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önkormányzati tájékoztató

Segítsünk együtt!

Tisztelt Isaszegi Lakos!
Az önkormányzat minden éves költ-
ségvetésében biztosít pénzügyi kere-
tet a rászoruló polgárok támogatására. 

Az elmúlt hetek szélsőségesen hi-
deg időjárása hazánkban számtalan 
segítő szándékú civil és önkormányzati kezdeménye-
zést indított útjára. Tisztelettel kérem, ha teheti, csat-
lakozzon a segítségnyújtó kezdeményezéshez, hogy 
senki ne maradjon magára fűtetlen otthonának gond-
jával. 

Amennyiben portáján fát vág ki, építési vagy olyan 
bontási munkát végez, amelynek során fűtésre alkal-
mas faanyag gyűlik össze, és azt nem kívánja felhasz-
nálni, felajánlásával segítségére lehet a városunkban 
anyagi gondokkal küzdő, a téli tüzelőt önerőből bizto-
sítani nem képes személyeknek, családoknak.

Ha csatlakozni kíván a kezdeményezéshez, kérem, 
vegye fel a kapcsolatot (hétfőtől csütörtökig 7.30–
16.00, pénteken 7.30–13.30 óra között) a Város-
üzemeltető Szervezettel a 28/582-712-es telefonszá-
mon. A szervezet munkatársai időpontot egyeztetnek 
önnel a faanyag ingyenes beszállításáról az intézmény 
telephelyére. Az időpont egyeztetésekor a türelmüket 
kérem, hiszen a Városüzemeltető Szervezet egyéb fel-
adatai mellett fog gondoskodni a felajánlott fameny-
nyiség szállításáról. Továbbá kérem, hogy lakótársaink 
egészségének, a település levegőjének védelme érde-
kében kizárólag fűtésre alkalmas állapotú (semmilyen 
vegyi anyaggal, festékkel stb. nem kezelt) faanyagot 
ajánljon fel! A fűtésre nem alkalmas faanyagot a szer-
vezet munkatársai nem vehetik, nem is veszik át. 

A fűtésre alkalmas faanyagadomány téli időszak-
ban való kiosztásáról az Isaszegi Humánszolgáltató 
Központ, a polgármesteri hivatal igazgatási osztályának 
javaslata alapján, a Városüzemeltető Szervezet útján 
gondoskodom.

Fogjunk össze egymásért, készüljünk fel együtt a 
következő télre, a város rászoruló lakóinak támogatá-
sára!

Köszönettel:
Hatvani Miklós polgármester
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Ûj életre kelhet a Rákos-patak 

A Rákos-patak (a régen benne élő rá-
kokról kapta a nevét) 44 kilométeres 
hosszával a Duna leghosszabb bal parti 
mellékvízfolyása a térségünkben. Sza-
da és Gödöllő határában ered, majd 
Isaszegen, Pécelen, Rákosmentén, Kő-
bányán, Zuglón és Angyalföldön átha-
ladva ömlik a Dunába.

A vízfolyás és környezete egy olyan 
ökológiai folyosót alkot, amely jelen-
tős értéket képvisel Budapest és az 
agglomeráció életében, ugyanakkor 
számos megoldatlan vízgazdálkodási, 
környezetterhelési, területhasznosítási 

probléma jellemzi, és a benne rejlő 
rekreációs és turisztikai lehetőségek is 
kiaknázatlanok.

A Rákos-patak revitalizációjának és 
fejlesztésének kérdése hosszú idő óta 
jelen van mind a szakmai köztudatban, 
mind az érintett Pest megyei telepü-
lések és fővárosi kerületek terveiben. 
A  fővárosi kerületek kezdeményezé-
sére 2011 óta közös munka folyik az 
érintett önkormányzatokkal.

Bár több koncepció és tanulmány 
készült e tárgykörben, az egyezetések 
során felmerült egy olyan megvaló-

síthatósági tanulmány elkészítésének 
szükségessége, amely egyrészt kijelöl-
heti a fejlődési irányokat, lehetősége-
ket, másrészt képes összehangolni a 
fejlesztésekkel kapcsolatos különböző 
kerületi, települési és fővárosi érdeke-
ket. A megyei szakasz vonatkozásában 
a gesztori szerepet a Pest Megyei Ön-
kormányzat magához vette az érintett 
települések korábbi felhatalmazása 
alapján.

Az érintett önkormányzatok és a 
vízügyi szakemberek a revitalizációval 
kapcsolatos munkák megkezdésének 
újabb állomásaként megbeszélést tar-
tottak a megyeházán. Szabó István, 
a megyei önkormányzat elnöke az 
egyeztetésen úgy fogalmazott, hogy 
a Rákos-patak közös értékünk, amely 
összeköti a megyei településeket és a 
fővárost. Épp ezért nélkülözhetetlen a 
közös gondolkodás és munka. A Pest 
Megyei Önkormányzat ezért vállalta, 
hogy megszervezi az első munkaindító 
egyeztetést.

Forrás: www.pestmegye.hu
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Bővül a Zöld Híd program

Idén januártól az eddigi 46 helyett már 89 település tartozik a Zöld Híd program szolgáltatási területéhez. Két-
szeresére nőtt a hulladékszállításban közvetlenül ellátott települések száma, és további csatlakozások is várhatók. 
Nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt időszak komoly nehézségeit legyűrve 2017 a növekedés és a fejlődés éve lesz, 
amihez a megfelelő források is rendelkezésre állnak – erről tájékoztatott az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Ön-
kormányzati Társulás.

A Zöld Híd program területén található 108 település szinte 
mindegyikét érintő fejlemények történtek az utóbbi hónapok-
ban. Két kisebb közszolgáltató az év elején befejezi hulladék-
gazdálkodási tevékenységét, alvállalkozói státusuk is meg-
szűnik. Az ipolytölgyesi székhelyű Észak-Pest Nyugat-Nógrád 
Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (ÉNYMK) és a 
bernecebaráti székhelyű Tiszta Vidékért Nonprofit Kft. eszköz- 
és dolgozói állományát átvette a Zöld Híd. Az érintett társa-
ságok közül az ÉNYMK Nonprofit Kft. 29 települést, a Tiszta 
Vidékért Nonprofit Kft. 14 települést látott el. Január elején 
a Maros Kft. hat települése és még további kilenc település 
(köztük Csömör) nyilvánította ki szándékát, hogy a Zöld Híd 
program szolgáltatási övezetéhez csatlakozzon – ez utóbbiak 
tekintetében még folynak az egyeztetések. Az átvett telepü-
lésekkel a Zöld Híd Magyarország egyik legnagyobb komplex 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatója lesz. A lakosság szem-
pontjából lényeges információ, hogy miközben a szolgáltatás 
színvonala növekszik, aközben az átvett településeken a hul-
ladékszállítás díja nem változik, tehát a Zöld Híd változatlan díj 
ellenében fejleszti és viszi tovább a szolgáltatást.

A jelentős változás háttere egyrészt, hogy az állami koordi-
náló szervezet, az Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 
és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. és a tulajdonos ÉKPN Önkor-
mányzati Társulás között létrejött megállapodás következté-
ben nyugvópontra jutott a Zöld Híd finanszírozási kérdése is. 
Másrészt nincs az egész régióban olyan közszolgáltató, ame-
lyik megközelítőleg olyan magas színvonalon és ellátási biz-
tonsággal működne, mint a Zöld Híd. A stabilitás és a magas 
szakmai színvonal alapján tehát az NHKV Zrt. a Zöld Hidat 
javasolta és kérte meg a szolgáltató nélkül maradó települé-
sek átvételére. Egy decemberi rendkívüli ülésen ezt a tényt az 
érintett települések polgármestereivel is közölte Weingartner 
Balázs, az NHKV Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A zavartalan átállás érdekében már december elején 
megkezdődött az érintett települések polgármestereinek, 
képviselő-testületeinek és lakosságának közvetlen tájékozta-
tása, a gyűjtő járatok átszervezése. A Zöld Híd munkatársai 
a lehető legnagyobb körültekintéssel igyekeznek a zökkenő-
mentes átállást biztosítani úgy, hogy az eddigi ellátott telepü-
léseknek ebből semmilyen kellemetlenségük és hátrányuk ne 

származzon. A szolgáltatási terület bővítése azonban komoly 
logisztikai, szervezési feladat, amelyet megnehezíthet számos 
körülmény, például a rendkívüli hideg, a kistelepülések közöt-
ti útviszonyok vagy éppen az influenzajárvány, amely máris 
sok zöld hidas dolgozót érint. A tulajdonos önkormányzati tár-
sulás ezért mindenkinek a türelmét és megértését kéri. A ter-
vek szerint az átalakulási folyamat március 31-ig lezajlik. 

Forrás: Észak-Kelet Pest és Nógrád megyei  
Regionális Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási  

Önkormányzati Társulás

Igazgatási szünet

Az isaszegi polgármesteri hivatal munkarendjét érintő 
változások a 2017. évben

Isaszeg város képviselő-testülete a január 18-i ülésén ren-
deletben határozott a polgármesteri hivatalt érintő közigaz-
gatási szünetről. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény biztosítja a lehetőséget, hogy a képvise-
lő-testület a kormány ajánlásának figyelembevételével köz-
igazgatási szünetet rendeljen el rendes szabadság kiadására. 

A törvényhez kapcsolódó kormányrendeletre, az elmúlt 
évek gyakorlati tapasztalataira, valamint a lakossági vissza-
jelzésekre való tekintettel a képviselő-testület a 2017. évben 
a nyári igazgatási szünetet a 2017. július 3. és július 7. kö-
zötti időtartamban öt munkanapra, a téli igazgatási szünetet a 
2017. december 27. és december 29. közötti időtartamban 
három munkanapra rendelte el. Az igazgatási szünet alatt a 
polgármesteri hivatalban nincs ügyfélfogadás, de halasztha-
tatlan anyakönyvi ügyekben – kizárólag születéssel és halál-
esettel kapcsolatban – ügyeletet tartanak. Az ügyfélszolgá-
laton a „kérelem” nyomtatványok átvételére, leadására lesz 
lehetőség. 

A közterület-felügyelet ügyeleti rendszerben működik 
majd, a bejelentéseket Isaszeg város honlapján és az ön-
kormányzati tájékoztatóban is megjelenő telefonszámokon 
fogadják. Köszönjük megértésüket.

Polgármesteri hivatal

Kibővült a gépjárműadó-mentességre jogosultak köre
Tájékoztató gépjárműadózással kapcsolatban

A gépjárműadóról szóló törvény (Gjt.) 
január 1-jétől hatályos rendelkezései 
szerint január 1-jétől a mentességre 
jogosultak köre kibővült az egyéb fo-
gyatékossággal élő személyekkel (pél-
dául az autistákkal, a látás-, és hallás-
sérültekkel). Továbbá a mentességet 
igénybe veheti a súlyosan mozgás-
korlátozott vagy egyéb fogyatékosság-
gal élő személyt rendszeresen szállító 
– vele közös háztartásban élő köze-
li hozzátartozó – adóalany abban az 
esetben is, ha a súlyosan mozgáskor-

látozott, egyéb fogyatékossággal élő 
személy nem áll cselekvőképességet 
korlátozó gondnokság alatt, és nem 
kiskorú. 

A Gjt. alkalmazásában súlyosan 
mozgáskorlátozott, egyéb fogyaté-
kossággal élő személy az, aki a sú-
lyosan mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési kedvezményeiről szóló 
102/2011. (VI. 29.) kormányrendelet 
szerint egyéb fogyatékossággal élőnek 
minősül, és ezt a tényt az ott megha-
tározott szakvélemény, szakhatósági ál-

lásfoglalás, igazolás, hatósági határozat 
másolatával igazolja. 

A gépjárműadó-mentesség igény-
bevételéhez szükséges – szakértői 
szerv által kiállított – igazolást és a be-
vallási nyomtatványt az önkormányzati 
adóhatósághoz kell benyújtani. 

Bővebb felvilágosítást ügyfélfogadá-
si időben személyesen a polgármesteri 
hivatal adóirodájában vagy a 28/583-
108-as telefonszámon kérhetnek az 
adóiroda munkatársaitól. 

Polgármesteri hivatal

Tüdőszűrés Isaszegen

Felhívjuk a lakos-
ság figyelmét, hogy 
városunkban feb-
ruár 20-tól már-
cius 2-ig minden 
40 éves vagy ennél 
idősebb személy-
nek ajánlott tüdő-
szűrést tartunk.

Szűrési napok: feb-
ruár 20., 21., 22., 
23., 24., 27., 28., 
március 1., 2., mun-
kanapokon 8-tól 18 óráig.

A tüdőszűrés helye: 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 14. (volt Egészségház).
A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi 

vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 
alapján a mellkasröntgen-vizsgálatot erre a célra igénylő lakosoknak 1700 
forint térítési díjat kell fizetniük, a szűrés helyszínén kapott, a törökbálinti 
kórház számára szóló csekk befizetésével. A vizsgálat eredményéről leg-
később 14 napon belül szakorvosi leletet adunk ki.

A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek 
megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról 
és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet 
értelmében életkorhoz kötötten minden 40 év feletti személynek joga 
van évente egyszer beutaló nélkül, költségmentesen tüdőszűrő vizsgála-
ton részt venni. Ehhez személyi igazolvánnyal és tajkártyával kell rendel-
keznie.

Nem kell megjelennie a szűrővizsgálaton annak a személynek, aki egy 
éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vett, illetőleg azoknak, akik 
tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak.

Polgármesteri hivatal 

Egyenlő Bánásmód 
Hatóság

Ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nem-
zetisége, nemzetiséghez való tartozása, fo-
gyatékossága, életkora, egészségi állapo-
ta, vallási vagy világnézeti meggyőződése, 
politikai vagy más véleménye, anyanyelve, 
családi állapota, anyasága vagy apasá-
ga, szexuális irányultsága, nemi identitása, 
vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsá-
ga miatt hátrányos megkülönböztetés éri, 
forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
ügyfélszolgálatához! A hatóság feladata a 
hátrányos megkülönböztetéssel okozott 
jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel dr. Szatmári Éva Pest me-
gyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfo-
gadását: 30/960-2657; eva.drszatmari@
gmail.com.
•	 Pest	 Megyei	 Kormányhivatal, 

1052 Budapest, Városház u. 7. (Tel.: 
1/485-6957): 2017. február 6., hétfő, 
11.30–15.30; 2017. február 13., hétfő, 
11.30–15.30

•	 Veresegyház	 Város	 Önkormányza-
tának Polgármesteri Hivatala, 2112 
Veresegyház, Fő út 35. (Tel.: 28/588-
600): 2017. február 20., hétfő, 11.30–
15.30

•	 Dunakeszi	 Város	 Önkormányzatá-
nak Polgármesteri Hivatala, 2120 
Dunakeszi, Fő út 25. (Tel.: 27/542-
800): 2017. február 27., hétfő, 11.30–
15.30

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!
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Változások a fogyasztóvédelem rendszerében

A fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat idén január 1-jétől megosztottan végzi a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 
a Pest Megyei Kormányhivatal és az ország 197 járása. A változások legfontosabb célja, hogy a fogyasztók köny-
nyebben intézhessék majd ügyeiket, valamint hatékonyabbá váljon az ellenőrzések és az eljárások rendszere is.

Az idei évtől a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerültek 
a fogyasztóvédelmi stratégiai feladatok, például az ellenőrzé-
sek szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a két fogyasz-
tóvédelmi laboratóriumot, továbbá a magyarországi Európai 
Fogyasztói Központot.

Fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első fokon a to-
vábbiakban a járási hivatalok járnak el. Megkülönböztetünk 
megyeszékhely szerinti járási hivatalt (amely hivatalok hatás-
köre egyes kérdésekben a megye egész területére terjed ki), 
valamint járási hivatalt (amely hivatalok hatásköre a járás te-
rületére terjed ki).

A megyeszékhely szerinti járási hivatal feladatait Pest me-
gyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 
látja el.

Fogyasztóvédelmi jellegű panaszukat bármelyik járá-
si hivatalban benyújthatják, fontos azonban tudni, hogy 
nem minden járás jár el minden fogyasztóvédelmi ügyben. 
(Amennyiben a benyújtott panaszban foglalt ügykör nem 
tartozik az adott járás illetékességébe vagy hatáskörébe, úgy 
az adott járás továbbítja azt a megfelelő helyre.)

Az egyes kiemeltebb ügykörökben csak a megyeszékhely 
szerinti járások rendelkeznek hatáskörrel.

Az ügyfelek rendelkezésére tehát fogyasztóvédelmi 
ügyekben a következőkben leírt feladatmegosztásban az Ér-
di Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya 
(megyei illetékességgel), valamint a többi járási hivatalunk 
hatósági osztályai állnak.

Az ügyfelek személyesen a hatósági osztályon, a kiren-
deltségeken, a kormányablakokban és a települési ügyse-
gédeknél a honlapunkon megjelölt ügyfélfogadási időkben 
és elérhetőségeken tudnak tájékozódni és beadványokat le-
adni.

A legfontosabb ügykörök tehát (a felsorolás nem teljes 
körű), amelyekben a megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz 
fordulhatnak az ügyfelek:
–  a szerencsejátékot népszerűsítő reklám közzétételére, il-

letve szervezésére vonatkozó rendelkezések;
–  a fogyasztói csoportok szervezése;
–  békéltető testület eljárása során a vállalkozást érintő 

együttműködési kötelezettség;
–  gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, egyes közérdekű 

közlemények magyar nyelvű közzététele;
–  árubemutatóval kapcsolatos ügyek;
–  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások;
–  elektronikus hírközlési szolgáltatások esetén az előfizetői 

számlapanaszok intézésével, kezelésével kapcsolatos pa-
naszok vagy a számla tartalma;

–  a villamosenergia- és a földgázellátással, valamint a vízi-
közmű-szolgáltatással kapcsolatos panaszok, úgymint az 

elszámolás, számlázás, díjfizetés, mérés, szolgáltatás fel-
függesztése, kikapcsolás, ellátásba való ismételt bekap-
csolás vagy az üzletszabályzatban foglalt rendelkezések 
megsértése esetén;

–  a hulladékelszállítással kapcsolatos elszámolással, szám-
lázással, díjfizetéssel kapcsolatban, a díjhátralék esedé-
kességét követően megtett intézkedésekre, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tá-
jékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel kapcso-
latban;

–  rezsicsökkentéssel kapcsolatos panaszok;
–  tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat felmerülése ese-

tén;
–  textiltermékek címkézésével és jelölésével kapcsolatos 

panaszok esetén;
–  az építési termékek forgalmazásával kapcsolatos problé-

mák esetén.

A (nem megyeszékhely szerinti) járási hivatalokhoz érdemes 
fordulni a felsoroltakon túlmenő esetekben, mint például:
–  az egységár, eladási ár feltüntetésével;
–  a termékek minőségi kifogásának kezelésével;
–  szavatossággal-jótállással kapcsolatos tájékoztatási köte-

lezettség elmulasztásának, jogszerűtlenségének gyanúja 
miatt;

–  az általános kereskedelmi feltételek szabálytalanságaival 
kapcsolatban;

–  fiatalkorúak dohány- és alkoholtermékekkel, valamint 
szexuális termékekkel való kiszolgálása kapcsán. 

Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei 
Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya jár el.

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosz-
tályának, az Érdi Járási Hivatal Közlekedési Főosztályának, va-
lamint a járási hivatalok kormányablakainak, ügysegédeinek 
és hatósági osztályainak aktuális elérhetőségei megtalálha-
tók a kormanyhivatal.hu/hu/pest honlapon.

Belügyminisztériumi díjban részesült Rácz Zoltán,  
az Isaszegi Polgárőr Egyesület elnöke

Rendőröket, polgárőröket, tűzoltó-
kat és vízügyi szakembereket része-
sített elismerésben dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter, amiért a hosszabb 
ideje fennálló szélsőségesen hideg 
időjárási helyzetben kiemelkedő 
helytállást tanúsítottak. 

Négy polgárőr vehetett át miniszteri 
elismerést a belügyminisztérium épü-
letében 2017. január 20-án Kontrát 
Károlytól, a Belügyminisztérium par-
lamenti államtitkárától. A polgárőrök 
mellett tizenkét rendőr, nyolc tűzoltó 
és az Országos Vízügyi Főigazgatóság 

két munkatársa vehette át a jutalmat. 
Az elhangzott indoklás szerint ők a szol-
gálati feladataikat meghaladva ember-
ségükről tettek bizonyságot, amikor a 
rászorulókon, az elesetteken, a maguk-
ra hagyottan és magányosan élőkön 
segítettek. Kontrát Károly az ünnepsé-
gen azt mondta, olyan belügyi munka-
társakat jutalmaznak, akik „erejükön 
felül, félelmet nem ismerve” kiemelt 
helytállást tanúsítottak, testi épségüket 
kockáztatva bátran cselekedtek a krízis-
helyzetben. Hangsúlyozta: a jutalom-
ban részesülők példaként szolgálnak, 
és munkájukkal hozzájárultak ahhoz, 
hogy a polgárok biztonságérzete a jö-
vőben is megmaradjon.

Rácz Zoltán János, az Isaszegi Pol-
gárőrség Bűnmegelőzési és Önvédel-
mi Egyesület elnöke, egyesületével egy 
idős hölgynek szállított tűzifát. A idős 
hölgy semmilyen tüzelőanyaggal nem 
rendelkezett, a lakásában 2 (!) fok volt. 
Még ezen a napon, Isaszeg Város Ön-
kormányzatának támogatásával, az 
egyesület az Isaszegi Önkéntes Tűz-
oltósággal illetve az Isaszegi Városüze-
meltetési Szervezettel összefogva kb. 
10-15 címre szállított tüzelőanyagot.

Forrás: www.opsz.hu
(Szöveg: Lőwinger, fotó: Sebestyén )
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Tízéves a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány

Az alapítvány kibővített ünnepi kuratóriumi ülésére január 13-án 17 órakor került sor a Káposztás étterem és pan-
zióban, az alapítvány tisztségviselőinek, tagjainak, az együttműködő szervezetek vezetőinek, Isaszeg város polgár-
mesterének, Hatvani Miklósnak, valamint Balog Istvánné képviselőnek, az önkormányzat oktatási és kulturális bi-
zottsága elnökének a részvételével.

Elsőként dr. Flóris István alapító üdvözölte a Határon Túli Ma-
gyar Emlékhelyekért Alapítvány (HTMEA) kuratóriuma ünnepi 
ülésének vendégeit. Megköszönte, hogy elfogadva a meghí-
vást, jelenlétükkel megtisztelték az ülést. Méltatta az alapít-
vány tízéves sikeres működését, kedves szavakkal köszönte 
meg a kuratórium tagjainak és az együttműködő partnereinek 
az eddig végzett munkájukat és támogatásukat. Megemléke-
zett Flóris Jánosról, aki kezdeményezője volt az alapítvány lét-
rehozásának, és haláláig motorja volt a sikeres működésének.

Befejezésül elismerő okleveleket adott át azoknak a kura-
tóriumi tagoknak, akik az alapítástól részesei voltak az eredmé-
nyes munkának. Végül pezsgővel koccintva kívánt a következő 
tíz évre is sok sikert. Majd felkérte a kuratórium elnökét, hogy 
összegezze a kuratórium tízéves munkáját. Az elnök a tájékoz-
tató során ismertette, hogy a HTMEA 2006. június 23-án ala-
kult, tényleges működését 2007. januárban kezdte meg. Célja: 
a határon túli magyar emlékhelyek felkutatása, rendszerezése, 
kiegészítése a már rendelkezésre álló, a nyilvánosság által is-
mert eredményekkel; a határon túli magyar emlékhelyek fizi-
kai karbantartása, állagmegóvása; az oktatási tevékenység és 
közösségi ismeretterjesztés keretében rendszeres előadások 
szervezése; hazai és nemzetközi tudományos konferenciák, 
szellemi műhelyek tervezése, lebonyolítása; kapcsolatterem-
tés és együttműködés hazai és nemzetközi tudományos kez-
deményezésekkel, intézményekkel, szervezetekkel; lehetősé-
gek megteremtése ahhoz, hogy az itthon élő és a határon túli, 
illetve más országbeli fiatalok jobban megismerjék egymást, 
országaik életét, kulturális örökségét, mindezzel hozzájárulva 
az európai szellem gazdagításához.

A beszámoló szerint az alapítvány elsődleges tevékeny-
ségének tekintette a külhoni kapcsolatok kiépítését. Így a 
kapcsolatfelvétel megtörtént Ukrajnában a Munkácsi Szent 
István Líceummal, Kolozsváron a Házsongárdi Alapítvánnyal. 
Együttműködési megállapodást kötött a Partiumi és Bánsá-
gi Műemlékvédő és Emlékhely Társasággal Nagyváradon, a 
Beregvidéki Nyugdíjasok Petőfi Sándor Egyesületével Bereg-
szászon és a Kárpátaljai Magyar Nyugdíjas Szervezetek Szö-
vetségével Munkácson. Rendszeres kapcsolatot tart a hazai 
hasonló tevékenységet végző szervezetekkel, alapítványokkal 
és egyesületekkel. 

Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre az alapítvány kiemelt 
támogatója, mivel ők biztosítják a rendezvényekhez az ön-
kéntes munkát. Úgyszintén kiemelt támogató volt az Isaszegi 
Oktatóközpont Alapítvány azzal, hogy helyet biztosított a kon-
ferenciáknak, és az általa üzemeltetett iskola igazgatónője, Ke-
resztúri Jusztina ellátta a háziasszonyi feladatokat. A HTMEA 
a Pest Megyei Civil Információs Centrumot működtető Isten 
Szolgálatában Református Missziói Alapítvánnyal 2015 már-

ciusában kötött együttműködési megállapodást. Isaszeg vá-
ros polgármestere és önkormányzata nemcsak erkölcsileg, 
hanem anyagilag is első számú támogatója a HTMEA rendez-
vényeinek.

Együttműködési megállapodás nemcsak a felsorolt szer-
vezetekkel és intézményekkel született, hanem az Isaszegi 
Múzeumbarátok Körével, a Dózsa György Művelődési Otthon 
és Múzeumi Kiállítóhellyel és a Mozdulj Velünk Egyesülettel is.

Az elnök elmondta, hogy köszönet illeti meg Isaszeg vál-
lalkozóit, akik szolgáltatásaik árából rendszeresen kedvezmé-
nyeket biztosítottak és remélhetőleg a jövőben is biztosítanak 
az alapítvány rendezvényeinek a megvalósításához. Közülük 
kiemelt támogatók Könczöl Gábor, Répássy Tibor, Holenár 
János, Káposztás Istvánné, Mészáros Gusztávné és az isa-
szegi Pici Shop Szimplexum Bt.

Az alapítvány az elmúlt tíz év alatt négy határon túli ma-
gyar emlékhelyet létesített, eddig hét alkalommal szervezett 
Isaszegen háromnapos nemzetközi konferenciát, évente 
részt vett a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely 
Társaság (PBMET) konferenciáin, ahol Szendrő Dénes kura-
tóriumi tag többször is tartott előadást.

A HTMEA a koszorúzásaival letette a saját és Isaszeg vá-
ros névjegyét a külhoni ünnepségeken és szakmai kirándulá-
sok során. Határon túli utazásaikat több ízben úgy szervezték, 
hogy az érdeklődő isaszegi lakosok is csatlakozhattak, sokszor 
negyven-ötven fővel, és barátkozhattak külhoni magyarokkal, 
megismerhették a nevezetes határon túli magyar emlékhe-
lyeket. Az utóbbi években pedig a PBMET konferenciáján, 
az esti programokon bemutatkozást biztosítottak az Isaszegi 
Nyugdíjasok Baráti Köre társulatának. Az elnök itt megemlítet-
te, hogy külön köszönet illeti az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti 
Körének tagjait azért a sok önkéntes munkáért, amelyet a 
sikeres konferenciákért végeztek.

Az alapítvány az isaszegi önkormányzat és az együttmű-
ködő baráti szervezetek rendezvényein közreműködött, és az 
emlékhelyeken koszorúzott. 

Végezetül az elnök megköszönte az alapítónak, dr. Fló-
ris Istvánnak, valamint a kuratórium és a felügyelőbizottság 
tagjainak az eddigi munkáját, és kérte a régi és az új tagokat, 
hogy szíveskedjenek a továbbiakban is dolgozni az alapítvá-
nyért, és támogatni azt. 

Dr. Flóris István megköszönte a tájékoztatót, és az össze-
jövetel hivatalos részét lezárva kötetlen beszélgetésre hívta 
meg a jelenlévőket, amelynek során Hatvani Miklós polgár-
mester és Balog Istvánné képviselő asszony elismerő szavak-
kal méltatta a HTMEA Isaszegért, Isaszeg jó híréért vállalt és 
végzett tevékenységét. 

Révász Tiborné, a kuratórium elnöke 

A Határon Túli Magyar  
Emlékhelyekért Alapítvány 
2017. évi terve
Elhangzott a január 13-án tartott ünnepi kibőví-
tett kuratóriumi ülésen

Az elmúlt tízévi tevékenységről szóló tájékoztatómban 
összefoglalva sikerekről számoltam be. Sajnos a 2017. 
évi tervünk forráshiány miatt rendkívül bizonytalan. Ahogy 
már 2016-ban tájékoztattalak benneteket, a 2017. évi 
konferenciára benyújtott pályázatunkat a Nemzeti Együtt-
működési Alap (NEA) befogadta, sőt a támogatás össze-
gét is meghatározta 1 050 000 forintban. Forráshiányra 
hivatkozva azonban támogatást nem adott, hanem a pá-
lyázatunkat sorba állította 131-es sorszámmal. Ez termé-
szetesen azt jelentette, hogy idén nem valósítható meg a 
tavaszi konferencia. 

Bízom benne, hogy a NEA egy-két hónapon belül kiírja 
a szakmai pályázatot, és akkor a konferencia időpontjául 
az aradi vértanúk ünnepét jelölhetjük meg. A konferencia 
témája eredetileg is az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc ismeretlen vértanúinak emlékezete volt. Ezt a 
témát fenntartva szervezzük – amennyiben nyertes pályá-
zat lesz – ősszel a konferenciánkat, kapcsolódva Isaszeg 
városnak az aradi vértanúkról szóló megemlékezéséhez.

A NEA a működési pályázatokat január 17-i határidő-
vel írta ki. Működési pályázatunkban a következő témákat, 
rendezvényeket terjesztjük elő, amennyiben a kuratórium 
ezzel egyetért:
–  I. negyedév: Nagyvárad, partiumi honismereti találko-

zó (1 napos);
–  II. negyedév: Varadinum ünnepség (Szent László-év), 

isaszegi érdeklődők részvételével szakmai kirándulás; 
a kulturális örökség napja (együttműködve a Mozdulj 
Velünk Egyesülettel);

–  III. negyedév, augusztus: Csíkkozmás-Nyergestető, 
emlékünnepség; szeptember első hétvégéje: Nagy-
várad, XXIII. partiumi honismereti konferencia;

–  IV. negyedév, október: Isaszeg, VIII. nemzetközi konfe-
rencia.

Állandó programok: részvétel és koszorúzás nemzeti 
ünnepeken és Isaszeg város ünnepségein; részvétel az 
együttműködő partnerek rendezvényein.

Kedves barátnőim, barátaim és együttműködő part-
nereink! Tisztelettel kérlek benneteket, hogy a személyi 
jövedelemadó egy százalékának felajánlásakor ne feled-
kezzetek meg alapítványunkról, és kérem, hogy bank-
számlánkra utalt adományaitokkal is segítsétek 2017. évi 
munkánkat. Bankszámlaszám: 65100228-11052506 
(Pátria Takarékszövetkezet isaszegi fiók).

Révász Tiborné, a kuratórium elnöke

Beszámoló

Az Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért Alapítvány kurató-
riuma megköszöni az isaszegi embereknek, vállalkozóknak 
és civilszervezeteknek a 2016-ban alapítványunknak felaján-
lott személyi jövedelemadójuk egy százalékát, amely 63 450 
forint. Az összeget a NAV átutalta a számlánkra.

2016-ban támogatást nyújtottunk a Klapka György Álta-
lános Iskola és Művészeti Iskola által szervezett Kezes-Lábas 
tábornak, a balatonszemesi tábornak és a Németországba 
szervezett nyelvi tábornak. Támogattuk a Klapka-iskolában 
megrendezett farsangi sportshow-t. 

Az alapítvány tulajdonában levő defibrillátor a polgárőr-
ség helyiségében helyeztük ki. A polgárőrség vállalta a kar-
bantartását, megőrzését, időszakos felülvizsgálatát.

A közalapítvány továbbra is az Isaszegen élő és dolgozó 
emberek javára és megelégedettségére szeretne tenni. 

Kérjük, támogassák alapítványunkat személyi jövedelem-
adójuk egy százalékával (adószámunk:18681701-1-33; 
számlaszámunk: 65100228-15100089). Előre is köszönjük!

Dr. Horváth Anna, a kuratórium elnöke 

Támogassa adójának egy 
százalékával
Kérjük, támogassa adójának egy százalékával az Isaszegen 
működő egyesületek, alapítványok, közalapítványok műkö-
dését, mivel azok tevékenységükkel városunk érdekeit szol-
gálják. Támogatásukat előre is köszönjük.

Isaszegi Sportegyesület 19831387-1-13
„100 éves iskola” Alapítvány 18708088-1-13 
Együttműködés Isaszegért Egyesület 18701115-1-13
Gyermekekért Oktatási-Nevelési Alapítvány 18670505-1-13 
Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány  18713611-1-13 
Nyugdíjasok a Nyugdíjasokért Alapítvány  10118304-2-13 
Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület  18681244-1-13 
Sebi GYM SE  18724343-1-13 
Isaszeg Sportjáért Alapítvány  18667132-1-13 
Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány 18660991-1-13 
Isaszeg Környezetvédelméért és Természet védelméért  
Közalapítvány  18664847-2-13 
Isaszegi Múzeumbarátok Köre  19184740-1-13
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  18702800-1-13 
Isaszegi Gábor Dénes Számítástechnikai és Informatikai  
Oktatóközpont Alapítvány  18668281-2-13
Isaszegi Jókai Mór Városi Könyvtár  16796342-1-13 
Isaszegi Természetbarát Klub  18723263-1-13 
Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért Közalapítvány  18681701-1-13 
Isaszegi Szent Márton Lovas Hagyományőrző Egyesület  18705432-1-13 
Vállalkozók Isaszegi Egyesülete  19182171-1-13 
Hadak Útja Lovas Sportegyesület  18703966-1-13 
Park Horgász Egyesület  19025922-2-13
Mozdulj Velünk Egyesület 18334351-1-13
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 18398184-1-13
Isaszegi Szent Rita Alapítvány 18146262-1-13
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Napközis 
tanulóink sikerei

Jókedvűen indult a január 16-i nap a 
Klapka-iskola Tóth Árpád úti épületé-
ben. Egy nagy csomagot hozott a pos-
tás. Izgalommal bontogattuk, és kíván-
csian vártuk, hogy mi lehet a tartalma.

Különösen igényes oklevelek, na-
gyon szép mesekönyvek, madarakról 
szóló DVD-k, madárhatározók, plüss-
denevérek és számos egyéb apró-
ság rejtőzött a dobozban. Az ajándé-
kok a Magyar Természettudományi 
Múzeumból érkeztek Az év emlőse: 
A denevér címmel meghirdetett krea-
tív pályázaton elért csoportos különdíj 
nyerteseinek. Akik dicséretet érde-
melnek munkájukért: Bajkó Rebeka, 
Bresztyenszky Anna, Bugja Inez, He-
gedűs Luca, Megyeri Anna, Sopronyi 

Fanni és Tolnai Bendegúz, a 4. a osz-
tály napközis tanulói.

Az öröm tovább folytatódott, más-
nap ismét ajándékokat adhattam át 
napközis csoportom öt tanulójának. 
A  jutalmazottak: Kiss Enikő, Kovács 
Kristóf, Megyeri Anna, Bugja Inez és 

Szénási Levente. A tanulók a JQA ja-
pán nemzetközi környezetvédelmi rajz-
versenyen való sikeres részvételükért 
részesültek tárgyi jutalmakban. Köszö-
net és dicséret a díjazott tanulóknak 
munkájukért. Iskolánk büszke rájuk!

Szécsényi Józsefné tanítónő

Pályázati felhívás

A Klapka György Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola pályáza-
tot hirdet hagyományos városi vers-
mondó és versillusztrációs versenyre.

Versmondó verseny
Iskolánk hagyományos versmondó 
versenyt hirdet mindazoknak az Isa-
szegen élő gyerekeknek, akik szívesen 
mondanak verset társaiknak, testvé-
reiknek, barátaiknak. Idei témánk: Ne-
mes Nagy Ágnes versei. Választhattok 
bármilyen, életkorotoknak megfelelő, 
szívetekhez közel álló verseket.

Jelentkezési lapot a művészeti is-
kola titkárságán (Kossuth Lajos u. 85.) 
és tanáraitoktól kérhettek (telefon-
szám: 28/496-872). A jelentkezési 
lapok leadási határideje 2017. február 
17. (péntek); helye a művészeti isko-
la titkársága (Kossuth Lajos u. 85.)

Korcsoportok: óvodások, 1–2. osz-
tály, 3–4. osztály, 5–6. osztály, 7–8. 
osztály. A verseny időpontja: 2017. 
február 22. (szerda), 10.00–11.00 
óra (óvodások); 11.00–14.00 óra (1–
4. osztályok); 15.00–17.00 óra (5–8. 
osztályok). Helyszín: Dózsa György 
Művelődési Otthon.

Versillusztrációs verseny
Szeretnénk, ha kedvenc Nemes Nagy 
Ágnes-verseitekről készítenétek rajzo-
kat, kerámiákat vagy más technikával 
készült munkákat. Nincs méretbeli 
megkötés. Csoportos munkákat is el-
fogadunk. Az alkotásokon tüntessétek 
fel: név, életkor, óvoda vagy iskola, 
osztály, a mű címe, a felkészítő tanár 
vagy a szülő neve, telefonszám. A le-
adás határideje: 2017. február 10. 
(péntek); helye a művészeti iskola tit-
kársága (Kossuth Lajos u. 85.).

Korcsoportok: óvodások, 1–2. osz-
tály, 3–4. osztály, 5–6. osztály, 7–8. 
osztály.

A kiállítás megnyitójával egybekö-
tött gálaműsor február 24-én 17 óra-
kor lesz a Dózsa György Művelődési 
Otthonban. Itt kerül sor a korcsopor-
tonként kiosztott díjak, jutalmak átadá-
sára is.

Jó munkálkodást kívánunk!

Gyűjts, tanulj, alkoss!

Örömmel értesítjük olvasóinkat, hogy az Isaszeg Né-
pi Hagyományai Alapítvány pályázatot nyert a Föld-
művelésügyi Minisztérium által meghirdetett „Gyűjts, 
tanulj, alkoss!” Népművészeti értékek és ifjúság című 
pályázatán.

A pályázat a következő elemeket foglalja magában:
–  a szlovákiai és erdélyi kapcsolatok ápolása;
–  Isaszeg kultúrája – népi hagyományőrzés;
–  élménykiállítás – Isaszeg népi világának labirintusa az éves ciklikusság alap-

ján;
–  az Isaszeg kultúrája – Népi hagyományőrzés című könyv;
–  táncház;
–  isaszegi népi ételek.
A pályázati program sikeres lebonyolítása érdekében felhívást teszünk közzé.

Nemzeti értékekre fogékony jelentkezőket várunk minden korosztályból ku-
tatócsoport alakítására. A program során a kutatásban részt vevők olyan isaszegi 
lakosokat keresnek fel, akik valamilyen hagyományos népi tevékenységben já-
ratosak, összegyűjtik és feldolgozzák a népi kultúra fennmaradt emlékeit. A ku-
tatásban legaktívabban közreműködők külföldi jutalomkiránduláson vehetnek 
részt.

A gyűjtőmunkával párhuzamosan pályázatot hirdetünk népi kultúrával kapcso-
latos alkotásokra. A pályamű lehet festmény, vers, próza, hímzés, viseletkészítés, 
fafaragás, de akár isaszegi étel is.

A pályamunkákat folyamatosan, de legkésőbb 2017. február 28-ig várjuk a 
Dózsa György Művelődési Otthon irodájába. A pályamunkákból kiállítást rende-
zünk, amelynek bemutatója  április 5-én lesz a isaszegi művelődési otthonban, 
majd utaztatjuk a határainkon túlra is.

A legjobb pályázatok benyújtói külföldi jutalomkiránduláson vehetnek részt.

Életmentő tanfolyam 
Egy helyi lakos rosszulléte miatt 2016 decemberében használatba vették az 
Isaszegi Polgárőrség irodájában elhelyezett defibrillátorkészüléket. Az eszköz 
gyors és szakszerű használata ellenére ezen eset sajnálatos módon halállal 
végződött.

Tisztában kell lennünk azzal, hogy a szív leállásakor néhány percig még 
jó eséllyel meg lehet menteni az érintett személyt, ha rendelkezésre áll az 
ehhez szükséges szaksegítség. Mivel ez a segítség csak ritkán van kéznél, az 
alapszintű újraélesztés az utca emberének feladata. Ezen oknál fogja az Isa-
szegi Városüzemeltetési Szervezet az Isaszegi Polgárőrség közreműködésével 
életmentő és újraélesztő tanfolyamot szervez 2017. február 24-én, pénteken 
12 órától a Dózsa György Művelődési Otthonban. A lakosság minél nagyobb 
számú megjelenésére számítunk!

Figyeljünk egymásra!
Isaszegi Polgárőrség

Fotópályázat 
Isaszeg természeti kincseiről

Isaszeg város polgármestere fo-
tópályázatot hirdet Isaszeg ter-
mészeti kincsei címmel. Várjuk 
képeiket Isaszeg természeti érté-
keiről, hogy a hozzánk látogatók 
egy új, még fel nem tárt oldaláról 
is megismerhessék városunkat és 
környékét. Népszerűsítsük termé-
szeti értékeinket a nálunk meg-
található növény- és állatvilágon, 
környezetünkön keresztül. A  pá-
lyázatra beérkező fotókból no-
vemberben kiállítást rendezünk. 
A legjobb pályamunkákból és a 
közönség által legtöbb szavazatot 
kapott fotóból áll össze a 2018-as 
falinaptár. 

A pályázaton a részvétel ingye-
nes. Beküldési határidő: 2017. 
október 15. A  képeket legalább 
2400 × 3200 pixel felbontásban 
a fotopalyazat@isaszeg.hu e-ma-
il-címre várjuk. A pályázattal kap-
csolatban felmerülő kérdéseket a 
fent megadott e-mail-címen meg-
válaszoljuk.
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„Amit a Jóisten kér tőlem, azt maradéktalanul meg 
akarom tenni…”

Fél éve szolgál városunkban a gödi születésű Tibor atya, dr. Csiba Tibor plébános, kerületi esperes, aki már most 
isaszeginek érzi és vallja magát. Becsüli az itt élő embereket, szereti az isaszegi tájat, a friss levegőt, és szívesen 
ízlelgeti az isaszegi ivóvizet. Tibor atya azon papok közé tartozik, akik mindig is érezték, hogy a Jóisten papi szolgá-
latra hívja őket.

– Mikor érte a Jóisten meghívása?
– Sokan hirtelen jött élményekről számolnak be, amely-

nek hatására meghozták döntésüket a papi hivatás mel-
lett. Nálam ez másként alakult. Kisgyermek voltam, amikor 
már foglalkoztatott a papság gondolata. Hol erősebben, hol 
gyengébben, de mindig jelen volt az életemben. Vallásos 
családban növekedtem fel szüleim egyetlen gyermekeként. 
A családban mindig megtapasztaltam a Jóisten szeretetét, 
közelségét. Megértettem azt, hogy ő az életünk alapja, forrá-
sa. Ez mindig nagy örömmel töltött el. A középiskola harma-
dik osztályában voltam egy hivatástisztázó lelkigyakorlaton 
Máriabesnyőn, a kapucinus atyáknál, és ennek hatására dön-
töttem el, hogy igent mondok a Jóisten hívására.

– Szülei hogyan fogadták a döntést?

– Nagy örömmel fogadták, aztán később, amikor felszen-
teltek, édesanyám elmondta, annyira hálás volt a gyermek-
áldásért, hogy annak idején felajánlott engem a Jóistennek.

– A barátok sem lepődtek meg?
– Tulajdonképpen kezdettől fogva sejtették, időnként 

mondogatták is, hogy „te pap leszel”. Voltak persze olyan 
időszakok is, amikor azt válaszoltam, hogy „á, nem”, de az-
tán nem érte őket váratlanul, amikor elmondtam nekik, hogy 
mire készülök.

– Hogyan vezetett az útja Rómába?
– Először a püspök atya Győrbe küldött tanulni, a győ-

ri szemináriumba. Nagyon szerettem volna Pesten végez-
ni, viszont az első év után, amikor azt tapasztaltam, hogy a 
püspök atya vágyaim ellenére nem irányít a fővárosba, akkor 

sóhajtottam egyet, és azt mondtam: „Jól van, én csak egy 
picike plébániát szeretnék, egyszerű lelkipásztorként, nagyra-
vágyás nélkül.” Az első év igen jól sikerült a szeminárium-
ban, ezután elöljáróim kérték, hogy egy év alatt végezzem 
el a kétéves filozófiai tanulmányokat. Miután megcsináltam, 
megosztották velem is a gyorsítás okát: a püspök atyával 
egyetértésben szeretnék, ha Rómában folytatnám a tanul-
mányaimat. Így elindultam az ismeretlenbe, az újba. Az első 
három év igen nehéz volt, de aztán, amikor a Pápai Gergely 
Egyetem elvégzése után a szalézi egyetemre kerültem ifjú-
ságpasztorációs és kateketika szakra, akkor kinyílt a világ, egy-
re inkább éreztem, hogy jó helyen vagyok.

– A római évek alatt a szentatya, II. János Pál pápa 
közelsége milyen érzés volt Tibor atya számára?

– Amikor megszoríthattam a szent pápa kezét, mindig 
hatalmas élmény volt. Mindig csak azt mondta: „Magyarok, 
magyarok!” Így, magyarul.

– Ha valaki Rómában jár, akkor a sok katolikus 
templom mellett az is feltűnik, hogy motorok sokasága 
is jellemzi az olasz fővárost. Tibor atyának a motorozás 
iránti rajongása is Rómának köszönhető?

– Nem, a motorozás szeretete harmincéves koromban 
ért el engem. Amikor az autómat vittem vizsgáztatni Vácra, 
találkoztam egy régi barátommal, aki egy Yamaha motorral 
érkezett. Mondtam neki, hogy úgy tetszik nekem ez a mo-
tor. Jó lenne megtanulni motorozni, de én ehhez már öreg 
vagyok. A barátom elirányított egy motorosoktatóhoz, és ez-
után a motorozás szeretete részévé vált az életemnek. 

–	 Visszatérve	 Rómából	 a	 nagymarosi,	 a	 galgamá-
csai, majd a balassagyarmati lelkipásztori szolgálat kö-
vetkezett, 2016. augusztus 1-jétől pedig Isaszegen látja 
el a plébánosi feladatokat. Milyen benyomása van az 
isaszegiekről? 

– Amikor először látogattam Isaszegre, azt tapasztal-
tam, hogy az emberek nagyon szeretik a templomukat, a 
lelkipásztorukat és a környezetüket, mert mindent szépen és 
rendben találtam. Kezdetektől feltűnt, hogy a közösségnek 
gondos gazdája van. Gulyka József címzetes prépost, kerületi 
esperes munkáját dicséri mindaz, amit itt megtapasztalhat-
tam és átélhettem a kezdetekben. Különösen a motorbal-
esetem utáni időszakban éreztem, hogy szinte karjára vett 

az egyházközség, és segített abban, hogy mihamarabb fel-
épüljek, és szolgálatba tudjam állítani magam. 

– Az isaszegiek igencsak meglepődtek, amikor még 
augusztusban a szentmise végén fogta a gitárját, és be-
állt a zenei szolgálatot ellátó énekkarba.

– Részemről ez nem volt újdonság, hiszen már Balassa-
gyarmaton is elővettem a gitárt a szentmise végén. A gitáro-
zás tizennégy éves korom óta kísér engem. Felsőgödön az 
ifjúsági énekkarban játszottam rendszeresen, egészen addig, 
amíg el nem kezdtem a szemináriumot.

– Milyen típusú zenéket hallgat szívesen? 
– Zenében meglehetősen mindenevő vagyok. A komoly-

zenétől a rockzenéig mindent hallgatok, akár a rapet is, ami 
mostanság kedves nekem. Mindig azokat a zenéket és elő-
adókat keresem, akik adni akarnak valamit. Akár a szöveggel, 
akár a zenéjükkel. 

– Tibor atya már az első hetekben felfedezte az isa-
szegi tavakat is, ami nem volt véletlen, hiszen a plébá-
niára horgászbotokkal érkezett. Emellett remek szakács 
hírében is áll. A halászlé a kedvenc étele?

– Mondhatjuk azt, hogy a halászlé elkészítése egy kü-
lönösen kedvelt elfoglaltságom. Nagyon fontos számomra, 
hogy amikor főzök, nemcsak magamnak főzök, hanem vala-
kinek vagy valakiknek. Úgy jobb főzni, ha utána az ételt meg 
tudjuk osztani másokkal.

– A halak rettegnek Tibor atyától? 
– Amikor elkezdtem volna kergetni a halakat Isaszegen, 

éppen akkor történt a balesetem, s ezért hosszabb idő ki-
esett. Aztán pedig a halak kezdtek el pihenni, viszont az idei 
szezon kezdetével lemegyek a tóra. 

– Tibor atya kutatója volt Rómában a Pápai Szalézi 
Egyetemnek, és több magyarországi egyházi főiskolán 
és egyetemen is oktatott. A katedra és a szószék megfért 
egymás mellett? 

– Mindig vágytam arra, hogy adjak. A szószék, a prédiká-
ció és a fiatalokkal való foglalkozás mindig az adásról szólt, de 
ugyanígy éreztem ezt a határtalan erőt a felnőttképzésben is.

– Hogy látja, mi a titka egy jó közösségnek?
– A közösség mindenütt ott van, mert az Úristen előkészít 

minden lehetőséget arra, hogy építsük az ő országát. A mi 
feladatunk az, hogy észrevegyük, hol is vannak ezek az em-
berek, és oda menjünk, ahol ott vannak. Sokszor kesergünk 
azon, hogy hol vannak a fiatalok, hol vannak az emberek. Pe-
dig oda is mehetnénk hozzájuk, és megmutathatnánk nekik, 
hogy ez az életmód jó, ez művelhető.

– Mit szeretne megvalósítani Isaszegen?
– Azt, amit a Jóisten kér és elvár Isaszegtől. Ezt maradék-

talanul meg akarom tenni, és napról napra el akarom kérni 
az Úristentől a napi feladatot. Most azt látom, a Jóisten azt 
várja tőlünk, hogy Isaszegen létrehozzuk a katolikus általános 
iskolát, ősszel elinduljon az első és a második osztály, mert 
minden jel arra mutat, hogy ez most a mi legközelebbi fel-
adatunk.

Dr. Budaházi Árpád
Fotó: Biszkup Miklós, Tóth Márton
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A római katolikus egyházközség eseményei

Február 2. és 11. között, hétköz-
nap17.30-tól, vasárnap 15 órától lour-
des-i ájtatosságot végzünk a templom-
ban.

Március 1-jén lesz hamvazószerda. 
Az egyház parancsa szerint ez a nap 
kötelező böjti nap: hústilalom van, és 
felnőtteknek csak háromszor szabad 
étkezni. Ezen a napon és a rá követ-
kező vasárnap a pap meghinti a hívek 
homlokát az előző évben megszentelt 
barka hamujával. „Emlékezz, ember, 
porból vagy és porrá leszel!”

Nyári táborok
Hittanos tábor: Érsekvadkert, július 

3–8; napközis tábor, tervezett idő-
pontja: július 17–21; családi tábor: 
még szervezés alatt! A táborokról bő-
vebben információval Szárazné Mari-
ka szolgál.

December elején lelkesen és iz-
gatottan jöttünk össze Tibor atyánál, 
hogy megbeszéljük az isaszegi katoli-
kus fiatalság következő programját, a 
december 30-i előszilveszteri bulit. Ki-
találtuk a programot, a játékokat, ösz-
szeírtuk a bevásárlólistát, értesítettük a 
résztvevőket.

Elérkezett a buli napja. Szép szám-
mal gyűltünk össze a hangulatnak 
megfelelően dekorált Közösségi Ház-
ban. Szólt a zene, ment a karaoke, kez-
dődtek a játékok, győztest hirdettünk 
papírtáncban, levetítettük a 2016-os 
év legszebb, legemlékezetesebb pil-
lanatait, közben pedig folyamatosan 
lehetett csemegézni a sok finomság-
ból, amelyeket Tibor atya beszerzett 
nekünk. Vacsoraként hotdogot ettünk. 
Este tíz órakor szomorúan szembesül-
tünk azzal, hogy ilyen gyorsan eltelt az 
idő, ezért egy hálaadó ima után min-
denkit hazaszállítottunk. Úgy láttuk, 
mindenki, aki eljött, nagyon jól érezte 
magát. 

Bízunk abban, hogy idén is sok kö-
zös programunk lesz, amelyekre ez-
úton is hívunk és várunk minden lelkes 
fiatalt! 

A szervezők: Tibor atya,  
Fanni, Zsófi, Zoli, Betti

Az Isaszegi SE 2016. évi beszámolója

Isaszeg	Város	Önkormányzatának	képviselő-testülete	a	januári	ülésére	tűzte	ki	napirendi	pontként	az	Isaszegi	Sport	
Egyesület 2016. évi beszámolójának elfogadását. A következőkben részletet olvashatnak az egyesület elnöke, Szabó 
Norbert által elkészített beszámolóból.

„Több kiemelkedő esemény történt 
egyesületünk életében a 2016-os év 
során. 2015 szeptembere óta rend-
szeresen edzenek a női csapat tagjai, 
ők a Pest megyei kispályás női bajnok-
ságban indultak a 2016/17-es szezon-
ban.

A 2016-os évben két alkalommal 
rendeztünk focitábort, összesen több 
mint hetven isaszegi vagy Isaszeg kör-
nyéki fiatal vett részt az ötnapos ren-
dezvényeken. A második tábort re-
kordlétszámmal, több mint negyven 
gyermekkel rendeztük. Négy utánpót-
lástornát rendeztünk, vendégeink vol-
tak többek között a BATE Boriszov, a 
Videoton FC, a Vasas SC, az UTE kor-
osztályos csapatai. Összesen csaknem 
kétszáz labdarúgó-palántát láttunk ven-
dégül ebben a szezonban.

U14-es csapatunk bronzérmes lett 
a megyei II. osztályban, ezen csapa-
tunk támadója, Káposztás László Pest 
megye legfiatalabb gólkirálya lett. Egy 
másik játékosunk ebből a csapatból, 
Rostás Máté a megyei válogatott edzé-
seit is látogatja.

Nagy siker volt a műfüves kispálya 
megépítése. Ennek szakmai szem-
pontból a téli (október és április közöt-
ti) időszakban van jelentősége, amikor 
a csapadékos időjárás nem engedi, 
hogy az élő füvön eddzenek a játéko-
sok. A beruházásnak köszönhetően a 
téli időszakra megdupláztuk a csapatok 
edzésidejét, egy edzést a műfüves pá-
lyán, egyet pedig a városi sportcsarnok-
ban tartunk.

Egyesületünk célja, hogy minél 
több sportág sportolóit integrálja, akik 
városunk színeit képviselik országosan 
vagy nemzetközi szinten. 2016 no-
vemberében közgyűlésünk jóváhagyta 
egy új aktív szakosztály létrehozását. 
A GENKI Wado Karate és Szabadidő-
sport Egyesület azon karatékái, akik 
versenyszerűen űzik a karatét, ezentúl 
az ISE színeiben fognak indulni az or-
szágos vagy nemzetközi versenyeken. 

Az újonnan létrehozott karateszakosz-
tály vezetője Jakab Attila.

Érdemi együttműködés indult az 
intézményi Bozsik-program koordiná-
toraival, ennek köszönhetően a tehet-
séges fiatalok az óvodákból, iskolákból 
egyesületi színekben is sportolhatnak. 
Szabó Norbert, az ISE elnöke”

Polgármesteri hivatal
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A hazánkban még ismeret-
len Bowen-technikáról

Új fogalom a test kezelését illetően, nem származtatható 
más módszerekből, nem is hasonlít semmilyen más fizikális 
terápiához. Magyarországon kevéssé, de világviszonylatban 
nagyon is elismert, mellékhatások nélküli alkalmazási mód-
szer. Gyökerei Ausztráliába nyúlnak vissza, ahol Thomas 
A. Bowen (1916–1982) manuálterepauta ismerte fel és al-
kalmazta. (Ausztrál felmérések szerint évente mintegy tizen-
háromezer klienst kezelt, 88 százalékos sikerrel!) Jelenleg 
közel negyven országban működik, több helyütt az egész-
ségügy részeként.

A Bowen egy dinamikus izom- és kötőszöveti módszer, 
a test meghatározott pontjain precízen elvégzett lágy kötő-
szöveti fogások sorozatából és nyomásokból áll. Nem akarja 
ráerőltetni a szervezetre, hogy mi lenne számára a legmeg-
felelőbb, hanem manipuláció nélkül csupán megfelelő im-
pulzusokat ad az idegrendszernek, hogy beindulhassanak az 
eddig leblokkolt gyógyító energiák, és oldódjanak a feszült-
ségek.

A fogássorozatok közé karakteres szünetek vannak be-
iktatva, amelyek lehetővé teszik, hogy a szervezet a foga-
dott impulzusokat feldolgozza és beintegrálja. Holisztikusan 
gyógyít, azaz az egész embert helyezi a fókuszpontjába, a 
test veleszületett képességét használva az öngyógyításra. Fi-
lozófiája „a kevesebb a több”. Minél súlyosabb állapotú a 
páciens, annál kevesebb mozdulatsort kap. Hagyni kell, hogy 
a szervezete a saját tempójában és képességei szerint találja 
meg újra a belső egyensúlyi állapotát.

A klienseket heti egy alkalommal kezelik, betegségtől füg-
gően 15–60 percig.

Ûj szolgáltatással bővül az 
Isaszegi Kisállatrendelő

A radiológia a legrégebben alkalmazott képalkotó diagnosz-
tikai módszer, amelynek a mai napig nagy jelentősége van 
a vizsgálatok során. Röntgenfelvételeken a csontvázrendszer 
elváltozásai mellett lehetőség van a mellűri és hasűri lágy-
szervek vizsgálatára is.

Idén januártól új szolgáltatással, indirekt digitális röntgen-
képalkotó diagnosztikával bővül kisállatrendelőnk. 

Az utóbbi évtizedben a radiológia – elsősorban a hívó-
technika – jelentős változásokon ment keresztül. A digitális 
technikának számos előnye van a korábbi analóg technikával 
szemben. Gyorsabb képalkotást és jobb képminőséget tesz 
lehetővé. Az elkészült felvételek célfelhasználásra optimali-
zálhatók, és a lágyszöveti és a csontos elváltozások kíván-
ság szerint megjeleníthetők. Az elkészült felvételek archivál-
hatók, és örökre megmaradnak, szemben a hagyományos 
felvételekkel, amelyek az 
évek során elhalványulnak, 
tönkremennek. A felvéte-
lek mobilizálhatók: kérésre 
DVD-re kiírva a tulajdonos 
elviheti, illetve másodvéle-
mény kérésekor vagy refe-
ráló klinikára küldés során a 
kolléga részére interneten 
elküldhetők.

Mindemellett a vegy-
szermentes diagnosztika 
környezetkímélő, és a fel-
vételek optimalizálhatósá-
ga lehetővé teszi, hogy ke-
vesebb felvétellel jussunk 
diagnózishoz, ezáltal csök-
kentve a sugárterhelést.

A radiológiai vizsgálatok fő indikációs területei
Csontvázrendszer vizsgálata:
–  sérülések, törések diagnosztikája;
–  szűrővizsgálatok: csípőízületi és könyökízületi diszplázia-

szűrés;
–  gerincoszlop elváltozásai;
–  fej- és arckoponya elváltozásai, például hidrokefalusz 

(vízfejűség), állkapocs és állkapocsízület sérülései.

Fogászati vizsgálatok
Mellűri és hasűri szervek vizsgálata:
–  mellűri és hasűri szervek morfológiai elváltozásai;
–  funkcionális vizsgálatok: kontrasztanyagos felvételekkel a 

gyomorbélcsatorna átjárhatósága, a perisztaltika késlelte-
tettsége vizsgálható;

–  daganatos betegségek esetén áttétek keresése.
Dr. Vaskó Márta és dr. Michalik László

Lelkesedés, hozzáértés, figyelem és fegyelem: ez a GENKI

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy fiatal srác, aki több mint tíz évvel ezelőtt álmodott egy nagyot: tanítani szeret-
né a fiatalokat arra a sportra, amelyet mindennél jobban szeret. Ez a sportág a karate volt. Teltek az évek, és idén 
már ott tart, hogy több mint nyolcvan tanítvánnyal és két Európa-bajnoksággal a háta mögött egyre sikeresebb a 
szakmájában. Jakab Attila edző és az isaszegi GENKI 2015-ben kettő, 2016-ban egy főt delegálhatott a stílus-Eb-re. 
A felkészülésről, az edzésekről és a sportos mindennapokról kérdeztem a népszerű „karatebácsit” és a mindkét  
Európa-bajnokságon részt vevő tanítványát, Zsiba Pétert.

– Milyen eredményeket kellett elérnie Petinek, hogy 
kvalifikálja magát az Eb-re?

Jakab Attila: Ebben a szövetségben három magyar baj-
noki forduló van, ezeken kell a lehető legjobb eredményt el-
érni. Peti kategóriájában (U14) erre az Eb-re most három főt 
lehetett delegálni az országból. Ebbe sikerült bekerülni, még-
hozzá úgy, hogy a három magyar bajnoki fordulón – február, 
március, április – az aranyéremért tíz pont, az ezüstért hat, a 
bronzért pedig kettő járt. Így kellett a lehető legtöbb pontot 
összegyűjteni, hiszen a rangsorban első, második és harma-
dik juthat csak ki. 

– Szülő és edző hogyan működik együtt a gyerek 
érdekében?

J. A.: Igyekszünk a lehető legjobban. Én nem szeretem 
ezt a „fogyasszuk a gyereket”-felfogást, főleg ilyen korban, 
mint Petinél. Az más, ha egy tizenhat-tizenhét éves úgy dönt, 
hogy márpedig ő lefogy három kilót a verseny érdekében. 
Ott már ki lehet jelenteni, hogy ő dönt. Peti amúgy a szü-
leivel együtt jön a versenyekre. Ha nem úgy jön ki a lépés, 
akkor átbeszéljük, hogy ez most miért lehetett, mi a helyzet 
a suliban. A cél közös. És az a jó, ha a szülő is támogatja a 
gyereket.

–	Van-e	bármilyen	anyagi	 támogatásotok	azt	 is	 fi-
gyelembe véve, hogy Peti már a második Eb-jén vett 
részt, és 2015-ben bronzérmet nyert?

J. A.: 2016-ban a stílusszövetség, amelynek a zászlaja 
alatt megy az Európa-bajnokság, annyival segített, hogy ki-
fizette a versenyzők nevezési díját. Ellenben ha a szülők nem 
tudják finanszírozni a költségeket, akkor sajnos nem működik 
a dolog. Ha ők nem mondják azt, hogy akkor előteremtek 
ennyit meg ennyit az utazásra, szállásra, felkészülésre, min-
denre, akkor nem megy. Vagyis egyelőre komoly segítségünk 
még nincsen. Bízom benne, hogy hamarosan még nagyobb 
létszámmal fogunk versenyezni, és minél nagyobb lesz ez a 
szám, annál jobban észrevesznek majd minket. 

– Milyen jelentősége volt a GENKI és Isaszeg számá-
ra annak, hogy a 2015-ös két Eb-résztvevőd után 2016-
ban újra volt egy, aki képviselhette az egyesületet és a 
várost?

J. A.: Annak, hogy újra volt Eb-sünk, pozitív volt a vissz-
hangja. Örültek, hogy továbbra is megvan ez a szint, hogy 
megyünk előre, és hogy nemcsak egyszeri alkalom volt az 
Európa-bajnoki kvalifikáció, hanem ez már egy folyamat. 
Ugye egyre erősebb a mezőny, aminek én külön örülök, 
mivel így tényleg mind nagyobb értéke van annak, ha kijut 
valaki. 

– Hogyan kerültél Gyálról Isaszegre? Hiszen a mai 
napig ott élsz.

Zsiba Péter: Nagyon sokan lettünk az ottani egyesület-
ben, és az edzővel már nem ápoltam olyan jó kapcsolatot, 
mint az elején. Nem tudott már mindenkire odafigyelni, a 
versenyekre mindenkihez beülni és tanácsokat adni. A GEN-
KI-ben ráadásul az edző (Jakab Attila – a szerk.) megköveteli 
és meg is kapja azt a tiszteletet, amit szeretne, és ezért min-
denki figyel rá. És ezt nagyon kevesen tudják elérni.

– Miért pont a karate, és miért nem más sportág lett, 
amikor belevágtál?

Zs. P.: Közös döntés volt a szüleimmel. Önvédelemre 
volt szükségem, amikor elkezdtem, és mivel bokszolni nem 
akartak vinni apumék, ezért a karatéra esett a választás.

– Mennyivel nehezebb heti legalább három edzés 
mellett az iskolában is teljesíteni?

Zs. P.: Edzések nélkül nyilván sokkal egyszerűbb lenne, 
de így is meg lehet oldani a kettőt. Ha órákon figyelek, akkor 
könnyebb, és jó jegyeket tudok szerezni. És a sportért cseré-
be nem sok mindenről mondok le, mert például ha van egy 
verseny, és pont akkor van a suliban egy rendezvény, akkor 
az nem megy. De a barátok így fogadnak el, ahogy vagyok.

– Bár még csak tizenhárom éves vagy, el tudod kép-
zelni magadat a jövőben mint edző?

Zs. P.: Igen. És szerencsére ebben a szüleim is támogat-
nak.

Kósa Krisztina
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Orvosi készenléti ellátás, egészségügyi információk
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 ellátásá-
ra, amely az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőnként dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 28/582-831, 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.: 28/582-830; 
mobil: 20/928-3987
Pénteki készenléti beosztások februárban és márciusban
február 3.: dr. Eszlári Egon; február 10.: dr. Tordai Gábor; február 17.: 
dr.  Mészáros Zsolt; február 24.: dr. Kürti József; március 3.: dr. Eszlári Egon; 
március 10.: dr. Tordai Gábor; március 17.: dr. Mészáros Zsolt; március 24.: 
dr. Kürti József; március 31.: dr. Eszlári Egon

Központi orvosi ügyelet Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 
70/370-3104. 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. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14., tel.: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartása 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

A Dózsa György Művelődési Otthon  
és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely programjai
Február
4., szombat, 17.00:  Római katolikus egyházi farsang. Vass Lajos a 

Kárpát-medencei népzenei döntőn kiemelt nívódíjat nyert
5., vasárnap, 15.00:  Alexander cirkusz
6., hétfő, 18.00:  Okuláré projekt – Kétely felolvasóest
7., kedd, 10.00:  Holle anyó. A Habakuk Bábszínház előadása. Be-

lépő: 500 Ft
9., csütörtök, 14.00:  A Damjanich Általános Iskola farsangi ren-

dezvénye
10., péntek, 14.00:  A Klapka-iskola farsangi rendezvénye – felső 

tagozat
11., szombat, 14.00:  A Klapka-iskola farsangi rendezvénye – alsó 

tagozat
12., vasárnap, 14.00–18.00:  Családi nap. Örökmozgó játszóház 

és ugrálóvár, Kreatív Kézműves Klub, társasjáték-délután
16., csütörtök, 14.00:  Háry János. A Klapka György Általános Is-

kola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak előadása
17., péntek, 15.00–18.00:  Madárpók-kiállítás
17., péntek, 16.00:  Társasjáték-délután, Kreatív Kézműves Klub
18., szombat, 9.00:  Tajcsiworkshop
20., hétfő, 19.00:  Hippolyt, a lakáj. Zenés vígjáték két részben a 

Kalocsai Színház előadásában. Főszereplők: Buch Tibor, Várko-
nyi András, Sáfár Anikó. Rendezte: Straub Dezső. Jegyek elő-
vételben a helyszínen kaphatók.

22., szerda, 10.00:  A Klapka-iskola versmondó versenye. A Klap-
ka-iskola kiállítása

24., péntek, 12.00:  Polgárőrség, életmentő tanfolyam
24., péntek, 17.00:  A Klapka-iskola versmondó versenyének gálája
24., péntek, 19.00:  Rekamié, avagy Rökamié Női Klub
25., szombat, 17.00:  A Csata táncegyüttes farsangja, tombola, 

jelmezbemutató

25., szombat, 18.00:  Gyertyagyújtás a kommunizmus áldozatai-
nak emlékére

Március
2., csütörtök, 10.00:  A Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesü-

letének közgyűlése
4., szombat, 14.00:  A Nyugdíjasok Baráti Körének farsangi ren-

dezvénye
6., hétfő, 18.00:  Okuláré project. Méltóság – drámafelolvasó est
10., péntek, 17.00:  Rosenberg Mária kiállítása
11., szombat, 18.00:  Nyolc nő. Nőnapi színházi előadás
15., szerda, 10.00:  Március 15-i megemlékezés a Szoborhegyen
19., vasárnap, 9.00:  Hungarikum-nap. Hagyományos isaszegi vi-

selet, hímzés, ételek… Fedezzük fel együtt Isaszeg népi hagyo-
mányait a Dózsa György Művelődési Otthonban! A rendezvény 
a Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett „Gyűjts, ta-
nulj, alkoss!” Népművészeti értékek és ifjúság című pályázati 
program részeként, az Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány 
szervezésében valósul meg.

MúzeuM
Február 17., péntek, 18.00:  Dr. Hévizi Józsa történész: Egy-

házi és nemzetiségi autonómiák a történelmi Magyarországon 
(a  Tóth Árpád Nemzeti Társaskör és Keresztény/Keresztyén 
Akadémia közös előadása)

Február 18., szombat, 16.00:  a Múzeumi Esték soron követke-
ző programja: az Isaszegi Természetbarát Klub (ITK), az Isaszegi 
Múzeumbarátok Köre és a Falumúzeum közös rendezvénye. Ha-
zai tájakon II. Az ITK második félévi túráiról vetítőképes élmény-
beszámoló

A Thinagl Szerafin-kiállítás  február 28-ig tekinthető meg a 
múzeumban.

Anyakönyvi hírek
a 2016. december 16. és 2017. január 15. közötti idôszak  
eseményeirôl

SzüleTéSek
Nemes Arabella Alma, Both Csenge Borbála,  
Bukovinyi Noel Gábor, Faragó Izabella, Csajkovszki Péter, 
Osvald Pál Bence, Írházi Hunor, Salánki Lili,  
Dobó Nikolett Mária, Sztancsik-Andrási Fülöp János 

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HAláleSeTek
Zaklajda Gyuláné Urbán Ilona (78 éves),  
Nagy Sándor utca 1/a
Baranyai Lajos (60 éves), Tompa Mihály utca 43.
Gyurgyák János László (86 éves), Nádor utca 3.
Szécsényi Józsefné Hegedűs Anna (81 éves),  
Kossuth Lajos utca 163.
Miltényi Géza Lászlóné Bolbás Mária Magdolna (77 éves), 
Kossuth Lajos utca 95.
Szénási Sándor (48 éves), Dózsa György utca 12.
Urbán Istvánné Hári Katalin Erzsébet (73 éves), 
Szentgyörgypuszta
Pálfalvai Józsefné Gácsi Anna (85 éves), Ady Endre utca 34.
Oroszi Jánosné Sós Erzsébet (86 éves), Templom utca 1.
Ecseri Istvánné Precznik Erzsébet (86 éves), Templom utca 70.
Sárvári István (80 éves), Béke utca 26.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

köSzöneTnyilváníTáS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Szécsényi Józsefnét 
utolsó földi útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és mélysé-
ges bánatunkban részvéttel osztoztak.

Lánya, fia, menye, unokái, dédunokái

HelyreigAzíTáS
Elnézést kérünk, amiért a januári számban tévesen jelent meg a 60. házas-
sági évfordulójukat ünneplő házaspár neve. Még egyszer szívből gratulá-
lunk Turák Máriának és Szolga Jánosnak! 
 A szerkesztőség

Szolgáltatók elérhetőségei
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi 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
ELMŰ  
Hibabejelentés: 40/38-39-40; www.elmuszolg.hu
Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel  
kapcsolatban vezetékes telefonról: 40/38-38-38;  
mobiltelefonról: 20/978-5611, 30/978-5611 vagy 70/978-5611 
Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938;  
mobiltelefonról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés munkaidőben  
a 28/520-873-as vagy a 20/409-7573-as telefonszámon, valamint  
a kozvilagitas@elmuszolg.hu e-mail címen
Főgáz elérhetőségei: www.fogaz.hu; telefonos ügyfélszolgálat:  
06-40/474 474. Mérőállás bejelentése online a www.fogaz.hu/ugyfelszol-
galat címen, vezetékes telefonról a 06-80/40-55-40-es, mobiltelefonról a 
06-1/237-7777-es telefonszámon

Fontos információk,  
elérhetőségek

Isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat 
telefonszáma: 28/583-100. E-mail: hivatal@isaszeg.hu
A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati rendje: Hétfőn 800–1200  
és 1300–1800, kedden 800–1200 és 1300–1600, szerdán 800–1200 és 1300–1600, 
csütörtökön 800–1200 és 13.00–1600, pénteken 800–1200 óra között
A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfőn 1300–1600, 
szerdán 800–1200 és 1300–1600, pénteken 800–1200 óra között
Isaszegi Rendőrőrs 0–24 óra között hívható telefonszáma:  
70/387-2693
Közterület-felügyelet (munkaidôben hívható) telefonszáma: 
70/315-2314, 70/198-6929
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet Madách I. u. 14., telefon: 
28/582-712 (munkaidőben); e-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu
Mezôôrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302
Gyepmester Hercig József, 20/964-3025
Isaszegi Önkéntes Tűzoltóegye sület 0–24 óra között hívható 
központi segélyhívószáma: 70/549-6223
Isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi  
Egyesület Rácz Zoltán, 20/220-7414, 20/563-4300
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Fog-
lalkoztatási Osztály 2100 Gödöllő, Szilhát u. 53. Tel.: 28/410-175, 
28/410-297. 
Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala 
2101 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514-305, 28/514-315.  
Fax: 28/514-306. Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 8.00–15.30,  
pénteken 8.00–11.30 között
Temetkezés Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 30/964-7032
Temetőgondnok Ecseri Pál, 30/305-8962, ecseriko@freemail.hu
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Érdeklődni lehet:
szabo.norbert@isaszegfootball.com

+36 20 569 7333
isaszegfootball.com

Várunk minden focizni vágyó  
fiatalt korosztályos csapatainkba!
Hölgyek, lányok jelentkezését is várjuk  
az egyesület női csapatába!

Focizz az isaszegi 

sportegyesületnÉl!



Ûjévi jótékonysági gála

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la január 14-én rendezte meg második jótékonysági gáláját 
a Dózsa György Művelődési Otthonban. Ami különlegessé 
tette ezt a rendezvényt, az az, hogy a műsor folyamán tanár 
és diák együtt lépett a színpadra.

A művész kollégák elhozták barátaikat is, hogy még felejt-
hetetlenebbé tegyék számunkra az estét. A gálán bemutat-
koztak a színjátszó tanszak növendékei, akik a Sünélet című 
darab egy részletét adták elő. Nem csalódtunk társastáncosa-
ink produkciójában sem, hatalmas vastaps kísérte a countryt, 
a szambát és a csacsacsát. Szemet gyönyörködtető volt 
tánctanáraink bemutatója, a tangó. Az est folyamán cso-
dálatos dallamok csendültek fel. Megszólaltak a fuvolák, 
a zongorák, a klarinét, a szaxofon. Újra összeállt a Klasz-
szikó kvintett, ők könnyűzenei slágerekkel szórakoztat-
ták a közönséget, míg egy másik formációban dzsesszt 
játszottak a tanáraink. Felhangzott a Valahol Európában 
című musical népszerű dala is. A magán ének tanszak 
tanulói elvarázsoltak bennünket csodálatos hangjukkal. 
Az ütőtanszak növendékei szambájukkal a tengerpartra 
repítettek minket.

A művészeti iskola ifjúsági fúvószenekara nyitotta 
és zárta a szombat esti gálát. Fantasztikus előadásukkal 
mindenkinek a tetszését elnyerték. A Happy Marching 
című indulót már vastaps kísérte, de a közönség még 
nem akart mozdulni, kikövetelt egy ráadást a zenekartól. 

Bízom benne, hogy aki velünk töltötte ezt az estét, 
felejthetetlen emlékekkel tért haza. Kollégáim és ma-
gam nevében szeretném megköszönni adományaikat, 
amelyeket a művészeti iskola eszközállományának fej-
lesztésére fordítunk majd.

Kővágó Jánosné igazgatóhelyettes


