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Hagyományaink, értékeink, kincseink

A magyar kultúra napja, himnuszunk születésének évfordulója az a nap, amikor fôhaj-
tással, méltósággal emlékezhetünk meg egyik fontos közös kincsünkrôl, amely meg-
különböztet bennünket más népektôl. Ez a nap nem csupán egy dátum, egy évforduló, 
amirôl megemlékezünk. A magyar mûvelôdést helyezzük a középpontba, és azokat az 
embereket, akik sokat tettek egykor, és tesznek ma is azért, hogy világhírûvé vált érté-
keink, hagyományaink, kultúránk ne veszítsen régi fényébôl, maradjon meg magyarnak. 
Nem véletlen, hogy értékeink, kincseink közül éppen a nemzeti himnuszunk születése 
vált a magyar kultúra ünnepévé. Nemcsak történelmünk viharos századai sejlenek fel 
nemzeti imádságunkban, hanem a nép által megôrzött kultúra is.

Városunkban a három iskola tanulói léptek a mûvelôdési otthon színpadára, hogy 
közvetítsék hagyományainkat, jelenkori kultúránkat, akiket Czeglédi Sándorné, a Hu-
mánerôforrás és Közoktatási Bizottság elnöke köszöntött az önkormányzat részérôl. 

Kiss László, a jeles mûvelôdési szakember írásából idézve zárom gondolataimat: 
„Csak múltunk és jelenünk kultúrájának védelme biztosítja azt a lehetôséget és adja 
azt az erôt, melynek segítségével megbirkózhatunk az értéktelen, önmagát kultúrának 
álcázó fércmûvekkel és termékekkel szemben. Ezen az ünnepen legyen jelen az a cse-

lekvési vágy az alkotásra, a tenni 
akarásra, amely arra a reformkorra 
jellemzô, amelyben nemzeti him-
nuszunk született.”

Kívánom magunknak és mind-
azoknak, akik a kultúráért felelôs-
séggel tartozunk, hogy az elkövetke-
zô években törekedjünk e nap kellô 
méltóságát, emelkedettségét növel-
ni, mindazok munkáját is segítve és 
tisztelve, akik nem kis erôfeszítések 
árán készülnek az ünnepre. 

dr. Székelyné Opre Mária
fotók: Haszara Andrea
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– Isaszegen éreztette-e hatását bármilyen szélsôsé-
ges idôjárás okozta probléma?

– Szerencsére Isaszegen nem voltak olyan tragikus ese-
mények, mint amilyenek az ország számos pontján történ-
tek. Nálunk a tavalyi évben a sok csapadék és a viharos szél 
okozott károkat. A kidôlt fák és a letört ágak miatt az elekt-
romos hálózatban keletkeztek jelentôsebb meghibásodások. 
A nagy mennyiségû csapadékvíz elvezetése a város több 
pontján azonnali intézkedéseket tett szükségessé. 

– Mit kell tudnunk Isaszeg földrajzi fekvésérôl, ami-
bôl fakadóan a városra megoldandó feladatok várnak? 
Hol vannak a legproblémásabb területek, utcák?

– Településünk nagy területen, 5484 hektáron helyez-
kedik el. Domborzati viszonyairól elmondhatjuk, olyan, mint 
egy kis Kárpát-medence, három oldalról dombok határolják. 
A vízgyûjtô területrôl összegyûlô csapadékvizek és az élô 
vízfolyások a mélyebben fekvô területeken keresztül a Rá-
kos-patakba érkeznek. A legproblémásabb területek a Nyírjesi 
és a Szent György vízfolyás mentén vannak. A vasútállomás 
és a Rét utca környezete a leginkább veszélyeztetett terület, a 
talajvíz és felszíni vizek itt jelentik a legnagyobb gondot. A vá-
ros Dány felôli részén szintén van olyan terület, ahol nem 
megoldott a belvizek és csapadékvizek biztonságos elvezeté-
se. Közintézményeink pincéiben sajnos több helyen a talajvíz 
okoz gondot, ezek megszüntetésére történtek intézkedések, 
és a jövôben is kiemelt feladat lesz ezek megoldása.

– Mit tervez a város vezetése az isaszegi belvíz és 
csapadékvíz elvezetésére, hogyan, mibôl tudja megol-
dani ezt a lakosokat, intézményeket érintô problémát? 

– Nagyon idôszerûvé vált a város egészére vonatkozó 
csapadékvíz-elvezetési terv elkészíttetése. Ez nem csupán az 
idôjárási körülmények változása, hanem az egyre nagyobb 
számú szilárd burkolatú út miatt is szükséges. A földutakon 
a víz lassabban folyt és részben el is szikkadt, az aszfaltozott 
utakon viszont felgyorsul a víz folyása, ezért ezeket a vizeket 
össze kell gyûjteni, és a megfelelôen kiépített árkokban a 
végsô „befogadóba”, a Rákos-patakba kell vezetni. Ez a terv 
a belvízelvezetési gondokat is figyelembe veszi majd. A terv 
azért is szükséges, mert egy csapadékvíz-elvezetô rendszer 
kiépítését önerôbôl nem tudja megvalósítani a város, pályá-
zat benyújtásához viszont ez alapfeltétel. A hálózat kiépítését 
a jelentôs költségek miatt csak pályázati forrás segítségével 
lehet majd megoldani. 

– Városunk levegôje kiváló, nem véletlenül hozták 
ide annak idején meggyógyulni Tóth Árpádot is. 

– Igen, a költô valóban járt Isaszegen, és a jó levegô se-
gített a gyógyulásában. A jó levegôt biztosan a környékünkön 
lévô nagy kiterjedésû erdôknek is köszönhetjük, de az is fon-
tos körülmény, hogy nincsenek környezetünkben légszeny-
nyezô ipari létesítmények. Valahol olvastam egy érdekes el-
méletet is, miszerint olyan légcsatornában helyezkedünk el, 
amelyben az Alacsony-Tátra felôl érkezik friss levegô. Nem 
tudom, ez valóban így van-e, de nálunk tényleg „harapni” le-
het a levegôt. Ezt fôleg akkor érezheti az itt lakó, ha hosszabb 
távollét után érkezik haza Isaszegre. Ennek a jó levegônek 
a megôrzése a mi közös feladatunk is, nekünk, itt lakóknak 
törekednünk kell arra, hogy ne szennyezzük, hanem ôrizzük 
meg az isaszegi jó levegô tisztaságát. 

Problémát jelent, de van megoldás

A klímaváltozás, az idôjárás, országunk bizonyos részein a belvíz, az árvíz, a vörösiszap (bár az nagy részben ipari 
katasztrófa) bizony óriási méretû természeti, emberi és anyagi károkat jelentett és okoz mai napig. A szélsôséges 
idôjárás Isaszegen egyelôre még nagy gondot nem jelentett a közelmúltban. A belvíz annál többet. Ezzel kapcsola-
tosan beszélgettem Pénzes János alpolgármesterrel, aki szívesen adott tájékoztatást arról is, mire kell odafigyelnünk, 
hogyan elôzhetünk meg komoly bajokat.
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A testületi döntésekbôl
• A Testület jóváhagyta a polgármester tájékoztatóját a két 

ülés között történt intézkedéseirôl.
• Elfogadta a Testület az Isaszegi Sport Egye-

sület beszámolóját a 010. évi tevékenysé-
gérôl, és az ISE 100 éves fennállásának 
méltó megünneplésére ötfôs ad hoc bi-
zottságot hozott létre. 

• Elfogadták a Gödöllôi Kistérség Önkormány-
zatainak Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megálla-
podásának módosítását, ami egyrészt technikai jellegû, 
másrészt az alakulás óta történt változások miatt a napi 
gyakorlati munka során felmerült kérdéseket, problémákat 
aktualizája.

• Elfogadta a Testület az önkormányzat beszerzéseinek le-
bonyolításáról szóló szabályzatot az intézményi kiadások 
szabályozottabb felhasználása érdekében. A szabályzat 
mindenki számára egyértelmûen meghatározza az eljárási 
rendet. Az elôirányzatok felhasználása eleget tesz a tör-
vény által megfogalmazott alapelveknek, melynek értel-
mében elválik egymástól a döntéshozó, az ajánlatkérô és 
a bíráló személye.

• Elindították a Bóbita Óvoda intézményvezetôi állására a 
pályázat kiírását. Az álláspályázat a városi hon-
lapon és a KSZK weboldalán ol-
vasható. Az Oktatási és Kulturális 
Közlöny következô számaiban is 
megtalálható lesz a kiírás.

• A 2010. évi közfoglalkoztatási 
tervben meghatározott közcélú 
foglalkoztatásról szóló beszámolót elfogadta a Testület, va-
lamint hozzájárult építési mûszaki ellenôri álláshely létreho-
zásához havi 40 órában.

• Meghatározta a 2011. évre vonatkozó köztisztviselôi mun-
kateljesítmény írásos értékelési rendszerét.

• Módosította az intézmények élelmezé-
si nyersanyag normáinak, valamint az 
intézményekben alkalmazott térítési 
díjak és kedvezmények megálla-
pításáról szóló rendeletet. 

A rendeletek a helyben szokásos módon megtekinthetôk. 
dr. Székelyné Opre Mária

Adózási tájékoztató

Változások a súlyos mozgáskorlátozottakra vonatko-
zó gépjármûadózás mentességében

Súlyos mozgáskorlátozottnak minôsül az a személy, aki moz-
gásszervi betegsége következtében tömegközlekedési esz-
közt önerôbôl nem képes igénybe venni, de életvitelszerûen 
nem ágyhoz kötött, és a járás, terhelhetôség, valamint tömeg-
közlekedési jármû használata alapján közlekedôképességé-
nek minôsítése során pontjainak száma 7 vagy annál több. 

A mentesség igényléséhez nyomtatvány a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán, illetve a www.isaszeg.hu webolda-
lon található. Mellékelni kell a közlekedôképesség minôsíté-
se során kiállított orvosi szakvéleményt.

2011. január 01. napjától a mentesség a tulajdonos–
üzembentartót, illetve üzembentartó adóalanyt illeti meg.

Mentesül az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott sze-
mély, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvôképes-
séget korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos moz-
gáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele 
közös háztartásban élô szülô – ideértve a nevelô-, mosto-
ha- vagy örökbefogadó szülôt is – (a továbbiakban együtt: 
mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW telje-
sítményt el nem érô, nem személytaxiként üzemelô sze-
mélygépkocsija után, legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a 
mentességre jogosult adóalanyisága és adókötelezettsége 
az adóévben több személygépkocsi után is fennáll, akkor 
a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményû sze-
mélygépkocsi után jár.

Változott a légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási 
rendszerû gépjármûveket érintô adózási szabály is. Lég-
rugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerû gépjármû, 
pótkocsi az a jármû, amelyik a Tanács 96/53/EK Irányelvé-
nek II. Melléklete szerinti légrugós vagy azzal egyenértékû ru-
gózási rendszerrel rendelkezik. Amennyiben az önkormány-
zati adóhatóság az adó megállapítása során e tényt nem 
vette figyelembe, akkor az adóalany ezt a közlekedési ható-
ság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, az igazságügyi gép-
jármûközlekedési mûszaki szakértô szakvéleményével vagy 
„útkímélô tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély 
bemutatásával igazolhatja.

Polgármesteri Hivatal, Adóiroda

–Az önkormányzati kötelezettségek mellett mire hív-
ja fel a lakosság figyelmét?

– A közterületek fenntartását rendeletek szabályozzák. 
Vannak feladatok, amelyeket a Polgármesteri Hivatal a Város-
üzemeltetési osztály közremûködésével lát el, mint például 
a hóeltakarítás, autóbuszvárók rendben tartása, közterüle-
tek, parkok, játszóterek, intézmények gondozása, és vannak 
olyan teendôk, amit a lakosságnak kell elvégezni: az ingat-
lanok elôtti gyalogosjárda takarítása, síkosságmentesítése, a 

gyalogosok közlekedését zavaró ágak levágása, metszése, a 
csapadékvíz-elvezetô árkok és átereszek tisztítása, de a fû 
és gyomnövények kaszálása is ide tartozik. Tapasztalhatjuk, 
hogy a szélsôségessé váló idôjárás miatt a csapadékvíz-el-
vezetési rendszerek jó állapotban tartása mennyire fontos. 
Kérjük tisztelt lakótársainkat, hogy a tavasz beköszöntével kü-
lönös figyelmet fordítsanak ezek karbantartására, mert ezzel 
csökkenthetôk a víz által okozott károk.

dr. Székelyné Opre Mária



Magyarország 2011. január 1-jével átvette az EU Tanácsának 
soros elnöki tisztét, amelyet fél év múlva Lengyelországnak 
ad át. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság mel-
lett fontos intézmény az Európai Unió Tanácsa, amelyben 
miniszteriális szinten folyik a tagállamok közötti különbözô 
ügyekben való közös álláspont kialakítása.

Az elnökség meghatározó szerepet játszik abban, hogy 
irányításának fél évében milyen ügyek kerülnek az Unió ér-
deklôdésének látóterébe, és nagy befolyást képes gyako-
rolni a különbözô politikai és gazdasági kihívások kezelési 
módjára.

A Tanács honlapján Ódor Bálint, a Külügyminisztérium 
EU-ügyekért felelôs helyettes államtitkára tájékoztat arról, 
hogy mit jelent Magyarország számára az elnökség, és ki-
emel néhány fontos témát az elnökségi programból. 

A Tanács tíz miniszteri formációban ülésezik, ebbôl kilen-
cet magyar miniszter vagy államtitkár fog vezetni. Az elnöklô 
Magyarországnak – a tagállamok közötti tárgyalások mellett 
– vezetnie kell az Európai Parlament és a Tanács közötti tár-
gyalásokat, folyamatosan egyeztetve a jogszabálytervezetek-
re javaslatot tevô Európai Bizottsággal is.

A Tanács munkáját kétszázötven nem politikusból álló 
testület segíti, ezekben magyar köztisztviselôk és a Brüsz-
szelben mûködô Állandó Képviseletünk munkatársai vesz-
nek részt. Az elnökségi munka tehát a magyar államigazgatás 
egésze számára komoly kihívást jelent.

Az elnökségi programokat négy csoportba lehet foglalni:
– Gazdasági kérdések: válságkezelés, az euroövezet meg-

erôsítése.
– Uniós politikák jövôje: egységes mezôgazdasági politi-

ka, kohéziós (felzárkóztatási) politika, közlekedési politika 
és az energiapolitika.

– Az Unió népszerûsítése: a menekültügyi problémák, 
Schengen bôvítése Románia és Bulgária bekapcsolásá-

val, kulturális sokféleség támogatása, ide tartozik az átfo-
gó, közös európai romastratégia kialakítása.

– A bôvítési folyamatok folytatása a balkáni országok szá-
mára a térség stabilizálása érdekében. Május végén Kele-
ti Partnerségi Csúcstalálkozó lesz.
Ódor Bálint végül kiemelte a civil szervezetekkel és az 

egyházakkal végzett közös munka jelentôségét. A miniszte-
rek Brüsszeli találkozóján Matolcsy György nemzetgazdasá-
gi miniszter mutatta be a programot, melynek igen pozitív 
visszhangja volt.

Az elnökség hat hónapja alatt mintegy kétszáz találkozó, 
megbeszélés, konferencia és kapcsolódó kulturális rendez-
vény helyszíne lesz Gödöllô. Szomszédunk hosszú távú gaz-
dasági elônyöket remélhet azzal, hogy Európa megismeri a 
várost. (Szerencsés dolog lenne ez a SONY távozása után.) 
Eddig is komoly elônyök származtak az elôkészületekbôl, a 
kastély felújításához 900 millió forint értékben használtak fel 
uniós támogatást. Az egykori lovarda átalakításával több mint 
400 fôt befogadó konferenciatermet alakítottak ki. 

 Dr. Kardos Gábor

Magyarország az Európai Unió Tanácsának Elnöke

Érdeklôdô olvasóink a következô linken tájékozódhatnak a soros elnökséggel kapcsolatos eseményekrôl: 
http://www.godollo.hu/hirek/hirek/index.php?newswf2_id=45335&newswf2_action

fotó: Tatár Attila
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Játszóterek gyermekeink örömére
Mint az már korábban a lakossági fórumon jelzésre került, 
örvendetes esemény hogy nyertes pályázat eredményeként 
a sportpálya melletti játszótér után két újabb építése is el-

kezdôdött településün-
kön. A Béke téren két kü-
lön játszótéri rész kerül 
kiépítésre kicsiknek és 
nagyoknak, valamint fo-
cipálya, röplabdapálya és 
a szülôk részére leülô-, 
pihenôhelyek kialakítá-
sára is sor kerül. Az Ady 
Endre utcában, a Görgey 
utca keresztezôdésnél 

egy kisebb játszótér kerül kiépítésre – mászóvárral, hintával 
és homokozóval –, itt nem is nyílik nagyobbra lehetôség, hi-
szen itt lesz a Nemzedékek Parkja is, ahol az ültetendô fák 
számára is helyet kell biztosítani. A munka a téli idôjárás adta 

lehetôségeknek megfelelô ütemben halad, a teljes munká-
latokat 2011. március 16-ig kell befejeznie a kivitelezônek.

Újabb tíz utca kerül aszfaltozásra
A Képviselô-testület döntésének megfelelôen újabb tíz utca 
szilárd burkolattal történô ellátásával kapcsolatos feladatok in-
dultak meg a 2010. év folyamán. A tervezési munkák a múlt 
év végén befejezôdtek, a tervek hatósági jóváhagyása jelen-
leg a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelôsé-
ge részérôl folyamatban van. Várhatóan a jóváhagyott tervek 
március hónapban rendelkezésre fognak állni, lehetôséget 
biztosítva az önkormányzat számára pályázatokon történô 
részvételre. Emlékeztetôül a tervezés alatt lévô utcák: Bátho-
ry utca (Kossuth utca – Kölcsey tér összekötés), József Atti-
la utca, Liget utca, Akácfa utca, Május 1. utca (Dózsa Gy. 
u. – Béke tér), Május 1. utca (Béke tér – Benkovics u.), Petôfi 
Sándor utca, Jókai Mór utca, Nádor utca, Belsômajori utca, 
Klapka utca.

Polgármesteri Hivatal

Az Isaszegi Ale-
many Erzsébet Se-
gítô Ház VÉDESE 
Nonprofit Kft. mû-
ködése veszélyben 
van a támogatások 
csökkenése és bi-
zonytalansága, a mi-
nimálbér növekedé-
se miatt. A költségvetési tervet sokféle szempont szerint már 
sokszor átszámolta, értékelte a vezetôség. A muszáj nagy úr 
– a megoldás kézenfekvô.

A ház konyháján finom, házias ízû ételek készülnek. Az 
elmúlt években az isaszegi lakosok közül néhányan megkós-
tolták ebédünket, és állandó vásárlóinkká váltak. Ám sokan 
élnek a városban, akik nem tudnak eljönni hozzánk. Március 
1-jétôl ôk házhozszállítva rendelhetik meg ebédjüket, ami-
hez kenyér és pékáru kiszállítását is vállaljuk. Bízunk benne, 
hogy a kedvezô áron kínált új szolgáltatásunkat sokan igény-
be veszik majd, ezzel is segítve a szervezet életben maradá-
sát, a csökkent munkaképességû és fogyatékkal élô dolgo-
zóink munkahelyének megtartását.

Kevesen tudják, hogy a VÉDESE Nonprofit Kft. missziója 
– alakulás óta – a leghátrányosabb helyzetû emberek foglal-
koztatásáról szól. Hiszen vannak munkaerôpiaci szempont-
ból esélytelen helyzetû munkavállalók, akiket nem értékel-
nek a munkaadók. Ezek a hátrányok: életkor, nem, etnikai 
hovatartozás, iskolázatlanság, szakképzetlenség, szegénység, 
elhasználódott egészség, fogyatékosság. A hátrányok hal-
mozódása tovább növeli a munkavállalás esélytelenségét a 

„normál” munkaerô-
piacon, még fejlett 
gazdasági környezet-
ben is. A verseny-
szféra veszteseinek 
visszavezetése a 
munka világába tar-
tósan – elsô lépés-
ként – csak „védett” 

körülmények között lehetséges, ezt biztosítja az 1997-ben 
alapított VÉDESE Nonprofit Kft. 

A védett foglalkozatás a munkavállaló megértését, védel-
mét jelenti speciális munkakörülmények között. A VÉDESE 
Nonprofit Kft. dolgozóinak száma jelenleg 109 fô, ebbôl 78 
fô megváltozott munka-
képességû. Közülük 69-
en dolgoznak Isaszegen, 
az ESE Alemany Erzsébet 
Segítô Házban, tehát az ô 
munkahelyük megôrzése 
az elsôdleges cél. Az étel és 
pékáru kiszállítása – mint új 
szolgáltatás – remélhetôen 
közkedvelt lesz Isaszeg vá-
rosban. Megígérjük, hogy 
finom lesz. Honlapunkon 
(www.egymast-segito.hu) 
megismerhetik részletes 
tájékoztatóinkat.

Kis Erzsébet

Ûj megoldások a VÉDESE munkahelymegôrzéséért Isaszegen

Önkormányzati hírek
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Értük hulljon a könnyünk!

Ismét elérkezett a doni katasztrófa évfordulója. Egyre kevesebben élnek már a hideg orosz téli csatamezôket, lövész-
árkokat megjárók közül, de hozzátartozóik és a rájuk gondolók Isaszegen mindig méltó módon emlékeztek róluk. 
Idén is. Jelezzük ezt a Don-kanyarban elesettek emlékmûvénél január 12-én készült képekkel és a Bajusz Árpád 
református tiszteletes által elmondott beszéd részleteivel.

„Ma sokan sokféleképpen próbálnak útmutatással szolgálni 
jövônket illetôen. Ki-ki az ô meggyôzôdése, ideológiai be-
állítottsága szerint, jobb esetben hite szerint igyekszik útmu-
tatással szolgálni – jövôképünkrôl, nemzetünkrôl, az embe-
riségrôl, Európáról beszélnek –, nem szólnak viszont (vagy 
csak nagyon kevesek) az alapokról, amire vagy akire az éle-
tet fel lehet építeni, vagyis Jézus Krisztusról.

Ilyen értelemben Európa nem jövô, Európa feladat. Krisz-
tus a jövô! Ô a kô, amelyet az »építôk« megvetettek, a bot-
rány köve, a botlás sziklája, akiben elbukhat ez az egész 
»népek közötti összefogás«, mert ha nem Ô a szegletkô, a 
sziklaalap, akire bármit is érdemes építeni, akkor minden 
egyéb erôfeszítés hiábavaló. Wass Albert mondja legismer-
tebb versében: »mert fut a víz, s a kô marad, a kô marad«. 
Ezen eszmei felvezetésen át merem kimondani: a múlt kö-
telez! Hogy hogyan lehet annyi megaláztatás és szenvedés 
közepette mégis hívô keresztyénnek lenni és magyarnak 
maradni?

Erre nézve emlékezünk meg most a Don-kanyar áldo-
zatairól, azokról, akik 68 évvel ezelôtt, 1943. január 12-én 
fagyban, hóban és golyózáporban fájdalmunkká váltak. 
S bármi volt is az elôzmény, a szomorúság itt dobog a szí-
vünk legmélyén. Ami nem doboghatott sok-sok évtizeden 
keresztül mibennünk, de Isaszeg népe az adandó legelsô 
pillanatban reáérzett arra, hogy ennek a szomorú napnak 
»emlékünnepet« szenteljen! És merünk és tudunk megállni 

minden esztendôben itt, mert immár dédapáink, nagyapá-
ink fekszenek ott, a hómezôkön. Értük hulljon a könnyünk! 
Miközben ôk a harcmezôn életüket áldozták fel, aközben itt 
maradtak az özvegyek és az árvák és a »megkurtított« tör-
ténelem!”

Nemeskürty István Requiem egy hadseregért címû 
könyvét ajánlotta kezünkbe, amelyben sok mindent elolvas-
hatunk arról az idôszakról, majd pozitív jövôbe nézéssel zárta 
mondanivalóját a szónok: … „elég volt az áldozatokból! Élô 
emberek kellenek! Mosolygó, reménységgel teli emberek!”

dr. Székelyné Opre Mária

Gyertyagyújtás  
a kommunizmus áldozataiért

Gyújtsuk meg a kegyelet mécseseit,  
hogy soha többé ne legyen sötétség, amely elragadja 

védtelen áldozatait. Több isaszegi szervezet  
2011. február 25-én, pénteken 18 órakor  

közös imádkozásra hív  
a Hôsök és Áldozatok Emlékparkjába.
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Óvjuk gyermekeinket! 

Január 15-én éjjel Budapesten, a Nyugati téri West Bal-
kán szórakozóhelyen a diszkóból kiáramló tömegben három 
fiatal lány vesztette életét. Ez az esemény késztetett írásra. Ha-
lálukat a budapesti rendôrfôkapitány közlése szerint fulladás 
okozta. A történtek miatt a rendôrség öt embert vett ôrizet-
be és kezdeményezte elôzetes letartóztatásukat, folyamatban 

vannak a felelôsségrevonások, ami-
vel szerintem mindenki egyetért. 
Az esemény részleteirôl mindenki 
tájékozódhatott a médián keresztül. 
De segítenek-e ezek az intézkedé-
sek az elhunyt lányok családtagjain, 
hozzátartozóin, barátain, iskolatár-
sain? Elengedhetjük-e gyermekein-
ket mi, szülôk nyugodtan? Tudjuk-e, 
hova mennek, kivel, mit csinálnak? 

Gondolunk-e arra, hogy a gyerek iszik, netán dohányzik, le 
se merem írni, de talán drogozik? Tudom, a szórakozásra és 
kikapcsolódásra is szüksége van a fiataloknak. Próbáljuk meg-
tudni, hogy ha elment a barátnôjéhez, akkor valójában nem 
a diszkóban, vagy máshol tölti az estét. Szerencsésebb eset-
ben erre nincs is szükség, mert megbízunk a gyermekben. 
Hányszor várjuk meg gyermekeinket, hogy milyen állapotban 
jönnek haza, megkérdezzük-e, mivel töltötte az estét, éjszakát, 
hogyan érezte magát, nem történt-e valami probléma?

Ezekben a kérdésekben a legfontosabb – a társadalom 
és az iskola felelôssége mellett – szerintem a család, a szü-
lôk szerepe. Alakítsunk ki bizalmi viszonyt a gyermekünkkel, 
hogy merje elmondani az ôt érô hatásokat, problémákat, 
illetve az általa elkövetett helytelen, esetleg következmé-
nyekkel járó eseményeket is. Beszélgessünk sokat velük 
mindezekrôl. Ne legyünk túl szigorúak, de túl engedékenyek 
sem. Nézzük meg, hány éves gyermeket hova engedünk el, 
mennyi zsebpénzt adunk neki. Alakítsuk ki bennük a jó szo-
kásokat úgy, hogy ha vétenek is, hibát követnek el, tudják 
felmérni annak helytelenségét, következményét, és legköze-
lebb ilyen már ne fordulhasson elô. Alakítsuk ki bennük az 
adott szó hitelességének megtartását, mert napjainkra sajnos 
ez is nagyon fellazult.

Vannak nagyon naiv szülôk, akik azt hiszik, az ô gyerekük 
nem olyan, mint a többi. Sok sztorit lehet hallani, hogy a kis-
lány „a barátnôjénél alszik”, de valójában… A lelkiismeretes 
szülôk el sem engedik éjszakára a tizenéves gyereküket. Egy 
fejlôdésben lévô gyereknek éjszaka otthon, az ágyban van 
a helye, nem a szórakozóhelyen vagy máshol, hogy tudjon 
az iskolában helytállni. A fiatalkorúakért a szülôknek kell fe-
lelôsséget vállalni, olykor-olykor engedve a „próbatételnek”, 
hogy bebizonyíthassák, lehet bízni bennük. 18 éves koruk 
után pedig már valóban nem könnyû a szülô helyzete. Joguk 
van tönkretenni magukat alkohollal, cigarettával vagy bármi-
vel – a szülô tiltása ellenére. Ezért tartom fontosnak addigra 
kiépíteni, kialakítani a gyermekben a helyes, normális úton 
való haladást, lehetôleg a gödrök kikerülésével.

Befejezésül – gyermekeink védelmében – nem 
mehetünk el szó nélkül a városunkban tapasztalt 

konkrét jelenségek mellett sem. A város különbözô he-
lyei közül csak néhány: a sportpálya és Szoborhegy környé-
ke, ahol széthagyott injekcióstûket, a szipuzás nyomait lehet 
megtalálni… 

Említettem széles körben a felelôsséget: a társadalom, 
az iskola, a család, kibôvítve helyben az önkormányzattal, a 
polgárôrséggel, a rendôrség eszközeivel. De a szomszéd, a 
barát, minden jóérzésû ember közbeléphet a maga segítô 
szándékával. Tudom, mindezek együttes, közös akarata is 
kevés sok estben, de feladni soha nem szabad. 

dr. Székelyné Opre Mária
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A lakosságot érintô statisztikai áttekintés a 2010-es 
évrôl
Örömteli tény, hogy tavaly több gyermek született városunk-
ban, mint ahány állampolgártól el kellett búcsúznunk. 117 
gyermek született, 98 ember halt meg. Helyben 53 pár kötött 
házasságot. Lakosságunk létszáma: 11 184 fô állandó lakos.

Értesítés tüdôszûrésrôl
A Polgármesteri Hivatal ebben az évben is megszervezi a 
Törökbálinti Tüdôgyógyintézettel közösen a tüdôszûrést vá-
rosunkban. Kérjük, a vizsgálaton saját érdekükben jelenjenek 
meg. A szûrés ingyenes.

Helye: Isaszeg, Rákóczi utca 14., a volt egészségház
Ideje: 2011. március 11-tôl 2011. március 31-ig
Szûrési napok: március 11., 16., 17., 18., 21., 22., 23., 

24., 25., 28., 29., 30., 
Délelôtt: kedd, csütörtök, péntek: 08.00–13.45 óráig
Délután: hétfô, szerda: 12.00–18.15 óráig
Fontos tudnivalók: személyi igazolványát, TB kártyáját 

(TAJ szám) valamint az elôzô évben kapott tüdôszûrô igazo-
lását kérjük, hozza magával. 

Ebtulajdonosok figyelmébe
Isaszeg Város Polgármesteri Hivatala felhívja a kutyatulajdo-
nosok figyelmét, hogy a kedvtelésbôl tartott állatok tartásáról 
és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) kormányrende-
let 3.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján 2010. július 1. 
napjától ebet forgalmazni, illetve tulajdonjogát forgalmazás-
nak nem minôsülô más módon átruházni kizárólag az álla-
tot azonosító elektronikus transzponderrel (bôr alá ültetett 
mikrochip) történô megjelölése után lehet. Amennyiben a 
jelölésre használt transzponder nem felel meg a 11784 ISO 
szabványnak vagy a 11785 ISO szabvány „A” mellékletének, 
az állattartónak a hatósági ellenôrzés idôpontjában biztosíta-
ni kell a transzponder leolvasásához szükséges eszközt.

A fentiek értelmében felhívjuk a tisztelt ebtartók figyel-
mét, hogy amennyiben kutyájukat eladják, vagy elajándékoz-
zák, kötelesek az állatot mikrochippel elláttatni! A mikrochip 
beültetését arra jogosult állatorvos végezheti el.

Kötelezô a kéményseprés
Értesítjük Önöket, hogy a kötelezô kéményseprôipari köz-
szolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendelet 3–7. 
§-ai alapján a Magyar Kémény Kft. (7400 Kaposvár, Petôfi 
tér 1.) alkalmazottai 2011. január 14. és 2011. március 
15. között keresik fel Isaszeg város lakosságát a kötelezô 

kéményseprés miatt. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tár-
saság alkalmazásában álló dolgozók névre szóló megbízó-
levéllel rendelkeznek.

Kéményseprô kirendeltség Gödöllôn
Értesítjük Önöket, hogy a jobb lakossági ellátás és elérhetô-
ség érdekében a Magyar Kémény Kft. Gödöllôn, a Remsey 
krt. 12. sz. alatt kirendeltséget hozott létre. Ügyfélfogadási 
idô: hétfô: 1200–1600, szerda: 1000–1600, péntek: 830–1100 
óráig. Tel./fax: 28/419-534, e-mail: mkgodollo@gmail.com. 

Arcképes igazolványok

Az isaszegi nyugdíjas vasutasok vezetôsége értesíti nyug-
díjasait, hogy a vasúti arcképes igazolványok cseréje 2011. 
február 6-tól megkezdôdik, és a cseréhez szükséges okmá-
nyok a következôk: 1 db három hónapnál nem régebbi iga-
zolványkép; személyenként 1250 Ft befizetése, valamint az 
igényjogosult (aki után az utazási igazolvány jár) nyugdíjha-
tározatának bemutatása. 

Bôvebb felvilágosítást az isaszegi MÁV Nyugdíjas Szak-
szervezet irodájában minden szerdán 9–11 óra között 
adunk. Címünk: Isaszeg, Rózsa u. 2. 

MÁV Szakszervezet vezetôsége

A Polgármesteri Hivatal közleményei
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A civil szervezetek bemutatása 

Új rovatunk folytatása elôtt tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy sikeres civil fórumot szerveztünk 2011. január 19-én a 
Polgármesteri Hivatalban. A hivatalt képviselôkkel együtt 33 fô ülte körül a nagyterem asztalát. Dr. Kardos Gábor 
alpolgármester elmondta, hogy a civil szféra olyan emberi értékek megjelenítôje, mint a függetlenség, az egyéni 
kezdeményezés, a sokszínûség, az összetartozás, az eredményes együttmûködés. Számos civil szervezet járult hozzá 
eddig is Isaszeg sikeréhez, fejlôdéséhez. 

Szeretnénk, ha a jövôben a mostaninál még jelentôsebb mértékben vennének részt a helyi civilek a város- és 
közösségépítésben. Ezt a fórumot azért kezdeményeztük, hogy folyamatos legyen a kapcsolattartás, és elmélyítse az 
önkormányzattal való partnerséget. Célunk egy civil eseménynaptár elkészítése, valamint segítségnyújtás pályáza-
tok felkutatásában, megírásában, és az, hogy legyen egy élô adatbázisunk. Közös érdekünk, hogy minél több erôs, 
jól mûködô civil szervezet legyen Isaszegen.

Nem az a fontos

„Nem az a fontos, hogy mennyi év volt életedben, ha-
nem, hogy mennyi élet volt éveidben.” (Abraham Lincoln)

Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre hét éve, 2004 ele-
jén alakult. Az alapítók szándékát az idézetben foglalt gon-
dolat tükrözi, hiszen a nyugdíjas napok értékes eltöltését, 
egészségük megôrzését, valamint ismereteik bôvítését és 
tudásuk továbbadását jelölték meg feladatuknak. 

Több éves helykeresés 
után az önkormányzat lehe-
tôvé tette számunkra, hogy a 
volt egészségház helységeibôl 
kialakíthassuk klubunkat, amit 
pályázatokon nyert eszközök-
kel és sok munkával sikerült 
barátságossá tennünk.

150–200 fô között válto-
zó tagságunk egészségmeg-
ôrzésérôl a Rózsika (Lévai 
Sándorné) vezette bizottság 
gondoskodik, akik azon túlme-
nôen, hogy hetente biztosítják 
a legfontosabb egészségügyi 
méréseket – vérnyomás, vércukor, koleszterin, testzsír stb. 
–, évente több alkalommal egészségügyi elôadásokat is 
szerveznek a tagság számára. Itt tudós orvosok elôadásaiból 
ismerjük meg az idôskor betegségeinek tüneteit, valamint 
a segítségnyújtás legfontosabb szabályait. Városi egészség-
napok alkalmával a csoport tagjai aktívan közremûködnek az 
ellenôrzô méréseknél, s mint az ESZME – Egyesület a Stroke 
Megelôzéséért – tagjai, minden évben részt veszünk az or-
szágos rendezvényeken, ahol unokáinkkal együtt tornázunk, 
futunk, gyalogolunk, ha kell.

Elhatározásunk szerint ebben az évben több olyan prog-
ramot szervezünk, amikor a mozgást, természetjárást össze-
kötjük egyéb élményekkel, valamint az unokáink is velünk 
jönnek, s együtt fedezzük fel környezetünk szépségeit a múlt 
évi Mikuláskeresô túrához hasonlóan. 

Az Anna (Apágyi Istvánné) vezetésével mûködô „Tár-
sulat” tagjai minden rendezvényünkön gondoskodnak a 

tagság szórakoztatásáról, s 
egynéhány elôadásuk olyan 
jól sikerült, hogy azt a vá-
ros lakosain túlmenôen már 
országosan több helyen is 
megtapsolták. A sok pró-
ba mellett jut idejük arra is, 
hogy egy-egy eseményre 
apró ajándékok készítésével 
lepjék meg társaikat.

Piroska (Szabó Jánosné) 
szervezésében minden hó-
napra jut valamilyen színházlá-
togatás vagy kirándulás, de ha 
jön a tavaszi meleg, kiegészül a 
program a gyógyfürdôk látoga-
tásával is. A téli hideg napokat 
pedig ismereteink bôvítésére 
használjuk: például kertésze-
ti tudnivalókról hallhattunk 
elôadásokat, és jelenleg egy 

húszfôs csoportunk ismerkedik a számítógép és az internet 
használatával. Együttmûködési szerzôdésünk van a Dózsa 
György Mûvelôdési Otthonnal, rendszeresen részt veszünk a 
városi rendezvényeken, de minden évben számíthatnak ránk 
az Isaszegi Csata Emléktúra résztvevôi is, hiszen a több száz 
liter tea, valamint a rengeteg zsíroskenyér elôállításában már 
hagyományosan közremûködünk.

Az idôs, nyugdíjas ember sokkal érzékenyebben reagál a 
környezete, társai, de az ország problémáira is. Ezért amikor 
baj van vagy segíteni kell, elsôként mozdulunk, adunk. A mi 
kis csapatunk is az elsôk között volt, akik a felsôzsolcai árvíz-
károsultak segítségére siettek, az ottani civilekkel egyeztetve 
vittük a szükséges dolgokat, ruhát, élelmiszert és késôbb a 
bútorokat is az újjáépült házakba. Hagyományainkat folytatva 
bízunk abban, hogy a 2011-es év is sok új élményt tartogat 
a tagság számára.

Balázsy Katalin, elnök
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A Falumúzeumért…

Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre po-
litikamentes társadalmi szervezet, 
melyet 1969-ben id. Szatmáry Zol-
tán (1901–1989) helytörténész, 
a Falumúzeum igazgatója alapított 
meg, s mely azóta folyamatosan mû-

ködik és tevékenykedik. Elsôdleges feladatunk volt az 1967-
ben létesült Falumúzeum mûködésének elôsegítése, gyûj-
teményének gyarapítása és az új múzeum felépítése, mely 
id. Szatmáry Zoltán vezetésével – 2 év alatt – 1982-ben 
megvalósult. 

A Kör összefogja a múzeumi tudományok iránt érdek-
lôdôket – régészet, történelem, néprajz, helytörténet –, és 
figyelemmel kíséri a mûemlékek és régészeti lelôhelyek 
állapotát. A tudomásukra jutott muzeális tárgyakról, gyûjte-
ményekrôl és régészeti leletekrôl tájékoztatják a múzeumot. 
A Baráti Kör a helyi és múzeumi tárgyak gyûjtésén és ha-
gyományok ápolásán kívül az isaszegi Falumúzeum szükség 
szerinti céljainak, terveinek megvalósítását gazdaságilag tá-
mogatja és társadalmi munkával segíti. A Múzeumbarátok 
Köre és az isaszegi Falumúzeum között a titkár személye az 
összekötô kapocs. A titkár a múzeum dolgozói közül kerül 
megválasztásra.

Célja elérése érdekében kiállításokat, rendezvényeket 
rendez – együttmûködve a Falumúzeummal –, törté-

nelmi emlékhelyekre kirándulásokat szervez. Hogy 
ez mind sikeresebb legyen, együttmûködik az Ön-
kormányzattal, a Polgármesteri Hivatallal, a mûve-
lôdési otthonnal, könyvtárral, iskolákkal, társadalmi 
szervezetekkel és a helyi hagyományôrzô csopor-

tokkal.
Településünk évente visszatérô, kiemelkedô ese-

ménye az Isaszegi Történelmi Napok, amelyen közre-
mûködôként a Kör tagjai kezdettôl fogva (kiállítás, emlék-

beszéd, történelmi ismertetés, koszorúzás) aktívan részt 
vesznek.

Április 6-a az 1849-es, gyôztes isaszegi csata évforduló-
jának napja, mely Isaszeg „sajátos nemzeti ünnepe”. A Kör 
ennek keretében rendezi meg a Magyar–Lengyel Baráti Ta-
lálkozót, ekkor közösen megkoszorúzzuk az 1849-es isasze-
gi csata eseményeivel kapcsolatos magyar és lengyel tör-
ténelmi emlékhelyeket. Annak emlékére, hogy az isaszegi 
csatában részt vett a lengyel légió, a Kör feladatának tartja a 
magyar–lengyel baráti kapcsolat ápolását a Magyarországon 
élô lengyelekkel.

A Kör a település népi építészeti értékeit kutatja, és az 
utókor számára dokumentálja diafilmeken és CD lemeze-
ken. A település területén lévô történelmi mûemlékek meg-
ôrzésében és felújításában lehetôsége szerint közremûködik.

Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre munkájának elismeré-
seként 2007. december 14-én a Kós Károly-díj országos 
elismerésben részesült. 

Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre nevében ezúton mon-
dok köszönetet mindazoknak, akik évi adójuk 1%-át a Kör-
nek ajánlották fel. Az ily módon befolyt 2007. évi összeget, 
117 614 Ft-ot a múzeum riasztórendszerének korszerû-
sítésére és takarítógép vásárlására fordítottuk. A 2008. évi 
109 540 Ft-ot és a 2009. évi 103 045 Ft-ot korszerû hang-
technikai eszközök beszerzésére kívánjuk felhasználni. 

Tisztelettel kérem Isaszeg város lakosságát, hogy szemé-
lyi jövedelemadójuk 1%-át az Isaszegi Múzeumbarátok Köre 
részére (adószám: 19184740-1-13) ajánlják fel, hogy Falu-
múzeumunkat továbbra is gazdaságilag támogatni tudjuk, és 
Isaszeg Város Önkormányzatával közösen a mûködését és 
fenntartását az utókor számára biztosítsuk.

Szatmáry Zoltán, elnök
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Az Isaszegi Természetbarát Klub

Mint a mesékben, háromszor rugaszkodtam neki annak, 
hogy létrehozzak Isaszegen egy olyan csoportot, mely túrá-
záson kívül egyéb kulturális tevékenységet is folytat. Végül 
harmadjára sikerült, így egyesületünk 2007. májusában 15 
fôvel megalakult, a bírósági bejegyzést 2008. decemberé-
ben kaptuk meg. Mára létszámunk megháromszorozódott, 
45-en vagyunk.

Elsôdlegesen azzal a céllal alakultunk meg, hogy Isasze-
gen és környékén megszerettessük mindazokkal a termé-
szetjárást, akik még nem rabjai e nemes szenvedélynek. 
Isaszeg természeti környezete igencsak csábít túrázásra, a 
Gödöllôi-dombság egyik legszebb részén fekszik. Sûrû erdô, 
változatos táj veszi körül, a Rákos-patak völgyében szebbnél 
szebb tavak ülnek meg. Bármerre is induljunk a városból, 
mindenfelé olyan helyen járunk, ahol a gyôzelmes isaszegi 
csata eseményei zajlottak 1849-ben.

Városunkon áthalad a Pest megyei piros turistajelzés, de 
ezen kívül is jól jelzett turistautak várják az ide érkezô turistá-
kat. Egyik fontos feladatunkat éppen abban határoztuk meg, 

hogy új turistautakat hozzunk létre környékünkön, a meg-
lévôket pedig folyamatosan karbantartsuk. Ebben az évben 
például megfestettük a zöld kereszt jelzést a városközponttól 
Szentgyörgypusztán keresztül a Honvédsírokig, felújítottuk 
piros kereszt és a zöld sáv jelzést. 

A legnagyobb tömeget megmozgató rendezvényünk – 
ezen mint fôrendezô veszünk részt – az Isaszegi Csata Em-
léktúra. Minden évben 500–600 túrázó indul rajta Isaszegrôl 
és – túlzás nélkül – az ország minden tájékáról. Gyalogtúrát 
minden hónapban tartunk, ezenkívül kéthavonta az Orszá-
gos Kéktúra útvonalát járjuk, évente négyszer-ötször többna-
pos túrára indulunk itthon, valamint egyszer-kétszer külföldre 
is eljutunk. Bármerre is járunk, megnézzük a nevezetes épü-
leteket, múzeumokat, galériákat. Közös koncert-, és színház-
látogatásokat is szervezünk, de még bakancsos bált, bográ-
csolást is.

Jó kapcsolatot építettünk ki a mûvelôdési otthonnal, a 
Nyugdíjasok Baráti Körével, a Damjanich János Általános Is-
kolával és különösen a Falumúzeummal. Téli hónapokban itt 
tartjuk vetítettképes beszá-
molóinkat hazai és külföldi 
túráinkról – természetesen 
nem csak klubtagoknak. Tú-
ráink nyíltak, azon szívesen 
látunk minden érdeklôdôt. 
Honlapot is üzemeltetünk 
(http://itk.isaszeg.info), 
ahol híreken, fényképes tú-
rabeszámolókon kívül kü-
lön fejezetet nyitottunk az 
Isaszeg-környéki turistautak 
ismertetése, népszerûsíté-
se céljából. 

Notter Béla, elnök 

A tatárjárás vészterhes idôszakában, 1242. január 27-én szü-
letett Szent Margit, domonkos-rendi apáca. 1270. január 18-
án halt meg. A vesztett muhi csata után apja, IV. Béla király 
és anyja, Laskaris Mária konstantinápolyi hercegnô a dalmá-
ciai Klissza várába menekült, ahol Isten segít-
ségét kérve felajánlották születendô gyerme-
küket Magyarországért. A csoda megtörtént: a 
meghódított területeket hátrahagyva Batu kán 
hazafelé vette útját. Szent Margit szülei meg-
tartották ígéretüket, és ôt három éves korában 
átadták a veszprémi domonkos-rendi nôvérek-
nek. Késôbb a Nyulak szigetén, az atyja által 
építtetett zárdába került át. Atyja politikai okok-
ból több alkalommal is férjhez akarta adni, ám 
Szent Margit nem volt hajlandó elhagyni a zár-
dát. Megtartotta a rend szigorú szabályait, tel-
jes szívvel Istennek ajánlotta magát, szüntele-

nül imádkozott, a legalantasabb munkát is örömmel végezte. 
Önfeláldozóan ápolta a betegeket. 

Vezekelt a családja békéjéért: az apja és testvére, V. István 
közötti ellentét összecsapássá fajult, a döntô ütközet 1265 

márciusának elején Isaszegnél zajlott le. Az ô 
vezeklése és imái hatására a Nyulak szigetén 
kötöttek békét. Halála után nem sokkal, 1276-
ban boldoggá avatták, szentté avatására azon-
ban csak 1943-ban került sor. Ennek a világ-
nak, népünknek, egyházunknak, családunknak 
szüksége van szentekre, önzetlen, szeretettel-
jes tettekre. Krisztus iránti szerelme késztette ôt 
különleges cselekedetekre, amelyek a mai em-
ber számára példaértékûek lehetnek. Ezt várja 
tôlünk Isten, hogy az ô kedvéért, az ô szere-
tetébôl, Szentlelkébôl erôt merítve szeressünk.

Haszara Andrea

Árpád-házi Szent Margit példája

Notter Béla fotói
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Lovas Világkupa

A Klapka György Általános Iskola 62 tanulója és 4 tanára 
immár harmadik alkalommal vett részt az OTP Bank Lovas 
Világkupán a Papp László Budapest Sportarénában 2010. 
december 3-án. A háromnapos világkupát 2006 óta ren-
dezik meg minden év Mikulás-hétvégéjén, és a rendezvény 
pénteki, elsô napját immár második éve Nemzeti Gyerek Lo-
vasnapnak nevezik, és gyermekcsoportok az ország minden 
részérôl ingyenesen tekinthetik meg. 

Az idei programot is izgatottan vártuk. Megnéztük a gyer-
mek szimultán díjugrató versenyt, a lovastorna show-t, a gye-
rek–ló–kutya versenyt, a lovasíjászok bemutatóját, az ukrán 
kozák lovasok mûsorát, a lipicai lovak szabad idomítását, a 
pónigalopp versenyt, a Mészáros testvérek világcsúcskísérle-
tét és a díjlovas kupát. Késô este pedig a díjugrató világkupa 
minôsítô versenyén izgulhattunk igazi világsztárokért az aré-
na egyik felsô szektorából.

Mindenkit elvarázsolt a világkupa hangulata, a profi ver-
senyek és a pályák építése is. A versenyszámok között bol-
dogan térképeztük fel és vettük birtokba az arénát. Külön 
örültünk, hogy a világkupa egyik szórakoztató számában fel-
lépô Talmácsi Gábor motoros világbajnok minden ôt meg-
rohamozó gyereknek boldogan adott autogramot. Erdélyi 
Magdolna, a világkupa akadályainak tervezôje és a pályaépí-
tôk koordinátora meglepte a lelkes szurkolókat a versenybôl 
megmaradt díszszalagokkal. Jövôre is biztosan megyünk!

Erdélyi Katalin, tanár

100 éves az Isaszegi Sport Egyesület – II. rész

A felnôtt futballcsapat Isaszegi Sport Egyesület néven 1911-
tôl 1934-ig rúgta a labdát. Az 1912–13. bajnoki évben az 
MLSZ középsô kerületének (a KÖLASZ-nak) soroksári alosz-
tályában a következô csapatok végeztek az élen: 1. Váci SE, 
2. Rákosligeti SE, 3. Soroksári AC, 4. Isaszegi SE, 5. Kistarcsai 
AC. 

Az 1914-ben kitört I. világháború Isaszegen is a sporto-
lás szüneteltetését idézte elô. Az 1919-es Tanácsköztársaság 
idején a mai Kossuth és Wesselényi utca közötti futballpá-
lyát házhelyeknek parcellázták ki. Újabb játéktér létrehozására 
1920 tavaszán, a mai Madách és Zrínyi utca közötti részen 
nyílt lehetôség, ahol a Rákos-vidéki alosztály bajnokságában 
ismét megkezdôdhettek a küzdelmek. 1921-ben azonban ez 
a rész is beépítésre került, s csak 
1923-ban, a mai Ady Endre út jobb 
oldalának végében, a Korona-ura-
dalom által az iskola számára ját-
szótérnek adományozott területen 
sikerült labdarúgópályát kialakítani, 
amely erre a célra 1962-ig szolgált. 

A labdarúgócsapat vezetését 
1923–26 között Batovits Aladár, 
Kollár István és a község akkori fô-

jegyzôje, Badányi Károly látták el. A ’20-as évek legjobb já-
tékosa Lapsánszky Károly volt, aki a kerület válogatottjában 
is többször szerepelt. Az egyesület elnökeként 1926-tól Ho-
monnay Károly tanító majd iskolaigazgató, 1928-tól Husz-
licska Károly tisztviselô, 1930–34-ig Berbuch (Bánlaki) 
Ignác benzinkútszerelô tevékenykedett. Az intézôi posztot 
Bocsi Sándor, Velzer István, Karton Vilmos, majd Szendrô 
János látta el. A mecénások közé a fogadójában öltözôhe-
lyiséget biztosító Menártovits Lajos vendéglôs, Ádler Vilmos 
vegyeskereskedô, Meleghegyi Sándor hentes és mészáros, 
valamint Haás Géza fûszeres és vendéglôs tartozott.

Az 1929-ben készült fotón az Isaszegi S. E. KÖLASZ II. 
osztályban szerepelt csapata látható. Álló sor: Tóth István, 

Huszlicska Károly elnök, Meleg-
hegyi Sándor, Pálinkás József, 
Klincsek Pál, Miksz Károly, Polényi 
István, Polényi József, Thén Béla, 
Mojzsis Pál, Miksz János, Velzer 
István intézô. Térdelô sor: Polé-
nyi Vilmos, Sárvári Mihály, Sárvári 
Károly. Ülô sor: Petrik József, Uh-
rin József, Gyalus József.

Szendrô Dénes
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A Genki wKSzE évértékelése

2010. december 18-án került megrendezésre egyesületünk évzárója. A kezdô karatékák övvizsgájával kezdôdött a nap, me-
lyen mindenki szépen szerepelt, és sikeresen elôrébb lépett. A vizsga után magas öves tanítványaink tartottak bemutatót, 
majd szabad játék és kikapcsolódás következett. Végül a 2010-es év értékelése, majd a karatékák ajándékozása és a leg-
eredményesebb versenyzôk díjazása.

2010-ben egyesületünk két családi napot és egy nyári edzôtábort szervezett, melyeket ezentúl minden évben újra lebo-
nyolítunk. A versenyidényben 23 versenyzô képviselte a GENKI WKSZE-t és egyúttal Isaszeget. Nyolc versenyen összesen 80 
(17 arany, 21 ezüst, és 42 bronz) éremmel 
lettünk gazdagabbak.

Januártól folytatódnak edzéseink hétfôn 
és szerdán 16.00 órától a Hétszínvirág Óvo-
dában, 17.00 órától a városi sportcsarnokban, 
valamint kedden és csütörtökön 15.30-tól a 
Bóbita Óvodában. Továbbra is sok szeretet-
tel várunk minden érdeklôdôt edzéseinkre. 
Egyéb információk egyesületünk honlapján, a  
www.genki.hu oldalon.

Jakab Attila 2°dan

Ligeti László, az I. S. E. vezetôje rövid értékelést adott az el-
múlt egy évrôl, az egyesület elért eredményeirôl.

2010 tavaszán, nyolc isaszegi csapat folytatta a bajnoki 
küzdelmeket: két felnôtt korosztályú, egy ifi (akik 19 évesek), 
egy serdülô (akik 16), egy elôkészítô (akik 13) és három gyer-
mek csapat (akik 7, 9, 11 évesek). A versenyeken fôként az 
utánpótlás korú csapatok vettek részt, a legkisebbek a Magyar 
Gyermek Labdarúgó Szövetség versenyein a N.U.P.I.– L.U.P.I. 
program keretein belül. Szépen szerepeltek a 13 és a 16 éves 
fiúk a 4. illetve a 6. helyen. Az ifjúsági korú játékosok a 14. és 
a Pest Megyei I/B osztályban 
játszó felnôtt csapat a 8. he-
lyen fejezte be a 2009/10-es 
bajnoki versengést.

A csapatoknál dolgozó 
edzôk, Jenei László, Kiss Sán-
dor, Pintér Tibor és Balázs 
István, akik fôként társadalmi 
munkában dolgoznak, ebben a szezonban is eredményes 
munkát végeztek, hiszen egyre több fiatalt tudtak megnyerni 
a sportnak, az egészséges életmódnak.

Az öregfiúk számára szervezett bajnokságban, ahol egy 
csapatban játszott a 35 és a 60 éves örökifjú focista, a játé-
kosok a második helyen végeztek. Ebben a szezonban két 
öregfiúk csapat is nevezett: Isaszegi S. E. és Isaszeg Fincsi né-
ven, és mindkét csapat az elsô helyen áll a két csoportos baj-
nokságban. A serdülô fiúcsapat a nagy reménységet ígérô 2., 
az ifjúsági a 10., a felnôtt csapat a 15. helyen zárta a szezont. 

A tavaszi idényben már Koczet Kálmán lesz a felnôtt csa-
pat edzôje, remélve, hogy sikerül javítani a teljesítményükön. 
A legkisebb labdarúgók edzôje, Pintér Tibor is elköszönt, de 
nagy lelkesedéssel csatlakozott az edzôi teamhez Fodor Mik-

lós és Hideg István. Balázs István, aki több utánpótlás csapat 
szakmai irányítását végzi, MLSZ „D” labdarúgóedzôi minôsí-
tést szerzett.

2010. augusztus 20-án Tóth Csaba kapta a legjobb ifi 
játékosnak járó Szendrô János-kupát. Az Isaszegi S. E.-ben 
végzett munkát ismerte el a város önkormányzata, amikor 
a vezetôség tagját, Palaga Sándornét Isaszeg Sportjáért ki-
tüntetésben részesítette.

Az egyesület kitartó igyekezetének köszönhetôen támo-
gatókat is szerezett. A Dreher Sörgyárak Zrt.-vel kötött szpon-

zori szerzôdéssel 2010-ben 
is sikerült egy teljes garnitú-
ra felszereléshez, labdákhoz, 
kapuskesztyûhöz hozzájutni, 
ezenkívül technikai eszközö-
ket is kapott az egyesület, ami 
az edzésmunka hatékonysá-
gát javítja. Egy szolnoki céggel 

kötött reklámszerzôdés által 500 ezer Ft szponzori pénzhez 
jutott az egyesület.

Jelenleg 60-nál több az egyesületben igazolt, aktívan 
sportoló gyermekek száma, ami nagyon nagy öröm. Ahhoz, 
hogy létszámuk tovább emelkedjen, mind az egészségügy-
ben, mind az oktatásban hangsúlyozni kell a mozgás, az 
egészséges életmód, a sport fontosságát, és Isaszeg egyik 
legfontosabb céljaként lesz szükséges kezelni a jövôben azt 
a feladatot, hogy a település minden lakója minél nagyobb 
arányban részesüljön a sport elônyeibôl és örömeibôl. 

A Rózsa utcai sporttelep 1962 óta szolgálja a város sport-
életét, és az Isaszegi Sport Egyesület ebben az évben ünnep-
li megalakulásának 100. évfordulóját.

(a szerk.)

Az Isaszegi Sport Egyesület 2010. évi beszámolója

Meghívó Az Isaszegi Sport Egyesület 
február 16-án 17.30 órától tartja 

rendes évi (választó) közgyûlését. 

Helyszín: Sportpálya Klubépület, Isaszeg, Rózsa u. 2. 
Egyesületi tagjaink megjelenésére feltétlenül számítunk!

Ligeti László, egyesületi elnök



14 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Hova tovább?

A fenti kérdés a közeljövôben egyre több tanulót, szülôt foglalkoztat. A nyolcadikos tanulóknak február 18-ig kell 
továbbítaniuk a jelentkezési lapokat, el kell dönteniük, melyik középfokú intézményben folytatják a tanulmányai-
kat, milyen szakmát választanak. Persze a továbbtanulás nem a „kívánságmûsorok” kategóriájába tartozik, hiszen 
nagymértékben függ a gyerek képességeitôl, tanulmányi eredményétôl, a szülôk anyagi helyzetétôl és az új iskola 
távolságától… Megkérdeztünk a két önkormányzati intézményünk tanulói közül néhányat. Arra voltunk kíváncsiak, 
hol szeretnének továbbtanulni, miért éppen azt az iskolát választották, és vannak-e jövôbeni terveik.

Gyurik Szilvia (Damjanich): A Teleki Blanka Gimnáziumot 
jelölöm meg elsô helyen, mivel ezt erôs iskolának tartom. Az 
iskolalátogatás során nagyon tetszett ez az intézmény. Egy 
erôs egyetemre való bejutást tervezek, amely biztosítja ké-
sôbb egy színvonalas munkahelyre történô bekerülést. A ta-
nári állást is el tudom képzelni, természetesen Isaszegen. 
Már damjanichos diákként vállaltam gyengébb tanulók fel-
zárkóztatását, ez sikerrel töltött el. Családanyaként is Isasze-
gen képzelem el a jövômet.

Kanalas Terézia (Damjanich): A Fáy András Mezôgazda-
sági, Közgazdasági Szakközépiskola diákja szeretnék lenni, 
majd sikeres érettségi után fôiskolára vagy egyetemre járni, 
hogy diplomásként könnyebb legyen az életben való boldo-
gulás. 

A távoli jövômet csak Isaszegen tudom elképzelni, mert 
idegenkedem az ismeretlen környezettôl, és biztonságban, 
ismerôsök között érzem jól magam. Idôvel családi házat sze-
retnék vásárolni a városban. 

Tóthné Ludman Ilona, Damjanich iskola: Általános ta-
pasztalat az, hogy tanulóinknak legfeljebb 20%-a jelentke-
zik gimnáziumba. Közülük is a gödöllôi Török Ignác, a péceli 
Ráday Pál és az aszódi Petôfi Sándor Gimnázium a legked-
veltebb. Szakközépiskolába a tanulóink 40–70%-a jelentke-
zik. Közkedvelt a Teleki Blanka Közgazdasági, a Terézvárosi 
Kereskedelmi, a Fáy András Mezôgazdasági, Közgazdasági, 
Neumann János Számítástechnikai, az isaszegi „Gábor Dé-
nes” Számítástechnikai és Informatikai és a Leövey Klára 
Közgazdasági Szakközépiskola. Ezekbe az intézményekbe 
felvételt is nyernek nyolcadik osztályos diákjaink. Szakmát 
például a Madách Imre Szakközépiskolában és Szakiskolá-
ban, a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképzô Iskolá-
ban, a Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképzô Iskolában 
tanulnak. Kedvelt szakmák: autószerelô, karosszérialakatos, 
pincér, hentes, bolti eladó. Nagy örömünkre szolgál, hogy a 
sajátos nevelési igényû tanulóink immár negyedik évben tel-
jes létszámban jelentkeznek továbbtanulásra. Ôk szakiskolai 
végzettséget kívánnak szerezni. Iskolánk mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a gyermekek az elsô helyen meg-
jelölt középfokú intézménybe felvételt nyerjenek. 

Balogh Istvánné, Klapka iskola: Tanulóink nagy része (kb. 
60%-a) szakközépiskolában tanul tovább. Sokan bekerülnek 
jó nevû gimnáziumokba is, ilyen például a gödöllôi Török Ig-
nác, a budapesti Teleki Blanka, Vörösmarty Mihály Gimnázi-
um, vagy az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziuma. 

A gyakorlat azt mutatja, hogy diákjaink szívesebben vá-
lasztják a vidéki iskolákat. Tömegesen jelentkeznek Pécelre, 
a Ráday Pál Gimnáziumba és az aszódi Petôfi Sándor Gimná-
zium és Gépészeti Szakközépiskolába. Elônyben részesítik a 
helyi Gábor Dénes Informatikai Szakközépiskolát is. Azok kö-
zül a tanulók közül, akik gimnáziumba mennek, egyre többen 
választják a nulladik évfolyamot, ahol egy évig elsôsorban az 
idegen nyelv tanulására koncentrálnak. A szakközépiskolák 
közül közkedveltek a gépészeti, közgazdasági, informatikai, 
faipari és az utóbbi években a vendéglátóipari iskolák. Akik 
szakmát tanulnak, rendszerint a gödöllôi Madách Imre Szak-
iskolát választják. A zenében tehetséges tanulók közül töb-
ben felvételt nyertek valamelyik zenemûvészeti szakközépis-
kolába. Az általános iskolában jól tanuló, szorgalmas diákjaink 
megállják helyüket a legnevesebb középiskolában is, és so-
kan tanulnak tovább fôiskolákon, egyetemeken.

A középiskolai beiskolázás tapasztalatai

Tájékozódtunk két általános iskolánk vezetôjétôl, hogy mi a tapasztalatuk iskolájukban az elmúlt öt évre vissza-
menôleg a továbbtanulás tekintetében. Vannak-e sikerszakmák, elônyben részesített területek, illetve olyan közép-
iskolák, ahová tömegesen jelentkeznek a gyerekek?
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Hanák Zsolt (Damja-
nich): Az aszódi Petô-
fi Sándor Gimnáziumba 
szeretnék felvételt nyerni, 
ahol érettségit szerezhet-
nék, és innen lehetôsé-
gem lenne a felsôoktatás-

ba bekerülni. Úgy gondolom, hogy ez a gimnázium az én 
tanulmányi színvonalamnak megfelelô. Az érettségi meg-
szerzésének idejére legalább háromféle nyelvbôl szeretnék 
nyelvvizsgával rendelkezni. A fôiskolai vagy egyetemi évek 
után diplomataként járnám a világot.

 
Abonyi Bonita (Klapka):  Úgy gon-
dolom, hogy a felvételizés eddi-
gi életünk legnehezebb idôszaka. 
Magam is sokat töprengtem ezen 
a kérdésen. A szakközépiskola meg 
sem fordult a fejemben. Mindig is 
gimnázium volt a célom, mert itt 
erôsebb az oktatás, és a késôbbiek-
ben több lehetôségem lesz fôiskolán való továbbtanulásra. 
Igaz, nehezebb bejutni, ami nyugtalanít. Az a tény is emel-
lett a középfokú intézmény mellett szól, hogy négy év alatt 
még kitalálhatom, a továbbiakban mivel szeretnék foglalkoz-
ni. Igaz, hogy keményebb az oktatás, de ez biztosan nem 
válik a káromra.

Zaklajda Dániel (Klapka): A Schulek Fri-
gyes Kéttannyelvû Építôipari Mûszaki Szak-
középiskola nyerte el tetszésemet. Csa-
ládomban többen foglalkoztak építôipari 
tanulmányokkal, láttam rajzaikat, munkái-
kat, amelyek rajzolásra késztettek. Szüleim 
is jónak látták ezt az iskolát, és a bátyám 

is itt végzett. Kisgyerekkorom óta érdekelnek az épületek, ami 
megerôsítette a szándékomat. Nagypapám több országba is 
eljutott e szakmával. Ez is inspirált, hogy a német nyelvet két-
tannyelvû iskolában tanuljam. Közelebbi terveim, hogy leérett-
ségizzem, és fôiskola vagy egyetem után egyszer majd sikeres 
építész vagy tervezômérnök legyek. 

Oláh Attila (Klapka): A Szabómester 
Szakképzô Iskolába jelentkeztem Bu-
dapestre. Ez az intézmény azért tetszett 
meg, mert egyik kedvenc elfoglaltságom 
a sütés-fôzés, ezért szeretnék szakács len-
ni. Vonzónak tartom az iskola által kínált 
lehetôségeket. Tanulhatok kétféle idegen 
nyelvet, és folytathatom a sportolást is. 

Mindemellett színvonalas körülmények között sajátíthatom 
el a szakácsmesterséget. Az iskola könnyen megközelíthetô, 
ezért a bejárás nem fog gondot okozni nekem. Remélem, itt 
majd megvalósíthatom álmaimat.

dr. Székelyné Opre Mária
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Más utakon a Bóbita Óvodában

Nyugdíjasok a számítógép elôtt

Fejlôdéssel teli világunkban már az idôsebb korosztályt sem 
hagyhatja érintetlenül az informatika fontossága. A techno-
lógia egyre inkább része a mindennapi életünknek. Az újon-
nan felnövô generációnak már természetes, hogy internetet, 
mobiltelefont használ, de talán mindenkinek érdemes be-
legondolni, hogy társadalmunk éltesebb tagjainak mennyire 
nehéz alkalmazkodni a sûrûn változó mûszaki újításokhoz. 
Rengeteg dolog digitalizálódott, ügyes-bajos dolgaink intézé-
sében nagy segítséget jelenthet a világháló, amin keresztül 
akár otthonról is küldhetünk levelet, vagy banki szolgáltatáso-
kat vehetünk igénybe. 

Mindezeket átgondolva 2011. januárjában elkezdôdött 
a Damjanich iskolában egy alapfokú számítógépkezelôi tan-
folyam. A tanfolyam 20 fôvel indult, heti kétszer egy órában 
ismerkedtünk az informatika alapjaival és az internet nyúj-
totta lehetôségekkel. A résztvevôk alig vagy egyáltalán nem 
használták korábban az internetet, és egy bizonyos százalé-
kuk még a számítógépet sem. A bemutató és ismétlô gya-
korlatok után a résztvevôk önállóan is próbálkozhattak. Az 
egyéni gyakorlás során lehetôség nyílt arra, hogy saját érdek-

lôdésüket szem elôtt tartva folytassanak kereséseket a már 
megoldott feladatok mintájára.

Teljesen az alapoktól indulva a tanfolyam végére elér-
tük azt, hogy az informatikai eszközökre is úgy tekintsenek a 
résztvevôk, mint bármely más háztartási gépre. Reményeim 
szerint a számítógépek megismerése által mindenki bátrab-
ban használja és kihasználja az információs szupersztrádát, 
mint a tanfolyam elôtt. Végül egy válasz arra a kérdésre, mi-
ért jelentkezett a képzésre: „Ha átmegyek a gyerekekhez, 
az unokáim mindig a 
számítógép elôtt ülnek. 
Ha kérdezem, hogy mit 
csinálnak, nem igen vá-
laszolnak. Én is szeret-
ném legalább az ala-
pokat megtanulni, hogy 
valami kis fogalmam 
legyen a dologról.”

Andócsi Edina, 
informatika tanár

A Kompetencia Alapú Óvo-
dai Programcsomag 2010. 
február hónapjában került 
bevezetésre óvodánkban. 
Ebben a nevelési évben is 
folytatjuk a megkezdett fo-
lyamatokat, és beépítjük az 
új programot a helyi Tevé-
kenységközpontú Óvodai 
Programunkba. 

A tapasztalatok azt iga-
zolják, hogy a két óvodai program jól illeszthetô egymáshoz, 
mert figyelembe veszi a gyermekek életkori sajátosságait. 
A cselekvések által fejleszti gyermekeink képességeit, nap 
mint nap lehetôséget teremt az alkotó munkára a tevékeny-
ségeken keresztül. Intézményünkben – a Süni csoportban 
– két, a programot bevezetô pedagógus, Zombori Lászlóné 
és Skravanek Jánosné végzik el az ezzel kapcsolatos felada-
tokat. A játékon keresztül kínálják a gyermekek számára az 
ismeretszerzést, a tudást, munkájukat gyermekközpontúság 
jellemzi. Sokrétû, színes, változatos foglalkozásokkal, érdekes 
új feladatokkal fejlesztik a gyermekek készségeit, képessé-
geit, figyelembe véve egyéni igényeiket.

A 2010-es év végén valósítottuk meg az elsô innová-
ciónkat a mozgásfejlesztésre irányuló tevékenységek során 
a Mozgás – Vidámság – Egészség témahét keretein belül. En-
nek a célja az volt, hogy az óvodáskorú gyermekek mozgás-
igényeit figyelembe véve, új és változatos formában bemu-
tassuk a mozgás fontosságát, az örömteli, szabad mozgás 

lehetôségeit. Fontos a mozgáskultúrájuk bôvítése, edzettsé-
gük, állóképességük növelése, általános egészségi állapotuk 
javítása, immunrendszerük erôsítése. Ezzel a programmal 
mindezt elôsegítettük, megörökítettük fényképeken, CD-n, 
DVD-n, és megnézhetik az óvoda honlapján is.

A megvalósítási ütem fontos állomása volt óvodánk szá-
mára a továbbképzések teljesítése. A kompetenciafejlesztô 
valamint a kooperatív technikák óvodai oktatás három napos 
módszertani képzésnek a Hétszínvirág Óvoda adott helyet, 
amit ezúttal szeretnénk megköszönni a két óvoda közti jó 
kapcsolat jegyében is. 2010. november 30-án teljesítettük 
a „Jó gyakorlatot”, Székesfehérvárra látogatott el négy óvo-
dapedagógusunk a Napsugár Óvodába, ahol az anyanyelvi 
nevelés területein szereztünk új ismereteket, amelyeket sze-
retnénk beépíteni saját óvodai programunkba. 

Úgy érezzük, a felsorolt 
tények eddigi munkánk 
eredményességét igazol-
ják, és szeretnénk a követ-
kezô hónapokban is gyer-
mekeinknek élményeket, 
fejlesztô programokat, új 
eszközöket biztosítani. Cé-
lunk az önfeledt, örömteli 
játék és „tanulás” feltételei-
nek megvalósítása az óvo-
dai élet során.

Kiss Krisztina, 
szakmai vezetô



– Hogyan kezdôdött a vállalkozás?
– Cukrászdánkat 1954. szeptember 11-én alapítot-

ta édesapám Isaszegen önerôbôl, minden családi segítség 
nélkül. Kibérelte a Madách utcában lévô Vasutas Kör helyi-
ségét és hozzá egy öreg fagy-
laltgépet, így dolgoztak ketten 
az édesanyámmal. 1959-ben 
megvásárolták a mostani cuk-
rászdánk helyén a Kubinyi 
féle házat, melynek helyére 
1960-ban felépítették saját 
munkájuk gyümölcseként a 
cukrászdánkat és a családi 
házunkat. Édesapám halála 
után, 1984-ben vettem át az 
üzletet, és a feleségemmel, 
majd késôbb a lányommal 
együtt azóta is itt dolgozunk.

– Hogyan készültek 
akkoriban a cukrász-
termékek?

– Kezdetben egy 
fagylaltgépe volt édes-
apámnak, ami 50 évig 
jól mûködött, meg egy 
pici gázzsámolya, és 
mindent kézzel készí-
tett. Szikár ember volt, de 
nagyon erôs, gyúrta a tész-
tát és mind a két kezében 
habverôvel, egyszerre két 
üstben, 60 tojásból verte fel a habot. 
A tejszínt nem készen vette, hanem tejbôl és vajból fôzte, 
mind a mai napig saját készítésû tejszínt használunk. A ren-
delést az alapanyagokra akkoriban le kellett adni, és csak ak-
kor mehetett érte, ha értesítették. Édesapám és édesanyám 
hajnalban kezdtek el dolgozni, majd édesanyám kiszolgált, 
egy kézilány segített be. A családommal együtt mi is hárman 
dolgozunk, reggel 6 órakor kezdünk, és van, hogy este 8-kor 
fejezzük be a munkát.

– Milyen süteményekkel kezdték induláskor, és hány-
félét készítenek most?

– Kicsi volt a választék: krémes, habos, linzer, isler, indiá-
ner, kevés tortaféle és gesztenyepüré volt, mind hagyomá-
nyos recept alapján készült. Mára több mint 30 féle süte-
ményt és 20 féle tortát sütünk. Megváltozott az ízlés, bôvült 
az alapanyag választék, fôleg tejszínes krémekkel töltött süte-
ményekbôl készítünk többet: franciakrémes, holland krémes, 

képviselôfánk stb., sokféle modern süteményünk van. Régen 
nagy volt az igény, kisebb a választék, ma ennek inkább az 
ellenkezôje a jellemzô.

– Fagylaltból is óriási a választékuk.
– Igen, elôször egy fagylaltgép üzemelt, ma három gép 

dolgozik. Akkoriban csak 
néhány íz volt: csokoládé, 
vanília, citrom, puncs, mál-
na és eper, ma már 40 féle 
fagylaltunk van. A fagylaltokat 
helyben fôzzük és rögtön fa-
gyasztjuk is le, a választékot 
változtatjuk.

– Otthon volt-e külön 
süteménykészítés a család-
nak?

– Csak ha az idô engedte. 
Édesanyám krumplis pogácsá-
ja utánozhatatlanul finom volt. 
Az ô receptjét felhasználva, a 
hagyományt az idén is meg-
ôrizve, most ezzel fogunk ked-
veskedni az elsôáldozó gyerme-
keknek a kakaó és a többi süti 
mellé.

– Miért döntött úgy, hogy 
folytatja a nagyapja és édes-
apja mesterségét?

– Már gyerekkoromban is 
segítettem a szüleimnek. Sze-
rettem nézni édesapámat, aho-
gyan dolgozott, ahogy készítette 

a süteményeket. Már akkor tudtam, hogy én is ezt fogom 
csinálni. Öröm számomra, hogy Pécelrôl – ahol még a nagy-
apámnak volt a cukrászüzlete – a mai napig is ismerôsként 
járnak át, akár egy fagylaltra is, és sok a környékbeli törzs-
vendégünk. Azt gondolom, elégedett vagyok azzal, amit el-
értünk, és amiért 56 év után még talpon tudtunk maradni.

– Milyen receptet oszt meg az olvasókkal?
– Közeleg a farsang, ezért édesapám farsangi fánkjának 

receptjét osztom meg, ami még valamikor az ötvenes évek-
ben íródott és nagyon szerettük.

Köszönjük Pogonyi Tibornak, hogy ezzel az igazi farsangi 
csemegével hozzájárult a rovatunk olvasottságához, és re-
méljük, hogy sokan kedvet is kapnak a különleges fánk el-
készítéséhez. 

(a szerk.)

Isaszegi ízek

Ki ne ismerné Isaszegen a Pogonyi Cukrászdát? A családi vállalkozásban üzemeltetett, sokunk gyermekkorának 
„mézeskalács házikója”, az elsô cukrászda Isaszeg történetében nemrég ünnepelte az 50 éves jubileumát. Pogonyi 
Tibor cukrászmestert a tradicionális családi vállalkozásukról és a hagyományos készítésû cukrásztermékeikrôl kér-
deztük.

Farsangi fánk 
édesapám receptje alapján (kb. 30–35 db 6–8 cm átmérôjû fánkhoz)

Hozzávalók: 1000 g liszt, 400 ml tej, 80 g élesztô, 100 g porcukor, 120 g olvasztott vaj, 10 db tojássárgája, 1 cs vaníliás cukor, citromhéj,  1 csipetnyi só, 2 kupak rum, olaj a sütéshez, barackíz, porcukor ízlés szerint

Elkészítés:
A lisztet tegyük egy edénybe. A langyos tejet, a porcukrot, az élesztôt egy másik edénybe mérjük ki, és hagyjuk 15 percig pihenni, hogy felfusson.A lisztre öntsük rá az élesztôs tejet, az olvasztott vajat és a tojások sárgáját, tegyük hozzá a vaníliás cukrot, sót, citromhéjat és a rumot. Fakanállal keverjük össze a tész-tát, majd az asztalra kivéve addig gyúrjuk, míg teljesen sima nem lesz.A tésztát tegyük vissza a tálba, takarjuk le és meleg helyre téve kelesszük a dup-lájára kb. 30 perc alatt.

Ha a tészta megkelt, vékony liszten nyújt-suk ujjnyi vastagságúra és egy 6–8 cm át-mérôjû kiszúróval szaggassuk ki a fánkokat. A maradék tésztát újra nyújtsuk ki és szag-gassuk ki. A kiformázott fánkokat kb. 10 per-cig pihentessük.
Forró olajban süssük ki a fánkokat, ügyel-ve arra, hogy egyszerre csak néhány dara-bot. Elôször fedô alatt kis lángon, kb. 2–3 perc sütés után fordítsuk meg, és a másik oldalt erôsebb lángon süssük készre. Ettôl lesz szép szalagos a fánk. Ügyeljünk arra, hogy ne túl forró olajat használjunk a sütéshez, mert könnyen megéghetnek.

A fánkokat fektessük szalvétával fedett tálcára, sárgabarack ízzel töltsük, és hint-sük meg porcukorral.

X. évfolyam, 2. szám • 2011. február 17
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A titok – II. rész

A kutatók nagy számban indultak meg az 
egymástól távoli földrajzi helyek felé, ahol 
feltûnôen sok egészséges idôs ember 
élt. Mindenféle vizsgálatoknak alávetették 
ôket, és vizsgálták az életkörülményeiket 
is. Egybehangzóan állapították meg, hogy 
ezek az emberek életük végéig dolgoznak, 
és a táplálkozásukra jellemzô, hogy ala-
csony kalóriabevitel mellett fôleg friss növényeket és kevés 
állati eredetû ételt fogyasztanak. A véranalízisekbôl feltûnt 
néhány dolog: a magas DHAE-szint, az emelkedett növeke-
dési hormonszint, az alacsony inzulin- és vércukorszint, a re-
latív kis testsúly és az alacsonyabb testhômérséklet. A DHEA 
egy hormon, amely a fiatalos energiákért felelôs. Termelése 
fiatalkorban a legmagasabb, majd rohamosan csökken. Hiá-
nyában megindulnak a különbözô degeneratív folyamatok 
és az öregedés.

Miért hosszabb az élet ezeknél az embereknél? 
Az emberi sejtek szakadatlan osztódnak az élet folyamán. 
Osztódáskor a sejtmag örökítôanyaga, a DNS megduplázó-
dása után kromoszómákba rendezôdve válik két egyforma 
részre. A kromoszómák végeit úgynevezett telomérek zárják 
és védik. A telomérek nem duplázódnak meg, csak ketté-
szakadnak a sejt osztódásakor. Ezáltal mindig rövidülnek és 
az élet folyamán lassan elfogynak. Amikor elfogytak, nem 
védik már a DNS spirált, ezért azok károsodnak, amely vagy 
betegséghez vagy osztódási képtelenséghez, tehát halálhoz 
vezet. A telomér hossza egyenesen arányos az élet hosszá-
val. A nôk tovább élnek, és hosszabb is a telomérjük.

Vajon mivel lehet a telomérek rövidülését csökken-
teni?
Kalóriaszegény étrend. A csökkentett energiabevitel lassítja 
az öregedés folyamatát és testsúlycsökkenéshez vezet. Az 

így táplálkozó emberekben sokáig magas 
a DHEA-szint. A csökkentett kalóriabevitel 
csak felnôttnél egészséges, fejlôdô gyer-
meknél nem.

Megfelelô tápanyag- és vitaminbe-
vitel. Sok olyan táplálék van, amely védô 
hatású. Hunza megyében az emberek sok 
sárgabarackot esznek, amelynek kvercetin-
tartalma telomérvédô. Ehhez hasonló ked-
vezô tulajdonságokkal bír a piros szôlô is.

Antioxidánsok fogyasztása. Bizonyos káros molekulák, 
melyek szabadgyököket tartalmaznak, és ezzel a sejteket 
rongálják, antioxidáns anyagok hatására semlegesítôdnek. 
Talán legismertebb antioxidáns a C és az E vitamin.
– A károsító folyamatok elkerülése. A folyamatos stressz, 

a dohányzás, a modern étrend, amely az élelmiszeripar 
termékeibôl áll, mind évtizedekkel rövidítik az életet oly 
módon, hogy betegségekhez vezetnek.
A ´70-es évek elején Kína miniszterelnöke, Csou En-laj 

májrákban szenvedett, és a világ eddigi legnagyobb vizsgá-
latsorozatát indította el. A hatalmas méretû orvosi kutató-
programban 650 ezer résztvevô 880 millió (!) lakost vizs-
gált meg. Kimutatták, hogy a rák Kína bizonyos megyéiben 
sokkal gyakoribb, mint másokban. A különbségek nagyon je-
lentôsek voltak. Néhány helyen a vastagbélrák volt kiugróan 
sok, máshol a májrák vagy az emlôrák stb. Mivel a lakosság 
87%-a egy etnikumhoz tartozik, ezért a genetikai háttér azo-
nos. A különbségeket egyértelmûen a táplálkozási szoká-
sok eltérése okozta. Az elsô dolog, amire a kutatás kapcsán 
fény derült, hogy bizonyos betegségek hasonló gazdasági 
körülmények között jelennek meg. A nyomor betegségei a 
tüdôbetegségek, a hasmenéses betegségek, a kanyaró, a 
fertôzések. A jólét betegségei a cukorbetegség, a szív- és 
érrendszeri betegségek, az elhízás, a rák. A végsô következ-
tetést, és fôleg, hogy a mai világban mit tehetünk egészsé-
günkért, a következô részben írjuk le.

Dr. Kardos Gábor

Karácsony idején szeretteinknek minél többet kívánunk juttatni szeretetbôl, ajándékokból és saját magunkból is. Adományozunk jó szót, édességet és szeretetünk kifejezéseképpen – és lehetôségeinkhez mérten – különféle ajándékokat is. Nincsenek ezzel másképpen az Isaszegi Családsegítô Szolgálat munkatársai sem. A Szolgálat vezetôje, Bakajsza Anna és munkatársai, ügyfelei is reménykedtek abban, hogy az ünnepekre legalább élelmiszeradományoknak nem lesz híja. A munkatár-sak elmondásuk szerint minden tôlük telhetôt megtettek, hogy ügyfeleik számára a remélt adományokat beszerezzék, és azokat számukra eljuttassák. Eleinte saját otthonaikból hordták be a fellelhetô élelmiszereket, kozmetikai szereket. Az áldozatkészségük és segítôkészségük azonban nem volt elegendô a közel ötven család igényének kielégítésére. Bakajsza Anna kérésével a helyi vállalkozókhoz fordult, és örömmel újságolta, hogy az általa megkeresettek mindegyike fejajánlott alapvetô élelmiszereket: lisztet, cukrot, édességet, olajat, krumplit, tésztát, sôt, narancs és alma is került a karácsonyi adománycsomagokba. Az én családom is egy azok közül, akik az adományokból részesülhettek. Ezeket a köszönô sorokat hálával telve írom annak reményében, hogy ez a jó szokás a jövôben Isaszegen is meghonosodik.

Egy megajándékozott családOlvasói levél
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A hirdetés mérete
A hirdetés díja (ÁFA nélkül)

fekete-fehér  
belsô oldal

színes  
belsô oldal

színes  
hátsó borító

1 /1 oldal 181 mm × 262 mm 40 000,– Ft 60 000,– Ft 90 000,– Ft

1 /2 oldal
181 mm × 128 mm 

vagy 87,5 × 262 mm
20 000,– Ft 30 000,– Ft 45 000,– Ft

1 /4 oldal 87,5 mm × 128 mm 8 000,– Ft 10 000,– Ft 15 000,– Ft

1 /8 oldal 87,5 mm × 65 mm 6 000,– Ft 8 000,– Ft 12 000,– Ft

1 /16 oldal 87,5 mm × 31 mm 4 000,– Ft 5 000,– Ft 7 500,– Ft

Védd meg magad!

Isaszegen egy új és érdekes lehetôség adódott, hogy gyermekek és felnôttek mozogjanak, spor-
toljanak. Nagy Csaba egy saját önvédelmi rendszer segítségével, egy jól felszerelt edzôteremben 
tanítja az önvédelem iránt érdeklôdôket.

– Mi a Dzsindo?
– Nem kifejezetten harcmûvészet vagy küzdôsport, ha-

nem egy jól felépített önvédelmi rendszer, fôként az utcai 
konfliktusok kezelésére. Segít túlélni gyorsan és hatékonyan 
egy valódi önvédelmi szituációt, minél kevesebb sérülést 
okozva és elszenvedve. 

– Honnan ered a neve?
– A dzsin szellemet, démont, a do pedig utat, tanítási 

módszert jelent. A Dzsindo megtanít arra, hogy a szellemedet 
bent tartsd abban a képzeletbeli lámpásban, és ha szükséged 
van rá, elô tudd hívni bármikor, és vissza is tudd zárni oda.

– Mióta foglakozik a Dzsindoval? 
– Huszonhat éve foglalkozom különbözô harcmûvésze-

tekkel. A systema orosz katonai közelharcrendszerbôl elsô-
ként szereztem instruktori fokozatot Magyarországon, de en-
nek ellenére elégedetlen voltam, ezért kialakítottam a saját 
rendszeremet, melyet 2006 óta oktatok. Ma már ott tartok, 
hogy rendôrségi szakértôk is jó véleménnyel vannak róla, és 
ajánlják. 

– Mi a jellegzetessége ennek a mozgásrendszernek?
– Az orosz katonai közelharc és a keleti harcmûvészet 

ötvözete sajátos stílusban. Fontosnak tartom, hogy könnyen 
tanulható, mivel kevésbé tradicionális dolgokat tartalmaz, így 
közelebb áll az európai ember gondolkodásmódjához, élet-
felfogásához, és egyáltalán nem kell, hogy az ember erôs is 
legyen hozzá. Fôként ütésekre, rúgásokra épül, a folyamatos 
kígyózó mozgás jellemzi. A Dzsindo gyakorlója kicsúszik a 
támadás vonalából, soha nem dolgozik erô ellen. Mint egy 
angolna, amit meg akarsz fogni, de mindig megtalálja a sza-

badulás útját. A stílus egy komplex rendszer a gurulástól a 
földharcig, a pusztakezes védekezéstôl a fegyveres támadá-
sok elhárításáig mindent magában foglal. Aki ezt a rendszert 
elsajátítja, valóban meg tudja védeni magát.

– Melyik az a korosztály, amely leginkább igénybe 
veszi ezt a lehetôséget? 

– Természetesen kortól függetlenül javaslom bárkinek, 
felnôtteknek és gyerekeknek, nôknek, férfiaknak egyaránt. 
A gyerekeknek lassabban és szelídebb formában tanítom. 
A korosztályokkal külön-külön foglalkozom, vannak csopor-
tos foglalkozásaim és vannak magántanítványaim is, egyelô-
re fôként férfi és kiskamasz.

– Mire tud felkészülni egy támadás esetén, aki Dzsin-
dot tanul?

– Mindenki fél egy ilyen szituációban. Az ilyen helyze-
teket, a konfliktust meg kell próbálnunk elkerülni, azonban 
ha már megtámadtak, minden eszközzel védekeznünk kell. 
A tanultak segítségével képesek lehetünk felriadni az elsô 
rémületbôl és elhárítani a támadást. A Dzsindo tulajdonkép-
pen a túlélés egy formája, amely reális esélyt ad bárkinek, 
hogy meg tudja védeni magát bárhol, bármikor, bárki ellen, 
mert az életbôl vett szituációk gyakorlására törekszik. Abban 
segít, hogy ne váljunk teljesen kiszolgáltatottá. A Dzsindo rá-
adásul figyelembe veszi, hogy jogállamban élünk, ahol a sé-
rülések okozása komoly következményekkel jár. 

Akit érdekel ez a sportolási lehetôség, a www.dzsindo.
hu weboldalon többet megtudhat, illetve a 30/543-7578-as 
telefonszámon érdeklôdhet.

(a szerk.)

Ha nálunk hirdet, hirdetése minden házhoz eljut!
Lapunk havonta 3800 példányban jelenik meg, Isaszegen minden házhoz ingyenesen eljut, valamint az interneten is megtalálható. 
Jelentôsen csökkentett hirdetési árainkat a táblázatban tüntettük fel. 

Kedvezmények:
– 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.

Lapzárta: minden hónap 20-án. 
A hirdetéseket Haszara Andrea részére kell elküldeni a 
haszara.andrea@isaszeg.hu e-mail címre. A 28/584-590-
es illetve a 70/387-2694-es telefonszámon lehetôség van 
az elôzetes megbeszélésre is.
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Isaszegi farsangi szokások

A farsangot „száraz szerda” elôzte meg, amely február 21–
22-e tájára esett. „Megbomlik a hasunk éhen” – kiáltották. 
A farsang „kövér csütörtökön” kezdôdött és 3 napig tartott. 
A fiúk rönköt húztak, minden lányos háznál lehasítottak belô-
le, és jelképesen a fazékba dobták. Ezért sonkát, kolbászt stb. 
kaptak. Számon tartották, melyik háznál kapták a legtöbbet, 
hogy az elkövetkezô mulatságban azokat a lányokat táncol-

tassák. Vasárnap reggeltôl szólt a zene. A lányok, asszonyok 
megsütötték a farsangi fánkot, felöltöztek a kikeményített sok 
szoknyájukba, és elmentek a mulatozóhelyre. Utána követ-
kezett a „próba” farsang hétfô, majd a farsang farka, a kedd. 
Miután elhallgatott a zene, jött a 40 napos nagyböjt, vagy-
is a húsvéttól visszaszámított 6 hét. Míg tartott a farsang, a 
maskarába öltözött emberek hordozták az „álarcos asszonyt” 
(botot vagy seprût öltöztettek fel), majd elégették vagy a Rá-
kos vizébe dobták, jelképezve a tél temetését. Közben ezt 
énekelték: „Kiszelica krászna / Gyeszi huszi pászla / Tam 
hore, na dole / Diktátorovom dvore. (Álarcos asszony / Hol 
legeltettél libát? / Ott fenn a hegy alatt / A bíró udvarában.)
 A kiszelicázás mellett elevenen éltek s élnek napjainkban is 
a betlehemezés, a húsvéti ünnepi szokások, a maskarázás, 
a pünkösdi májusfaállítás, a szüreti mulatság, a fonó játékok, 
az asszonykórus, a néptánc.

P. E.-né írása nyomán a www.jokai-bibl.hu/fooldal.html 
honlapról. Fényképeink a jelent mutatják be (a szerk.)

Tisztelt isaszegi lakosok!

Régi hagyományainkat elővéve, újra 
megalakulóban van az Isaszegi Önkéntes  
Tűzoltó Egyesület. Szeretettel várjuk az 
érdeklődőket és leendő tagjainkat egy előzetes 
tájékoztatóra 2011. február 26-án 10.00 órai 
kezdettel a Vállalkozók Házában.

Téma: alakuló ülés megbeszélése, tevékenységi 
körök, hagyományőrzés, működés és célok.

Tisztelettel:  

Matuz Sándor szervező



Háziorvosi ügyeletek

2011. február
01. Dr. Horváth Anna 15. Dr. Horváth Anna
02. Dr. Eszlári Egon 16. Dr. Eszlári Egon
03. Dr. Déri István 17. Dr. Déri István
04. Dr. Horváth Anna 18. Dr. Sipos Tünde
05. Dr. Eszlári Egon 19. Dr. Déri István
06. Dr. Eszlári Egon 20. Dr. Déri István
07. Dr. Kürti József 21. Dr. Kürti József
08. Dr. Horváth Anna 22. Dr. Horváth Anna
09. Dr. Eszlári Egon 23. Dr. Eszlári Egon
10. Dr. Déri István 24. Dr. Déri István
11. Dr. Kürti József 25. Dr. Eszlári Egon
12. Dr. Horváth Anna 26. Dr. Sipos Tünde
13. Dr. Horváth Anna 27. Dr. Sipos Tünde
14. Dr. Kürti József 28. Dr. Kürti József

2011. március
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. Kürti József: Csata utca 2. Telefon: 495-238
Dr. Tordai Gábor: Aulich utca 3. Telefon: 493-302, 
 mobil: 20/928-3987
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.
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház 
u. 4. Telefon: (28) 452-851. Gödöllôn minden nap 22.00 
óráig található ügyeletes gyógyszertár.

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, 70/459-3302

A fogorvosi rendelô címe: Rákóczi u. 10. 
Telefon: 28/495-237
Dr. Mészáros Zsuzsanna rendelési ideje:
hétfô, szerda: 12–19; kedd, csütörtök: 8–12 óráig
Dr. Illényi Tamás rendelési ideje:
hétfô, szerda: 8–12; kedd, csütörtök: 14–19 óráig

Anyakönyvi hírek
a 2010. 12. 15 –  2011. 01. 15. közötti idôszak 
eseményeirôl

Születések:

Szabó Vilmos  Nagy Sándor utca 10.
Árvay Bulcsu  Kossuth Lajos utca 51.
Tihon Cintia Lara  Béke utca 39/a
Nagy Dániel Benjamin  Dózsa György utca 13.
Vidák Alex  Szent Imre utca 22.
Németh Barnabás  Bartók Béla utca 16.
Berki Rudolf  Vadátjáró
Tapolyai Szabolcs  Külterület
Szepesi Dávid  Jókai utca 1.
Madarassy Huba  Buda utca 27.
Nagypál Amira  Damjanich utca 30/b

Házasságkötés:

Balogh Annamária és Mészáros József
 Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Halálesetek:
Nánási Dénes Ervin (86 éves)  Magyar utca 5.
Kelemen Béla (68 éves)  Április 6. utca 15.
Kovács Lászlóné Gajdor Magdolna Veronika (73 éves) 
 Liget utca 4.
Bohács Lajos (74 éves)  Mátyás király utca 14.
Vidák Andrásné Berki Erzsébet (62 éves)  
 Zrínyi utca 29.
Bak Miklós (82 éves)  Kossuth Lajos utca 86/a
Takács Ferenc Istvánné Tóth Julianna (86 éves) 
 Külterület 4562/1 hrsz.
Csákvári János Jenô (67 éves)  Bercsényi utca 53.
Szalkainé Hegzi Nikoletta (36 éves) 
 Templom utca 65.
Dobos Józsefné Holy Ilona (77 éves) 
 Vadász utca 19.
Jarábikné Varga Brigitta (28 éves) 
 Ady Endre utca 48.
Megyeri Károly Andrásné Varga Erzsébet (65 éves) 
 Rét utca 10.
Molnár Tamás (41 éves)  Jegenye utca 35.
Juhász László (72 éves)  Kossuth Lajos utca 116.
A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Polgármesteri Hivatal

Februári állatorvosi ügyelet
II. 5–6. Dr. Almási Csaba

Csömör, Ady Endre u. 19.
30/349-2166

II. 12–13. Dr. Michalik László 20/981-3100

II. 19–20. Dr. Békési Béla
Pécel, Szemere Pál u. 17.

30/954-9684

II. 26–27. Dr. Csizmadi Sándor
Kistarcsa, Malom u. 2.

30/951-8590



Bálok, farsangi rendezvények
A Damjanich iskola alsó tagozatos tanulóinak farsangja 

február 5-én 14.00 órai kezdettel a mûvelôdési otthon-
ban kerül megrendezésre

A Klapka iskola felsô tagozatos tanulóinak farsangja 
február 11-én 15.00 órakor kezdôdik, melynek a mûve-
lôdési otthon ad helyet, majd

A Klapka iskola alsós diákjainak farsangját rendezi meg 
február 12-én 14.00 órakor, szintén a mûvelôdési ott-
honban

A Zöld Sasok Vendéglô jelmezes farsangi retro partyt 
szervez február 12-én 21.00 órától. Cím: Isaszeg, Alkot-
mány u. 2. Telefon: 28/495-285

Farsangi Sport Show kerül megrendezésre február 19-én 
13.00 órától a Városi Tornacsarnokban a korábban szo-
kásos módon

A Csata Vendéglô farsangi bálja február 19-én 19.00 óra-
kor kezdôdik. Cím: Isaszeg, Rákóczi u. 8. Asztalfoglalás: 
28/582-371

A Bakterház Sörözôben jelmezes party kezdôdik február 
19-én 21.00 órakor. A sörözô címe: Isaszeg, Kossuth La-
jos u. 113. Telefon: 28/493-760

Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre február 26-án 14.00 
órától rendezi meg farsangi bálját, helyszín a mûvelô-
dési otthon

Farsangi bál lesz február 26-án 16.00 órától a Katolikus 
Otthonban (Templom u. 22.) Belépô: sütemény, üdítô 
és persze vidámság

Az Isaszegi Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gim-
názium és Szakközépiskola (SZISZI) Alapítványi bál-
ját március 5-én 19.00 órától tartja az iskolában (Isaszeg, 
Gábor Dénes köz 1.)

kiállítások
Pejkó József amatôr iparmûvész, Epizódok – Térbeli 

megelevenítése címû kiállításának megnyitója feb-
ruár 4-én 18.00 órai kezdettel a mûvelôdési otthonban 
kerül megtartásra. A kiállítás mottója: „Ugyanúgy-a kö-
veknek, a fáknak és a fémeknek lelkük van, mint az 
embereknek.” A kiállítás február végéig tekinthetô meg a 
mûvelôdési otthon elôterében

„Öt éves a Csatangoló Tánccsoport” címmel fotókiállítás 
nyílik a mûvelôdési otthonban március 5-én 16.30 óra-
kor, melyet 17.00 órától gálamûsor követ

ÖsszejÖvetelek
Képzômûvész kör indul a mûvelôdési otthonban február 

5-tôl minden szombaton 16.00–18.00 óráig. Szeretettel 
várunk mindenkit 10–100 éves korig, ha jó társaságban 
szeretné kreativitását kibontakoztatni rajz, festés, pasztell, 

grafit és egyéb irányzatok kipróbálása, megtapasztalása 
során. Érdeklôdni lehet: Nagy Éva Vicánál (70/428-
2148) vagy Szilárdi Edinánál (30/990-5373). Csatla-
kozz hozzánk, tárd ki a benned lakozó csodát! A foglalko-
zás ingyenes

Keresztény Családok Összejövetele kerül megrendezésre 
minden hó utolsó vasárnapján (február 27.) 16.00 órá-
tól. Helyszíne a Katolikus Otthon (Templom u. 22.)

Baba-Mama Klubot tartanak minden pénteken 10.00 órá-
tól a Katolikus Otthonban a szervezôk. Várnak szeretettel 
minden gyermeket váró és nevelô édesanyát kisgyerme-
kével együtt beszélgetésre, kézmûveskedésre

A Gaudium Carminis kamarakórus baráti találkozót 
szervez február 26-án 16.00 órai kezdettel a városi 
könyvtárban

elŐadás, vetítés
A Maszk Bábszínpad február 16-án 10.00 órától kezdi a 

mûvelôdési otthonban Ezeregyéjszaka meséi címû elô-
adását óvodásoknak, melyre a belépôdíj 450 Ft/fô

Hazánk gyönyörû tájain 2. címû vetítettképes elôadás kez-
dôdik február 19-én 16.00 órakor a Falumúzeumban. 
Elôadó: Notter Béla

szolgáltatások 
a mŰvelŐdési ottHonBan:
KRESZ tanfolyam jelentkezés és tájékoztatás február 7-én 

18.00 órától
A.S.A ügyfélszolgálat a mûvelôdési otthon elôterében feb-

ruár 14-én 11.00–13.00 óra között

Csoportok vendégfellépései 
isaszegen kívül:
Hagyományôrzô Néptánc Antológia – február 13-án a 

Csata Táncegyüttes Budapesten lép fel
Pest Megyei Óvodás Néptánc Találkozó – február 19-én 

Szôdre utazik a Csata Táncegyüttes

Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklôdni a mûvelô-
dési otthon irodájában a 28/582-055 vagy a 28/582-056 tele-
fonszámon, az isaszegmuv otthon@citromail.hu címen valamint a 
www.dozsamuvotthon.atw.hu weboldalon is lehet.

A programok változtatásának jogát fenntartjuk!

programajánló


