórus   várja régi és leendő kó-
rustagjait heti két alkalommal. A részvétel ingyenes

Újra! Ingyenes önvédelmi tréning   indul a művelődési otthonban 
a Ne legyél áldozat! projekt keretében. A tanfolyam január 14-től hat 
héten keresztül minden kedden és csütörtökön 12.30-tól 14.30-ig tart. 
A program a TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0005 projekt keretében valósul 
meg. (Regisztrálni lehet a nelegyelaldozat.hu honlapon. Regisztráció 
esetén, kérjük, településnek Isaszeget jelöljék meg)

programajánló

Köszönetnyilvánítások

Hálás szívvel köszönöm mindazoknak, akik szeretett férjem, Dóczy 
László temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, és je-
lenlétükkel mélységes fájdalmamat enyhítették. 
 Szerető felesége

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik Horváth Józsefet utolsó földi 
útján elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mélységes bánatunk-
ban részvéttel osztoztak. 
 Szerető felesége és gyermekei

Közérdekű elérhetőségek
Isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi utca 45. 
ügyfélszolgálat 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
Isaszegi Polgárőrség bűnmegelőzési és önvédelmi 
egyesület: 20/981-9595

Vedd és olvasd!

Szeretne többet tudni a Bibliáról? Ha igen, szeretettel 
várjuk előadásainkra, ahol az alábbi témákról hallhat:
– A Biblia mint történetmondás
– A Biblia mint olvasmány
– A Biblia mint dráma
– A Biblia mint látvány
– A Biblia befogadása
– A Biblia megélése
Előadó: dr. Szilvási József, teológiai tanár
Helye: Hetednapi Adventista Gyülekezet
Isaszeg, Március 15. u. 42–44.
Időpontok: január 17., 18., 19., 24., 25., 26. A kezdés 
ideje: 18.00 óra.
Mindenkit szeretettel várunk. A belépés díjtalan.



Angyalszárnyak
 

2013. december 19-én tartottuk karácsonyi ünnepségünket, amelyen a Damja-
nich-iskola 4. osztályosai egy kedves betlehemes játékkal szerepeltek. A rendez-
vényen a pünkösdi egyház lelkésze és tagjai is vendégeink voltak. Az ünnepség 
színvonalát több gyönyörű vers gazdagította. Ökumenikus istentisztelet keretében 
meghallgathattuk a karácsony örömüzenetét, és együtt énekeltük az énekeket.

Családias hangulatban, sütemény, szendvics és tea mellett köszöntöttük idő-
seinket. A rendezvény megvalósításához nyújtott a hozzájárulását megköszöntük 
minden résztvevőnek. A pünkösdi egyház pedig egy-egy szeretetcsomaggal aján-
dékozott meg minket, amit hálásan köszönünk.

Jobb adni, mint kapni! Az ünnep folytatásaként 2013. december 20-án meg-
látogattuk az őrbottyáni Juhász Zsófia Református Gyermekotthont, ahová adomá-
nyokat vittünk. Az otthonba tíztagú küldöttséggel és két autóval érkeztünk. Nagy 
szeretettel vittük el, amit számukra összegyűjtöttünk: hat nagy doboz házi süte-
ményt (amit mi készítettünk), játékokat, szaloncukrot, gyümölcsöt, mesekönyve-
ket. A százhetvenöt fogyatékos gyermeket ápoló otthont két óra alatt jártuk végig 
Joó Sándor vezető ápoló vezetésével. A gyermekek nagyon boldogok voltak, örül-
tek a látogatóknak, az „angyalkáknak”, akik ajándékot hoztak. Megható volt az a 
szeretet, amivel körülvettek minket, simogatták, ölelték a vendégeket. A gyerekek 
hetvenöt százaléka tolókocsiban éli az életét, mégis vannak köztük, akik zongo-
ráznak, szőnek, agyagoznak, segítenek a többieknek. Egészségeseket is megszé-
gyenítő módon boldogok és tudnak örülni. Az otthonban értelmi és testi fogyaté-
kos gyerekek vannak: autisták, halmozottan fogyatékosok, súlyos értelmi sérültek, 
mozgáskorlátozottak, vak, siket, beszédfogyatékosok, Down-szindrómások. Enyhe 
és súlyos értelmi fogyatékos gyermekeket ápolnak nagy-nagy szeretettel, türelem-
mel, szakmai tudással és a református egyház elvei alapján, keresztény értékrend 
szerinti teljes elkötelezettséggel.

Szerettünk volna egy kis örömöt vinni ezeknek a gyerekeknek, akik a szüleiknek 
sem kellenek. Hálásak vagyunk Istennek, hogy egészségesek vagyunk, és adhat-
tunk abból amink van.

Bizony mondom néktek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, 
velem tettétek! (Máté 25:40) 

Az Idősek Klubja nevében: Szikszai Jolán klubvezető

Pest megye labdarúgásáért
Orlik József, az Isaszegi Sportegyesület vezetőségi tagja Pest megye lab-
darúgásáért kitüntetésben és érdeméremben részesült, amelyet 2013. de-
cember 18-án, az MLSZ Pest Megyei Igazgatóságának évzáró rendezvé-
nyén az MLSZ PMI tiszteletbeli elnöke Jakab Béla adott át a Megyeháza 
Dísztermében.

Orlik József Isaszegen született 1955. július 28-án. A helyi sportegyesületben 
vezetőségi tagként és a labdarúgó-szakosztály vezetőjeként dolgozik a település 
futballjáért, mindemellett a csapatok edzésében is hatékonyan részt vesz. Játé-
kosaival nagyon jó viszonyt ápol. Orlik József 2012-ben megszervezte Isaszegen 
az ovifocit, amely jelenleg is működik a településen. Az 1960-as évek közepe óta 
tagja az egyesületnek, számára mindig is fontos szerepe volt a sportnak, szívügye-

ként tekintett rá Isaszeg életében. Labdarúgóként 1967-től a Ferencvárosban játszott. Pályafutása következő állomásaként 
1972-től Isaszegen, 1975-től a BVSC-ben, míg 1979-től egészen 1987-ig ismét Isaszegen futballozott, 1990 és 2000 között 
az utóbbi egyesületet annak elnökeként szolgálta, és azóta is folyamatosan edzősködik a gyermekcsapatok mellett.

Turányi Lászlóné, az ISE elnöke (www.isaszegise.hu)


