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önkormányzati tájékoztató

Az új év küszöbén
Az új év kezdete mindig a jövôrôl való gondolkodás ideje. Vajon mit hoz számunkra az új esztendô? Ha a családunk-
ra gondolunk, hogyan alakul az egyéni életutunk, az egészségünk, a gyermekeink élete, az anyagi helyzetünk, lesz-e 
mibôl nyaralnunk, fel tudjuk-e újítani a lakást – ehhez hasonló dolgok jutnak az eszünkbe. 

Ha az országra gondolunk, azt kérdezzük: vajon enyhül-e a gazdasági válság, teremtôdik-e több munkahely, tisz-
tább lesz-e a gazdasági élet és a közélet, hoz-e további jó törvényeket az új parlament, hogyan változik a politika, 
milyen lépések lesznek a nemzeti sorskérdéseink ügyében?

A polgármestert ezeken túl további kérdések is foglalkoztatják: hogyan fogjuk fenntartani az intézményeinket? 
Miként tudjuk levenni a többletterheket a túlhajszoltakról, mibôl tudjuk megsegíteni a rászorulókat? Hogyan bizto-
sítsunk elegendô fedezetet a város útjainak, járdáinak fenntartása, felújítása mellett a humán terület fejlesztésére is? 
Egyszóval a város mûködtetése és fejlesztése egyaránt fontos.

A pénzügyi kérdéseken túl még felmerülhet: hogyan védjük meg a felépített értékeinket, hogyan tudjuk városunk 
közösségi életében a jó törekvéseket és kezdeményezéseket felkarolni, a jó szándékokat érvényre juttatni, a vissza-
húzó erôket pedig megfékezni, legyôzni? A kérdések, kihívások sora számtalan…

Az elmúlt évünk nagyon mozgalmas volt. Összességében teljesíteni tudtuk a vállalásainkat, ígéreteinket. Kérem, 
engedjék meg, hogy ezúton is, még egyszer megköszönjem azt a nagyfokú bizalmat, amellyel megerôsítettek mind 
engem, mind pedig csapatomat – az Április 6. Kört a kormányon lévô Fidesszel – a város élén, és ismét ígérem, hogy 
ehhez a bizalomhoz igyekszünk méltóak lenni. 

Az új év is munkával bôvelkedônek ígérkezik. A kisebb pályázatok mellett – mint a játszóterek fejlesztése vagy a 
Zselízzel közös pályázat – a következô évek talán legnagyobb beruházását hajthatjuk végre, amennyiben eredmé-
nyesnek ítélik a szennyvíztisztító pályázatot, és elkezdhetjük a bôvítést. Az elôrejelzés szerint az ország öröklött gazda-
sági helyzete nem teszi lehetôvé, hogy több pénzt kapjon az önkormányzatunk az állami forrásokból. Ennek ellenére 
mindent megteszünk azért, hogy az eddig elért eredményeinket megtartsuk, ha lehet, még fokozzuk is. 

Városi rangot kaptunk két és fél éve, és akkor sokan azt gondolták, hogy egyik pillanatról a másikra minden meg-
változik. Elmondhatom, amit egyébként Önök is megtapasztaltak, hogy látványosan fejlôdtünk az elmúlt években, 
de még sok minden hiányzik. Bízom abban, hogy együtt cselekedve, nagyon sok munkával, megfontolt lépésekkel 
haladva sikerül olyanná tenni Isaszeget, amire mindannyian büszkék lehetünk, mindezt az itt élôk örömére és bol-
dogulásáért. Kívánom, hogy a 2011-es évben közösen építsük tovább szeretett városunkat, családjaink békében, 
boldogságban, egészségben éljék meg a következô évet, és Isaszeg gyarapodjék a közösségünk összetartó, alkotó 
erejével is.

Ezen gondolatok jegyében kívánok boldog új esztendôt minden kedves polgártársunknak az Önkormányzat és a 
Polgármesteri Hivatal nevében is. 

Hatvani Miklós, polgármester
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„Ne féljetek!”
„De még ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok. Ne 
féljetek a fenyegetésektôl, és ne engedjétek, hogy megzavarjanak 
bennetek” (1 Pét. 3,14)

Amikor a szerkesztôje lettem ennek az újságnak, úgy gondol-
tam, hogy a békés, kiegyensúlyozott, reális tájékoztatás lesz 
majd a dolgom, hiszen Isaszeg a nyugalom egyik szigete. 
Ezért a magam részérôl nem kívántam tudomást venni a 
Testületet és képviselôket a városban megjelenô egyik politi-
kai közéleti tájékoztatóban ért rágalmazásokról. Képviselôtár-
saim azonban arra kértek, hogy tájékoztassam a lakosságot 
a valóságról, amelyet a személyes érintettségem is indokol.

A fent említett lapban elôbb jelent meg tényként az adó-
emelés, minthogy az a testületi ülésen szóba került volna. 
Nyilvánvaló a célja: még ha valótlanságok árán is, de szenzá-
ciót és feszültséget kell kelteni. Vannak emberek, akik ebbôl 
sportot ûznek, és ilyen kártékonyan érzik jól magukat. Hiába 
sugallta a cikk szerzôje, hogy mekkora adóemelés várható, 
ez nem így alakult. Isaszegen három éve nem volt adóeme-
lés, miközben volt infláció, energia-, élelmiszer- és számos 
más árnövekedés. Az önkormányzati feladatok ellátása drá-
gult. Ennek az ellensúlyozására emeltük a kommunális adót 
úgy, hogy egy ingatlanra havi 250 Ft többletteher jut. Azon 
kívül a szolgáltatók csupán néhány százalékkal emelték a 
szemétszállítási díjat, valamint a víz- és csatornadíjat, amely-
nek szintén érthetô, objektív okai vannak. 

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 
nem változtatta meg az új Képviselô-testület, hanem jóvá-
hagyta a korábban hasonló tisztséget betöltött alpolgármes-
terét. Ezért a fizetésért természetesen jogosan támasztanak 
komoly elvárásokat úgy az elôzô, mint a mostani alpolgár-
mesterrel szemben, aki a munkáját kötetlen idôbeosztással 
végzi. A munkával eltöltött idô és energia alapján, ha csak 
az anyagi javakat nézném, biztos, hogy nem vállaltam vol-
na részt az egyre növekvô városvezetési feladatokból, hiszen 
az orvosi hivatás gyakorlójaként nem kis felelôsség hárul 
rám a fô munkahelyemen. Mint értelmiségi, és mint aki a 
polgármestert követôen a legmagasabb szavazati arányban 
(59,95%) nyertem meg a választásokat az Önök felhatalma-
zásából, kötelességemnek érzem a közéletben való szolgála-
tot, mert erre van szükség.

Azt pedig végképp normális dolognak tartom, hogy egy 
politikai szövetség – a választásokra készülve –, elemzi a 
múltat és a jelent. Terveket, stratégiát készít a jövôre nézve. 
A tervek között szerepelt és szerepel a két alpolgármester 
közötti munkamegosztás. Két csoportra választottuk a tenni-
valókat, röviden: humán és reál feladatokra. A reál területek-
kel kategóriánként egy-egy osztály foglalkozik a Polgármeste-
ri Hivatalban, alpolgármester-társam irányításával. A humán 

feladatok korábban több osztály között voltak szétosztva, 
így mindenképp szerencsésebb, átláthatóbb, ha ezekkel az 
ügyekkel is egy önálló osztály foglalkozik, amely fôként belsô 
átszervezés útján jön létre. Nem beszélve arról, hogy sok az 
új feladat, a hivatal pedig közismerten igen alacsony létszám-
mal dolgozik évek óta, a környezô településekhez képest. 
Tehát a humán szféra fejlesztése ugyanolyan fontos a város 
egészét tekintve, mint korábban a mûszaki terület volt. 

Azt viszont nem tartom normálisnak, hogy egy önkor-
mányzati képviselô komédiába illô viselkedéssel zavarja a 
bizottságok vagy a Testület munkáját. Botrányosnak vélem, 
hogy egy képviselô akasztással fenyegesse meg társait. Szá-
nalmasnak találom azt a zavaros, agresszív viselkedést, amely-
lyel valamit rejteget magából elôlünk. Az ilyen viselkedés ellen 
a Testület egészének kell egységesen, határozottan fellépnie!

E lap hasábjain nem is kívánok a késôbbiekben ezzel a 
témával foglalkozni. A magam részérôl a valódi problémákkal 
szeretnék törôdni, hogy az örömök kiteljesedjenek, a bajok 
enyhüljenek. 

Arra kérem a Teremtôt, hogy munkámhoz töltsön fel sze-
retettel, és ne engedje el az indulatokat, mert azok csak rom-
bolnak. Sok a feladatunk, és látom, hogy sok a jó szándékú 
ember is, akivel közösen lehet eredményesen munkálkodni.

Dr. Kardos Gábor, alpolgármester

Dr. Szeredi Levente
2117 Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13.

Telefon: 20/353-4547

e-mail: szeredil@t-online.hu

Rendelési idô: 
Hétfô, szerda, péntek: 19–20 óráig

Kedd, csütörtök: 18–20 óráig

(sürgôs esetben hétvégén és ünnepnapon is)

•   Védôoltások 
(kutya, macska, vadászgörény, 
házinyúl)

•   Veszettség elleni védôoltás 
  (egyedi számozott bilétával)
•   Általános belgyógyászati  

és sebészeti ellátás

•   Ivartalanítás
•  Elektrosebészet
•  Ultrahangos fogkôeltávolítás
•  Számítógépes  

betegnyilvántartás
•  Egyedi chipes állatmegjelölés
•  Európai állatútlevél kiállítása

igény esetén házhoz is megyek.
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• Hatvani Miklós polgármester beszámolt a két képvise-
lô-testületi ülés közötti idôszak fontosabb eseményeirôl, 
a közben megtett intézkedéseirôl, tájékoztatást nyújtott a 
fontosabb eseményekrôl, tárgyalásokról, amit a Testület 
tudomásul vett, jóváhagyott. 

• Megtartotta a közmeghallgatást a Testület, amelyrôl a kö-
vetkezô számunkban tudósítunk.

• Elfogadta a Testület az Önkormányzat 2010. évi költség-
vetésének háromnegyedéves helyzetérôl szóló tájékozta-
tást és a 2011. évi költségvetési koncepcióját. Az ebben 
meghatározott feladatok és hozzárendelt összegek, meg-
fogalmazott irányelvek szerint készül el a 2011-es év költ-
ségvetése, amirôl tájékoztatást adunk. 

• Az Isaszegi Horgász Egyesület kéré-
sét figyelembe véve, a horgásztavat 
üzemeltetô helyi civil szervezet az 
Isaszeg külterület 0141/26 helyrajzi 
szám alatti Tôzegtelep és horgásztó, 
valamint a 0145/63 helyrajzi szám alatti Horgásztanya 
ingatlanokat továbbra is az egyesület használatába adja 
2011. január 1-tôl 2011. november 30-ig, határozott idô-
re a Testület. A bérleti díj éves összegét meghatározták, a 
szerzôdések aláírására felhatalmazták a polgármestert. 

• A Képviselô-testület 2011. február 1-jei hatállyal létrehozta 
a Humánerôforrás és Közoktatási Osztályt a Polgármesteri 
Hivatal szervezeti egységeként. 

• Lingurár Illés (2194 Tura, Park utca 26.) ingatlantulajdo-
nos 4627/1 helyrajzi számú ingatlan 1/1 tulajdona és a 
070/7 helyrajzi számú ingatlan 749/1347 tulajdoni részé-
nek Isaszeg Város Önkormányzata részére történô közér-
dekû felajánlását elfogadta a Testület, ellentételezéseként 
számára a fakitermelés során az önkormányzati tulajdonú 
utak a 3,5 t tengelyterhelésnél nagyobb tehergépjármû-
vekkel történô használatát jóváhagyta. 

• Az alábbi helyi rendeleteket – összhangban az infláció 
mértékével – módosították a képviselôk 2011. január 
1-tôl.
– A hulladékgazdálkodásról szóló ren-

deletet a következôképpen:
 A kötelezô közszolgáltatással ellátott 

területen a közszolgáltatás igénybevé-
telének díját az ingatlanra rendelkezésre 
bocsátott gyûjtôedények számának és a gyûjtôedények 
ûrméretétôl függô egyszeri ürítési díjának és az ürítések 
számának szorzataként kell megállapítani.

 A rendszeres gyûjtésre rendelkezésre bocsátott, szab-
vány szerinti gyûjtôedények egyszeri ürítési díja:

Gyûjtôedény ûrmérete Egyszeri ürítés díja
1 db 60 l-es 291 Ft + ÁFA / ürítés
1 db 110 vagy 120 l-es 345 Ft + ÁFA / ürítés
1 db 240 l-es 550 Ft + ÁFA / ürítés

 A külterületi ingatlanokra vonatkozó egyszeri ürítési díj: 
291 Ft + ÁFA / ürítés.

 A többlethulladék elszállítására speciális A.S.A hulladék-
gyûjtô zsákot kell kötelezôen igénybe venni, a speciá-
lis gyûjtôzsák ára magában foglalja a térfogattal azonos 
hulladékmennyiség elszállítása, a hulladék elhelyezési 
és kezelési költség díjának a megfizetését is. A speciális 
A.S.A hulladékgyûjtô zsák ára 244  Ft + ÁFA /db.

 A külterületi ingatlant idényjelleggel (áprilistól szeptem-
berig) használó lakos számára heti egyszeri ürítés díja: 
291  Ft + ÁFA / ürítés, a hulladék konténerekben gyûjt-
ve. A korábbi 60 literes kukákat 18 ingatlanonként egy 
1,1 m3-es konténer helyettesíti. Az év többi részében 
az ingatlanról szemétszállítás nem történik. Amennyiben 
az ingatlantulajdonos vagy -használó tárolóedény vagy 
zsák kihelyezésével utal a közszolgáltatás igénybevételi 
szándékára, a fizetési kötelezettsége az állandó jelleggel 
tartózkodó lakóingatlan tulajdonosára elôírt fizetési köte-
lezettséggel azonossá válik.

 A díjtételek az évi kettô alkalommal történô lomtalanítás 
és az évi egyszeri zöldhulladék-gyûjtés költségét is tartal-
mazzák, a Közszolgáltatási szerzôdés szerint.

– Az ivóvízfogyasztás alapdíjáról, a köz-
üzemi ivóvízért fizetendô díjról és a 
csatornadíjról szóló rendelet a követke-
zôképpen módosul: Isaszeg város terü-
letén a közüzemi vízmûbôl szolgáltatott 
ivóvíz közületek és a lakosság által fize-
tett díja egységesen: 250  Ft + ÁFA / m3, a 
vízszolgáltatás alapdíja 1 db vízmérôvel 
felszerelt vízbekötésre: 267 Ft + ÁFA / hó, 
a közületek és a lakosság által fizetett csatornadíj össze-
ge egységesen: 236 Ft + ÁFA /m3.

– A magánszemélyek kommunális adójáról szóló ren-
delet ekképpen változik: a kommunális adó évi mértéke 
12 000 Ft / adótárgy / év, kivéve a külterületi lakott he-
lyeken – Ilkamajorban és Szentgyörgypusztán –, ahol az 
adó évi mértéke 6 000 Ft / adótárgy / év.

– Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló ren-
delet a kihirdetése napjától – 2010. december 15-étôl 
– módosul:

 A 2009–2010 évben megvalósult „16 utca” útépítési 
beruházással megépített és e rendelet 2. számú mel-
lékletében felsorolt, egy érdekeltségi egységet képe-
zô közutak és útszakaszok útépítési beruházása során, 
az aszfaltburkolattal ellátott közutak és útszakaszok ál-
tal érintett minden önálló helyrajzi számú ingatlan in-
gatlanonként, a társasház elnevezésû ingatlanok pedig 
társasházanként kötelesek megfizetni az útépítési ér-
dekeltségi hozzájárulást, amelynek összege: a lakosság 
részére ingatlanonként 170 000 Ft, a közület részére 
170 000 Ft + ÁFA. 

A helyi rendeleteket a városi honlapon és a helyben szoká-
sos módokon olvashatják részleteiben az érdeklôdôk.

Összeállította: Dr. Székelyné Opre Mária

Részletek a testületi döntésekbôl
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Karácsonyi történet
Szent Ferenc 1222 karácsonyán Betlehem-
ben járt, Jézus Krisztus szülôvárosában. Az 
ott látott liturgia annyira megtetszett neki, 
hogy hazatérése után a következô évben ô 
is hasonlóképpen ünnepelte a karácsonyt. 
Egy barlangot szalmával szórt fel, jászlat ál-
lított, és élô állatok között prédikált híveinek. 
Templomban – karácsony kapcsán – 1283-
ban Rómában, a Santa Maria Maggiore ba-
zilikában állítottak fel elôször jászlat, hogy 
azóta minden évben megismételjék. A hagyományos bet-
lehemi istállóban a Szent Családon kívül a három királyok, 
a pásztorok és az angyalok is jelen vannak. A keresztény 
kultúrkörhöz szorosan hozzátartozik, hogy advent idôszaká-
ban a lázas készülôdés közepette évrôl évre elkészülnek a 
betlehemek.

Az idei karácsonyra Isaszeg Város Önkormányzat Humán-
erôforrás és Közoktatási Bizottsága kiállítást hirdetett meg a 
gyermekek, családok számára, hogy készítsenek betlehemi 

jászlakat. Az érdeklôdés 
váratlanul nagy volt: több 
mint 120 gyermek, szü-
lô és nagyszülô nevezett 
be szebbnél szebb közös 
munkáikkal. A kiállítás a 
római katolikus temp-
lomban nyílt meg, majd 
karácsony elsô napján 

költöztettük át a református templomba is 
megtekintésre. A gyerekek büszkén álltak az 
alkotásaik mellett, és kíváncsian szemlélték 
társaik mûveit. Mindannyian apró ajándékot 
kaptak az önkormányzat jóvoltából, amely-
nek láthatóan örültek.

Amíg az alkotásokat csodáltam, arra gon-
doltam, hogy a készülôdés napjaiban a csalá-
dok együtt leültek a kis jászol köré, és közö-
sen alkották az ô karácsonyuk szimbólumát. 
Beszélgettek Jézusról, az ünneprôl, és sze-
retet áradt ki belôlük egymás iránt. Ugyanez 

történhetett az óvodákban és az iskolákban is. Ez a legtöbb 
és legfontosabb, amit ma adnunk kell gyermekeinknek. Fü-
lembe csengenek Gulyka atya szavai, amely szerint nem a 
vallási elkötelezettségünk miatt rendeztük a kiállítást, hanem 
a szeretet emberi megnyilvánulásaként. Azt is a figyelmünk-
be ajánlotta, ha majd egyszer eljutunk oda, hogy politikai 
nézetünktôl függetlenül tudunk emberként az emberhez 
fordulni, és az embert az emberhez méltóan tisztelni, akkor 
lesz igazán boldog a karácsony.

Dr. Kardos Gábor

Minden kedves olvasónknak sikerekben,  
szeretetben és jó egészségben bôvelkedô 
új esztendôt kívánunk. Továbbra is örömmel 
várjuk tudósításaikat és írásaikat városunk  
fontos eseményeirôl.

Dr. Kardos Gábor, Dr. Székelyné Opre Mária, 
Haszara Andrea, Komlós Andrea

Vécsey László, országgyûlési 
képviselônk 2011. február 16-án 
16.00–18.00 óráig fogadóórát 
tart a Polgármesteri Hivatalban,  

egyben boldog új évet kíván minden 
kedves isaszegi polgárnak.

2011 a Család Éve

„… a magyar egyház most meghirdette a család évét. (…) Ezeknek az eseményeknek üzenete van, hiszen mi az élet, 
a család, a közösség értékeit nagyon magasra helyezzük. Azt valljuk, hogy az atomizált ember, aki nem tanul meg al-
kalmazkodni a másikhoz, felelôsséget érezni a másikért, boldog sem lehet igazán. Nem hobbi az, hogy családokat 
alapítanak, vállalnak az emberek, nem hobbi az, hogy gyerekeket nevelnek, hanem az egész közösség és a kultúra 
továbbélésének a lehetôsége, egyben az emberi boldogság megélésének útja. Persze ez a föld nem a mennyország. 
Olyan boldogság ezen a földön nincs, hogy fáradság, gond, szenvedés ne járulna hozzá. De ha ezt tudatosan vállaljuk, 
ha vonz bennünket az az érték, amit az életünkkel meg tudunk valósítani, akkor a teher is könnyebb. Természetesen a 
társadalmaknak az anyaságot és a családot támogatniuk kell. Ez nem szociális támogatás. Arra is szükség van, az is ko-
moly kérdés, de a családok támogatása nem más, mint befektetés a jövôbe.”

Dr. Erdô Péter, bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek
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Kisebbségi önkormányzatok munkaértekezlete

A Gödöllôi Rendôrkaptányság vezetôje, Bozsó Zoltán rendôr 
dandártábornok 2010. december 13-án munkaértekezletre 
hívta meg az illetékességi területen mûködô 25 kisebbségi 
önkormányzat vezetôjét. 

Rendôrkapitány úr sajnálatát fejezte ki, hogy a meghívott 
25 kisebbségi önkormányzat közül csupán Dány, Vácegres, 
Veresegyház, Isaszeg, Valkó cigány kisebbségi önkormányza-
tai, valamint Kerepesrôl a német és a szlovák képviseltette 
magát. 

Bozsó Zoltán hangsúlyozta, hogy a munkaértekezlet a 
kezdete annak a hosszú távú, korrekt, egymást segítô együtt-
mûködésnek, amelyet ki kíván alakítani a kisebbségi önkor-
mányzatok vezetôivel, tisztségviselôivel. 

A cél az, hogy a településeken felmerülô konfliktusok mi-
nél hatékonyabban, megnyugtató módon kerüljenek meg-
oldásra. 

A jelenlévôk megegyeztek abban, hogy a megvalósításon 
közösen kell munkálkodni. Minden önkormányzati vezetô 
feltárja, hogy a településén milyen problémák vannak, ame-
lyekben a rendôrség tud segíteni, megoldást találni. Minden 
olyan lépést megtesz a rendôrség, amelyre a jogszabály le-
hetôséget biztosít. 

A rendôrkapitány tá-
jékoztatást adott a 2011. 
elsô félévében zajló soros 
EU elnökség kapcsán vár-
ható megsokszorozódott 
feladatokról, a várható fo-
kozott rendôri jelenlétrôl. 
Elmondta, nem engedhe-
tô meg, hogy bármiféle jogsértés megzavarja a kiemelt ren-
dezvényt, ezért a szervezéskor a megelôzésre is fókuszálnak. 
Minden észlelt törvénysértést rendôri intézkedés fog követni. 

Tábornok úr hangsúlyozta, hogy partner szintû együttmû-
ködésben kéri a kisebbségi önkormányzatok vezetôinek tá-
mogatását. Egy-egy településen, adott szituációban kialakuló 
feszültség esetén a konfliktushelyzet megoldásában a meg-
gyôzés ereje kizárólag a helyi, egyazon kisebbséghez tarto-
zók kezében van. 

Hosszú távú, korrekt együttmûködést szeretne, amely – 
természetesen – nem mentesít senkit a jogkövetô maga-
tartás tanúsításától. „Mindenki egyenlô, ne várjanak tôlem 
jogszabályba ütközôt!”

(sajtóközlemény)

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat hírei

December 7-én megtartottuk a már hagyománnyá vált Roma Mikulás rendezvényünket. Most is a mûvelôdési otthon adott 
helyet az alkalomnak. A szûkös anyagi lehetôségek ellenére sikerült megvalósítani mindazt, amit elterveztünk. A mûsort a 
Damjanich iskola tanulói adták, illetve az általunk meghívott, Pécel Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat által mûködte-
tett színjátszó társulat. 

A gyermekek számos mûsorral készültek e jeles alkalom-
ra, idén is a tánc kapott fôszerepet. Több korosztály adott elô 
különbözô koreográfiákat. Bánszkiné Varga Judit tanítványai, 
illetve Szecsô Kovács Zoltán táncegyüttese nagy sikert ara-
tott. Új színfoltja volt a rendezvénynek a bábelôadás, amit 
Dharida Rita és Hajdúné Bilász Ildikó tanítottak be. Elôször 
került bemutatásra ilyen produkció, de remélhetôleg nem 
utoljára. Voltak, akik verssel vagy énekkel készültek a Mikulás 
fogadására, nekik Konnert Erzsébet és Horváth Henriett segí-
tett a felkészülésben. Pécelrôl érkezett vendégeink is színes 
mûsorral érkeztek: Szócsavaró címmel magyar nyelvtörôket 
tartalmazó, szellemes mûsort adtak elô, készültek egy szín-
darabbal, valamint fuvolán játszottak nekünk. A rendezvény 
második felében a zene és a tánc kapott fôszerepet, gyere-
kek és felnôttek egyaránt kivették a részüket a szórakozásból.

A gyermekek nevében szeretnénk megköszönni minden-
kinek, aki támogatta a rendezvényünket: a Népjóléti és Esély-
egyenlôségi Bizottság húszezer forinttal segített minket, volt, 
aki apró ajándékokat adományozott a gyermekeknek, volt, aki 
munkájával járult hozzá a rendezvény sikeréhez. Ezúton kíván 
Isaszeg lakosságának sikerekben gazdag, boldog új évet a Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzat.

Kun Gergely
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Munkájuk újabb lenyomata

Egy hideg decemberi szombat délután tartották adventi, ün-
nepi összejövetelüket az Együttmûködés Isaszegért Egyesü-
let tagjai Verseczki Erzsébet elnök vezetésével a Damjanich 
iskolában. Kedves fogadtatás, köszöntô szavak és forralt bor 
várta az egybegyûlteket.

Verseczki Erzsébet az egyesület rövid bemutatása után 
legújabb nagy eredményükrôl, a harangláb felállításáról szólt, 
hálás szavakkal a segítôkrôl, támogatókról beszélt, majd ma-
gukról a harangokról, a népi harangszó-magyarázatokról és a 
Fény születésérôl, a karácsonyról hallhattunk sok érdekeset. 
Az ünnepi hangulatra az asszonykórus 
három tagjának szép karácsonyi éne-
kei ringatták át a megjelent vendégeket, 
majd a sötétbe hajló délután kellemes 
beszélgetéssel folytatódott.

Az Együttmûködés Isaszegért Egye-
sület 2003 tavaszán alakult azzal a céllal, 
hogy mindazok, akik éreznek magukban 
valamilyen szinten érdeklôdést szûkebb 
pátriánk, Isaszeg jövôjének alakításában 
és múltjának ápolásában, találják meg 
azokat a pontokat, ahol legjobb tudásuk-
kal és aktivitásukkal részt tudnak vállalni 
egy adott feladat megoldásában. 

Az egyesület fontos feladatának te-
kinti, hogy jelképesen örökbe fogadta a 
Honvédsírokat, mely keretében a hôsök 
emlékhelyeit, a sírokat és azok közvetlen 
környezetét rendszeresen ápolja, gon-
dozza, fejleszti; népszerûsíti az isasze-
gi hímzést (isaszegi emléklap, hímzett 
zsebkendôk készítésével); kéziratgyûj-
teményt tervez összeállítani az Isasze-
gért-díjasoktól és az Isaszegen megfor-
dult nevesebb személyektôl. Rengeteg 
pályázatot adnak be, amelyek többsége 
sikeres, és folyamatosan látjuk is a le-
nyomatait városunkban.

 Az elmúlt években asztalokat, padokat, esôházakat, gyer-
mekmászókát helyeztek el és szalonnasütô helyet alakítottak 
ki a Katonapallagon. Fából készült táblákat helyeztek el, amin 
az 1848–49-es isaszegi csata leírása, a csata sematikus raj-
za, valamint Palágyi, Dalmadi versrészletek és az Erdô fohá-
sza látható. Lépcsôlejárókat építették a sírokhoz. 

2008. október 6-án az Aradi vértanúk emlékfájának, az 
Emlékezô Angyalnak a felavatásával egy idôben újították fel 
Harsányi Bálint huszár fôhadnagy sírját is. Ekkor került sor 
mindkettô megszentelésére és a Honvédsírok területének 
történelmi pihenôhellyé avatására, valamint az óvodások 
emlékfájának elültetésére is, jelképesen így adva át a jövô 
nemzedékének továbbgondozásra, ápolásra. Az Emlékezô 
Angyal címû mûalkotás terveit Makovecz Imre Kossuth- és 
Ybl-díjas építész készítette és ajándékozta, majd egy darab 
tölgyfából Veleki József Lajos készítette el. 

Jelenlegi munkájuk egy harangláb felállítása volt a Kato-
napallagon, mely 2011. áprilisban kerül megszentelésre a 
majd benne lakó haranggal, mely a 2009. évi NCA pályáza-
ton nyert pénzbôl készült el Gombos Miklós mûhelyében a 
következô felirattal: Isten dicsôségére, hôs honvédeink emlé-

kére öntetett engem az Együttmûködés 
Isaszegért Egyesület. Másik oldalán két 
angyal tartja koronás címerünket. A ha-
ranglábat Törô György fafaragó, népi 
iparmûvész, a Magyar Kultúra Lovagja 
készítette isaszegi motívumokkal díszít-
ve. Szekszárdról az elhozataláért és az 
igen körültekintô, pontos és fáradságos 
felállításáért külön köszönet illeti Ver-
seczki Andrást, Verseczki Manót, Vil-
lányi Lászlót, Dán Rolandot, Stefanek 
Józsefet. A terepet Gyöngyösi Attila és 
Gyöngyösi Szabolcs készítette elô. Kö-
szönet Isaszeg Város Önkormányzatá-
nak a pályázat támogatásáért, valamint 
a Városüzemeltetés dolgozóinak, akik a 
betonozást végezték. 

Mint fenti bemutatkozásukból is ki-
derül, az egyesület igen aktív, feladatait 
komolyan veszi. Kérik ezért, hogy aki 
teheti, támogassa továbbra is az egye-
sületet munkájával vagy pénzbeni hoz-
zájárulással. Elérhetôségük: 20/546-
8524. Az Együttmûködés Isaszegért 
Egyesület köszöni mindenki fáradságos 
munkáját, és sikeres, boldog új évet kí-
ván. 

Haszara Andrea

Civil szervezetek bemutatása

Új rovat indul útjára az új esztendôben, melynek célja az Isaszegen mûködô civil szervezetek bemutatása. A közel-
jövôben személyesen felkeressük azon egyesületeket, alapítványokat, akik Isaszeg életében szerepet vállalnak, és 
lehetôséget biztosítunk számukra, hogy lapunk hasábjain ismertessék mûködésüket, céljaikat, eredményeiket.
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Bizakodva várjuk a jövôt

Az Isaszegi Nyugdíjasok Önsegélyezô Klubja 1992-ben ala-
kult – 19 éve –, és azóta is rendszeresen mûködik. A jelen-
legi elnöke Harmati Lászlóné. A klub tagságának létszáma 
270 fô. A tagság minden kedden összejön a klub helyiségé-

ben – a Segítôkéz Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat 
épületének pincéjében, amit berendeztünk, kialakítottunk 
–, és ilyenkor megbeszéljük, hogy ki beteg, kivel mi történt, 
kinél mit tudunk segíteni, közben vérnyomást, „cukrot” mé-
rünk. A beteg tagtársainkat meglátogatjuk kis csomaggal. 
Minden hónapban kétszer rendezvényt és teadélutánt tar-
tunk, ahol jól kibeszélgetjük magunkat a finom tea mellett, 
így próbálunk támaszt nyújtani az egyedül maradt társainkon, 
hogy érezzék, tartoznak valahová. Segítünk a vásárlásban, 
az olcsóbb élelmiszer beszerzésében, akciókat szervezünk, 
minden évben liszt akciót is. Az idôsebb, beteg társainknak 
megpróbáljuk elszállítani, hazavinni a csomagot.

Ritkaságszámba menô esemény történt novemberben 
az Isaszegi Nyugdíjasok Önsegélyezô Egyesületének pince-
klubjában: halászlé-partit rendeztünk tagjainknak. Egy ked-
ves klubtársunk, Lukács János elhatározta, hogy meglep 
bennünket egy finom halászlével, amit ô maga készít el. Jól 
sikerült, beszélgetôs szombat délutánt töltöttünk együtt. „Is-
ten tartsa meg” – gondoltuk, hogy más alkalommal is legyen 
részünk hasonló élményben.

Karácsonyi ünnepséget minden évben tartunk, ahol min-
den tagunk karácsonyi csomagot kap, és vendégeinket, akik 
eljönnek a családias ünnepségünkre, finom édességgel kí-
náljuk. Év elején megtartjuk a pótszilveszterünket. Minden 
évben nônapot szervezünk, ahol minden hölgytagunknak 
kis ajándékkal kedveskedünk. Tavasszal már megkezdjük a 
gyógyfürdôzést, kirándulásokat, 2010-ben például Heren-
den jártunk, Gyöngyöspatán igen emlékezetes kirándulások 
voltak, de emellett nótaestre, színházba is ellátogatunk. 

A Vadrózsa csoportunk igen sok meghívást kap más klu-
bokhoz, például Monorra, Ferencvárosba, Sülysápra. Nagy 
örömmel segítünk az isaszegi mûvelôdési otthon rendez-
vényeiben. Már gyakorlottan és szívesen rendezzük meg az 
Idôsek Világnapját minden évben. Ezek mellett azért egész-
ségügyi rendezvényt, elôadást is szervezünk.

A rendezvényeken szép számmal vesznek részt tagjaink, 
a klubnapokon beszélgetésre, újságolvasásra van lehetôség, 
könyvet vihetnek haza olvasni, akik azt választják. A vezetô-
ség mindent megtesz, hogy társaink jól érezzék magukat a 
klubban. Már tervezzük velük együtt a 2011. évi kirándu-
lást, fürdôzést, színházlátogatást, és hogy milyen elôadást, 
tájékoztatást szeretnének hallani. Hihetetlenül sok meghívást 
kapott a klub csapata, így Hévízre, a Ki mit tud-ra is. Bizako-
dással várjuk a jövôt, és egyben boldog új esztendôt kívá-
nunk mindenkinek.

Harmati Lászlóné, elnök

Húszévesek lettünk

Mindenki életében fontosak az évfordulók, mert ezek a nö-
vekedés, fejlôdés eredményei. Így van ez a mi kórusunk, a 
Gaudium Carminis életében is. Húsz éve mûködünk a Dó-
zsa György Mûvelôdési Otthon kórusaként – a segítségükkel. 
Ezt ünnepeltük november 28-án a mûvelôdési otthonban. 
Kórusbarátaink megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. Régi 
kórustagjainkat is meghívtuk 20 éves koncertünkre. Nagyon 
örültünk azoknak, akik idôt tudtak szakítani rá, hogy együtt 
ünnepelhessünk. Halmos: Jubilate kórusmûvét is együtt 

„zenghettük” el, ami nagy élmény volt – hát igen, azt hi-
szem, 15-en énekeltünk, és ez a mi létszámunkhoz képest 
már ideális! (Jó lenne, ha mint hangversenykórus legalább 
ilyen létszámmal bôvelkednénk!)

A kórusok és szólisták éneke után a Túlpart Együttes mû-
sorát hallhattuk, és ôk húzták a vidám talpalávalót is a tánc-
házban.

Itt szeretnék köszönetet mondani Apágyiné Annának, 
aki kórusunk megszületését támogatta és Balogh Istvánné 
Ildikónak, a Klapka György Általános Iskola igazgatójának, aki 
otthont ad a kóruspróbáknak az iskolában. Köszönet a méltó 
ünneplésért – ajándékok, kiszolgálás, szervezés – a mûvelô-
dési otthon dolgozóinak és vezetôjének, Verseczkyné Sziki 
Évának. A rendezvény zártkörû volt, de a Pont TV felvette a 
mûsort, így többen is láthatják majd a helyi televízióban. Eb-
ben a kapkodó, rohanó világban november 28. nekünk nagy 
örömforrás volt. Hogy ezt megélhettük, köszönet érte!

Surmann Mária, kórusvezetô
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Kedves Katica néni!
Búcsúzom Tôled. Búcsúzom 
a munkatársak és a diákok 
nevében is.

1957-ben fiatal, lelkes 
tanárként kerültél Isaszegre. 
Tehetségeddel, közvetlensé-
geddel hamar beloptad Ma-
gad a gyerekek és a felnôttek 
szívébe.

33 év alatt sok ezer diá-
kot tanítottál a magyar nyelv 
szépségére, szeretetére, és 
nevelted ôket hazaszeretetre, nemzeti múltunk és értékeink 
megbecsülésére. Gyönyörû feladatnak tartottad az anya-
nyelv tanítását, ápolását, az irodalom megismertetését. Ér-
zelemgazdag óráidon csillogó szemmel meséltél az írókról, 
költôkrôl és mûveikrôl. Tanítványaidat az olvasás szeretetére 
nevelted, és boldog voltál, amikor láttad a szemükben fel-
csillanni az érdeklôdést, az értelmet. Többen a Te ösztönzé-
sedre választották a tanári pályát.

Kiemelt feladatodnak tekintetted a tehetséggondozást. 
Színdarabokat, mesejátékokat tanítottál be a gyerekeknek, 
felkészítetted ôket szavaló- és mesemondóversenyekre, ahol 
mindig eredményesen szerepeltek. Emlékezetesen szépek 
voltak az Általad szervezett iskolai, községi ünnepélyek is.

Szakmai munkádra az igényesség, nevelômunkádra a kö-
vetkezetesség, az erkölcsi értékek közvetítése volt jellemzô. 
Veled együtt örültünk, amikor 1986-ban Kiváló Munkáért 
miniszteri kitüntetésben részesültél.

A közéletben is aktívan vettél részt. Férjeddel, Elek bá-
csival alapító tagjai voltatok az Április 6. Körnek, ahol a ren-
dezvények, ünnepélyek szervezésében mindig számíthattak 
Rád. A Múzeumbarátok Körének alapító tagja és több mint 
húsz évig elnökségi tagja voltál. Tanítványaidat is bevon-
tad az emlékhelyek gondozásába, az isaszegi népszokások 
gyûjtésébe. Elôadásokat tartottál, kiállításokat rendeztél. Az 
1992-ben megjelent isaszegi kiadvány szerkesztésében ko-
moly szereped volt. Közéleti munkád elismeréseként 1995-
ben az Isaszegért kitüntetésben részesültél.

Példás családi életet éltél. Elek bácsi mindenben támo-
gatott, igazi társad volt. Boldogan és büszkén meséltél a fiad 
és unokáid sikereirôl, boldogulásukról.

Nagyon jó kapcsolatot tudtál kialakítani a szülôkkel is, akik 
tiszteltek, tanácsaidat kérték és megfogadták. Jó kolléga vol-
tál. Segítôkész és megértô, figyelmes és emberséges. Sokat 
tanultunk Tôled: a munka szeretetét, a szépre való fogékony-
ságot, szorgalmat, emberi tartást. Bátorító szavadra mindig 
számíthattunk. Erre nevelted a tanítványaidat is, akik felnéz-
tek Rád, és ma is hálásak a törôdésért, az átadott tudásért. 
Ha osztálytalálkozókon, rendezvényeken találkoztatok, a volt 
diákjaid felfénylô szemmel köszöntöttek, mert összekötött 
benneteket a sok szép emlék.

Amikor most megállunk egy pil-
lanatra, és búcsút veszünk Tôled, 
talán azt kérdezhetné valaki: va-
jon hová tûnik el, amit az életed-
ben összegyûjtöttél? Hová tûnik el 
a jóságod, a tudásod, a szereteted, 
hová tûnnek el az irodalomról val-
lott elgondolásaid?

Mi tudjuk a választ, Katica néni! 
Mindezt, amit összegyûjtöttél, örök-
ségként hagytad ránk. Mi visszük to-
vább, hiszen egy kicsit mi magunk 
is ebbôl épülünk föl. A Te szerete-

tedbôl, türelmedbôl, gondolataidból, eszméidbôl, amelyeket 
nekünk adtál, s amelyek azóta hozzánk nôttek, a részünkké 
lettek. Hiányozni fogsz! Neked, a távozónak ma már nem fáj 
az elmúlás, csak nekünk, akik itt maradtunk, szorítja a könny 
a torkunkat.

„Mit nem fejezhettél be / Vállalnunk kell nekünk,

Ez lesz hozzád a méltó, / Igaz szeretetünk.”

Isten Veled! Nyugodj békében!
Balogh Istvánné, igazgató

In memoriam Papp Elekné

Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, miszerint Papp 
Elekné, Katica néni, egyesületünk tagja eltávozott az élôk 
sorából. Fájó szívvel búcsúzunk az Április 6. Kör nagyra 
becsült, tisztelt tagjától, akire mindig számíthattunk, akire 
felnézhettünk, aki példát mutatott nekünk. 

Emlékét örökre szívünkbe zártuk.
Pénzes János, az Április 6. Kör elnöke

Segítettek

Az elôzô évekhez hasonlóan decemberben szolgálatunk is-
mét karácsonyi adománygyûjtést szervezett a rászoruló csa-
ládok megsegítésére. Az általunk megkeresett vállalkozók, 
vállalkozások és magánszemélyek egy emberként álltak az 
ügy mellé: tartós élelmiszer, zöldség–gyümölcs, édesség és 
játékok adományozásával járultak hozzá az akció sikeréhez. 

Tisztelt Adományozóink!
Ötven gyermek és tizenkét rászoruló család, illetve idôs, be-
teg, egyedül élô ember karácsonyát sikerült szebbé tenni az 
Önök jóvoltából. Köszönjük!

Külön köszönet: Bálint László és családja, Csata Ven-
déglô, Gulyka József, Jakus Festékbolt – Jakus Istvánné, 
Kovács Attila – zöldség–gyümölcs, Mészáros Gusztávné, 
Turányi Lászlóné, Vegyes iparcikk – Vajda Tamás, Horváth 
Gábor – Unibond Bt. (Gödöllô).

 A „Segítôkéz” Családsegítô és 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
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2011-tôl a nôk 40 év munkaviszony után életkortól füg-
getlenül nyugdíjba mehetnek. A munkaviszonyba bele-
számít a GYED-en és GYEs-en töltött idô (maximum 8 év). 
Megszûnik a kötelezô magánnyugdíjpénztári tagság, le-
hetôvé válik a visszalépés az állami nyugdíjrendszerbe.

Magyarországon hosszú ideje szolidaritási alapon mûködô, 
úgynevezett felosztó-kirovó nyugdíjrendszer mûködik. Ez azt 
jelenti, hogy a jelenleg dolgozó emberek (illetve munkáltató-
juk) jövedelmük bizonyos százalékát befizetik a rendszerbe, 
amibôl az állam a jelenlegi nyugdíjasok ellátását folyósítja. 
A szolidaritási alapon való mûködés pedig azt jelenti, hogy 
azok részesülnek a juttatásokban, akiknek erre pillanatnyilag 
szükségük van, vagyis a jelenlegi nyugdíjasok, illetve bizo-
nyos esetekben hozzátartozóik.

Ezt a rendszert változtatta meg 1998. január 1-jével a 
Horn-kormány által bevezetett magánnyugdíjpénztári rend-
szer. Ennek lényege, hogy a dolgozók nem csak az állami 
nyugdíjkasszába fizetik járulékaikat, hanem magánnyugdíj-
pénztárakba is, melyeket bankok, illetve biztosítással foglal-
kozó társaságok hoztak létre. A rendszer úgy mûködik, hogy 
a járulékok nagyobb része kerül a magánnyugdíjpénztárakba, 
kisebb része az állami nyugdíjalapba, viszont a magánnyug-
díjpénztár a majdani nyugdíj 25%-át fizeti csak, míg az állam 
a 75%-át garantálja. A lakosság bizonyos részének a belépés 
kötelezô volt, tehát választási lehetôséget nem biztosított. 

Mivel a nyugdíjakat folyamatosan fizetni kellett az átme-
neti idôszakban is, ezért a rendszert létrehozó Horn-kormány 
vállalta, hogy az állami alapból kiesô összegeket a központi 
költségvetés pótolja. Ehhez a vállaláshoz a következô kormá-
nyoknak is tartaniuk kellett magukat. Itt elindult egy folyamat, 
mely szerint az állami alapokba lényegesen kevesebb ösz-
szeg folyt be, mint elôzôleg, viszont a nyugdíjak kifizetése za-
vartalan volt. Emiatt az állami rendszer folyamatos hiánnyal 
küzd, mely 2011-re elérné a 900 milliárd forintot. A rend-
szert csak folyamatos kölcsönfelvétellel lehetett fenntartani. 

Amennyiben a magánnyugdíj-rendszert öngondoskodó 
rendszernek tekintjük, felmerül a kérdés, hogy mennyiben 
öngondoskodás az, ha a tagok által a magánrendszerbe be-
fizetett járulékokkal megegyezô összeget az állam (vagyis az 
adófizetôk) kénytelen az állami rendszerbe juttatni – hitelek-
bôl –, hogy a nyugdíjakat folyamatosan fizetni tudja.

Nincs mindenki által megismerhetô, tiszta kép arról, hogy 
az egyes magánnyugdíjpénztárak hogyan gazdálkodtak, nem 
tudhatjuk tehát, mi vár a tagokra idôs korukban.

A magánnyugdíjpénztárak a folyamatos járulékbeszedés 
mellett eddig nyugdíjellátást még nem folyósítottak, lévén a 
rendszer új, és bizonyos életkor felett a belépésre nem volt 
lehetôség. Elgondolkodtató viszont az, hogy 2008-ban a Baj-
nai-kormány engedélyezte, hogy az akkor 52 éven felüliek 
visszaléphessenek az állami rendszerbe.

A magánpénztárak egyéni számlát vezetnek, ahol megje-
lenik a tag összes befizetése. Az állami rendszer ugyan nem 

vezetett egyéni számlát, de a nyugdíjba vonuló az élete so-
rán pontosan nyilvántartott befizetései alapján kapta nyug-
díját a közösség pénzébôl, tehát itt semmi különbség nincs. 
A magánrendszer elônyei közé sorolják az örökölhetôséget, 
de senki nem beszél arról, hogy az állami rendszer által fo-
lyósított özvegyi nyugdíj, illetve árvaellátás (mely egészen 
addig jár, ameddig az árva a tanulmányait befejezi) adott 
esetben sokkal több lehet, mint a puszta „öröklés”. 

A jelenlegi kormány nem teszt mást, mint megszünteti a 
kötelezô magánnyugdíjpénztári tagságot, megadja a lehetô-
séget, hogy ki-ki maga döntse el, melyik rendszert választja. 
Azoktól, akik maradni akarnak, nem veszi el eddig befizetett 
járulékaikat, nem is teheti. Meg kívánja szüntetni viszont azt 
a visszásságot, mely a magánnyugdíjat választó „öngondos-
kodó” egyén részére a magánpénztár helyett garantálja az 
öregségi nyugdíjat a közösség terhére.

A világban szinte sehol nem mûködik kötelezô magán- 
nyugdíjpénztári rendszer. Még a leggazdagabb országokban 
is (Svájc, USA, Németország, Nagy-Britannia) az állami nyug-
díjrendszer jelenti a valódi biztonságot a kis keresetûeknek.

Kósza Júlia

Jótékonysági koncert 

December 10-én jótékonysági koncerttel fejezték ki a Klapka 
György Általános Iskola és AMI ütôs hangszeren tanuló diák-
jai, hogy segíteni szeretnének azon gyermekeknek, akik októ-
ber elején átélték azt a borzalmas katasztrófát Devecserben.

A koncerten örömmel vett részt a Historica történelmi 
rockzenekar, valamint Varga Joe és a Blues Fire és a fiatal 
Green Moon zenekar tagjai is. A kis számú, ám annál elköte-
lezettebb közönségnek felejthetetlen élményben volt része.

Az összegyûlt csekély összeget a devecseri Gárdonyi 
Géza Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény javára utaltuk át. Az iskola igazgatója, Ihászné Szabó 
Katalin elmondta, minden támogatást szívesen vesznek. Az 
összeget azoknak a diákoknak a zenei oktatására fordítják, 
akiknek mindenük odalett, így tanulmányaikat nehezen tud-
ják folytatni.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Klapka iskola 
ütôs tanulóinak, szüleiknek, a fellépô együtteseknek, vala-
mint rajongótáboruknak, hogy részvételükkel jelezték ösz-
szefogásukat és tenni akarásukat a bajba jutott emberekért. 
Külön megköszönöm Balogh Gábornak a gyerekek felkészí-
tését, Verseczkiné Sziki Évának, a mûvelôdési otthon igazga-
tójának, hogy helyet biztosított, és kollégáinak, akik segítettek 
a lebonyolításban, valamint Barta Zoltánnak, a Pont TV szer-
kesztôjének, hogy mindezt dokumentálta.

Reméljük, hogy a jövôben is lesz koncert, amelyen már 
közösen léphetnek fel a devecseri és az isaszegi zenészpa-
lánták.

Deményné Bérces Erika, szülô

A magánnyugdíjpénztári rendszer átalakítása
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A mûvészetkedvelôvé válás 
lépcsôfokai
A Damjanich iskola 5.a osztályos tanulói december 13-án a 
Könyvtári Galériában képzômûvészeti kiállításon vettek részt. 
Dr. Koháry György orvos, festômûvész Mozaikok a Teremtô 
gazdagságából címû kiállítását te-
kinthették meg. 

A könyvtáros Olgi néni elmesél-
te, hogy a Galéria 2005-ben nyitotta 
meg kapuját az amatôr mûvészek 
bemutatkozásaira, akik kedvtelésbôl 
megmutathatják alkotásaikat. Ilyen 
festômûvész iskolánk igazgatójának 
édesapja: Dr. Koháry György, aki-
nek közel harminc mûvét nézhették 
meg iskolánk tanulói. Elmesélte, ho-
gyan lett orvosból festômûvész, és 
ô az, aki számos festményét ajándé-
kozta a Damjanich iskolának, amiért 
hálával tartozunk neki. 

Elmondta, mennyi minden szük-
séges ahhoz, hogy valaki igazi festô-
nek tudhassa magát. A gyerekeknek 
tetszett az elôadás, szívesen hallgat-
ták Olgi nénit, és nézték a szebbnél 
szebb képeket. Beszélgettek arról 
is, kinek mi a hobbija. Ezáltal pró-
bálta rávezetni ôket a mûvészetek 
fontosságára, szeretetére. Érdekes 
megfigyelés volt, hogy egy kiállítás 
megtekintése felnyitja a szemeket, 
mindenkiben él egy érzés – gyerek-
szemmel is.

„Az élet szép, tenéked magya-
rázzam?…” Dr. Koháry György 45 
évig praktizált kabai háziorvosként, 
mellette sportolt, részt vett a falu 
közéletében, és körülbelül tíz évvel 
ezelôtt ismét rátalált gyermek- és 

ifjúkori kedvtelésére, a festészetre. Már kisiskolás korában 
nagyon szívesen rajzolt. Felfigyelt erre tanára, akinek szak-
körein fejlesztette képességeit. Egyéniségének köszönhe-
tôen nagy hangsúlyt fektetett az önképzésre, órákon át fi-
gyelte egy-egy kiállításon a nagyok képeit. Azóta több mint 
félszáz kiállítása volt, számos díjat nyert el. Mûveit a mosta-

ni kiállítás mellett az internetes hon-
lapján: (drkoharygyorgy.ewk.hu) is 
megcsodálhatjuk.

A mûvelôdési otthonban egy má-
sik, a Magyar Szent Korona címû ki-
állítást is megnézhettek a gyerekek.

A kiállítás anyaga a Hittig Mûvé-
szeti és Történeti Gyûjtemény és a 
Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem támogatásával 
jött létre. A Szent Koronáról készített 
fotókat Szelényi Károly készítette. 
A fotók különleges eljárással készül-
tek, amely szerint az arany színe va-
lóságosan is arany kicsapódással lett 
elôállítva így láthatunk a valóságnak 
megfelelô színeket a képeken. A ki-
állítást körbejárva a mûvészi fotókon 
a Koronát és a koronaékszereket iga-
zi szépségében láthattuk, és olyan 
részletességgel vizsgálhattuk, cso-
dálhattuk meg, mint ahogy arra talán 
még eredeti ôrzési helyén sem nyílik 
mód. A képek a holográfia három-
dimenziós képrögzítési, képrekonst-
ruálási eljárásával készültek. 

Köszönjük a lehetôségeket, hogy 
a kiállításokat tanulóink megtekint-
hették, hiszen a jövôben belôlük lesz 
a múzeumok, tárlatok felnôtt közön-
sége!

Andócsi Edina, tanár, 
Csekéné Valkony Andrea,  

osztályfônök

Alsós karácsonyi mûsor

Eltelt egy év, beköszöntött advent idôszaka. Hagyományainkhoz hí-
ven most is készültek karácsonyi mûsorral a Damjanich iskola alsós 
diákjai szüleik részére. A vendégek odaadóan nézték, hallgatták vé-
gig csemetéik verseit, táncait, énekeit. Karácsonyi mûsorunkat közös 
énekléssel fejeztük be.

A szeretet eltöröl minden rosszat, megszünteti a fájdalmat, meg-
bocsát, gyógyít, minden ajtót kinyit. A szívünk ajtaját is. Most nyissák ki 
Önök is szívük ajtaját, és fogadják szeretettel tanulóink nevében a ka-
rácsony elmúltával újévi jókívánságainkat: boldog, békés, szerencsés 
új esztendôt kívánunk mindenkinek!

Palaga Sándorné, Harmati Ferencné
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Örökségünk Rákóczi

A Damjanich János Általános 
Iskola igazgató asszonya, Ko-
háry Orsolya májusban fan-
tasztikus ötlettel állt a tantes-
tület elé: „Rendezzünk egy 
országos, komplex történel-

mi vetélkedôt!” Megkezdôdtek a szervezési munkák, elôké-
születek. Megalakult a szervezôi team, akik a versenyt szer-
vezik, lebonyolítják. Rengeteg iskolának küldtünk felhívást, 
amire az ország különbözô részeirôl jelentkeztek. A verseny-
zôk között szerepel egy határon kívüli csapat is Kishegyesrôl. 
A vetélkedô egyik érdekessége, hogy interneten keresztül 
történik, és ráadásul ingyenes. Ezúton is szeretettel köszönt-
jük a jelentkezô iskolák tanárait és diákjait az isaszegi Damja-
nich János Általános Iskola által szervezett, 2010/2011 évi, 
Örökségünk Rákóczi címû komplex történelmi vetélkedôn.

Versenyünk aktualitása a Rákóczi-szabadságharcot lezáró 
szatmári béke 300. évfordulója. Ezzel a vetélkedôvel sze-
retnénk megemlékezni II. Rákóczi Ferenc hazája iránt tanú-
sított szeretetérôl, mely példaként szolgál napjaink ifjúsága 
számára.

Vetélkedônk célja: a tanulók ismerjék meg népünk kultu-
rális örökségének jellemzô sajátosságait, nemzeti kultúránk 
nagy múltú értékeit, jelentôs történelmi személyiségeit.

Fontosnak tartjuk a nemzettudat megalapozását, a haza-
szeretet elmélyítését a diákok körében. Lássák teljességében 
a magyar történelem egyik fontos idôszakát, a kuruc kort, 
annak történelmét, irodalmát, mûvészetét, zenéjét, híres sze-
mélyiségeit, viseletét.

A verseny levelezôs fordulóinak témái:
– I. forduló: Nevezés 
– II. forduló: A szabadságharc történelmi háttere 
– III. forduló: A kor mûvészete 
– IV. forduló: A kuruc kor irodalma
– V. forduló: A Rákóczi TV közvetítésében…
– VI. forduló: „Baj van a levelekkel!” 
– VII. forduló: Vár a feladat! 
– Döntô: Helyszín: Damjanich János Általános Iskola 

A vetélkedô 7 írásbeli fordulóból és a legeredményesebb 
csapatok részvételével megrendezett szóbeli döntôbôl áll, 
amelyre elôreláthatólag 2011. április 30-án kerül sor.

A legsikeresebb csapatok színvonalas és értékes díjazás-
ban részesülnek.

Vezérlô fejedelmünk

II. Rákóczi Ferenc 1676. március 27-én, Borsiban született két leghatalmasabb magyarországi család 
sarja, I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona fiaként. Erdélyi fejedelem 1704 és 1711 között, a magyarországi 
szövetkezett rendek vezérlô fejedelme 1705-tôl 1711-ig, a Habsburgok elleni kuruc szabadságharc 
vezére. A bécsi udvar, elszakítva családjától, már gyermekként igyekezett elidegeníteni hazájától, 
Habsburg-hû szellemben nevelték. Méltón ôsei hírnevéhez, részben barátai hatására, valamint látva 
az ország helyzetét, a jobbágyság nyomorát, a szabadságharc vezére lett. Magyarország teljes füg-
getlenségét kívánta visszaszerezni.

A külügyi diplomáciát maga irányította. Fontosnak tartotta, hogy a külföld megismerje a sza-
badságharc indokait és eseményeit. Igyekezett szövetségeseket találni, de tényleges katonai tá-
mogatást nem kapott. A szabadságharc elsô sikerei ellenére látni lehetett, hogy katonai gyôze-
lemre nincs remény. Béketárgyalásokat kezdett a bécsi udvarral, ezek azonban nem vezettek 
eredményre. Az ónodi országgyûlés kimondta a Habsburg-ház trónfosztását, és a szabadság-
harc folytatása mellett döntött. 1708 után a szabadságharc szinte állandó védekezésre szorult. 
A hosszúra nyúló háború és a vereségek következtében megkezdôdtek az átállások, szökések, 
a nemzeti összefogás bomlani kezdett.

Rákóczi 1711 elején Lengyelországba ment, hogy személyesen 
tárgyaljon az orosz cárral. A távollétében Károlyi Sándor által megkö-
tött szatmári békét nem fogadta el. Lengyelországot, XIV. Lajos udvarát, 
végül Törökországot megjárva kereste a szövetségeseket a szabadságharc 
újraindításához. A Márvány-tenger partján fekvô Rodostón élt számûzetés-
ben, halála napjáig folytonos tervezésben, nem adva fel a reményt.

1715-ben az országgyûlés ôt és négy társát hazaárulókká nyilvánította, 
kizárta a hazatérés lehetôségébôl, a vagyonukat elkobozta. II. Rákóczi Fe-
renc 1735. április 8-án halt meg, szívét Grosbois-ba vitték, testét Konstan-
tinápolyba szállították, ahol anyja mellé temették el. A Rákóczit és bujdosó 
társait megbélyegzô törvényt 1906-ban törölték el. Hamvait ugyanebben 
az évben hazahozták, és ünnepség keretében Kassán temették el.

Haszara Andrea
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Adventi kézmûves délután
Karácsony estéjén az emberek megajándékozzák a sze-
retteiket. Ehhez adott segítséget tanulóinknak a karácsonyi 
kézmûves délután, amelyen saját kezûleg készíthették el az 
ajándékaikat.

A nagy eseményt összehangoltan készítettük elô. Tanári 
szobánk programfalán, illetve a folyosó ötletplakátján napról 
napra gyûltek az elkészíthetô kézimunkák ötletei: rénszarvas- 
és Mikulás-figura hullámpapírból, angyalkák, méhviaszgyer-
tya és asztaldísz, kreatív kivitelezésû üdvözlôkártyák, mécses-
tartók és gipszbôl készült hûtômágnesek. Az ötletgyûjtésbôl 
minden tanító kivette a részét, figyelembe véve a gyerekek 
javaslatait. Az elôkészületeket vidám hangulatú, gyerekzsivaj-
tól hangos délután követte. Tanulóinkat az alsó tagozat épü-
letének tantermeiben helyszínenként más-más kipróbálható 
ötlet, elkészíthetô játék és ajándéktárgy alapanyagai várták. 
A gyerekek ezeken a helyszíneken sokféle anyaggal ismer-
kedhettek meg, készíthették el az apró meglepetéseiket, 
amelyeket természetesen haza is vihettek.

Pozsonyiné Berger Dorottya, tanítónô

Mikulás-ünnepség
December 6-án ellátogatott iskolánkba a Mikulás. A gyerekek 
közös énekkel várták az érkezését.

Hagyományainkhoz híven az ünnepi mûsort az elsô év-
folyam tanulói adták. Az 1.a és az 1.c osztályos gyerekek 
versekkel, az 1.b osztály pedig egy jelenettel készült, éspedig  
Mikulás az erdei állatok között címmel. A mûsort követôen 
a Mikulás megköszönte a kedves fogadtatást, majd az osztá-
lyok képviselôinek átadta az apró ajándékokat. 

Az igazi meglepetés akkor érte a harmadik és negyedik 
osztályos tanulókat, amikor maga a Mikulás hirdette ki az 
olvasóverseny eredményét és adta át az okleveleket, emlék-
lapokat.

Miután a kedves vendég elköszönt, a gyerekek vissza-
tértek az osztálytermekbe, ahol újabb meglepetés várta ôket. 
Minden asztalon ott volt egy-egy csomag, amelyben a gyere-
kek nagy örömére sok-sok finomság lapult.

Csipkésné Kôvágó Szilvia
Mikulás-túra
Az év utolsó hónapja rendkívül gazdag eseményekben, je-
les napokban. Ebben az évben a Mikulás látogatását még 
emlékezetesebbé kívántuk tenni a tanulóink számára egy 
Mikulás-túra megrendezésével. Erre az eseményre minden 
osztály egy menetlevelet készített. Ennek a megtervezése is 

nagy izgalommal járt, hiszen mindenki a legszebbet, legdí-
szesebbet akarta alkotni.

Öt állomáson várta kihívás a gyerekeket. Olyan játékos, 
a tanulók életkorának megfelelô feladatokat állítottunk ösz-
sze, amelyek az ünnepkörhöz kapcsolódnak. Az állomások a 
következôk voltak: ének, vers a Mikulásról; képkirakó; találós 
kérdések; célba dobás (a Mikulás puttonyába kellett eljuttat-
ni az ajándékokat); Mikulás-totó.

Az osztályok csoportokban dolgoztak, a cél az volt, hogy 
mindenki vegye ki részét a munkából. Minden állomáson 
a menetlevélre egy Mikulás-fejet ábrázoló matrica került. 
A verseny végén ennek a bemutatásával a versenyzôk jutal-
mat kaptak. A piros zsákokból labdák és szaloncukor került 
elô, mindenki nagy örömére és megelégedettségére.

Nagy Józsefné, tanítónô

Karácsonyi ajándékvásár
Iskolánkban hagyomány, hogy az ünnepek elôtt karácsonyi 
ajándékvásárt tartunk a gyerekek és a szülôk részére. Ez egy 
többcélú rendezvény, amely a tanulóknak lehetôséget ad 
arra, hogy ajándékot készítsenek, illetve a megunt, de még 
jó állapotban lévô játékaikat, könyveiket árusítsák. 

Itt olcsón, jelképes összegekért tudják a karácsonyi aján-
dékokat, meglepetéseket megvásárolni. A szülôk is lelkesen 
készülnek ajándéktárgyakkal. Ez a rendezvény mind a szü-
lôk, mind a gyerekek részérôl erôsíti az osztályközösséget, 
az összetartást.

Egy kis ízelítô, hogyan vélekednek a gyerekek a vásárról:
– „Jó volt, mert aranyos játékokat vettem, s minden olcsó 

volt.” 
– „Belekóstoltam az eladásba, s mondhatom, hogy nagyon 

tetszett.” 
– „Megtaláltam azt a telefontartót, ami tetszik, és kulcstartó-

nak is jól jöhet.” 
– „…rengeteg dolgot lehetett venni nagyon olcsón, pél-

dául zsákbamacskát. 200 forintból egy csomó dolgot 
vettem.” 

– „… olcsók voltak az ajándékok, és volt ingyen szendvics.” 
– „Dóra anyukája csodálatos dolgokat készített, és tetszett, 

hogy árulhattam.”
– „Vettem jó cuccokat, és a legjobb, hogy még pénzem is 

maradt másnapra.”
– „Vettem sok mindent, többek között egy LAT labdát, de a 

legjobb az volt, hogy jól éreztem magam.”
– „Vettem négy eredeti bakugánt.”

Adventi készülôdés a Klapka iskolában

Advent idôszaka az esztendô legszebb heteit jelenti. Felkészülünk lélekben az ünne-
pekre, de nemcsak szívünket öltöztetjük díszbe, hanem igyekszünk az otthonunkban és 
az iskolai környezetünkben is karácsonyi hangulatot varázsolni. Ezek a napok az idei 
tanévben még a megszokottnál is izgalmasabbak, mozgalmasabbak voltak, mert a TÁMOP 3.1.4/ 2 pályázat kere-
tein belül ebben az idôszakban valósítottuk meg a „Téli néphagyományok, adventi készülôdés” címû, három hetet 
meghaladó projektünket. A program lehetôséget adott arra, hogy a gyerekek a tanítási órákon új ismeretekkel gaz-
dagítsák tudásukat, és a tanórákon kívüli idôben színes, változatos programokon vehessenek részt.
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Karácsonyi hangverseny
Ebben az évben is a katolikus templom adott otthont az 
ének-zene tagozatos tanulóink hagyományos karácsonyi 
hangversenyének. A diákok és felkészítô tanáraik hónapok 
óta készültek erre az eseményre. Händel Vízi zenéjébôl 
trombitán adott elô részletet Gross Róbert és Varga Ger-
gely. Az elsô és második osztályosaink karácsonyi dalcsok-
ra szívet melengetôen szólt. A harmadik és negyedik osz-
tályosokból alakult kisénekkar nemcsak az ének-, hanem a 
hangszeres tudását is bemutatta. Rajta Szabolcs és Demény 
Balázs pedig metalofonon idézte a karácsony hangulatát. Is-
kolánk nagykórusa Kodály Zoltán és J. S. Bach mûveibôl ál-
lította össze a mûsorát.  A hangverseny zárásaként karácso-
nyi népénekek és a Neoton együttes Ha elmúlik karácsony 
címû dala csendült fel, az 5.a osztály tanulói pedig ünnepi 
versekkel tették még hangulatosabbá az estet.

Köszönet a felkészítô ta-
nároknak, a közremûködôk-
nek, és mindenkinek, aki 
segített e csodálatos hang-
verseny megvalósításában. 
Köszönjük Gulyka József 
prépost úrnak, hogy ismét 
kitárta elôttünk a templom 
kapuját.

A tanulókat Bene Sán-
dorné, Tûz Anita, Pozso-
nyiné Berger Dorottya és 
Hernyes Virág tanárnôk, 
Balogh Gábor és Tarkó Ta-
más tanár úr készítette fel.

Hangszeren közremûködött Lôkös Dorottya tanárnô, 
Szakály Róbert tanár úr és Hernyes László. A technikai mun-
kálatokban Balogh László és Száraz József segített.  

Molnárné Ruck Judit, tanárnô

Hangverseny szülôi szemmel
A gyerekszoba elôtt elhaladva halk furulyaszót, énekhangot 
hallottunk napok, hetek óta, amit csupa titokzatosság lengett 
körül. Ünnepélyesen átadott meghívó az asztalon, sejtelmes 
mosoly. Elérkezett a nagy nap. Kisvárosunk hólepte utcáin 
gyerekek és családjaik indultak a római katolikus templom-
hoz, hogy a karácsonyi készülôdést jellemzô nyüzsgô for-
gatag ütemétôl megválva, immár tizennegyedik alkalommal 
vegyenek részt a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény ének-zene tagozatos tanulói ál-
tal adott karácsonyi hangversenyen.

Feldíszített utcák, hófödte táj és az impozáns templom 
meghitt látványa nyújtotta ajándékul a koncert varázslatos 
díszletét.

Lassan elcsitult a templompadok soraiból érkezô, izgatott 
nesz, és megkezdôdött az elôadás. Minden gyermek lelke-
sedéssel, a zene birodalmában eltöltött idejéhez mért tu-
dásával, énekszóval, furulyázva, sokszínû hangszerjátékával 
nyújtotta át a zenébe rejtett ajándékát. A legkisebbektôl a 

legnagyobbakig szólaltatták 
meg a változatos zenemûve-
ket, verseket. 

A koncert akkor teljesedett 
ki, amikor láthattuk, hallhattuk 
gyermekeinket a tanáraikkal 
együtt énekelni, muzsikálni. 
Összeért az elsô kis láncszem 
a legfénylôbb gyönggyel is. 

Köszönjük, hogy ünnepbe 
öltöztették a szívünket…

Horváthné L. Tímea,  
3.a oszt. tanuló anyukája
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Nagy örömünkre szolgált, hogy 
2008-ban Isaszeg Város Önkor-

mányzata úgy döntött, részt vesz a Közoktatási Intézmények 
Átfogó Fejlesztése Isaszegen pályázatban, amelynek a Hét-
színvirág Óvoda is részese lett. Ez az új program nagy szak-
mai megújulást és összefogást hozott pedagógusaink életé-
be. 2010 októberében kezdôdtek meg a továbbképzések. 
Az elsô a kompetenciafejlesztô óvodai oktatási programok 
alkalmazását támogató módszertani képzés volt. Majd ezt 
követte novemberben a változásmenedzsment, projektme-
nedzsment bemutatása. Decemberben a kooperatív techni-
kák módszertanával ismerkedhettünk meg az óvodánkban. 
Hátra van még 2011-ben egy általános módszertani képzés 
az óvoda–iskola átmenet témakörében, valamint a sajátos 
nevelési igényû (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészí-
tô alkalom.

A 2010/11-es tanévtôl folyik intézményünk Tündérrózsa 
csoportjában a kompetenciaalapú oktatás a saját tevékeny-

ségközpontú programunk 
mellett. Az új program ré-
vén igyekeznek óvnôink, 
Szentesiné Hajdu Judit és 
Hanákné Csóry Szilvia még 
több tevékenységgel, kísér-
lettel fejleszteni gyermeke-
ink képességeit, készségeit. 
A gyermekek életkorából 
adódó nyitottságra, kíván-

csiságra alapozunk, és minél sokrétûbben, érdekesebben, 
játékosan sajátíttatjuk el velük az új ismeretanyagot. Sok 
segítséget kapunk a bevont csoport szülôitôl, ami nagyban 
megkönnyíti a munkánkat. Ezalatt az egy év alatt több újítást 
is bevezettek óvónôink. Ôsszel az Egészség témahét kere-
tében foglalkoztak a táplálkozással, mozgással, testápolással. 
A gyerekek gyümölcs-, zöldségsalátát készítettek, narancsot 
facsartak, sütôtököt sütöttek. Emellett elsajátíthatták a fog-
mosás helyes technikáját, babát fürdettek. A behozott ké-
pekbôl tablót készítettek, a sportcsarnokban tornáztak, az 
óvónôk pedig zöldségbábokkal, mesét adtak elô.

Karácsony elôtt a 
Család – Szeretet – Ün-
nep témahéten belül a 
meghittség, az együttlét 
és a szeretet fontossá-
ga került elôtérbe. A hét 
folyamán ültettek búzát, 
szeleteltek és szárítottak 
almát és narancsot, méh-
viasz lapokból gyertyát sodortak, narancsot tûzdeltek szegfû-
szeggel, karácsonyi mécsest készítettek. A hét lezárásaként 
a szülôket is bevonva mézeskalácsot sütöttek és díszítettek.

A pályázat 2011. június 30-ig tart, addig még nagyon 
sok új dologgal ismerkednek meg gyermekeink. Tavasszal az 
Állatok témahetet dolgozzák fel, az átfogó intézményi inno-
vációnk, a „Zöld Óvoda” pedig még kidolgozás alatt áll.

Vidákné Horváth Lívia

„Ûj szelek fújnak” a Hétszínvirág Óvodában

A Mûvelôdési Otthon és 
Múzeum januári programja
Tervezett programkínálat:
Január 7. 1800: Németh Mihály: Anyáink konyhája címû 

porcelángyûjtemény-kiállításának megnyitója
Január 12. 1800: Megemlékezés, mécsesgyújtás és koszorú-

zás a Don-kanyarban elesettek emlékére a Hôsök és Áldo-
zatok emlékparkjában. Megemlékezést tart Bajusz Árpád 
református lelkész. Közremûködik az Isaszegi Asszonykórus

Január 14. 1730: A Klapka György Általános Iskola és AMI 
társastánc tagozatos tanulóinak vizsgája

Január 21.: Isaszegi fiatalok a Dózsa György Mûvelôdési 
Otthon színpadán a Magyar Kultúra Napja alkalmából

Január 21. 1600: Múzeumi esték vetítettképes elôadássoro-
zat az Isaszegi Természetbarát Klub szervezésében. Téma: 
Albánia. Elôadó: Notter Béla. Helyszín: Falumúzeum

Január 25. 900: Farsangi ugra-bugra játszóház. Belépô: 250 Ft
Január 29. 1900: Isaszegi Billentyûsök estje, farsangi elôzetes
Szolgáltatások:
Január 10. 1800: KRESZ tanfolyam jelentkezés, tájékoztatás
Január 10. 1100–1300: A.S.A ügyfélszolgálat a mûvelôdési 

otthon elôterében 

Ismét táncversenyen voltunk

A Klapka György Általános Is-
kola és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény növendé-
kei a társastánc szakon 2010. 
novemberében is kiváló ered-
ményekkel büszkélkedhettek. 

Az Ócsán megrendezett 
Erzsébet Kupa Táncversenyen 
junior kategóriában Lukács Vendel és Nagy Martina a má-
sodik helyezést hozta el, gyermek kategóriában Száz József 
Balázs és Farkas Zsófia hatodik, Veres Alexandra Béres Fan-
nival pedig a nyolcadik helyezett lett. Nagyon ügyesen sze-
repeltek Turcsány Adrienn, Szémann Bonita, Surman Anita, 
Pakuts Adél, Varga Virág, Surman Petra, Skribek Benjamin, 
Dobák Nikolett, Jobbágy Alexandra, Nagy Patrícia. Ôk el-
ismerô oklevélben részesültek.

Ezúton szeretnénk meghívni minden kedves érdeklô-
dôt iskolánk társastánc tanszakos növendékeinek vizsgabe-
mutatójára, amelyet 2011. január 14-én 17.30-kor a Dózsa 
György Mûvelôdési Otthonban rendezünk meg.

Vojt Zsanett, táncpedagógus

TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0007



X. évfolyam, 1. szám • 2011. január 17

Ôfelségérôl, a Szent Koronáról Isaszegen

Emelkedett, különleges estében volt része a mûvelôdési 
otthont megtöltô isaszegieknek az advent elsô vasárnapját 
követô szombaton. Dr. Kardos Gábor alpolgármester kezde-
ményezésére és megnyitó beszédével egy a nemzeti tuda-
tunkat formáló és erôsítô kiállítás érkezett el hozzánk, amely-
hez kiváló felkészültségû szakemberek elôadása társult.

Egyfelôl Szelényi Károly, az egyik legnagyobb élô fotó-
mûvészünk Szent Koronáról készült, nagyméretû fényképei-
nek megtekintése vált lehetôvé a városunkban élôk számára. 
A sok esetben férfikörömnyi részletek méteresre nagyítása 
olyan dimenziókat nyit meg a tanulmányozó közönségnek, 
amikre talán az eredeti elôtti fôhajtás során sem figyelhet-
nénk fel. A tökéletes színes technika méltó a megjelenített 
ereklyénk nagyságához, nem véletlen, hogy a Mûegyetemtôl 
az elmúlt több mint egy évben már számos település sok in-
tézménye igényelte, hogy helyet adjon a kiállításnak.

A Szent Korona-tanról és a magyar történeti alkotmányról 
nagy ívû elôadás megtartására fogadta el a város meghívását 
a kérdés neves szakértôje, Dr. Tóth Zoltán József. A jogtörté-
nész–politológus vendégünkben tanszékvezetô professzort 
és a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárát tisztel-
hetjük. Miután ezekben a hónapokban zajlik az új Alkotmány 
koncepciójának a kidolgozása, rendkívül idôszerû gondolato-
kat hallhattunk a nemzet ezer év alatt kikristályosodott alap-
törvényérôl, amelyre sokak szerint épülnie kellene az újnak.

Tóth Zoltán József és jogásztársai megalapozott véle-
ménye szerint ugyanis nem tehetünk le a jogfolytonosság 
helyreállításának a céljáról. A magyar alkotmányos rend ér-
telmében a Szent Koronáé a kizárólagos és megkérdôje-
lezhetetlen hatalom. A világon egyedülálló módon, nálunk 
nem a királynak volt koronája, hanem a Koronának királya, 
amibôl az is következett, hogy a hatalom megoszlott az ural-
kodó és a nemzet között. Ez biztosította, hogy ne alakuljon 
ki egyeduralom, amely nélkülözi a kontrollt. Ahogy elôadónk 

fogalmazott, „a Szent Korona minden 
rendû és rangú magyar és nem ma-
gyar embert egyesített az iránta érzett 
felülmúlhatatlan tisztelettel, hûséggel 
és szeretettel.”

Életbevágóan idôszerû kérdéseket 
tárt elénk, hiszen a jogfolytonosság visz-
szaállításával törvényesen számon lehetne kérni az 1944–
45 óta az állam nevében elkövetett, joggal igazolt törvény-
telenségeket. A nemzeti vagyont a Szent Korona védelme 
alá kell helyezni, így lehet megakadályozni a még köztulaj-
donban lévô termôföldjeink, erdôink, felszíni és felszín alatti 
vizeink, a levegô és az ásványi kincsek idegen kézbe jutását, 
elkótyavetyélését.

Az egyetemi tanár után a rendezvény alatt hagyomá-
nyos viseletben ôrt álló egyik koronaôr emelkedett szólásra. 
Szentpétery István sokak számára újdonsággal szolgált, ami-
kor a Szent Korona Ôrség históriáját és mai, idôszerûségét 
nem vesztett funkcióját – kellô szerénységgel és méltósággal 
– elénk tárta. 

A két hétig Isaszegen vendégeskedett kiállítást nemcsak 
aznap este, hanem a következô napok rendezvényein odalá-
togató vendégek százai csodálhatták meg. A megnyitó rang-
ját emelte, hogy szép számmal megjelentek a Történelmi 
Vitézi Rend tagjai. Köszönet az ötletgazdáknak és a megvaló-
sítóknak a rendkívüli élményért!

SZAB

Kultúránk ünnepére

Január 22-én köszöntjük immár huszonkét éve a Magyar 
Kultúra Napját. Évrôl évre felidézzük, hogy ez egyben nem-
zeti imádságunk születésnapja. Ez alkalomból Zalán Tibor, 
kortárs magyar író gondolatait ajánljuk olvasóink figyelmé-
be:

„A verset Kölcsey 1823-ban, tehát a reformkor elôtt 
írta. Amikor a lélekben még nem lobogott a láng. A sem-
mi közepén, valódi romok között íródott tehát a Himnusz. 
A vershez a zenét Erkel Ferenc 1844-ben, a reformkor 
csúcsán komponálja, amikor folynak a magyar állapotok 
békés úton való átalakításának munkálatai, elindultak a 
nemzeti mozgalmak, hazánk akkori radikális fiai harcban 
állnak az anyanyelvért, és elkezdôdött a nagy kísérlet a 
népi kultúra magas kultúrába beemelésére. Kölcsey nyil-
ván a fohászra helyezte a hangsúlyt a vers írásakor, Erkel 
a bûnéért eleget szenvedett nép felemelésében bizakod-
va írta le a hangjegyeket. A kétféle aggodalom, szándék, 
reménytelenség és remény eredményezi a Himnuszban 
meglévô hihetetlen harmóniát, és ugyanakkor kiérezhetô 
feszültséget.”

Elsô számú nemzeti énekünk megérdemli, hogy évrôl 
évre tisztelettel emlékezzünk rá!
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A titok 

Amikor fiatalokkal beszélgetek az egész-
ségrôl, akkor ôk nagyon unalmasnak tar-
tanak, és szentül hiszik, hogy az 
ember mindent kibír. Úgy gon-
dolják, hogy ôk mindent túlélnek, 
csak másokkal lehet gond. Az 
ember, ahogy idôsödik, egyre in-
kább szeretné meghosszabbítani 
az életét. Ez részben sikerült is, csak-
hogy egy átlag amerikai 10 évet tölt betegségben az életébôl. 
Az egészségügy nemzetstratégiai kérdés. Horribilis összegek 
fogynak el a kezelésekre. Ezeket az összegeket meg kell ter-
melni, tehát egy jelentôs részét az életünknek erre áldozzuk.

A mai világban az információk gyorsan áramlanak, és tud-
juk, hogy van a Földön néhány hely, ahol az emberek jócskán 
túlélik a száz évet. Nem is akárhogyan, hanem egészségben, 
tevékenyen. Mi sem bizonyítja jobban ezt a tényt, mint hogy 
80 évesen még házasságot kötnek arra a hátralévô 20–30 
évre. Ezeken a helyeken ismeretlenek az úgynevezett civili-
zációs betegségek. Nincs szellemi leépülés, cukorbetegség, 
magas vérnyomás, allergia, rák, ezért nem is kell költeni a 
pénzt a drága egészségügyre. Mi a titka ennek a kivételes 
életerônek, amely segítségével tömegesen élik meg a matu-
zsálemi kort? Ezt a titkot próbálom Önöknek felfedni.

Nézzük meg konkrétan, hol vannak ilyen helyek a Földön. 
Ilyen például Okinava szigete Japánban, Vilcabama Ameri-
kában, Hunza megye Pakisztánban vagy a Kaukázusban, de 
több ilyen hely is létezik. A földrajzi elhelyezkedés szerint a 
Föld legkülönbözôbb részein vannak, tehát valami helyi cso-
dás hatásról nem beszélhetünk. Isaszegen is elôfordultak 
százévesek, de ez sajnos itt nem jellemzô és nem tömeges. 
Mi tehát az a titok, ami ezeket a népcsoportokat ilyen szeren-
csében részesíti?

Elmondható, hogy valamennyi népcsoport nyugalomban, 
stresszmentesen él. Csak a maguk által termelt, fôleg növényi 
táplálékot fogyasztják, de nem vegetáriánusok, és tevékenyek 
életük utolsó napjáig. Elhízott ember nincs közöttük. Életvite-
lükre jellemzô, hogy ötvenezer emberhez két rendôr tartozik. 
Bûnüldözés nincs, mivel nem követnek el bûncselekménye-
ket. A rendôrök azért kellenek, mert néha elôfordulnak bal-
esetek vagy egyéb intézkedések szükségesek. 

Érdekes megfigyelés, hogy a négerek Afrikában nem kap-
nak bôrrákot, pedig egész nap ki vannak téve a sugaraknak. 
Ezzel szemben az Amerikába hurcolt testvéreik a fehér em-
berhez hasonlóan bôrrákot kapnak a „túlzott napsugárzástól”. 
Az Okinavai szigetrôl az USA-ba települt japánok már nem 
lettek hosszú életûek, és sok betegség támadta meg ôket.

A legrövidebb életet az orvosok élik. Átlagéletkoruk 57 év. 
Vajon miért? Érdekes megfigyelések ezek, és sok kutató in-
dult felfedezni a hosszú élet titkát a matuzsálemek földjére. 
Ezekrôl a tudományos munkákról a következô számunkban 
teszünk közzé összegzést.

Dr. Kardos Gábor

Látássérültek Egyesülete 
Gödöllôn

Amennyiben Ön látássérült, vagy a környezetében tud látás-
sérültrôl, kötelességünknek érezzük tájékoztatni arról, hogy 
mûködik a Gödöllô és Térsége Látássérültjeinek Egyesü-
lete Gödöllôn a Palotakert 4. szám alatt, szerdai napokon 
9.00–13.00-ig. Telefon: 28/420-262, 70/387-5265.

Egyesületünk legfontosabb feladata: a lényeges informá-
ciók eljuttatása a térségben élô sorstársainkhoz. 

Igyekszünk ügyes-bajos dolgaikban helyi viszonyok között 
megoldásokat találni, érdekeiket képviselni, az ôket megilletô 
támogatásokról tájékoztatást nyújtani, valamint az életvitelü-
ket megkönnyítô segédeszközök (nagyító, beszélô óra, be-
szélô mérleg és vérnyomásmérô, tanulóknak jegyzeteléshez 
diktafon, számítógép stb.) beszerzéséhez támogatást szerez-
ni és nyújtani. 

Kapcsolatot tartunk a Gödöllôi Önkormányzattal, valamint 
civil szervezetekkel. Hangsúlyt helyezünk a szabadidôs tevé-
kenység megszervezésére, rendszeresen tartunk összejöve-
teleket.

Kérem, amennyiben Ön látássérült, keressen meg min-
ket irodánkban, hogy további információkkal szolgálhassunk, 
és a környezetükben ismert látássérülteket tájékoztassák 
mûködésünkrôl.

Gödöllô és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete
Rövid neve: GÖTLE. E-mail: godollo@vgyke.com
SZLA: 10918001-00000066-19790004
KÖZHASZNÚ SZERVEZET, BÍRÓSÁGI BEJEGYZÉS SZÁMA: 
TE 5594. Adószám: 18726204-1-13

Köszönet az 1%-ért

Örömmel értesítjük Önöket, hogy az Isaszeg Nagyközség 
Egészségügyéért Közalapítvány újra él és mûködik! (Fo-
lyamatban van a „Nagyközség” szó megváltoztatása „Vá-
ros”-ra az elnevezésünkben.)

A Közalapítvány számláján volt 2 500 000 Ft, amibôl 
2010. októberében 1 500 000 Ft értékben vásároltunk 
defibrillátort, EKG-készüléket, újraélesztéshez szükséges 
eszközöket tartalmazó sürgôsségi táskát az isaszegi köz-
ponti ügyelet részére. Kérjük az isaszegi lakosokat, hogy a 
2010. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át most is ajánl-
ják fel a Közalapítvány részére, valamint adományokat is 
köszönettel fogadunk, hogy továbbra is segíteni tudjuk az 
isaszegi egészségügyi ellátást. 

Adószámunk: 18681701-1-13
Számlaszámunk: 65600120-15100089

Tisztelettel köszönjük az eddigi támogatást:
a Közalapítvány Kuratóriuma 
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100 éves az Isaszegi Sport 
Egyesület 

Az Isaszegi Sport Egyesület száz évvel ezelôtt, 1911 nyarán 
alakult. A centenárium emlékének adózik ez a most induló 
sorozat, amely a sportkör életébôl – az évszázad történelmé-
vel is kapcsolatos – néhány fontos eseményt, örömteli sikert 
és sportszerûen elviselt kudarcot idéz fel. 

Isaszegen – a megôrzött iratok szerint – Sári Béla, Sári 
Pál, Kosik Béla lakatossegédek és Bencelics Jenô kárpitos-
segéd már 1909-tôl szerveztek labdarúgómérkôzéseket. 
A sportkör megalakulási dátumának 1911 nyarát tekintjük, 
mivel a futballcsapat ezt követôen játszott egyesületként hi-
vatalos mérkôzéseket a Budapesti Labdarúgó Alszövetség 
bajnokságában. Az egye-
sület alapszabályát az 
1912. évi május hó 4-én 
megtartott rendkívüli köz-
gyûlésen fogadták el, 
amelynek 11 oldalt kite-
vô szövege a Pest–Pilis–
Solt–Kiskun Vármegye 
egyesületi alapszabályai-
nak a gyûjteményében 
a 38.066/912 alispáni 
iktatószámmal szerepel. 
Többek között a követke-
zôket tartalmazza:

„Az egyesület címe: Isaszegi Sport Egyesület. Székhe-
lye: Isaszeg. Az egyesület célja: a testgyakorlati ágak mû-
velésének az egyesület keretében leendô elômozdítása, 
minden az egyesület körén kívül esô és a testedzés ügyét 
szolgáló mozgalom vagy törekvés erkölcsi, esetleg anyagi 
támogatása, a bajtársi összetartozás ápolása, valamint ifjú 
erôknek sportszerû kiképzése.
Az egyesület tagjai: 
A. Tiszteletbeli tagok, kik a sport terén általában vagy külö-

nösen ezen egyesület körül kiváló érdemeket szereztek. 
Megválasztásuk csakis a választmány javaslatára, ren-
des közgyûlésen történhetik, tagdíjat nem fizetnek. 

B. Alapító tagok, akik egyszerre 20 koronát az egyesület 
pénztárába befizetnek. 

C. Rendes tagok, kik az általános felvételi követelmények-
nek megfelelnek, és havonként 1 koronával törlesztendô 
12 korona évi tagdíj fizetésére kötelezik magukat. 

D. Pártoló tagok, akik évenként 6 koronát fizetnek az egye-
sület pénztárába. 

E. Ifjúsági tagok, akik a tagsági korhatárt be nem töltötték, 
s tagdíjat nem fizetnek. Az egyesület színe: kék–fehér.”

Az aláírók Batovits Aladár ideiglenes alelnök, Váczi György 
ideiglenes jegyzô és Földi Imre ideiglenes titkár voltak. Bu-
dapesten, 1912. október 19-én Vásárhelyi miniszteri osz-
tálytanácsos hagyta jóvá. A magyar királyi belügyminiszter 
137.180/912 iktatószámmal engedélyezte.

A futballpálya ebben az idôben a mai Kossuth Lajos és a 
Wesselényi utca közötti területen, az akkori katonai gyakor-
lótér község felé esô szélén helyezkedett el. Öltözô épület 
nem volt, erre a célra magánházak és vendéglôk szolgáltak. 
Mosakodásra a hideg vizû vödör és az itatóvályú állt rendel-
kezésre. Az idegenbeli mérkôzésekre való utazás vonaton, 
lovas szekéren vagy gyalogosan történt.

Dr. Földessy János 1926-ban megjelent A magyar futball 
és a Magyar Labdarúgók Szövetsége címû könyvében az 
Isaszegi Sport Egyesületrôl a következôk olvashatók: „1911. 
évi alapításában Földi Istváné és Rák Jánosé a fô érdem. 
A háborúig a közép-magyarországi kerületnek egyik legerô-
sebb együttese. 1912-ben a Soroksárpéteri TK elleni baj-
noki mérkôzésen kivívott 27:0 eredménye kerületi rekord.” 

A fénykép 1912-ben Soroksáron, a Haraszti úti pályán 
készült az Isaszegi SE alapí-
tó csapatáról. Álló sor: Föl-
di István elnök, Berbuch 
János, Medveczky Béla, 
Vajda Béla, Földi Elemér, 
Lapsánszky Károly, Bocsi 
Sándor intézô, Batovits Ala-
dár alelnök. Térdelô sor: 
Trenovszky János, Lendér 
Jenô, Békési Rezsô. Fekvô 
sor: Szigethy Kálmán, Vaj-
da István, Kálmán Sándor.

Szendrô Dénes

Sport a Mikulás jegyében 
December az év egyik legszebb, legmozgalmasabb hó-
napja a Klapka iskolának. Nemcsak a termeket, folyosókat 
díszítjük fel, hanem tanulóink számára olyan programokat 
szervezünk, amely bearanyozza életüket.

Sok év óta elôször ragyogó napsütésben, vakító, fehér 
hóban kereshettük a Mikulást a Szoborhegyen decem-
ber 5-én, vasárnap. 110 tanuló, 9 pedagógus vidáman 
és lelkesen teljesítette a Mikulás által kirótt feladatokat. 
A jutalom sem maradt el, az út végén csomagot osztott 
a „jó öreg”.

8-án játékos sor- és váltóversenyen vehettek részt ta-
nulóink. Nem igazi megmérettetés volt, mert a jutalmat 
a csapatok maguknak gyûjtötték zsákokba. Sokat tanultak 
összefogásból, segítôkészségbôl, egymás iránti tisztelet-
bôl. A közös játék öröme felejthetetlen.

Körzeti versenyen voltunk…
A 7–8. osztályos fiúk teremlabdarúgó bajnokságon vettek 
részt december 10-én. A diákolimpiai versenyt Kerepe-
sen rendezték. A házigazdák ellen 4:2-re, Erdôkertes csa-
pata ellen 3:1-re gyôztek. Így bejutottak a döntôbe, amit 
december 16-án, Csömörön rendeztek meg. Tanulóink a 
bronzérmet hozták el.

Sindely Julianna, testnevelô tanár



Elsôként Könczöl Gábort, a Csata Vendéglô közismert tu-
lajdonosát kértük meg, beszéljen nekünk vendéglôjük sike-
rérôl, az isaszegi vendégek étkeztetési szokásairól, és arról 
a hagyományteremtésrôl, amit ô és családja városunkban 
képvisel.

– Mióta üzemel a Csata 
Vendéglô, és mikortól van 
az Önök tulajdonában?

– A vendéglô már az 
1930-as évektôl üzemel. 
Elôször a Hangya Szövetke-
zet, majd az FMSZ és végül 
az ÁFÉSZ tulajdonában volt. 
Én 1998 óta vagyok a tulaj-
donosa, és 2000-tôl az üze-
meltetôje is.

– Melyek azok az éte-
lek, amelyeket az isasze-
giek, illetve az idelátoga-
tó vendégek is szívesen 
fogyasztanak?

– Fôként a jelleg-
zetes magyar ételeket 
fogyasztják szívesen 
vendégeink: ilyen a bog-
rácsgulyás, a babgulyás, 
a halászlé, a töltött ká-
poszta, a székelykáposz-
ta és a cigánypecsenye. 

– Mi az Ön kedvenc 
étele?

– Nagyon szeretem a 
hideg ôszibaracklevest és 
a Marshall májat petre-
zselymes burgonyával. 

– Milyen egyedi 
ételkülönlegességekkel 
tudják meglepni a vendégeiket?

– Büszke vagyok arra, hogy a csíkszentmártoni és csík-
kozmási barátainknak erdélyi fatányérossal, a bojanówi ba-
rátainknak a településükrôl elnevezett bôségtállal, a Csúzáról 
érkezetteknek pedig csúzai csusza-különlegességgel tudunk 
kedveskedni. Isaszegi barátomnak, Hatvani Miklósnak pedig 
a városunk történelmének egyik kiemelkedô alakjáról elne-
vezett étellel, a Görgey bordával, ami a kedvence lett.

– Mit gondol a hagyományteremtésrôl?
– Számomra nagyon fontos. A hagyomány megôrzése 

a közösség összetartó erejét mutatja. Új hagyományokat is 
teremthetünk, de egy település életében sokkal fontosabb, 
hogy a már meglévô hagyományokat élesszük újjá. Isaszeg 

szépségét, történelmi múltját bemutatni a gasztronómián 
keresztül is lényeges szempontnak tartom. Minden igyeke-
zetemmel arra törekszem, hogy a helyi lakosok jól érezzék 
magukat, örüljenek annak, hogy isaszegiek, és az idelátoga-

tó turisták is úgy gondolják, 
hogy érdemes újra és újra 
visszatérniük településünkre 
és vendéglônkbe.

– Milyen programokkal 
várják az Önökhöz betérô-
ket?

– Hat–hét éve már, hogy 
minden évben megrendez-
zük a Márton-napi liba-estet, 
mely egy zenés-táncos bál. 
Ilyenkor elôételként libateper-
tôt, libanyak-levest eperlevél-
lel, sült libacombot, libamájat 
Orly módra, pezsgôskáposztá-
val és hagymás törtburgonyá-
val tálalunk fel. Tavaly szep-
temberben megrendeztük az 
„Isaszegi lakodalmast” , mely-
lyel egy régi vágyam teljesült, 
és ezentúl szeretném minden 
évben újra életre kelteni. De-
cemberben az „Isaszegi disz-
nótoros” programmal kedves-
kedtünk vendégeinknek, amely 
hagyományosan a malacvá-
gással kezdôdött, pörzsöléssel, 
hurka- és kolbásztöltéssel foly-
tatódott, és disznótoros vacso-
rával, zene mellett fejezôdött 
be. Ebbôl is szeretnék hagyo-
mányt teremteni.

– A sok-sok étel közül, me-
lyik az, amelynek receptjét megosztja velünk?

– Ez az isaszegi töltött káposzta. A helyi jellegzetessége 
abban rejlik, hogy minden húsféleség isaszegi, amibôl ké-
szül: helyben elkészített a füstölt kolbász és a füstölt kakas-
taréj szalonna is.

Köszönjük Könczöl Gábornak, hogy ezzel a jellegzetes ma-
gyar étellel segített útjára indítani rovatunkat. Kérjük olvasó-
inkat, hogy amennyiben kedvet éreznek ahhoz, hogy meg-
ossszák velünk az általuk kedvelt magyaros vagy jellegzetes 
isaszegi ételeket, keressék meg szerkesztôségünket. Tiszte-
lettel és köszönettel:

a szerkesztôk

Isaszegi konyha

Az Önkormányzati Tájékoztató szerkesztôsége az új év kezdetén egy új rovattal köszönti kedves olvasóit, melynek 
témája az isaszegi emberek hagyományôrzése lesz az ételek elkészítésében.

Isaszegi töltött káposzta 
(8–10 fôre)

Hozzávalók:
A töltelékhez: Alaphoz:
– 1 kg darált sertéshús – 1 fej leveles savanyú káposzta– 20 dkg füstölt hús – 1 kg savanyított aprókáposzta– 3 db tojás – 8–10 dkg szalonna– 40 dkg rizs – 3 fej nagyobb vöröshagyma– 1 teáskanál pirospaprika – 2–3 babérlevél

– 1 csapott evôkanál Delikát ételízesítô – 2 csapott evôkanál pirospaprika– 2 csipet ôrölt bors – 1 csapott evôkanál Delikát ételízesítô– 4 gerezd zúzott fokhagyma – 2 csipetnyi ôrölt bors– 1 csipet só – 2 csipetnyi ôrölt kömény – 4 gerezd fokhagyma – 30 dkg füstölt kolbász

Elkészítés:
A töltelékhez valókat kisebb méretû (kb. 
10 dkg-os) gombócformákra gyúrjuk, a 
káposztalevelekre rakjuk és felgöngyöljük, 
ezután elkészítjük az alapot. Az apró koc-
kára vágott szalonnát üvegesre pirítjuk, 
ezután rátesszük a fél karikákra vágott 
vöröshagymát és a kiáztatott, lecsepeg-
tetett aprókáposztát. Babérlevéllel, ôrölt 
borssal, ôrölt köménnyel, pirospaprikával, Delikáttal és zúzott fokhagymával ízesítjük, és addig pirítjuk, hogy a paprika színe kijöjjön. Ezután felengedjük vízzel, éppen csak annyira, hogy ellepje, és félkészre fôz-zük. A félkészre párolt alapot kettévesszük, az egyik felére ráhelyezzük az elkészített, káposztalevélbe csavart töltelékeket, ízlés szerint ferdén vágott füstölt kolbászdarabká-kat helyezve közéjük, majd a másik felével pedig betakargatjuk ôket. A tetejére ízesí-tésként szórhatunk még pirospaprikát, zúzott fokhagymát. Ezután lassú tûzön fôzzük tovább, kevergetni nem szabad, csak rázogatni.

Fontos az ízléses tálalás: 2 töltelék mellé tesszük az aprókáposztát és egy darab-ka füstölt kolbászt, meglocsoljuk tejföllel, és kakastaréj szalonnával díszítjük, melynek széleit pirospaprikába mártjuk.
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Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató havonta 3800 pél-
dányban jelenik meg. A Magyar Posta terjesztésében Isaszeg 
területén minden házhoz ingyenesen eljut, ezen kívül a Gö-
döllôi Kistérség önkormányzatainak és a testvértelepülése-
inknek is juttatunk. 

A városi honlap (www.isaszeg.hu) bal oldalán, az Isaszeg 
Önkormányzati Tájékoztató linkre kattintva is megtekinthe-
tôek az újság számai.

Az Isaszeg Önkor-
mányzati Tájékoztatóban 
megjelenô hirdetések 
díjának csökkentésével 
mintegy támogatja a la-
kosságot, a helyi vállalko-
zókat a Képviselô-testület. 
2011. január 1. napjától 
közel 50%-os díjcsökken-
téssel állapította meg a 
hirdetési tarifákat a táblá-
zat szerint. (1/16 oldalnál 
kisebb hirdetés nem je-
lentethetô meg.)

A rendszeresen megjelenô hirdetésekre további ked-
vezményeket állapított meg a Képviselô-testület, amely 
szintén 2011. január 1. napjától érvényes, a következôk 
szerint:
– 3 alkalom megrendelése esetén 10%,
– 6 alkalom megrendelése esetén 20%,
– 12 alkalom megrendelése esetén 30% kedvezmény jár 

a hirdetônek, valamint
– legalább 6 havi megrendelés esetén egy féloldalas 

PR-cikket ingyenesen közlünk.

Többhavi megrendelés esetén módot adunk a hirdetés tar-
talmának akár havonkénti változtatására is minden hónap 
lapzártájáig.

A Képviselô-testület az Önkormányzati Tájékoztató színes 
hátsó borítóján megjelenô hirdetések esetében a táblázat-
ban szereplô árakhoz képest 50%-os felárat határozott meg.

Lapzárta: minden hónap 20-án van. Eddig az idôpontig 
várjuk az írásokat, a cikkeket, fényképes tudósításokat. 

Hirdetésfelvétel esetén is a fenti idôpont érvényes. 
A hirdetést elektronikusan kell elküldeni Haszara Andrea ré-

szére a haszara.andrea@
isaszeg.hu e-mail címre. 
A 28/584-590-es illetve 
a 70/387-2694-es tele-
fonszámon lehetôség van 
az elôzetes megbeszélés-
re is. A hirdetô kérésére 
ingyenesen megszer-
kesztjük a leadott hirdeté-
si anyagot.

A hirdetési tarifát meg-
jelenés elôtt átutalással 
vagy személyesen is be 
lehet fizetni a hivatal 

pénztárában hétfôi, szerdai és pénteki napokon. Egyeztetni a 
fenti e-mail-címen vagy telefonszámon lehet.

Az újság felelôs szerkesztôje: dr. Kardos Gábor alpol-
gármester. Elérhetôsége: e-mail: kardos.gabor@isaszeg.hu, 
telefon: 70/456-6972.

Szerkesztô: dr. Székelyné Opre Mária. Elérhetôsége: 
e-mail: opre.maria@isaszeg.hu, telefon: 28/584 590, mo-
bil: 70/387 2694.

Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea. Elérhetôsége: 
e-mail: komlos.andrea@la4.hu, telefon: 20/851-4368. 

A szerkesztôség címe: Polgármesteri Hivatal, 2117 Isa-
szeg, Rákóczi utca 45.

Amennyiben további kérdésük lenne, szívesen állunk 
rendelkezésükre. Tisztelettel: 

a szerkesztôség

Kedvezôbb hirdetési díjaink a jövôben

FARSANGI SPORT SHOW 2011. február 19-én 
13.00–21.00 óráig a Tornacsarnokban
Szeretnél kellemesen eltölteni egy napot? Szeretnéd ösz-
szemérni ügyességed? Vannak ötleteid, barátaid? Ha igen, 
vegyél részt barátaiddal együtt ezen a vidám, szórakoztató, 
ügyességi versenyen!
A versenyt az alábbi kategóriákban rendezzük meg:
13.00 órától: általános iskolai csapatok: 10 fô – 5 alsós, 

5 felsôs diák
14.00 órától: 

– nyugdíjas csapatok: 6 fô
– felnôtt csapatok: 10 fô
– ifjúsági csapatok 10 fô (középiskolások)

17.00 órától:
– a csapatok jelmezes bemutatói
– A Csata Táncegyüttes bemutatója
– eredményhirdetés

Nevezési határidô: 2011. február 04. péntek.
Megbeszélés: 2011. február 11. péntek.
Versenyfeladatok összetétele: sorverseny, szellemi totó, 

külsô feladat, jelmezes bemutató.
Díjazás: az I. helyezett csapatok elnyerik a Farsangi Sport 

Show-kupát. Minden résztvevô csapat ajándékot kap.
A versennyel kapcsolatban felvilágosítást kaphatnak a 
20/490-0387-es telefonszámon Palaga Sándorné, Már-
titól.

A hirdetés mérete
A hirdetés díja (ÁFA nélkül)

fekete-fehér  
belsô oldal

színes  
belsô oldal

1/1 oldal 181 mm × 262 mm 40 000,– Ft 60 000,– Ft

1/2 oldal
181 mm × 128 mm 

vagy 87,5 × 262 mm
20 000,– Ft 30 000,– Ft

1/4 oldal 87,5 mm × 128 mm 8 000,– Ft 10 000,– Ft

1/8 oldal 87,5 mm × 65 mm 6 000,– Ft 8 000,– Ft

1/16 oldal 87,5 mm × 31 mm 4 000,– Ft 5 000,– Ft

„Játék határok nélkül”
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Háziorvosi ügyeletek

2011. január

01. Dr. Horváth Anna 17. Dr. Kürti József

02. Dr. Horváth Anna 18. Dr. Horváth Anna

03. Dr. Kürti József 19. Dr. Eszlári Egon

04. Dr. Horváth Anna 20. Dr. Déri István

05. Dr. Eszlári Egon 21. Dr. Eszlári Egon

06. Dr. Déri István 22. Dr. Sipos Tünde

07. Dr. Horváth Anna 23. Dr. Sipos Tünde

08. Dr. Eszlári Egon 24. Dr. Kürti József

09. Dr. Eszlári Egon 25. Dr. Horváth Anna

10. Dr. Kürti József 26. Dr. Tordai Gábor

11. Dr. Horváth Anna 27. Dr. Déri István

12. Dr. Eszlári Egon 28. Dr. Sipos Tünde

13. Dr. Déri István 29. Dr. Déri István

14. Dr. Kürti József 30. Dr. Déri István

15. Dr. Horváth Anna 31. Dr. Kürti József

16. Dr. Horváth Anna

2011. február

01. Dr. Horváth Anna 04. Dr. Horváth Anna

02. Dr. Eszlári Egon 05. Dr. Eszlári Egon

03. Dr. Déri István 06. Dr. Eszlári Egon

Dr. Eszlári Egon: Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288.
Dr. Horváth Anna: Botond utca 12. Telefon: 493-250, 
 mobil: 30/591-7086.
Dr. Tordai Gábor: Aulich utca 3. Telefon: 493-302.
Dr. Kürti József: Csata utca 2. Telefon: 495-238.
Dr. Déri István: Aulich utca 3. Telefon: 493-302.
Dr. Sipos Tünde: Aulich utca 3. Telefon: 493-302.

HÉtKÖzI, HÉtVÉGI ORVOSI üGyELEt  
tELEfONSzáMA: 70/387-2685
A hétközi ügyelet héfôtôl csütörtökig 1530-tól másnap reggel 
730-ig tart. Pénteken 1200-tól szombat reggel 730-ig. 
A hétvégi ügyelet szombat 730-tól hétfô 730-ig tart. Délutáni 
rendelés a mindenkori ügyeletes rendelôjében 1630–1730-ig.

Gyógyszertárak nyitvatartása szombat–vasárnap: 
Ezüstkehely Patika: páros héten 8–12 óráig,
Liget Patika: páratlan héten 8–12 óráig.

A mentôk ingyenes hívószáma: 104.  
Mobiltelefonról való hívás esetén: 28/420-844.
A helyi rendôri ügyelet közvetlen száma: 70/203-3888.
A mezôôrök telefonszáma: 
70/459-3301 és 70/459-3302.

Anyakönyvi hírek
a 2010. 11. 15 –  12. 15. közötti idôszak eseményeirôl

Születések:

Kalmár Attila Barnabás  Kassai utca 1.
suki Alexander  Május 1. utca 80.
Csizmadia Katalin  Erdô utca 25.
Lehel Botond  Kodály Zoltán utca 9.
szávuj Vencel  Erkel Ferenc utca 11. 

Házasságkötések:

Fodor Magdolna és Tátrai Attila
szilágyi Éva és Kazamér Kristóf

 Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Halálesetek:
Kanalas Józsefné Kanalas Jolán (46 éves) 
 Benkovics utca 29.
Horváth Lajos Ferencné Kis Erzsébet (66 éves) 
 Virág utca 12.
Molnár Péterné Uborka Mária (86 éves) Buda utca 40.
Hujacz Józsefné sallai Anna (75 éves) Szent László utca 6.
Farkasné Karacs Zsuzsanna (47 éves) Csata utca 5.
Papp Elekné sebessy Katalin (75 éves) Wesselényi utca 5.
Bak Miklós (82 éves) Kossuth Lajos utca 86/a
Agócs Andrásné Temesvári Erzsébet (91 éves) 
 Mátyás király utca 121.
Dominkó Bálint (93 éves) Bem utca 6.
Niklós András Gyula (64 éves) Madách utca 60.
Varga István (72 éves) Diófa utca 13.
Ihász Dénesné Gárdonyi Márta Ilona (78 éves) 
 Március 15. utca 69.
Bányai Magdolna (49 éves) Aulich utca 8. H épület
Danielovits László (61 éves) Május 1. utca 41.
Hajdu Józsefné szmolicza Teréz (85 éves) 
 Széchenyi utca 3.
Kiss Béláné Farkas Mária (60 éves) Rákóczi utca 47.
somogyi László (55 éves) Báthori utca 3.
Lakatos Viktor (66 éves) Rákóczi utca 53.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Abdelhamid Mohamedné, anyakönyvvezetô

Januári állatorvosi ügyelet
XII. 31– 
I. 2.

Dr. Békési Béla
Pécel, Szemere Pál u. 17.

30/954-9684

I. 8–9. Dr. Szeredi Levente
Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13.

20/353-4547

I. 15–16. Dr. Sági László
Pécel, Tarcsai u. 16.

30/940-4313

I. 22–23. Dr. Michalik László 20/981-3100

I. 29–30. Dr. Rédling Tibor
Kistarcsa, Váci M. u. 2.

30/966-8415


