
isaszeg
X. évfolyam, 5. szám • 2011. május

önkormányzati tájékoztató

Játszótéravatás a Béke téren
Április 6-án délelôtt 10 órakor került sor a Béke 
téri új játszótér felavatására, ahol Dr. Szûcs Lajos, 
a Pest Megyei Közgyûlés elnöke, valamint Pénzes 
János, Isaszeg alpolgármestere mondott beszédet.

Isaszeg Város Önkormányzata 2010-ben dön-
tött a Közép-magyarországi Operatív Program ke-
retén belül kiírt pályázaton való részvételrôl. A „Közterü-
leti játszótér- és parkfejlesztés Isaszegen” címû pályázat 
sikeres volt, a támogatási pályázat aláírására 2010. június 
14-én került sor. A 90 százalékos támogatású projekt 
összköltsége 55 546 200 forint, az önkormányzati ön-

rész értéke így 5 554 621 forint volt. 
A beruházás közbeszerzési eljárás kiírása 2010. július 9-én 

történt meg, a gyôztes a Via Plaza Kft. lett. A kivitelezés 2010. 
november 16-án kezdôdött és a vállalt határidôre, 2011. március 16-ra készült el. 

A Béke téren két elkerített játszótér készült, az egyik a 6 évesnél fiatalabb, a má-
sik a 6–14 éves korú gyermekek számára. Létesült egy röplabdapálya, egy kisméretû 
labdarúgópálya és egy kötélpálya is. Van pingpongasztal, madáritató, filagória, padok 

és hulladéktárolók. A játszótéri eszközök megfelelnek az EU szabványoknak.
Az Ady Endre utca – Görgey utca mellett a Nemzedékek Parkja részeként a 0–6 éves korú gyerekek részére homokozó, 

filagória és néhány játszóeszköz létesült, ez késôbb, a július 2-i Város Napjára készül el véglegesen.
Az önkormányzat igyekszik megóvni a létesítményt, ezért térfigyelô kamerákat helyezett el, és gondoskodni fog a park 

ôrzésérôl is. A gyermekeink számára létesített játszóterek megóvása közös érdekünk, figyeljünk rá, hogy hosszú ideig örülhes-
senek a kicsik a szép játékoknak, és maradjon meg számukra kulturált környezetként. 

Kósza Júlia

Ki az, aki ápol
Születésem óta,
Testemet, lelkemet
A bajtól is óvja?
Ki tanított engem
Isten szent nevére,
S ha baj vagy bánat ér,
Ki ölel szívére?

Könnyes lesz a szemem,
Ha róla beszélek,
Az én édesanyám
Ez az áldott lélek.
És szívemnek nincs szebb
Kívánsága, vágya
Csakhogy Ôt az Isten
Ezerszer megáldja.

Áldd meg Isten
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Vezércikk
Magyarország nemzetközi megítélése
Talán már a régmúlt homályába vész, amikor Magyarország 
az Európai Unióhoz való csatlakozásra készült. A nemzetközi 
sajtó sokat foglalkozott a belépni kívánó országok felkészü-
lésével, és megállapították, hogy köztük a legnagyobb telje-
sítményt mi értük el. Példaként emlegették hazánkat, mint 
éllovast, a felvétel után elérhetônek látszott az euró beveze-
tése néhány éven belül. Késôbb azonban az éllovasból se-
reghajtóvá lettünk, az euró bevezetése egyre távolabb került, 
még késôbb pedig már a szégyenpadon ültünk, amikor ki-
derült, hogy csalunk, hazudozunk, hamis adatok szolgáltatá-
sával akarjuk megtéveszteni az Uniót. Országunk megítélése 
ezekben az években bizony nem volt dicsôséges.

Felállni nehezebb, mint elbukni, azonban egy mély verem-
bôl kimászni ugyancsak fáradságos munka. Mi pedig odake-
rültünk, adósságot adósságra halmozva bukdácsoltunk, min-
den hitelünket, végül szavahihetôségünket is elveszítettük.

Az utóbbi hónapokban azonban nemzetközi megítélé-
sünkben változás történt. Magyarország olyan intézkedése-
ket tett egyrészt a válság hatásainak enyhítésére, másrészt 
nehéz gazdasági helyzetének jobbítása érdekében, melyekre 
a világ felfigyelt. Természetesen ezek a lépések nem arattak 
osztatlan elismerést, hiszen meghatározó szerepet betöltô 
pénzügyi körök érdekeit sértették. Voltak szép számmal el-
lendrukkerek kívül is, belül is. A szentségtörésnek tûnô lépé-
seket elôször nagy tiltakozás fogadta, az ország megbünte-
tését, kirekesztését jósolgatták, azonban az intézkedéseket 
egyre több ország fogadja el, fontolgatja hasonló lépések 
megtételét, sôt, a bankadót már több helyen be is vezették. 

De az uniós államok legtöbbjét szintén érintô államadós-
ság csökkentése terén is élen járhat hazánk, amennyiben 
sikerül a tervek szerint beindítani a gazdaság növekedését. 

Támadások kereszttüzében kezdte Magyarország a soros 
elnökség tisztét is az Unióban. Eltelt az elnökség idejének 
fele, és – bár egyre ádázabb támadásoknak van kitéve a kor-
mány – lassanként változnak a nemzetközi sajtó hangjai.

Ma olyan híreket olvashatunk, mint: A jelek szerint a Széll 
Kálmán-terv bejelentése jelentôsen növelte a magyar gaz-
daság kilátásaiba vetett bizalmat a pénzügyi szakemberek 
körében, és ez a magyar eszközökkel szembeni bizalom nö-
vekedésében is látszik. (március 18.)

Ugrásszerûen  javult  Magyarország  megítélése. … Ma-
gyarország globális szinten a hatodik  legnagyobb  javulást 
tudja felmutatni a kockázati megítélés tekintetében, és már 
nem  sorolható  a  világ  tíz  legkockázatosabb  állama  közé. 
(április 5.)

A  Morgan  Stanley  bankcsoport  londoni  befektetési  és 
elemzô részlege által rendszeresen összeállított  felzárkózó 
prognózisok legújabb kiadása szerint a magyar kormány ál-

tal beterjesztett költségvetési intézkedések jó eséllyel fenn-
tartható pályára állítják a hazai össztermékhez (GDP) mért 
államadósság-rátát,  és  ezzel  elkerülhetô  lesz  a  magyar 
adósosztályzatok további leminôsítése. (április 11.)

A  középtávon  látható  kihívások  ellenére  úgy  érezzük, 
hogy Magyarország fordulóponthoz érkezett. A kormány re-
formprogramja hosszú idô után a legjobb esély arra, hogy 
kezelje az ország hosszú  távú  strukturális gyengeségeit – 
adnak  hangot  meglehetôsen  optimista  véleményüknek  a 
Morgan Stanley londoni közgazdászai. Az elemzôk – az el-
múlt hetek piaci eseményeit látva – elismerik, hogy „most 
mindenki Magyarországot szereti”. (április 11.)

Az Európai Unió is elismeri eddigi tevékenységünket:
Világos  jeleit  látja az Európai Bizottság a március ele-

jén bejelentett Széll Kálmán-tervben foglalt intézkedéseken 
annak, hogy Magyarország jó irányba tart a pénzügyi kon-
szolidáció útján –  jelentette ki március 15-én Brüsszelben 
Olli Rehn, az Európai Bizottság pénzügyi felelôse. Üdvözöl-
te hogy „Magyarország új stratégiát indít az államháztartás 
megszilárdítására és a foglalkoztatás növelésére”. 

Nemcsak gazdasági téren aratunk sikereket: az uniós el-
nökség tisztségének betöltése is egyre több elismerést vált ki.

Jerzy Buzek, az EP-elnöke a magyar elnökség hivatalos 
honlapján közzétett cikkében a következôket írta: Példamu-
tató a magyar soros elnökség együttmûködése az Európai 
Parlamenttel. … Magyarország  teljesítette  ígéretét,  hogy 
parlamentbarát  elnökség  lesz,  és  üdvözlendô,  hogy  az 
élénk európai parlamenti viták után a médiatörvény ügye a 
magyar kormány és az EU-intézmények közötti konstruktív 
párbeszédnek köszönhetôen megoldódott. … A Járóka Lí-
via néppárti (Fidesz) EP-képviselô által készített, az európai 
romák  befogadásáról  szóló  jelentés  elfogadása  a  helyes 
irányba mutató, fontos lépés volt.

A magyar elnökség alatt legelsô ízben aktiválták sikere-
sen az EU polgári  védelmi mechanizmusát, hogy európai 
polgárokat evakuáljanak Líbiából.

Bár az Európai Parlamentben országunkat képviselô ma-
gyarok közül néhányan rendszeresen fellépnek saját hazá-
juk ellen annak megbüntetését kérve, vizsgálatot követelve 
olyan ügyekben, melyek nem is tartoznak az EU hatásköré-
be, úgy látszik, igyekezetük nem éri el célját.

Reménykedhetünk, hogy e kis ország, mely óriási erô-
feszítéssel igyekszik kikerülni szorongatott helyzetébôl, ismét 
példát mutathat. A hírek szerint ezt a befektetôk is értékelik, 
így lassan kikerülhetünk a pénzügyileg kockázatos országok 
közül, és biztonságos országként tartanak majd nyilván ben-
nünket. 

Kósza Júlia
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• 2011. április 26-án a Képviselô-testület döntött a IV. házi-
orvosi körzet, illetve egy új praxis kialakításáról, valamint 
felhatalmazta Hatvani Miklós polgármestert és Dr. Kardos 
Gábor alpolgármestert a város ügyeleti rendszerének át-
alakításához szükséges lépések megtételére.

• A Testület Isaszeg Város Napja 2011. évi ünnepségének 
idôpontjára 2011. július 2-át határozta meg, amikor az Ady 
és Görgey utca sarkán lévô közterületen 16 órai kezdettel 
sor kerül a „Nemzedékek Parkja” átadási ünnepségére és 
tölgy emlékfa ültetésére.

• Elfogadta a Képviselô-testület az Önkormányzat 2010. évi 
gazdálkodási helyzetérôl és a belsô ellenôrzésérôl szóló 
beszámolót, a 2010. évi közbeszerzési tevékenységérôl 
szóló éves statisztikai összegzést, a Bóbita óvoda intéz-
ményvezetôi állására ismételten kiírt pályázattal kapcsola-
tos eljárás módját, egyúttal az intézményvezetôi feladatok 
ellátására a pályázati eljárás eredményes befejezéséig 
Szabóné Kiss Márta óvodavezetô-helyettest bízza meg.

• Döntött a Testület a nyári karbantartási munkák elvégzé-
sére szóló pályázati felhívás megjelenítésérôl, aktualizálta 
az ez évi költségvetést a 2010. évi beszámoló és a 2011. 
évben meghozott képviselô-testületi döntések alapján. 

• A Képviselô-testület megalkotta Isaszeg Város Önkormány-
zatának 2010. évi gazdálkodási helyzetérôl szóló zárszám-

adási rendeletét, a sportról szóló rendeletet, továbbá mó-
dosította a városi zászló és címer használatát aszerint, hogy 
a kérelmezô személy részére az ÜJÖKB hatásköre engedé-
lyezni, de kizárólag dísz-, ajándék- és emléktárgyakon, egy-
úttal az engedély nélkül, vagy a rendelettôl eltérô módon 
használót 50 000 forintig terjedô pénzbírsággal sújthatja.

• Jóváhagyta a Testület a Tesco Global Zrt. beruházással 
kapcsolatos szerzôdéskötést, ezzel lehetôvé válik a Kos-
suth Lajos utcai forgalmi lámpás gyalogos átkelôhely meg-
építése.

• A településfejlesztési koncepció végrehajthatósága érde-
kében, a helyi védelem alól kivett ingatlanok és település-
részek alapján módosította a Helyi Építési Szabályzatot, va-
lamint az Iparûzési adóról szóló rendeletét az ez év január 
1-tôl megszûnt ideiglenes iparûzési adóval kapcsolatban. 

• A Képviselô-testület módosította a Beszerzések lebonyolí-
tásának szabályzatát az intézmények munkájának hatéko-
nyabbá tételére, amely szerint 500 ezer forint összeghatárig 
nem szükséges árajánlatot bekérni az intézményvezetôk-
nek, továbbá döntött a Buda utca 073/34 helyrajzi számú 
ingatlan belterületbe vonásáról, ezzel együtt a további bel-
területbe vonás feltételeirôl is. 

A rendeletek megtekinthetôk a helyben szokásos módon.
Polgármesteri Hivatal

Képviselô-testületi határozatok

Változások az isaszegi egészségügyi ellátásban

Isaszeg lakossága évrôl évre gyarapszik, mára már elhagyta 
a 11 ezer fôt. Jelenleg három háziorvos teljesíti a kötele-
zô alapellátást. Nagyon nagy az orvosok túlterheltsége, és 
ez a helyzet sok türelmet igényel a betegektôl. A lakosság 
körében nagyszámú közvélemény-kutatás készült. Ennek 
kapcsán a város vezetése közvetlenül találkozhatott az em-
berek véleményével, melyek egyértelmûen elégedetlensé-
get tükröztek. Ezért elkerülhetetlen, hogy még egy háziorvosi 
praxis kerüljön kialakításra. Az önkormányzat, felismerve a 
problémát, megtette a szükséges lépéseket. A negyedik kör-
zet ellátását új orvos fogja végezni, akinek a személyérôl a 
késôbbiekben születik döntés. Az orvosi ellátások szükséges 
részleteit, idôbeosztását az igények szerint újra kell szervezni. 

Nehéz helyzet állt elô a városvezetés számára az ügyeleti 
ellátásokkal kapcsolatban. Az ügyelet a régi, falusi rendszer-
ben zajlott, miközben a szabályok, feltételek megváltoztak.

Az önkormányzat az állam által biztosított anyagi forráso-
kat maradéktalanul az ügyeletet ellátó orvosok rendelkezé-
sére bocsátotta. Az elmúlt évben elkészült a felújított Aulich 
utcai orvosi rendelô, amely részben az ügyeleti ellátás bizto-
sítását szolgálta. A mai viszonyok közepette az orvosi ügyelet 
ellátásához – ha modern ellátást szeretnénk – hozzátartozik 
a gépkocsi gépkocsivezetôvel, valamint az állandó asszisz-
tens, akik az orvos munkáját segítik és kiegészítik. Ezeket a 
feltételeket a 30–40 ezres lélekszámmal rendelkezô telepü-

lések tudják csak úgy biztosítani, hogy ne kelljen emiatt 
külön adót beszedni.

A városvezetés és a háziorvosok közötti egyeztetô tárgya-
lások során kiderült, hogy az orvosok a jelenlegi körülmények 
és feltételek mellett nem vállalják a további ügyeleti ellátást. 
Sürgôsen megoldást kell találni, mivel a város nem maradhat 
orvosi ügyelet nélkül. Jelenleg a legpraktikusabb megoldás-
nak a Gödöllô – Szada ügyeleti rendszerhez való csatlako-
zás tûnik. A feltételek kidolgozása folyamatban van, minden 
konkrétumról részletesen tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

Dr. Kardos Gábor
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Tájékoztatás
kötelezô kéményseprô-ipari közszol-
gáltatás végzésének idôpontjáról

Értesítjük Önöket, hogy a kötelezô ké-
ményseprô-ipari közszolgáltatásról szóló 
27/1996. (X. 30.) BM rendelet 3–7. § 
alapján a Magyar Kémény Kft. (7400 
Kaposvár, Petôfi tér 1.) alkalmazottai 
március 26. és július 01. között keresik 
fel Isaszeg város lakosságát.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 
társaság alkalmazásában álló dolgozók 
névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek.

Ingyenes lakossági elektro-
nikai hulladékgyûjtés

A veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli elekt-
romos és elektronikai eszközök, berendezések, valamint 
lemerült akkumulátorok gyûjtésére 2011. május 21-én 
0800 –1200 óráig, a Tóth Árpád utcai iskola elôtt és a Rákó-
czi utca 75. (volt csempebolt) elôtt kerül sor.

A begyûjtés napján a begyûjtô pontra mindenki elhozhat-
ja mûködésképtelen, használaton kívüli, árammal, elemmel 
vagy akkumulátorral mûködô eszközeit, berendezéseit, illet-
ve lemerült akkumulátorait.

A háztartásokban sok veszélyesnek számító hulladék is 
képzôdik, amelyeket nem szabad a szemétgyûjtôbe dobni, 
ugyanakkor elszállításuk gondot okoz. Akadályozzuk meg, 
hogy valamelyik árokparton, erdôszélen kössenek ki ezek 
a berendezések, avatatlan kezek által szétszedve, súlyosan 
szennyezve a talajt a bennük lévô nehézfémektôl és egyéb 
veszélyes kemikáliáktól.

Lakossági gyûjtés alkalmával átadható elektromos 
és elektronikai hulladékok fajtái:
– Háztartási nagygépek: hûtôszekrény, mosógép, tûzhely, 

mikrohullámú sütô, elektromos fûtôtest, légkondicionáló 
stb.

– Háztartási kisgépek: porszívó, varrógép, olajsütô, kávé-
fôzô, elektromos hajvágó, ébresztôóra, mérleg stb.

– IT és távközlési berendezések: számítógép, nyomtató, 
számológép, elektromos írógép, fax, telefon stb.

– Szórakoztató elektronikai cikkek: rádió, televízió, video-
kamera, videomagnó, hifi-berendezés stb.

– Elektromos és elektronikus barkácsgépek a helyhez 
kötött nagyméretû ipari szerszámok kivételével: fúró, fû-
rész, elektromos fûnyíró stb.

– Játékok, szabadidôs és sportfelszerelések: villanyvo-
nat, autóverseny-készlet, játékkonzol, videojáték, elektro-
mos sportfelszerelések stb.

– Ellenôrzô és vezérlô eszközök: füstjelzô, fûtésszabályo-
zó, termosztát stb.

– Világítótestek: egyenes fénycsövek, kompakt fénycsö-
vek, nátriumlámpák stb. 

– Akkumulátorok, elemek

A kerti hulladék égetésérôl

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Isaszeg Város Önkormányzat 
Képviselô-testületének 12/2009. IV.17. számú rendelete Az 
avar és kerti hulladék égetésérôl jelenleg is érvényben van.

2.§  (1)  A  lakosság  egészségének  és  a  levegô  tiszta-
ságának  védelme érdekében a  település  teljes  területén 
az avart és kerti hulladékot, szerves, és növényi hulladé-
kot (pl. száraz falevelek, gallyak stb.) kizárólag február és 
március hónapban, április 15-ig, valamint októberben és 
novemberben,  keddi  és  pénteki  napokon  1000–1800  óra 
között  szabad  elégetni. Április 16-tól szeptember 30-ig 
valamint december 1-tôl január 31-ig tilos az égetés!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy szabálysértést követ 
el, aki a rendeletben foglaltakat megszegi! A Képviselô-testü-
let 8/2011. (III. 23.) számú rendelete szerint a szabálysértési 
pénzbírság legmagasabb összege 50 000 forintra módosult.

Fogadóórák

Vécsey László országgyûlési 
képviselô fogadóórát tart 2011. 

május 18-án 1600–1800 óráig 
a Polgármesteri Hivatalban 

(2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.).

Önkormányzati képviselôk fogadóórája 

Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy Dr. Kardos Gábor 
alpolgármester, valamint Czeglédi  Sándorné és Bajusz 
Dániel képviselôk minden hónap elsô keddjén 1800–1900 
óra között fogadóórát tartanak a Rákóczi utca 12. szám 
alatt.
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Gázüzemû készülékek javítása

1. Damjanich János Általános Iskola Sportcsarnok
– 1 db Höterm 60 gázkazán tisztítás, ellenôrzés, gáztömör-

ség-vizsgálat
– 1 db Thermotéka 110 ES gázkazán tisztítás, ellenôrzés, 

gáztömörség-vizsgálat
– 1 db MVT blokkégôs melegvízellátó gázkészülék (égôfej 

DWL 03E) tisztítás, ellenôrzés, gáztömörség-vizsgálat
2. Hétszínvirág Óvoda
– 2 db FÉG C40 cirkó tisztítás, ellenôrzés, gáztömörség-vizs-

gálat
– 1 db BIASI cirkó tisztítás, ellenôrzés, gáztömörség-vizsgálat
3. Bóbita Óvoda
– 2 db Höterm gázkazán tisztítás, ellenôrzés, gáztömör-

ség-vizsgálat
4. Aprókfalva Bölcsôde
– 1 db FÉG cirkó tisztítás, ellenôrzés, gáztömörség-vizsgálat
5. „Segítôkéz” Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
– 1 db Fégtherm cirkó tisztítás, ellenôrzés, gáztömör-

ség-vizsgálat
– 2 db ÉTI vízmelegítô tisztítás, ellenôrzés, gáztömör-

ség-vizsgálat
– 10 db gázkonvektor tisztítás, ellenôrzés, gáztömör-

ség-vizsgálat
6. Klapka György Általános Iskola és AMI
– 2 db OROSHÁZI ÉTI 115-01-03 gázkazán tisztítás, ellen-

ôrzés, gáztömörség-vizsgálat
– 4 db ÉTI vízmelegítô tisztítás, ellenôrzés, gáztömör-

ség-vizsgálat
– 1 db C23 cirkó tisztítás, ellenôrzés, gáztömörség-vizsgálat
7. Klapka György Általános Iskola és AMI (Tóth Árpád u.)
– 2 db WFT 105 (3x AF105) gáz kazán tisztítás, ellenôrzés, 

gáztömörség-vizsgálata
– 2 db ÉTI vízmelegítô tisztítás, ellenôrzés, gáztömör-

ség-vizsgálat
8. Dózsa György Mûvelôdési Otthon és Múzeumi Kiál-
lítóhely
– 2 db WFT 105 (3x AF105) gázkazán tisztítás, ellenôrzés, 

gáztömörség-vizsgálat
– 1 db C 40.s cirkó tisztítás, ellenôrzés, gáztömörség-vizs-

gálat
9. Polgármesteri Hivatal
– 1 db FÉG cirkó tisztítás, ellenôrzés, gáztömörség-vizsgálat
– 1 db WFT 105 (3x AF105) gázkazán tisztítás, ellenôrzés, 

gáztömörség-vizsgálat
10. Városüzemeltetés (Madách I. u. 14.)
– 2 db cirkó tisztítás, ellenôrzés, gáztömörség-vizsgálat
11. Fogorvosi rendelô
– 1 db C 40.s cirkó tisztítás, ellenôrzés, gáztömörség-vizs-

gálat

12. Régi gyermekorvosi rendelô
– 1 db C 23.s cirkó tisztítás, ellenôrzés, gáztömörség-vizs-

gálat
13. Új gyermekorvosi rendelô
– 1 db C 23.s cirkó tisztítás, ellenôrzés, gáztömörség-vizs-

gálat
14. Isaszegi Sport Egyesület
– 1 db gáz vízmelegítô tisztítás, ellenôrzés, gáztömör-

ség-vizsgálat
– 10 db gázkonvektor tisztítás, ellenôrzés, gáztömör-

ség-vizsgálat

Az ajánlatokat intézményenként tételesen, nettó ajánlati 
árakkal kérjük elkészíteni.

Az ajánlatokat zárt borítékban kérjük leadni a Polgármes-
teri Hivatal (Isaszeg, Rákóczi u. 45.) titkárságán. A borítékon 
az alábbi szövegnek szerepelnie kell: „Nyári  karbantartás 
2011.” Azokat az ajánlatokat, melyek borítékján a fenti szö-
veg nem szerepel, az ajánlatkérô a bírálatból kizárja.

Bírálati szempontok:
Ajánlati ár: 5 pont.
Plusz szolgáltatások felajánlása: 3 pont (a megajánlott 
plusz szolgáltatások mértékétôl függôen pontoz a pályázat 
kiírója).

Határidôk:
A pályázatok leadási határideje: 2011. május 30., hétfô 
900 óra.
A pályázatok bontása: 2011. május 30-án, hétfôn 1000 
órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében. A bontásra a 
pályázók külön meghívót nem kapnak.

Egyéb információk:
A munkákkal kapcsolatosan a pályázat leadása elôtt tájékoz-
tatást ad Horváth  István városüzemeltetési osztályvezetô. 
Telefon: 28/582-710.

A munkák kezdési idôpontja: 2011. június 22.
Befejezési határidô: 2011. augusztus 26.
Referenciaigazolásokat a pályázónak az ajánlata mellé 

csatolni kell.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a megajánlott plusz 

szolgáltatások igénybevétele tekintetében.
A pályázat kiírója a karbantartási munkákra részajánlat-

tételt is elfogad.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy az irreálisan 

alacsony vállalási árat, illetve az önkormányzat éves költség-
vetésében megszabott összegnél magasabb árat kizárja az 
értékelésbôl.
Isaszeg, 2011. április 11.

Hatvani Miklós, polgármester

Pályázati felhívás
Isaszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet az intézményeinek nyári karbantartási munkáira.
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2010. novemberében meg-
rendüléssel hallottuk a hírt a 
Devecserben és környékén 
történt vörösiszap-katasztró-
fáról. Az ott élô, bajbajutott 
embertársaink megsegítésére 
az önkormányzat a helyi egy-
házi felekezetekkel közösen 
gyûjtést indított a városban. 
Bankszámlát nyitottak, illetve 
pénzgyûjtô urnákat helyez-
tek el, ahol bárki lehetôsége szerint élhetett a befizetéssel, 
hozzájárulással. A gyûjtés több hullámban történt, városunk 
a korábbi hónapokban is több alkalommal segítette már 

az iszapkárosultakat. A jelen-
legi, utolsó gyûjtés során a 
bankszámlára érkezett, vala-
mint az urnákban elhelyezett 
pénzzel együtt mindösszesen 
400 ezer forintot az önkor-
mányzat kiegészítette 500 
ezer forintra. Ezt az összeget 
a vörösiszap által sújtott, leg-
kevesebbszer említett telepü-
lés, Somlóvásárhely általános 

iskolájának megsegítésére ajánlják fel az adakozást kezde-
ményezô szervezetek vezetôi. 

Polgármesteri Hivatal

Félmillió forintot gyûjtöttünk az iszapkárosultaknak

A Városüzemeltetési osztály az ütemterv szerint folytatja 
az idei évre betervezett munkálatokat

– a Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat épületének 
felújítását, átépítését, további akadálymentesítését,

– elkészült a település belterületi útjainak kátyúzása.

Vandalizmus a Szoborhegyen

Sajnálatos módon április 27-én reggelre a szoborhegyi fel-
járóhoz kihelyezett, fából készült padokat ismeretlenek meg-
rongálták és a hegy túloldalán lévô szakadékba dobták. Szo-
morúan vesszük tudomásul, hogy lapunk hasábjain ilyen 
eseményekrôl kell beszámolnunk.
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egyház
Az ikonfestô
Az ikon görög eredetû szó, jelentése 
kép, képmás. A hagyomány szerint az 
elsô ikont Szent Lukács apostol festet-
te. Az ikon szimbolikusan ábrázolja az 
ortodox dogmákat, Jézus Krisztust, (Is-
tenszülô) Máriát, a szenteket és életük 
eseményeit. „Az ikon Isten megismeré-
sének egyik eszköze, a vele való kap-
csolatteremtés egyik útja.” (Philomena 
Mesenink: Istenszülô ikonok Vlagyimir-
tôl Máriapócsig)

Szmolicza József Isaszegen született. Tôsgyökeres isaszegi-
ként itt él, dolgozik, alkot. Az általános iskola után asztalosnak 
tanult, jelenleg Hanák Ede cégénél dolgozik. Két éve a Tör-
ténelmi Vitézi Rend tagja. Esténként édesanyja és hûséges 
kutyájuk, Rex várja haza. Mindig is szeretett rajzolni, az ikon-
festéssel a ´90-es évek óta foglalkozik. Isaszegen kétszer is 
kiállították ikonjait.

– Mi késztettet arra, hogy elkezdj ikonfestészettel 
foglalkozni?

– Tagja voltam a Buda Táltos Szellemi Közösségnek. El-
mentünk az esztergomi oroszlános kápolnába, ahol medi-
táció közben jöttem rá, hogy ez az én utam, és egy festô 
barátom ikonjait látva kezdtem el festegetni, saját erômbôl 
tanulni, utánajárni. Ezzel elértem egy bizonyos szintû tudást, 
amit késôbb már kevésnek éreztem. 4 évvel ezelôtt, egy ál-
matlan éjszakán találtam rá Jószai Sándor nevére az inter-
neten, és képeket küldtem neki a munkáimról. Érdemesnek 
tartott, hogy foglalkozzon velem, kialakult köztünk egy mes-
ter–tanítvány kapcsolat. Azóta évente egyszer 10 napos kur-
zuson veszek részt Hódmezôvásárhelyen. 

– Miként készülnek az ikonjaid? Az ikonfestésnek 
vannak szabályai?

– Elôször temperával kezdtem festeni, hagyományos 
módszerekkel. Aminek a könyvekbôl utána lehetett járni, azt 
mind kigyûjtöttem, így készítettem az ikonokat. Próbáltam a 
technikát a magam kézügyessége szerint alakítani. A fatáblát 
meg tudtam csinálni, mint asztalos, azzal nem volt gond, Jó-
szai Sándornál viszont egy új technikát tanultam meg. Ha-
gyományosan egy falapra kerül rá a gipszréteg, arra a rajz, 
ami bele van karcolva, erre rá van ragasztva az aranylap, és 
utána lehet elkezdeni az olajfestékkel festeni az ikont. Van-
nak az ikonfestésnek kötött szabályai, amitôl nem nagyon 
lehet eltérni. Például a Pantokrator általában 
piros, vörös inget visel és kék köpenyt, mely a 
színek szimbólumrendszere miatt adott, a szí-
nek árnyalata viszont változhat.

– Mitôl jellegzetesek az ikonjaid?
– Uszpenszkij írja Az ikon teológiája címû 

könyvében: „Az  ikonnak nem csak  lehet, de 
kötelezô  is  újnak  lennie…  Ám  az  új  ikon-
nak is ugyanazt az igazságot kell kifejeznie.” 

A Szent Korona és a magyar motívumok mindig feltûnnek 
az ikonjaimon. Gyakran festem meg magyar szentjeinket 
és Boldog Özsébet, a magyar alapítású pálos szerzetesrend 
alapítóját. Ikonjaimon megjelennek a magyar motívumok, 
képeimen a piros, fehér, zöld a domináns, például Gábriel 
arkangyal ruházata. A másik jellegzetesség, hogy az ikonjai-
mon nem a görög, vagy cirill betûket használom, hanem a 
magyar rovásírást próbálom propagálni. A bútorokon, beren-
dezéseken is használom a magyaros díszítôelemeket, a tuli-
pános ládán is magyar motívumok vannak, rovásírással kerül 
rá Gábriel neve. Ez mind az ikon magyar mivoltát erôsíti. Van, 
aki csak automatikusan másolja az ikonokat, én próbálom 
belevinni az egyéniségemet, a magyarságomat.

– Mi a legnehezebb az ikonfestésben?
– A szem illetve a kéz. A szem a lélek tükre, ha egy ikon-

nal kontaktust akarsz teremteni, akkor ne a ruhákat nézd, 
hanem a szemeket, a többi már csak díszítés. Szerencsém 
van, hogy megtaláltam Jószai Sándor ikonfestô mestert és a 
Szent Lukács Ikonfestô Baráti Kört, tôlük nagyon sokat tanul-
tam. Az, hogy ilyen szemeket és kezeket tudok már festeni, 
részben nekik köszönthetô. 

– Hány ikont készítettél eddig, és mi lett ezek sorsa?
– Évente 15–20 ikont festek, amikor van ihletem, ked-

vem, energiám. Nagyon sok egyéni, illetve csoportos kiál-
lításon vettem részt. Vannak már ikonjaim Svájcban, Ukraj-
nában, Magyarországon is több helyen, legutóbb Gödöllôre 
került egy. Egy részét elajándékozom arra érdemes embe-
reknek, és van amit megtartok. 

– Mik a további terveid?
– Jelenleg Gyôrben van egy kiállítás, amin részt veszek 

4–5 ikonnal, a következô Salgótarjánban lesz. Lassan befe-
jezem a Szent István-ikont és elkezdtem a Mária kútja-ikont. 
Újabb terv egy nagyobb méretû ikon megfestése, aminek 

témája: Szent Mihály a pokolba letaszítja az 
ördögöt. Készülünk a körmenetre augusztus 
20-ra a Bazilikához, és ha minden jól megy, 
Hódmezôvásárhelyen a táborba. Jelenleg a 
Képesfán dolgozunk gôzerôvel, ahová egy Má-
ria-ikont fogok festeni, fején a Szent Koroná-
val, hogy legyen valami magyar vonatkozása 
az ikonnak.

Haszara Andrea
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kultúra

Isaszeg a történelmi és népi hagyományok ápolásában erôs, 
de a képzômûvészet jelenkori mûvelésében is figyelemre 
méltó eredményeket mutathat fel. Jelen vannak, voltak más 
területen alkotó értelmiségiek hosszabb-rövidebb ideig a te-
lepülés életében, de közös jellemzôjük, hogy tevékenységük 
a fôvároshoz és/vagy más központokhoz kötôdik/kötôdött.

Nos, egyikük, a 20. századi magyar irodalom jelese, Tóth 
Árpád 1921–23. között három nyáron át a településünk 
„hegyi” levegôjén töltött heteket. A ´30-as években, röviddel 
a halála után nevével fémjelzett irodalmi társaság, majd a vi-
lágháború után irodalmi szakkör alakult, majd utcát neveztek 
el róla. Tizenöt évvel ezelôtt – a református egyház kezde-
ményezésére – egykori tartózkodási helyén, a Móricz Zsig-
mond utcában emléktáblát avattak, melyet azóta évenként 
megkoszorúznak a költô születésnapja alkalmából, idônként 
elôadás is elhangzik munkásságáról. Itt született legszebb 
versét, az Esti sugárkoszorút is sokszor elmondták. 

Volt tehát mire építenie az ötletgazdának, dr.  Székely 
András  Bertalannak, aki lokálpatriótaként kezdeményezte 
egy kilencnapos rendezvénysorozat megszervezését. A gon-
dolat már évekkel ezelôtt megfogant benne, amikor testvér-
településünkön, a bácskai Kishegyesen elôadó vendége volt 
az ott élt népi író emlékére évente ismétlôdô Csépe Imre 
Emléknapnak. A költô születésének 125. évfordulója alkal-
mat nyújtott a megvalósításra: Tóth Árpád Irodalmi Napok 
néven a város vezetése elé tárta a koncepcióját, akik az el-
képzelés mellé álltak.

Több hónapos elôkészítô munka, civil és intézményi 
összefogás eredményeképpen került lebonyolításra április 
9–17. között a versmondó verseny, rendhagyó irodalomó-
ra, Tóth Árpád-emlékkiállítás, irodalmi tanácskozás és kerek-
asztal, koszorúzás az emléktáblánál, végül megemlékezés a 
református költôrôl.

A három korosztály – az általános iskola 7–8. és a kö-
zépiskola 1–3. osztálya, valamint a nyugdíjasok – számára 
kiírt Tóth Árpád versmondó versenyre kimagaslóan sok: 47 
résztvevô jelentkezett. A döntôben az általános iskolások 

„összecsapása” nyomán a 
Mihalik  Zsolt,  Fodor  Balázs, 
Szepesi Dóra sorrend alakult 
ki. A középiskolások verse-
nyét Svábenszky Zsuzsanna 
nyerte, közvetlenül mögöt-
tük Nagy  Nikolett és Kere-
kes  Beáta végzett. Az elsô 
helyezettek felkészítô tanárai 
Kurunczi  Imréné és Garam-
hegyi  Gáborné. Versenyen 
kívül az egyedüli szépkorú, 
Pálinkás Pálné is fellépett a Dózsa György Mûvelôdési Ott-
honban lebonyolított finisben, amelyet Dr. Kardos Gábor al-
polgármester nyitott meg. Az elsô három helyezett minden 
korcsoportban, valamint a gyôztesek felkészítôi szép díjakkal, 
ajándékokkal, oklevelekkel távozhattak. 

A rendhagyó irodalomórán a Túlpart Együttes adott elô 
megzenésített verseket a költészet napján. A Petôfi Irodalmi 
Múzeum a város felkérésére – Dr. Petrányi Ilona irodalom-
történész, muzeológus rendezésében – dokumentációs ki-
állítást készített Tóth Árpád életmûvérôl, amelyet a Jókai Mór 
Városi Könyvtár fogadott be. A megnyitót Czeglédi Sándor-
né, az önkormányzat Humánerôforrás és Közoktatási Bizott-
ságának elnöke tartotta. Örömünkre szolgált, hogy az ese-
ményen megjelent és meleg szavakkal üdvözölte azt Hollós 
Máté, a költô unokája, valamint Tóth Árpád, az unokaöccs. Jó 
tudnunk, hogy a kiállítás örökre a város tulajdonában marad, 
erôsítvén ezzel Isaszeg kulturális önazonosság-tudatát.

Településünk történetében talán elôször került sor irodal-
mi tudományos tanácskozásra. A méltó környezetet biztosító 
Zöld Sasok Étterem és Panzióban elôször Dr. Petrányi Ilona 
beszélt Tóth Árpád lírikusi és mûfordítói helyérôl a magyar 
literatúrában. Ôt követte Szendrô  Dénes, aki vetítettképes 
elôadásában a költô isaszegi tartózkodásának és utóéletének 
tényeit sorakoztatta fel. Végül Hollós Máté zeneszerzô Tóth 
Árpád emberi arcélét rajzolta meg, hogy miként élt nagyapja 
a család emlékezetében, hogyan volt jelen szelleme a min-
dennapjaikban. A tanácskozás folytatásaként kerekasztal-be-
szélgetés zajlott az irodalom (tágabban véve a kultúra) és 
közösség témakörében. Résztvevôi Dr. Horváth Géza szak-
író a felvidéki Zselíz partnertelepülésünkrôl, Bajusz  Árpád 
református lelkész, Futó  Tamás grafikusmûvész és Szend-
rô Dénes geofizikus, helytörténész voltak, a beszélgetést dr. 
Székely András Bertalan mûvelôdésszociológus vezette.

A zárónapon az emléktáblánál méltó ünnepség zaj-
lott, amelyen Bajusz Árpád nagytiszteletû úr mondott imát, 
Szendrô Dénes tartott beszédet, a Gaudium Carminis Kama-
rakórus pedig énekelt. A református templomban Dr.  He-
gedûs Lóránt egyetemi tanár, ny. püspök és zsinati elnök, a 
kálvinista költôt megidézô, élményszámba menô elôadással 
tette emlékezetessé az alkalmat. Számos intézmény, szerve-
zet érezte fontosnak, hogy elhelyezze a koszorúját.

Tóth Árpádról – kicsit másképp

Fotó: dr. Székelyné Opre Mária

Fotó: dr. Székelyné Opre Mária
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A versmondó verseny 
legjobbjai a Tóth Árpád Iro-
dalmi Napok következô 
rendezvényei mindegyikére 
felkérést kaptak, hogy oda-
illô költeménnyel ismét 
szerepeljenek vagy akár 
mûsorközlôként is közremû-
ködjenek. Érezhették ezáltal, 
hogy a befektetett munkájuk 
késôbb is hasznosul, ezért 
mindannyian örömmel tet-
tek eleget a felkérésnek.

A rendezvénysorozat költségeinek mintegy háromnegye-
dét egyéni és intézményi, szervezeti adományokból sikerült 
elôteremtenie a megálmodónak és a szervezôbizottság el-
nökének: dr. Székely András Bertalannak. Így – a városveze-
tés mellett – köszönet illeti Czeglédi Sándorné és Mészáros 
Gusztávné képviselôket, Pénzes János alpolgármestert, a Pe-
tôfi Irodalmi Múzeumot, az Anyanyelvápolók Szövetségét, a 
Kossuth Kiadót, a Zöld Sasok Étterem és Panziót, valamint az 
Etnoproject Bt-t. Csak remélhetjük, hogy hagyományt sikerült 

teremteni, és a jövôben rendszeressé válhatnak a Tóth Ár-
pád Irodalmi Napok Isaszegen. A költségek nagyobb részét 
azonban önkormányzati költségvetési tervezéssel, pályázás-
sal lenne szerencsés elôteremteni, hiszen csupán az önkén-
tességre és adományokra építve kevésbé szilárd alapokon 
állhat egy ilyen súlyú kezdeményezés. A lebonyolítást pedig 
az erre hivatott közmûvelôdési intézményeink vállalják, hi-
szen egy kipróbált forgatókönyv immár a rendelkezésükre áll.

Az unoka, Hollós Máté az utólag írott elektronikus levelé-
ben jól rátapintott a lényegre: „mind Tóth Árpád emlékôrzé-
se, mind pedig Isaszeg kulturális önértékelése szempont-
jából  jelentôs,  hogy  a  megszakadni  látszott  hagyomány 
most folytatódik”. A pedagógusok és a diákok egyértelmûen 
szeretnék, ha jövôre ismét lenne szavalóverseny, az unoka-
testvér javaslata szerint akár a versek által inspirált rajzok ké-
szítésével, kiállításával kiegészítve. Csak a város 
jövôbeni támogatásán múlik, hogy ne 
egyszeri fellobbanás legyen ez a szín-
vonalas rendezvény… 

Verseczki Evelin tudósítása és   
Dr. Székely András Bertalannal  

készült interjú nyomán

Fodor Balázs – 2. helyezett
Klapka György Általános Iskola, 8.a osztály 

Gimnáziumba készül, még nem döntötte el, 
hogy milyen foglalkozást választ, talán mérnö-
ki pályát. Gyakran vesz részt versmondó ver-
senyeken. A felkészülés folyamán sok Tóth 
Árpád verset hallott/olvasott, ezáltal közelebb 
került hozzá költészete, fôleg a humorosabb 

verseit kedvelte meg. A versek eddig sem álltak tôle távol.

Nagy Nikolett – 2. helyezett 
Isaszegi Gábor Dénes Szakközépiskola és Gimnázium 

Riporter vagy mûsorvezetô szeretne lenni. Na-
gyon fellelkesítette a szavalóverseny, máskor 
is szeretne részt venni hasonló megméretteté-
sen. Mindig szerette a verseket, de a verseny 
hatására még többet olvas. Leginkább Tóth Ár-
pád szerelmi költészete áll hozzá közel.

Fodor Gergô – 3. helyezett 
Klapka György Általános Iskola 8.a osztály 
A gépészet és az építészet érdekli leginkább, va-
lamint a sportokat is kedveli.

A késôbbiekben is szívesen részt venne iro-
dalmi versenyeken, mint ahogyan eddig is indult 
sok hasonló rendezvényen. 

A verseket mindig is nagyon szerette, ez az érzés most 
tovább erôsödött benne.

Szepesi Dóra – 3. helyezett
Damjanich János Általános Iskola 7.b osztály
A nyolcadik osztály elvégzése után gimnázium-
ban szeretne majd továbbtanulni.

Nagyon kellemes élmény volt számára az 
irodalmi verseny, melynek hatására még jobban 
megkedvelte a verseket. 

Haszara Andrea

A szavalóverseny gyôztesei
Felkerestük iskoláikban a szavalóversenyen kiemelkedôen szereplô tanulókat, hogy néhány 
szóban meséljenek magukról. Sajnos lapzártáig nem sikerült mindegyikükkel találkoznunk, 
ezért a középiskolások versenyében elsô helyezést elért Svábenszky Zsuzsannával, valamint  ugyanebben a kategó-
riában harmadik helyezett Kerekes Beátával készült riportunkat lapunk következô számában olvashatják. 

Mihalik Zsolt – 1. helyezett 
Klapka György Általános Iskola 8.a osztály
Érdekli a sport és a számítástechnika, és ilyen munkakörben szeretne majd elhelyezkedni. Sok verset olva-
sott és hallott a verseny folyamán. Hozzá inkább Tóth Árpád humorosabb versei állnak közel. Rendszeresen 
és szívesen vesz részt hasonló versenyeken.

Fotó: dr. Székelyné Opre Mária
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magyarország

európai unió

Rédly  Elemér pápai prelátus, kanonok, gyôri plébános, a 
Gyôri Hittudományi Fôiskola tanára vette át idén a Hit pajzsa 
és az ezzel együtt járó Hazámért – hitemért elnevezésû díjat.

A Gyôri Hittudományi Fôiskola tanára februárban ajánlott 
fel egymillió forintot az államadósság csökkentésére. 

Véleménye szerint az államadósság az ország legnagyobb 
problémája. Elismerte, az emberek nem szívesen fizetnek a 
mások által okozott károkért, de hangsúlyozta: mindannyi-
unk érdeke, hogy kikerüljünk az adósságcsapdából.

A plébános egy riport alkalmával azt mondta: az ô egy-
millió forintja nem jelent sokat a több mint kétezermilliárdos 
államadóssággal szemben. Adakozáskor azonban minden-
kinek a lelkülete megváltozik – tette hozzá.

A kormány – Rédly Elemér kezdeményezése mellé áll-
va – létrehozta az Összefogás az államadósság ellen nevet 

viselô alapot. Az alapba befizetô vállalatok és magánsze-
mélyek, akik fontosnak tartják az államadósság elleni har-
cot, adókedvezményben 
részesülnek, az alapba 
befizetett összegek le-
vonhatóak lesznek az 
szja-ból, az ekho-ból vagy 
az eva-ból, cégek ese-
tében pedig a társasági 
adó formájában elismert 
költségnek minôsül. Ezen 
felül a magánszemélyek 
az adó egy százalékát erre 
az alapra is felajánlhatják.

Adorjánné Fehér Éva

Portugália válságban

Gyôri plébános harca az államadósság ellen

Az euróválság újabb áldozata Írország és Görögország után 
Portugália lett. Bejelentették, hogy segítséget kell kérniük az 
EU-tól és a Nemzetközi Valutaalaptól. Portugália ellen már 
indult eljárás a magas deficit miatt, az országban belpolitikai 
válság van, a hitelminôsítôk a bóvli kategória szélére sorolták.

Az EU április 8-án Gödöllôn hozott döntést Portugália 
megsegítésére. Olli  Rehn, az Európai Bizottság (EB) gaz-
dasági ügyekért és monetáris politikáért felelôs biztosa Gö-
döllôn azt mondta, hogy a Portugáliát támogató pénzügyi 
csomag májusban készülhet el, az ország 80 milliárd eurós 
kölcsönt kaphat 3 évre, cserébe pedig egyebek között „am-
biciózus privatizációs programot” kell végrehajtania.

Egy Németországban megjelent reprezentatív felmérés 
szerint a megkérdezettek fele helyesli az EU Gödöllôn hozott 
döntését Portugália megsegítésére, és 45 százalékuk ellenzi 
a támogatást. A megkérdezettek 90 százaléka szerint Portu-
gália nem az utolsó EU-ország lesz, amely segítségre szorul.

Kósza Júlia



X. évfolyam, 5. szám • 2011. május 11

oktatás

A székelyföldi Ördögborda Táncegyüttes növendék csoport-
jai: a csíkszentdomokosi Zsengicék és a balánbányai Prücs-
kök 2011. április 4-én látogattak el iskolánkba. 30 gyermek 
érkezett, akiket Koháry Orsolya igazgatónô fogadott meleg 
szívvel.

Kísérôik és az együttesvezetôk: Sándor Csaba Lajos és 
Karda László, Sándor Ágnes, Rigmányi Tünde tanítónô.

A csoport az Isaszegi Történelmi Napokra érkezett Ma-
gyarországra az Együttmûködés Isaszegért Egyesület szerve-
zésében. Balánbányán és Csíkszentdomokoson több mint 
300 gyermek tanul néptáncot, közülük verbuválódott a ba-
lánbányai Ördögborda Táncegyüttes, a Prücskök és a Botor-
ka gyermektánccsoportok, a csíkszentdomokosi Elevenek és 
a Zsengicék. Megtiszteltetésnek vettük, hogy ellátogattak Ma-
gyarországra és eljöttek megnézni az iskolánkat. Részt vettek 
a tanítási óráinkon a Damjanich iskola tanulóival közösen. 

Az „Ördögborda” az erdei pajzsika székely népi neve – 
azok viszont, akik nem ismerik a szó jelentését, valami ördögi 
dologra gondolhatnak. E vidék talán legsikeresebb csoport-
jának növendékei valóban ördögfiókákként járják a táncot, 
amit mi is megcsodálhattuk. Bánszki  Jutka tanárnô segít-
ségével és a 4.a osztályos tanulókkal az elsô órában közös 
tánctanulást rendeztek. 

A nap folyamán osztályfônöki, irodalom-, informatika-, 
ének-zene-, történelem-, és természetismeret-órákon vettek 
részt a felsô tagozaton. Alsó tagozaton környezetismeret-, 
matematika-, informatika- és irodalomórákon tanulhattak 
együtt az isaszegi diákokkal. 

A pár óra leforgása alatt szövôdtek barátságok, egymás 
között címeket is cseréltek. Reméljük tetszett iskolánk és Isa-
szeg a vendég gyerekeknek.

Alsó és felsô tagozat munkaközösség-vezetôi

Erdélyi gyerekek a Damjanich János Általános Iskolában

Nyelvvizsga kicsiben

Április 7-én rendeztük meg a Damjanich János Általános 
Iskolában az úgynevezett angol „Mini nyelvvizsgát” a kom-
munikáció szakkörös tanulóknak. A vizsga élô párbeszéd 
spontán elôadásából, valamint hallás utáni szövegértô fel-
adatokból állt.

A vizsga célja az volt, hogy a diákok ízelítôt kapjanak a 
nyelvvizsgán elôforduló feladattípusokból és az ott adódó 
helyzetekbôl. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az angol 
nyelvet tanuló diákjaink szívesen vesznek részt a megpróbál-
tatásokon, s már alig várják a következô „Mini nyelvvizsgát”. 
Összesen 12 tanuló vett részt a versenyen.

A zsûri tagjai Szokolik Melinda, Verseczki Evelin és Kele-
men-Csikiné Feigel Zsuzsanna voltak. Az elért legjobb ered-
mények százalékban:
I. Réti Dániel 5.a osztály 90%
II. Walter Enikô 6.a osztály 83%
 Nagy Patrícia 6.a osztály 83%
 Nagyváradi Kitty 5.b osztály 83%
III. Albert Viktor 5.b osztály 77%

Nyelvi versenyeink
 

„Idegen  nyelveket  tudni  szép,  a  hazait  pedig  tehetségig 
mívelni kötelesség” – írja nemzeti imádságunk költôje, Köl-
csey Ferenc.

Nekünk, ma élô embereknek fontos feladatunk a külön-
bözô kultúrák összehangolása. Azonban ennek elengedhe-
tetlen feltétele anyanyelvünk kifogástalan ismerete, tudatos 
ápolása, gazdagságának, szépségének felfedezése, megôr-
zése. Mindezek nélkül nem szerezhetünk az egész emberi-
ségre vonatkozó, átfogó ismereteket.

Ezen gondolatok vezérelnek abban, hogy évrôl évre moti-
váljam tanítványaimat, minél többen vegyenek részt a nyelvi 
versenyeken. Örvendetes számomra, hogy ez sikerül. E tan-
évben is számos megmérettetésünk volt. Eredményeink:

Szép Magyar Beszéd Verseny, Aszód: Fodor  Gergô 
(8.a) 2. helyezést ért el.

Vers- és Prózamondó Verseny, Csömör: Fodor Gergô 
(8.a) vers kategóriában továbbjutott a megyei versenyre.

Vers- és Prózamondó Verseny, Csömör: Szegedi Ger-
gely (7.b) és Vajda Tamás (7.b) próza kategóriában tovább-
jutottak a megyei versenyre.

Tóth Árpád Versmondó Verseny, Isaszeg, elôdöntô: 
Mihalik Zsolt (8.a) 1. helyezést, Fodor Balázs (8.a) 2. helye-
zést és Fodor Gergô (8.a) 3. helyezést értek el. 

Tóth Árpád Versmondó Verseny, Isaszeg, döntô: Mi-
halik Zsolt (8.a) 1. helyezést, Fodor Balázs (8.a) 2. helye-
zést értek el.

Országos Pedagógiai Szolgáltató Intézet, Országos 
Német Nyelvi Tanulmányi Verseny, Budapest: Szegedi 
Gergely (7.b) és Fodor Gergô (8.a) továbbjutottak a megyei 
fordulóra, ahol nagyon szép eredményt értek el.

Köszönöm munkájukat, büszke vagyok rájuk.
Kurunczi Imréné, német–magyar–orosz szakos tanár

Klapka György Általános Iskola és AMI
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Városunk isaszegi történelmi napok 2011. április 3–6.

Szlovák tájház avatása

A kultúra része mindaz, ami körülvesz bennünket, ami megha-
tározza  viselkedésünk  formáit  és útjait.  Szokásaink,  hagyomá-
nyaink, minden emberi mû, az épületek, a tárgyak, a megmûvelt 
tájak és még a lélek is, amely mindezt befogadja. A kultúra te-
hát  létezésünk közege, és semmi mással nem helyettesíthetô. 
– E szavakkal nyitotta meg Mészáros Gusztáv, a Szlovák Kisebb-
ségi Önkormányzat képviselôje a Templom utcai Szlovák tájház 
kapuit április 3-án. Az ünnepséget a Gaudium Carminis Kamara-
kórus, az Isaszegi Nyugdíjasok Önsegélyezô Klubja és az Isaszegi 
Asszonykórus szlovák népdalok énekelésével színesítette.

Adorjánné Fehér Éva

Terveinknek megfelelôen sikerült a civil szervezetek programjait 
egymáshoz fûzni úgy, hogy egymás rendezvényeit nem keresz-
tezve, hanem egymáshoz kapcsolódva egy színes, tartalmas ren-
dezvénysorozat kerekedett Isaszegen.

A Civilek a  történelem nyomában címmel megrendezésre került városi események sorába az Együttmûködés Isaszegért 
Egyesület is tevékenyen kapcsolódott be április 3–6. között az Erdélybôl érkezett néptáncos gyermek vendégeivel közösen. 
3-án felavattuk és megszenteltük a hôsök tiszteletére a Törô György fafaragó népi iparmûvész, a magyar kultúra lovagja által 
készített haranglábat, de részt vettünk a nap minden más fontos eseményén is. Vendégeink 4-én délelôtt a Damjanich is-
kolába látogattak, délután emléktúrán vettek részt az egyesület tagjaival és azok gyermekeivel. 5-én Budapesten a Polgárok 
Házában gyermek lakodalmast adtak elô szervezésünkben. Április 6-án az egész napos rendezvénysorozat részesei voltunk 
velük. Erdélyi gyermek vendégeink ittlétük során több, a mûvelôdési ház által szervezett programon szerepeltek. Illesse kö-
szönet ôket, de a Damjanich és a Klapka iskolák befogadó, jószándékú segítségét is. Az Egyesület tisztelettel megköszöni 
minden tagjának és támogatójának azt az áldozatos munkát és anyagi támogatást, amivel hozzájárultak programjaink sikeres 
lebonyolításához. Köszönetét fejezi ki továbbá Pogonyi Tibornak, Könczöl Gábornak, Faragó Attilának, Verseczki Andrásnak 
és segítôinek, a Vállalkozók Egyesületének és a Nyugdíjas Baráti Kör tagjainak. Végül, de nem utolsósorban szeretnénk köszö-
netet mondani Isaszeg Város Önkormányzatának és Hatvani Miklós polgármesternek.

Verseczki Erzsébet

Civilek a történelem nyomában

Isaszegi Csata Emléktúra 

Az Isaszegi Természetbarát Klub és az Útvonalkövetôk Klubja 2011. 
április 3-án immár nyolcadik alkalommal rendezte meg hagyományos 
teljesítménytúráját az 1849. április 6-án vívott isaszegi csata emléké-
re. A korán reggel induló 45, 30, és 15 kilométeres túrát 558 induló 
tisztelte meg jelenlétével.

A Természetbarát Klub köszöni Isaszeg Város Polgármesteri Hivata-
la, Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre, Csányi Szôrme Kft., Falumúzeum, 
Hevér Gábor és Pinkert László segítségét, támogatását, és nem utolsó-
sorban klubtagjaink lelkes helytállását.

Notter Béla
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A csata elôestéjén a kôkeresztnél Polka Turán Pál, a Zselízrôl érkezett amatôr történész emlékezett meg a tavaszi hadjárat-
ról. Zselíz szomszédságában zajlott a gyôzedelmes nagysallói ütközet, melyet az isaszegi csata hôsei vívtak az osztrákokkal. 
A zselíziek személyesen is érintettek a szabadságharcban, hisz az ottani toborzás alkalmával 26-an léptek a honvédseregbe. 
Beszéde végén szép gondolatot hallotunk a népek békés egymás mellett élésérôl a közös hazában, a Kárpát-medencében.

Mint minden évben, idén is többszáz fô látogatott el április 6-án 
a Szoborhegy alatt megendezett korhû csataimitációt megtekinteni. 
Isaszeg Város Önkormányzata meghívására eljöttek testvértelepülé-
seink: Zselíz, Kishegyes és Trstena delegáltjai is. A háromnapos ren-
dezvény méltó emléket állított a fontos eseménynek. Az alábbiakban 
idézzük Szilárdi  László gondolatait, melyek a Történelmi Napokat 
lezáró koszorúzáskor elmondott emlékbeszédében hangzottak el: 
„Minden egyes csata – akár nyertes, akár vesztes – egy része a múlt-
nak, és ezekbôl a kis darabkákból épül fel mai létünk. Az, hogy ma-
gyarként itt ünnepelhetünk, ôseink eredménye és gyôzelme. Nekünk 
is tovább kell adnunk a gyôzelem erejét, a mi kis csatáinkat megvívva 
a nemzet érdekében, hogy további évszázadokra megalapozzuk or-
szágunk jövôjét. A csatajelenet lejátszása folyamán arra gondoltam, 
hogy a hétköznapi életünkben mi is lehetünk az 1849-es csatában 
harcoló huszárok mintája szerint hôsök. Semmi más nem kell hozzá, 
csak a saját tudásunkkal, a mai korban alkalmazható eszközökkel se-
gíteni közösségünket, nemzetünket, és sok kis apró téglából tovább-
építeni országunkat.”

Este a hagyományôrzô huszárok a gyôzelemtôl mámorosan, önfe-
ledten ünnepeltek a sportcsarnokban rendezett összejövetelen.

Adorjánné Fehér Éva

Történelmi Napok
162 évvel ezelôtt, 1849. április 6-án Isaszegnél aratta egyik legfényesebb gyôzelmét a magyar hadsereg az oszt-
rákok felett. A dicsôséges Tavaszi Hadjárat fontos történelmi örökségét az évente megrendezésre kerülô, látványos 
programsorozattal ápolja híven Isaszeg.
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Emlékfutás 2011. április 6.

Megújul a Szoborhegy

Régi álma és terve településünknek, hogy a Szoborhegyen álló emlékmûvet és annak 
környezetét méltóképpen megújítsa. Hatvani Miklós polgármester sikeres tárgyalásainak 
köszönhetôen a játszótereket építô Via Plaza Kft. nagylelkû felajánlást tett Isaszegnek, 
melynek értelmében a szoborhegyi emlékmûhöz vezetô utat díszkôburkolattal látták el. 
Az április 6-i ünnepekre a munka elkészült, melyet ezúton is köszönünk a kivitelezônek. 
A további tervek között szerepel a Szoborhegy környezetének felújítása is. A tervekért iga-
zán hálásak vagyunk, hiszen leggyakrabban innen mutatjuk be Isaszeget vendégeinknek.

Dr. Kardos Gábor

Környezetünk, az erdô

Isaszeg hatalmas erdôségek által övezett területen fekszik. Az erdôk 
ápolását, gondozását a Pilisi Parkerdô Zrt. végzi. 

Az elmúlt években körülbelül egymilliárd forintos beruházás történt 
az élôhelyek védelmére, az erdôterületek rehabilitációjára. Jelentôs ösz-
szeget költöttek a veszélyeztetett, ritka növény- és állatfajok védelmére, 
a tájidegen ökológiai kapcsolatokat gátló kerítések bontására, valamint 
az illegálisan lerakott hulladékok eltakarítására. Idén további 266 mil-
lió forint európai uniós támogatást nyertek, amelyet a továbbiakban is 
természetvédelmi célok megvalósítására szeretnének felhasználni. 

Programjuk bemutatására sajtótájékoztatót tartottak, ahol meghívott 
vendégként megjelent Hatvani Miklós polgármester és Dr. Kardos Gá-
bor alpolgármester. A tájékoztató során a polgármester azzal a kérdés-
sel fordult a Zrt. képviselôjéhez, hogy az Isaszeg területével határos 
erdôrészeken elhelyezett, illegálisan lerakott szemét elszállítására is 
sor kerülhet-e a program keretében. A képviselô válaszában elmondta, 
hogy megpróbálnak erôket a helyszínre csoportosítani, bár épp Isaszeg 
környezetében nem gondolja hosszú életûnek az erdô tisztaságát. Ne-
gatív volt válasza a fatolvajok által letarolt területek rehabilitációjáról is. 

Szomorú és sajnálatos, hogy a környezô települések közül minket 
ért ez lesújtó kritika – és nem alaptalanul. 

Dr. Kardos Gábor

Városunk legkiemelkedôbb eseménye, az 1849-es csata 
emlékére a Humánerôforrás és Közoktatási Bizottság váltó-
versenyt szervezett iskoláink tanulói részére. A Klapka György 
Általános Iskola és AMI, a Damjanich János Általános Iskola 
és a Gábor Dénes Óvoda és Általános Iskola, Szakközépis-
kola és Gimnázium diákjai három korosztályban vettek részt 
a megmérettetésen. A résztvevôket Pénzes János alpolgár-
mester köszöntötte, aki egyúttal megnyitotta a rendezvényt.

Lehetôségeinkhez mérten igyekeztünk a déli harangszó 
megszólalására indítani a rajtot, mivel mint tudjuk, ekkor kez-
dôdött hajdan a csata. A táv 1849 méter volt.

Lelkes, felkészült gyermekcsapatokat láthattunk verse-
nyezni. Éles küzdelem után a vándorserleget a Klapka iskola 
nyerte el összesítésben – 8 év után elôször. A Damjanich 
iskola tanulói célul tûzték ki, hogy jövôre visszaszerzik a ser-
leget.

Az eredményhirdetés után minden gyermek ajándékban 
részesült, melyet helyi vállalkozók és cégek biztosítottak. Az 
ajándékokat ezúton is köszönjük. 

A verseny támogatói voltak: Isaszegi CBA üzlet, Faragó 
Attila, Kovács Attila, Szolga és Marton Italdiszkont, Profi Ma-
gyarország Zrt. 

Köszönetünket fejezzük ki továbbá a felkészítô pedagó-
gusoknak és a verseny lebonyolítását segítôknek, valamint 
elismerésünket minden versenyzônek.

Találkozzunk 2012. április 6-án!
Czeglédi Sándorné

illegális szemétlerakás

a fatolvajok „munkájának” szomorú eredménye
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Rajz- és fotópályázati felhívás  
„Az én városom – Isaszeg” címmel

Isaszeg Város Önkormányzata a szlovákiai Zselíz (Zeliezovce) Város Önkormányzatával kö-
zösen benyújtott határmenti települések együttmûködését támogató pályázati kiírás során a 
„HUSK/0901/1.7.1/0103 Zeliezovce-Isaszeg” címû nyertes projekt keretein belül rajz- és fotópá-
lyázatot hirdet „Az én városom – Isaszeg” címmel. 

Várunk minden olyan alkotást, rajzot, grafikát és fényképet, amely Isaszeg legjellegzetesebb, illetve 
jelentôsebb múlt- és jelenbeli eseményeit, helyszíneit és a településen egykor élt nevezetes embe-
reket ábrázolja. 

A nyertes pályamûvek nagyméretû transzparensként Isaszegen és Zselízen egyaránt kiállításra kerül-
nek, melyek a projekt részét képezô kiállításon lesznek megtekinthetôek.

A benyújtás határideje: 2011. május 20.

A benyújtás módja, helye: 
– Személyes átadás / átvétel biztosítása mellett: névvel, címmel és telefonszámmal ellátva, a Dózsa György Mûve-

lôdési Otthon Jókai Mór Könyvtár olvasótermében a nyitvatartási idô alatt. Cím: 2117 Isaszeg, Dózsa György utca 2. 
szám. A pályázatra kérjük ráírni: „Az én városom – Isaszeg”.

– Elektronikus formában (e-mailben): a zseliz-isaszeg@isaszeg.hu címre „Az én városom – Isaszeg” megnevezéssel.

Fôzni fogunk

Elôzetesen, de annál nagyobb örömmel értesítjük Isaszeg 
város polgárait, hogy az „Isaszeg Ízei” Gasztronómiai Ha-
gyományôrzô Egyesület és az Isaszegi Gasztronómiai Asz-
taltársaság 2011 év pünkösdvasárnapján, június 12-én, 
„Ne játssz a tûzzel!” elnevezéssel városi fôzônapot kíván 
rendezni az isaszegi sportpályán. 

A gyermekek a paprikás krumpli fôzésében és pala-
csintasütésben, a felnôtt csapatok pedig a hagyományos, 
tájjellegû egytálétel készítésében mérethetik össze tudá-
sukat.

A versenyre 4–6 fôs csa-
patok jelentkezését várjuk.

Az elôzetes részvételi 
szándékot a Csata Vendég-
lôben, Könczöl Gábor üzlet-
vezetônél lehet bejelenteni.

A városi fôzônappal kap-
csolatos további részleteket 
az Önkormányzati Tájékoz-
tató júniusi számában kö-
zöljük!

Mindenkit szeretettel vá-
runk!
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innen-onnan

Hévízen jártunk
Az Isaszegi Nyugdíjasok Önsegélyezô Klubjának Vadrózsa 
tánccsoportja 2011. március 27–29-én a Hévízen megren-
dezett „Nyugdíjas Ki mit tud?” elôdöntôn vett részt három 
mûsorszámmal.

A szereplôkön kívül több hozzátartozó és klubtag is ve-
lünk tartott. A Volánbusztól egy különjáratot kapott csapa-
tunk, amely Budapestrôl Hévízre és vissza is szállított ben-
nünket.

A Hévízi-tó közelében, a Majerik szállodában minden 
igényt kielégítô fogadtatásban, ellátásban volt részünk. A ver-
senyt megelôzô napon ismerkedési estet rendeztek az Isa-
szegrôl, Szegedrôl és Szentesrôl érkezett versenyzôk és ven-
dégek részére, mely rendkívül jó hangulatban telt. Hétfôn, a 
verseny napján nagy izgalommal készültünk a megméret-
tetésre. Produkciónk csárdásból, görög táncból és egy cigány 
táncból állt. 

Az egész csapat jól érezte magát, szép és gazdag élmé-
nyekkel tértünk haza. Isaszegrôl Budapestre és vissza is busz-
szal mentünk, amit nagyrészt Hatvani Miklós polgármester 
úrnak is köszönhetünk. Az útra elkísérte a csapatot Mészáros 
Gusztávné Piroska képviselô asszony.

A Ki Mit Tud eredményérôl április végén írásban tájékoz-
tatják a klubot.

Harmati Lászlóné
Isaszegi Önsegélyezô Nyugdíjas Klub elnökasszonya

Olvasói levelek
Új rovatot nyitunk, amelyben helyt szeretnénk adni olvasói kérdések megválaszolására. Kérjük, hogy amennyiben 
közérdekû kérdésre szeretne választ kapni, írjon nekünk e-mailben az ujsag@isaszeg.hu címre vagy levélben szer-
kesztôségünk címére.

Kérdés érkezett olvasónktól: Mire fordítja az önkor-
mányzat a kommunális adóból befolyó rengeteg pénzt?

Megkérdeztük Hatvani  Miklós polgármestert, aki el-
mondta, hogy Isaszegen az adók mértéke a környezô tele-
pülésekéhez képest alacsony. A kommunális adóból évente 
körülbelül 20 millió forint folyik be a város költségvetésébe, 
amely a kiadásokkal összehasonlítva nem is olyan sok, hi-
szen például csak a város közvilágításának számlája évente 
28 millió forint. Bár a lakosság számára az adók alacsony ösz-
szege kedvezô, de tudni kell azt is, hogy a város számára az 
adóbevételek jelentik a megvalósítható fejlesztések forrását.

Többen panaszolták az Ady Endre utcai játszótér jelen-
legi állapotát, illetve kevesellték a biztonságot nyújtó el-
kerítést. 

Pénzes  János alpolgármester kérdésünkre elmondta, 
hogy ez az építkezés még folyamatban van, és a játszótér 
végleges átadása júliusban, a Város Napján fog megtörténni. 
Addig is kéri, hogy amennyiben az átadás elôtt használják, 
akkor fokozott felügyelettel tegyék ezt. 

Tisztelt Szerkesztôség!
Kezdettôl olvasója vagyok újságjuknak, és örömmel látom, 
hogy a  lap  egyre  jobb.  Szerintem nagyon  jó,  hogy  egyre 
több  témával  kapcsolatos  írások  jelennek  meg.  Szívesen 
olvastuk az egészségrôl szóló cikkeket, nagyon örülünk az 
isaszegi ízekben megjelent írásoknak. A legutóbbi számban 
megjelent írással, ami a családokról szólt, nagyon egyetér-
tek. Jó az is, hogy bemutatják a civil közösségeket, mint pl. 
a Keresztény Családok Közössége, mert  így értesülhetünk 
a programjaikról. Száraz Józsefné minden szavával egyet-
értek, és azt szeretném, ha több olyan írás jelenne meg a 
lapban, ami a családokkal, a gyermekneveléssel és az em-
beri kapcsolatokkal  foglalkozik, mert nagyon elkeserítô az, 
hogy a család már szinte semmit nem jelent az emberek-
nek. Pedig egészséges lelkû gyerekeket csak boldog család 
tud nevelni, ezért a családi élet a legfontosabb dolog.

Szabó Jánosné
A fenti levél tartalmával szerkesztôségünk egyetért, és 
törekedni fogunk rá, hogy a jövôben minél több család-
dal kapcsolatos írás jelenjen meg lapunkban. Köszönjük.
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ciVil fórum
Civil fórum
Isaszeg Város Önkormányzatának legfontosabb törek-
vése a civil szervezetekkel kapcsolatosan, hogy azok 
helyi társadalmi szerepvállalását segítse, erôsítse. Az 
önkormányzat a kötelezôen ellátandó feladatait a pol-
gárok közremûködésével és részvételével tartja teljes-
körûen megvalósíthatónak. 
Az elôzô évek gyakorlatának megfelelôen idén 1 500 000 
forinttal támogatja az isaszegi civil szervezeteket, és 
hat szervezettel megállapodást kötött a helyi közmû-
velôdési feladatok ellátására.

Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti partnerség 
megerôsítése érdekében 2011. március 22-én másodszor 
került megrendezésre a „civil fórum” a Polgármesteri Hi-
vatal nagytermében, amelyet az önkormányzat részérôl 
Dr. Kardos Gábor alpolgármester és a civil kapcsolatokért 
felelôs Humánerôforrás és Közoktatási Bizottság kezdemé-
nyezett. 

A fórum meghívott vendége Dr.  Fekete  István, a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi és Civil 
Kapcsolatok fôosztályvezetô-helyettese volt. A rendezvé-
nyen ismét szép számmal jelentek meg a civil szervezetek 
képviselôi, akik a meghívott elôadótól tájékoztatást kaphat-
tak az elkövetkezô idôszak jelentôs változásairól.

Az elôadó elmondta, hogy az anyagi forrásokban és 
több közigazgatási jogszabályban is jelentôs változtatás vár-
ható, amely többek között érinteni fogja a Nemzeti Civil 
Alapprogramot. Kedvezôtlen változás a civil szervezetek 
számára, hogy a nehéz gazdasági helyzet miatt a támogatá-
sok drasztikusan csökkennek. 

A pályázatokon elnyert támogatási összeg felhasználási 
ideje is megváltozik: 4–5 hónapra lerövidül, és az idei pá-
lyázatokról az elszámolást és a beszámolót 2011. szeptem-
ber 30-ig kell megtenni. A jövô évi támogatásokat már az új 
konstrukcióval, új elvek mentén biztosítják.

A változtatások egyik fontos célja, hogy a támogatások-
ból elsôsorban ne az adminisztrációs költségek, hanem a 
valós civil tevékenység, a rendezvények finanszírozása tör-
ténjen. Megoldást keresnek arra is, hogy a nem létezô szer-
vezeteket egy új regisztrációs rendszerrel kiszûrjék.

Az elôadó a civil szervezetek kérdéseinek megválaszo-
lása során elmondta, hogy az NCA rendszere állami befo-
lyástól mentes, mert az általuk megválasztott kétharmados 
döntési többségben lévô civil delegáltak bírálják el a pályá-
zatokat, ôk döntenek a rendelkezésre álló pénz szétosztá-
sáról. 

Arra a felvetésre, hogy a civil szervezetek nehéz hely-
zetben vannak, mert képviselôjüknek egyszerre kell vállal-
kozónak, politikusnak és dolgozónak is lennie, az elôadó 
válaszában összefogásra biztatta a helyi szervezetek képvi-
selôit. Az önkormányzatok partnernek tekintik a helyi civile-
ket, hozzájárulnak a szervezetek megmaradásához, de min-
denképpen az együttmûködés lenne a valódi megoldás, a 

jövôt az egységben látja. Ha egy pályázóképes, nagy vagy 
közepesen nagy szervezet összefogná a helyi civileket, ak-
kor akár milliós nagyságrendû pályázatok is hozzáférhetôvé 
válnának. A közösségvállalás pedig alkalmas lenne a napi 
problémák kezelésére, arra, hogy egy civil szervezet fôként 
a vállalt program szervezésére tudjon koncentrálni.

Dr. Fekete István fôosztályvezetô-helyettes köszönetét 
fejezte ki a város önkormányzatának a fórum megvalósítá-
sért és a civileknek nyújtott segítségért.

Adorjánné Fehér Éva
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Talán sokan nem tudják, hogy a fenti írás azon az emlékmûvön olvasható, amely a gödöllôi Dózsa 
György úti temetôben található, s mely emlékmûvet a magyar honvédsereg egyik legdicsôségesebb csa-
tájának, az 1849-es isaszegi csatának emlékére állították fel az ütközet ötvenedik évfordulóján, 1899-
ben. A szobor Szász Gyula szobrászmûvész alkotása. Mellette honvédsírok találhatók, melyekbe a csa-
tában elesett honvédek egy részét temették el. 

Kossuth Lajos, aki nyolcadik napja követte a honvéd vezérkart, április 7-én Gödöllôn a következôket 
írta az Országos Honvédelmi Bizottmánynak: „Tegnap vitéz seregeink az ellenségnek seregét Isaszeg 
vidékének irtózatos pozícióiból tökéletesen kiverte. Tisztelettel kell meghajolni Görgey fôvezér elôtt, 
a többi vezérek elôtt és az egész lelkesült hadsereg elôtt. Minden ember teljesíté kötelességét.”

A kötelességük teljesítése közben elhunyt honvédek sírjait ez évben a Törté-
nelmi Vitézi Rend dr.  vitéz  Bucsy  László törzs-

kapitány úr támogatásával felújíttatta, így az 
isaszegi csatát követôen Gödöllôre érkezô 

23. Tavaszi Emlékhadjárat hagyományôrzô 
résztvevôit rendezett sírok fogadták. A tá-
rogató „felsíró” hangja mellett a temetôi 
csendben, az egybegyûlt koszorúzók fe-
lett ott lebegett az itt nyugvó hôs honvé-

dek dicsô vitézi szelleme:
„Ha a végítélet hajnalán, halljátok majd az Úr szavát

Szabad hazában szóljatok a sírból
Szabad Hazáért bátran haltunk.”

vitéz Bodrogi Imre

Koszorúzás Gödöllôn az isaszegi csata emlékmûve elôtt

„Az isaszegi csatában megsebesült s Gödöllôn elvérzett hôs honvédek emlékének emelte a Kegyelet.”
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A solymászat nemzeti örökségünk

A Magyar Solymászegyesület 1939-ben alakult, olyan jelentôs személyek közremû-
ködésével, mint Nemeskéri Kiss Géza, Galántai Lelovich György, Bástyai Lóránt.

Jelenleg 120 solymász van az egyesületben, és körülbelül 60–70 fô aktív, akik 
konkrétan madarakkal foglalkoznak, vadásznak. A solymászatnak többezer éves ha-
gyománya van, és ez idô alatt a lényeges dolgok semmit nem változtak a madarak 
idomítása kapcsán.

Egyesületünk minden évben 10–12 alkalommal szervez közös solymászatot tagjainak, évente egy alkalommal pedig 
nemzetközi solymásztalálkozót. Nemzetközi találkozóink rendkívül sikeresek, volt olyan év, amikor 17 ország solymászai is-
merkedtek a hazai vadászterületekkel.

A solymászok nem csak madarakat tartanak, vadásznak, solymászati bemutatókat tartanak, hanem madarak károsítása 
ellen is fellépnek vadászmadaraikkal. Például a Ferihegyi Repülôtéren évek óta röpítenek sólymokat, hogy mentesítsék a lég-
teret a madárcsapatoktól, megelôzve a repülôgép-baleseteket, vagy Tokaj szôlôi felett repített ragadozó madarakkal védik meg 
a termést a lakmározó seregélycsapatoktól.

Hazánkban minden ragadozó madár védett, tartásához különleges engedélyeket kell beszerezni, illetve négy nehéz vizs-
gán megfelelni.

Igazi sikerrel zárult egyesületünk legnagyobb léptékû programja, az UNESCO szellemi világörökség-jegyzékre történô je-
lentkezés. Elsô lépése a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékébe kerülés. A Magyar Unesco Bizottság Kulturális Albizott-
sága bírálta el beadványunkat – számunkra kedvezôen. 2010 szeptemberében dr. Réthelyi Miklós nemzeti erôforrás minisz-
ter bejelentette, hogy a magyar solymászat felkerült a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékére. Ezzel az eseménnyel a 
magyar solymászat hivatalosan is elismerést nyert, végérvényesen bekerült nemzetünk megôrzendô kincsei közé.

Az Európai Unió parlamentje megemlékezett 2011. január 19-én az UNESCO nyilatkozatáról, amely a solymászatot fel-
vette a szellemi kulturális világörökség jegyzékébe. Ez kiváló alkalom volt arra, hogy a solymászat bemutatkozzon az Európai 
Parlament döntéshozóinak. Az eseményre a világ számos országából érkezetek solymászok.

Szabó László
vadgazdálkodási szakmérnök
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sport

A Magyar Országos Véderô Egylet (MOVE) 1918 végén az 
I. világháborúban harcolt katonatisztek bajtársi szövetsége-
ként jött létre. Célja a haza védelme, a keresztény nemzeti 
eszmék ápolása, a kommunista ideológia elleni küzdelem, 
majd a trianoni békediktátummal elszakított területek vissza-
szerzése volt. Érdekvédelmet remélve tömegesen lettek tag-
jai a szomszéd államokhoz került országrészekbôl a magyar 
nemzetiségük miatt menekülni kényszerülô tanítók, papok, 
hivatalnokok, földbirtokosok és gazdák is. A vidék sportolói 
– más pénzügyi támogatás hiányában – fennmaradásuk ér-
dekében csatlakoztak a szervezethez.

Isaszegen a MOVE Lövész és Sport Egyesület 1927-ben 
alakult meg. A Pest–Pilis–Solt–Kiskun-vármegye levéltárá-
ban ôrzött jegyzôkönyv szerint az 1934. február 11-i újjá-
szervezôdô közgyûlésükön a 103 tagból 70 volt jelen, akik a 
következô vezetôséget választották: Díszelnök: Szabó Károly 
nyugállományú vezérkari ezredes. Elnök: Schwertner Lajos 
községi fôjegyzô. Társelnökök: Strizs  József esperes plébá-
nos és vitéz Máthé Lajos belügyminiszteri titkár. Alelnökök: 
Horváth  József  Béla nyugdíjas ôrnagy, Meleghegyi  Sán-
dor mészáros és hentes. Ügyvezetô alelnök: Stiegler Géza 
MÁV-segédtiszt. Fôtitkár: Edelényi  János községi aljegyzô. 
Pénztáros: ifj. Klincsek István községi aljegyzô. Pénztárellen-
ôr: Volentér István községi fogyasztási ellenôr. Választmányi 
tagok: dr.  Barabás  Géza községi orvos, dr.  Glass  Sándor 
MÁV orvos, Kovács Ferenc községi adóügyi jegyzô, Vojt Ist-
ván községi bíró, Csajkovszki  István gazda, Ondrik Mihály 
erdész, Káró János MÁV-tiszt, Ottrok Károly MÁV-segédtiszt, 
ifj.  Ragács  Fülöp gazda, Grósz  János kocsmáros, Székely 
László dohánygyári mûszerész.

A MOVE egyesület törzshelye településünkön a vasútál-
lomás közelében lévô, a Rákos-patak mellett akkor strandot 
is üzemeltetô, tavaly lebontott, Rózsa utcai Grósz (Gyarmati) 
vendéglô volt. A tagok itt jöttek össze gyûlésekre, bálokra, ze-
nés vacsorákra, s innen indultak lôgyakorlatokra, versenyekre 
és vadászatokra is.

Az isaszegi felnôtt futballisták 1935–36-ban még a Le-
vente Egyesület színeiben remekeltek: a Rákosligeti SE mö-
gött ezüstérmet szereztek a Közép-magyar Labdarúgó Alszö-
vetség I/B osztályában. Mivel azonban a leventemozgalom 
csak az akkori ifjúsági felsô korhatárnak számító 21 éves 
életkorig támogathatta a sportolást, a labdarúgó-szakosztály 
1936 nyarán a MOVE egyesületbe ment át. Így azon kívül, 
hogy az öltözô a Rákóczi utcában lévô leventeotthonból át-
került a Görgey utca és a Roham utca sarkán lévô Skribek 
vendéglôbe, a „Szebb jövôt” köszöntés is megváltozott a 
„Becsülettel a hazáért” üdvözlésre. A felnôtt és az ifi csapat 
1942 nyaráig továbbra is a KÖLASZ I/B osztályában verseny-
zett dobogó környéki helyezéssel.

Pluhár István, az elsô magyar rádiós sportriporter 1942-
ben megjelent Magyarország sportegyesületeinek történe-
te címû könyve a MOVE Isaszegi Társadalmi és Sport Egye-
sületrôl a következôket tartalmazza: Alakult  1927.  évben. 

Sportpályájának helye: Isaszeg, Dányi út. Befogadó képes-
sége: 3000 személy. Mûködô szakosztályai: labdarúgó és 
lövész. Igazolt játékosainak száma: 124. Elnök: Veress Fe-
renc. Lövész szakosztályvezetô: vitéz Pintér Sándor. Labda-
rúgó-szakosztályvezetô: Szendrô János. Labdarúgó intézô: 
Szamosi István.

A fénykép 1940-ben készült, s rajta a MOVE Isaszegi 
Társadalmi és Sport Egyesület KÖLASZ I/B osztályában sze-
repelt felnôtt labdarúgócsapata látható. Felsô sor: Székely 
László választmányi tag, Tihanyi Mihály, Kovács Béla, Sza-
mosi István intézô, Pálinkás József, Nagy József, Juhász Ist-
ván és Szendrô János szakosztályvezetô. Középsô sor: Du-
dás Vince, Pogány Mihály és Klincsek Pál. Alsó sor: Kátai 
István, Marosvölgyi József és Hrustinszki Mihály.

Szendrô Dénes

Fekvenyomó bajnokság

A Somogy megyei Tab településen került megrendezésre 
április 2-án és 3-án a Magyar Fekvenyomó Csapatbajnokság.

A Sebi Gym SE 6 versenyzôje közül többen is sérülések-
kel és komoly fájdalmakkal vállalkoztak a részvételre, mind-
ezek ellenére is a 12 induló csapatból a negyedik helyezést 
érték el. Versenyzôink az alábbi eredménnyel végeztek:

név (életkor) testsúly teljesítmény

Nádasdi Tamás (30) (84 kg) sikertelen

Hényel Péter (23) (89 kg) 117,5 kg

Kocsárdy Gergely (21) (97 kg) 110 kg

Sebestyén Tamás (31) (100,8 kg) 207,5 kg

Schönek Gábor (33) (165 kg) 195 kg

Havai Viktor (30) (139 kg) 227,5 kg

Külön említésre méltó Havai Viktor, aki a rendezvényen a 
legnagyobb súlyt, 227,5 kg-ot teljesítette sikeresen, továbbá 
az egyesület alapító tagja, Sebestyén Tamás, aki 207,5 kg 
teljesítményével és 100,8 kg-os testsúlyával közel állt ah-
hoz, hogy abszolút kategóriagyôztes legyen. Az isaszegi Sebi 
GYMS SE versenyzôi ismét helytálltak. Gratulálunk nekik!

Sebi Gym SE

100 éves az Isaszegi Sport Egyesület – IV. rész



isaszegi ízek
A lagzis kalács
Május hónaphoz számos népszokás, hagyomány kapcsolódik, amit fôként vidéken ôriznek még az emberek. Ezt a 
hónapot a szerelem idôszakának és az új élet születésének is tartják. És ha szerelem, akkor mi is jelképezhetné a leg-
szimbolikusabban, mint egy igazi nagy lagzi. A hagyományos, népszokásokat is felelevenítô, sátoros lagzikhoz pedig 
elengedhetetlenül hozzátartozott a kemencében sütött, finom, lagzis kalács. Megkerestük a már 95 éves, idôs nénit, 
akinek a kemencében sült kalácsát talán nincs is olyan ember, aki ne kóstolta volna meg egy isaszegi lagziban.

Kiss  Vincéné  Annus  néni 1916-ban született Isaszegen. 
Édesapjával kettesben éltek, majd 19 évesen férjhez ment. 
Négy gyermekük született, sokáig albérletben éltek szegé-
nyen, de nagy boldogságban, ma pedig már 7 unokája és 5 
dédunokája szeretetével körbevéve.

– Mikor kezdett el Annus néni a családján kívül má-
soknak is sütni-fôzni? 

– Sokáig nem volt munkahelyem. Eljártam Ilkára aratni, 
dolgoztam a földeken, meg jártam vidékre vonattal, batyuval 
a hátamon, hogy olcsóbban tudjam megvenni a piacokról, 
házaktól az élelmet. Így próbáltam a családomat ellátni, mi-
közben a férjem a vasútnál dolgozott. Aztán 1963-ban Pé-
celen, egy vendéglô konyháján kezdtem el dolgozni, majd 
1970–75-ig a gödöllôi gépgyárban, egészen a nyugdíjig. 
Csak 1974-tôl jártam el a lagzis házakhoz, és akkor én már 
nem voltam túl fiatal.

– Milyen volt egy ilyen 
lagzinak az elôkészülete, 
és mi volt ebben az Ön fel-
adata?

– Parasztlagzik voltak ak-
kor, sátorosak, sok-sok ven-
déggel. Az elôkészületek már 
kedden elkezdôdtek, a 12 
féle süteményhez és az éte-
lek elkészítéséhez idô kellett. 
A kalácsot csak csütörtö-
kön kezdtem el sütni, ami-
hez még a kemencét is én 
gyújtottam be. 11–12 kalács sült egyszerre a nagy, fekete, 
magas szélû tepsikben, amit erre a célra csináltattam. Volt, 
hogy 35–36 db is készült egy esküvôre. Aztán pénteken kez-
dôdött a disznó- és baromfivágás. Akkoriban nem volt még 
hûtôláda, és hogy a húsok meg ne romoljanak, letettük a 
kôre, és ecetes rongyokkal, többnyire függönyökkel 
takartuk le, hogy a legyek ne menjenek rá, de 
azért még levegô érje. 

– Aztán eljött a szombat, a nagy nap. 
Milyen ételeket készített a vendégeknek?

– Régen az ebéd ragu- vagy májgom-
bócleves volt, aztán már csak hurka és 
kolbász következett. A pörkölt és a fasírt 
ebédre már csak késôbb jött divatba. Va-
csorára tyúkhúsleves és leveshús, sült és 
rántott hús, ludaskása kétféle körettel és 
hozzá savanyúval volt. Aztán jöttek a sü-
temények és torták, hajnalban az utolsó 
ételként töltött káposztát szolgáltunk fel. 

– Meddig tartott a munka?
– Szombat kora reggeltôl vasárnap 4 óráig szinte meg-

állás nélkül fôztem, hiszen akkoriban – fagyasztóláda nélkül 
– nem tudtam elôre készülni. Amikor már kezdett pirkad-
ni, csak akkor indultam el, gyalogosan, a fáradtságtól majd 
összeesve, cipelve az edényeimet mentem hazafelé. Volt 
úgy, hogy az utcánk elején a kerítést még szombaton zöldre 
festették, és én a kimerültségtôl alig látva azt hittem, hogy 
eltévedtem.

– Hány esküvôre volt hivatalos egy évben és mennyi 
vendég volt?

– Általában májustól októberig voltak az esküvôk, a csúcs-
idôszak az május és augusztus volt, ekkor minden hétvégén 
dolgoztam. Egy esküvôn átlagban 150 meghívott volt.

– Említette, hogy kemencében sütötte a kalácsot. Sa-
ját háznál?

– Van saját kemencém, 
és egészen a ´90-es évek vé-
géig magam sütöttem benne. 
4 éve is üzemelt még, de én 
már csak irányítottam a mun-
kát, mutattam a gyerekeknek, 
hogyan kell csinálni. Amikor 
a lagzis házaknál dolgoztam, 
és volt a közelben kemence, 
a házigazdák megengedték, 
hogy ott süssük meg a ka-
lácsot, így nem kellett vele 
messzire menni. Amíg bírtam, 
mindig én gyúrtam a tésztát a 

saját kezemmel, mert az állagát éreznem keltett, hogy tud-
jam, mikor jó.

– Annus néni nagyon szerethette a munkáját.
– Büszke vagyok arra, hogy a násznép apraja-nagy-

ja mindig meg volt elégedve a fôztömmel, és 
generációk hívtak meg az esküvôjükre az ün-
nepi ételt megfôzni. Voltam olyan családnál, 
ahol a szülôk, a nagyszülôk és még az uno-
kájuk esküvôjére is én fôztem, és elôfordult 
olyan is, hogy annyira szegény volt a fiatal 
pár, hogy nem fogadtam el tôlük a munká-
mért semmilyen fizetséget. Örültem, hogy 

én is hozzátehettem valamit.
– Annus néni, meg osztja az olva-

sókkal a lagzis kalács receptjét?
– Igen, szívesen.

Adorjánné Fehér Éva

Lagzis kalács 
Hozzávalók: 1,7 kg liszt, 1 liter tej, 35 dkg cukor, 5 dkg élesztô, 2 tojás sárgája, 1 tojás fehérje habnak felverve, 3 dkg mazsola, 2 dkg vaníliás cukor, 12 dkg ol-vasztott margarin, 1 citrom héja, pici só, kakaó, olvasztott zsír.

Elkészítés: A kovászt elôzô este el kell készíteni a lisztbôl és az élesztô felébôl, majd meleg helyiségben hagyni. Másnap reggel a kovászt, a cukros meleg tejet és az élesztô másik felét össze kell dagasztani úgy, hogy közben folyamatosan hozzá kell adni a tojássárgáját, a habbá vert tojásfehérjét és a többi hozzávalót egy olvasztott zsírral kikent teknôben. Negyedrészt elveszünk a megkelt kalács-ból, amibe a kakaóport beledolgozzuk. Ha kész van, 2–3 órát pihentetjük, majd szaggatjuk és összefonjuk. Tepsibe téve még hagyjuk kelni, majd sütés elôtt megkenjük tojássárgájával. A sütés 1,5 óra, végül a kisült kalács tetejét még megkenjük cukros vízzel.
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programajánló
 sportrendezVény
Gyermek labdarúgó-torna május 1-jén 900 órától a sport-

pályán
„Nagy vagy – mindenben” Szabadidôstevékenység-válasz-

tó nap a sportpályán május 22-én

 kiállítás
Május 7-én 1700 órakor Héder Mária Gabriella és Szkotincz-

ky Péter (a Fôvárosi Festô Stúdió tagjai) képkiállításá-
nak megnyitója a mûvelôdési otthonban

Május 30-tól június 3-ig Gyermekhét – kiállítások, színház, 
foglalkoztatók, gyermekkoncert a mûvelôdési otthonban

zene, tánc
Májfaállítás a lányos házaknál május 1-jén 
Május 8-án 1600 órakor a Csata Táncegyüttes tagjai kö-

szöntik az édesanyákat a mûvelôdési otthonban
Klapka iskola Szülôk-nevelôk bálja a Szisziben május 14-

én 1900 órakor
Május 28-án Májfadöntés a lányos házaknál, táncos mulat-

ság a mûvelôdési otthon elôtt

összejöVetelek, foglalkozások
Lengyel délután címû rendezvény kerül megrendezésre a 

Falumúzeumban május 22-én 1600 órakor a Múzeum-
barátok Köre szervezésében

Mosolysziget minden csütörtökön 1600–1700-ig a mûvelô-
dési otthon elôterében, az Evangéliumi Pünkösdi Közös-
ség Isaszegi Gyülekezetének szervezésében

Baba-mama klub minden pénteken 1000 órától a Katolikus 
Otthonban (Templom u. 22.)

Képzômûvész Kör minden szombaton 1600–1800 óráig a 
mûvelôdési otthonban A foglalkozás ingyenes. Érdeklôd-
ni lehet: Nagy Éva Vica (70/428-2148), Szilárdi Edina 
(30/990-5373) 

Családi Nap (ugrálóvár, csúszda, arcfestés, kézmûves prog-
ramok, vetélkedôk és ebéd) május 21-én 1000–1700 
óráig az Isaszegi Keresztény Családok Közössége szer-
vezésében a Katolikus Otthonban. A családi nap teljesen 
ingyenes

 szolgáltatások 
a mŰVelŐdési otthonban
Május 2-án 1800 órától KRESZ-tanfolyam jelentkezés és tá-

jékoztatás
A.S.A ügyfélszolgálat május 9-én 1100–1300 óráig
Babaruha börze május 21-én 800–1200 óráig. Baba-, 

mama- és gyermekruhák vására. Jelentkezés: Laci Anna 
(20/391-6683; lacianci@freemail.hu)

 elŐadás
Május 21-én 1000-tól Baba-mama klub, Csemete kuckó 

a mûvelôdési otthonban, bábelôadás: A szeretetreméltó 
sündisznócska 

 iskolai rendezVények
A Klapka György Általános Iskola és AMI napközis tanu-

lóinak bemutatója május 25-én 1700 órakor a mûvelô-
dési otthonban

A Klapka György Általános Iskola és AMI ütôs növendé-
keinek koncertje május 30-án 1800 órától a mûvelôdési 
otthonban

Angolnapközis
tábor

Isaszegen

30/55-747-32
3-7 éveseknek - június 27 - július 1
7-10 éveseknek - július 4 - július 8

Májusi állatorvosi ügyelet

V. 7–8. Dr. Rédling Tibor
Kistarcsa, Váci M. u. 2.

30/966-8415

V. 14–15. Dr. Sági László
Pécel, Tarcsai u. 16.

30/743-7973
30/940-4313

V. 21–22. Dr. Szeredi Levente
Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13.

20/353-4547

V. 28–29. Dr. Mile Attila
Pécel, Kálvin tér 2.

30/986-2643



X. évfolyam, 5. szám • 2011. május 23

Háziorvosi ügyeletek

2011. május
01. Dr. Horváth Anna 16. Dr. Kürti József
02. Dr. Kürti József 17. Dr. Horváth Anna
03. Dr. Horváth Anna 18. Dr. Eszlári Egon
04. Dr. Eszlári Egon 19. Dr. Déri István
05. Dr. Déri István 20. Dr. Tordai Gábor
06. Dr. Horváth Anna 21. Dr. Déri István
07. Dr. Eszlári Egon 22. Dr. Déri István
08. Dr. Eszlári Egon 23. Dr. Kürti József
09. Dr. Kürti József 24. Dr. Horváth Anna
10. Dr. Horváth Anna 25. Dr. Eszlári Egon
11. Dr. Eszlári Egon 26. Dr. Déri István
12. Dr. Déri István 27. Dr. Eszlári Egon
13. Dr. Kürti József 28. Dr. Sipos Tünde
14. Dr. Horváth Anna 29. Dr. Sipos Tünde
15. Dr. Horváth Anna 30. Dr. Kürti József

31. Dr. Horváth Anna

2011. június
01. Dr. Eszlári Egon 06. Dr. Kürti József
02. Dr. Déri István 07. Dr. Horváth Anna
03. Dr. Horváth Anna 08. Dr. Eszlári Egon
04. Dr. Eszlári Egon 09. Dr. Déri István
05. Dr. Eszlári Egon 10. Dr. Kürti József

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 
utca 4. Telefon: 28/452-851. Gödöllôn minden nap 2200 
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
Fogorvosi rendelô címe: Rákóczi u. 10., tel.: 28/495-237
Dr. Mészáros Zsuzsanna rendelési ideje:
hétfô, szerda: 1400–1900; kedd, csütörtök: 800–1200 óráig
Dr. Illényi Tamás rendelési ideje:
hétfô, szerda: 800–1200; kedd, csütörtök: 1400–1900 óráig

Anyakönyvi hírek
a 2011. 03. 15 –  2011. 04. 15. közötti idôszak 
eseményeirôl

Születések:

Feiler Máté  Külterület
Hajdu Csaba Szilárd  Ady Endre utca 18.
Vadász Dániel  Erkel Ferenc utca 20/3
Illényi Levente Hunor  Március 15. utca 69.
Cserényi Alex  Vörösmarty utca 1/b
Harmati Letícia  Thököly utca 10.

Házasságkötés:

Szilárdi Edina Edit és Sörös Péter

50 év egymás szeretetében:

Balázs Mária és Csányi János 1961. április 15-én kötöttek 
házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Halálesetek:
Kópor József (92) Aulich u. 8. A épület
Hernyes Jánosné Zemen Erika Margit (79) 
 Belsômajori utca 16.
Beliczai Józsefné Csitreni Anna (78) Széchenyi utca 25.
Kátai János (66) Széchenyi utca 10.
Harmati Ferencné Koncz Julianna (82) 
 Damjanich utca 17.
Petruska Gyula Sándorné Hrustinszki Mária Éva (68) 
 Mátyás király utca 28.
Ferencz Alajos (76) Szent László utca 31.
Hortobágyi Jánosné Lázár Veronika (80) Thököly utca 5.
Oláh Sándor (83) Mátyás király utca 47.
Orgoványi Istvánné Korita Katalin (70) 
 Külterület 5194 hrsz.
Bogár Józsefné Szécsényi Margit (78) 
 Kossuth Lajos utca 148.
Tóvizi Béláné Takács Ella (84) Erdô utca 13.
Dominkó Bálintné Csapó Irén (88) Bem utca 6.
Palánkai János (67) Mátyás király utca 4.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Polgármesteri Hivatal

Köszönetnyilvánítások
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik  felesé-
gemet, Petruska Gyulánét utolsó földi útján elkísérték, sírjára 
koszorút,  virágot  helyeztek,  és mélységes bánatunkban  rész-
véttel osztoztak.   Férje és gyermekei

Hálás  szívvel  mondunk  köszönetet  mindazoknak,  akik  édes-
anyánkat, Bogár Józsefnét utolsó földi útján elkísérték, sírjára 
koszorút,  virágot  helyeztek,  és mélységes bánatunkban  rész-
véttel osztoztak.  Fia, lánya és családjuk



Képesfa

Az 1849. április 6-án éjfélig tartó véres ütközet után a ma-
gyar honvédek teljes kimerültségben húzódtak össze az 
Isten szabad ege alatt, hogy megpihenjenek. A falu péceli 
végénél Kalmár Károly honvédszázados helyezkedett el az 
egységével. A történet szerint a kirendelt ôrség a fáradtságtól 
elaludt, így az egység védtelenül, kiszolgáltatottan maradt. 
Kalmár kapitány álmában megjelent a Szûzanya, aki figyel-
meztette ôt az ellenség közeledtére. A kapitány felriadt, és a 
távolban meglátta az osztrákok vonuló utóvédjét. Riadóztatta 
a csapatát, így azok megmenekültek a biztos haláltól. 

Szûz Mária tiszteletére és csodatevésének emlékére 
hársfát ültettek az esemény helyszínén. Az évek folyamán 
a lakosság ápolta a helyet és az emléket. A hársfa sajnos az 
idôk során elpusztult, de újabb fa ültetésével megmaradt a 
hely állandósága. 

Idén a lakosság többszöri kezdeményezése után Hanák 
Ede, a Történelmi Vitézi Rend tagja nagyszerû felajánlást tett 
a Szûzanyának és Isaszeg városának. Elhatározta, hogy a Ké-
pesfa környezetét méltó módon helyreállítja. Abban az eset-
ben, ha ez valóban sikerül, akkor Isaszeg egy szép emlék-
hellyel gazdagodik. Hanák Ede nem szaladgált támogatásért, 
ennek ellenére nagylelkû és önzetlen felajánlásához többen 
csatlakoztak. Az emlékhely kialakításának költsége milliós 
nagyságrendû, így nagyon fontos lenne a szép cél érdeké-
ben, hogy további segítséget kapjanak.

Sok ember vágya teljesedik be az emlékhely megépülé-
sével. Jó lenne, ha több, Hanák Edéhez hasonló, önzetlen, 
tenni és adni akaró lokálpatrióta lenne Isaszegen. 

A szerkesztôség figyelemmel kíséri az építkezést.
A Képesfa környezetének kialakítására segítséget 

mindenkitôl köszönettel fogadnak, ezzel kapcsola-
tos felvilágosítást az alábbi telefonszámon kaphatnak: 
70/398-3867.

Dr. Kardos Gábor

Az új Képesfa az Éden-Kert kertészetbôl,  
melyet a Csatangolók Táncegyüttes tagjai ültetnek el

Hanák Ede és lelkes csapata a helyreállítás közbenA hely emlékének tisztelete nemzedékrôl nemzedékre száll

A régi Képesfa


