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Május utolsó vasárnapja
Május utolsó vasárnapja a gyermeknap, amikor a legtöbb ember kedveskedni igyek-
szik a gyermekének. Eszünkbe jutnak a csillogó szemű apróságok, akik annyi sze-
retetet és boldogságot hoztak az életünkbe. A gyermek megszületése küldetésünk 
legfőbb értelme, az örök élet, a folytonosság kulcsa. Ez a nap azonban nemcsak az 
ünneplésre, a köszöntésre való, hanem ilyenkor felelősséggel kell gondolni azokra 
a gyerekekre is, akiknek nem jutott család, vagy inkább ne is jutott volna, vagy azt 
sem hagyták, hogy megszülessenek. Kritikusan kell végiggondolnunk, hogy meny-
nyire és mennyit foglalkozunk a gyermekekkel. Az értékrendek sajnos változtak, az 
emberi értékek hátrébb kerültek, helyettük a tárgyak, az anyagiak szeretete vette át 
az elsőbbséget. A fogyasztói társadalom működtetéséhez rendkívül sok munka és 
idő szükséges, nincs időnk egymásra, a családra, a gyermekre. Sokan már nem is 
vállalnak gyermeket, mert így nincs vele gond. Hová fog ez így vezetni? A jó és a 
rossz is visszaszáll az emberre. Ha a gyermekeinket elhanyagoljuk, rosszul neveljük, 
azt fogjuk tőlük kapni, amit érdemlünk, ám ha a valódi értéket mutatjuk meg szá-
mukra, életüket szeretetünk övezi, akkor az a csillogó szempár felnőttként is hálával, 
boldogan tükröződik majd reánk. Dr. Kardos Gábor

Valódi értéket kívánt képviselni az a gyermeknapi rendez-
vény, amelyet az Isaszeg Bázis Sport Club Akácfa utcai he-
lyiségében és annak udvarán rendeztek meg. A gyermekek 
egy vidám napot tölthettek el szüleikkel, sporttársaikkal, ba-
rátaikkal együtt. Itt minden a gyermekekről szólt, és minden 
résztvevő érezhette, hogy az együttlét öröme, az emberi kap-
csolatok minden anyagiaknál fontosabbak.
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Tájékoztatás a szennyvízcsatornára történő  
kötelező rákötésről
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint 
2013. július 1-jétől kötelező lesz a szennyvíz-gerincvezetékre 
történő rákötés.

A törvény szerint az ingatlan tulajdonosa – ha törvény vagy 
kormányrendelet másként nem rendelkezik – a víziközműrend-
szer üzembe helyezésétől számított egy éven belül köteles az 
ingatlant víziközműrendszerbe beköttetni, ha
a)  a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízel-

vezetés és -tisztítás biztosításához szükséges víziközmű-
rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető 
módon kiépült és műszakilag rendelkezésre áll, és

b)  az ingatlan használata rendszeres emberi tartózkodáshoz 
kötődik.

Ha az ingatlan tulajdonosa a rákötési kötelezettségét nem 
teljesíti, a megyei kormányhivatal járási hivatala kötelezi az ingat-
lan beköttetésére. A kötelezés nem teljesítése az ingatlantulaj-
donosok számára jelentős összegű mulasztási bírsággal jár, ami 
a jogszabályi rendelkezések alapján többször is ismételhető.

Az Isaszegi Vízmű Nonprofit Közhasznú Kft. tájékoztatá-
sa szerint jelenleg 319 ingatlan nem rendelkezik Isaszegen 
szennyvízcsatorna-bekötéssel. Kérjük ezen ingatlanok tulajdo-
nosait, hogy a mielőbbi rákötések érdekében haladéktalanul 
vegyék fel a kapcsolatot az Isaszegi Vízmű Nonprofit Közhasz-
nú Kft. illetékeseivel (cím: Isaszeg, Rákóczi utca 18.; telefon: 
28/494-517.)

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Részletek a képviselő-testület döntéseiből
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 
évi CCIV. törvény alapján 2,4 milliárd forint áll rendelkezésre a 
rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési ön-
kormányzatok feladatellátásának támogatására. A polgármesteri 
hivatal a „Segítőkéz” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
közreműködésével felmérte a rászoruló gyermekek körét, és a 
képviselő-testület a május 14-i rendkívüli ülésén döntött a szo-
ciális nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott támogatás igénylésé-
re vonatkozó önerő nélküli csatlakozásról. 

A testület döntött arról, hogy gesztor önkormányzatként részt 
kíván venni a Sourcing Hungary Kft. (1138 Budapest, Meder u. 
8.) mint független energiabeszerzési szakértő által szervezett, 
villamosenergia-beszerzés céljából lebonyolításra kerülő köz-
beszerzési eljárásokban, az intézményi felhasználási célú és a 
közvilágítási célú villamosenergia beszerzésére. A közbeszerzés 
végrehajtása érdekében a megbízási díjat az elért megtakarítás 
21 százaléka + áfa mértékben elfogadta, és megköti a megbí-
zási szerződést a lebonyolító Sourcing Hungary Kft.-vel. A köz-
világítási hálózat üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
nyertesének az EL-MŰ Szolg Kft. (2100 Gödöllő, Repülőtéri út 
11.) nettó 120 000 Ft/hó + áfa összegű ajánlatát fogadta el.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy 2013. szeptem-
ber 1-jétől létrehozza az Isaszegi Gazdasági Ellátó Szervezetet 
(IGESZ), amely szervezetbe az önkormányzat állományába tar-
tozó városüzemeltetési, konyhai, takarítói, mezőőri dolgozók 
teljes állományát áthelyezi 2013. szeptember 1-jei hatállyal, a 
közalkalmazotti jogi státusz fenntartása mellett. Az IGESZ igaz-
gatói státuszára pályázati felhívást tett közzé Isaszeg város és 
a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján. Az IGESZ létreho-

zásához szükséges irányító személyként (az igazgatói státuszra 
vonatkozó sikeres pályázat eredményhirdetéséig) igazgatónak 
Horváth István műszaki informatikai mérnököt, a városüzemel-
tetés jelenlegi irányítóját jelöli ki.

A képviselő-testület elfogadta a települési egészségtervről 
szóló beszámolót, valamint a tervet aktualizálta, és az érvényes-
ségi idejét 2015. május 31. napjában határozta meg, amely 
időpontig el kell végezni a terv teljes körű felülvizsgálatát és ak-
tualizálását. Az egészségterv végrehajtása érdekében megbízta 
a népjóléti és esélyegyenlőségi bizottság elnökét, hogy éven-
ként szociálpolitikai kerekasztalt hívjon össze. 

A képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény alapján a 2013–2014-es nevelési évre az isaszegi 
Bóbita Óvodában öt csoport, az isaszegi Hétszínvirág Óvodában 
pedig nyolc csoport indítását engedélyezte. 

A testület módosította a szociális igazgatásról és szociális el-
látásokról szóló 5/2009. (II. 20.) sz. önkormányzati rendeletét, 
amely rendelet megtekinthető a város honlapján (www.isaszeg.
hu) és a helyben szokásos módon.

A képviselő-testület módosította a talajterhelési díjról szóló 
15/2004. (V. 20.) Önk. rendeletét. A rendeletmódosítás értel-
mében a talajterhelési díj mértéke 1200 Ft/m3. Döntött továb-
bá a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talaj-
terhelési díjra vonatkozó mentességről is. A módosított rendelet 
megtekinthető a város honlapján (www.isaszeg.hu) és a hely-
ben szokásos módon. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény szerint 2013. július 1-jével kötelező lesz a 
szennyvíz gerincvezetékre történő rákötés. Az rákötési kötele-
zettséggel kapcsolatos tájékoztatásról az alábbi cikkünkben ol-
vashatnak.



XII. évfolyam, 6. szám • 2013. június 3

Közútépítések Isaszeg környékén
Önkormányzatunk folyamatosan tartja a kapcsolatot a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. illetékes vezetőivel. Hatvani Miklós polgár-
mester a közelmúltban folytatott megbeszéléseket arról, hogy 
Isaszeg környezetében milyen közúti fejlesztések várhatóak, hi-
szen a Nagytarcsa és a Pécel felé vezető közutak állapotán az el-
múlt téli időszak jelentős károsodásokat okozott. Isaszeg bizton-
ságos megközelítésének és a gépjárművek állagának megóvása 
érdekében indokoltnak tartotta a mielőbbi útjavítások megtör-
téntét. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az egyeztetés során feltett 
kérdéseire az alábbi tájékoztatást adta.

A Nagytarcsa felé vezető, 3102 jelű út útburkolatának a 
3,3–8,4 kilométerszelvény közötti felújítása folyamatban van, a 
kivitelezési munka befejezésének várható időpontja 2013. au-
gusztus 8. Az útburkolat felújítása a Regionális Operatív Program 
(ROP) keretében, európai uniós forrásból valósul meg.

A térséget érintően Magyar Közút Nonprofit Zrt. további be-
ruházások előkészítésén is dolgozik, amelyek várhatóan a 2013. 
év második felében valósulnak meg. Ezek a következőek:

– Pécel, M0 autóút felőli lakott terület tábla – 3102 és 3103 
jelű utak csomópontja;

– Pécel, Maglódi út belterületi szakasza.
A kivitelezés során alapvetően méretezett aszfaltmegerősítés 
történik. A meglévő, rossz állapotú kopóréteg profilmarása után 
két réteg új aszfaltburkolatot építenek ki. A burkolat állapotá-
nak függvényében a szükséges helyeken úgynevezett lokális 
pályaszerkezet-cseréket hajtanak végre a megfelelő állag meg-
óvásának érdekében. A beruházás keretében továbbá a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. által üzemeltetett vízelvezetési árokrend-
szerek, átereszek tisztítása, karbantartása is megtörténik. A kivi-
telezési munkák híd műtárgyakat is érintenek. A felújítás során 
a hídburkolat elbontásra kerül, és a felmenő szerkezeti elemek 
szigetelésének javítása, felújítása, ezzel együtt a hídszerkezetek 
állagmegóvása is megvalósul.

A kivitelezési munkák során az útszakaszok forgalmának je-
lentős korlátozására lehet számítani, így kérik a lakosság meg-
értését és türelmét.  Isaszegi Polgármesteri Hivatal

A szelektív hulladékgyűjtő zsákok rongálásáról
Tisztelt lakosság!
A polgármesteri hivatal felé bejelentés érkezett a lakosság ré-
széről, valamint a Zöld Híd Régió Kft. képviselőjétől is. A bejelen-
tés szerint ismeretlen tettesek az önök által kihelyezett szelektív 
hulladékgyűjtő zsákokat jogtalanul elszállítják, vagy a bennük 
lévő alumíniumdobozok miatt megrongálják. Az elkövetők tetté-

nek a következménye, hogy ebben az esetben a Zöld Híd Régió 
Kft. nem tud a lakosságnak cserezsákot biztosítani. 

Kérjük önöket, hogy amennyiben ilyen esetet látnak vagy 
tapasztalnak, hívják a hivatal ügyfélszolgálatát a 28/583-100-as 
telefonszámon. Segítségüket köszönjük.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Isaszegi Vízmű Nonprofit Közhasznú Kft.

Közhasznúsági jelentés a 2012. gazdasági évről
A helyi önkormányzatokról szóló törvény jelentős számú közfel-
adatot fogalmaz meg a települési önkormányzat számára. Isa-
szeg Város Önkormányzata e közfeladatok közül kettőnek, az 
egészséges ivóvíz-szolgáltatásnak, a szennyvízelvezetésnek és 
-tisztításnak az elvégzésével a kizárólag önkormányzati tulajdo-
nú Isaszegi Vízmű Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaságot bízta meg. 

A társaság jegyzett tőkéje 8 530 000  Ft, amely 3 250 600  Ft 
készpénzből és 5 279 400 Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll. 
A  cég felügyeletét a tulajdonos önkormányzat képviselő-tes-
tülete által választott háromtagú felügyelőbizottság látja el. 
A  felügyelőbizottsági tagok az alapítótól független személyek. 
A társaság az alapító okiratában meghatározott cél szerinti te-
vékenysége utáni és a vállalkozási tevékenysége utáni adókö-
telezettséget érintő kedvezményt igénybe vette, amelynek ösz-
szege 1 090 000 Ft volt. A látvány-csapatsportok támogatására 
23 000 Ft került kifizetésre, amely összeget a társasági adó el-
számolásánál adókedvezményként számoltak el. A társaságnak 
az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása nem állt 
fenn, így a kedvezmények igénybevételére jogosult.

A társaságnak fejlesztési hitele 2012. december 31-én nem 
volt.  

A társaság cél szerinti tevékenységéhez használt irodáját 
Isaszeg Város Önkormányzatától bérli. 

A társaság üzemelteti a vízmű létesítményeit, műtárgyait és 
vezetékeit, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás létesítmé-
nyeit, műtárgyait, közterületi átemelőit, a szennyvíztisztító tele-
pet és a szennyvízcsatorna-hálózatot, amelyeket Isaszeg Város 
Önkormányzatától bérel, a használatért bérleti díjat fizet. A be-
számolási időszakban a közművekre fizetett bérleti díj összege 
9 600 000 Ft.

A társaság a tárgyévben az amortizáció és az előző évi mér-
leg szerinti eredmény felhasználásával összesen 12 278 000 
Ft összegű – az alábbiakban részletezett – beruházást, illetve 
fejlesztést valósított meg, amely tartalmazza a kis értékű tárgyi 
eszközök értékét is.
Befejezett beruházások
– 1 db Epson nyomtató FX-2190 122 000 Ft
– 1 db notebook DELL/N5110 166 000 Ft
– 1 db búvármotoros szennyvízszivattyú 1 694 000 Ft
 NP 3153.181 MT 431 tip.
– Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 819 000 Ft
Befejezetlen beruházás
– Szentgyörgypusztai vízvezeték-építés 9 477 000 Ft
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A honvédszobor megmentéséért
Csömör Nagyközség Képviselő-testülete tavasszal döntött ar-
ról, hogy a Szoborhegyen álló honvédemlékmű megmentésére 
kezdeményezett adománygyűjtéshez a lehetőségeikhez mér-
ten csatlakoznak, és az önkormányzatuk költségvetéséből mint-
egy százezer forinttal támogatják az emlékmű felújítását. 

Fábri István, Csömör polgármestere és közvetlen munka-
társai május 9-én ellátogattak Isaszegre, hogy a testület által 
megszavazott összeget jelképesen átadják. A delegációt Hat-
vani Miklós polgármester és Kovácsné Halomházi Zsuzsanna 
képviselő, az adománygyűjtés elindítója fogadta (1. kép).

Fábri István elmondta, hogy 2010 őszén a csömöri önkor-
mányzat élére került Csömöri Civil Egyesület tagjai úgy döntöt-
tek, hogy minden év március 15-én elzarándokolnak a térség 
egyik 1848–49-es emlékművéhez. Ebben az évben a zord 
időjárás miatt elmaradt az Isaszegre tervezett zarándokút, ame-
lyet ezen a napon bepótoltak. A közel 18 kilométeres távolság 
gyalogos megtételével a polgármesteri hivatal vezetői szeretnék 
kifejezni, hogy mennyire fontosnak tartják a szabadságharc em-
lékének ápolását. Úgy gondolják, nem szabad hagyni, hogy a 
szabadságharc egyik legfontosabbnak tartott csatájának emlé-

kére állított szobor tönkremenjen, ezért megpróbálnak segíteni 
Isaszegnek e nemes cél elérésében. 

A Szoborhegyen Fábri István ünnepélyesen átnyújtotta Hat-
vani Miklósnak a csömöri képviselő-testület döntéséről szóló 
határozatot, majd a község vezetői tiszteletük jeléül elhelyezték 
a honvédszobor talpazatánál az emlékezés koszorúját. 

A honvédszobor megmentésére május 10-én jótékonysági 
koncertestet rendeztek a Csata vendéglő konferenciatermé-
ben (2.  kép), amelyet Bakos Ferenc, Varga Zsolt, Kovácsné 
Halomházi Zsuzsanna és Könczöl Gábor szervezett. A  nagy 
sikerű rendezvényen a megjelent több mint 180 fős közön-
ség a nemrégen alakult Boquilla Negra együttes, Fodor Miklós 
fuvolaművész és fiai, illetve Hernyes Virág énekművész, Dudás 
Noémi és Orosz Balázs énekesek magas színvonalú előadásá-
ban gyönyörködhetett. Köszönet illeti a fellépőket az önzetlen-
ségükért, a remek hangulatért. A koncert előtt halászlével, süte-
ménnyel várták a vendégeket. A szervezők köszönetüket fejezik 
ki mindazoknak, akik a megvendégeléshez süteménnyel, hallal, 
kenyérrel, a hellyel és a munkájukkal hozzájárultak.

A társaság befektetett eszközeinek fordulónapi állománya 
133 245 000 Ft.

A közhasznú szerződés rögzíti, hogy a társaság a közhasznú 
tevékenységként végzett vízszolgáltatási, szennyvízelvezetési és 
-tisztítási tevékenységéhez önkormányzati támogatást nem vesz 
igénybe. 

A társasághoz így cél szerinti önkormányzati támogatás nem 
érkezett.

A társaság a beszámolási időszakban folyamatosan végezte 
Isaszeg városban és Szentgyörgypusztán az ivóvíz-szolgáltatást, 
Isaszeg városban a szennyvízelvezetést és -tisztítást.  

A vízszolgáltatás árbevétele 97 017 000 Ft, nyeresége 
7 537 000 Ft. A szennyvízágazat árbevétele 95 047 000 Ft, nye-
resége 1 038 000 Ft.

A kft. a tulajdonos önkormányzat felé – az alábbiak szerint – 
jelezte a víziközműveken elvégzendő legsürgősebb beruházási 
feladatokat:
– A szentgyörgypusztai ivóvízhálózat összekötése a mérleg-

készítésig elkészült, a műszaki átadás-átvétel júniusban 

várható. A településrész szennyvízelvezetését mielőbb ösz-
sze kell kötni a városi szennyvízhálózattal;

– A szennyvíztisztító telepet a már elnyert KEOP II. fordulós 
pályázati támogatás felhasználásával át kell építeni. A mun-
kálatok megkezdődtek, a befejezés várható ideje 2014. 
május.

A társaság mérleg szerinti adózott eredménye 6 318 000 Ft, 
amelyet a tulajdonos döntése szerint eredménytartalékba kell 
helyezni. A vízdíj- és szennyvízcsatornadíj-csökkentés miatt a 
társaság a 2012. évi eredményből nem tervez beruházást, fej-
lesztést.

Az Isaszegi Vízmű Nonprofit Közhasznú Kft. a 2012. évben 
közhasznú tevékenységét a vonatkozó törvények és egyéb jog-
szabályok betartásával végezte.

A közhasznúsági jelentés és a tárgyévi beszámoló elfogadá-
sát a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság javasolta, így azt a 
tulajdonos önkormányzat képviselő-testülete 2013. május 21-i 
ülésén elfogadta.

Ritecz György ügyvezető

1 2
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Nyáresti parti a szoborért
Sok szeretettel meghívjuk önt és kedves családját a 2013. június 
22-én 19 órakor kezdődő zenés jótékonysági estünkre, amelyet 
városunk nevezetességének, a honvédszobornak a felújításáért 
rendezünk.
Helyszín: a Gábor Dénes-iskola kerti pavilonja
A műsorban közreműködik a művészeti iskola fúvószenekara, 
tanárai és növendékei.
Sztárvendég: Tarkó Tamás Liszt Ferenc-díjas trombita-
művész
Koncertünkre szeretettel várunk minden lokálpatrióta isaszegi  
lakost, aki az 1000 forintos adománylevél megvásárlásával tá-
mogatja a honvédemlékmű felújítását. Adománylevél vásárolható 
a Csata lottózóban, az általános iskolák titkárságain, a Piri–Guszti 
virágboltban, a Falumúzeumban és a helyszínen.

Klapka György Általános Iskola és AMI

A koncert teljes bevétele 290 275 forint volt, amelyet a 
szervezők a szobor felújítására elkülönített számlára befizettek. 
2013. május 13-ig a számlára 1 117 108 forint került. A terve-
zési költség (153 000 forint) kifizetése után jelenleg 964 108 
forint van a számlán. 

Köszönet minden adományozónak, hogy hozzájárult az 
emlékmű felújításához. További adományok befizetése a Pátria 
Takarékszövetkezet (volt Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet) 
isaszegi fiókjánál nyitott elkülönített számlaszámon megtehető: 
65100228-11364807. Szerkesztőség

Szakma Sztár Fesztivál 
 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében számos 
szakmában került megrendezésre 2013. április 24–26-án a 
VI. Szakma Sztár Fesztivál, a Szakma Kiváló Tanulója Verseny, 
amelynek idén isaszegi vonatkozása is volt. 

A versenyt komoly médiaérdeklődés övezte, mivel a meg-
nyitón jelen volt Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is. 
Mindkét versenynapon részt vett Parragh László, a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Czomba Sándor, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős 
államtitkára, akik személyesen adták át a díjakat a verseny győz-
teseinek. 

Kétnapos küzdelem után szakács szak-
mában Janicsek Anikó, a Gödöllői Szakkép-
ző Magániskola tanulója lett az aranyérmes. 
A versenyző felkészítő tanárai Tóth Gábor – 
aki egyben az iskola gyakorlati oktatásvezetője 
is – és Malatinszki József szakács, szakoktató 
voltak, akik mindketten isaszegiek.

Anikó a verseny folyamán a selejtezőktől 
a döntőig folyamatosan kiváló teljesítményt 
nyújtott, tiszta, precíz munkáját, gyorsaságát a 
komoly szakmai zsűri is elismerte. 

A verseny eredményhirdetésén külön ki-
emelték, hogy ebben a szakmában nagyon 
ritka a női versenyző, és kivételes az is, hogy 
nyerni tudott a megmérettetésen.

Anikó és Tóth tanár úr a Nemzetgazdasá-
gi Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara különdíjaként lehetőséget kaptak 

a 2013 júliusában Lipcsében megrendezésre kerülő WorldSkills 
világversenyre utazó magyar delegációban való részvételre.

Tóth tanár úr elmondta, hogy az idén különösen jó tanévet 
zárnak, mivel ugyanebből az évfolyamból két másik tanuló is 
kiemelkedő eredményeket ért el év közben. Egyikük, szintén a 
szakács szakmában, megnyerte a Continental Hotel Zara szál-
lodalánc tanulóversenyét, míg egy másik osztálytársa Magyar-
ország legnagyobb hotelcsoportjának, a Danubius Hotels szállo-
daláncnak az országos versenyén szerzett ezüstérmet.

Szerkesztőség
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Éjszakai őrjárat
Régi álma volt az Isaszegieknek, hogy rendőrség működ-
jön a településen. A mostani kormányzati ciklusban a rend-
őrség létszámának a növelése lehetőséget teremtett arra, 
hogy valóra váljon ez a régi vágy. Idén április 6-án ün-
nepélyes körülmények között átadták az isaszegi rendőr-
őrs felújított épületét. Az első tapasztalatokról kérdeztem 
a rendőrőrs parancsnokát, Pálinkásné Herczeg Henrietta 
őrnagy asszonyt. 

– Hogyan indult el a munka? Volt-e valami kezdeti  
probléma?

– Minden zavartalan volt eddig. Egyelőre az őrs még fej-
lesztés alatt áll, a tapasztalatok alapján fog még tökéletesedni. 
Szerencsére eddig nem történt nagyobb bűncselekmény. Ki-
sebb fajsúlyú ügyek vannak, amelyeket igyekszünk felderíteni. 

– Hányan dolgoznak itt, és elégséges-e ez a létszám?
– Jelenleg tizennégy rendőr teljesít itt szolgálatot. Igaz, 

hogy hozzánk tartozik még Dány is, de ezzel együtt el tudjuk 
látni a feladatunkat. Természetesen örülnék még néhány szak-
embernek.

– Hogyan fogadták önöket az isaszegiek?
– Éreztük az örömöt, hogy már régóta vártak bennünket. 

A  rendőri jelenlét riasztja a bűnözőket, és visszatartja a sza-
bálytalankodókat. Azért volt egy kis csalódás is, mivel sokan 
azt hitték, hogy 24 órás ügyeletet tudunk adni az épületben is. 
Rendőreink éjjel-nappal szolgálatban vannak a területünkön, és 
telefonon mindig elérhetőek. Reményeim szerint eljön az idő, 
amikor állandóan lesz majd ügyeletes az őrs épületében is.

– Mesélne a szakmai múltjáról?
– Húsz éve kerültem a rendőrséghez. Járőrként kezdtem, 

de nagyon ambicionált a munkám. A képzések során egyre 
magasabb beosztásba kerültem. Örülök, hogy így volt, mivel a 
rendőri munka minden szintjét személyesen tapasztaltam meg, 
és ez sokat segít az ügyek, a problémák megközelítésében.

– Mit csinál, ha nem dolgozik?
– A legfontosabb a családom, igyekszem sokat foglalkozni 

a kislányommal. Azután, mint legtöbben, szeretem a természe-
tet, a kirándulást. Szeretek zenét hallgatni, szépirodalmat olvas-
ni, ha csak tehetem, sportolok, jógázom.

– Mit üzen a lakosságnak?
– Kérem őket, hogy figyeljenek egymásra. Összefogással 

nagyon sok minden megelőzhető lenne. Figyeljünk a szomszé-
dokra és az idegenekre is, jegyezzük meg az ismeretlen autók 
rendszámát, mentsük el a telefonunkba a helyi rendőrség tele-
fonszámát, és időben jelezzük, ha valami gyanúsat észlelünk.

– Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, és sok sikert 
kívánunk az új munkahelyen!

Pálinkásné Herczeg Henrietta őrnagy, 
az őrs parancsnoka

A rendőrség épületének  
felújítása utáni ünnepélyes 

átadás pillanatai

A felújított  
épület új belseje
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Nyílt nap a Gödöllői  
Rendőrkapitányságon
Május 10-ére nyílt napot hirdettek a gödöllői rendőrség dolgozói. A Klapka-iskolából a két 
negyedik osztály vett részt ezen a rendezvényen. Csoportunk vezetője egy barátságos 
rendőrnő volt, ő kalauzolt bennünket. Jó idő volt ezen a pénteki napon, ami kedvezett 
a szabadtéri programoknak. Először rendőrkutyákat láthattunk. A nyomravezetés segítői 
igen figyelemreméltó bemutatóval örvendeztették meg a látogatókat. Az épületben a 
rendőrök ujjlenyomatot vettek az érdeklődőktől. Benézhettünk azokba a cellákba is, ahol 
az őrizetbe vett személyeket szokták elhelyezni. Egy másik helyiségben fegyverbemutató 
volt, ahol kézbe is vehették a tanulók az eszközöket. Az épület előtt, a rendőrségi jármű-
vek bemutatóján sokáig időztünk. A gyerekek beszállhattak  a rendőrautókba, felülhettek 
a motorkerékpárokra és a lóra is. Örömmel és büszkeséggel fényképezték egymást.

Köszönjük a rendőrkapitányság dolgozóinak a segítséget, és azt, hogy emlékezetessé 
tették a gyerekek számára ezt a napot.

Nagy Józsefné osztályfőnök

A parancsnoktól elbúcsúztam, és még aznap éjjel 
őrjáratra indultam a rendőrökkel. Két rendőr és há-
rom polgárőr járta az isaszegi utcákat. Mozgalmas 
éjszaka volt: közúti ellenőrzések, ittas vezetés, sérü-
léssel járó baleset. Az egyik járőrkocsiból a rendőrök 
gyanús alakokat láttak, és amikor ellenőrizni akarták 
őket, azok menekülőre fogták. Megkezdődött a fil-
mekbe illő üldözés, de sajnos egérutat nyertek. Va-
lószínűleg a rendőrök megzavarták őket a tervezett 
bűntett kivitelezésében. 

A rendőrség és a polgárőrség között jó a mun-
kakapcsolat. Gyakran járőrőznek együtt, ami igen 
hasznosnak bizonyul. A szolgálatot a polgárőrök tár-
sadalmi munkában végzik – szabadidejükben, fize-
tés nélkül –, s valljuk meg őszintén, a rendőrök sin-
csenek túlfizetve, úgyhogy kell egyfajta elhivatottság 
ennek a munkának a végzéséhez.

Lassan pirkadni kezdett, és a város nyugodtan 
pihent. A rend őrei pedig fáradhatatlanul felügyel-
tek, hogy a nyugalmat senki ne zavarja meg. Hálás 
köszönet érte.

Dr. Kardos Gábor

Indul az 
éjszakai őrjárat

Éjszaka gyakori  
a szondáztatás

A figyelmetlenség 
következménye
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Országos komplex tanulmányi 
verseny döntője 
Idén április 27-én harmadik alkalommal rendezte meg a Damjanich János Általános 
Iskola az országos komplex internetes tanulmányi versenyének szóbeli döntőjét. A ver-
seny témája: Nálatok laknak-e állatok? avagy Ez egy állati nagy kaland lesz! A versenyre 
most az általános iskolák 3–4. évfolyamosai jelentkezhettek, akiknek nem kellett ne-
vezési díjat fizetni. 

A legeredményesebb öt csapatnak 
a saját iskolájukban megoldott négy 
feladatsor után Isaszegen, a Damja-
nich-iskolában kellett összemérnie 
tudását. A  döntő feladatainak megol-
dásában minden csapatnak szüksége 
volt elméleti ismeretekre, kreativitásra, 
ügyességre, valamint a tudásuk gyakor-
latban való alkalmazására is. A gyere-
kek felkészülten érkeztek, jó hangulatú, 
színvonalas versenyen vehettek részt.

A szervezők munkáját kompetens zsűri segítette. A zsűri elnöke dr. Székelyné Opre 
Mária, Isaszeg Város Önkormányzat Humánerőforrás és Közoktatási Osztályának veze-
tője volt, tagjai Majsa Györgyné, a Jókai Mór Város Könyvtár vezetője, és Kuli Bálint, a 
Veresegyházi Medveotthon vezetője voltak. Munkájukat ezúton is köszönjük.

A verseny sikeréhez a szer-
vezőkön kívül (Oroszné Pálinkás 
Zsuzsanna mint programfelelős, 
Pásztorné Barkóczi Éva, az alsós 
munkaközösség vezetője, Cse-
kéné Valkony Andrea, Palaga 
Sándorné és Cseke József) hoz-
zájárult a tantestület és a tech-
nikai dolgozók közül szinte min-
denki. Külön köszönet illeti az 
intézményt fenntartó KIK Gödöllői 
Tankerületét, amely anyagilag támogatta a verseny megrendezését, valamint a működ-
tető önkormányzat munkatársát, Horváth Istvánt, aki gondoskodott arról, hogy iskolánk 
méltó környezettel várja az ideérkezőket. 

A díjkiosztó ünnepségen iskolánk 4. és 5. a osztályos tanulói adták a műsort, amelyet 
Oláhné Szántó Tünde és Hajduné Bilász Ildikó tanárnők tanítottak be. A csapatok és 
felkészítő tanáraik értékes díjakat vihettek haza. Mindezt tisztelettel köszönjük azoknak 
a szervezeteknek, magánvállalkozóknak és adakozóknak, akik segítettetek abban, hogy 
a verseny létrejöjjön, és a gyerekek értékes ajándékok birtokában mehessenek haza.

Támogatóink: Veresegyházi Medvepark (minden részt vevő gyermek családi belé-
pőt kapott a medveparkba), Veresegyház Város Önkormányzata, Mészáros Gusztávné, 
Valkony Antal, Valkony Zsolt, Vajda Tamás, Lelik Pál, Faragó Attila, Süni óra- és aján-
déküzlet.

Méltatásképpen álljon itt a csapatok bejegyzése iskolánk emlékkönyvéből: „Nagyon 
jól éreztük magunkat, színvonalas, jól szervezett versenyen vehettünk részt. Szép az 
iskola, kedvesek, figyelmesek az itt dolgozók. Élveztük a feladatokat. A zsűri tagjai köz-
vetlenek, barátságosak, kedvesek voltak. Köszönjük, hogy itt lehettünk.”

Koháry Orsolya igazgató

Ismét dicsőség  
a Damjanichnak
Iskolánk csapata május 10-én részt vett a körzeti 
szépirodalmi versenyen Csömörön. A csapat tag-
jai Ágoston Kristóf Máté, Berecz Máté és Deák 
László hetedikes diákok, felkészítő tanáruk Kele-
men-Csikiné Feigel Zsuzsanna volt. 

Tanulóink harmadik helyezést értek el, igen 
szoros küzdelemben. 

Gratulálok a versenyzőknek és a felkészítő kol-
légámnak!

Koháry Orsolya igazgató

A Föld napja 
2013. április 22.

Iskolánkban minden évben megrendezzük a Föld 
napját. Idén minden osztálynak egy kis műsor-
ral kellett készülnie, majd közös virágültetés zárta 
projektnapunkat.

A Föld napja egy amerikai egyetemista, De-
nis Hayes kezdeményezésére indult 1970. április 
22-én, és húszmillió amerikait mozdított meg a 
természetért. Ennek hatására az Egyesült Álla-
mokban és később több országban is fontos 
változásokat hozott a Föld napja-mozgalom. Szi-
gorúbb törvények születtek a levegő és a vizek 
védelmére, ennek hatására új környezetvédő 
szervezetek alakultak, és több millió ember tért át 
egy tudatosabb életvitelre. Denis Hayes és barátai 
1989-ben Californiában létrehozták a Föld Napja 
Nemzetközi Hírközpontot, és havi hírlevélben 
a Föld különböző országaiban agitálták az em-
bereket, hogy szerveződjenek április 22-én egy 
környezetbarát, fenntartható társadalomért. Több 
mint 140 ország 200 millió környezetért aggódó 
polgára, civilszervezetek válaszoltak felhívásukra, 
és városok, falvak, iskolák, környezetvédő szer-
vezetek saját szervezésű programokkal hívták fel 

a környezetük figyelmét a Föld napjára. Magyar-
ország 1990-ben csatlakozott a mozgalomhoz. 
Itthon leginkább faültetéssel, szemétszedéssel, 
rajzpályázatokkal, biciklis megmozdulásokkal ün-
neplik a Föld napját.

Damjanich János Általános Iskola

A VerSeNy VéGereDméNye
I.: Váradínók csapata – Nagy László Általános Iskola, Óbuda
II.: Kelekótya szalakóta csapat – Jászdózsai Általános Iskola
III.: Hangyabanda csapat – Hajós Alfréd Általános Iskola, Pesterzsébet
IV.: Észlények csapata – Dunaújvárosi Általános Iskola
V.: Vuk csapat – Gyönki Általános Iskola
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Akikre büszkék vagyunk
A Klapka György Általános Iskola és AMI társastáncos növendékei az idei tanévben is 
több városi rendezvényen léptek fel, ezáltal színesítve a programokat. Folyamatosan 
készülnek az újabb és újabb bemutatókra. Minden kihívásnak és felkérésnek igyekez-
nek megfelelni. 

Nagyszerű eredményeket értek el 2013. március 3-án és május 4-én Szigetszent-
miklóson, a XIV. és XV. Sziget Dance Kupa táncversenyen.

A gyerekek korán keltek, sokat gyakoroltak, de nem hiába. Még a pontozóbírókat is 
próbára tették, több holtverseny is kialakult a mezőnyben. Nagyon szépen táncoltak, 
és egymásnak szurkolva, jó hangulatban versenyeztek.

„A tánc nem szenvedély. Az elején csak egy életérzés. Belekezdesz, és nem tudod 
abbahagyni! Ekkor válik szenvedéllyé.” Részese lehetsz ezeknek a sikereknek te is, ha 
szeptemberben beiratkozol csoportunkba. Szeretettel várunk miden fiút és lányt, aki-
nek van elég kitartása és szorgalma.

Ezúton is gratulálunk a verseny valamennyi résztvevőjének.
Vojt Zsanett táncpedagógus

Éneklő ifjúság
2013. május 11-én Veresegyházon rendezték meg 
az Éneklő Ifjúság verseny Pest megyei fordulóját, 
amelyen iskolánk, a Klapka György Általános Is-
kola és AMI kórusa Bene Sándorné és Tűz Anita 
vezetésével vett részt. A KÓTA szakmai zsűrijétől 
– szigorú szempontok alapján – ezüst minősítést 
kapott.  

Gratulálunk, és köszönjük minden részt vevő 
diáknak és tanárnak a munkáját.

Tűz Anita

Jótékonysági bál 
A Klapka György Általános Iskola és AMI 2013. 
április 27-én rendezte meg hagyományos jóté-
konysági bálját. Fogadják szeretettel képes be-
számolónkat!

NyerTeSeINK

Művészeti iskola  
gyerMek kategória
Istvánfi Bíborka–Farkas Erika 

ezüst minősítés
Sipos Noémi–Nagy Klaudia 

ezüst minősítés
Művészeti iskola  
Junior i. kategória
Veres Alexandra–Béres 

Bernadett Fanni arany 
minősítés

Ruda Mercédesz–Hajdu Nóra 
ezüst minősítés

Sziráki Rudolf Tibor–Szabó 
Fanni ezüst minősítés

Varsányi Olivér–Linder-
mayer Zsuzsanna bronz 
minősítés

Surman Anita–Dudás Anikó 
Anna bronz minősítés

Művészeti iskola  
Junior ii. latin és  
standard kategóriák 
Kovács Kristóf–Ruda Bettina 

arany minősítés

latin elsőversenyzői  
gyerMek ii kategória
Hrustinszki Ádám–Balogh 

Daniella 1. helyezett
Kanalas Vendel–Daróczi  

Klára 1. helyezett
Sziráki Rudolf–Jakab Enikő  

2. helyezett
Sipos Noémi–Nagy Klaudia 

2. helyezett
Bognár Inez–Kurmai Emília 

2. helyezett
latin elsőversenyző 1 
Junior i kategória
Varsányi Olivér–Lindermayer 

Zsuzsanna 1.  helyezett
Grósz Zsigmond–Balogh 

Rebeka 1. helyezett
Nagy Letícia–Szabó Fanni  

2. helyezett
Tasák Brigitta Luca–Udri  

Veronika 2. helyezett

latin elsőversenyző  
1 Junior ii kategória
Nagy Tímea–Gólya Dorottya 

1. helyezett
latin elsőversenyző 2 
gyerMek ii kategória
Ruda Mercédesz–Hajdu Nóra 

1. helyezett
latin elsőversenyző 2 
Junior i kategória
Bogár Bianka–Bonczidai  

Boglárka 3. helyezett
Surman Anita–Bodnár  

Nikoletta 3. helyezett
Fehér Virág–Pakuts Adél  

3. helyezett
latin ifJúsági kategória
Kovács Kristóf–Ruda Bettina  

1. helyezett
Domonics Zsófia–Gősi Natá-

lia 4. helyezett
standard ifJúsági  
kategória 
Kovács Kristóf–Ruda Bettina 

3. helyezett
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Óvodások ünnepi műsora 
Április 11-én a költészet napját különleges tavaszváró műsor-
ral ünnepelte a Hétszínvirág Óvoda és a Bóbita Óvoda. A két 
intézmény óvodáscsoportjai ezen a napon a művelődési ott-
honban vidám, zenés műsort adtak elő, amely a felnőttek és a 
gyermekek körében is egyaránt nagy sikert aratott. Az ovisok 
tavaszváró mesékkel, versekkel, tánccal és énekkel ünnepelték 
a tavaszt és a költészet napját, örömteli délelőttöt varázsolva 
minden résztvevő számára.

A rendezvény különlegességét nemcsak a szívet-lelket me-
lengető gyermekműsor és a boldog, felszabadult kicsinyek 
látványa jelentette, hanem az is, hogy a két isaszegi óvoda elő-
ször rendezett ilyen közös programot.

 A gyerekek felkészítését Skravanek Jánosné (Bóbita Óvo-
da) és Szabadkai Ágnes (Hétszínvirág Óvoda) végezte.

Szerkesztők

Országos táncverseny Isaszegen
2013. április 27-én sikeresen lezajlott a Fülöp Ferenc Orszá-
gos Hagyományőrző Szólótáncverseny. A nívós versenynek az 
isaszegi Dózsa György Művelődési Otthon volt immár második 
alkalommal a házigazdája. A Fülöp Ferenc-díjat kétévente nyújt-
ja át a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség a versenyen 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó szólistáknak. Az idei megmé-
rettetésen 18 település 51 versenyzője indult saját települé-
se hagyományos táncainak stílushű előadásával. A próba és a 
verseny központi zenekara a Bekecs együttes volt. A zsűri tagjai 
Antal László, Kökény Richárd, Németh Ildikó, Széphalmi Zoltán 
és Vavrinecz András voltak. A díjat Héra Istvánné, a szövetség 
elnöke adta át. A versenyt megtisztelte jelenlétével dr.  Csonka-
Takács Eszter, a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság igaz-
gatója, aki kiadványokat ajándékozott a résztvevőknek. Fülöp 
Ferenc-díjat nyert isaszegi táncosaink: Hajduné Bilász Ildikó, 
Hajdu Zsolt, Tóth Ágnes, Rideg Tibor. Szívből gratulálunk! A ha-
gyományőrző szólótáncversenyt az NKA támogatta. 

Egy sajtóközlemény tárgyilagos információi alapján így szól 
a rövid híradás. Ám azok, akik figyelmesen végigkísérték a ver-
sengést, ezt is láthatták: Kétféle tánc van, az egyik a vonalas, is-
kolásan tökéletes, a másik a magával ragadó, áramló, könnyed, 
természetes. A páros tánc miről szólna másról, mint arról a pár-
ról, akik megélik, arról a láthatatlan kapocsról, amely összeköti 
a párost. Ez lehet szerelem, letisztult szeretet, féltés, az érzések 
forrongása, áramlás, mély emberi megnyilvánulás, amelyet csak 
az igazi művészek mernek, tudnak tökéletesen átadni.

Emberség, mélység, tisztaság van a táncban, nagy energia. 
A táncosokat értékelő zsűrinek nem igaza van, hanem vélemé-
nye; a táncosoknak figyelniük kell, miért dicsérik meg őket, de a 

fejlődésük szempontjából a legfontosabb azt figyelni, hogy mi-
lyen hibát olvasnak a fejükre, mi az, amin javítaniuk kell. A ver-
senyben a zsűri kiemelte, hogy igen erős volt a mezőny. Az 
eddigi legszínvonalasabb, legtanulságosabb, legváltozatosabb 
versenyben volt részünk. Az isaszegi nyertes párokból a Rideg 
Tibor–Tóth Ágnes-páros – ifjúságuk ellenére – egy profi párost 
alkotott. Tibi, aki aranysarkantyús, ezüstpitykés táncos is, mindig 
újat és szépet tud nyújtani.

Hajdú Zsolt és Bilász Ildikó – három néptáncos kisgyermek 
büszke szüleiként – egy érett szerelmespár táncát mutatták be, 
tele magával ragadó, szép érzéseket keltő, tiszta, harmonikus 
mozdulatokkal – igazi áramlás volt.

Nemcsak a büszkeség mondatja velünk, hogy szívből gratu-
lálunk mindkét Fülöp Ferenc-díjas isaszegi párosnak, de szép be-
mutatkozásuk dicséri tanáraik munkáját is, így köszönjük Bánsz-
kiné Varga Judit és Kővágó Zsolt sokévi áldozatos munkáját is.

Verseczkyné Sziki Éva, a művelődési otthon igazgatója

Betyármese az erdőben
Missziónak tekintem azt, hogy minden egyes magyar gyerekhez eljusson a magyar 
népi kultúra, az ősök tisztelete és kitartásuknak példája, valamint az igazságért va-
ló küzdeni tudás. Hálás köszönet a meghívásért karádi zsuzsannának, a program 
támogatásáért pedig dr. kardos gábor alpolgármesternek – nyilatkozta lapunknak 
Csatlós Melinda, az egy tucat bakonyi betyármese című könyv szerzője, akinek va-
rázslatos története Mesélő erdő címmel elevenedhetett meg egy májusi napon az 
emlékező angyalnál.

Május 17-én a Damjanich-iskola 3. b osztályos tanulóival, valamint néhány napközis gyermekkel 
a honvédsíroknál jártunk, ahol Csatlós Melinda Egy tucat bakonyi betyármese című könyve 
elevenedett meg. Ízelítőt kaptunk a betyárok életéből, szokásaiból, ami nagyon tetszett a gye-
rekeknek. Az interaktív foglalkozáson három csapat mérte össze tudását: betyárokat ábrázoló 
puzzle-t raktak ki, és válaszoltak az írónő kérdéseire. A foglalkozás végén megjelentek a betyárok 
is, akik lóháton érkeztek az erdőbe a gyerekek legnagyobb meglepetésére. A diákok boldogan 
etették meg a lovakat a magukkal hozott sárgarépával. Új élményekkel gazdagodva jöttünk visz-
sza az iskolába, ahol elmesélték élményeiket a többieknek. Köszönjük a szervezőknek – mondta 
Palaga Sándorné tanárnő.
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Rendhagyó történelemórák
A 2012–13-as tanévben érdekes és tanulságos rendezvénysorozat zajlott a műve-
lődési otthon és a Falumúzeum szervezésében. Havonta rendhagyó történelem-
órákon vehettünk részt, amelyek helytörténeti szempontból tárgyalták a különböző 
korok eseményeit és jellegzetességeit, mégpedig az ókori népektől, illetve az állam-
alapítástól a kuruc koron át egészen az 1848–49-es szabadságharcig. A helyszínek 
házigazdája többnyire a Falumúzeum volt, de tavasszal már szabadtéri programokat 
is rendeztek. Az alábbiakban szeretném röviden bemutatni, mit láthattunk, hallhat-
tunk, merre jártunk.

Az első előadás október elején volt, amikor a Görgey Kör elnöke, Kerékgyártó 
László tartott ismertetést az 1848–49-es szabadságharcról. Főként az isaszegi csatá-
ról és Görgey szerepéről beszélt.

A következő rendezvény az ’56-os forradalomhoz kötődött. Az előadó dr. Dürr 
Sándor volt, aki elmondta, hogy a magyar történelemben mindig nagyon fontos 
szerepe volt a lengyel–magyar barátságnak, és ez nem volt másképp a forradalom 
nehéz napjaiban sem. Például nagy mennyiségű vérszállítmány érkezett Lengyel-
országból.

Novemberben a szegedi egyetemről érkező dr. Kulcsár Valéria régész tartott 
érdekes, interaktív előadást egy kevéssé ismert népről, az ókori szarmatákról, akik a 
mi környékünkön is megtelepedtek. Múzeumunkban egyébként szarmata sírokból 
származó római pénzek is találhatóak. A szarmatákat végül a hunok söpörték el. Kéz-
műves-foglalkozás is volt, a vállalkozó kedvűek karkötőt készíthettek bőrből.

A sorozat januárban Ősz Gábor előadásával folytatódott, akitől sok mindent meg-
tudhattunk a középkori fegyverekről és az Árpád-házi királyok mindennapjairól. A tör-
ténész sok szemléltető eszközt, korabeli fegyvert hozott magával, amelyeket kézbe 
vehettünk.

Februárban a kuruc kor hagyományőrzői látogattak el hozzánk, és bemutatták a 
régi katonai egyenruhákat, kardokat, puskákat. Még egy kisméretű hajóágyút is láthat-
tunk, amely könnyen forgatható volt, hiszen a hajó oldalában csak így volt lehetséges 
betölteni a golyót a csőbe.

Április elején a művelődési házban hallhattunk előadást Görgey Artúr lába nyo-
mában címmel dr. Ócsai Antaltól, aki nagy hadvezérünk kutatója, de fő hivatását 
tekintve a jászberényi kórház főorvosa. Előadásában tisztázta, hogy Görgey nem volt 
áruló, illetve hogy a szabadságharc sok tehetséges hadvezére közül is kiemelke-
dett. Ezt követően rendőri felvezetéssel sokan (iskolások és felnőttek) kisétáltunk a 
szentgyörgypusztai kőkereszthez, ahol rövid műsor keretében emlékeztünk meg az 
isaszegi csatáról. Majd aki még bírta erővel, táncra perdülhetett a Csatangoló nép-
táncegyüttes tagjaival. Itt finom zsíros kenyeret és teát kaptunk. Egyébként minden 
rendhagyó történelemórán ehettünk valami finomat, néha az adott kor alapanyagai-
ból és stílusában elkészített ételt (például szarmata tönkölylepényt).

Április végén bepótoltuk az isaszegi huszárok bemutatóját is, amely az időjárás 
miatt márciusban elmaradt. Az előadást az Isaszegi Szent Márton Lovas Hagyomány-
őrző egyesület tartotta Palánkai József vezetésével a Breki-tó feletti mezőn, tavaszi 
kánikulában. Megismerhettük a huszárok és lovaik felszerelését, valamint összehan-
golt lovaglást, látványos ugrásokat láthattunk, amelyeket nagy tapssal jutalmaztunk.

És végül, a sorozat zárásaként, májusban sétát tettünk az Ezeréves kert közelében 
lévő Nyírfalu középkori település maradványaihoz és emlékhelyéhez (nevét az arra 
elterjedt nyírfákról kapta). Nyírfalut először az 1200-as években említették meg egy 
adásvételi szerződésben. A túráról visszatérve a Falumúzeum kertjében pogácsa várt 
bennünket. Itt ajándékokat is kaptunk: jelvényt, képeslapot, oklevelet, sőt, a szeren-
csések értékes könyvhöz is hozzájutottak.

Ezzel zárult az Időutazás a történelem nyomában című előadás-sorozat, ame-
lyet nagyon élveztünk, és közben sokat is tanultunk. Diáktársaim nevében ezúton 
szeretnék köszönetet mondani Verseczkyné Sziki Éva néninek és a Dózsa György 
Művelődési Otthon dolgozóinak, Szmolicza Józsefnek (Falumúzeum) és történelem-
tanárunknak, Szakály Róbertnek. Várjuk a folytatást.

Horváth Péter 7. c osztályos tanuló, Klapka György Általános Iskola és AMI

Hungarikumok
Ideje van annak, hogy belépjünk a magyar 
értéktár soraiba, pontosabban a hungari-
kum-adatbázis most készülő feltérképezésé-
be. Hungarikumklubok jönnek létre, amelyek 
az örökségvédelemtől kezdve a népi kézmű-
vességen át a közösségekig a helyi értékek 
megőrzéséről szólnak. 

Sokszor esünk abba a hibába, hogy nem is-
merjük fel értékeinket, illetve nem becsüljük 
azokat eléggé. Ideje van annak, hogy össze-
gyűjtsük saját értéktárunkat, és jelentkezzünk 
a nemzeti értéktárba, a hungarikumok sorába.

A 25 éve tartó tavaszi emlékhadjárat, ezen 
belül az Isaszegi Történelmi Napok rendez-
vénysorozat, az isaszegi népi hagyományőr-
zés méltó módon tudja képviselni nemzeti 
értékeinket. Városunk kiemelkedő értékei már 
beépültek közösségeink életébe. Olyan érté-
kek vannak a kezünkben, amelyeket nemcsak 
őrzünk, de megélünk, amelyekkel hozzájáru-
lunk országunk értéktárához.

Ön hogy gondolja? Kérem, hogy jelezzék a 
szerkesztőség felé (ujsag@isaszeg.hu) a vé-
leményüket.

 Verseczkyné Sziki Éva
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Könyvtári hírek
Lezajlott a májusi AKÍK klubtalálkozónk. Az Istenről, hitről és ami 
tovább visz témára készült verseket a résztvevők felolvasták és 
megvitatták. Az izgalmas téma mindenkit érintett valamilyen 
módon, és egy érdekes, izgalmas beszélgetés alakult ki. Oláhné 
Szántó Tünde hitvallását A világegyetem cí-
mű versében fogalmazta meg. A nyár előtti 
utolsó összejövetel június 14-én, pénteken 
lesz, ahol a hivatás, elhivatottság és a miért 
ír egy író témakörben alkotnak íróink, köl-
tőink.

Május 17-én befejeződött a TÁNT ma-
gyarságismereti szabadegyetem negyedik 
félévének sorozata prof. dr. Frisnyák Sándor 
földrajzkutató, ny. tanszékvezető egyetemi 
tanár előadásával, amely Isaszeg természeti 
környezetével és történeti földrajzával fog-
lalkozott, diavetítéssel egybekötve. 

A történeti földrajz, mint empirikus tu-
domány, a tájak és az emberi tevékenysé-
gek elemzésével feltárja a kultúrtáj (annak 
részeként a település) kialakulását, idő- és 
térbeli változásait, benne az alkotó ember 
szerepét. Az isaszegi táj és az épített kör-
nyezet mai képe hosszú fejlődésfolyamat eredménye, amely 
döntő mértékben a kisemberek alkotása. A táj- és településkép-
ben az elődök és a mai városlakók értékteremtő munkája jele-
nik meg, s ennek megóvása, továbbörökítése mindannyiunk fel-
adata és alapvető érdeke – vallja az előadó. Könyvtárunknak is 
ajándékozott a megjelent köteteiből, amelyek kölcsönözhetőek.

Május 14-én, kedden az ÖKO-kuckó harmadik összejöve-
telén köhögés elleni szirupok készítésével ismerkedhettünk 
meg Stoffer Heni kézműves, öko-mami irányításával, amelye-
ket természetes növényi alapanyagokból (fenyőrügy, kakukkfű, 
lándzsás útifű), különböző eljárásokkal készítettünk. A júniusi 
foglalkozás időpontjáról és témájáról honlapunkon tájékozód-
hatnak: www.jokai-bibl.hu.

Az ünnepi könyvhét alkalmából június 6–10 között a Já-
ték és irodalom című játékunkon a vállalkozó kedvű olvasóink 
könyvet nyerhetnek, ha a kihúzott kérdésekre helyes választ 
adnak.

A tavalyi évhez hasonlóan egész jú-
niusban megbocsátás hónapja lesz. Ebben 
a hónapban elengedjük a késedelmi díjat 
azoknak az olvasóinknak, akiknek lejárt a 
kölcsönzési határidejük. Érdemes kihasz-
nálni ezt a lehetőséget, mert a napi tíz fo-
rintos késedelmi díj könyvenként néhány 
hét alatt akár jelentős összegre is nőhet. 
Abban az esetben is érdemes ezen idő-
szakban felkeresni könyvtárunkat, ha valaki 
elveszített egy könyvet, mert akkor is csak 
a könyv árát kell megtérítenie, a késedelmi 
díjat nem.

Júniusban az olvasótermünkben lese-
lejtezett és a könyvtár számára felesleges 
ajándékkönyvekből kiárusítást rendezünk.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 
programjainkra.

Majsa Györgyné könyvtárvezető

A római katolikus egyházközség eseményei
Baba-mama klub minden csütörtökön 10 órától a katolikus ott-
honban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Az Isaszegi Szent Rita Alapítvány a nyár keddjeire kirándulá-
sokat szervez gyermekek részére. Az időpontok és a jelentkezés 
feltételei megtalálhatóak a katolikus templomban és a katolikus 
otthon ablakában.

Keresztelő Szent János születése, június 25.
Karácsonyra készülve sokat emlegetjük Keresztelő Szent Já-
nost. Ő az, aki előkészíti az Úr útját, bár mindössze fél évvel 
idősebb Jézusnál. Az időszámításunk kezdetén élő ember szá-
mára nyilván különleges volt János születése, hiszen egy idős, 
meddő házaspár, Erzsébet és Zakariás voltak a szülei. Édesapja 
megnémult, ráadásul még csak nem is az apja nevét kapta, 
mint az akkor szokás volt, hanem ahogyan az angyal mondta, 
János lett a neve. Ekkor szólalt meg Zakariás újra, és dicsőítette 
Istent. 

Gyermekkoráról nem sokat tudunk. Az evangéliumok akkor 
szólnak róla, amikor Jézus megkezdte nyilvános működését. Já-
nos ekkor teveszőrből készült ruhát viselt, bűnbánatot hirdetett, 
és a Jordánban keresztelt. Valóban előkészítette Jézus útját. Akik 
hallgatták, azt gondolták, hogy ő a Messiás. Ő azonban ezt vá-
laszolta: „Én csak vízzel keresztelek, de aki a nyomomba lép, 
hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy saruját hor-
dozzam” (Mt 3, 11). Tulajdonképpen János mutatta be a világ-
nak Jézust: „Íme, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit!” 
(Jn 1, 29).

Vértanúhalált halt. Nyíltan elítélte Heródest, mert az elcsábí-
totta mostohatestvére feleségét, Heródiást. Az asszony rávette 
leányát, Szalómét, hogy szép táncának jutalmaként Keresztelő 
János fejét kérje. Jézus azt mondja róla: „Asszonyok szülöttei 
közt nem született nagyobb Keresztelő Jánosnál. De aki a meny-
nyek országában a legkisebb, nagyobb nála” (Mt 11, 11).

Szárazné Marika

Oláhné Szántó Tünde
A világegyetem

Milliónyi szállal fonódik össze,
A világmindenség pókháló szőtte.
Ezernyi szállal ágazik szerte,
Tökéletes az összefüggés benne.

Véletlen lenne a rendszerek rendje?
A DNS spirális sorrendje?
Gondoljunk csak a világegyetemre,
A Holdra, Napra, a Tejútrendszerre.

Fantasztikus az összefüggés rendre,
Mindennek megvan a kirendelt helye,
Egy felsőbb lény hozhatta csak létre,
S ha Ő akarja, fenntartja örökre.
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Az orvos válaszol
Allergia – új népbetegség?

Rovatunk e havi témája az allergia, amely napjainkban a teljes lakosságnak körül-
belül az egyharmadát érinti valamilyen formában. Az allergiás betegek száma sajnos 
rohamosan nő. Erről a jelenségről, valamint az allergia kimutatásáról és kezeléséről 
az alábbiakban dr. Mészáros Zsolt háziorvos ad tájékoztatást az olvasóknak. 

Hazai statisztikai adatok szerint a teljes lakosság 30–35 szá-
zalékában mutathatóak ki allergiás reakciók. Az allergiás nátha 
a népesség 7–15 százalékát, az allergiás bőrgyulladás 10–20 
százalékát, az élelmiszer-allergiák a 2–4 százalékát érintik. 
1975-höz képest hússzorosára emelkedett az asztmás bete-
gek száma, jelenleg körülbelül 130 000 fő, és számuk tízévente 
megduplázódik. Egy összeurópai felmérés szerint az allergiás 
betegek harmada sosem vett részt kivizsgáláson, nincs tisztá-
ban a tüneteinek az okával. A vizsgálatba bevont betegek het-
ven százalékának a napi életvitelét jelentősen befolyásolja az 
allergiája (sport, ház körüli munka, házimunka végzése válik 
sokkal nehezebbé vagy gyakorlatilag lehetetlenné).

Az allergia orvosi definíció szerint az immunrendszer túlzott 
reakciója olyan anyagra, amely normális esetben semmilyen 
választ nem vált ki a szervezet részéről. Az allergiás reakciót 
kiváltó anyag hatására olyan anyagok szabadulnak fel a szer-
vezetünkben, amelyek folyamatos gyulladást tartanak fenn a 
szövetekben, s ez hozzájárul az allergia által okozott szervká-
rosodáshoz.

Az allergia tünetei nagymértékben változnak attól függően, 
hogy milyen szervben zajlik az allergiás reakció.

A levegő útján terjedő allergének (pollenek, atkák, gomba-
spórák stb.) a légutak nyálkahártyájának és a szem kötőhártyá-
jának gyulladását, az orrnyálkahártya megvastagodását, orrfo-
lyást, tüsszentést, torokban, szájpadláson érzett kaparó, viszkető 
érzést, a szem égő, viszkető érzését, könnyezést okoznak. Ha 
az allergiát kiváltó anyag bekerül a tüdőbe, akkor asztmás tü-
neteket is okozhat, köhögés nehézlégzés, sípolás jelentkezhet.

Az emésztőrendszerbe kerülő allergének esetében a hasi 
fájdalom, a hányinger, a hányás, a hasmenés és a puffadás a 
vezető tünetek.

A bőrön jelentkező allergiás reakciók bőrpírrel, duzzanattal, 
bőrszárazsággal, viszketéssel járnak együtt.

Nagyon sok ember életét keseríti meg a szezonális aller-
giás nátha, köznapi nevén a szénanátha. Első tünetek az orr, a 
szájpadlás, a torok, a szem viszkető érzése, amit orrfolyás, köny-
nyezés, orrdugulás kísér. Szemben a vírusfertőzéses eredetű 
náthával, az orr kifújása nem hoz jelentős megkönnyebbülést. 
Gyermekek esetében a szezonális allergiás nátha gyakran társul 
a már meglévő gyermekkori asztmához, tovább rontva az orr- 
és szájlégzést. Tanulók számára gondot okozhat, hogy az aller-
gia kezelésére használt antihisztamin típusú készítményeknek 
nyugtató, álmosító hatásuk lehet. Felnőttek esetében az előbb 
említett mellékhatás miatt fokozott figyelmet igényel a gépjár-
művezetés, a magasban történő munkavégzés.

Az allergia kimutatására többféle eljárás is létezik. Két leg-
gyakoribb módszer a provokációs (például Prick) teszt és a vér-
vizsgálatok. A provokációs teszt során kis mennyiségű allergént 
viszünk fel a bőr felszínére, majd az ennek hatására bekövetke-
ző reakciót vizsgáljuk. Ezzel a teszttel a leggyakoribb pollenekre, 
poratkára, kutya-, macskaszőrre, penészgombára vizsgáljuk az 

érzékenységet. A vizsgá-
latot bőrgyógyászaton, 
füll-orr-gégészeten, tü-
dőgondozóban, illetve 
megfelelő személyi és tárgyi feltételek esetén háziorvosi ren-
delőben is végezzük.

Az allergia kezelésében nagy szerepet játszik a megelőzés, 
ami a kiváltó anyag elkerülését jelenti. Gyógyszeres terápia 
segítségével képesek vagyunk az allergiás reakció erősségét 
csökkenteni, a tüneteket enyhíteni, de az allergiát meggyógyí-
tó, sikeres oki kezeléssel sajnos még nem rendelkezünk. A két 
leggyakrabban használt gyógyszercsoport az antihisztaminok és 
a légúti szteroidok, amelyek az allergiás reakció különböző lé-
pései közben fejtik ki hatásukat.

Magyarországon februártól májusig a fapollenek, májustól 
augusztusig a fűfélék pollenjei, augusztustól októberig a gyom-
félék (parlagfű, fekete üröm) pollenjei a leggyakoribb légúti al-
lergének.

Virágzási időszakban a következő tanácsok betartásával je-
lentősen csökkenthetjük az allergia tüneteit.
– Lehetőleg tartózkodjunk zárt helyen;
– A szellőztetést inkább az esti, éjszakai órákban végezzük;
– Rendszeresen, gyakran porszívózzunk, lehetőleg HEPA szű-

rős porszívóval;
– Kerüljük a szabadtéri aktivitást a pollenszám-maximum ide-

jén;
– Ebben az időszakban a ruhákat ne a szabad levegőn szárít-

suk;
– Orrunkat akár naponta többször mossuk át tenyérből fel-

szívott langyos vízzel;
– Hajunkat naponta alaposan mossuk meg folyó vízzel (nem 

kell mindennap sampont használni).
Remélem, a fenti tanácsok segítenek elviselhetőbbé tenni a 
legnehezebb időszakokat. Minden allergiás betegségben szen-
vedőnek pollen- és panaszszegény allergiaszezont kívánok!

Szerkesztőség
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Az AreC gyógymód jótékony hatásai

Sóterápia Gödöllőn
Az AREC terápia orvostudósok szabadalma (védett hazánkban, 
Európában és az USA-ban). A sóbányák évezredes pozitív ta-
pasztalatai alapján elindulva mesterséges körülmények között 
– az inhalációs teremben – modellezik a sóbányák mikroklímá-
ját, de annál hatszor intenzívebben. Ez a mikroklíma egészen 
különleges: a magyar szabadalmú gép által frissen őrölt sóda-
ra olyan parányi szemcsékből áll, amely talán leginkább finom 
füstre vagy ködre emlékeztet, s ha mélyen beszívjuk a tüdőnk-
be, a tengerpartok hangulatát idézi az illata. Eközben persze a 
mikroszkopikus részecskék a szervezetbe jutva nem tétlenked-
nek, hanem megkezdik áldásos munkájukat: tisztítják a tüdőt 
(a  hörgőket is), hatékonyan elmulasztják az allergia következ-
tében kialakult nyálkahártya-duzzanatot, torokgyulladást, orrfo-
lyást és szemviszketést, megszüntetik a krónikus légcsőhurutot, 
és hosszú távú segítséget nyújtanak különféle bőrbetegségek, 
így például pikkelysömör esetén. Jóllehet, az asztma gyógyít-
hatatlan betegség, de a mai modern gyógyszerek folyamatos 
alkalmazásával gyors és jó hatást lehet elérni a rohamok és a 
tünetek csökkentésében. A kezelések többek között hatásosak 
még sinusitis (arc üreggyulladás) és bronchitis esetén is, de a 
dohányosoknak is segít megtisztítani a légzőrendszert a lerakó-
dásoktól, így csökken a légzőszervi betegségek kialakulásának 
valószínűsége. A 0,5–5 mikron méretű sószemcsék bejutnak 

az alsó légutakba és a tüdő legkisebb hörgőibe is. A só gyulla-
dáscsökkentő és antibakteriális hatása következtében csökkenti 
a baktériumok szaporodását, segíti a váladék felszakadását és 
kikerülését a szervezetből. A légutak megtisztulnak, és a kelle-
metlen tünetek csökkennek.

A gödöllői AREC terápiás helyiség a Gábor Áron utca 1. szám 
alatti Fókusz üzletház emeletén található.

Előzetes bejelentkezés szükséges a 20/547-5538-as tele-
fonszámon.

A sportpálya védelméért
Kedves isaszegi gyerekek, szülők, nagyszülők!
Kérek minden rendszerető állampolgárt, aki ügyel a környezeté-
re, hogy óvjuk meg a sportpályát és a játszóteret a rongálóktól. 
Mindannyian azt szeretnénk, ha utódaink is használhatnák, ha 
tiszta és egészséges környezetben játszhatnának a gyermekeink 
és az unokáink. 

Örülünk, ha egyre több a mozogni vágyó fiatal, ezért kérünk 
mindenkit, hogy rendeltetésszerűen használja a sportpályát és 
annak környékét. Ne a frissen vetett füvön fusson, hanem a szé-
lén! Kutyákat ne vigyenek be a játszótérre, ahol a kisgyermekek 
homokoznak!

Sajnos az utóbbi években elszaporodott a játszótéri játékok 
megrongálása, a szemetelés, a fajátékokon rendszeresen ugrál-
nak nagykorú fiatalok. Gyakran összetörik a faházban levő pado-
kat, kiborítják a fa szemetesládákat, összezúzzák a mászókákat, 
belevésnek írásokat az esővédő házikóba, felszedik a burkolatot, 
és így tovább. 

Az utóbbi egy évben a spotpályát folyamatosan füvesítjük, 
locsoljuk és gondozzuk, ezért élvezhetjük a pálya szépségét, va-
lamint a szabadban való mozgás örömeit. Kérem, hogy óvják 
meg a környezetet, ne szemeteljenek, a kutyaürüléket szedjék 
össze, és a mellékhelyiségek tisztaságára is ügyeljenek.

Minden erőmmel azon vagyok, hogy az isaszegi gyermekek 
és ifjak megszeressék a futballt, a mozgást, a sportot, és hogy 
egészséges, boldog felnőtté váljanak.

Köszönettel:
Kovács János, a sportpálya gondnoka



XII. évfolyam, 6. szám • 2013. június 15

Isaszegi dzsúdósok sikere
30 mérkőzésből 23 győzelem – ezt az eredményt érték el gyermekeink, az Isaszeg Bázis Sport Club ifjú dzsúdósai a Bu-
dai Ifjúsági Sportegyesület által május 4-én, Dunakeszin megrendezett versenyen. A megmérettetésen hét sportklub 69 
versenyzője lépett a tatamira. Gyermekeink kimagasló teljesítményének eredményeképpen a részt vevő sportegyesületek 
közül a Bázis SC hozta el a legtöbb érmet.

Hogyan jutottunk idáig? Fokozatosan, rendszeresen, módszere-
sen. Elvégezzük a munkát: fejlesztjük a képességeket, a tech-
nikát, a taktikát, mindezt jókedvvel, játékosan, mégis elszántan 
és tudatosan. Az elején még senki sem tudta, hogy az az irány, 
amit vettünk, hová vezet, de most, az első év végén már a gye-
rekek, a felnőttek és a szülők is képet kaphattak arról, hogy mit 
jelent járni a bushidót, a harcos útját. 

És hogy miért éri meg? Ez nemcsak a rendszeres testedzés-
ről, az egészségről, az akarat fejlesztéséről, egy jó csapatról, a 
csapatszellemről, az önvédelemről, a kihívásokról, az elvégzett 
munkába vetett hitről, hanem mindezek összességéről szól, 
amit a harcművészet, a küzdősport által kaphatunk. Nekem sze-
mély szerint mindkét gyermekem, Gyuri és Laci is erősíti ezt 
a lelkes csapatot, és örömmel tölt el, hogy hétről hétre látom 
őket fegyelmezetten, kitartóan dolgozni, egy helyes értékrend 
mentén fejlődni. Ovisok, sulisok, fiatalok és apukák részvételé-
vel októberben indult útjára ez a csapat, a mi kis seregünk, akik 
a hosszú távú céloknak megfelelően biztos alapot építettek ki a 
helyi dzsúdó- és jiu jitsu-sport számára.

A küzdősport nem könnyű kenyér, s a dunakeszi versennyel 
eljött az idő az első megmérettetésre, az első kihívásra, amit vál-
lalni kellett. Gyermekeinknek életükben először kellett felmenni 
a tatamira, ahol egyedül voltak, és már nem segíthetett nekik 
apu, anyu, és az edző is csak a szőnyeg széléről biztathatta őket. 
Jól sikerült a felkészülés, így bátran, kiegyensúlyozottan, nagy 
reményekkel telve vágtunk neki a versenynek. Stágel György 
és Tóth Ákos révén azonnal négy győzelmet zsebeltünk be, és 
ez megadta a várt lökést a további küzdelmekhez. Ezután Nagy 
Tímea óriási küzdelemben a csoportjában lévő mind a négy fiú 
ellenfelét legyőzve aranyérmet szerzett. Eközben a másik pás-
ton Kovács Benedek szintén négy magabiztos győzelemmel 
újabb aranyat hozott a Bázis csapatának. Stágel Lacika, a csa-
pat legkisebb tagja a túlerővel szemben is felküzdötte magát 
a dobogó harmadik fokára. Ebben a felfokozott hangulatban a 
mi Szarvas Marcinkat még a sérülése sem tántoríthatta el at-
tól, hogy két győzelmet szerezve egy bronzérmet zsebeljen be. 
A Singljár testvérek, Detti és Ádám is kitettek magukért. Ádám 

három győzelemmel a döntőig jutott, és ezüstérmet szerzett. 
Végül Hellinger Ricsi tette fel az i-re a pontot négy győzelmével, 
így egy újabb aranyéremmel gazdagodott a csapat. Jó érzés volt 
isaszeginek lenni és a Bázis SC pólóját viselni.

Gratulálok a csapatnak, ne feledjétek, ez még csak a kezdet, 
megyünk tovább, és biztos vagyok benne, hogy még sok siker, 
boldog és értékes pillanat áll előttünk. Ezúton is köszönet a bi-
zalomért, a biztatásért és a sok pozitív visszajelzésért.

Stágel György edző
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emlékműsor
Június 4., 18.00:� A nemzeti összetartozás napja – Városi megemlékezés a 

Trianoni szerződés 93. évfordulóján. Helyszín a Hősök és Áldozatok Em-
lékparkja

ÖsszejÖvetel
Június 8., 18.00:� A ’60-as és ’68-as Csata Táncegyüttes tagjainak találkozója 

a művelődési otthonban

előadás
Június 16., 10.30:� A Klapka György Általános Iskola és AMI művészeti iskolás 

tanulóinak évzárója a művelődési otthonban

véradás
a művelődési otthonban
Június 18., 13.00–18.30

hagyományőrzés
Június 23., 18.00:� Szent Iván-éji tűzugrás a Liget téren. Információ a plaká-

tokon és művelődési otthon honlapján.

nyári programok gyermekeknek
Június 17–21.:� Nyári napközis tábor a művelődési otthon szervezésében.

Minden nap más-más mozgalmas, színes programmal várják a nyári szün-
idejüket töltő gyermekeket. Részletes információ a plakátokon, illetve a 
művelődési otthon honlapján 

Június 27., 15.00–18.00:� Kimegyünk a térre 1. – Gyere te is, játsszunk 
együtt! A művelődési otthon dolgozói a nyári szünetben számos alkalom-
mal várják a gyermekeket városunk terein játékokkal és foglalkozásokkal. 
Első találkozó a sportpályán. A következő időpontok és helyszínek meg-
találhatóak a plakátokon, illetve a művelődési otthon honlapján

júliusi előzetes
Július 4., 15.00–18.00:� Kimegyünk a térre 2. – Gyere te is, játszunk együtt! 

Ez alkalommal az Ady Endre utcai játszótéren várjuk a gyermekeket játé-
kokkal és foglalkozásokkal

szolgáltatások 
a művelődési otthonban
Június 3., 18.00:� KRESZ-tanfolyamra jelentkezés és tájékoztatás
Június 17., 14.00–18.00:� A Zöld Híd Régió Kft. (hulladékgyûjtés és -szállí-

tás) ügyfélszolgálata

programajánló
Kulturális, ünnepi megemlékezés  
és faluvégi vigalom

 
A Magyarok Szövetsége és a Nemzeti Érzelmű Péceliek Baráti Köre szeretettel 
meghív mindenkit a Magyar megmaradjék elnevezésű, 2013. július 4–7. között 
megrendezni kívánt rendezvényére.

A jótékonysági rendezvénnyel egybekötött kulturális, ünnepi megemlékezés és 
faluvégi vigalom célja a gyűjtés egy erdélyi kis falu, Holtmaros iskolájának felújításá-
ra. (Az épület állapota annyira leromlott, hogy a működéséhez szükséges engedé-
lyeket visszavonták, így a gyerekeknek más településekre kell eljárniuk.)

A rendezvény időpontjának megválasztásával a szervezők egyben tisztelegni 
szeretnének a 907. július 4–7-én lezajlott Pozsonyi csata hőseinek emléke előtt is. 

A rendezvény hangulatos környezetben, az M0 Péceli lehajtójánál, a Biker’s Pub 
motoros parkban és a péceli hosszúréti zöldövezetben, a Rákos patak partján lesz 
megtartva. A háromnapos rendezvény sok-sok érdekes és színvonalas programot 
kínál felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. A napra és időre lebontott részletes 
program a www.baratikorpecel.hu honlapon megtekinthető. A napközbeni prog-
ramok ingyen látogathatóak. Koncertekre a jegy elővétellel vásárolható a 30/952-
1939-es telefonszámon, illetve az info@baratikorpecel.hu e-mail címen június 3-ig.  
A koncertek 12 év alatt ingyenesek, 12–18 éves diákoknak és nyugdíjasoknak 20% 
kedvezmény!

MEGHÍVÓ
Emlékezés Árpád-házi Szent Kingára  

Az Együttműködés Isaszegért Egyesület és az isaszegi Falumú-
zeum szeretettel meghívja önt és kedves családját a középkori  

Szent Márton-templomban 2013. június 8-án 15 órakor kezdődő 

lEnGyEl délutÁnra.
A rendezvény fővédnöke: 

Gulyka József plébános, kerületi esperes, címzetes prépost.
A délután szervezője: 

dr. Dürr Sándor, Együttműködés Isaszegért Egyesület
Program:

HEJNAŁ (krakkói kürtszó) – Mátyus Szabolcs, 7. a osztály
BOLDOGASSZONY ANYÁNK – népi himnusz

A MI ATYÁNK – OJCZE NASZ  
– elmondjuk együtt, magyarul és lengyelül

BOŻE COŚ POLSKĘ – ISTEN, KI LENGYELHONT  
– katolikus himnusz lengyelül

SZENT KINGA KRAKKÓI HERCEGNŐ ÉLETE  
– Onódi Szabina, 6. b osztály

IMÁDSÁG SZENT KINGÁHOZ  
– Muratovné Dürr Éva tanársegéd, Katolikus Egyetem

A SÓKRISTÁLY KINCSE – Kinga gyűrűje (legenda)  
– Szöllősi Levente, 6. b osztály

STARY SĄCZ – ÓSZANDEC – Simon Kristóf, 6. b osztály 
A KLARISSZÁK – Horváth József, 8. a osztály

A LENGYEL–MAGYAR BARÁTSÁG HARMADIK  
ÉVEZREDÉBE VEZETŐ ÚT KAPUJA  

– Szalai Attila volt varsói diplomata

Közreműködik az Isaszegi Római Katolikus Egyházközség Szent 
Márton Énekkara Bene Sándorné tanárnő vezetésével, a Klapka 

György Általános Iskola és AMI művészeti szakos tanulói, felkészítő 
tanáruk: Kurunczi Imréné, valamint az iskola fúvós kamara-

zenekara Tóthné Ágoston Viktória tanárnő vezetésével: Mátyás 
Boglárka, Fodor Gergő, Ilyés Dóra és Jakab Emese tanulók fuvolán, 

Fercsikné Haász Veronika tanárnő zongorán.

A rendezvény után fogadás a katolikus otthonban  
(Templom u. 22.).

erdőn, mezőn a Gödöllői-dombságban 

Június 13-án, csütörtökön a Duna–Ipoly Nemzeti Park igazgatósága túrát szer-
vez. A túra során megismerhetjük a Gödöllői-Dombvidék Tájvédelmi Körzet 
jellegzetes erdeit, bejárjuk a vadregényes Locsodpuszta környéki csalitosokat, 
megismerkedünk a terület védett értékeivel, különlegességeivel. 
Táv: 15 kilométer. Találkozás: Reggel 8 órakor Isaszegen, a Szoborhegyen 
található honvédemlékműnél. Időtartam: 6–7 óra. részvételi díj: 350 Ft.
A programról információt nyújt Németh András, a Kelet-Pest Megyei Termé-
szetvédelmi Tájegység természetvédelmi őrkerületének vezetője a 30/236-
8351-es telefonszámon.

INGyeNeS üdülÉS TRSTeNábAN
2013. június 15–30. között. Információt nyújt  

Fuferenda Lászlóné a 30/358-3135-ös telefonszámon.
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ügyeleti ellátás
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját 
háziorvosuk áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 
óra között, pénteken 1130–1800 óra között készenléti szolgálat 
mûködik a sürgôs esetek ellátására, amely 2013. június hónap-
ban az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőnként dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., 
 tel.: 28/582-831; mobil: 30/831-1887
Keddenként dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
Szerdánként dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., 
 tel.: 28/493-288
Csütörtökönként dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., 
 tel.: 28/493-302; mobil: 20/928-3987
Pénteki ügyeleti beosztások júniusban
Június 7.: dr. Mészáros Zsolt
Június 14.: dr. Kürti József
Június 21.: dr. Eszlári Egon
Június 28.: dr. Tordai Gábor
Július 1–12. között dr. mészáros Zsolt háziorvos szabad-
ságon lesz, helyettesíti dr. Tordai Gábor a saját rendelési 
idejében.

Központi orvosi ügyelet  
Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 28/430-655 
Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel  
8 óráig, illetve hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 
órában
Gyermekorvosi rendelők  
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12., tel.: 28/493-250
Dr. Adamikné dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14.,  
tel.: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitva tartása szombaton és vasárnap
Ezüstkehely Patika: páros héten 8-tól 12 óráig
Liget Patika: páratlan héten 8-tól 12 óráig
éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, 
Tanácsház utca 4.; tel.: 28/452-851

Fogorvosi rendelô Rákóczi u. 10.; tel.: 28/495-237

Védőnői szolgálat Rákóczi u. 14.; tel.: 28/495-827

Közérdekű elérhetőségek
Isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi u. 45.
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 28/583-100
E-mail: hivatal@isaszeg.hu
Helyi rendôri járôrszolgálat 70/667-3535
mezôôrök 70/459-3301, 70/459-3302
Közterület-felügyelet (hívható munkaidôben)  
70/387-2698, 70/315-2314
Isaszegi Vízmű Nonprofit Közhasznú Kft.  
Rákóczi u. 18., tel.: 28/494-517
Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban: 

30/378-9971

Anyakönyvi hírek
a 2013. IV. 16. – V. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SZüLeTéSeK
Nagy Olivér, Szepesi Nóra, Sárközi Barbara,  
Kisréti Flóra Mónika

HáZASSáGKöTéSeK
Dévai Sarolta és Kovács Péter
Magyari Szilvia és Szőllősi Zoltán
Bánszki Judit és Suhayda László Jenő
Horváth Ilona és Major Ferenc
Csámpai Annamária és Búza Dániel
Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HALáLeSeTeK
Faragó Sándor (78 éves), Május 1. utca 57.
Móri János (83 éves), Március 15. utca 78.
Nagy Józsefné Nagy Ilona (75 éves), Szent István utca 42.
Ragács Istvánné Grznár Anna (77 éves), Klapka utca 8.
Csima Ferenc Béla (85 éves), Dózsa György utca 77.
A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Polgármesteri hivatal

Isaszegi üzem MINŐSÉGELLENŐRT keres
Feladatok: Autóipari műanyag termékek napi ellenőrzése és dokumentálása; nem megfelelő 
termékek kezelése.
Elvárások: középfokú végzettség, mérési tapasztalat kézi mérőeszközökkel, 3 műszakos 
munkarend, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előny, azonnali kezdés előny.
Jelentkezni lehet: TBMI Hungary Kft., Horváth Anita, 06-28/510-682.



III. Pünkösdi Ízcsata
Az Isaszeg Ízei Gasztronómiai Hagyományőrző Egyesület, vala-
mint a Mozdulj Velünk Egyesület szervezői szeretettel hívták vá-
rosunk főzni, illetve kóstolgatni szerető lakóit 2013. május 18-
ára a Liget térre. A színes programokat a szervezők biztosították, 
de a korábbi évektől eltérően – a megváltozott helyszín sajátos-
ságaiból adódóan – a főzéshez szükséges feltételekről, valamint 
a hulladékok elszállításáról minden csapat maga gondoskodott. 
A helyszín megváltoztatásának egyik indoka, hogy a programok 
között szerepelt az épülő BMX-pálya átadása is, hiszen az egy 
évvel korábban tett ígéretünket szerettük volna tartani. A bőví-
tés, kialakítás, használati feltételek aprólékos munkálatai folya-
matosan történnek fiataljaink igényei, elképzelései szerint.

Ezen a pünkösdi családi napon a gyermek- és a felnőttcsa-
patok szabadon választhatták egy hagyományos vagy tájjellegű 
étel elkészítését, akár egy otthon elkészített finomság kínálását.

A versenyre 28 csapat jelentkezett: Isaszegi Sport Egyesü-
let, Asszonykórus, Mazula Ildikó, Nyugdíjasok Baráti Köre, Ön-
segélyező Nyugdíjas Klub, Mozdulj Velünk Egyesület, Isaszegi 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, Április 6 Kör, Isaszegi Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület, Csatangolók, Kutka Béla, Kanalas Ist-
ván és bandája, MA-LAC konyhája, Mókus Őrs, Csiga-Biga csa-
pat, Borsocskák, Borsocskák 2, Gézen-gúzok, Boquilla Negra, 
Szőlösiék 3-as Fogat, Isaszegi Grilltestvérek, Csipet-Csapat ESE, 
dr. Kardos Gábor és barátai, Ötvenesek klubja, Polgár Vince, 
Csipet és Csapata, Isaszegi Pirates, Isaszegi Szent Márton Lo-
vas Hagyományőrző Egyesület.

A csapatok lelkesen várták a főzőhelyek kijelölését és a tűz-
gyújtást. A finomságok készítése közben ki-ki átlátogatott, kóstol-
gatott a szomszédoknál. Ez idő alatt Czeglédiné Marika, Könczöl 
Gábor, Mészárosné Piri, Palicskáné Kati és Zsinkó Kati, a zsűri 
tagjai figyelemmel kísérték a csapatok munkáját, így a kóstolga-
tásokat követően sor kerülhetett az eredményhirdetésre.

Kiváló eredményt az Isaszeg Sport Egyesület, az isaszegi 
Pirates, az Isaszegi Grilltestvérek, Kanalas István és Kutka Bé-
la bandája, a Mozdulj Velünk Egyesület és az Isaszegi Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat, az Április 6 Kör, dr. Kardos Gábor 
és barátai, valamint a Gézen-gúzok értek el. 

Különdíjat az Önsegélyező Nyugdíjas Klub tortája, kalácsa, 
süteményei, a Nyugdíjasok Baráti Körének finom reteklevese 
és sörös csülökje tésztával, valamint az Asszonykórus zöldbab-
levese és almás-habos süteménye érdemelte meg. A többiek 
emléklapot kaptak. A gyermekek részére Szászi Melinda arcfes-
tést készített. A Boquilla Negra klarinétosai szórakoztatták a je-
lenlévőket. Dohányos Mercédesz énekét csodálhattuk, valamint 
az Isaszeg Bázis Sport Club softball-bemutatóját láthattuk Bar-
tos Éva vezetésével. Nagy érdeklődéssel látogatták a gyerekek a 
művelődési otthon kézművessátrában az ott tartott foglalkozást 
is. Úgy gondolom, egy nagyon hangulatos napot tölthetett ve-
lünk mindenki, aki részese volt a rendezvénynek.

Hálásak vagyunk Lendvai Zoltánnak, Gulyka Józsefnek, Né-
meth Zoltán Szilárdnak, Harmati Lászlónak, a Damjanich-iskola 
pedagógusainak, Valkony Tóni bácsinak, Faragó Attilának, Vercsik 
Józsefnek, Vajda Tamásnak, Pogonyi Tibornak, Kovács Attilának, 
Marton Szabolcsnénak, Fityus Istvánnénak, Kövesdi Csabának, 
a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak, a MIN-OIL Kft.-nek, a 
Csata Vendéglőnek, Horváth Istvánnak és Ilonkának, Grznár Jó-
zsefnek és Jolikának, Zsinkó Lászlónak és Katinak, a Piri-Guszti 
virágboltnak, Pálinkás Zoltánnak, Lénárt Kornélnak, a Nyugdíja-
sok Önsegélyező Klubjának, az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köré-
nek, az Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek és az Együttmű-
ködés Isaszegért Egyesületnek önzetlenségükért, s mindazoknak, 
akik támogatták programunk sikeres lebonyolítását.

Köszönettel a Pünkösdi Ízcsata főszervezői: 
Mészáros Gusztávné, Könczöl Gábor, dr. Busai György


