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önkormányzati tájékoztató

Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház  
elnöke és Hatvani Miklós polgármester átadták 
az Álom-Vár Bölcsődét Isaszegen
Új, 60 férőhelyes bölcsődét adtak át Isaszegen 2014. március 10-én. Az Álom-Vár Bölcsődét működtető egyházi szer-
vezet, az MPE OCM rendkívül modern épületet mutatott be a nyilvánosságnak projektzáró rendezvényén. 

Az Európai Unió által támogatott, több 
mint 303 millió forint beruházású pro-
jekt zárórendezvénye egyúttal a böl-
csőde elkészültének ünnepi alkalma is 
volt. 

Isaszeg polgármestere, Hatvani 
Miklós köszöntőbeszédében üdvözölte 
a város újabb bölcsődéjét, amely lehe-
tőséget biztosít a helyi és a környékbeli 
családok számára gyermekeik napköz-
beni elhelyezésére. 

Durkó Albert, az MPE OCM misz-
szióvezetője beszédében büszkeségét 
fejezte ki, amiért a misszió hozzájárul-
hatott a települési és a térségi mun-
kanélküliség csökkentéséhez, a kisma-
mák munkába való visszatéréséhez, 
az esélyegyenlőség biztosításához. 

A misszióvezető megköszönte a köz-
reműködő partnerek segítségét a kivi-
telezésben, kiemelve a projekt eredeti 
kezdeményezőit, a környezettudatos 
bölcsőde megálmodóit, a Gábor Dé-
nes Számítástechnikai és Informatikai 
Oktatóközpont Alapítvány kuratóriumi 
elnökét, Keresztúri Sándort, valamint a 
Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakközépiskola igazga-
tóját, Keresztúri Jusztinát. 

Az Álom-Vár Bölcsőde intézmény-
vezetője, Zvada Éva a szakmai jö-
vőről beszélt. Hangsúlyozta, hogy az 
Álom-Vár Bölcsőde a szülők és gyer-
mekeik közötti elszakíthatatlan köte-
lékre fókuszálva vállalja a gyermekekről 
való napközbeni gondoskodást. Míg a 

szülők dolgoznak, a beíratott gyerme-
kek meghitt, családbarát, biztonságos 
környezetben tudhatóak. Olyan csalá-
dokat is várnak, akiknek csak néhány 
napi vagy órai gyermekfelügyeletre van 
szükségük.

Az ünnepélyes szalagátvágás előtt 
a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke, Pa-
taky Albert kért imában áldást a bölcső-
de minden érintettjére, majd az ünne-
pi momentummal jelképesen átadták 
a modern, 60 férőhelyes építményt, 
leendő használói nagy örömére. 

A  szakszerű gondozást, többlet-
szolgáltatásokat biztosító Álom-Vár Böl-
csőde nyitásával és a beiratkozással 
kapcsolatban tájékozódjon a bölcsőde 
honlapján: www.alomvar.hu. 
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A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata  
Kiadó: LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Szilárdi László  

Szerkesztô: Adorjánné Fehér Éva  
Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea  

Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.
telefon: 28/584-590 • e-mail: ujsag@isaszeg.hu • web: www.isaszeg.hu 

Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva. 

Észrevételeiket, javaslataikat, írasaikat várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail 
címre. Kérjük, hogy amennyiben írást szeretnének megjelentetni lapunkban, ezt 

elôzetesen, minden hónap 10-éig jelezzék részünkre. 

Szerkesztôségünk a lap terjedelmi korlátai miatt fenntartja a jogot a cikkek tartalmi 
változtatás nélküli rövidítésére. 

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

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

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

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

Részletek a képviselő-testület döntéseiből

A képviselő-testület a 2014. március 18-i ülésén elfogad-
ta a „Segítőkéz” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és 
az Aprók Falva Bölcsőde 2013. évi szakmai tevékenységé-
ről szóló beszámolóját, a Gödöllői Rendőrkapitányság és a 
Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2013. 
évi szakmai beszámolóját, továbbá a helyi felnőttháziorvo-
sok, gyermekorvosok, fogorvosok és védőnők elmúlt évben 
végzett szakmai tevékenységről szóló beszámolóit, megbe-
csülésüket és köszönetüket kifejezve az elvégzett munkáért.

A képviselő-testület módosította a szociális ellátásokról 
szóló 26/2013. (XII.18.) önk. rendeletében az intézményi 
étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj megállapításának 
módját az alábbiak szerint.
– 10% (80 Ft) a térítési díj – ide nem értve a népkonyhát 

–, ha az igénybe vevő családjában az egy főre számított 
havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregsé-
gi nyugdíjminimum legkisebb összegét, 28 500 forintot, 
egyedül élő esetén a 37 050 forintot, de minimum 50 
Ft/nap.

– 30% (240 Ft) a térítési díj, ha az igénybe vevő család-
jában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár 
nem haladja meg a 45 600 forintot, egyedül élő esetén 
az 57 000 forintot.

– 60% (480 Ft) a térítési díj, ha az igénybe vevő család-
jában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár 
nem haladja meg a 64 125 forintot, egyedül élő esetén 
a 71 250 forintot.

– 100% (800 Ft) a térítési díj, ha az igénybe vevő csa-
ládjában az egy főre számított havi családi jövedelem-
határ meghaladja a 64 125 forintot, egyedül élő esetén a 
71 250 forintot.

A  képviselő-testület felülvizsgálta Isaszeg Város Önkor-
mányzatának öt helyi civilszervezettel (Isaszegi Szent Már-
ton Lovas Hagyományőrző Egyesülettel, Határon Túli Magyar 
Emlékhelyekért Alapítvánnyal, Együttműködés Isaszegért 
Egyesülettel, Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvánnyal, Isa-
szegi Múzeumbarátok Körével) 2013-ban kötött közművelő-
dési megállapodásokat, és új megállapodást írt alá a Mozdulj 
Velünk Egyesülettel. 

A képviselő-testület jóváhagyta a Gödöllő Környéki Re-
gionális Turisztikai Egyesület (GKRTE) és Isaszeg Város Ön-
kormányzata között kötendő együttműködési megállapodást, 
Isaszeg számára meghatározó jelentőségű turisztikai ágazat 
fejlesztése – és a GKRTE helyi TDM-szervezetté történő nyil-
vánítása céljából.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Tisztelt állampolgárok!

A Nemzeti Választási Iroda a választá-
si értesítőket megküldte postai úton a 
választójogosultak számára. Azt a vá-
lasztópolgárt, aki 2014. február 7-ét 
követően kerül a település szavazóköri 
névjegyzékébe, a helyi választási iroda 
értesítő megküldésével tájékoztatja a 
szavazóköri névjegyzékbe történt fel-
vételéről.

Szavazni 2014. április 6-án 6.00 
órától 19.00 óráig lehet, személye-
sen a választási értesítőben megjelölt 
szavazóköri szavazóhelyiségben, vagy 
mozgóurnával. 

Isaszeg városban 
a szavazókörök helyei
001. számú szavazókör: Isaszegi 

Polgármesteri Hivatal (kijelölt sza-
vazókör az átjelentkezéssel szava-
zók részére), 2117 Isaszeg, Rákó-
czi utca 45.

002. számú szavazókör: Általános is-
kola, 2117 Isaszeg, Madách utca 1.

003. számú szavazókör: Általános is-
kola, 2117 Isaszeg, Madách utca 1.

004. számú szavazókör: Általános is-
kola, 2117 Isaszeg, Madách utca 1.

005. számú szavazókör: Általános is-
kola, 2117 Isaszeg, Kossuth Lajos 
utca 85.

006. számú szavazókör: Általános is-
kola, 2117 Isaszeg, Kossuth Lajos 
utca 85.

007. számú szavazókör: Általános 
iskola, 2117 Isaszeg, Tóth Árpád 
utca 1.

008. számú szavazókör: Általános 
iskola, 2117 Isaszeg, Tóth Árpád 
utca 1.

A  fenti szavazókörökbe tartozó utcák 
jegyzéke a város honlapján (www.
isaszeg.hu) megtalálható (1/2013. 
[VII.25.] HVI határozat).

A  szavazóhelyiségben az a választó-
polgár szavazhat, aki a kinyomtatott 
szavazóköri névjegyzékben szerepel. 

A szavazás feltétele, hogy a válasz-
tópolgár személyazonosságát igazolja 
a következő érvényes igazolvány(ok) 
bemutatásával:

A) lakcímigazolvány és 
– személyazonosító igazolvány vagy
– útlevél vagy
– vezetői engedély vagy

B) a lakcímet vagy személyi azonosítót 
tartalmazó személyazonosító iga-
zolvány.

Mozgóurna igénylése
Az a választópolgár, aki a szavazóköri 
névjegyzékben szerepel, de nem tud 
elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott 
adja le a szavazatát, mozgóurnát kér-
het. A mozgóurna igénylésének okát a 
törvény korlátozza: csak az a választó-
polgár kérhet mozgóurát, aki azért nem 
tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert 
egészségi állapota vagy fogyatékossá-
ga, illetve fogva tartása miatt gátolt a 
mozgásában. Egyéb indokok (például 
munkavégzési kötelezettség teljesíté-
se) alapján nincs lehetőség mozgóur-
na igénylésére. 

Az átjelentkezéssel szavazók részé-
re kijelölt szavazókörben az eredetileg 
is a szavazókör névjegyzékébe tartozó 

választópolgárok tekintetében a szava-
zatszámláló bizottság szintén csak ille-
tékességi területén belülre viheti ki a 
mozgóurnát, az átjelentkezett választók 
esetében azonban az egész települé-
sen köteles ezt teljesíteni.

Mozgóurna iránti kérelem  
benyújtása
– 2014. április 4-én 16 óráig 

(HVI-hez) – személyesen, levél-
ben, a valasztas.hu honlapon, ügy-
félkapun: magyarorszag.hu;

– 2014. április 6-án 15 óráig 
(SZSZB-hez) – írásban, meghatal-
mazott útján is teljesíthető.

Átjelentkezés
Átjelentkezéssel az a választópolgár 
szavazhat, aki a szavazás napján Ma-
gyarország területén, de a magyar-
országi lakcíme szerinti szavazókörtől 
eltérő helyen tartózkodik. Tipikus eset-
ben ez azt jelenti, hogy egy másik tele-
pülésen tartózkodó választópolgárnak 
nem kell hazautaznia a választójoga 
gyakorlásának érdekében.

Emellett annak a lehetőségét is 
biztosítja az átjelentkezés, hogy isasze-
gi lakcímén a mozgásában korlátozott 

választópolgár akkor is szavazhasson, 
ha nem otthon, hanem például az isa-
szegi ESE szociális otthonban, isaszegi 
rokonainál tartózkodik, de a lakcímétől 
eltérő szavazókör területén. Ebben az 
esetben a lakcíme szerinti szavazókör 
SZSZB-jétől nem kérhet mozgóurnát, 
hiszen azt az SZSZB csak a szavazókör 
területén belül viheti ki. Ha azonban a 
választópolgár átjelentkezési kérelmet 
nyújt be az isaszegi HVI-hez, átkerül a 
település e célra kijelölt szavazóköré-
nek 001. számú szavazóköri névjegyzé-
kébe, és e szavazókör SZSZB-jétől már 
kérheti, hogy mozgóurnával keresse fel 
ott, ahol tartózkodik a településen. 

Átjelentkezési iránti kérelem  
benyújtása a HVI-hez
a már átjelentkezését kérő állampolgár 
a kérelmét visszavonhatja vagy módo-
síthatja 2014. április 4-én 16 óráig.

Külképviseleti névjegyzékbe vétel
Az a választópolgár, aki a szavazóköri 
névjegyzékben szerepel, de a szavazás 
napján külföldön tartózkodik, Magyar-
ország nagykövetségén vagy főkonzu-
látusán szavazhat. A szavazás feltétele, 
hogy kérelme alapján a választópolgárt 

a HVI felvegye a külképviseleti név-
jegyzékbe. A HVI a kérelem alapján a 
választópolgárt felveszi azon külkép-
viselet névjegyzékébe, ahol a válasz-
tópolgár szavazni kíván, egyidejűleg 
feltünteti a lakcíme szerinti szavazókör 
névjegyzékén, hogy a választópolgár a 
külképviseleti névjegyzékben szerepel. 
A szavazóköri névjegyzék kinyomtatott 
példányán a külképviseleti névjegy-
zékbe felvett választópolgárok nem 
jelennek meg, így biztosítható, hogy 
egy választópolgár ne szavazhasson a 
külképviseleten és a lakóhelye szerinti 
szavazókörben is.

Külképviseleti névjegyzékbe vétel-
re irányuló kérelem benyújtása 2014. 
március 29-én 16 óráig lehetséges 
(HVI-hez) személyesen, levélben, a 
valasztas.hu honlapon vagy ügyfélka-
pun (magyarorszag.hu).

A fenti kérelem nyomtatványok 
letölthetőek a www.isaszeg.hu hon-
lapról.

További tájékoztatás kérhető az Isa-
szegi Polgármesteri Hivatal Helyi Vá-
lasztási Irodájában. Cím: 2117 Isaszeg, 
Rákóczi utca 45. Telefon: 28/583-
117.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Köszönet 

Az Önkormányzati Tájékoztató márciusi számában mondtam 
köszönetet mindazoknak, akik a honvédemlékmű felújításá-
hoz segítséget nyújtottak. A cikkből sajnálatos módon kima-
radt Markel István képviselőtársam neve, aki a gyűjtőurnákat 
készítette el, ezzel segítve az adománygyűjtést. 

Barkóczi József jelezte, hogy neve nem szerepel az ado-
mányozók listáján. Azonnal utánanéztünk, kiderült, hogy 
adománya tévedésből egy másik számlára került. A szüksé-

ges lépéseket megtettük, az adomány átkerül az emlékmű 
számlájára.

Az érintettektől elnézést kérek, még egyszer köszönöm 
minden segítő szándékú polgárnak nemeslelkűségét.

Kérem egyúttal, hogy amennyiben valaki a honvédem-
lékmű számlájára befizetett, és neve nem szerepelt az ado-
mányozók listáján, jelezze.

Kovácsné Halomházi Zsuzsanna képviselő
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Ingatlanok értékesítése, hasznosítása

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat az alábbiak sze-
rint kívánja értékesíteni, hasznosítani.

A 25 millió forint értékhatár feletti értékbecsléssel rendelke-
ző ingatlanokat pályázat útján történő értékesítéssel hirdeti 
meg. 

A Belsőmajori utca feletti építési telkek vételára az aláb-
biak szerint alakul: a 4039/98, 119, 120, 126, 137, 140, 
141, 142, 143, 144 és 145 helyrajzi számú ingatlanok el-
adási ára bruttó 7 200 000 Ft, a 4039/41, 42, 68 és 147 
helyrajzi számú ingatlanoké bruttó 8 000 000 Ft. 

Isaszeg belterület 4050 helyrajzi számú, 24 ha 6149 m2 
nagyságú ingatlant a 2007. évi értékbecsült áron, bruttó 
800 000 000 Ft azaz nyolcszázmillió forint vételárért kívánja 
értékesíteni a szabályozási tervben meghatározott célokra, a 
28/2004 (X.21.) rendeletében meghatározott módon, leg-
alább kettő külön értékbecslés elkészítése után.

Isaszeg város területén az alábbi ingatlanokat haszonbérleti 
szerződés alapján (a hasznosítás a terület művelési ágára 
tekintettel kaszálás) kívánja hasznosítani.
helyrajzi 

szám
művelési 

ág terület haszonbérle-
ti díj (Ft/év)

02/8 a dányi út bal oldalán 
lévő terület

szántó 5
legelő 5

5 ha 
6948 m2 63 867

02/7
dányi út bal oldalán, 

agárpálya előtti 
terület

szántó 5 2 ha  
1668 m2 26 204

Isaszeg város külterületén lévő iparterületeket az alábbi vé-
telárakon kívánja értékesíteni.
helyrajzi 

szám művelési ág terület 
(m2)

bruttó vételár 
(Ft)

015/66 kivett 7511 22 500 000 iparterület
015/67 kivett 6010 18 000 000 iparterület

Az Isaszeg Öreghegyen lévő zárt kerti ingatlanokat az alábbi 
vételárakon kívánja értékesíteni.
helyrajzi 

szám művelési ág terület 
(m2) eladási ár (Ft)

3035 kert 669 310 000
3122/3 szántó 1648  956 000 
3156 szőlő 1021 592 000 
3161 szántó 1600 1 000 000 
3187 szántó 640 260 000 

3198/2 szőlő 2090 1 200 000 
3211 szántó 2093 1 200 000 
3212 szántó 2133 1 200 000 
3237 kert ,szőlő 1302 750 000 
3241 kert, fásított terület 1302 750 000
3243 kert 1302 750 000
3253 kert, fásított terület 1946 903 000
3393 szántó, fásított terület 2492 2 000 000

helyrajzi 
szám művelési ág terület 

(m2) eladási ár (Ft)

3395 szőlő 1298 903 000
3401 kert 550 255 000
3602 kert, árok 1284 745 000
3649 szántó 2363 1 370 000

3394/2 szántó 1597 1 200 000 
3684/1 kert 740 429 000
4680/1 kert 674 4 000 000
4680/2 kert 683 4 000 000

Vételi szándék esetén, külön értékbecslés alapján kívánja ér-
tékesíteni az alábbi belterületi ingatlanokat.

helyrajzi szám terület (m2) cím
461/3 1355 Rákóczi u. 75
461/4 1069 Rákóczi úti Csempebolt
4015/5  9992 Wellness előtti terület
4015/6 9992 Wellness előtti terület
4015/7 9988 Wellness előtti terület
4015/8 9992 Wellness előtti terület
4015/9 9990 Wellness előtti terület
4015/10 9990 Wellness előtti terület

Pályázat civilszervezetek, 
alapítványok támogatására

Isaszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
isaszegi székhelyű civilszervezetek, egyesületek, 
alapítványok támogatására.

A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani, 
amely a pályázati útmutatóval együtt letölthető a 
www.isaszeg.hu honlapról, vagy személyesen át-
vehető az Isaszegi Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálati irodáján vagy a titkárságán.

Az érvényes pályázat benyújtásának, a pályáza-
ti összeg felhasználásának a leírtakon túlmenően 
Isaszeg Város Önkormányzatának a közpénzek 
felhasználásáról és a közpénzekből nyújtott támo-
gatás rendjéről szóló szabályzat mellékletét képe-
ző dokumentumok kitöltése is feltétele, amelyek 
megtalálhatóak Isaszeg város honlapján a Civil 
szervezetek / Támogatási szabályzat menüpont 
alatt (http://www.isaszeg.hu/sites/default/files/
blokktartalmak/civil/tamogatasi_szabalyzat.pdf).

A  pályázatok érvényességét az ügyrendi, jogi 
és önkormányzati koordinációs bizottság ellenőrzi, 
és a humánerőforrás- és közoktatási bizottság tesz 
javaslatot a képviselő-testületnek az elbírálásra.

Határidők
• A pályázat benyújtásának határideje: 2014. áp-

rilis 7. (hétfő), 10.00 óra
• A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. 

április 15. (kedd)
• A támogatási szerződés megkötése: a képvise-

lő-testületi döntést követően
• A pályázat elszámolási határideje: 2014. de-

cember 15.

Egyebek
A pályázatokat zárt borítékban az Isaszegi Polgár-
mesteri Hivatal titkárságán kell leadni. Cím: 2117 
Isaszeg, Rákóczi u. 45. A borítékra rá kell írni: „Civil 
pályázat”.

A pályázatról bővebb információ kérhető Ador-
jánné Fehér Évától, telefon: 06-28/584-590, 06-
70/337-9666.

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

A támogatásokat a szervezetek kötelesek 2014 
évben felhasználni, az elnyert összeggel és a 
számlák másolatával az Isaszegi Polgármesteri Hi-
vatalban tárgyév december 15-ig elszámolni. 

Hatvani Miklós polgármester

Pályázat nyári szabadidős 
programok támogatására

Isaszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet kizárólag Isaszeg 
közigazgatási területén működő intézmények, közösségek számá-
ra nyári szabadidős programok támogatására.

A pályázatnak tartalmaznia kell
– a résztvevők számát, korát,
– a táborozás, program időpontját, helyét, időtartamát,
– csoportok esetében azok számát,
– a táborozás 1 fő/nap költségét,
– leírást a programról, annak teljes költségéről és a költségviselés 

arányairól, 
– a megpályázott összeget.

Határidők
• A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 7. (hétfő), 

10.00 óra
• A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. április 15. 
• Civilszervezetek, illetve nem saját fenntartású intézményeink 

esetén a támogatási szerződés megkötése: a képviselő-testüle-
ti döntést követően

• A pályázat elszámolási határideje: 2014. december 15.

Egyebek
A pályázatokat zárt borítékban az Isaszegi Polgármesteri Hivatal tit-
kárságán kell leadni. Cím: 2117 Isaszeg Rákóczi u. 45. A borítékra 
rá kell írni: „Nyári szabadidős program pályázat”. 

A pályázatról bővebb információ kérhető Adorjánné Fehér Évá-
tól, telefon: 06-28/584-590, 06-70/337-9666.

Az önkormányzat a saját intézményével nem köt támogatási szer-
ződést, ezen intézmények a helyi pénzügyi szabályozás szerint jut-
nak a támogatás összegéhez. A nem önkormányzati fenntartású 
intézményekkel és civilszervezetekkel támogatási szerződés meg-
kötésére kerül sor az Isaszegi Polgármesteri Hivatalban. A szerve-
zetek, egyesületek a rájuk vonatkozó rendelkezések szerint adhat-
ják be, számolhatják el pályázataikat. 

Az érvényes pályázat benyújtásának, a pályázati összeg felhasz-
nálásának a leírtakon túlmenően Isaszeg Város Önkormányzatának 
a közpénzek felhasználásáról és a közpénzekből nyújtott támoga-
tás rendjéről szóló szabályzat mellékletét képező dokumentumok 
kitöltése is feltétele, amelyek megtalálhatóak Isaszeg város hon-
lapján, a civil szervezetek menüpont alatt (http://www.isaszeg.hu/
sites/default/files/blokktartalmak/civil/tamogatasi_szabalyzat.
pdf). A támogatásokat a pályázat nyertesei kötelesek 2014. év-
ben felhasználni, a megkapott összeggel és a számlák másolatával 
tárgyév december 15-ig elszámolni. 
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Pályázati felhívás
Isaszeg város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás 
közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sze-
mélyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 
23. §-a alapján Isaszeg város közigazgatási területén helyi, 
autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pá-
lyázatot hirdet. 
1. Az ellátásért felelős neve, elérhetősége Isaszeg Vá-
ros Önkormányzata (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.). A kap-
csolattartó: Padányi József – kizárólag fax (28/583-118), 
e-mail (padanyi.jozsef@isaszeg.hu) vagy levél (2117 Isa-
szeg, Rákóczi u. 45.) útján – az ajánlati felhívás közzétételé-
nek időpontjától számítottan, 2014. június 16-án 9.00 óráig. 
2. Az eljárás tárgya Isaszeg város közigazgatási területén 
helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszál-
lítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása 
legalább a jelenlegi színvonalon, azaz kettő járaton, meg-
határozott menetrend szerint, kizárólagos joggal. Ezenfelül a 
szükséges menetrendek, jegyek, bérletek biztosítása, a pá-
lyázati kiírásban írtak szerint.
3. A pályázaton való részvétel feltételei A nyílt, magyar 
nyelvű, egyfordulós pályázaton részt vehet minden, a 2012. 
évi XLI. törvény 2. § 15. pontja szerinti szolgáltató, aki a tör-
vény 10. § (1) és (2) bekezdésében megjelölt autóbuszos 
személyszállító engedéllyel rendelkezik, és vele szemben 
nem állnak fenn a pályázati kiírásban meghatározott kizáró 
okok, továbbá megfelel az abban előírt alkalmassági felté-
teleknek, műszaki, szakmai, pénzügyi minimumkövetelmé-
nyeknek. 
4. A pályázati kiírás hozzáférési lehetősége A pályázati 
kiírás ára 100 000 Ft + áfa, amelyet a polgármesteri hivatal 
házipénztárában történő befizetéssel, vagy az önkormányzat 
11742049-15391528 számlájára történő utalással kell tel-
jesíteni. Pályázati kiírás átvétele a fenti összeg befizetésének 
vagy utalásának igazolásával egyidejűleg lehetséges az Isa-
szegi Polgármesteri Hivatal titkárságán (2117 Isaszeg, Rákó-
czi u. 45.), átvételi elismervény ellenében. 
5. A pályázat benyújtásának határideje (ajánlattételi 
határidő) 2014. június 16., 10.00 órai beérkezés. 
6. A pályázat benyújtásának helye és módja A pályáza-
tot legkésőbb az 5. pontban előírt határidőig történő beérke-
zéssel, két példányban, papír alapon (eredetiben, oldalszá-
mozva, oldalanként cégszerű aláírással ellátva, olyan módon 
bekötve, hogy azt megbontani ne lehessen), és további egy 
példányban CD-n, vagy DVD-n (az eredeti ajánlatról készített 
pdf formátumban) kell benyújtani az Isaszegi Polgármesteri 
Hivatal titkárságán (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.). Az ajánla-
tot zárt borítékban kell benyújtani, amelyen az alábbi felirat-
nak szerepelnie kell: „Személyszállítás autóbusszal, fel nem 
bontható 2014. június 16. 10.00 óráig”.
7. Az elbírálás módja A pályázati kiírásban meghatározott 
alkalmassági feltételek és bírálati szempontok szerint az ösz-

szességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásával. A pályá-
zati eljárást lezáró döntést Isaszeg Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozza meg.
8. Az elbírálás szempontjai A nyertes pályázó kiválasztása 
a bíráló bizottság javaslata alapján, az összességében leg-
előnyösebb ajánlat kiválasztásának módszerével történik a 
következők szerint.

Bírálati szempontok Maximális pontérték

1. A pályázó által ajánlott jegyár  
(legfeljebb 250 Ft) 10 pont

2. A pályázó által ajánlott teljes  
árú bérletár (legfeljebb 4000 Ft) 10 pont

3.
A pályázó által ajánlott  
kedvezményes árú bérletár  
(legfeljebb 1500 Ft)

10 pont

4.

A pályázó által az önkormányzattól 
igényelt ellentételezés mértéke  
(Ft/év, jelenleg áfamentes),  
de legfeljebb 400 000 Ft/hó  
áfamentes összeg

10 pont 
(Amennyiben a 400 000 
Ft/hó áfamentes összeg-
nél alacsonyabb összegre 
tesz ajánlatot: a 400 000 
Ft/hó áfamentes összeg 
és az ajánlat összege 
közötti különbség min-
den 10 000 forintja után 
további 1 pont)

5.

Referenciaigazolás közszolgáltatási 
szerződés alapján végzett,  
menetrend szerinti helyi  
személyszállítási tevékenységről, 
a pályázat benyújtási határnapját 
megelőző legalább 2 év folyamatos 
időtartamban

10 pont

6.

Az ajánlat benyújtásakor az autó-
buszokra meghatározott (pályázati 
kiírás 2.1.-től 2.4. pontjában írt) 
alkalmassági feltételek

Ezen alkalmassági feltételeknél 
kedvezőbb feltételekkel rendelkező 
autóbuszok igénybevételére tett 
ajánlat.

Feltételenként 10 pont
(mindösszesen 4 × 10 
pont, azaz 40 pont) 

Feltételenként további 
1–5 pont, (mindösszesen 
legfeljebb 4 × 5 pont, 
azaz 20 pont)

90 pont + az ajánlat 
tartalma szerint adható 
további pontok 

9. Az eredményhirdetés időpontja és helye 2014. jú-
nius 27., 10 óra, Isaszegi Polgármesteri Hivatal (2117 Isa-
szeg, Rákóczi u. 45.), nagyterem.
10. A szerződéskötés legkésőbbi időpontja 2014. jú-
lius 15. 
11. A szolgáltatás megkezdésének napja 2014. augusz-
tus 1., 00.00 óra. 
12. A szerződés időtartama 2014. augusztus 1. napjától 
2022. július 31. napjáig (8 év).

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Ûjabb kiemelkedő környezetvédelmi beruházás kezdődik 
Isaszegen

Hamarosan megkezdődik Isaszegen a 2004-ben bezárt hul-
ladéklerakó rekultivációja. 

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális hul-
ladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás sikeres pályázatot nyújtott be 29 település hul-
ladéklerakójának biztonságba helyezésére. Az Új Szé-
chenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program, KE-
OP-2.3.0/2F/09-11-2011-0005 számú pályázat keretében 
elnyert támogatás nettó 1 997 168 431 forint, ennek 85 szá-
zalékát az Európai Unió, 15 százalékát pedig a magyar állam 
biztosítja. A kivitelezői pályázatot a Strabag-MML Kft. nyerte 
el. Az öt körzetre bontott programban Isaszeg a II. körzetben 
szerepel Dány, Gödöllő, Szada, Tápiószecső és Valkó tele-
pülésekkel, amelyre 311 552 074 forint értékben kötöttek 
szerződést.

A rekultivációs munkálatok 2014 áprilisában indulnak, és 
ebben az évben be is fejeződnek.

Isaszeg önkormányzata 2009-ben csatlakozott a társulás-
hoz és a Zöld Híd Programhoz. Ennek köszönhetően kerülhet 
sor a 100%-ban támogatott pénzügyi forrásból megvalósu-
ló munkára, amiért városunknak nem kell fizetni. Az önkor-
mányzati társulás azzal a céllal jött létre, hogy a regionális 
hulladékkezelési problémákra tartós megoldást dolgozzon 

ki. A társulás számára kiemelt fontossággal bír a környezet-
védelem és az emberi egészség általános védelme, továbbá 
az erdő- zöldfelület- és általában az élővilág-védelmi feladat 
is. A tagönkormányzatok a kitűzött célok megvalósítása ér-
dekében hatékonyan együttműködnek a köz- és település-
tisztaság megóvásában, javításában, természeti kincsek, erő-
források feltárásában és védelmében. 

Pénzes János alpolgármester

Megtörtént a munkaterület átadása
A kivitelező STRABAG-MML Kft. részére a munkaterület át-
adása 2014. március 11-én megtörtént. Tekintettel arra, 
hogy a munkák jelentős földmunkával és földszállítással 
járnak, az önkormányzat a kivitelező felé a lakóterületektől 
távol lévő földutak igénybevételét jelölte meg a szállítások 
végzéséhez, a lakóterületek védelme érdekében. A kivite-
lező cégnek komoly zaj és por elleni védelmi tervet kellett 
készítenie, amit be kell tartania. Sajnos a Nap utcai ingat-
lanok esetében csekély mértékben ugyan, de észlelhető 
lesz a hulladéklerakó területén folyó munka. A rekultivációs 
munkák várhatóan ez év végéig – Isaszeg vonatkozásában 
– befejeződnek.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Elhunyt Hajdu Sándor 
(1956–2014)  
önkormányzati képviselő

57 éves korában, hosszan tartó betegség után, 
2014. március 6-án elhunyt Hajdu Sándor, Isaszeg 
Város Önkormányzatának képviselője. 

Hajdu Sándor 2006-tól önkormány-
zati képviselőként dolgozott Isasze-
gért. Az első négy évben a szociális 
és egészségügyi bizottság elnöke-
ként, 2010-től a népjóléti és esély-
egyenlőségi bizottság, valamint a 
humánerőforrás- és közoktatási bi-

zottság tagjaként segítette a képviselő-testület munkáját. 
Az MSZP helyi szervezetének aktív tagja és haláláig 

elnöke volt.
Hajdu Sándortól 2014. március 14-én, pénteken 15 

órakor az isaszegi ravatalozóban vett végső búcsút csa-
ládja, rokonai, barátai és kollégái.

Isaszeg Város Önkormányzata

A szabadtéri tűzesetek megelőzése

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllői Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége kérésére a vegetációs tűzesetek számának csökkentése érde-
kében az alábbiakról tájékoztatjuk a lakosságot.

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bír-
ságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 
szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet módosításával egy új tűzvédelmi 
bírságtételt léptetett életbe. Az új tétel kimondja, hogy amennyiben valaki 
a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási vagy mellék-
hasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem 
gondoskodik, 60–200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható. 

A rendelet kimondja, hogy ha valaki tűzvédelmi előírás megszegése miatt 
tüzet idéz elő, és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szük-
séges, 200 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedő tűzvédelmi bírsággal sújt-
ható. 

A Katasztrófavédelmi Kirendeltség a tűzesetek megelőzése érdekében 
(már március hónapban) ellenőrzéseket tart azokon a területeken, ahol az 
elmúlt években rendszeres tűzesetek történtek, illetve ott, ahol a szabad te-
rületek gondozatlanok. A gondozatlan területek tulajdonosait, kezelőit azo-
nosítás után felszólítják az elszáradt növényzet eltávolítására, szükség esetén 
szankciót kezdeményezünk velük szemben.

A veszélyeztetés időszakában a tűzmegelőzési szabályok betartásának fo-
kozott ellenőrzését hajtják végre az erdő- és mezőgazdálkodásban, szabadté-
ri területeken. Az ellenőrzésekbe az érintett hatóságokat (földhivatal, jegyző, 
nemzeti park igazgatósága, hegybíró) is bevonják. A szándékos tűzokozások 
esetében a beavatkozásokkal kapcsolatos költségek megtérítését kezdemé-
nyezik, illetve tűzvédelmi bírság kiszabására is sor kerülhet.

Szerkesztőség
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A mi iskolánkban ünnep minden nap

Az idén tizenhetedik alkalommal ren-
deztük meg városi vers-, prózamon-
dó és rajzversenyünket. Ebben az 
évben versenyünk témája az iskola, 
az iskolai élet volt. Korábban sokszor 
kötöttük évfordulóhoz a témáinkat: 
Weöres Sándor születésének 100. 
évfordulójáról, az Isaszegi Sportkör 
fennállásának 90. évfordulójáról, va-
lamint Hunyadi Mátyás és a magyar 
reneszánsz 450. évfordulójáról emlé-
keztünk meg.

Az idei év apropóját a Klapka-iskola 
fennállásának 50. évfordulója adta. Ar-
ra kértük a gyerekeket, hogy iskolai éle-
tükről rajzoljanak nekünk, és meséljék 
el élményeiket.

104 képzős pályamunka érkezett 
be, amelyek közül a zsűri öt életkori 
kategóriában választotta ki a 17 díja-
zottat és különdíjast. A rajzok tükröz-
ték azt a sokféle elfoglaltságot, amit az 
iskola nyújt a tanulóinak. A tanuláson 
kívül a művészetek (zene, tánc, rajz) 
által nyújtott örömöket is ábrázolták, 
de felelevenítették a buszos kirándulá-
sokat, a farsangok, anyák napi ünnep-
ségek hangulatát, a szünetekben való 
hógolyózást, és az egymás iránt érzett 
barátságot is. Az óvodások bájosan áb-
rázolták azokat az álmokat, amelyek-
ben elképzelték, vajon mi várja őket az 
iskolában.

Versmondással 123-an készül-
tek, és igazán színvonalas előadásokat 
hallgathatott meg a zsűri. A pénteki 
gálaműsorban persze a legjobbak el 
is mondhatták verseiket. Különösen 
nagy sikert aratott a Vers a versmondó 
versenyről című költemény, amelyet 
a Klapka-iskola 3. b osztályos fiúinak 
előadásában hallgathatott meg a kö-
zönség. A mulatságos, humoros szö-
vegben a versmondók és tanárok is 
magukra ismerhettek. 

A legjobbakat oklevéllel és könyv-
vel jutalmaztuk, amelyet a Isaszeg 
Város Önkormányzat Humánerőfor-
rás- és Közoktatási Bizottsága adomá-
nyozott a versenyzők számára. A kép-
zőművészeti alkotások díjait pedig a 
két zsűritag egyéni felajánlásaival egé-
szítettük ki. 

A műsort táncos és zenei produkci-
ók színesítették, a nézőközönség nagy 
megelégedésére. Úgy gondolom, hogy 
a gyerekek arcán felvillanó öröm, meg-
illetődöttség és mosoly valamennyi 
zsűritagnak és szervezőnek melenge-
tően jó érzést okozott. 

Helyezéstől függetlenül gratulá-
lunk minden résztvevőnek, és arra 
biztatjuk a város valamennyi tanulóját 
és óvodását, hogy jövőre is tartsanak 
velünk.

Zsűritagjaink voltak: Ágoston Ka-
talin, Buzogány Márta, Kovácsné 
Halomházi Zsuzsanna, Majsa György-
né, Szekeresné Jánosi Erzsébet.

A versmondók nyertesei
Óvodások
1.  Lakatos Kamilla – Fecske Csaba: 

A tudomány (Hétszínvirág Óvoda)
2.  Darányi Diána – Romhányi József: 

Nyúliskola (Hétszínvirág Óvoda)
3.  Bajkó Jozsué – Donkó Sándor: El-

sős leszek (Hétszínvirág Óvoda)
1–2. osztály 
1. Incze Zsigmond, 2. a – Tóth Kyri: 

Marci iskolát vált
2. Vass Eszter Zsanett, 2. a – Juhász 

Magda: Hová lett az ellenőrző
3. Bajkó Rebeka, 1. a – Szalai Borbála: 

Csacsi
3–4. osztály
1.  Hajdu Nóra Anna, 4. a – Rab Zsu-

zsa: Peti iskolába megy
2.  Babos Zonga Rebeka, 4. b – Szabó 

Lőrinc: Vakáció előtt
3. Schleer András, 4. b – Papp Róbert: 

Gumimatrac kapitány
5–6. osztály
1. Marton Áron, 5. a – Békés Márta: 

Táska-leltár 
2.  Dohányos Melinda, 6. a – Jani-

kovszky Éva: Ha én felnőtt volnék
3.  Albert Rebeka, 6. a – Tasnádi Eme-

se: Iskolatáska
7–8. osztály
1.  Marton Ágoston, 7. a – Varró Dá-

niel: Az elköszöngetés balladája
2.  Szíjjártó Blanka, 7. a – Padisák Mi-

hály: Vigyázz, a tanár harap
3.  Varga Virág, 7. a – Padisák Mihály: 

Nyalizni tudni kell

Különdíj
Oláh Bence, Labát Attila, Kis Gergely 
3. b osztályos tanulók – Békés Márta: 
Vers a versmondó versenyről

A rajzverseny nyertesei
Óvodások
I. „Óvodából iskolába”
 Bóbita Óvoda, Micimackó csoport
 „Négy évszak” 
 Nagy Fanni, Hétszínvirág Óvoda
II. Palanik Máté, Bóbita Óvoda; Dum-

bó csoport, Bóbita Óvoda; Marosin 
Bella, Dusnoki Gergő, Kurunczi 
Evelin, Hosszú Péter, Szabó Alexa, 
Kanalas Krisztián

III. Farkas Alexandra Jázmin, Bóbita 
Óvoda; Bugja Dávid, Bóbita Óvoda

1–2. osztály 
I. Kovács Kristóf, 1. a; Szénási Leven-

te, 1. a
III. 1. a osztály: Lorászkó Panni, Kiss 

Enikő, Bajkó Rebeka, Tolnai Ben-
degúz, Fehér Tünde, Győrfi Eszter, 
Nagy Enikő

3–4. osztály
I.  Gerencsér Dóra, 3. b
II.  Oláh Bence, 3. b; Nagy Enikő, 3. c
III.  3. b osztály: Oláh Bence, Labát Atti-

la, Jenei Dániel
5–6. osztály
I.  Képes Bence, 6. b; Nagy Dóra, 6. b
II.  Nagy Alexandra, 5. b; Gyukin Fan-

ni, 5. b
III.  Kanalas Martin, 5. b; 5. a osz-

tály: Ivony Viktória, Dallos Dorina, 
Gál Petra, Bonczidai Boglárka, 
Lorászko Eszter, Benke Edina, 
Gyurka Emese; 6. a osztály: Illyés 
Lilla, Kiss Vivien, Németh Anett, 
Makarész Adriána, Hajdu Virág, 
Albert Rebeka, Dohányos Melinda

7–8. osztály
I.  Bogár Zoltán, 7. a; Bognár Karolina, 

7. a; 8. a osztály: Ács Nóra, Valkony 
Zoé, Mátai Enikő, Hernádi Gabriel-
la; 8. a osztály: Gyöngyösi Tamara

Különdíj
Varga Martina, 7. a; Grósz Zsombor, 

7. a.
Oklevelet illusztrálta: Jakab Réka Ilona, 
6. a; Istvánfi Csenge, 6. b

Harkai Zsuzsanna igazgatóhelyettes

80 éves az isaszegi honvédszobor  
Görgey-mellképe

Görgey Artúr köznemesi családban, 1818. január 30-án, a Szepes vármegyei Toporcon szü-
letett. Tanulmányait Késmárkon kezdte, majd 1832-től Tullnban, az osztrák katonai utász-
akadémián folytatta. 1837-től hadnagyi, 1842-től főhadnagyi rangban szolgált a császári 
hadseregben. 1845 nyarán leszerelt, és a prágai egyetemen vegyészetet tanult. Ő fedezte 
fel a kókuszolaj zsírsavát, a laurilsavat. Az 1848. március 15-i forradalom után felajánlotta 
szolgálatait a magyar kormánynak. Június 13-án századossá, augusztus 17-én őrnaggyá, 
október 7-én ezredessé, 28-án pedig tábornokká léptették elő. Kossuth Lajos javaslatá-
ra novemberben a felső-dunai honvédsereg vezérévé nevezték ki. Téli hadjárata során – 
amelynek kimagasló eseménye a branyiszkói ütközet volt – kiképezte és összekovácsolta 
seregét, tavasszal pedig a bányavárosokon átvonulva csatlakozott a felső-tiszai seregtesthez.

Kiemelkedő fővezéri teljesítményét az 1849-es tavaszi hadjárat során a hatvani, isa-
szegi, váci és győri győzelmei, valamint Buda május 21-i visszafoglalása fémjelzik. Ezt 
követően néhány hétig a hadügyminiszteri tisztséget is betöltötte. 1849. július 2-án az 
osztrákok elleni ácsi csatában a fején súlyosan megsérült, de július közepétől így is csak-
nem négy hétig sikeresen kötötte le az intervenciós orosz erőket a Felvidéken. Az augusz-
tus 9-i temesvári vereséget követő kilátástalan helyzetben a török birodalomba menekülő 
Kossuth kormányzó teljhatalommal ruházta fel. Augusztus 13-án Világosnál – az osztrákok 
legnagyobb bánatára – a cári csapatok előtt tette le a fegyvert. Haynau súlyos megtorlásai 
az orosz cár közbenjárására ugyan őt elkerülték, de Klagenfurtba internálták, ahonnan csak 
1867-ben térhetett haza. Visegrádon lakott 1916. május 21-én, Pesten bekövetkezett ha-
láláig. Életében állandó sértegetéseknek és támadásoknak volt kitéve, árulónak tartották, s 
ezen még az sem segített, hogy 1884-ben Klapka György tábornok és 270 honvédtársa 
aláírásaikkal hitelesített nyilatkozatban álltak ki mellette.

Görgey megítélése igazán csak az 1930-as évek elején változott meg, amikor a kato-
nai zsenialitással megáldott, de a nemzet által megtagadott hős átértékelésének folyamata 
elkezdődött. Ennek egyik legelső állomása az volt, hogy Isaszegen – az 1849. április 6-án 
lezajlott isaszegi csata emlékére 1901-ben felállított honvédszobor talapzatára – 1934-
ben Görgey tábornok domborművű mellképe is felkerült. Erről az eseményről a Gödöllői 
Hírlap 1934. évi április 15-én megjelent számában a következők olvashatók.

„Az isaszegi ünnepély. Isaszeg község közönsége az 1849. évi áprilisi győzelmes isa-
szegi csata emlékére emelt honvédszobrot, Görgey Arthur tábornok domborművű mell-
képével díszítette fel, s ezt a szép domborművet 1934. április 8-án nagy ünnepség ke-
retében leplezték le. Az ünnepély zenés ébresztővel kezdődött. Délelőtt 10 órakor tábori 
mise volt a honvédszobornál, amelyet Sztrizs József esperes plébános végzett nagy papi 
segédlettel. Mise alatt az egyházi énekeket a miskolci 13. honvéd gyalogezred zenekara 
kísérte. Az isaszegi és környékbeli dalárdák éneke után Csorna Lajos, Isaszeg község fő-
jegyzője tartalmas beszédben üdvözölte a megjelenteket. Dr. Máthé Lajos miniszteri titkár, 
az isaszegi MOVE csapatok parancsnoka tartotta meg ezután hazafias ünnepi beszédét, 
Kiss Lajos pedig nagy hatással szavalta el Gyula diáknak (vitéz Somogyváry Gyulának) ez 
alkalomra írt Görgey című költeményét. A gyönyörű költeményt lapunk e havi számában 
közöljük. A koszorúknak a szobron történt elhelyezése után vitéz dr. Endre László, járásunk 
főszolgabírója és a MOVE országos alelnöke az isaszegi MOVE csapatok tagjaitól kivette a 
fogadalmat, majd nagyhatású záró beszédet mondott, melyben történeti visszapillantást 
vetett a 85 évvel ezelőtt történtekre, és dicsérte és ünnepelte a magyar katona hősi bá-
torságát és hazaszeretetét. Délben közös ebéd volt, amelyen igen sokan vettek részt. Az 
ünnepélyen nagy tiszti küldöttség képviselte a miskolci 13. számú honvéd gyalogezredet.”

Az isaszegi csata hőseire emlékezve gondoljunk ma is azonos tisztelettel az osztrákok 
feletti győzelmet levezénylő, a honvédszobor talapzatának oldalain megörökített magyar 
tábornokokra: Görgey Artúr fővezérre, Aulich Lajos, Damjanich János és Klapka György 
hadtestparancsnokokra.

Szendrő Dénes

Görgey
írta: vitéz Somogyváry Gyula

Ki látta titkát, mit magába rejtett?
Gondjait, mely nyomta, mint ég a titánt?
Bús férfi könnyét, mit befelé ejtett,
– mert nem sírhat, kit ilyen sorsra szánt
az Alkotó a világ műhelyében. –

Az óriásnak nincsen könnye,
csak árvasága – s ennél nincs nagyobb –
az ormok kínja nem hallik a völgybe:
némán kell bírni villámot, fagyot!

Ki látta titkát? – Nem volt titka néki, –
titka a nagyság. – S ez volt végzete.
A nagyságot biz nem mindenki érti,
a hangya rőf csak árnyát méri le.

Ne nézd az ormot maga árnyékából,
mert meg nem látod roppant vállait,
kitárult képet nem ad, csak a távol,
akkor mutatja: mily nagy – s hogy vakít.

Ma látjuk őt, ma tudjuk, hogy ki volt:
harcosnak hős és embernek vezér.
Agyában népének örök sorsa forrott
s a győzelem, mely mindennel felér.

Ma látjuk őt, már tudjuk, hogy ki volt, –
a magyar kard s a magyar förgeteg.
A kard, mely minden poklokkal dacolt
s legyőzött fegyvert, fagyot, hegyeket.
És förgeteg volt, zúgó szélvihar,
söprő haragja sértett nemzetének,
ó hogy sodort! –

Ha nem lett volna magyar,
száz nép dicsérné s ezer hősi ének.
De magyar volt és magyar a bukása,
magyar a gáncs, mit törpe láb vetett,
sok törpe láb, amely a rohanásba
nem győzte azt a roppant ütemet…

Ma látjuk őt és… ej, eredj panasz!
Már hasztalan és meddő most a szó,
behorpadt hanton hajt az új tavasz
s megbékélt mind a régi harcoló.

Tisztább legyen a dal, mely róla csendül,
büszkén röpítve zengő dallamát,
s ha elszáll ismét hegy-völgyön keresztül:
– miként, ha régi hősök hallanák –
megdöbben majd a föld, hol egykor lépett,
vagy paripája végig vágtatott.

Halott szívek majd újra tűzben égnek
és láthatatlan néma csapatok
köszöntik hosszú és feszes sorokban
s hajtják meg rongyos zászlóik sorát…
Görgey lelke szárnyaljon e dalban
és őt köszöntsék minden trombiták!

Görgey lelke, éleszd a magyart,
erőt áradóan áradj szerte szét,
hogy új reményünk támadjon: a kard,
és megtanuljon győzni is e nép!
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 Híradás a turizmusról

A Gödöllő Környéki Turisztikai Egyesület februári konferen-
ciája a domonyvölgyi Malackertben zajlott.

Sztojanovics Kristóf, a Magyar Turizmus Zrt. Budapest-Kö-
zép-Dunavidéki Regionális Marketing Igazgatóságának igaz-
gatója előadásában kifejtette, hogy ma a világgazdaságban 
a negyedik legfontosabb, legeredményesebb ágazat a turiz-
mus. Ami érdekes lehet számunkra a nyelvtanulás ösztön-
zéséhez, hogy a francia, olasz vendégek érkeznek többen, a 
németek kevesebben, és kiemelkedő a dél-koreai vendégek 
számának növekedése. Az utóbbiak valószínűsíthetően a 
kalandfilmek nyomán érkeznek hozzánk. A marketingtervről 
az igazgató elmondta, hogy az új virtuális B2B központjukba 
olyan érdekes kérdések érkeznek, amelyek nem hozzáférhe-
tőek a neten. A turizmusban is újdonságokra van szükség, és 
itt bátorított bennünket, hogy jelentkezzünk, találjuk ki ma-
gunkat, „nyomuljunk”, hogy ott lehessünk a kínálatban, ahol 
mindig van egy rés, ahol a szemfüles, minőségi szolgáltató-
ké a lehetőség, van esélyünk a kiteljesedésre. Belföldi hírek, 
hogy az 50 feletti korosztályhoz is kívánnak szólni érdekes-
séggel, újdonsággal, és ehhez várják a partnereket.

Az Utazás kiállításon mi is részt vettünk a GKRTE társki-
állító partnereként. Március első vasárnapján egész napos 
kézműves-foglalkozással, szórólapok terjesztésével kínáltuk 
az Isaszegi Történelmi Napok programjait. A Ki tud többet 
Isaszegről tesztkérdésekkel kiadványokat lehetett nyerni. 
A  legeredményesebb válaszadót két fővel vendégül látjuk 
városunkban: igazi turisztikai élménytúrával abban a remény-
ben, hogy egyre több ember érdeklődését sikerül felkelteni 
városunk iránt, a főváros egyik kapujában. Új szórólapokat 
készítettünk erre az alkalomra, amely a szakrális helyszíneket 
egy túrában sűríti össze. Van mit megmutatnunk.

A GKRTE TDM-be történő regisztrálása az uniós pályá-
zati forrásokhoz nagy lehetőségeket fog nyújtani minden 
tagönkormányzatnak, csak élni kell tudni majd vele, el kell 
döntenünk, mit akarunk az örökölt, illetve a kitalált turisztikai 
programjainkkal. 

A közeljövőben Kínának Magyarország kiemelt turisztikai 
célpontja lesz, így a királyi kastély árnyékában érdemes oda-
figyelni erre a tényre is.

Ebben az évben a 11. Kenyér, kultúra és bor ünnepe 
Dányban lesz megrendezve.

A nap folyamán bemutatkozott a Szabadtűzi lovagrend 
is. 2008-ban alakultak, szerveztek már bányarémfesztivált, a 
rendbe való felvételt lehet kérni azoktól, akik kiválóan isme-
rik a fenti mesterséget, s máris bekerülnek a kormos lovag 
létbe. Jelszavuk: a tűzre, vízre, sóra jól vigyázz! A jövőben ke-
resik a turisztikai egyesületünkkel az együttműködést. 

A GKRTE éves közgyűlése áprilisban Veresegyházon lesz, 
amelyre minden a régió turizmusában érdekelt szakembert, 
érdeklődőt szívesen várunk. Addig is lehet gondolkodni, ho-
gyan találjuk ki/meg önmagunkat. 

Verseczkyné Sziki Éva,
 a GKRTE idegenforgalmi bizottság elnöke

Isaszeg emlékei – pályázati 
kiírás

Az Isaszegi Települési Értéktár Bizottság és a Dózsa György 
Művelődési Otthon és Kiállítóhely fotópályázatot hirdet Tör-
ténelem lépésről lépésre – Isaszeg régen és ma címmel. 

A pályázat célja, hogy a résztvevők bemutathassák lakó-
helyük értékeit.

A pályamunkák témája széles skálán mozoghat az 
alábbi kategóriák szerint
1. Kulturális, épített örökségünk
2. Természeti értékeink
3. Vidéki élet szépségei
Várjuk a régi és az új fotókat eredetiben vagy digitalizált for-
mában. A pályaművek digitális formában az idgymo@gmail.
com e-mail címre, illetve postai úton a Dózsa György Mű-
velődési Otthon és Kiállítóhely címére (2117 Isaszeg, Dó-
zsa György u. 2.) történő megküldéssel adhatóak be. Kérjük 
megadni a pályázó nevét, címét, telefonszámát, és ha van, 
e-mail címét. Az e-mailben megküldött képek címe mellett 
minden esetben szerepeljen a készítőjének a monogramja.

Pályázni az alábbi korcsoportok szerint lehet
1. Felnőtt 
2. Gyermek és ifjúsági 
A pályázat beküldési határideje: 2014. május 30.

A kiállításmegnyitóval egybekötött eredményhirdetésre a 
Város Napja keretében, 2014. június 28-án a Dózsa György 
Művelődési Otthonban kerül sor.

A nyertes képek, valamint a kiállításra szánt alkotások 
2014. június 28. – szeptember 15. között megtekinthetőek 
a művelődési otthonban.

Fotópályázattal kapcsolatos információ az alábbi elér-
hetőségeken lehetséges. Verseczkyné Sziki Éva, telefon: 
28/582-055. E-mail: idgymo@gmail.com.

A pályamunkát beadókat emailben/levélben értesítjük az 
eredményhirdetésről, illetve a kiállításmegnyitóval kapcsola-
tos részletekről. 

A pályaműveket zsűri értékeli.
Díjak: A díjazás korcsoportok szerint történik. A legjobb 

pályaművek beküldői tárgyjutalomban részesülnek.

Kérjük, engedje be a kéményseprőt

Értesítjük önöket, hogy a kötelező kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a Magyar Kémény Kft. 
alkalmazottjai látják el 2014. március 10. és június 
30. között. Dolgozóink névre szóló megbízó-
levéllel és fényképes igazolvánnyal rendelkez-
nek.

A tüzelőberendezés, a kémény szabálytalan hasz-
nálata, valamint a kéményvizsgálat és a -tisztítás elmara-
dása miatt évente több halálos baleset is történik. Ezeket 
a baleseteket könnyedén meg lehet előzni, ha a lakosság 
az előírásoknak megfelelően használja a kéményeket, 
és az előírt 2012. évi XC. törvény, a 63/2012 (XII. 11.) 
BM rendelet és a 347/2012. (XII. 11.) kormányrendelet 
alapján az évente előírt kötelező kéményellenőrzést, szük-
ség szerinti tisztítást a kéményseprők elvégzik. Számos alka-
lommal ugyanis az ingatlanok tulajdonosai nem merik vagy 
nem akarják beengedni házaikba a kéményseprőket, mert bi-
zalmatlanok az idegenekkel szemben, és féltik a vagyontárgyai-
kat vagy testi épségüket.

Fontos tisztázni azt is, hogy mire terjed ki a kötelező közszolgáltatás: a lakás-
ban és más helyiségben épülő vagy már használatban lévő tüzelőberendezés 
égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény – ideértve a tartalékkéményt is 
–, valamint tartozékainak műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisztítására, il-
letve szakvélemény adására. A mesterséges égéstermék-elvezető berendezések 
füstgázelemzése műszerrel történik. A helyi önkormányzatok segítségével nyolc 
nappal az ellenőrzés megkezdése előtt történik a lakosság értesítése. A kémény-
ellenőrzési díj a helyszínen kézpénzben fizetendő, számla vagy munkaigazolás 
ellenében.

A kéményseprőink az alábbi feladatokat végzik el
– A biztonságos munkavégzés helyi feltételeinek (kéményseprőjárda, tetőkibú-

vó ablak, létra, hágcsó stb.) meglétének és állapotának szemrevételezéssel 
történő vizsgálata;

– Az előző tisztítás, ellenőrzés és műszaki felülvizsgálat során megállapított és 
a tulajdonos tudomására hozott hibák, szabálytalanságok megszüntetésének 
szemrevételezéssel, illetve a hiba, a szabálytalanság jellegétől függő kémény-
seprőszerszámmal történő vizsgálata;

– A kémények és tartozékaik rendeltetésszerű és biztonságos használatában 
bekövetkezett hibák, szabálytalanságok szemrevételezéssel, illetőleg szükség 
szerint kéményseprőszerszámmal történő megállapítása;

– Az átjárhatóság vizsgálata a kéményjárat teljes hossza mentén kéményseprő-
szerszámmal;

– Gáz-tüzelőberendezés égéstermék elvezetésére szolgáló kéményeknél a ke-
letkezett égéstermék maradéktalan eltávozásának vizsgálata, szükség esetén 
műszer segítségével.

A kéményszerkezet egyszerűsége miatt ne becsülje le a veszélyt, ne feledje, a 
kémény állaga romlik leggyorsabban egy épületen belül. Az ön családja, valamint 
az otthona biztonsága megéri ezt a törődést. Bármilyen kötelező kéménysep-
rő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos kérdésük lenne, az alábbi elérhetőségein-
ken keressenek meg bennünket: Magyar Kémény Kft., 2100, Gödöllő, Remsey 
krt. 12. Telefon: 06-40/918-025/233-as mellék.

HPV oltással a 
méhnyakrák ellen

 
Az önkormányzat ez évben is anya-
gi támogatást nyújt azoknak a 13–
14 éves lányoknak, akik részt vesz-
nek a HPV elleni oltássorozatban. 
A támogatás mértéke a jelentkezők 
számától függ. Kérjük a tisztelt szü-
lőket, hogy 2014. április 15-ig jelez-
zék a programban való részvételi 
szándékukat Bene-Magyari Katalin 
iskolai védőnőnél a 28/495-827-es 
telefonszámon, vagy személyesen 
a Rákóczi u. 14. szám alatti gyer-
mekorvosi rendelőben. 

Néhány éve jelent meg a Human Pa-
pilloma Vírus (HPV) elleni oltás, de 
mára kötelezően ajánlott. A HPV főleg 
a nők méhnyakrákját okozza. A szer-
vezet immunizálásával, amely három 
oltást jelent, elkerülhető a halálos kór. 
Magyarországon évente körülbelül 
ezer méhnyakrákos megbetegedést 
fedeznek fel, és ezeknek a nőknek 
csaknem a fele meg is hal a beteg-
ségben. 

A HPV-fertőzés általában ne-
mi úton terjed, de szülés kapcsán 
HPV-pozitív anya újszülöttje is fertő-
ződhet. A méhnyakon kívül a szemé-
remtest, a fej-nyaki régió, a nyelőcső 
és végbéltájék is fertőződhet. Érte-
lemszerűen a három utóbbi férfiakon 
is előfordul a nemi szerv betegségé-
vel együtt. Emiatt tovább emelkedik 
a megbetegedések, illetve a halálos 
kimenetelű esetek száma. A magyar 
női lakosság HPV-fertőzöttsége eléri 
a 25 százalékot, amelynek egy része 
vezet méhnyakrákhoz, de minden 
méhnyakrák a HPV-fertőzés talaján 
fejlődik ki.

A védekezésnek két fontos ténye-
zője van. Az első az évenkénti szűrő-
vizsgálat, a második a védőoltás. Ezt 
az oltást három alkalommal kell bead-
ni, legcélszerűbb 12–14 éves korban 
– mert még nincs nemi fertőzöttség 
–, de nem kötik korhatárhoz.

Szerkesztőség 

Rajzpályázat

A XXI. Óvodás Néptánctalálkozó alkalmából rajzkiállítást 
szervezünk Piros pántlikámat fújdogálja a szél címmel. 

Várjuk minden óvodástól az ötletes rajzokat 2014. 
május 5-ig a Dózsa György Művelődési Otthonba.

A legjobban sikerült alkotások vesznek részt a kiállí-
táson.

Verseczkyné Sziki Éva igazgató
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Könyvtári hírek

Egy új jelenség ütötte fel a fejét a könyvtárakban az elmúlt 
egy évben. Olyan munkanélküliek jelentkeztek nálunk, akik 
szívesen segítenének önként és díjmentesen azért, hogy 
hasznosnak érezhessék magukat. Több hete egy kedves 
olvasónk, Gőbölös Bernadett minden nap 4–5 órát itt tölt 
a könyvtárban, sokat segítve munkánkat. A könyvtári szol-
gáltatások több területén is lehetőség van az önkéntesekkel 
való közös munkára. Szerződést kötöttünk a péceli Ráday 
Pál és az aszódi Petőfi Sándor Gimnáziummal, ahonnan 
eddig nyolc diák jelentkezett be hozzánk 50 órás önkén-
tes közösségi szolgálatra. Az önkéntesség nagy erő, amelyet 
szeretnénk minél jobban igénybe venni a könyvtári munka 
bizonyos területein: rendezvényeken való segítő és szerve-
ző munka, állományvédelem, könyvraktár rendezése, kése-
delmes olvasóktól könyvek visszaszerzése. Egy jól működő 
könyvtárban természetesen nélkülözhetetlenek a könyvtári 
szakemberek, és nem pótolhatóak önkéntesekkel.

Ráczné Ragács Zsuzsa tanárnő kíséretében huszonhárom 
közmunkás látogatott el hozzánk. A nálunk töltött egy óra kö-
tetlen beszélgetéssel és a könyvtárunk bemutatásával telt el.

Könyvtárunk üde és látványos színfoltja Az egri csillagok 
című film díszletvára alapján készült makett, amelyet Mohai 
Sándor egykori statiszta, könyvtárunk olvasója alkotott. Gye-
rekek és felnőttek is érdeklődve járják körül, idézik fel olvas-
mány- és filmes élményeiket.

Csatlakoztunk az egészségnaphoz. Március 7-én, pénte-
ken 13–16 óra között Kovács Gábor gyógymasszőr fogadta 
hét olvasónkat ingyenes kezelésre. Március 8-án, szombaton 
délelőtt 10–13 óráig az Öko-kuckó keretébent az érdeklődők 
Stoffer Heni öko-mami és Bálint Eszter olvasónk házi gyógy-
készítményeivel ismerkedhettek meg, amelyek alapanyagai 
kertünkből és a természetből összegyűjthetőek, majd Bala-
toniné Koppán Zsuzsa természetgyógyásszal beszélgettek a 
betegségek lelki és fizikai hátteréről, az alternatív gyógymó-
dokról, így pl. a Bach virágterápiáról, a homeopátiáról.

A hónap folyamán a Damjanich János Általános Iskola 
két második osztályának Egyszer volt, holt nem volt című 
népmese-, valamint két ötödik osztályának diavetítéssel egy-
bekötött viselettörténeti rendhagyó könyvtári foglalkozásokat 
tartottunk. A 4. a osztályosok könyvtárbemutató óra kereté-
ben fedezhették fel könyvtárunkat.

Április 11-én 18 órakor tarjuk a költészet napja alkalmából 
zenés irodalmi estünket a könyvtár Amatőr Költők és Írók Klub 
tagjainak és a Fodor Miklós által vezetett Trió-membrán együt-
tesnek a részvételével, akik többek között Radnóti Miklós, 
Weöres Sándor, Nagy László megzenésített verseit adják elő.

Április 18-án 17.30 órakor lesz a TÁNT következő össze-
jövetele, ahol Csobán Pál történész tart előadást A Kormány-
zóról – méltányosan címmel.

A Jelnyelv, Könyvfonó, Öko-kuckó találkozóinak aktuális 
időpontjairól honlapunkon és plakátjainkról tájékozódhatnak.

Majsa Györgyné könyvtárvezető

Az Isaszegi Múzeumbarátok Körének beszámolója

2014. február 2-án tartotta közgyűlését az Isaszegi Mú-
zeumbarátok Köre. Az egyesület elmúlt időszakban végzett 
munkáját és a 2014. évi terveit Szatmáry Zoltán elnök is-
mertette. A kör pénzügyi helyzetéről Tatai Irén gazdasági 
vezető számolt be. A Falumúzeum 2013. évi eseményeiről 
Szmolicza József titkár, a gyűjtemény kezelője adott tájékoz-
tatást. 

A kör évi költségvetésének egy részét a múzeum céljai-
nak és feladatainak a támogatására fordítja. Szükség szerinti 
tárgyi eszközök vásárlásával kívánja elérni, hogy a Falumú-
zeum minél színvonalasabban tudjon működni.

Mivel a lengyel légió hősiesen részt vett az 1849-es isa-
szegi csatában, a kör feladatának tartja a baráti kapcsolat ápo-
lását a magyarországi lengyelséggel. Történelmi emlékhelye-
inket közösen koszorúzzuk meg 1972 óta minden évben. 

Nemzeti ünnepünkre több mint 100 éves újság cikkei-
ből Egykorú lapok tudósításai az 1848. március 15-ről cí-
men kiállítást rendeztünk.

Az emlékezetes március 15-i rendkívüli időjárásban 
megkoszorúztuk a református templom falán lévő Kossuth- 
és Petőfi-emléktáblát és a honvédszobornál is – polgármes-
ter rövid emlékbeszéde után – elhelyeztük a megemléke-
zés koszorúját.

Az Isaszegi Történelmi Napok alkalmával az 1849. április 
6-i csata 164. évfordulójára rajzpályázatot hirdettünk meg 
az általános iskolák felsős diákjai számára. A résztvevő diák 
emléklapot kapott, a díjnyertes rajzok tanulói könyvjutalom-
ban részesültek.

Április 6-án a Falumúzeumban tartottunk lengyel–ma-
gyar baráti találkozót, vendéglátással és az emlékhelyek kö-
zös koszorúzásával egybekötve. Az ünnepélyes megemlé-
kezésen Szatmáry Zoltán, Szendrő Dénes tartott történelmi 
ismertetést, szerepelt a Klapka György Általános Iskola ének-
kara, és versmondással Horváth József 8. osztályos tanuló.

Május 25-én rendeztük meg a Falumúzeumban Proksza 
Gyöngyi festőművész kiállítását, ahol a művésznő tárlatve-
zetést is tartott.

Júliusban Isaszeg Város Napja alkalmából a múzeumban 
kiállítottuk a tanulók színvonalas rajzait.

A szeptemberi kulturális örökség napjára, több mint 100 
éves képes levelezőlapokból kiállítást rendeztünk Magyar-
ország népviselete címmel.

November 16-án Máté Endre Domszky Pál a varsói ma-
gyar című könyvének bemutatóját tartottuk meg. A könyv-
bemutatón Pánczél Boglárka fuvolán, a Klapka György Álta-
lános Iskola diákja Berri Polonaise, zenei feldolgozását adta 
elő. Zongorán kísérte Kántor Zsolt tanár, felkészítő tanárnő 
Tóth Ágoston Viktória volt. A zenei műsor emelte a könyv-
bemutató színvonalát, a szereplőknek az egyesület elnöke 
virágcsokor és ajándék átadásával köszönte meg a szívet 
melengető előadást. A könyv nyomdai költségét az egye-
sület 30 ezer forinttal támogatta. A bemutatott könyvet a 
helyszínen kedvezményesen, 1000 forintért meg lehetett 

vásárolni. A bevételt a szerző az isaszegi honvédszobor 
felújítására ajánlotta fel. Az eladott könyvekből a bevétel 
22 000 Ft volt, amely összeg a Pátria Takarékszövetkezet 
isaszegi fiókjánál az elkülönített számlára, Máté Endre né-
ven befizetésre került. A könyv bemutatója után Domszky 
Pál emléktáblájánál a múzembarátok köre nevében a jelen-
levők tiszteletadása mellett Szatmáry Zoltán elnök elhelyez-
te a megemlékezés koszorúját.

November 22-én részt vettünk a II. világháborúban el-
esett magyar katonák síremlékénél rendezett ünnepélyes 
koszorúzáson.

A Múzeumi esték keretében történő vetített képes elő-
adásokat a Természetbarát Klubbal és a Falumúzeummal 
közösen rendeztük meg, Notter Béla előadásával.

November 30-án történelmi vetített képes előadást tar-
tottunk, vendéglátással egybekötve. Előadó: Jéney Sándor 
ny. őrnagy, a II. világháborúban Budapest védelmét szolgá-
ló Attila-vonal isaszegi szakaszán végzett kutatásairól szá-
molt be. 

A múzeumbarátok köre az isaszegi honvédszobor fel-
újítására 50 000 Ft-ot fizetett be az elkülönített számlára 
2013. évben.

Az önkormányzattól a közművelődési megállapodás 
kapcsán 100 000 forintot, a civilszervezetek támogatására 
kiírt pályázat alapján 80 000 forintot kaptunk.

November 21-én a 80 000 forintból vásárolt székek 
megérkeztek, amit átadtunk a Falumúzeumnak ajándékkép-
pen használatra.

A múzeumbarátok köre nevében ezúton mondok köszö-
netet mindazoknak, akik 2012. évi adójuk egy százalékát a 
körnek ajánlották fel, mely a NAV által átutalt összeg 2013. 
évben 64 303 Ft volt. A kör a 2010. évi 65 000 forintot és 
a 2011. évi 51 427 Ft összeget a 2013. évivel együtt egye-
lőre tartalékolja. 

Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre sikeres évet zárt, prog-
ramjait a város önkormányzatának támogatásával színvona-
lasan szervezte meg.

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a kör vagy a 
Falumúzeum terveinek megvalósulását elősegítették.

Külön köszönetemet fejezem ki Hatvani Miklós polgár-
mester úrnak, a képviselő-testületnek, a polgármesteri hi-
vatal dolgozóinak, iskoláink pedagógusainak, diákjainak, a 
kulturális intézmények dolgozóinak, hagyományőrző cso-
portjainak, az alapítványoknak, valamint Isaszeg város pol-
gárainak.

Tisztelettel kérem Isaszeg lakosságát, hogy személyi 
jövedelemadójuk egy százalékát az Isaszegi Múzeumbará-
tok Köre részére (adószám: 19184740-1-13) ajánlják fel, 
hogy a Falumúzeumunkat továbbra is gazdaságilag támo-
gatni tudjuk, és Isaszeg Város Önkormányzatával közösen 
a működését és fenntartását az utókor számára biztosítani 
tudjuk.

Szatmáry Zoltán elnök
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Római katolikus egyház 

Nagyböjtben minden pénteken este 18 órától, valamint va-
sárnap délután 15 órától keresztúti ájtatosságot végzünk a 
templomban.

A nagyhét szertartásai: április 17., 18., 19., 20., 21.
Nagycsütörtökön 19 órakor szentmise, utána passiójáték, 

majd 22 óráig szentségimádás.
Nagypénteken 15 órakor zarándoklat a kálváriára. Találkozó 

az Öregtemplomnál. 19 órakor a kereszt felmagasztalá-
sa, passió, áldoztatás, szentbeszéd, szentségimádás 22 
óráig.

Nagyszombaton egész nap szentségimádás. 20 órától tűz-
szentelés, vízszentelés, szentmise, feltámadási körmenet 
(gyertyát hozzunk!).

Húsvétvasárnap szentmise 7 órakor, fél 9-kor és fél 11-
kor. A diákmise után bárány-, nyuszisimogatás és csoki-
tojás-keresés a templom előtti parkban.

Húsvéthétfőn szentmise 7 órakor.

Húsvét
Gondolkodtam, hogy mit jelent számomra a húsvét. Az jutott 
először eszembe, hogy egy kezdet. Persze, aki részt vesz a 
felkészülésben, ott van a nagyheti szertartásokon, annak a 
húsvét valaminek a végét jelenti. Vége a nagyböjtnek, a sok 
készülődésnek. Ilyenkor már minden háziasszonynak elege 
van a takarításból, sütésből, főzésből. Ülünk az ünnepi asz-
talnál. Végre elértük, amiért dolgoztunk. Talán nem vagyok 
egyedül, aki ilyenkor egy kis ürességet érez. Ünneplünk, és? 
A szentmisén még volt bennünk némi öröm, lelkesedés, de 
azután már el is múlt mindez. Megnézzük, mi van a televízi-
óban, beszélgetünk egy kicsit.

Amikor az első húsvét volt, és az apostolok először hal-
lottak a feltámadt Jézusról, nagy örömük után szépen be-
zárkóztak. Jézusnak a bezárt ajtón át kellett megjelennie kö-
zöttük. Kissé hitetlenkedtek, és csak akkor fogadták el azt, 
amit a saját szemükkel láttak, miután Jézus enni kért, és 
evett. Amikor azután a feltámadt Messiás eltűnt előlük, to-
vábbra is bent maradtak a rejtekhelyükön. Számukra is vé-
get ért valami. Talán gondolatban lezárták azt a három évet, 
amit Jézussal töltöttek. Igaz, hogy volt bennük egy kis öröm, 
lelkesedés, de azután elmúlt. Ottmaradtak a félelmeikkel. 
Nem tudtak mit kezdeni magukkal. Mi már tudjuk, hogy 
bennük ott elkezdődött valami, amiből pünkösdkor megszü-
letett az egyház. Számomra azért kezdet a húsvét, mert hi-
szem, hogy bennem és mindannyiunkban elkezdődik ilyen-
kor valami: talán egy elhatározás, hogy a feltámadt Krisztus 
örömét továbbadjuk, vagy csak gyakrabban imádkozzunk. 
Ezekből az apró gondolatokból megszülethet bennem, ben-
nünk a Mennyország, és ami fontosabb: újjászülethetünk a 
Mennyben. 

A feltámadt Krisztus örömével teljes, szép húsvéti ünne-
pet kívánok mindenkinek!

Szárazné Marika

Kétéves a karitász 
Isaszegen

A katolikus karitász isaszegi szervezete 
2012. április 16-án 4 fővel alakult, és 
jelenleg 15 főre bővült. 

Az elmúlt két év eseményei, munkássága
Minden karitászcsoportnak meg kell találnia a saját profilját, 
amelyet erőteljesen befolyásol a csoport tagjainak a szemé-
lyisége, másrészt az, hogy a környezetük leginkább mit igé-
nyel, mire van szüksége az embereknek. Ezek alapján mi 
célul tűztük ki a rászoruló családok és idős emberek meg-
segítését.

Minden hónap első szombatján ruhaosztást tartunk a ka-
tolikus kultúrközpontban.

Iskolaszereket gyűjtünk, iskolaszer-utalványokat osztunk.
Adventi és nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést szervezünk, 

és kiosztását valósítjuk meg. Éves szinten közel 1,5 tonna 
adományt juttatunk el több mint 80 rászoruló család szá-
mára.

Az adományok érkeztek tartós élelmiszer, háztartási gé-
pek, bútorok, fenyőfák és készpénz formájában, amit tovább-
juttatunk a szükséget szenvedőknek. Segítettünk téli tűzifa-
adománnyal, gyűjtést szerveztünk beteg kisfiú részére, és 
csatlakoztunk az Egymillió csillag a szegényekért karácsonyi 
gyertya országos akciójához is. 

Hiszen valljuk, hogy valahányszor fellobban egy csillag fé-
nye, szeretet gyúl egy emberi szívben.

Az eltelt két év során köszönettel tartozunk mindazoknak, 
akik adományoztak és akik segítettek megtalálni a rászoru-
lókat, akár időseket, akár családokat, akiket megajándékoz-
hattunk az összeállított csomagokkal. Lelkileg töltődhettünk, 
összekötött bennünket a jó Isten szeretete, a gondoskodás 
és a meghitt találkozás öröme. Az elmúlt év során is gyak-
ran találkoztunk nehézségekkel küzdő emberekkel, és igye-
keztünk enyhíteni gondjaikat. Amit adtunk, az nem sok, de 
reményt adott nekik a reménytelenségben. Kevéske örömet 
a hétköznapokban.

Hálásan fogadjuk a továbbiakban is azokat a jelzése-
ket, amivel még több embertársunk segítségére lehetünk. 
A templomban a karitászos gyűjtődobozba tegyék be javas-
lataikat!

A húsvéti tartósélelmiszer-gyűjtést március 23-tól április 
10-ig tartjuk, az adományokat szeretettel várjuk a szentmisé-
ket követően a templomban.

Számot adva az elmúlt évekről, hálát adunk Istennek, 
hogy segíthettünk: amit mi is úgy kaptunk, azt továbbadtuk, 
és az éppen arra rászorulók öröme a mi örömünk is volt. 
Adja Isten, hogy mindig legyünk készek a jóra, és ne lankad-
junk, észrevegyük, ha valaki gondokkal küzd, tudjunk adni, 
meghallgatni és vigasztalni.

Segítsen, hogy segíthessünk!
Katolikus karitászcsoport
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Ügyeleti ellátás
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját háziorvosuk áll 
rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 óra között, pénteken 1130–1800 
óra között készenléti szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátására, amely 
2014. április hónapban az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőnként dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., 
 tel.: 28/582-831; mobil: 30/831-1887
Keddenként dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
Szerdánként dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288
Csütörtökönként dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., 
 tel.: 28/493-302; mobil: 20/928-3987
Pénteki ügyeleti beosztások áprilisban
április 4.: dr. Eszlári Egon; április 11.: dr. Tordai Gábor; április 18.: dr. Mészá-
ros Zsolt; április 21: Gödöllő; április 25.: dr. Eszlári Egon
Központi orvosi ügyelet  
Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 28/430-655 
Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén, 
munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában
Gyermekorvosi rendelők  
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12., tel.: 28/493-250
Dr. Adamikné dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14., 
tel.: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitva tartása szombaton és vasárnap
Ezüstkehely Patika: páros héten 8-tól 12 óráig
Liget Patika: páratlan héten 8-tól 12 óráig
éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház utca 4.; 
tel.: 28/452-851
Fogorvosi rendelô: Rákóczi u. 10.; tel.: 28/495-237
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14.; tel.: 28/495-827

Anyakönyvi hírek
a 2014. ii. 16. – iii. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületéSek
Terge Klaudia Valentína, Gyurik Gréta Alexandra, Móricz 
Máté, Szederkényi Bence

HázaSSágkötéSek
Lakatos Borbála és Kovács László
Kalapács Márta és Ugrai Ferenc
Simon Viktória és Ohanyal Zoltán

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HaláleSetek
Halászi Józsefné Hrustinszki Mária (86 éves), Béke utca 17.
Hegedűs Béláné Erős Anna (89 éves), Alkotás utca 64.
Lukács István Károly (69 éves), Béke utca 37.
Veress Miklós (56 éves), Ilkamajor
Kövesdi István (80 éves), Széchenyi utca 18/a
Ecseri Mihályné Szénási Veronika (64 éves), Alkotmány utca 13.
Bolog László Jánosné Szabó Anna (77 éves), Belsőmajori utca 5.
Homoki Ferenc (78 éves), Mátyás király utca 13.
Hajdu Sándor István (57 éves), Mátyás király utca 79.
Könczöl Gáborné Tihanyi Katalin (88 éves), Március 15. utca 23.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Néhai Veréb Ferenc életkora az előző számban tévesen jelent meg, 77 év 
helyett 69 éves volt. A tévedésért elnézést kérünk a családtól.

Polgármesteri hivatal

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

Felesége, gyermekei és unokái

Közérdekű elérhetőségek
isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi utca 45. 
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 28/583-100. E-mail: hivatal@isaszeg.hu
Helyi rendôri járôrszolgálat 70/667-3535
mezôôrök 70/459-3301, 70/459-3302
Közterület-felügyelet (munkaidôben hívható)  
70/387-2698, 70/315-2314
Gyepmester Hercig József, 20/964-3025
isaszegi Vízmű Nonprofit Közhasznú Kft.  
Rákóczi u. 18., tel.: 28/494-517
Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban: 30/378-9971
isaszegi Önkéntes Tűzoltóegyesület 0–24 óra között hívható 
központi segélyhívószáma: 70/549-6223
isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi 
egyesület 20/981-9595
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés munkaidőben a 
28/430-562-es, a 28/520-878-as vagy a 20/409-7573-as telefonszámon, 
valamint a kozvilagitas@elmuszolg.hu e-mail címen.

Programajánló
2014. április 3. (csütörtök), 10.00:  Mi szél hozott 

kisfutár? A Bóbita és a Hétszínvirág óvoda műsora a 
költészet napja alkalmából a művelődési otthonban

2014. április 11. (péntek), 14.00:  Költészet napi 
megemlékezés a Tóth Árpád emléktáblánál. Közremű-
ködnek a Damjanich János Általános Iskola és a Klapka 
György Általános Iskola és AMI tanulói a művelődési 
otthonban

2014. április 17. (csütörtök), 10.00:  Folt hátán folt 
tojás. Húsvéti szabadtéri játszóház a Falumúzeumban

2014. április 18. (péntek), 17.30:  A Kormányzó-
ról – méltányosan. Csobán Pál történész előadása a 
könyvtárban, a TÁNT szervezésében.

2014. április 22. (kedd):  Erdő-mező kincsei. Túra a 
Föld napja alkalmából Isaszeg dombjain

2014. április 25. (péntek), 15.00:  Időutazás a törté-
nelem nyomában. Isaszeg híres polgárait mutatják be 
városunk tanulói a Falumúzeumban

2014. április 29.:  Tánc a szabadban a tánc világnapja al-
kalmából. Részletes program, helyszínek és időpontok 
a plakátokon

SzolgáltatáSok 
a művelődéSi ottHonban
2014. április 7. (hétfő) 18.00:  KRESZ-tájékoztató
minden kedden és csütörtökön 14.00–18.00:   

A Generali biztosító ügyfélszolgálata

A HATárON TÚLi mAGYAr emLéKHeLYeKérT  
ALAPÍTVáNY

tisztelettel meghívja Önt 2014. április 4–5–6-án az
V. Nemzetközi Konferencia, Isaszeg – az 1848–1849-es szabadság-

harcról másképpen címmel rendezendő nemzetközi konferenciára.

Helye: Gábor Dénes Oktató Központ, Isaszeg Gábor Dénes köz 1.
Fővédnök: dr. Boldizsár Gábor PhD. ezredes, dékán, Nemzeti Közszolgálati  

Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
Szakmai védnök: dr. Kedves Gyula ezredes, irodavezető,  

Országgyűlés Hivatala Közgyűjtemény és Közművelődési Igazgatósága,  
Országgyűlési Múzeum Előkészítő Iroda

A rendezvény háziasszonya: Keresztúri Jusztina igazgató, Gábor Dénes  
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

A konferencia programja
2014. április 4., péntek 14 óra
Ünnepélyes megnyitó. Levezető elnök: Gergely András ny. történelemtanár
Előadások:
– Szatmár megye 1848–1849-es emlékhelyeinek bemutatása. Előadó: Fazekas 

Lóránt helytörténész, Szatmárnémeti Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és 
Emlékhely Társaság

– 1848–1849-es események Szilágysomlyón és környékén. Előadó: Erdei Ferenc 
tanár, Szilágysomlyó Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság

– Erdély 1848 őszén. A polgárháború kezdetei. Előadó: Gergely András ny. történe-
lemtanár

19 órakor kulturális szórakoztató műsor a Csata vendéglő, pizzéria és panzióban

2014. április 5., szombat 10 óra
Levezető elnök: dr. Kedves Gyula ezredes
Előadások:
– Székely határőrség mint a szabadságharc hadseregszervezésének bázisa.  

Előadó: dr. Kedves Gyula ezredes, irodavezető, Budapest Országgyűlési Múzeum 
Előkészítő Iroda 

– Honvédtoborzás és nemzetőrszervezés Erdélyben. Előadó: dr. Süli Attila  
százados, osztályvezető helyettes, Budapest Hadtörténeti Intézet és Múzeum

– Az erdélyi hadszíntér „havasi hadjárata”, Bem József hadműveleteinek  
összefoglalása 1848–1849. március 15-ig. Előadó: dr. Hermann Róbert főtanácsos, 
tudományos helyettes, Budapest Hadtörténeti Intézet és Múzeum

– Az 1848–1849-es szabadságharc eseményei és emlékei Kalotaszegen és  
környékén. Előadó: Péntek László elnök, Körösfő Rákóczi Kultúregylet

– 160 évvel ezelőtti Nagyvárad egy amerikai demokrata leírásában.  
Előadó: Kupán Árpád helytörténész, Nagyvárad Partiumi és Bánsági  
Műemlékvédő és Emlékhely Társaság

18 órakor megemlékezés a Szabadságtörekvések emléktemplomában 
(református templom) a győztes csata 165. évfordulójáról. Koszorúzás. 

2014. április 6. vasárnap 
Szakmai kirándulás: Magyar Nemzeti Múzeum meglátogatása
Országos Hagyományőrző Egyesület isaszegi csatabemutatójának megtekintése

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A belépés ingyenes.
A program változtatásának jogát fenntartjuk.

Véget ért az dózsa György  
művelődési Otthon szervezésé-
ben a haladó önvédelmi tréning

A „Ne legyél áldozat” Család, Gyermek, Ifjúsági Kiemelten Köz-
hasznú Egyesület együttműködésével a művelődési otthon 
szervezésében önvédelmi tréningen vettünk részt.

A tréninget Hegedűs Zoltán vezette.
A tréner minden alkalommal pontosan érkezett. A napi 

feladatokat részletesen, egy-egy élethelyzetbe helyezve ma-
gyarázta el és mutatta meg, a sérülésekre külön felhívta fi-
gyelmünket. A  résztvevőket egyéni adottságainak megfelelő 
tanácsokkal látta el, ezért is érezzük úgy, hogy mindenkivel 
személyesen, figyelmesen, türelmesen foglalkozott. A felme-
rülő kérdéseket mindig átbeszélte velünk, a bizonytalanságot 
eloszlatta bennünk.

Úgy érezzük, hogy ma már nem lennénk olyan kiszolgálta-
tottak egy adott helyzetben, mint korábban. Sokat tett azért, 
hogy mi, akik ott voltunk, az általa tartott tanfolyamon ne le-
gyünk áldozatok. Önbizalmat sugárzott, és a mi önbizalmunkat 
is erősítette.

Az oktatást színvonalasnak tartottuk, sok hasznos ismeret-
tel bővült önvédelmi tudásunk. Hegedűs Zoltán szakmai fel-
készültsége kimagasló, emberi magatartása példás. 

Köszönjük a művelődési otthon dolgozóinak a szervezést 
és a hely biztosítását. Hegedűs Zoltán trénernek köszönjük 
készséges munkáját. Az oktatás díjmentes volt.

A tréning résztvevői



Isaszegi Történelmi Napok
Az 1849. április 6-i isaszegi csata 165. évfordulójának ünnepségei

Április 4–6.
A Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány V. Nemzet-
közi konferenciája a Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakközépiskola épületében

Április 4. (péntek)
A déli harangszóval 1849 méteres emlékfutás indul a Szent 
Márton-kúttól a Szoborhegyre.
Koszorúzások
14.00: Katonapallag 
15.00: Szentgyörgypusztai kőkereszt
15.30: Városháza
16.00: Képesfa 
16.30: Szlovák kápolna 
17.00: Falumúzeum 
Falumúzeum: Magyar–lengyel baráti találkozó az Isaszegi 
Múzeumbarátok Köre által, az Isaszegi csata 165. évforduló-
ja alkalmából meghirdetett gyermekrajzpályázat eredmény-
hirdetése.

Április 5. (szombat)
18.00, Szabadságtörekvések emléktemploma – refor-
mátus templom: Megemlékezés. Közreműködik Bajusz 
Árpád református lelkész, Szendrő Dénes, Kercsmár Zsolt 
énekmondó. Koszorúzás a történelmi hagyományőrzőkkel

Április 6. (vasárnap)
10.00: Nemzetközi Történelmi Vetélkedő döntője a szabad-
ságharc 165. évfordulójának jegyében. Helyszín: Csata ven-
déglő, Baradlay-terem.

A Szoborhegy alatti csatatéren
12.00–17.00: Népi játszóház és kézműves-foglalkozás
12.00: Népzenét játszik a Békás zenekar
13.30: Katonai hagyományőrző díszfelvonulás indul a sport-

csarnoktól a Szoborhegyig a Dányi Ifjúsági Fúvószenekar 
felvezetésével

14.00: Föl-föl vitézek a csatára – nemzetközi hagyomány-
őrző katonai parádé

Népi forgatag: Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület, Tu-
ra; Csata Táncegyüttes, Isaszeg; Csatangoló Tánccsoport, 
Isaszeg; Isaszegi Asszonykórus; Békás zenekar 

Katonai díszszemle és isaszegi csatabemutató, a csatát 
közvetíti dr. Pelyach István történész 

A rendezvény ideje alatt kirakodóvásár, étel-ital várja vendé-
geinket.

Honvédszobor: koszorúzás. Ünnepi beszédet mond Hatva-
ni Miklós polgármester. Közreműködnek: Dányi Ifjúsági Fú-
vószenekar, Kincses László (Pápai Huszáregyesület), Nem-
zetközi katonai hagyományőrzők


