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Részletek a képviselô-testületi üléseken  
meghozott döntésekbôl
•	 A	képviselô-testület	a	2012.	június	19-i	ülésén	tudomá-
sul	 vette	 a	 polgármester	 szóbeli	 tájékoztatóját,	 és	 jóvá-
hagyta	intézkedéseit.	

•	 Elfogadta	 a	 „Segítôkéz”	 Családsegítô	 és	 Gyermekjóléti	
Szolgálat,	a	Dózsa	György	Mûvelôdési	Otthon	és	Múze-
umi	Kiállítóhely,	a	Jókai	Mór	Városi	Könyvtár	és	a	Polgár-
mesteri	Hivatal	alapító	okiratának	módosítását.	

•	 Úgy	 döntött,	 hogy	 a	 Klapka	 György	 Általános	 Iskola	 és	
Alapfokú	Mûvészetoktatási	Intézmény	állományába	tarto-
zó	 konyhai	 dolgozókat	 és	 az	 élelmezésvezetôt	 (16	 fô)	
2013.	január	31-ig	átszervezi	Isaszeg	Város	Önkormány-
zatához.

•	 A	 képviselô-testület	 kinyilvánította	 szándékát	 arra	 vonat-
kozóan,	 hogy	 a	 Liget	 téren	 található,	 1449/6	 helyrajzi	
számú,	6538	m2	 alapterületû,	 önkormányzati	 tulajdonú	
ingatlanból	15	×	50	métert,	azaz	750	m2-es	alapterületet	
–	minden	 további	anyagi	 természetû	kötelezettségválla-
lás	nélkül	–	sport-	és	szabadidôpark	kialakításának	céljára	
kívánja	hasznosítani	a	Mozdulj	Velünk	Egyesület	nevet	vi-
selô,	jelenleg	bejegyzés	alatt	álló,	isaszegi	székhelyû	civil-
szervezet	útján.	A	sport-	és	szabadidôpark	kialakítását	és	
üzemeltetését	ezen	bejegyzés	alatt	álló	civilszervezet	látja	
el	adománygyûjtés	és	civilszervezetek	munkája	útján,	to-
vábbá	a	lakosság	bevonásával.	Az	elôkészítô	és	szervezô-
munkák	 koordinálásával	megbízza	Mészáros Gusztávné	
önkormányzati	képviselôt.

•	 2012.	június	1-jétôl	határozatlan	idejû	megbízási	szerzô-
dést	köt	adószakértôi	 tevékenység	ellátására	a	HS	Con-
sulting	Bt.-vel	(5000	Szolnok,	Sólyom	út	3/B	I/1.).

•	 A	 képviselô-testület	 hozzájárul	 az	 Isaszeg	 belterület	
101/3	ingatlan	telekalakítása	után	kialakuló,	az	országos	
közúthálózathoz	 nem	 tartozó	 ingatlanok	 térítésmentes	
önkormányzati	tulajdonba	vételéhez.	

•	 Jóváhagyta	a	Damjanich	utca	azon	útszakaszának	forgal-
mirend-változását,	 amely	a	Rákóczi	utca	és	a	Templom	
utca	közé	esik.	Elrendelte	ezen	utcának	a	Rákóczi	utcai	
keresztezôdésében	 az	 „elsôbbség	 a	 szembejövô	 forga-
lommal	szemben”	 tábla	kihelyezését,	valamint	a	Temp-
lom	 utca	 és	 a	 Damjanich	 utca	 fôút	 felé	 esô	 kereszte-
zôdésében	a	 fôút	 felé	haladók	 számára	 „a	 szembejövô	
forgalom	elsôbbsége”	közlekedési	tábla	kihelyezését.

•	 Meghatározta	a	város	két	általános	iskolájának	2012/13-
as	tanévi	órakeretét.

•	 Hozzájárult,	hogy	az	önkormányzat	tulajdonában	lévô	és	
dr. Eszlári Egon	háziorvos	vállalkozó	részére	használatba	
kiadott	Honda	típusú	személygépkocsit	a	használó	meg-
vásárolhassa.	

•	 A	 képviselô-testület	 a	 Nemzeti	 Infrastruktúra	 Fejlesztô	
Zrt.	 mint	 kezdeményezô	 kérésére	 a	 Budapest	 Rákos–
Hatvan-vasútvonal	 átépítése	 tervének	 és	 a	 kapcsolódó,	
kiépítendô	országos	közúti	és	földúti	szakaszok	település-
rendezési	tervekbe	illesztésének	céljából	a	végleges	en-
gedélyezési	tervek	bemutatása	után	megindítja	a	telepü-
lésrendezési	terveinek	módosítását.

A június 27-i rendkívüli képviselô-testületi ülésen 
történt
•	 A	 képviselô-testület	 egyetértett	 az	 Isaszegi	 Vízmû	 Non-
profit	Közhasznú	Kft.-vel	(mint	az	Isaszeg,	Rózsa	utca	657	
helyrajzi	szám	alatti	 ingatlanon	álló	sportegyesületi	épü-
let	 bôvítésének	 és	 felújításának	 a	 kivitelezôjével)	 kötött	
kivitelezési	 szerzôdés	összegének	nettó	16	860	247	 fo-
rintra	történô	módosításával.	Az	épület	bôvítésére	és	fel-
újítására	a	támogatási	szerzôdésben	rögzített	támogatási	
összegen	felüli	bruttó	4	312	515	forint	összegû	többlet-
költséget	 a	 költségvetés	 általános	 tartalékkerete	 terhére	
biztosítja.

•	 Egyetért	 és	 javasolja	 a	 taggyûlésnek,	 hogy	 a	Daköv	 Kft.	
bagi	 üzemigazgatóságának	 a	 területén	 lévô	 települések	
(önkormányzati	 tulajdonosok)	 képviseletét	 a	Daköv	 Kft.	
felügyelôbizottságában	 Szendrei Ferenc	 (2194	 Tura,	
Szegfû	utca	18.	szám	alatti	lakos)	lássa	el.

•	 Jóváhagyta,	hogy	a	jövôben	Isaszeg	víziközmûveinek	üze-
meltetését	a	Daköv	Kft.-n	belül	a	bagi	üzemigazgatóság	
végezze,	 valamint	 egyetértett	 azzal,	 hogy	 a	 bagi	 üzem-
igazgatóság	vezetôje	Ritecz György	(2100	Gödöllô,	Dó-
zsa	György	út	12.	szám	alatti	 lakos)	legyen,	és	javasolja	
a	Daköv	Kft.	taggyûlésének,	hogy	a	cég	ügyvezetôjévé	is	
megválasszák.

•	 A	képviselô-testület	elfogadta	a	Daköv	Dabas	és	Környéke	
Vízmû	Kft.	(2370	Dabas,	Széchenyi	utca	3.)	módosított	
társasági	szerzôdését,	továbbá	Isaszeg	Város	Önkormány-
zata	(mint	bérbeadó)	és	a	Daköv	Dabas	és	Környéke	Víz-
ügyi	 Kft.	 (mint	 bérlô)	 között	 létrejövô	 víziközmû-bérleti	
üzemeltetési	 szerzôdést,	 és	 felhatalmazta	 a	 polgármes-
tert	annak	aláírására.
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Gyakoribb lesz a szelektív hulladék elszállítása
Tisztelt isaszegi lakosok! 
Ezúton	tájékoztatjuk	önöket,	hogy	2012.	július	1-jétôl	a	Zöld	
Híd	Régió	Kft.	által	bevezetett,	házhoz	menô,	zsákos	szelek-
tív	hulladékgyûjtés	rendje	megváltozik.	

Isaszegen	kísérleti	 jelleggel	átszervezzük	az	–	eddig	ha-
vonta	történt	–	házhoz	menô,	zsákos	szelektív	hulladékbe-
gyûjtést.	 A	 jövôben	 a	 városban	minden	 páratlan	 hét	 szer-
dai	 napján	 gyûjtik	 össze	 munkatársaink	 az	 ingatlanok	 elé	
kihelyezett	 szelektált	 hulladékot.	 A	 szelektívhulladék-gyûjtô	
zsákokat	 kollégáink	 továbbra	 is	 a	 postaládákba	 helyezik,	 a	
kihelyezett	zsákok	számával	megegyezôen.	Amennyiben	to-
vábbi	zsákokra	lenne	szükségük,	a	már	ismert	helyszíneken	
díjtalanul	átvehetôk:	Kossuth	Lajos	u.	53.,	Rákóczi	u.	12.

2012. II. félévi szelektív hulladékgyûjtési rend terve-
zett idôpontjai a következôk:

27. hét július 4., szerda 41. hét október 10., szerda
29. hét július 18., szerda 43. hét október 24., szerda
31. hét augusztus 1., szerda 45. hét november 7., szerda
33. hét augusztus 15., szerda 47. hét november 21., szerda
35. hét augusztus 29., szerda 49. hét december 5., szerda
37. hét szeptember 12., szerda 51. hét december 19., szerda
39. hét szeptember 26., szerda

A	 házhoz	 menô,	 zsákos	 szelektívhulladék-szállításról	 infor-
mációt	 a	www.zoldhid.hu	weboldalon	 találnak.	Megértésü-
ket	és	együttmûködésüket	köszönjük.

Felhívás
Isaszeg	város	polgármesteri	hivatala	felhívja	a	tisztelt	 lakos-
ság	figyelmét,	hogy	az	élelmiszerláncról	és	hatósági	felügye-
letérôl	szóló	2008.	évi	XLVI.	törvény	17.	§	(4)	bekezdése	és	
az	50.	§-a,	illetve	az	59.	§	(3)	bekezdése	szerint:	a földhasz
náló köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a 
parlagfû bimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt 
követôen ezt az állapotot a vegetációs idôszak végéig folya
matosan fenntartani.

Az a földhasználó, aki e kötelezettségének nem tesz 
eleget, a fertôzött terület nagysága, illetve az ingatlan bel
területen vagy külterületen való elhelyezkedése függvényé
ben 15 000 forinttól 15 000 000 forintig terjedô összegû 
növényvédelmi bírság megfizetésére kötelezhetô, és el kell 
rendelni a közérdekû védekezést, amelynek költségét az 
ügyfél viseli. 

Kérjük,	hogy	a	fenti	kötelezettségének	mindenki	tegyen	
eleget	az	allergiás	megbetegedések	visszaszorítása,	 Isaszeg	
jó	 levegôjének	megôrzése,	 valamint	 a	 hátrányos	 jogkövet-
kezmények	megelôzése	érdekében.

A	parlagfûvel	 fertôzött	 területek	hivatali	 idôben	a	polgár-
mesteri	hivatal	ügyfélszolgálatán	személyesen	vagy	a	28/583-
100-as	telefonszámon,	továbbá	írásban	jelenthetôk	be.

Polgármesteri hivatal

Ne tegyen „rossz fát”  
a tûzre!
Ne	égessen	se	a	szabadban,	se	zárt	térben	(kályhában,	ka-
zánban)
–	 mûanyagot	(palackot,	 fóliát,	kábelt,	elektromos	készülé-

ket,	szônyegpadlót);
–	 festéket,	oldószert	(lakásfelújításból	származó	maradéko-

kat);
–	 bútort,	ajtót,	ablakot;
–	 gumiabroncsot;
–	 kerti	hulladékot.
Az	égetéskor	keletkezô	füst
–	 szennyezi	a	levegôt,	a	talajt,	a	vizeket;
–	 mérgez	minden	élôlényt;
–	 balesetet,	tüzet	okozhat.
Megoldás:	szelektív	hulladékgyûjtés.

Keresse	 a	 helyi	 önkormányzat	 rendeletét	 az	 égetéssel	
kapcsolatban,	 és	 a	 szelektív	 hulladékgyûjtés	 lehetôségeit	
a	 város	 honlapján	 (www.isaszeg.hu).	 További	 információ:	
www.humusz.hu, www.szelektiv.hu.

Tájékoztatás
kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatás 
végzésének idôpontjáról

Értesítjük	 önöket,	 hogy	 a	 kötelezô	 kéményseprô-ipari	 köz-
szolgáltatásról	 szóló	 27/1996.	 (X.	30.)	 BM	 rendelet	 3–7.	
paragrafusai	 alapján	 a	Magyar	 Kémény	 Kft.	 (7400	 Kapos-
vár,	Petôfi	tér	1.,	telephely:	2100	Gödöllô,	Remsey	u.	12.)	
alkalmazottai	2012.	július	1.	és	2011.	augusztus	20.	között	
keresik	fel	Isaszeg	város	lakosságát.	

Felhívjuk	szíves	figyelmüket,	hogy	a	társaság	alkalmazá-
sában	álló	dolgozók	névre	szóló	megbízólevéllel	rendelkez-
nek.

 Polgármesteri hivatal
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oktatás
Pedagógusbúcsúztatók „…osztani magad: – hogy így sokasodjál…” (Váci Mihály)

A városi pedagógusnap alkalmából a két általános iskola május 31-én búcsúztatta a nyugdíjba vonuló kollégákat. 

Harmati Ferencné Piros-
ka	1972-tôl	dolgozik	a	Dam-
janich-iskolában.	 A	 negyven	
év	 alatt	megszámlálhatatlan	
gyermek	tanult	meg	 írni,	ol-
vasni,	számolni	a	kezei	közt,	
tanultak	szépet	és	jót,	köny-
nyût	és	komolyat.	Együtt	épí-
tették	 az	 iskola	 közösségét,	
s	 járnak	 vissza	 a	mai	 napig	
nagy	 szeretettel.	 Az	elsô	 ta-
nítványai	 már	 nagyszülôk.	
Azt	 a	 kötôdést,	 amelyet	 az	
elsô	 tanító	 néni	 kialakít	 a	
gyermek	és	 iskolája	közt,	az	
jelzi	 a	 legjobban,	hogy	 visz-

szajönnek	a	tanítványok	a	gyermekeikkel,	unokáikkal,	és	ke-
resik	a	szeretett	tanítót.	Ennél	nagyobb	köszönet	és	elisme-
rés	talán	nincs	is	egy	pedagógus	számára.

Bánszkiné Varga Judit	
2002	 óta	 tanít	 néptáncot	
minden	 damjanichosnak,	
segíti	 ôket	 a	 tanulmányaik-
ban	 napközis	 munkájával.	
Minthogy	 Jutkától	 elválaszt-
hatatlan	 a	 néptáncegyüttes,	
így	a	gyermekeink	kötôdése	
is	 kettôs.	 A	 hagyományok	
kötik	a	szülôkhöz	és	a	gyer-
mekekhez,	ez	adja	életének,	
munkásságának	 értelmét,	
tartalmát.	 A	 néptánc	 ereje	
pedig	az	iskolai	élet	minden	

területére	igen	jótékony	hatással	van.	Ezt	a	hagyományt	ta-
nítványa	fogja	tovább	éltetni	köztünk,	és	bizton	tudjuk,	hogy	
Jutka	szeme	felügyeli	távolból	is	az	apró	lábakat.	

Koháry Orsolya igazgató

Balog Istvánné,	 a	 Klapka	
György	 Általános	 Iskola	 és	
Alapfokú	 Mûvészetoktatási	
Intézmény	 igazgatója	 nyug-
díjba	 vonult.	 Diplomájának	
megszerzése	 óta	 Isaszegen	
dolgozott.	Napközis	csoport-
vezetôként	 kezdett,	 majd	
biológia–technika	 szakos	
tanárként	 folytatta	 munká-
ját.	 Úttörôcsapat-vezetôként	
szervezte	a	gyerekek	szabad-

idôs	 programját.	 Késôbb	 igazgatóhelyettes,	 majd	 az	 intéz-
mény	vezetôje	lett.	2007-ben	csatolták	a	Kós	Károly	Mûvé-
szeti	Iskolát	az	általános	iskolához,	ami	nagy	kihívást	jelentett	
a	számára.	A	feladatot	olyan	jól	megoldotta,	hogy	még	ugyan-
ebben	az	évben	az	Országos	Minôsítô	Testület	a	mûvészeti	
oktatást	kiválóra	minôsítette.	Munkáját	mindig	magas	színvo-
nalon,	 pontosan,	 precízen	 végezte.	 A	 Pedagógus	 Szolgálati	
Emlékéremhez	szívbôl	gratulálunk.	A	nyugdíjasévekre	jó	erôt	
és	egészséget	kívánunk.

(Az igazgatónô munkásságáról a következô lapszám
ban olvashatnak részletesen. – a szerk.)

Papp Mihályné	 tanítónô	
40	 év	 szolgálati	 idô	 után	
a	 tanév	 végével	 nyugdíj-
ba	 vonult.	 31	 évet	 töltött	
el	 a	 pedagóguspályán.	
Oktató-nevelô	 munkáját	
mindig	 magas	 színvona-
lon	 végezte.	 Tanítványai	
és	azok	szülei	tisztelték	és	
szerették.	 Fontosnak	 tar-
totta	a	 tehetséggondozást,	
a	 tanulásban	 lemaradt	
gyerekek	 felzárkóztatását,	
elkötelezettje	 volt	 az	erdei	 iskolának,	 éveken	át	 vezette	 az	
iskolai	könyvtárat.	Szívügyének	tartotta	a	gyerekek	olvasóvá	
nevelését,	a	könyvek,	az	olvasás	megszerettetését.	Nyugdíj-
ba	vonulása	alkalmából,	munkájának	elismeréseként	Peda-
gógus	Szolgálati	Emlékéremben	részesült,	amelyhez	szívbôl	
gratulálunk.

Nagy Lászlóné Ica	 27	
évet	 töltött	 el	 közalkalma-
zottként	 a	 Klapka-iskolá-
ban.	 Szakácsként	 a	 leg-
fontosabb	 feladata	 volt,	
hogy	 összehangolja	 és	
ellenôrizze	 a	 konyhai	 dol-
gozók	 munkáját,	 amit	 a	
lelkiismeretesség,	 a	 meg-
bízhatóság	 és	 a	 pontos-
ság	 jellemzett.	Mindig	arra	
törekedett,	 hogy	 az	 általa	
irányított	 munka	 a	 lehe-
tô	 legtökéletesebb	 legyen.	
Ételeiben	érzôdött	munká-
jának	a	szeretete,	amelyen	generációk	nôttek	 fel.	Az	 iskola	
valamennyi	 dolgozója	 nevében	 kívánok	 a	 nyugdíjasévekre	
nagyon	jó	erôt,	egészséget	és	sok	boldogságot!

Kôvágó Jánosné mb. igazgató



Ballagás az általános iskolákban 
Részletek a ballagásokon elhangzott beszédekbôl

2012. június 16-án, szombaton ballagtak a Damjanich-iskola „vén” diákjai, akiket Koháry Orsolya igazgató asszony 
búcsúztatott.

„Gyerekeim! Ti most elbúcsúztok tôlünk. Kicsit kesergünk, kicsit sírdogálunk, de rövid percek után, a családdal ünnepelve 
már öröm marad csak a szívetekben. Mi is megéljük, és túllépünk ezen a pillanaton, mint minden évben. De mégsem múlik 
el nyomtalanul. A sok hasonló alkalom építi a közösséget és az embert is. Mi is mást fogunk átadni a következô osztályok
nak – a ti emléketeket is. Továbbléptek, új helyzeteket, társakat ismertek meg. Nehéz, de nagyon szép idôszak vár rátok. 
Kóstolgatjátok a felnôttéletet, készültök rá. »A lehetetlent is szabad lesz remélni! És meglátod, hogy milyen érdekes lesz 
élni!« – mondja Szép Ernô, és biztosan tudta, hiszen tartalmas élet állt mögötte, amikor ezt leírta. Én is így látom. Érdekes és 
szép élni, tartalmasan élni. Reméljetek és tegyetek érte! Tegyetek érte, hogy nevetek tartalommal teljen meg, hogy értéket 
teremtsetek! Tegyetek érte, hogy szüleitek büszkék lehessenek rátok, és majd gyermekeitek példaképnek tekinthessenek 
benneteket! […] Nem ûrt hagytok magatok után, hanem emlékeket. Így ma mi is veletek örülünk. Valósítsátok meg vágyai
tokat, éljétek meg álmaitokat, és emlékezzetek a Damira! Isten veletek!”

2012. július 15-én, pénteken a Klapka-iskola nyolcadik osztályos tanulói ballagtak. A diákoktól Kôvágó Jánosné 
megbízott igazgató asszony búcsúzott.

„A ballagás olyan ünnep, amelyben egyszerre van jelen az emlékezés és a búcsú, az útra hívás és az új iránti kíváncsiság. 
Magában a vonulásban a véges végtelenség és a majdani megérkezés reménye. A megérkezésig azonban rengeteg 
nehézségen kell keresztülverekednetek magatokat. Amikor a küzdelmeket vívjátok, azért érdemes visszaemlékezni, hogy 
milyen ismereteket kaptatok, és milyen lehetôségekhez juttatott iskolátok. Nektek, kedves ballagó diákok, ez a nap életetek 
egy mérföldköve. Veletek együtt örvend és benneteket ünnepel mindenki ezen a szép napon. Kis szomorúság is vegyül 
érzéseitek közé, mert véget ér életeteknek egy olyan szakasza, amit gyermekkornak hívnak. Elválnak útjaitok, de az életre 
szóló barátságok megköttettek, és hiszem, hogy lelketek egy rejtett zugában megôrzitek egymás emlékét. […] Hamarosan 
felhangzik a búcsúének, a két nyolcadik osztály elhagyja az iskolát. Az ajtó bezárul mögöttetek, de nem végleg, hiszen 
bármikor visszatérhettek hozzánk. Ne feledjétek, hogy szüleiteknek, tanáraitoknak szeretettel és megbecsüléssel tartoztok. 
Kívánom, hogy kitûzött céljaitokat érjétek el, boldog, sikeres és elégedett felnôttekké váljatok. Van azonban egy szigorú 
elvárásom mindannyiótokkal szemben, Ady szavaival fogalmazok: Nem kívánom senkitôl, / Hogy csodás dolgot tegyen. / 
De joggal elvárom mindenkitôl, / Hogy mindig ember legyen!”
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Családi nap a Klapka-iskola alsó tagozatán

Június	8-án	tartottuk	(immáron	ötödik	alkalommal)	iskolánk	
Tóth	Árpád	utcai	épületében	a	családi	napunkat,	amelynek	
célja,	hogy	közvetlenebbé	és	szorosabbá	fûzze	az	iskola	és	
a	 családok	 kapcsolatát.	Mint	minden	 évben,	most	 is	 igye-
keztünk	egy	központi	téma	köré	vonni	ezt	a	napot.	Néhány	
népi	szokás,	foglalkozás	megismertetése	volt	az	elsôdleges	
szempont.	Természetesen	nem	maradhatott	ki	a	testmozgás	
és	a	sport	sem.

Rendezvényünket	 megbízott	 igazgatónônk,	 Kôvágó Já
nosné Piroska néni	nyitotta	meg,	majd	közös	reggeli	 torna	
következett.	A	családi	nap	vendégei	voltak	az	isaszegi	önkén-
tes	tûzoltók,	Matúz Sándor	parancsnok	vezetésével,	illetve	a	
gödöllôi	 tûzoltó-parancsnokság	 szolgálatban	 lévô	 hivatásos	
tûzoltói.	A	gyerekek	megismerkedhettek	a	régi	idôk	tûzoltó-
jármûvével	és	a	ma	tûzoltáshoz	használt	fecskendôautóval.	
A	tûzoltó	bácsik	és	nénik	gondoskodtak	a	nebulók	lehûtésé-
rôl	a	nagy	melegben	„többszöri	kis	öntözéssel”.

A	színes	programok	közül	 szabadon	választhattak	 tanu-
lóink.	Az	elsô	udvarrészben	lovagolhattak,	a	pálya	melletti	te-
rületen	pedig	kipróbálhatták	az	íjászatot.	Ezúton	is	köszönjük	
Grósz Gyulának	és	feleségének,	hogy	idén	is	a	tanulók	ren-

delkezésére	bocsátották	lovaikat,	Szabó Lászlónak	és	Onodi 
Juditnak,	 hogy	megismertették	 a	 gyerekekkel	 az	 íjászat	 fo-
gásait.

Kézmûves-foglalkozásokban	 sem	 volt	 hiány.	 A	 tanulók	
kipróbálhatták	 az	 agyagozást,	 a	 körmönfonást.	 Készíthettek	
vesszôkoszorút	 egy	 anyuka,	Nagy Andrea	 kosárfonó	 segít-
ségével.	 Csinálhattak	 színes	 szélforgókat,	 szélcsengôket.	
Bonczidainé Veréb Andrea	és	Hanákné Csóry Szilvia	a	gye-
rekek	kérésére	különbözô	állat-	és	mesefigurákat,	tündéreket	
varázsoltak	 az	 arcokra.	 A	Genki	 Karate	 Sportklub	 látványos	
bemutatót	tartott	számunkra.	A	hármas	számú	napközis	cso-
port	pedig	egy	kis	színházat	varázsolt	a	hûvösben	a	gyerekek	
számára.	

A	nap	egyik	nagy	eseménye	és	különlegessége	az	ebéd	
volt.	Az	eddigiektôl	eltérôen	idén	Hanák „Sanyi papa”	és	a	
konyhásnénik	közel	500	kenyérlángost	sütöttek	ki	az	iskola	
udvarán	 felállított	kemencében.	A	konyhásnénik	dagasztot-
ták	a	tésztátl,	Sanyi	papa	pedig	a	tûzrôl	gondoskodott.

Ezúton	is	szeretnénk	megköszönni	mindazoknak	a	segít-
ségét,	akik	hozzájárultak	e	nap	zökkenômentes	lebonyolítá-
sához.

Rendezvényünk	 megvalósításában	 segítséget	 nyújtott	
még	a	Dózsa	György	Mûvelôdési	Otthon	és	Múzeum,	Ha
nák Ede Tamás,	 Isaszeg	 város	 településüzemeltetése.	 Kö-
szönet	érte.

Csipkésné Kôvágó Szilvia, Borók Károlyné tanítónôk

Óvodások néptánctalálkozója
A	Kéz	a	Kézben	Óvoda	rendezte	meg	Veresegyházon	a	Pest	megyei	óvodá-
sok	XIX.	néptánctalálkozóját,	amely	eseményen	elsô	alkalommal	vett	részt	a	
Hétszínvirág	Óvoda	néptánccsoportja.	

A	rendezvényen	huszonhét	óvodás	(4–7	éves	korúak)	képviselte	óvodán-
kat,	akiket	Jakócs Zsuzsanna	óvodapedagógus	készített	fel.	Támogatónk,	az	
Együttmûködés	Isaszegért	Egyesület	lehetôvé	tette,	hogy	minden	kisgyermek	
isaszegi	népviseletben	léphessen	színpadra.	Köszönetet	szeretnénk	monda-
ni	az	egyesület	tagjainak,	Bartos Mónikának	és	édesanyjának,	Jakócsné Tihon Máriának	a	ruhák	megvarrásáért,	Verseczki 
Erzsébetnek	és	HorvátKulcsár Máriának	a	ruhák	hímzéséért,	valamint	a	szülôk	önzetlen,	támogató,	aktív	közremûködéséért	
és	segítségnyújtásáért.

Skultétiné Pál Judit óvodavezetô, Jakócs Zsuzsanna óvodapedagógus
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Daloló, muzsikáló gyermekeink
Május	 24-én,	 csütörtök	 este	 ismét	 gyermekhangoktól	 és	
furulyaszótól	 volt	 hangos	 a	mûvelôdési	 otthon	 színházter-
me.	Ekkor	rendezte	meg	a	Klapka	György	Általános	Iskola	és	
Alapfokú	Mûvészetoktatási	Intézmény	az	ének-zene	tagoza-
tos	tanulók	tanévzáró	hangversenyét.

Ez	az	esemény	kiváló	alkalom	arra,	hogy	elsôtôl	nyolca-
dik	osztályig	minden	évfolyam	bemutassa	tudását,	azt,	hogy	
mennyit	fejlôdött,	ügyesedett	ebben	a	tanévben.	Jó	látni	és	
hallani	a	pici	elsô	osztályosok	aranyos	népi	gyermekjátékait,	
a	 magasabb	 évfolyamok	 egyre	 komolyabb	 és	 nehezebb	
mûsorszámait.	 Így	 lehet	 igazán	 folyamatában	 látni,	hogyan	
jutnak	 el	 tanulóink	 az	 egyszólamú	 énektôl	 a	 többszólamú	
kánonokon	át	a	2-3	szólamú	kórusmûvekig.	Egyre	ügyesedik	

a	hangszerkezelésük,	egyre	szebben	szólnak	a	szoprán-	és	
altfurulyák.

Bizony	ez	nem	egyszerû	 feladat.	Többévnyi	 folyamatos	
gyakorlás,	 fegyelmezett	 munka	 kell	 hozzá.	 Talán	 a	 szülôk	
nem	is	gondolnak	rá,	milyen	sokat	jelent	a	gyermekeik	sze-

mélyiségének	fejlôdésében	a	zenével	való	mindennapos	ta-
lálkozás.	Olyan	alapot	kapnak	a	mûvészeti	képzéssel,	amely	
egész	lényüket	formálja,	és	késôbbi	felnôttéletükre	is	hatás-
sal	lesz.

Mégis,	az	egészben	mi	a	legfontosabb?	Szeretni	a	zenét.	
A	gyerekek	számára	a	muzsika	az	öröm	forrása	legyen.	Csak	
így	érdemes.

Tûz Anita tanár

Parlamentlátogatás
2012.	május	9-én	a	Damjanich	János	Általános	Iskola	nyol-
cadik	osztályos	tanulói	iskolai	program	keretein	belül	parla-
mentlátogatáson	vettek	részt.	

Iskolánkban	 fontosnak	 tartjuk	 a	 gyerekek	 demokráciára	
nevelését,	 a	 demokrácia	 elméleti	 és	 gyakorlati	 alapjainak	
a	 megismertetését,	 elsajátítását.	 Nagy	 örömömre	 szolgált,	
hogy	lehetôségünk	nyílt	a	Parlament	megtekintésére.

Idegenvezetô	 kísérte	 végig	 a	 gyerekeket	 a	 Parlament	
kupolatermén,	a	felsôházi,	illetve	az	alsóházi	üléstermeken,	

valamint	ezt	követôen	megcsodálhattuk	a	koronázási	 jelvé-
nyeket	is.	

A	tanulók	betekintést	nyertek	az	Országgyûlés	mûködési	
rendjébe,	 és	 sok	 érdekességet	megtudhattak	 a	 Parlament	
épületével	kapcsolatban.	

Bízom	 benne,	 hogy	 a	 gyerekek	maradandó	 élménnyel	
tértek	haza,	és	évek	múltán	esetleg	újra	ellátogatnak	majd	
az	„ország	házába”.

Rafael Károlyné történelemtanár
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civil fórum
Családi délután a Liget-tónál 
Az	Isaszeg	Nagyközség	Egészségügyéért	Közalapítvány	2012.	
június	2-án	családi	délutánt	tartott	a	Liget	Klubban.	A	rendez-
vényre,	nagy	örömünkre,	sokan	ellátogattak,	vendégeink	vol-
tak	a	legfiatalabb	korosztálytól	az	idôsebb	korosztályig	több	
százan.	Az	idôjárás	kedvezô	volt,	a	néhány	csepp	esô	nem	
ijesztett	meg	 senkit.	 A	 Liget	 Klub	 tulajdonosa	 és	 az	 általa	
meghívott	 szakács	 ízletes	 halászlét	 és	 babgulyást	 készítet-
tek.	Mindkét	kondér	elôtt	hosszú	sor	kígyózott,	az	ételeknek	
nagy	sikerük	volt.	A	gyerekek	izgatottan,	kicsit	türelmetlenül	
várták	a	tombolát,	az	ajándékok	sorsolása	jókedvûen	zajlott	
le.	A	délután	nagy	 részében	Bakos Ferenc	 tanár	úr	zenélt,	
dalolt	a	jelenlévôknek,	akik	közül	sokan	táncra	is	perdültek.	

A	közalapítvány	kuratóriuma	köszönetet	mond	a	családi	dél-
utánon	részt	vevôknek,	köszönjük	adományaikat.

Köszönetet	mondunk	Scelsa Zsuzsának	 és	Scelsa Giu
seppének,	 a	 Liget	 Klub	 tulajdonosainak,	 a	DM	üzletnek	 és	
dolgozóinak,	Könczöl Gábornak, Vajda Tamásnak,	 a	 Fincsi	
2000	Bt.-nek,	Pálinkásné Ibolyának,	a	Pogonyi	cukrászdának,	
Podmaniczky Istvánnénak, Valkony Antalnak,	az	Erzsike	aján-
dékboltnak,	Kiss Lászlónak,	valamint	az	István	Húsboltnak.

A	családi	délutánt	szeretnénk	jövôre	is	megrendezni,	re-
méljük,	még	többen	csatlakoznak	hozzánk.

Az Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért 
Közalapítvány Kuratóriuma

Civil kitekintô (Budapest, Polgárok Háza)

Az	Együttmûködés	 Isaszegért	Egyesület	 szervezésében	ne-
gyedik	 alkalommal	 látogattunk	 el	 Budapestre,	 a	 Polgárok	
Házába.	Az	intézmény	2009	ôszétôl	rendezvénysorozat	ke-
retében	nyújt	 ízelítôt	a	Kárpát-medence	népmûvészetébôl.	
A	 történelmi	 Magyarország	 egy-egy	 tájegységének	 szerte-
ágazó	 bemutatására	 törekszik	 népmûvészeti	 kiállítással	 és	
a	helyi	népzene,	néptánc,	népdal,	népmese	és	 jellegzetes	
gasztronómia	bemutatásával.	 A	 sorozatban	ôseink	néprajzi	
hagyatéka	mellett	bemutatja	az	egyes	tájegységek	ma	élô	és	
alkotó	kézmûveseinek	munkáit,	a	népi	iparmûvészet	tovább	
élését.	Az	itt	bemutatkozó	kiállítók	valamennyien	egyedi,	ér-
tékteremtô	 tevékenységet	 végeznek.	 A	 hagyományos	 népi	
technikákra	alapozva,	de	a	 jelenkor	 igényeihez	 igazodva,	 a	
népmûvészetet	újrafogalmazva	alkotnak.

Egy kis visszatekintô a Polgárok Házában tett eddigi 
látogatásainkra
2011	novemberében	halászati	és	népmûvészeti	kiállítással,	
drávaszögi	hagyományôrzô	csoportok	táncával	és	zenéjével	
mutatkozott	be	a	horvátországi	Szlavónia	és	Drávaszög	ma-
gyar	 népi	 kultúrája.	 Testvértelepülésünk,	 Csúza	 képviselôit	
dr. Székelyné Opre Mária	köszöntette	városunkból.

Decemberben	 a	 Bánság	 Dél-Erdélyhez	 került	 részének	
két	 emblematikus	 megyeszékhelye,	 Resicabánya	 és	 Te-
mesvár	mutatkozott	be,	ahol	az	erôs	kisebbségben	élô	ma-
gyarság	helyzete	egyre	aggasztóbb,	alárendeltségben	élnek.	
Kevés	lehetôségük	van	a	magyar	kultúra,	a	történelem	meg-
ismerésére.	

A	 magyar	 identitás	
megôrzése	 nagyban	 mú-
lik	 azon,	 milyen	 mérték-
ben	 kötôdnek	 magyar	
közösségekhez.	 A	 Polgá-
rok	 Háza	 ezzel	 az	 esttel	
igyekezett	 erôsíteni	 az	
anyaországhoz	 fûzôdô	
kapcsolatokat,	 és	 kívánt	

hozzájárulni	a	dél-erdélyi	magyarság	önazonosságtudatának	
megôrzéséhez.	 Az	 egyesület	 vendégeként	 három	 zenészt	
szállásoltunk	el	Isaszegen	a	Csata	vendéglôben.	Elutazásuk-
kor	Mészáros Gusztávné	igen	szép	és	értékes,	Isaszegre	em-
lékeztetô	tárgyakkal	búcsúzott	el	tôlük.

Ez	év	márciusában	a	Dunától	északra,	Pozsonytól	Komá-
romig	elterülô	Csallóközzel	 ismerkedhettek	meg	a	 rendez-
vény	résztvevôi.	„Aranykertnek”	is	nevezték,	mert	bôvelkedik	
természeti	 kincsekben.	 A	 népi	 kultúrájukat	 alakító	 zárt	 kö-
zösségek	számos	archaikus	vonást	megôriztek.	A	lakossága	
döntô	 többségében	ma	 is	 magyar.	 Mátyusföld	 a	 történeti	
Pozsony	és	Komárom	vármegyében,	 a	Csallóköztôl	 észak-
ra	terjedô	sík	vidéki	terület	élô	népi	megnevezése.	A	füleki	
Berkenye	 néptáncegyüttes	 szívet	 melengetô,	 szemet	 gyö-
nyörködtetô	bemutatkozását	követôen	nemeskosúti	étel-	és	
italkóstolót	kaptunk.	Igen	jó	kedvünk	kerekedett	tôle.

Áprilisban	a	Palócföld	központi	tájegységei	között	helyet	
foglaló	Nógrád,	 valamint	 „Gömörország”	 népi	 kincseit	 cso-
dálhattuk.	Gömört	a	történelmi	Magyarország	egyik	legsajá-
tosabb	vidékeként	tartják	számon.	Olyan,	mint	Magyarország	
kicsiben.	 Ekkor	 az	1995-ben	alakult	Rakonca	 Ifjúsági	Nép-
táncegyüttes	fergeteges	mûsorát	élvezhettük.	

Kérjük,	 látogasson	 el	 a	 Polgárok	 Háza	 honlapjára	
(Polgarokhaza.hu),	 ismerje	 meg	 kulturális	 programajánló-
jukat.	A	programokra	Ságodiné Veránál	 lehet	 jelentkezni	a	
28/495-559-es	telefonszámon.

Verseczki Erzsébet elnök
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kultúra
Könyvtári hírek
Júniusban	 a	 Damjanich-iskolából	Mészárosné Kocsis Katalin	 tanítónô	második	
osztályát,	illetve	a	Klapka-iskolából	Abonyiné Gódor Boglárka	tanítónô	elsô	osztá-
lyát	láttuk	vendégül	egy-egy	játékos	könyvtárhasználati	foglalkozásra.

Az	ünnepi	könyvheti	irodalmi	totó	helyes	megfejtôi	közül	három	nyertest	sor-
soltunk,	 így	egy-egy	könyvvel	 lett	gazdagabb	Nagy Tiborné, Litzler Sándorné	és	
Banu Erika	olvasónk.

A	megbocsátás	hónapja	eredményesebb	volt	a	 tavalyinál.	Késedelmes	olva-
sóinknak	levelet	küldtünk.	Köszönjük	azoknak,	akik	komolyan	vették,	és	volt	„bátor-
ságuk”	visszahozni	a	könyveket,	ezzel	ismételten	lehetôvé	tették	a	kölcsönzésüket.	
Néhány	közülük	jelenleg	beszerezhetetlen,	ezért	különösen	fontos,	hogy	vissza-
kerültek	a	könyvtárba.

Ismételten	felhívjuk	kedves	olvasóink	és	látogatóink	figyelmét	arra,	hogy	2012.	
július	2-tôl	július	31-ig	leltározás	miatt	zárva	tartunk.	Nyitás	augusztus	2-án,	csü-
törtökön.	Augusztustól	a	szombati	nyitvatartási	idônk	megváltozik:	délután	helyett	
délelôtt	9-tôl	13	óráig	várjuk	olvasóinkat.	A	többi	napon	a	nyitva	tartás	változatlan	
marad.

Majsa Györgyné könyvtárvezetô

Szent Iván-éj, a gonosz elûzésének ideje
A	 június	hónapot	sokáig	Szent	 Iván	havának	nevezték	a	kalendárium	szerint.	Eredetét	és	 fennmaradt	szokásait	 tekintve	a	
Szent	Iván-nap	talán	az	egyik	legpogányabb	ünnepünk.	

A	nyári	napforduló	június	23-áról	24-ére	virradó	éjszakája	a	Szent	Iván-éj,	a	gonosz	elûzésének	ideje.
Ezt	a	tradíciót	ôrzik	évrôl	évre	az	isaszegi	hagyományôrzôk:	a	Csata	Táncegyüttes,	a	Csatangoló	Tánccsoport,	az	Asszony-

kórus	és	a	Gaudium	Carminis	kamarakórus.	
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egyház

Elsôáldozás
2012. május 27-én 42 gyermek járult elôször a szentáldozáshoz.

Hírek a ária-útról
A képviselô-testület 2012. június 19-én határozott arról, hogy Isaszeg Város Önkormányzata tagként csatlakozik a 
Közép-magyarországi Mária Út Egyesülethez, tudomásul véve annak alapszabályát.

Pocsai János	és	Mihályi János	vezetésével	június	21-én	és	
23-án	 felfestették	 a	 zarándokút	 jelzéseit	 az	 Isaszeg–Mária-
besnyô	közötti	szakaszon.	Munkájukat	ezúton	is	köszönjük.	
Június	30-án	újabb	zarándoklat	indult	Máriabesnyôre,	a	cur-
sillotalálkozóra.

További hírek zarándokoknak: 
Esztergom–Mátraverebély-Szentkút	 között	 ferences	 ifjúsági	
zarándoklat	lesz	2012.	augusztus	14-tôl	20-ig.	Részletes	tá-
jékoztató	a	www.ferencesek.hu	honlapon	vagy	Verseczkiné 
Pálfalvai Annától	a	verseczkia@gmail.com	címen.	

Szent Jobb-zarándoklat – a Mária-út avató zarándoklata
Csíksomlyó–Budapest–Mariazell, 
2012. július 9. – augusz tus 20. – szeptember 8.
A	 zarándoklat	 2012.	 augusztus	 15–20.	 közötti	Mátravere-
bély-Szentkút–Budapest	 Szent	 Jobb-körmenet	 szakaszára	
szintén	lehet	jelentkezni.

A	Mária	Út	Egyesület	vár-
ja	 a	 zarándok-	 és	 helyi	
közösségek,	 plébániák,	
civilszervezetek,	 egyéni	
zarándokok	 jelentkezését	
akár	 a	 teljes	 útvonalra,	
akár	 egy-egy	 szakaszra,	
faluról	falura	történô	csat-
lakozással.	 Jelentkezés	
és	 további	 információk	 a	

bmmarica73@gmail.com	vagy	a	katona.ildiko@mariaut.hu	
címeken,	illetve	a	30/499-9074-es	mobilszámon.	

2012.	 augusztus	15-én	 a	Mária-út	 teljes	 szakaszát	 ün-
nepélyes	 keretek	 között	 adják	 át	 Csíksomlyón,	 Mátravere-
bély-Szentkúton,	Esztergomban,	Celldömölkön.	

További	részletek:	www.mariaut.hu.
Haszara Andrea
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sport
Isaszeg Pirates amerikaifutball-klub
Isaszegen	 megjelentek	 a	 kalózok!	
A	 	 májusi	 pünkösdi	 ízcsatán	 mu-
tatkozott	 be	 a	 város	 lakosságának	 a	
kalózok	csapata.	A	meglepett	és	cso-
dálkozó	 emberek	 kérdésére	 most	
válaszolunk,	kik	és	mik	vagyunk.	Né-
hány	fiú	megismerkedett	a	 tojáslab-
dával,	 aztán	 a	 bohém	 játékból	 2010-re	 csapattá	 alakultak,	
és	tízfôs	kerettel	komoly	edzésbe	kezdtek.	A	következô	hó-
napok	az	amerikai	futball	alapjainak	elsajátításával	és	erôn-
léti	edzésekkel	teltek	el.	A	keret	is	bôvült,	és	tizenegy	hónap	
múlva	elérkezett	az	elsô	megmérettetés	ideje.	Az	I.	Szekszár-
di	Aréna-kupán	az	elôkelô	második	helyezést	értük	el,	míg	
Juhász Gergô	 a	 kupa	 legeredményesebb	 védôjátékosa	 cí-
met	nyerte.	További	mérkôzések	következtek	a	Dunakanyar	
Pitbulls,	Budapest	Eagles,	Békéscsaba	Dinos,	Dabas	Sparks	
csapataival.	Kérésre	már	több	bemutatót	tartottunk	a	sportág	
népszerûsítése,	megismertetése	okán.	 Amit	 elért	 a	 csapat,	
azt	az	 idôt,	energiát	és	anyagiakat	nem	kímélô	fiúk	a	saját	
erejükbôl	érték	el.	Mi	motiválja	ôket?	Azt	világosan	elmondja	
az	egyik	játékos	néhány	mondata:	„A futball nem hobbi. Sen
ki sem ütteti szét magát hétrôl hétre hobbiból. Senki sem 

kínozza a testét edzésrôl edzésre 
hobbiból. A fôzés, az hobbi! A futball 
az élet! A futball az életünk!”	Ezzel	a	
mentalitással	edzenek	a	 sportpályán	
kedden,	csütörtökön	és	vasárnap	ön-
szorgalomból,	egy	közös	célért.	Nem	
számít,	hogy	hôség	van,	nem	számít,	

hogy	esik	vagy	fúj,	a	kalózok	ott	vannak,	és	csinálják	a	dol-
gukat.	2012	májusában	már	mint	az	Isaszegi	Sportegyesület	
szakosztálya	látogattunk	el	Miskolcra,	a	Steelers	pályájára.	Az	
edzômérkôzésen	csapatunk	nagyszerû	helytállással	bizonyí-
tott.	Június	9-én	az	elsô	hazai	mérkôzésünkhöz	érkeztünk	el,	
a	Dabas	Sparks	csapatát	láttuk	vendégül	a	mintegy	200	fôs	
hazai	szurkolótábor	nagy	örömére.	Sok	viszontagságon	ment	
át	csapatunk,	és	önerejébôl	helytállt.	 Itt	nincs	vége	a	törté-
netnek,	sôt,	csak	most	kezdôdik…	(Következô	mérkôzés	jú-
liusban,	az	idôpont	a	plakátokon.)	

A	 csapattal	 kapcsolatos	 információkat	Huszárik György	
vezetôedzô,	 szakosztályvezetôtôl	 kaphatnak	 a	 20/494-
7249-es	 telefonszámon	vagy	az	 Isaszegpirates.hu	 interne-
tes	oldalon.

Huszárik György

Sulizáró U11-es labdarúgótorna
Az	 Isaszegi	 Sportegyesület	 sportpályáján	 június	9-én	nem-
csak	az	idôjárás	jelezte,	hogy	itt	van	a	nyár,	és	közeledik	az	
iskolaév	 vége,	 hanem	 az	 összegyûlt	 gyermeksereg	 vidám	
hangulata	is	ezt	az	érzést	válthatta	ki	a	majd	150	fôs	nézô-
seregbôl,	 akik	 az	 egyesület	 sulizáró	 labdarúgótornájára	 ér-
keztek.	A	kis	sportolók	és	hozzátartozóik	fogadtatása	a	már	
jól	bevált	gyakorlat	szerint	történt,	amelynek	egyik	fô	„mutat-
ványa”	a	nagy	bográcsban	készülô	gulyásleves	volt.	A	torna	
eredményességérôl	és	sikerérôl	az	alábbiakban	olvashatjuk	
Hideg István	U11-es	edzô	beszámolóját.

„Az Isaszegi SE szervezésében június 9én U11es kor
osztályban labdarúgótorna megrendezésére került sor. 
A tornán Isaszeg csapatának a két budapesti sportiskola, 
a Grund FC és az RKSK, továbbá Pécel csapatával kellett 
mérkôznie. A torna nagyon jó színvonalon zajlott. A Grund 
FCtôl elszenvedett vereség után a gyerekek legyôzték Pé
cel csapatát, és a második helyért vívott szoros küzdelem
ben – amelyen hol az isaszegi csapat, hol az RKSK csapata 
jutott elônyhöz – csapatunk a 
mérkôzés végére vereséget 
szenvedett, így az Isaszeg SE 
csapata a harmadik helyen 
végzett. A gyerekek nagyon 
lelkesen és ügyesen futballoz
tak. Ezek a gyerekek nemso
kára az U13as korosztályban 
folytatják tovább, ahol hasonló 

vagy még jobb eredményeket érhetnek majd el. Köszönet 
a torna szervezôinek és lebonyolítóinak, a játékvezetôknek, 
akik igazságos ítéleteikkel emelték a torna színvonalát. Kö
szönet a szülôknek és a nézôknek a sportszerû és kulturált 
viselkedésért. Köszönjük, hogy a gyermekeket a „fair play” 
szellemében buzdították, és hogy az ügyes teljesítményt 
csapattól függetlenül tapssal és dicsérô szavakkal jutal
mazták.”

Végeredmény:	I.	Grund	FC;	II.	RKSK;	III.	Isaszeg;	IV.	Pécel.	
Bírók:	Bagoly József, Kovács László.

A	gólkirály	Macsák Botond,	a	legjobb	kapus	Fekete Zol
tán,	a	legjobb	játékos	pedig	Pál Bence	lett.

A	 sportegyesület	 a	 sulizáró	 labdarúgótornát	 az	 Isaszeg	
Város	Önkormányzata	által	civilszervezetekre	kiírt	pályázaton	
elnyert	támogatásból	finanszírozta,	s	a	rendezvény	a	szerve-
zôk,	 rendezôk,	 segítôk	munkájával	 teljesedett	egésszé.	Kö-
szönet	érte,	és	külön	köszönet	Pintér Tibor	segítségének	a	
technikai	elôkészítô	munkálatokban.

A	sulizáró	torna	egyúttal	az	
évadot	 is	 lezárta	 az	 utánpót-
lás-korosztályok	 számára.	 Re-
mélhetôleg	 a	 nyári	 szünidô	 a	
strandolás,	 az	 üdülés,	 a	 teljes	
kikapcsolódás	 idôszaka	 lesz,	 s	
az	ôszi	idény	újúlt	erôbedobás-
sal	indulhat.

Bodrogi Imre elnökségi tag
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az isaszegi sE labdarúgó-szakosztálya 2011/2012-es bajnoki évének értékelése
Turányi Lászlóné, az Isaszegi Sportegyesület elnök asszonyának tájékoztatója

Az Isaszegi Sportegyesület pályázatot nyújtott be a 
2011/2012-es labdarúgószezonra a TAO keretén be-
lül. A nyertes pályázatnak köszönhetôen az utánpót-
láscsapataink utazását tudtuk segíteni az idegenben 
játszott mérkôzésekre, valamint kiegészítettük a fel-
szerelésünket. Az edzôpálya világítását befejeztük, 
így az esti órákban is biztonságosan tudunk készülni 
a mérkôzésekre. Az önkormányzat nyertes pályázatá-
nak köszönhetôen szépül és bôvül az isaszegi sport-
pálya, amely így sokkal kulturáltabb körülményeket 
biztosít az edzések és mérkôzések lebonyolítására. 
Már 2011-ben elkezdtük az utánpótláscsapatok ver-
senyszerû megmérettetését, és ezt ebben az évben 
is folytattunk. Pályázatainknak és az isaszegi vállal-
kozóknak köszönhetôen nagyon családias rendez-
vényeket sikerült szerveznünk. A vendégcsapatokat 
az elismerô okleveleken és serlegeken kívül egytál-
étellel és üdítôvel is vendégül láttuk. Nagy sikere volt 
június 16-án az évadzáróként megrendezett ifjúsági 
válogatottunk és felnôttcsapatunk barátságos mérkô-
zésének. A  meccs után a két csapat az év esemé-
nyeit a már hagyománnyá váló bográcsos étel mel-
lett, jó hangulatban elemezte. Elbúcsúztattuk ifjúsági 
csapatunk azon tagjait, akik az ôszi idényben már a 
felnôttcsapat sorait erôsítik. Bízom abban, hogy az 
ilyen és ehhez hasonló rendezvények a fiatalokat 
még jobban összekovácsolják, a sport szeretetét erô-
sítik bennük, és egyre több és több fiatal érdeklôdik 
majd egyesületünk iránt.

Utánpótlás-nevelés: Hanák Ede Tamás utánpótlás 
szakág és Sárosi Attila utánpótlás technikai vezetôk 
egyöntetû véleménye, hogy az utánpótlás biztos ala-
pokon nyugszik, és jó irányba halad. Balázs István 
U9-es és Hideg István U11-es edzôk alapos szakmai 
munkát végeznek. Mindannyian tudjuk, mennyire 
fontos az utánpótlás-nevelés. A szakosztály jövôje, 
léte függhet az ilyen irányú edzôi tevékenységtôl. 
Az Isaszegi Sportegyesület labdarúgó-szakosztályát 
nem fenyegeti ez a veszély, hiszen a játékosállomány 
folyamatosan „töltôdik” az újonnan érkezô kis labda-
rúgókkal. 

U13-as csapat: Fodor Miklós edzô
Isaszeg U13-as csapata a 2011/12-es idényben a 10 
csapat közül az 5. helyen végzett. A lejátszott 27 
mérkôzésbôl 13-ban gyôzelmet aratott, 13-szor vesz-
tesen hagyta el a játékteret, míg egyszer eldöntetlen 
maradt a mérkôzés. A csapat 84 gólt rúgott, 59-et 
kapott, ami +24-es gólkülönbséget jelent. Ősszel  
4 mérkôzést nyertünk, 9-et elveszítettünk; tavasszal 
viszont 9 gyôztes, 1 döntetlen kimenetelû meccs 
mellett csak 4-et veszítettünk. Ez egyértelmû fejlô-
dést jelez. 

Amikor ôsszel hozzákezdtünk a munkához, az volt 
a célom, hogy a mai focihoz hasonló játékstílus alakul-
jon ki. Ehhez a játékhoz biztos technikai tudás, poszt-
érzékenység, sok helyezkedés szükséges. Az edzé-
seken ennek megfelelôen 40-nél is több különbözô 
labdás mozgáselemet gyakoroltunk, taktikai téren 
pedig a legalapvetôbb két-három-négy passzos játék-
elemek gyakorlására helyezôdött a hangsúly. Nagy 
jelentôséget kapott a felállás és az egyes posztokhoz 

tartozó legalapvetôbb helyezkedések demonstrációs 
tábla melletti elsajátítása. A gyerekek sokkal inkább 
ösztönösen, mint efféle elvont képletek alapján fo-
ciztak, de azért azt hiszem, segítette ôket a rálátás, 
szabadabbá, ugyanakkor egymásra figyelôbbé tette a 
mozgásukat. Ha kellett, kisegítették egymást, poszto-
kat cseréltek ideiglenesen. Összességében a csapa-
tot, különösen a tavasszal nyújtott teljesítményéért, 
dicséret illeti: öröm nézni, hogy minden játékos jól 
bánik a labdával, többek egészen kiválóan, jókedvûen, 
oldottan, ötletesen fociznak, s ha néha elkényelme-
sednek is, képesek összeszedni magukat, ledolgozni 
egy-két gólos hátrányt is, sportszerûek, nem szidják 
egymást, s mûködik a csapatszellem. 

U17-es csapat: Fodor Miklós, Hideg István 
edzôk
Isaszeg U17-es csapata a 2011/12-es idényben 7 csa-
pat közül az 5. helyen végzett. A 24 lejátszott mér-
kôzésbôl 8-at megnyert, 16-ot elveszített. Rúgott 63 
gólt, kapott 79-et. A csapatot szeptember–október-
ben Balázs István irányította, novemberben átadta 
Pintér Tibornak, aki egészségügyi problémák miatt 
februárban abbahagyta az edzôi tevékenységet. Ek-
kor kért fel engem az egyesület vezetôsége, hogy vál-
laljam el a csapatot. Hideg István kollégámmal azon-
nal igent mondtunk a felkérésre. Azon elvek szerint 
kezdünk munkához márciusban, amelyek az U13-as 
csapatnál már beváltak. A több mint negyvenféle 
legfontosabb, legegyszerûbb labdás koordinációs ele-
met folyamatosan gyakoroltuk, ezenkívül állandóan 
napirenden voltak a 2-3 szereplôs, egyszerûbb, illetve 
a 4-5-6 szereplôs, bonyolultabb csapatjátékelemek. 
A  felállást és az ahhoz kapcsolódó legalapvetôbb 
mozgásokat mérkôzések elôtt demonstrációs tábla 
mellett magyaráztam el a gyerekeknek. Bár március-
ban sérülések, betegségek nehezítették a dolgunkat, 
sikerült már egy-két dolgot beépíteni a csapatmun-
kába. Edzôkollégámmal egyetértettünk abban, hogy 
a csapattal jó együtt dolgozni. Edzéseken a feladato-
kat jó tempóban, odafigyelve, jókedvûen végzi min-
denki, a nehezebb taktikai elképzeléseket megértik, 
elég jól végre is hajtják, jó a csapatszellem, biztatják 
egymást, a görcsöket oldják. Egyedül az edzések lá-
togatottsága hagyott kívánnivalót maga után, de az is 
csak májusban. 

Ifjúsági csapat (U19): Kiss Sándor edzô
A 2011/2012-es bajnokság elôtti U19-es csapatból 
hárman felkerültek a felnôttcsapat keretébe. Nyolc 
serdülô és hat ifjúsági játékossal vágtunk neki a 
2011/2012. évi bajnokságnak. A bajnokság hajrájára 
még három serdülô játékos is csatlakozott a kerethez. 
A fiatal csapatunk nagyszerûen helytállt, 6. helyezést 
ért el. A gólkülönbség 107-47 volt.

Felnôttcsapat: Szász Ferenc edzô
A csapattal a munkát a nyári felkészülésre vettem 
át, és az elôzô évek sikertelenségei miatt egy tö-
kéletesen megújított, valamint a tervek szerint egy 
teljesen megfiatalított csapattal kezdtünk el dolgozni. 
A  háttérben is történtek változások, mert a labda-
rúgó-szakosztály vezetését átvette Orlik József, aki 

felvállalva a nem mindenkinek tetszô vérfrissítést, 
elbúcsúztatta egy szép búcsúmérkôzéssel a régi csa-
pat öregjeit, s utat nyitott a feltörekvô helyi és Isaszeg 
környéki fiataloknak. A tervekben lefektettük, hogy 
a bajnokság átszervezése miatt nyugodtan dobhat-
tunk be a mély vízbe több olyan játékost, akinek 
semmilyen felnôtt bajnoki tapasztalata nem volt. Az 
ôszi szereplésünk meg is mutatta, hogy óriási a kü-
lönbség az ifjúsági és a felnôttcsapatok mérkôzései 
között, még ezen a szinten is. Bár mérkôzéseinken 
a mutatott teljesítmény jobbnak bizonyult a vártnál, 
sajnos ez az eredményességben nem mutatkozott 
meg. Ami viszont tény: érzôdött a csapaton, hogy 
mindenkivel partiban voltunk, de amíg a kapu elôtt 
mi elhibáztuk a lehetôségeinket, addig az ellenfeleink 
a felkínáltakat rendre kihasználták. A  nyugodt háttér 
miatt sem uralkodott el a csapaton a széthúzás, és 
egy igazán jó és baráti kis csapat kezdett formálódni. 
Mindez a tavaszi idényre immáron eredményesség-
ben is megmutatkozott. Olyan mérkôzéseket tud-
tunk játszani, amelyeken szakmailag is értékelhetôbb 
teljesítményekkel rukkoltunk elô. A csapatba teljesen 
beépültek és meghatározó játékossá értek be azon 
fiataljaink, akik az ôsszel még rengeteg hibával ját-
szottak. Célunk többek között a következô szezonra 
a csapat együtt tartása, valamint további fiatalok be-
építésével a csapat fiatalítása.

Orlik József labdarúgószakosztály-vezetô 
évadzáró összefoglalója
A fenti edzôi beszámolókkal egyetértésben a véle-
ményem az, hogy az elmúlt évben a labdarúgók fel-
nôttcsapatát kellett „összeszednünk” és a fiatal játéko-
sokba önbizalmat önteni. Most viszont a nagy feladat 
az, hogy ne engedjük szétszedni a csapatot, egyben 
kell tartanunk, és több edzésmunkával stabil csapattá 
kovácsolni. A háttérben egy jó játékosállományú if-
júsági csapat van, ahol vannak még tehetséges játé-
kosok. Velük kiegészülve és a jövôt építve reméljük, 
hogy még sok öröm lesz csapataink játékában. Után-
pótláscsapatainknál egy egységes rendszert és a kor-
osztályoknak megfelelô képzést szeretnénk kialakíta-
ni, amit hosszú távra tervezünk. Itt több munkára és 
több edzôre van szükség, amit jelenleg szervezünk. 
Szeptembertôl megszervezzük mind a két óvodában 
a labdarúgás elôkészítését, s az általános iskolákban 
korosztályonként toborzókat szeretnénk tartani. 

Köszönöm minden kedves sportbarátnak, szur-
kolónak, hogy kitartottak és bíztak a csapatainkban. 
Megköszönöm az elôzô évek vezetôinek a munkáját, 
amellyel a jelent elôkészítették, s köszönet az iskolák 
vezetôinek, nevelôinek, hogy segítették a sportolók 
felkészítését. Hálás köszönet az önkormányzat összes 
tagjának, a képviselôknek, az alpolgármestereknek és 
a polgármesternek az anyagi és erkölcsi támogatá-
sért, hogy szépítették a sporttelep környezetét, épít-
ményeit. Külön köszönöm valamennyi sportvezetô-
társamnak, edzôknek és sportolóknak a munkáját, és 
jó pihenést kívánok a felkészülés kezdetéig. 

Az elnökség további beszámolója a következô lap-
számban olvasható.

Közreadta az Isaszegi Sportegyesület vezetôsége



14 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

innen-onnan
A képviselô válaszol…

Mi az oka a hulladékszállítási díjak emelkedésének?
A dr. Kardos Gábor alpolgármesterhez érkezett lakossági kérdésre a pénzügyi és gazdálkodási bizottság elnöke vá-
laszol (név és cím a szerkesztôségben).

A	 fenti	 kérdés	 teljesen	 jogos,	 hiszen	a	 februári	 állapotnak	
megfelelôen	megírt,	az	Önkormányzati	Tájékoztató	márciu-
si	számában	megjelent	írásomban	magam	is	azt	állítottam,	
hogy	a	„hulladékszállítási	közszolgáltatást	február	10-tôl	el-
látó	Zöld	Híd	Régió	Kft.	a	 tavalyi	árakon	szolgáltat”.	A	köz-
szolgáltató	április	végén	kelt	számláján	azonban	a	lakosság	
mégis	 magasabb	 díjjal	 találkozhatott:	 a	 110–120	 literes	
gyûjtôedények	egyszeri	ürítési	díja	a	korábbi	nettó	345	Ft-ról	
nettó	454	Ft-ra	emelkedett.	Az	ellentmondás	oka,	egyben	
válasz	a	lakos	kérdésére:

Képviselô-testületünk,	amikor	2011	decemberében	dön-
tött	az	új	közszolgáltató	mellett	(Zöld	Híd	Régió	Kft.	az	A.S.A.	
Magyarország	Kft.	helyett),	a	döntésével	az	elôzô	évinél	ma-
gasabb	díjakat	is	elfogadott	február	10-tôl.	Ugyanis	az	új	köz-
szolgáltatónk	magasabb	szintû	szolgáltatást	biztosít	elôdjénél	
(házhoz	menô,	zsákos	szelektív	hulladékgyûjtés,	üveggyûjtô	
konténerek,	 rendszeres	 zöldhulladék-elszállítás,	 elektroni-
kaihulladék-gyûjtés).	 Ám	 2011	 utolsó	munkanapján	meg-
jelent	a	Magyar	Közlönyben	az	árbefagyasztás	(más	néven	
„díjstop”)	bevezetésérôl	 szóló,	 a	parlament	által	elfogadott	
törvénymódosítás,	 amelyet	 –	magasabb	 rendû	 jogszabály-
ként	–	januárban	nekünk	is	át	kellett	vezetnünk	a	helyi	ren-
deletünkön,	mint	minden	más	önkormányzatnak.	Így	mielôtt	
életbe	léphettek	volna	a	Zöld	Híd	Régió	Kft.	magasabb	díjai,	
már	vissza	is	csökkentettük	azokat	a	tavalyi	szintre.

A	Zöld	Híd	Régió	Kft.-t	is,	mint	a	többi	hulladékgazdál-
kodási	céget,	nyilván	érzékenyen	érintette	a	díjstop,	hiszen	
a	költségeik	a	tavalyi	évhez	képest	nôttek	2012-ben	(áfa-

változás,	 üzemanyagárak	 stb.).	 Nem	 tisztem	 a	 társaságot	
megvédeni,	 de	meg	 kell	 értenünk	 a	 Zöld	 Híd	 Régió	 Kft.	
helyzetét	 is.	 A	 közszolgáltatókat	 egyes	 esetekben	 veszte-
séges	gazdálkodásra	kényszerítették	volna	a	törvényhozók,	
bár	nyilván	a	kormányzati	szándék,	amelynek	célja	a	lakos-
ság	megóvása	a	túlzott	mértékû	szolgáltatói	áremelésektôl,	
nemes	volt.	Ráadásul	ahol	az	önkormányzat	tulajdonos	is	a	
hulladékgazdálkodó	cégben,	ott	a	veszteséget	 is	valahogy	
ki	kell	gazdálkodniuk.	Az	uniós	forrásokból	létrejövô	fejlesz-
tések	(lásd	modern	hulladékkezelôk)	üzemeltetése	is	drá-
gább,	de	ha	nem	oldanánk	meg	kulturáltan	a	kommunális	
hulladékunk	feldolgozását,	újrahasznosítását,	egy	 idô	után	
betelne	 minden	 lerakó,	 és	 elborítana	 bennünket	 a	 saját	
szemetünk…

A	díjstopot	a	parlament	2012.	április	15-i	hatállyal	felol-
dotta,	így	a	közszolgáltató	az	aktuális	(egyben	az	elsô	esedé-
kes)	számlázáskor	visszatért	a	korábban	elfogadott	egység-
árakhoz	(454	Ft	a	120	literes	kukák	esetében).	

Kitekintésül:	Gödöllôn	is	nettó	454	forintos	áron	üríti	a	
Zöld	Híd	Régió	Kft.	a	110–120	 literes	kukákat.	Pécsen	vi-
szont	nettó	295	Ft-ért,	Szombathelyen	315	Ft-ért,	de	Mis-
kolcon	például	535	Ft-ért	viszi	el	a	szolgáltató	a	szemetet	a	
120	literes	kukákból	alkalmanként.

Várható,	hogy	a	jövô	év	elejétôl	hatósági	áras	lesz	a	hul-
ladékszállítás	Magyarországon	(azaz	egységes	lesz	a	tarifa-
rendszer),	így	a	díjakat	valószínûleg	emelni	fogják	azokon	a	
településeken,	ahol	az	még	elmarad	az	átlagostól.

Bajusz Dániel

Bringázz! – újra a kerékpározásról

A	kerékpározás	mint	közlekedési	mód	
számos	 elônnyel	 rendelkezik,	 ezért	 a	
kerékpáros-forgalom	 részarányának	
növelése	az	Európai	Unió	 legtöbb	or-
szágában	 kormányzati	 célkitûzés.	 Szá-
mos	 ország	 ebben	 élen	 jár,	 például	

Hollandia	és	Belgium	híres	arról,	hogy	
a	 kerékpározás	náluk	népszerû	 közle-
kedési	forma.	A	párizsi	Vélib’	rendszere	
a	könnyen	elérhetô,	olcsó	kerékpárköl-
csönzés	 lehetôségét	 biztosítja.	 Másfél	
év	 alatt	 nagyon	 népszerûvé	 vált,	 so-
kan	 az	 autójuk	 helyett	 a	 bérkerékpárt	
választják.	 Romániában	 Bukarest	 után	
további	három	városban,	Kolozsvárott,	
Marosvásárhelyen	 és	 Nagyváradon	
is	 ingyen	 használhatnak	 kerékpárt	 a	
városlakók.	Budapesten	 is	 vannak	ha-
sonló	kezdeményezések.	A	kerékpáro-
zás	pozitív	hatással	van	a	környezetre.	
A	kerékpár	a	gépjármûvekkel	ellentét-
ben	nem	igényel	a	mûködtetéséhez	a	
környezetre	káros	hatást	kifejtô	üzem-

anyagot.	 A	 kerékpározás	 támogatása	
nemcsak	környezeti	szempontok	miatt	
elônyös,	hanem	jótékony	hatással	van	
az	egészségre	is.	Kitûnô	formája	a	test-
edzésnek,	 növeli	 az	 állóképességet,	
miközben	nem	terheli	meg	az	ízülete-
ket.	Kíméli	a	lábat,	javítja	a	láb	vérkerin-
gését.	Kiváló	stresszoldó.	Jó	alkalom	a	
feltöltôdésre,	 társas	 kapcsolatok	 kiala-
kítására.	Nálunk	is	egyre	népszerûbb	a	
kerékpáros	 túrázás,	 amely	 jó	 hatással	
lehet	a	helyi	gazdaságra.	A	kerékpáro-
zás	 közösségformáló	 ereje	 megmu-
tatkozik	a	különbözô	kerékpáros	meg-
mozdulásoknál.	Jó	példa	erre	a	Critical	
Mass	felvonulása	Budapesten	és	több	
vidéki	városban.	

Bringázz!	Ismerd	meg	kerékpárral	a	
világot!	Tégy	az	egészségedért!

Haszara Andrea
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Alaki szemle a Gödöllôi Rendôrkapitányságon

A	Gödöllôi	Rendôrkapitányság	személyi	állománya	2012.	június	21-én	alaki	szemle	keretében	adott	számot	elméleti	és	gya-
korlati	szakmai	tudásáról.	A	közel	300	fôs	létszámú	helyi	rendôri	egység	ismereteit	bizottságok	mérték	fel,	akik	kiváló	minô-
sítést	adtak	a	felmért	tudásra.	

Gödöllôi Rendôrkapitányság

Díjkitûzés: egymillió forint nyomravezetôi díj  
a rablóért cserébe 
Egymillió	 forintot	 fizet	 a	 Komárom-Esztergom	 Megyei	
Rendôr-fôkapitányság	annak,	aki	megnevezi	azt	a	férfit,	
aki	2012.	 január	12-én	16	óra	57	perckor	fegyvernek	
látszó	tárggyal	a	kezében	bement	egy	dorogi	lottózóba,	
majd	onnan	az	aznapi	bevétellel	távozott.	A	férfit	a	lot-
tózó	biztonsági	kamerája	rögzítette.	

Az	elkövetô	körülbelül	30–35	éves,	nagyjából	170	
centiméter	magas,	 fehér	 bôrû.	 Átlagos,	 de	 inkább	 vé-
konyabb	 testalkatú.	A	 fején	 fehér	színû	baseballsapkát	
viselt,	 simléderén	 „birodalmi	 vaskereszt”	 hímzéssel.	
A	bûncselekmény	elkövetésekor	fekete	színû	bomber-
dzsekit,	 alatta	 fekete	 felsôruházatot	 viselt,	 amelynek		
kapucniját	 a	 baseballsapkára	 húzta.	 Száját	 fekete	 ken-
dôvel	vagy	sállal	takarta	el.	Nadrágja	szintén	sötét	színû	
volt,	cipôje	fekete.	

A	férfi	magyarul,	akcentus	nélkül	beszélt,	kissé	mély	
hangon,	 s	 feltehetôleg	 jobbkezes.	 A	 fegyvernek	 látszó	
tárgy	 fekete	 színû	 pisztolyhoz	 hasonlított,	 amely	 szek-
rénytáras	volt.	

A	 Komárom-Esztergom	Megyei	 Rendôr-fôkapitány-
ság	egymillió	forint	nyomravezetôi	díjat	ajánlott	 fel	an-
nak,	 aki	 olyan	 információt	 hoz	 a	hatóság	 tudomására,	
amelynek	alapján	az	elkövetô	személyazonossága	egy-
értelmûen	megállapítható.	A	 rendôrség	a	107-es	vagy	
112-es	segélyhívók	valamelyikén	várja	a	bejelentéseket.	
A	bejelentô	adatait	kérésre	a	rendôrség	zártan	kezeli.	

A	díjkitûzés	annak	visszavonásáig	érvényes,	de	leg-
késôbb	2027.	január	12-én	hatályát	veszti.

Léber Gabriella rendôrhadnagy, sajtóreferens
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programajánló
nyári táborok
Július 2–6.:� Nyári napközis tábor – mindennap más-más mozgalmas, 

színes programmal várjuk a nyári szünidejüket töltô gyermekeket. 
Részletes információ a plakátokon, illetve a mûvelôdési otthon hon-
lapján

Július 9–13.:� A Csata Táncegyüttes ifjúsági csoportjának edzôtábora
Július 12–15.:� Tajcsitábor
Július 17–21.:� A Gaudium Carminis hangversenykórus tábora
Július 30–augusztus 3.:� Agykontrollos élménytábor 7–14 éves gye-

rekeknek. Tanulást segítô technikák elsajátítása játékosan, kellemes 
környezetben, változatos szabadidôs programokkal a Gábor Dénes 
Oktatóközpont vendégházában. Információ: 30/538-2643 vagy www.
gyerekagykontroll.eoldal.hu

Július 31–augusztus 4.:� „Barátságtábor” Kismaroson isaszegi és zselízi 
hátrányos helyzetû gyermekek részvételével. (A Magyarország–Szlo-
vákia Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007–2013. Že-
liezovce –Isaszeg /HUSK/0901/1.7.1/0103; Kulturális nyár – Egymás 
kultúrájának tükrében Isaszeg –Zselíz 2011 pályázati projekt fenntart-
hatóságának jegyében)

klub és kirándulások
Baba-mama klub minden pénteken 10 órától a katolikus otthonban. 

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk
Az Isaszegi Szent Rita Alapítvány� a nyár keddjeire kiránduláso-

kat szervez gyermekek részére. Az idôpontok, valamint a jelentkezés 
feltételei megtalálhatóak a katolikus templomban, illetve a katolikus 
otthon ablakában. A programok között szerepel strand, állatkert, tú-
rázás a Börzsönybe, fôzés az isaszegi erdôben. A buszos kirándu-
lásokra elôre jelentkezni kell, mert ott korlátozott a létszám. Min-
den program ingyenes. Nagy szeretettel fogadjuk az adományokat 
az alapítvány részére, hogy még sok programot szervezhessünk a 
gyermekeknek

 szolgáltatások 
a mŰvelŐdési otthonban
Hétfônként 18.00:� KRESZ-tanfolyamra jelentkezés és tájékoztatás
Július 16. 14.00–18.00:� A Zöld Híd Régió Kft. (hulladékgyûjtés és -szál-

lítás) ügyfélszolgálata

A Dózsa Gy�örgy� Mûvelôdési Otthon 2012. július 16-tól július 
27-ig zárva tart. Ny�itás július 30-án.
A bezárás nem érinti:
– július 16-án 14–18 óra között a Zöld Híd Régió Kft. fogadóóráját;
– július 17-én és 24-én a csiri-biri tornát;
– július 21-én és 28-án a használtruha-vásárt.

nyilatkozat
Alulírottak elismerjük, hogy a 2010-es országos választási kampány során Isa-
szegen egy választókörzetben a Fidesz választókerületi kampánybizottsága 
által készített olyan szórólapot terjesztettünk, ami a Jobbik párttal kapcsolato-
san valótlanságokat tartalmazott.

Szilárdi Lászlóné, Lestyán Péter

nevezetes napok és évfordulók 
július hónapban 
JÚliUs 1. 
a magyar egészségügy napja

A gyermekágyi láz okának és gyógymódjának 
felfedezôje Semmelweis Ignác (1818–1865), aki-
nek július 1-jei születésnapja a magyar egészség-
ügy legnagyobb ünnepe. Ezen a napon született 
Semmelwis Ignác, az anyák megmentôje, aki el-
sôként mondta ki, hogy a gyermekágyi láz nem 
önálló kórkép, hanem bomlott szerves anyagok 
okozta fertôzés következménye. Hamarosan rá-
jött a hatásos védekezésre: erôteljes kézmosást 
kell végezni klórvizes, azaz klórmeszes oldatban. 
Mind gyakorlatával, mind írásaiban próbálta ter-
jeszteni nézeteit, de sajnos az orvostársadalom 
nem vett róla tudomást, az antiszeptikus eljá-
rások jelentôségét és annak bevezetését csak 
tizenkét évvel késôbb alkalmazták.

JÚliUs 11. 
népesedési világnap

1989. óta július 11. a világ népességének 
napja. A világnap célja, hogy felhívja a 
figyelmet a népességnövekedés mére-
teire és az ezzel járó problémákra. 2001-
ben a világ népessége több mint 6 mil-
liárd volt, és évente 77 millióval nô. Az 
ENSZ becslései szerint 2050-re nagyjá-
ból 8-10 milliárdan élünk majd a Földön.

Magyarország népességnövekedése a KSH adatai alapján ellentétes tendenciát 
mutat. Hazánkban a születésszám csökkenése nagyobb mértékû volt, mint a ha-
lálozásoké, ennek következtében a természetes fogyás üteme kismértékben, de 
tovább növekedett. A 2010. évi 40 121-gyel szemben 2011-ben 40 650 fôt tett ki. 
A 2001. évi népszámlálás alapján továbbvezetett népesség becsült lélekszáma a 
nemzetközi vándorlást is figyelembe véve 9 millió 962 ezer fô.

JÚliUs 22. 
a nándorfehérvári diadal emléknapja 
„Akikért a harang szól”

Az 1456. július 22-én a Nándor-
fehérvárt (a mai Belgrádot) védô 
magyar seregek megsemmisítô 
vereséget mértek II. Mehmed tö-
rök szultán hadaira. A  csatát a 
magyar hadtörténelem az egyik 
legjelentôsebb magyar gyôzelem-
ként tartja számon. A gyôzelem 
mintegy hetven évre megállította 
a törökök további európai ter-
jeszkedését és a Magyar Királyság 

meghódítására irányuló próbálkozását. Az esemény 
tiszteletére a mai napig a keresztény világban a dé-
li harangszó emlékeztet. Az Országgyûlés 2011. július 
4-én a nándorfehérvári diadal emléknapjává nyilvání-
totta július 22-ét.
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Júliusi állatorvosi ügyelet
VI. 30. – 
VII. 1.

Dr. Sági László
Pécel,	Tarcsai	u.	16.

30/743-7973
30/940-4313

VII. 7–8. Dr. Mile Attila
Pécel,	Kálvin	tér	2. 30/986-2643

VII. 14–15. Dr. Rédling Tibor
Kistarcsa,	Váci	M.	u.	2. 30/966-8415

VII. 21–22. Dr. Szeredi Levente
Isaszeg,	Gyöngyvirág	u.	13. 20-353-4547

VII. 28–29. Dr. Békési Béla
Pécel,	Szemere	u.	17. 30/954-9684

Ügyeleti ellátás

Munkanapokon	800–1530	óra	között	a	betegek	számára	sa-
ját	háziorvosuk	áll	rendelkezésre.	Hétfôtôl	csütörtökig	1530–
1800	óra	 között,	 pénteken	1130–1800	óra	 között	 készenléti	
szolgálat	mûködik	a	sürgôs	esetek	ellátására,	amely	2012.	
július	hónapban	az	alábbi	idôbeosztás	szerint	hívható:

01. vasárnap Gödöllô 17. kedd Dr. Kürti József

02. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 18. szerda Dr. Eszlári Egon

03. kedd Dr. Kürti József 19. csütörtök Dr. Tordai Gábor

04. szerda Dr. Eszlári Egon 20. péntek Dr. Eszlári Egon

05. csütörtök Dr. Tordai Gábor 21. szombat Gödöllô

06. péntek Dr. Eszlári Egon 22. vasárnap Gödöllô

07. szombat Gödöllô 23. hétfô Dr. Mészáros Zsolt

08. vasárnap Gödöllô 24. kedd Dr. Kürti József

09. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 25. szerda Dr. Eszlári Egon

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

11. szerda Dr. Eszlári Egon 27. péntek Dr. Mészáros Zsolt

12. csütörtök Dr. Tordai Gábor 28. szombat Gödöllô

13. péntek Dr. Tordai Gábor 29. vasárnap Gödöllô

14. szombat Gödöllô 30. hétfô Dr. Mészáros Zsolt

15. vasárnap Gödöllô 31. kedd Dr. Tordai Gábor

16. hétfô Dr. Mészáros Zsolt

Háziorvosok elérhetôségei
Dr. Eszlári Egon:	Hunyadi	utca	19.	Telefon:	493-288
Dr. Kürti József:	Csata	utca	2.	Telefon:	495-238
Dr. Mészáros Zsolt:	mobil:	30/831-1887
Dr. Tordai Gábor:	Aulich	utca	3.	Telefon:	493-302;
	 mobil:	20/928-3987
A központi orvosi ügyelet  
Gödöllô,	Szabadság	tér	3.	Telefonszáma:	28/430-655	
Ügyeleti	idô:	munkanapokon	1800	órától	másnap	reggel	
0800	óráig,	illetve	hétvégén,	munkaszüneti	és	ünnepnapo-
kon	24	órában
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Fogorvosi rendelô 	
Rákóczi	u.	10.;	telefonszáma:	28/495-237

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.	Telefon:	28/452-851

A helyi rendôri ügyelet	közvetlen	száma	70/203-3888
A mezôôrök telefonszáma 70/459-3301,	70/459-3302

Anyakönyvi hírek
a 2012. V. 16. és VI. 15. közötti idôszak eseményeirôl

Születések

Kovács László, Balajti Bálint, Jakab Róbert Cézár,  
Eris Norbert, Kovács Lujza, Kanalas Adrián,  
Farkas Zsombor, Kövesdi Zsófi

Házasságkötések

Bakos Rita és Csipak Dániel
Joó Tímea és Márton Tamás Zsolt
Varga Klára Erzsébet és Földi Vince
Berkes Renáta és Matlák Gergely

Az	örömteli	eseményekhez	szeretettel	gratulálunk.

Halálesetek
Bochnák Jánosné Szabó Erzsébet	(79	éves),	
	 Bacsó	Béla	utca	15.
Ruda Józsefné Kis Ilona	(68	éves),	Ilkamajor
Moravecz Jánosné Horti-Nagy Teréz	(60	éves),	
	 Sápi	utca	16.
Dienes Józsefné Nagy Ilona	(76	éves),	Toldi	utca	16.
Tóth Ottóné Nemes Sarolta	(79	éves),	Damjanich	utca	31.
Müller György	(75	éves),	Buda	utca	56.
Simon József	(64	éves),	Móricz	Zsigmond	utca	9/a
Tasnádi János	(79	éves),	Diófa	utca	14.
Pál Sándor	(73	éves),	Botond	utca	15.
Bittó József (68	éves),	Marcsányi	utca	8.	

A	családok	gyászában	részvéttel	osztozunk.
Polgármesteri hivatal

Köszönetnyilvánítások
Hálás	 szívvel	mondunk	 köszönetet	mindazoknak,	 akik	 édesanyánkat,	
Ruda Józsefnét	utolsó	földi	útján	elkísérték,	sírjára	koszorút,	virágot	he-
lyeztek,	és	mélységes	bánatunkban	részvéttel	osztoztak.
 Lánya és fiai

Hálás	szívvel	mondok	köszönetet	mindazoknak,	akik	drága	férjem	sú-
lyos	betegsége	 idején	 segítettek	nekünk	ebben	a	nehéz	 idôszakban,	
utolsó	 földi	útján	elkísérték,	sírjára	virágokat,	koszorúkat	helyeztek,	és	
mélységes	bánatomban	részvéttel	osztoztak.
 Simonné Teri fodrász
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Idén is sikeres és eredményes volt a

Az	 Összefogás	 a	 tiszta	 Magyarorszá-
gért	mozgalom	keretében	június	2-án	
országszerte	 felvették	 a	 kesztyût	 az	
önkéntesek,	 hogy	 szebbé,	 tisztábbá	
varázsolják	a	 környezetünket.	Magyar-
ország	legnagyobb	hulladékgyûjtési	ak-
ciója	700	településen,	összesen	több	
mint	 1500	 helyszínen	 zajlott,	 amely-
nek	során	a	résztvevôk	ismét	több	ezer	
tonna	szemetet	gyûjtöttek	össze.

Az	akciót	közösen	rendezte	meg	a	
Vidékfejlesztési	Minisztérium,	a	Belügy-
minisztérium,	 az	 Országos	 Hulladék-
gazdálkodási	Ügynökség	és	 az	Orszá-
gos	Polgárôr	Szövetség.	A	TeSzedd!-re	
ebben	az	évben	is	egyéni	önkéntesek,	

vállalatok,	 önkormányzatok,	 iskolák	 és	
civilszervezetek	jelentkeztek.	Az	össze-
fogás	 célja	 idén	 is	 a	 gazdátlan,	 elha-
gyott	hulladékkupacok	eltüntetése	volt.	
Az	 akcióra	 elôzetesen	 mintegy	 110	
ezren	 regisztráltak,	 a	 gyûjtôpontokon	
pedig	 körülbelül	 ugyanennyi	 önkén-
tes	csatlakozott	hozzájuk	a	felmérések	
szerint.	Becslések	alapján	az	önkénte-
sek	 kitartó	munkájának	 köszönhetôen	
legalább	 háromezer	 tonna	 hulladék	
gyûlt	össze.

Isaszegen	 a	 Fidesz	 helyi	 csoport-
jának	 szervezésében	 lehetett	 bekap-
csolódni	 a	 szemétszedésbe.	 Az	 tava-
lyi	évhez	hasonlóan	a	mostani	akción	
is	 sokan	vettek	 részt.	A	 több	mint	60	
önkéntes	 négy	 helyszínen	 (vasútállo-
más,	Képesfa,	ESE	[Nap	u.	2/b],	Dózsa	
György	 és	 Alsóerdôsor	 utca	 kereszte-
zôdése)	húzott	kesztyût,	és	szedte	ösz-
sze	 az	 eldobált	 több	 tonna	 szemetet.	
Bár	 nem	 sikerült	 minden	 hulladéktól	
megszabadítani	 városunkat,	 azonban	
segítôink	 a	 gyûjtôpontok	 környezeté-
ben	látványos	eredményt	értek	el.

A	 szervezôk	 nevében	 ezúton	 kö-
szönjük	a	munkát	az	egyéni	önkénte-
seknek,	a	Fidesz,	a	Jobbik,	a	KDNP	he-

lyi	 szervezeteinek,	a	Damjanich	 János	
Általános	Iskola	tanulóinak	és	kísérô	ta-
nárnôiknek:	Verseczki Evelinnek	és	Ke
lemenCsikiné Feigel Zsuzsannának, 
az	ESE	fiatal	 lakóinak	és	munkatársai-
nak,	és	végül,	de	nem	utolsósorban	a	
Roma	 Nemzetiségi	 Önkormányzatnak	
és	Váradi Attiláné	elnöknek	a	sok	roma	
fiatal	részvételének	megszervezéséért.

A	nemzeti	összetartozás	napja	elôtt	
Isaszegen	 bebizonyítottuk,	 hogy	 van-
nak	célok,	amelyeknek	elérése	érdeké-
ben	pártállástól	 és	nemzetiségtôl	 füg-
getlenül	össze	 tudunk	 fogni	és	együtt	
tudunk	 dolgozni	 a	 sikeres	megvalósí-
tásért.	Köszönjük	mindenkinek.	Jövôre	
újra	találkozunk.

Dr. Kardos Gábor alpolgármester,  
a Fidesz helyi szervezetének elnöke


