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Részletek a képviselő-testület döntéseiből

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 2014. január 1-jétől az 
Új Széchenyi Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Prog-
ram 2011–2013. évi akcióterve alapján csatlakozni kíván az  
Önkormányzati ASP-központ felállítása című projekthez.

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
bizottságok, a társadalmi egyeztetés, valamint a TKKI szak-
mai ellenőrző véleményének figyelembevételével Isaszeg 
Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját (HEP) 2013. június 
18. napjával elfogadta, hatályosságát 2018. június 30-ig, fe-
lülvizsgálatának határidejét 2015. június 30-ig jelölte meg. 
A végrehajtásért felelős: Bilász Jánosné. A munkacsoportok 
vezetői, a HEP-fórum tagjai: Bakajsza Anna, Apróné Orosz 
Margit, Hasznosi Nikolett, Bene-Magyari Katalin.

A testület az Isaszeg szennyvíztelep fejlesztése beruházás 
támogatására és felügyeletére a képviselő-testület tagjaiból 
álló, háromfős munkacsoportot hozott létre, amelynek tagjai 
(a városfejlesztési, környezetvédelmi és közbiztonsági bizott-
ság javaslata alapján) Markel István, Mészáros Gusztávné és 
Borók Károly képviselők.

A képviselő-testület egyetértett a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ azon döntésével, hogy a Klapka György 
Általános Iskola és AMI által ellátott szakszolgálati feladatokat 
a jövőben a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gödöllői 
Tagintézménye (korábban Egységes Pedagógiai Szakszolgá-
lat) lássa el, azzal a kikötéssel, hogy ez a tanulók utaztatása 
nélkül, továbbra is az isaszegi Klapka-iskola intézményében 
valósuljon meg.

A képviselő-testület vételi szándék esetén külön érték-
becslés alapján kívánja értékesíteni az alábbi belterületi in-
gatlanokat.
Helyrajzi szám terület Cím

399 1734 m2 Rákóczi utca 56. (áruház)
461/3 1355 m2 Rákóczi utca 75.
461/4 1069 m2 Rákóczi utcai csempebolt
4015/5  9992 m2 wellness előtti terület
4015/6 9992 m2 wellness előtti terület
4015/7 9988 m2 wellness előtti terület
4015/8 9992 m2 wellness előtti terület
4015/9 9990 m2 wellness előtti terület
4015/10 9990 m2 wellness előtti terület

Az ingatlan bérbeadása esetén a minimális bérleti díjat az 
alábbiak szerint határozta meg.

Helyrajzi 
szám

terület Cím
Bérleti díj  
alsó határa 
(Ft + áfa/hó)

399
üzlet 1.: 
94 m2

Isaszeg, Rákóczi u. 56., pályáztatás 
nélkül bérbe adható üzlet

197 000

399
üzlet 2.: 
218 m2

Isaszeg, Rákóczi u. 56., pályáztatás 
nélkül bérbe adható üzlet

218 000

A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az önkor-
mányzat 7/2044. (III. 16.) sz. rendelete szerint bérleti szer-
ződést kössön a Rákóczi utca 56. (399 hrsz.) szám alatti két 
üzlethelyiség esetében azzal a jelentkezővel, aki a bérleti díj 
alsó összegét megfizeti.

Talajterhelésidíj-kedvezmény
A talajterhelési díj fizetésének kötelezett-
sége azt a kibocsátót terheli, aki a mű-
szakilag rendelkezésre álló közcsatornára 
nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási ha-
tósági, illetve vízjogi engedélyezés alapján 
szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi 
zárt szennyvíztárolót is – alkalmaz. 

Mentesül a díjfizetési kötelezettség 
alól az az isaszegi lakóhellyel rendelkező 
polgár:
– aki a 75. életévét betöltötte, és egye-

dül él;
– akinek a családjában az egy főre jutó 

jövedelem nem éri el a mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum 150 szá-
zalékát, egyedül élő személy eseté-
ben a 200 százalékát.

A képviselő-testület a helyi vízgazdálko-
dási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talaj-
terhelési díjra vonatkozóan úgy döntött, 
hogy a mentességre nem jogosult ter-
mészetes személy kibocsátó 90 százalé-
kos díjkedvezményben részesül. 

A gazdasági társaságok, az egyéni 
vállalkozók és az egyházak nem része-
sülnek díjkedvezményben, a felhalmo-
zott talajterhelési díj hátralékból adódó 
fizetési kötelezettségüket tizenkét hónap 
alatt, tizenkét egyenlő részletben köte-
lesek teljesíteni. A díjkedvezményt és a 
részletfizetési kedvezményt a 2012. feb-
ruár 1. napját követően keletkezett díj-
fizetési kötelezettség tekintetében kell 
alkalmazni. 

Felhívás
A zöldségféle élelmiszeranyag be-
szerzési eljárásának lefolytatására 
Isaszeg Város Önkormányzata 
pályázatot kíván kiírni. A zöldség-
félék beszerzésének éves tétele 
12,7 millió forint, a pályázati (be-
szállítási) időtartam 24 hónap.

Az önkormányzat felkéri azo-
kat a helyi vállalkozókat, akik részt 
kívánnak venni az eljárásban, 
hogy az Isaszegi Polgármesteri 
Hivatal titkárságán 2013. augusz-
tus 15-ig jelezzék a részvételi 
szándékukat, és adják le az elér-
hetőségeiket. 

Polgármesteri hivatal
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Változás az avar és a kerti hulladék égetésének rendjében

A módosított rendelet alapján a település teljes terüle-
tén kizárólag február 15-től május 15-ig, valamint szep-
tember 15-től november 15-ig, keddi, szerdai és pénteki 
napokon 10.00–18.00 óra között szabad égetni avart és 
kerti hulladékot. Avar és kerti hulladék nem égethető a 
tűzgyújtási tilalom időtartama alatt. Az országos tűzgyújtá-

si tilalom a település egész területére érvényes. Ünnep-
napokon és helyi ünnepeken az egész településen tilos 
az égetés. 

Különösen tilos a műanyagok, a gumik, a vegyi anya-
gok és mindennemű ismeretlen összetételű anyagnak a 
település közigazgatási területén történő égetése.

Tájékoztatás az intézményi étkezési térítési díjakról

Az étkezési térítési díj támogatása
Isaszeg Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján 
az intézményekben étkező gyermekek esetén az alábbi ked-
vezményben részesíti a családokat.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesü-
lő bölcsődés, óvodás, illetve 1–8. évfolyamon nappali rend-
szerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az intézmé-
nyi térítési díj száz százalékát biztosítja.

Az intézményi térítési díj ötvenszázalékos támogatása 
alanyi jogon jár annak a bölcsődés, óvodás, illetve 1–8. év-
folyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 
gyermeknek, aki három- vagy többgyermekes családban él, 
tartósan beteg vagy fogyatékos.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre  
való jogosultság
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:
– a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének; 
– természetbeni támogatásnak (júliusban és november-

ben); illetve
– az ingyenes tankönyvnek 
az igénybevételére.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jo-
gosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes kép-
viselő, illetve a nagykorú személy a lakóhelye szerint illeté-
kes települési önkormányzat jegyzőjénél kérheti. A jegyző a 
támogatásra való jogosultságot egy év időtartamra állapítja 
meg.

A jegyző abban az esetben állapítja meg a jogosultságot,
– ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jöve-

delem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 140 százalékát (2013-ban 
39 900 Ft);  

– ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes 
képviselő gondozza; vagy

– ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyaté-
kos;

– ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel az egyéb felté-
teleknek; vagy

– ha a fentiekbe nem tartozó esetekben a gyermek csa-
ládjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
130 százalékát (2013-ban 37 050 Ft), feltéve, hogy a 
vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon 
értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott 
értéket.

A térítési díjhátralék behajtásának  
jogszabályi háttere
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások téríté-
si díjáról szóló 29/1993. (II.17.) kormányrendelet szerint a 
nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyed-
évenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék be-
hajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében. Az 
intézményvezető a fenntartót – a jelzálogbejegyzés kezde-
ményezéséről való döntés érdekében – évente értesíti a fo-
lyó évi hátralékról.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
3/1993. évi III. törvény 119/B. § (1) bekezdése alapján az 
étkeztetést nem ellátási kötelezettség alapján végző szolgál-
tató, intézmény fenntartója az ellátásra kötelezett települési 
önkormányzattól követelheti az ellátott intézményi térítési dí-
ja és személyi térítési díja különbözetének – de legfeljebb 
az étkeztetés után egy ellátottra járó éves központi költség-
vetésről szóló törvényben biztosított támogatás időarányos 
részének – megfizetését, ha 
– a települési önkormányzat ellátási kötelezettségét teljesí-

tő szolgáltató, intézmény vezetője, az ellátási szerződés-
sel működtetett szolgáltató, intézmény fenntartója, az el-
látásra kötelezett települési önkormányzat vagy a bíróság 
az ellátott étkeztetésre való jogosultságát megállapította, 
és

– az ellátásra kötelezett települési önkormányzat az étkez-
tetést az ellátott részére nem biztosítja.

A törvény (2) bekezdése alapján az ellátásra kötelezett tele-
pülési önkormányzat mentesül az (1) bekezdés szerinti kö-
telezettsége alól, ha az általa biztosított étkeztetést az ellátott 
nem veszi igénybe.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alap-
ellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról 
és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 
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133/1997. (VII. 29.) kormányrendelet 6. § (1) bekezdése 
szerint ha a fenntartó eltérően nem rendelkezik, a személyi 
térítési díjat a gyermekétkeztetésnél legfeljebb egyhavi idő-
tartamra előre kell megfizetni.

Értesítés az étkezési térítési díjak  
hátralékának behajtásáról
Isaszeg Város Önkormányzata intézményeinek kimutatása 
szerint az étkezési térítési díj megfizetésének elmaradásá-
ból 2013. május 31-ig bezárólag az általános iskolákban 
1 060 382 Ft, az óvodákban 729 580 Ft hátralék keletkezett, 
amely összesen 144 nem fizető családot érint.

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének bi-
zottságai az óvodai és az általános iskolai étkezési térítési díj 

hátralékának csökkentése céljából – a fent említett jogszabá-
lyok alapján – az alábbiakról határoztak.

A fizetési meghagyás kibocsátása előtt azon hátralékos 
személyek részére, akiknek hatvan napon túli és húszezer 
forintot meghaladó térítési díjhátralékuk van, a térítési díj elő-
re történő megfizetése érdekében egyeztető tárgyalás meg-
tartását javasolták.

A térítési díj előre történő megfizetésének elmaradása 
esetén a fizetési meghagyás kibocsátása haladéktalanul vég-
rehajtásra kerül.

Az érintett díjhátralékosokat az Isaszegi Polgármesteri Hi-
vatal jegyzője még a nyár folyamán hivatalos levélben értesíti 
az egyeztető tárgyalás időpontjáról.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri interjú
Hatvani Miklós polgármestert az elmúlt időszakban Isa-
szeget érintő legfontosabb eseményekről, munkájáról 
kérdeztük. 

– Mi volt az elmúlt időszak legfontosabb eseménye 
városunk életében?

– Az idei évben történtek közül a rendőrőrs épületének 
átadását említeném, amelynek jelentőségét több fórumon, 
több alkalommal is kiemeltem már, s amelynek létrejötte 
azért különleges jelentőségű, mert Isaszegen soha nem volt 
még önálló rendőrőrs. Ehhez a gondolathoz kapcsolódik, 
hogy július 6-án, a város napján ünnepi képviselő-testületi 
ülést tartunk, amelynek során tárgyjutalomban részesítünk 
négy rendőrkollégát, akik a városunkban történt betörések 
felderítésében a legtevékenyebben vettek részt. Örömmel 
tájékoztatom az újságunk olvasóit, hogy az összes betörés 
elkövetője rendőrkézre került, és remélem, hogy az igaz-
ságszolgáltatás az elkövetőket nagyon hosszú időre kivonja 
majd a forgalomból.

– Polgármester úr, ön a Nemzeti Bűnmegelőzési Ta-
nács (NBT) tagja. Tájékoztatná az olvasókat a tanács 
munkájáról?

– 2013. május 17-én volt a legutóbbi ülésünk, amelyet 
Hatala József rendőr altábornagy, az országos rendőr-főkapi-
tányság volt parancsnoka, a tanács elnöke vezetett le. Az ese-
ményen dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, köz-
igazgatási és igazságügyi miniszter, valamint Pintér Sándor 
belügyminiszter is jelen volt. A tanács feladatául kapta, hogy 
dolgozza ki a nemzeti bűnmegelőzési programot, amely ter-
vezet formájában már elkészült, és átfogó helyzetelemzést, 
megoldási javaslatokat tartalmaz. Örömmel veszek részt az 
NBT munkájában, és nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy 
egy ilyen grémium tagja lehetek. Több hasonló jelentősé-
gű szervezetnek is a tagja vagyok már, és az ott kialakult 
kapcsolatokat szinte minden esetben fel tudom használni a 
városunk érdekében. Példaként említeném, hogy a tanács 

ülésén személyes barátságot kötöttem Markos Györggyel, 
a népszerű humoristával, aki a rendezvényen az Országos 
Polgárőr Szövetség elnökhelyetteseként vett részt. Meghí-
vásomra szívesen eljön hozzám mint magánemberhez, így 
a közeljövőben mindenképpen szerét fogom ejteni annak, 
hogy az isaszegi polgárőrség ülésén személyesen is részt ve-
gyen.

– Az új önkormányzati törvény a többcélú kistérségi 
társulásokat 2013. január 1-jével megszüntette. Isasze-
get ez a feladatellátásban hogyan érintette?

– A társulások önkéntes alapon, tagdíj befizetése nélkül 
továbbra is működhetnek. A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy Isaszeg a szabad társulás alkotmányos alapelve alapján 
a továbbiakban is részt kíván venni a Gödöllői Többcélú Kis-
térségi Társulás munkájában. Ez semmiféle anyagi ráfordítás-
sal nem jár majd, társadalmi alapon fog működni. 

– Milyen előnyökkel járhat Isaszeg számára az ilyen 
jellegű partnerség?
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Az Országgyűlés megalkotta a magyar nemzeti 
értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi 
XXX. törvényt. A törvény kimondja, hogy a nem-
zeti értékek megóvandó értékek, azok azono-
sításában, rendszerezésében, adataik nyilván-
tartásba vételében és folyamatos frissítésében, 
gondozásában a települési önkormányzatok is 
közreműködhetnek. 

A képviselő-testület döntött a Települési Ér-
téktár kialakításáról, és létrehozta az Isaszegi Te-
lepülési Értéktár Bizottságot. A bizottság feladata, 
hogy a jogszabályban meghatározottak szerint 
végezze el a településen fellelhető nemzeti ér-
tékek azonosítását, és hozza létre a városban ta-
lálható nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűj-
teményt. 

Az Isaszegi Települési Értéktár Bizottság meg-
választott tagjai: Könczöl Gábor, Majsa György-
né, Mészáros Gusztávné, Orlik József, Szmolicza 
József, Valkony Antal és Verseczkyné Sziki Éva.

a szerk.

– Meggyőződésem, hogy az együttműködés fontos fó-
rumoknak a helye, ahol a környékbeli polgármesterek talál-
kozhatnak, közös problémákat oldhatnak meg, illetve segít-
hetnek a másik település gondjaira megoldásokat találni. A 
társulás további előnyökkel is járhat Isaszeg esetében. Egyre 
erősebben körvonalazódik egy együttműködés a kisállat-te-
nyésztési kutatóintézet, a Szent István Egyetem, valamint 
Gödöllő és Isaszeg városa között. Ez egy olyan kutató-oktató 
program lenne, amely a gödöllői és az isaszegi horgásztavak 
sorsát oldaná meg hosszú távra. Elsőként a tulajdonviszo-
nyokat kell jogilag rendezni, átláthatóvá tenni, majd az em-
lített területen egy tudás- és turisztikai központ létrehozását 
tervezzük, amelyre igen jó esély látszik. További előnye lehet 
az együttműködésnek például, ha a partnerek közösen fog-
lalkoztatnak egy céget, így kedvezőbb áron tudják megren-
delni a szolgáltatást, mint külön-külön.

– Az önkormányzatok társulásának a gáz és a villa-
mos energia beszerzésénél is voltak előnyei.

– Valóban, jóval olcsóbban vételezzük az önkormányza-
ti fenntartású intézményeink számára a gázt, az elektromos 
áramot, valamint a közvilágítást, mint két-három évvel koráb-
ban. Ez egy évente megújítandó közbeszerzési eljárás, és az 
idei villamosenergia-közbeszerzés esetében a testület ismét 
úgy döntött, hogy vállaljuk a gesztori szerepet. Ez azt jelenti, 
hogy a hozzánk csatlakozó önkormányzatokkal közösen még 
tovább tudjuk csökkenteni az árakat. Az eljárást ősszel folytat-
juk le, így reményeim szerint a tél elején tudok beszámolni az 
isaszegi polgároknak arról, hogy még lejjebb sikerült vinni az 
energiaárakat. Sajnos a társuláson belül az energiabeszerzés-
nél elért árcsökkentést csak az önkormányzati ingatlanoknál 

tudjuk érvényesíteni. Szeretnénk, ha hasonló tárgyalások által 
a lakossági energiaárak mérséklésére is lehetőség nyílna. 

– Hol tart Isaszeg legfontosabb beruházása, a 
szennyvíztisztító építése?

– A régészeti feltárások befejeztével gőzerővel megindult 
az építés, de sajnos ahogyan a hóval, úgy az esővel sem volt 
szerencsénk. Az özönvízszerű esőzések következtében sár-
tenger alakult ki, emiatt ismét csúsztak a munkálatok. A káni-
kula kedvezőbb lenne a kivitelezés számára, viszont egyetlen 
munkatársat sem irigylek, akinek 40-45 fokos forróságban 
kell a szerelőgödrökben dolgoznia. Heti rendszerességgel 
működik egy munkacsoport, a képviselő-testület tagjaiból 
alakult kooperációs bizottság, amely felügyeli a kivitelezési 
munkákat. Bízom benne, hogy 2014 tavaszán határidőre át 
tudjuk adni a beruházást. A hír még nem hivatalos, de úgy 
tudjuk, hogy plusz 29 millió forint önerő-támogatást fogunk 
kapni a korábban már elnyert mellé.

– Itt a nyár, a pihenés ideje. Hogy telik a nyár önnek 
és családjának?

– Úgy gondolom, hogy ez a nyár is, mint a többi, na-
gyon sok munkával fog eltelni, de hála Istennek, jut egy hét, 
amikor a feleségemmel és barátaimmal megyünk nyaralni. 
Az elmúlt időszakban két jelentős esemény volt az életem-
ben: az ötvenedik születésnapomat, illetve a feleségemmel 
a harmincadik házassági évfordulónkat ünnepeltük. Ezúton 
szeretnék minden isaszegi polgárnak kellemes nyaralást, pi-
henést és feltöltődést kívánni.

– Köszönjük a beszámolót, munkájához további erőt 
és kitartást kívánunk!

Adorjánné Fehér Éva

Nemzeti értékek és hungarikumok
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Látogatás az épülő szennyvíztelepen
Isaszeg Város Önkormányzata az Orbán-kormány döntésének értelmében az Új Széchenyi terv keretein belül 
555 063 600 forint támogatást kapott a magyar államtól az isaszegi szennyvíztelep fejlesztésére. A beruházásnak 
köszönhetően a közeljövőben megoldódnak a jelenleg üzemelő szennyvíztelep kapacitásából és műszaki kialakítá-
sából adódó problémák, és a rendszer alkalmassá válik az Isaszegen keletkező szennyvíz közműves elvezetésére, 
biológiai tisztítására, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezésére.

Újra lendületet vett az isaszegi szennyvíztelep-beruházás, 
miután a tavaly októberben indult építkezést nagyban meg-
nehezítette az időjárás. Az időközben felszínre került három-
ezer éves régészeti leletek miatt ásatások kezdődtek, ame-
lyek idén májusban értek véget. Ezt követően nagy ütemben 
kezdődtek meg a kivitelezési munkák. A szokatlanul sok eső 
azonban most sem kedvez, de minden erőfeszítést meg kell 
tenni, mivel a munkákat szigorú határidőre, 2014 májusára 
be kell fejezni, különben elveszhetnek a támogatások. Szent-
péteri Árpád, a kivitelező vállalat területi igazgatója elmondta, 
hogy elkészült az egyik műtárgy alapja, és jelenleg a főépület 
alaplemezének vasbetonját szerelik. Ezután felállítják a to-
ronydarut, s ennek segítségével emelik a helyükre a szerke-
zeteket. A régi telepet sem bontják le, mert az a szippantott 
szennyvíz kezelését végzi a jövőben.

Padányi József, az önkormányzat építésügyi és beruházá-
si osztályvezetője hangsúlyozta az együttműködő szervek kö-
zötti jól működő emberi kapcsolatokat, ami fontos körülmény 
a beruházás megvalósításában. Az építkezés időbeli csúszása 
miatt a próbaüzem idejének rövidítését kérvényezik. 

A projektgazda, dr. Báthory Gergely, a Campo Consulting 
Zrt. vezérigazgató-helyettese a pénzügyi bonyolításért fele-
lős. Elmondta, hogy a beruházás 653 millió forintba kerül, 
amelyhez a beruházó isaszegi önkormányzat 550 millió fo-
rintot nyert pályázat útján, és az önrész csökkentésére továb-
bi lehetőségeket igyekeznek kihasználni. Említette, hogy a 
vízközmű-beruházások áfamentesek, s ez számottevő meg-
takarítást jelent. Reményei szerint ez a beruházás az önkor-

mányzatnak nem kerül majd pénzébe. (Kivétel ezalól a talaj-
szondák és az aggregátor építési költsége, illetve az ásatások 
bekerülési összege, amelyeket az önkormányzatnak kell fi-
nanszíroznia, s amely mindösszesen körülbelül húszmillió 
forintot jelent.)

A közműtársaság ügyvezető igazgatója, Ritecz György né-
hány szabálytalanságra hívta fel figyelmet. Az új tisztító telje-
sítménye napi 1300 köbméter, s ezáltal már – az uniós elvá-
rásoknak megfelelően – a rendszerbe kapcsolható Ilkamajor, 
Szentgyörgypuszta és akár az üdülőterületek is. Azt azonban 
már nem bírná el, ha a csapadékvíz is bekerülne a rendszerbe, 
ezért a szabálytalan bekötések ellenőrzésére (amely a pályá-
zatban szigorú előírás) rövidesen sort kerítenek, és ellenőrzik 
az illegális csatornabekötéseket is. Célszerű tehát megszüntet-
ni a szabálytalanságokat még az ellenőrzések előtt.

A csatornahálózatra való csatlakozás díja 170 ezer forint. 
Részletfizetésre is van mód, és már az első befizetés után 
megtörténhet a bekötés. Az ebből összegyűlt pénz jelenleg 
50 millió forint, amely a beruházás finanszírozásához adód-
hat, így tehát a lakosság is jelentős mértékben hozzájárul a 
szennyvíztisztító épüléséhez.

A dagasztott sártenger, a csattogó gépek, a borongós, pá-
rás idő nehezen sejteti a képet, amelyben a XXI. század mo-
dern, környezetet védő alkotása fog megjelenni. A jövőben 
az ideérkező nem lát majd mást, csak szép, zöld mezőn egy 
üvegpalotát, amelyben buja növények takarják az alattuk fo-
lyó szennyes munkát.

Dr. Kardos Gábor



Ezüstöm, aranyam nincs, de amim van, azt neked adom. 
(Apostolok cselekedetei 3, 6.)

Június 8-án az Együttműködés Isaszegért Egyesület és a Falumúzeum szer-
vezésében lengyel délutánt tartottak a középkori Szent Márton-templomban, 
amelyen Árpád-házi Szent Kingára emlékezett a több mint 130 fős közön-
ség. A rendezvényt dr. Dürr Sándor, a lengyel délután szervezője vezette. 
A rendezvény fővédnöke Gulyka József plébános, kerületi esperes, címzetes 
prépost volt.

A közönség itt láthatta először együtt Proksza Gyöngyi isaszegi festőmű-
vész három különböző ábrázolású Árpád-házi Szent Kinga-festményét.

A rendezvény színvonalát nagymértékben emelte a Történelmi Vitézi 
Rend isaszegi alegységének, a Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület és 
az Isaszegi Szent Márton Lovas Hagyományőrző Egyesület tagjainak a rész-
vétele.

A megemlékezés után szerény fogadás keretében baráti hangulatú be-
szélgetés zajlott a katolikus otthonban. 

A szervezők ezúton szeretnék megköszönni a közreműködőknek és a tá-
mogatóknak a rendezvény létrejöttéhez nyújtott segítségüket.

Szerkesztőség

Ûrnapja
A katolikus egyház idén június másodikán ünnepelte az úrnapját. Ez egy változó 
időpontú ünnep, mindig a pünkösd utáni második vasárnapon. 

Hogy valójában mi is az úrnapja? Krisztus szent teste és vére, vagyis az 
eucha risztia ünnepe, amit a hívek körmenettel ünnepelnek. Célja kettős: hitval-
lás, valamint Krisztus felmutatása a világnak, illetve a világ hódolatának kifejezése 
Krisztus felé. Már a középkorban ismertek voltak a budavári körmenetek.

A néphagyományban az úrnapi körmenet a legünnepélyesebb hitvallás, az 
egyházhoz tartozás kifejezésének alkalma, amelyhez a hívek négy sátrat (oltárt) 
készítenek, gazdagon díszítve virágokkal, ágakkal. A pap az oltáriszentséget bal-
dachin alatt viszi, a gyermekek virágszirmot hintenek előtte. Az oltárokhoz érve 
a pap az oltáriszentséget az oltárra helyezi, majd felolvas egy-egy evangéliumi 
részt az eucharisztia alapításáról. 

Így zajlik ez az egyházi ünnep Isaszegen is. A körmenet útvonala a Temp-
lom utca, ahol két oltár várja Krisztust és az őt ünneplő híveket. Az elsőt Ragács 
Istvánék családi háza előtt készítik, ahol idén már hatvankettedik alkalommal 
készült el az oltár. A második a katolikus otthon előtt készül. A tiszteletadás itt is 
őrzi a hagyományokat, mert a régi nagy körmenetnél a Templom utca 50. szám 
alatti ház előtt volt a sátor, ahol most Csatáriné Dobos Zsuzsanna és családja 
él. Az ő irányításával készül a második oltár díszítése. A körmenet a Damjanich 
utcán halad tovább a Rákóczi utcára, ahol a harmadik sátrat a Sárvári család ké-
szíti. Itt meg kell említeni Ragács Mihályékat is, ahol valamikor szintén volt sátor. 
Néhány évvel ezelőtt a körmenet egészen a Magyar utcáig elment. A negyedik 
sátor idén a Grznár húsbolt parkolójában épült, Ecseri Pálné irányításával és a se-
gítők toborzásával. Itt Csatári Józsefné Kati néni és családja hosszú évekig várta 
Krisztus szent testét, amíg az ingatlanukat el nem adták.

Köszönet minden hívőnek, aki bármivel is hozzájárult e szép esemény meg-
ünnepléséhez.

Ecseri Pál

Emlékezés 
Árpád-házi Szent Kingára
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A nemzeti összetartozás napja
Június 4-én, a trianoni békediktátum kilencvenharmadik évfordulóján városi megemlékezést tartottak a Dózsa 
György Művelődési Otthonban. A történelmi rendezvényen beszédek, versek, idézetek hangzottak el, amelyek elő-
adói Verseczkyné Sziki Éva, a művelődési otthon igazgatója, Verseczki Evelin tanárnő, dr. Kardos Gábor alpolgár-
mester és Bodrogi Imre, a Történelmi Vitézi Rend tagja voltak. Énekelt a Klapka György Általános Iskola és AMI 
kórusa, Bene Sándorné vezényletével. 

Dr. Kardos Gábor alpolgármester az 
1920. június 4-i trianoni békeszerző-
dés súlyos következményeiről, valamint 
a magyar nemzet megmaradásához a 
jelen korban nyújtható megoldásokról 
beszélt a hallgatóságnak. Beszédéből 
alább idézünk.

Az első világháborút lezáró béke-
diktátumban veszteségeink kibírha-
tatlan súlyúak voltak. Az ország el-
vesztette a területének kétharmadát 
és a lakosságának körülbelül a felét. 
A meghúzott határvonalak közvetlen 
környezetében több mint egymillió 
magyar élt egy tömbben, és összes-
ségében 3,2 millió magyart rekesz-
tettek ki a hazájából. A számadatok is 
borzasztóak, de még borzasztóbbak 
az emberi sorsok, amelyek a számok 
mögött vannak. […]

A bekövetkező tragédia sokkolta a 
társadalmat. A gyászt, a veszteségér-
zést csak a költők tudták kifejezni. Az 
ezt követő Horthy-rendszer eredmé-
nyesen állította talpra az országot, és 
sikeresen tartotta előtérben a revízió 
kérdését. Anglia egyetértésével a bé-
csi döntések igazságosan rendezték a 
határokat a nemzetiségek elhelyezke-
dése alapján. Magyarország területe 
173 ezer négyzetkilométerre növeke-
dett. A háború aztán újra elvitt min-

dent, és következett a szovjet érdekek 
kiszolgálása. […]

Trianonra azóta sincs megoldás. 
Természetesen  azóta is vicsorognak 
ránk a kisantantból. Nyelvtörvénye-
ket alkotnak, folyik a magyarüldözés. 
Szomszédaink elméleteket gyártanak 

a bűneik igazolására. A magyarság 
száma drámai módon fogy az elcsa-
tolt területekről. […]

Megoldás lehet Trianonra, ha a 
tömbben élő magyarság autonómia-
törekvését támogatjuk, amire van 
esély. Megoldás lehet, ha magunkba 
nézünk, és nemzeti érdekeinkért ösz-
szefogunk.  Megoldás, ha az elmagá-
nyosodás, a Nyugat-majmolás helyett 
újra családokban élünk, közösségekbe 
járunk, örömmel fogadjuk születendő 
gyermekeinket, és nem adjuk át ma-

radék országunkat az újabb követe-
lőknek.  Megoldás, ha tisztességesen 
és becsületesen dolgozunk, ismét a 
keresztény erkölcsök szerint élünk, 
amelynek következtében maradék ha-
zánk gazdaságilag, kulturálisan kima-
gaslik a környezetéből. Megoldás, ha 
gyermekeinket magyarnak neveljük, 
akik tiszteletben tartják a többi nem-
zetiségeket, és talán együtt, rivalizálás 
és birtoklás nélkül, közösnek tekintik a 
Kárpát-hazát.

Nem megoldás a beletörődés. 
Amíg egyetlen magyar is él a szülő-
földjén, és magyarnak vallja magát, 
addig nem fogadhatjuk el ezt az igaz-
ságtalan helyzetet. Elválaszthatnak 
egymástól, de szét nem választhatnak.

Az igazság reményében emlé-
kezünk kegyelettel édes hazánkra, a 
történelmi Magyarországra, amely a 
múltunk kitörölhetetlen, szentséges ré-
sze. Kívánom, hogy adjon a múlt erőt 
és példát a nemzet összefogásához. 
Isten, áldd meg a magyart!

A rendezvényen felemelő élményt 
nyújtott a hatvannégy vármegye címe-
reit ábrázoló zászlók sokasága.

Köszönet a közreműködő segítsé-
gért a Klapka- és a Damjanich-iskola 
diákjainak, pedagógusainak. 

A rendezvényt a Hősök és Áldoza-
tok Emlékparkjában koszorúzás zárta.

Szerkesztőség
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Az Isaszegi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kiemelten fontos feladatának te-
kinti a fiatalok országhatárokon átnyúló kapcsolatainak erősítését. 

Az idei SztárLáb fesztivált június 1-jén rendezték meg Isaszeg sportcsarnoká-
ban, ahol a modern táncművészetből kaphattunk ízelítőt. A megnyitó a dányi ma-
zsorettcsapat felvonulásával és bemutatójával kezdődött. A határon túli vendé-
geinket, akik Trstenából (Szlovákia) érkeztek, a sportcsarnokban fogadtuk, ahol a 
helyi résztvevőkkel együtt próbálhattak a táncversenyre. 

A versenyt és a gálát Horváth István vezette. A versenyszámokat egy öt főből 
álló zsűri bírálta, amelynek elnöke Thury Christopher, tagjai pedig Harmati László-
né, Pallós Istvánné, Pásztor Zsófi és Bagó Betrix voltak. 

A gyermekek 24 produkcióval léptek fel, három korcsoportban és többféle 
kategóriában. 6–10 évesek: tviszt, akrobatikus rock and roll, csacsacsa, hiphop és 
társastánc; 11–14 évesek: hiphop, akrobatikus rock and roll és szamba; 15–20 
évesek: jive, akrobatikus rock and roll, hiphop és csacsacsa.

Nagyon színvonalas produkciókat láthattunk mind a vendégektől, mind a helyi 
nevezőktől. A verseny ideje alatt a jelenlévők a sportcsarnokban kialakított büfé-
ben fogyaszthattak. Amíg a zsűri meghozta döntését, addig a gyerekek és kísérőik 
megismerkedhettek a külföldről érkezett versenyzőkkel, majd megvacsoráztak a 
galérián kialakított étkezőben. Köszönet Fáy Péternek és Szamosi Gábornak, akik 
a hangosítást biztosították a rendezvény ideje alatt. A gála 18 órától az iskola sport-
csarnokában folytatódott, ahol kihirdették a verseny végeredményét.

A gálán a nyertes táncosok mellett fellépett a dányi mazsorettcsoport (veze-
tőjük és felkészítőjük Szaluter Tünde), majd őket követték a Zselízből érkezett 
lánycsapat táncosai. 

További szereplők: a Boquilla Negra klarinétegyüttes, Orosz Balázs (ének), a 
Klapka György Általános Iskola és AMI ütős tanszakának diákjai, Zumba Viki, Vojt 
Zsanett, a Klapka-iskola táncosai (akik csacsacsát adtak elő), az Isaszeg Bázis Sport 
Club zumbásai, a Csatangolók tánccsoport és az Isaszegi Asszonykórus (akik meg-
lepetésünkre kánkánt táncoltak). A gálaműsort díjkiosztás és mazsorettek (Dány–
Zsámbok) zárótánca zárta, majd a Boquilla Negra zenéje mellett a SztárLáb-torta 
felszeletelése, illetve Kocsárdy Nóra vezetésével egy kis Harlem-shake követke-
zett. Ezután egy közös tombolasorsoláson vehettek részt a vendégek. 

A rendezvény fővédnökei voltak: Isaszeg Város Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzata, Hatvani Miklós polgármester, Koháry Orsolya, a Damjanich János Álta-
lános Iskola igazgatónője.

Köszönjük minden vendégünknek és a fellépő együtteseknek, hogy elfogadták 
a meghívásunkat, és értékesebbé varázsolták ezt a napot.

Mészáros Gusztávné

A verseny végeredménye

6–10 éves korosztály: 
I.  Soós D. Alexandra–Korsovetzky Fanni–Szőllő-

si Blanka–Rózsa Regina; Marton Anna–Mazur 
Dóra–Perovits Katalin–Kiss Héda–Kovács 
Vivien. Felkészítő: Dudás Tibor

II.  Kassuba Lívia–Ragács Réka–Zemen Adrienn–
Kocsis Ida. Felkészítő: Kocsárdy Nóra. Lesták 
Fanni–Somodi Tamara–Pásztor Rebeka–Ur-
bán Laura, Lukács Vivi–Kádár Niki–Budavári 
Bernadett. Felkészítő: Szaluter Tünde

III. Czakó Boglárka–Fehérvári Hanna–Nagy 
Dóra–Gargavölgyi Virág; Schnell Antónia–La-
katos Petra. Felkészítő: Petróczi Melinda. Tóth 
Máté–Tóth Lora–Istvánfi Bíborka–Farkas Erika. 
Felkészítő: Vojt Zsanett

11–14 éves korosztály I.
I. Mészáros Rebeka–Goda Viktória–Kollár 

Nikoletta–Hévizi Tünde–Pólya Tamara–Kurali 
Barbara (Zselíz)

II. Papp Janka–Görbe Petra–Lovász Zsófia–Solti 
Dorottya. Felkészítő: Petróczi Melinda. Rubint 
Noémi–Kaszás Dóra–Nagyváradi Kitti; Győri 
Sarolta–Mátrai Szimonetta–Palaga Szimonet-
ta–Berényi Ágota. Felkészítő: Szávuly Attila. 
Ruda Mercédesz–Hajdu Nóra–Dohányos Me-
linda–Surman Anita. Felkészítő: Vojt Zsanett

III. Kancsal Vivien–Pain Bianka. Felkészítő: Ge-
rendás Hajnalka

11–14 éves korosztály II.
I. Mendi Natália–Szakadáti Csilla–Hajdu Nikolet-

ta–Gulyás Antónia
II. Veres Alexandra–Béres Bernadett Fanni. 

Felkészítő: Vojt Zsanett. Lukács Viktória–Varga 
Regina. Felkészítő: Petróczi Melinda. Gódor 
Fanni–Boda Réka–Urbán Petra–Bényi Bea; 
Bánovics Dóri–Németh Kamilla. Felkészítő: 
Szaluter Tünde

III. Lembacher Kitti–Kovács Virág–Molnár 
Boglárka–Pergel Tímea–Szabó Sára; Pécsi 
Viktória–Barta Vanda. Felkészítő: Petróczi Me-
linda. Szabó Viktória–Szatmári Viktória–Gyurik 
Lilla; Bogár Bianka–Bonczidai Boglárka–Ivony 
Viktória–Pakuts Adél. Felkészítő: Vojt Zsanett

15–20 éves korosztály
I. Ács Nóra–Márkus Nikolett–Béres Brigitta–Kre-

kács Dominika–Krekács Fanni. Felkészítő: 
Petróczi Melinda

II. Valter Enikő–Jobbágy Alexandra. Felkészítő: 
Kocsárdy Nóra. Kovács Kristóf–Ruda Bettina. 
Felkészítő: Vojt Zsanett

III. Szabó Luca–Máté Vivien–Farkas Bernadett–
Mikes Nóra. Felkészítő: Petróczi Melinda

VI. Nemzetközi SztárLáb Modern Táncfesztivál
SztárLáb az Isaszegi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Damjanich János Általános Iskola rendezésében
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Biblioterápia
Ősszel biblioterápiás foglalkozássorozat indult az isasze-
gi Jókai Mór Városi Könyvtárban Könyv-fonó címmel. Há-
rom-négy hetente ültünk össze egy viszonylag kis létszámú 
lelkes csoporttal, hogy közösen olvassunk és értelmezzünk 
irodalmi szövegeket. Az értelmezés főként saját, személyes 
élményeken keresztül történt, amelyeknek megosztásával 
jobban megismertük egymást, önmagunkat s talán az egész 
kapcsolati hálót is, amelyben élünk.

A közös munka megalapozásához Kosztolányi Dezső 
Akarsz-e játszani című versét hívtuk segítségül. Megvizsgál-

tuk, hogy mi mindennel lehet és érdemes játszani, hogy mi 
akadályoz az önfeledtségben, hogy mi mindent adhat ez a 
gyermeki erő: az önfeledt játék. Tóth Krisztina A lélek (Mega-
test) című novellája kapcsán többek között az elfogadásról 
beszélgettünk a test-lélek-én viszonyában. Mivel azonosítjuk 
és mi alapján fogadjuk el saját magunkat és a többi embert: 
a külső vagy a belső a fontosabb tényező? Mennyire szeret-
jük önmagunkat? Mi segít hozzá ehhez?

A Lotilko szárnyai című tunguz népmese az elfeledett, 
különleges képességeink kibontakoztatásában volt segítsé-
günkre: elkészítettük a szárnyainkat, hogy aztán (újra) meg-
tanuljunk repülni. Házasság, párkapcsolat, szerelem, férfi-nő 
viszony voltak a fő hívószavai annak a két foglalkozásnak, 
amelyeken Örkény István Ki látta? című egyperces novellá-
jával, illetve Szabó Lőrinc Semmiért egészen című versével 
foglalkoztunk. A foglalkozássorozat zárásaként újra népmesét 
hallgattunk: a Békakirály és Vashenriket. A mese segítségé-
vel próbáltuk tudatosítani saját határainkat (amelyeket má-
soknak és önmagunknak egyaránt szabunk), illetve az ezzel 
kapcsolatos ismétlődő mintáinkat.

A foglalkozások mindig jó (de nem feltétlenül vidám) 
hangulatban teltek, nem tévesztettük ugyanis szem elől a 
kiindulópontunkat: a játékot.

Zsidai Judit

Könyvtári hírek
Az ünnepi könyvhét keretében június 1-jén részt vettünk a 
szecesszió évének alkalmából rendezett Gödöllői Irodalmi 
Díj-pályázat eredményhirdetésén. A  helyi AKÍK klub tagjai 
közül Rostás István és Haász Irén pályáztak verssel és pró-
zával. A beérkezett pályaműveket Czigány György író, József 
Attila-díjas költő, Galántai Zoltán író, jövőkutató, valamint Ke-
mény István József Attila-díjas költő bírálta el. 

Június 7-én tartottuk az AKÍK nyár előtti utolsó összejö-
vetelét. 

Júniusban az olvasóinktól ajándékba kapott, de számunkra 
felesleges könyvekből kiárusítást tartottunk az olvasóteremben 
százforintos egységáron. Az érdeklődés közepes volt. Ennek 
egyik oka az lehet, hogy zömében a hatvanas-hetvenes évek-
ben kiadott regények, mesekönyvek, szakkönyvek szerepeltek 
a kínálatban. Bár voltak olyan olvasóink is, akik itt találták meg 
a régóta keresett könyvet a magángyűjteményükbe.

A Játék és irodalom című játékunkon az első nyertesünk 
Szabó-Padi Alexandra volt, aki kérdésként Jókai Mór írói te-
vékenységének isaszegi vonatkozását kapta. Jutalmul a he-
lyes válaszért kedvére válogathatott az olvasói ajándékköny-
vekből.

Meghirdettük a megbocsátás hónapját júniusban. Az idén 
kevesebb késedelmes olvasónk volt, mint tavaly. Köszönjük 
azoknak, akik kihasználták ezt a kedvező lehetőséget. 

Június 10-én láttuk vendégül a Damjanich-iskola 28 fős 
1. b osztályát Sződi Ágnes tanító nénivel. A játékos könyv-
tárbemutató és könyvtárhasználati foglalkozáson a gyerekek 

megismerkedhettek a könyvtári renddel. A bemutató befeje-
zéseként nyári olvasmányokat ajánlottunk, majd a gyerekek 
szabadon nézelődhettek a mesesarok és a gyermekbiroda-
lom könyvei között.

Június 28-án az Öko-kuckó foglalkozása a Kence-keverde 
nevet viselte, hiszen különböző szépítő, ápoló krémek ké-
szültek az otthon is megtalálható, illetve könnyen beszerez-
hető természetes alapanyagokból.

Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, olvasóinkat, hogy 
könyvtárunk július 15-től augusztus 3-ig zárva tart. Nyitás au-
gusztus 5-én. Az elmúlt évekhez hasonlóan erre az időszakra 
is lehet könyveket kölcsönözni.

Minden kedves olvasónknak jó pihenést, szép nyarat kí-
vánunk.

Majsa Györgyné könyvtárvezető
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Visszatekintés
Ismét eltelt egy tanév, szinte elrepült. Igazán nincs okunk 
panaszra, hiszen egy sokszínű, eredményes év végéhez ér-
keztünk. Iskolánk napközis tanulói számos elismerést kaptak 
alkotói tevékenységükért. Egy kis visszatekintés időrendi sor-
rendben.

A víz éve című rajzpályázaton hét tanuló oklevelet és 
tárgyjutalmat kapott. Az Ősz címmel meghirdetett rajzpályá-
zaton különdíjban részesültünk. A Mikulástól karácsonyig cí-
mű tárgykészítő versenyen két tanulónkat díjazták. Az Álomút 
című rajzpályázat eredményeként egy diákunk oklevél és ér-
tékes könyvvásárlási utalvány boldog tulajdonosa lett. A vá-
rosi Weöres Sándor versmondó versenyen első, második 
és harmadik helyezéseket értek el tanulóink különböző kor-
csoportokban. A Weöres Sándor versillusztrációs pályázaton 

harmadik helyezést értünk el. Az Állatbarát címmel hirdetett 
rajzpályázat alkotói tárgyjutalomban részesültek. 

Felsorolni is nehéz lenne azt a sok versenyt, ahová még 
küldtünk gyerekmunkákat. 

Színvonalas szórakozásban is volt részük napköziseink-
nek a művelődési otthon jóvoltából. Örömmel látogattunk el 
a Mátyás király bolondos bolondja, valamint a Hattyúk tava 
című előadásokra. Köszönet érte a szervezőknek.

Mi mással fejezhették volna be a tanévet a gyerekek, ha 
nem egy hagyományos ünnepséggel, amelyet május 30-án 
rendeztünk a művelődési otthonban. Volt ott minden: próza, 
ének, zene, tánc és önfeledt vigasság. Remekül szórakozott 
mindenki, aki elfogadta a meghívásunkat. Dicséret a gyere-
keknek az egész éves munkájukért, köszönet a szülőknek és 
a kollégáknak a gyümölcsöző együttműködésért.

Széchényi Józsefné tanító

Nyugdíjba vonulók köszöntése a pedagógusnapon
2013. május 31-én rendezték meg a pedagógusnapot a 
művelődési otthonban. A jelenlévőket Hatvani Miklós pol-
gármester köszöntötte. 

Harmati Ferencné, a Damjanich-iskola tanára negyven-
évnyi munkájáért Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott, 
amelyet Koháry Orsolya igazgató nyújtott át. Nyugdíjas kollé-
gáktól búcsúzott Molnárné Ruck Judit igazgató és Skultétiné 
Pál Judit óvodavezető. A polgármester a nyugdíjba vonulók-
nak egy-egy virágcsokrot nyújtott át. A rendezvény zárásaként 
a Piaf két arca – sanzonok és pillanatok Edith Piaf életéből cí-
mű műsorral kedveskedtek a pedagógusoknak a szervezők. 

 Szerkesztőség

Nyugdíjba mentek
Nagy Józsefné 44 éve van a pedagógusi pályán, és 39 éve 
a Klapka-iskola dolgozója. A tantestület elismert és megbe-
csült tagja. Oktató-nevelő munkáját magas színvonalon vég-
zi. Osztályfőnökként mindig jó közösséget, szeretetteljes lég-
kört alakított ki. Több generációt tanított meg a betűvetésre 
és a matematikai alapműveletek alkalmazására. 

A gazdag szabadidős programok biztosítását és a tanulók-
kal való egyéni törődést nagyon fontosnak tartja. Tanítványai 
és azok szülei szeretik és tisztelik. A szülők aktívan vettek és 

vesznek részt az osztály- 
és iskolai rendezvénye-
ken, az iskola szépíté-
séért végzett munkában. 

Hazánk sok szép táját 
járta be diákjaival. Hosz-
szú évtizedeken át tábo-
roztatott. 

2002 óta az alsós 
munkaközösség vezető-
je, a közösség hajtómo-
torja. Szakmai tapaszta-

latával nagyban hozzájárul a munkaközösség eredményes 
munkájához. Több éven át volt a Közalkalmazotti Tanács 
elnöke. A fiatal, pályakezdő kollégákat mindig nagy türelem-
mel és kiváló szakmai útmutatásokkal segítette oktató-neve-
lő munkájukban. 

A pedagógusnapon a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ elnöke által adományozott emléklapot vehetett át.

Molnárné Ruck Judit igazgató

A Hétszínvirág Óvoda dolgozói köszönik a 2012–2013-as 
nevelési évben nyugdíjba vonult kollégák közoktatásban el-
töltött áldozatos munkáját. Az együtt eltöltött évtizedek, egy-
más munkájának segítése, a sikerek, kudarcok, vidámságok, 
fájdalmak közös megélése különleges köteléket alakított ki 
óvodánk dolgozói között. A megértés, az elfogadás szak-
mai munkánkban is összhangot teremtett. Az a szellemiség, 
gyermekszeretet, hivatástudat, amit sok év munkájával meg-
alapoztak, iránymutató mindannyiunk számára. Búcsúzunk 
Bárány Tiborné, Kelemen Jánosné és Fodor Istvánné óvo-
dapedagógusoktól, valamint Bene Józsefné, Szlovák Ferenc-
né, Bárány Lászlóné és Pálinkás Andrásné dajkáktól. Mind 
pedagógusainkról, mind a munkánkat közvetlenül segítő kol-
légáinkról elmondható, hogy nagy türelemmel, kitartással, 
empátiás készséggel töltöttek el harminc-negyven évet pá-
lyájukon. Szakmai munkájukat nyitottság, megbízhatóság és 
lelkiismeretes igyekezet jellemezte. Kívánunk nekik hosszú, 
boldog nyugdíjaséveket.

A 2013. májusban tartott pedagógusnapon a sokéves ki-
váló szakmai munka elismeréseként az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által adományozott Pedagógus Szolgálati Em-
lékérmet adtuk át a 2006–2007-es nevelési évben nyug-
díjba vonult Farkas Györgyné, valamint a 2011–2012-es 
nevelési évben nyugdíjba vonult Juhász Jánosné, Bárány Ti-
borné, Kelemen Jánosné és Fodor Istvánné részére.

Az isaszegi Hétszínvirág Óvoda dolgozói
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Dilong Star énekverseny
A Nemzetközi Visegrádi Alap küldetése a Szlovákia, Csehország, Magyarország és Lengyelország közötti kölcsö-
nös együttműködés elmélyítése, a szerződő felek országai közötti kapcsolatok megszilárdítása. Célkitűzése, hogy a 
négyoldalú kulturális, tudományos, kutatói, művelődésügyi, turisztikai tervezetek támogatásával, a fiatalok csere-
akcióinak és a határokon átívelő kapcsolatoknak a szorgalmazásával a visegrádi négyek országai között szoros 
regionális együttműködést hozzon létre. 

Május 24-én kora reggel várt minket a busz a Damjanich-is-
kola előtt, majd útnak indultunk Szlovákiába, Trstenába, a 
DilongStar nemzetközi énekversenyre. Nagy élmény volt a 
határon való átkelés, mert a csapat nagy része most járt elő-
ször külföldön. Megérkezésünkkor nagy szeretettel fogadtak 
minket. A bőséges ebéd után egyenesen az ottani művelő-
dési házba kísértek. Aznap az első két kategória versenyzői 
léphettek színpadra (tőlünk hatan), másnap pedig az utol-
sóé, ahol egy versenyzőnk indult. A szállodában, ahol meg-
szálltunk, egy pizzéria is működött, amelyet muszáj volt ki-
próbálnunk (természetesen vacsora után), végül próbával és 
kártyázással fejeztük be a napot.

Másnap délelőtt átmentünk Lengyelországba, ahol Zako-
panéban sétáltunk, és tátott szájjal néztük a hegyeket, majd 
az egyiket, a Gubałówkát meg is hódítottuk. A hegyről elein-
te semmit sem láttunk az érkezésünkkor leereszkedő felhő 
miatt, de az tíz percen belül feloszlott, így csodálatos kilátást 
nyerhettünk a hóval borított csúcsokra és a városra. 

Szlovákiába visszatérve egy nagyszerű gálát hallgathat-
tunk meg, amelynek keretében kihirdették a nyerteseket, s 
ők újra előadhatták a produkciójukat. Végül a polgármester 
vendégelt meg minket egy üdítővel és egy pizzával, majd 
a tolmácsunktól ajándékba kapott sapkákkal indultunk haza.

Életre szóló élményben volt részünk, és ezért köszönet-
tel tartozunk különösen Mészáros Piroska néninek és mind-
azoknak, akik lehetővé tették, hogy kiutazhassunk.

Orosz Balázs

Gyermekeink Trstenában
Az a megtiszteltetés érte iskoláinkat, hogy harmadik alkalom-
mal vehettünk részt egy fesztiválon, amelyet május 24–25-
én rendeztek meg Felvidéken, Trstenában. A Damjanich-is-
kolából és a Klapka-iskolából Hajdú Nikoletta, Cseke Kornél, 
Gulyás Antónia, Ragács Réka, Orosz Tamás, Dohányos Me-
linda és Orosz Balázs tanulókat vittük a rendezvényre, ahol 
Isaszeg városát és Magyarországot is mi képviseltük. 

Nagy várakozással és kíváncsisággal telve indultunk el 
szombat reggel Trstenába, ahol már hetedik alkalommal ren-
dezték meg a DilongStar énekversenyt. Idén három kategóri-
ában, hetvennyolcan vettek részt a versenyen. Mindannyian 
nagy sikerrel szerepeltek. Orosz Balázs bekerült a döntőbe, 
és különdíjat is kapott. Jóleső érzés volt, hogy a gálán új-
ra hallhattuk Balázs énekét, és nagy örömünkre felléphetett 
még Cseke Kornél, Ragács Réka és Dohányos Melinda is. 
Mindannyian büszkék voltunk a tanulóinkra, akik öregbítet-
ték Isaszeg hírnevét. A gála után Trstená polgármestere is 
hálásan köszönte meg ottlétünket. Gyönyörű helyeken jár-
tunk Szlovákiában és Lengyelországban. Zakopanéban meg-
csodáltuk a hegyeket és a várost, vásárolhattunk a világhírű 
lengyel sajtokból. Ez a két nap mindannyiunk számára em-
lékezetes marad, élményekkel gazdagodva térhettünk haza.

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni a szlovák 
kisebbségi önkormányzat tagjainak, illetve a sofőrünknek.

Csekéné Valkony Andrea, Cseke József  
felkészítő és kísérő tanárok
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Események az isaszegi Hétszínvirág Óvodában
Május utolsó hetében gyermeknapot rendeztünk óvodánk-
ban, amelyet a rossz időjárás miatt a csoportszobákban kel-
lett megtartani. Minden évben ellátogat hozzánk ilyenkor 
a Gézengúz együttes, akiket a gyerekek már jól ismernek 
és szeretnek. A közös táncos produkció megalapozta a jó 
hangulatot a délelőtti programokhoz. Az 
óvó nénik a csoportokban változatos, iz-
galmas játékokkal várták a gyermekeket. 
A  Napraforgó csoportban táncház volt, a 
Gyöngyvirág csoportban suttogós játék-
ban, a Tulipán csoportban lufis táncjáték-
ban, a Jázmin csoportban kockafoglaló, a 
Lenvirág csoportban labdás ügyességi já-
tékokban, a Tündérrózsa csoportban pedig 
célba dobásban és zsákban ugrálásban te-
hették próbára magukat a gyermekek és a 
felnőttek.

Gyermeknapunkat egészségnap követ-
te. Az egészséges életmód és táplálkozás, 
illetve a mozgás fontosságára különböző 

játékokkal, programokkal, egészséges ételek elkészítésével 
hívtuk fel a figyelmet. Reggel az óvó nénik a gyerekekkel 
közösen készítették el minden csoportban a gyümölcs-, il-
letve zöldségsalátákat, eperturmixot, eperjoghurtot vagy 
eperfagyit, amelyekhez az alapanyagokat a gyerekek hozták. 

Beszélgetésekkel, társas- és ügyességi játé-
kokkal, az udvaron pedig kötélhúzással, fu-
tóversennyel, vízzel célba lövő versennyel, 
buborékfújással, adj király katonát! játékkal 
tették színesebbé és emlékezetessé ezt a 
napot. Gerendás Hajnalka (a Gerbera cso-
port egyik ovisának anyukája) a kicsiknek 
és a nagyoknak zumbát tanított, ami a nagy 
sikerre való tekintettel másfél óráig is eltar-
tott. Ezen a napon láttuk vendégül a kőbá-
nyai Csodapók Óvoda néptáncosait is, akik 
a mi óvodásainkkal együtt megnézhették a 
haladó néptánccsoportunk műsorát. A be-
mutató közös tánccal zárult.

Az isaszegi Hétszínvirág Óvoda dolgozói

Májfadöntés itáliai közreműködéssel
Rég volt, szép volt, amikor néhány éve Csatangoló néptánc-
csoportunkkal egy itáliai kisváros, San Vito al Tagliamento 
tánccsoportjának a vendégszeretetét élvezhettük. Akkor ott 
azzal búcsúztunk: jövőre veletek Isaszegen. Akkori ígéretünk 
ez évben teljesülni látszott, s a – már a tervezéskor felmerü-
lő – nehézségek ellenére is jókedvvel kezdtünk hozzá olasz 
barátaink itt-tartózkodásának megszervezéshez. Szerettük 
volna azt a vendégszeretetet, ellátást, törődést nyújtani, ami-
ben Olaszországban részünk volt. A mai nehéz gazdasági 
helyzetben a legnagyobb problémát az anyagi háttér meg-
teremtése jelentette. Ezért is született meg egy táncest gon-
dolata, amelynek adományaiból remélhettünk némi hozzá-
járulást vendégeink ellátási költségeihez. Tájról tájra, táncról 
táncra címmel május 11-én táncos barátainkkal, a Koccintós 
Táncegyüttessel és a Tébláb Szülők Csoportjával a Kóbor-
zengő zenekar csodálatos élőzenéjére meg is valósult ez a 
közös táncelőadás. A dübörgő taps mindent elárult, jelezve, 
hogy tovább kell vinni ezt a koreográfusaink által megálmo-
dott népi életképet, életörömöt. A siker újult erővel töltött 
el bennünket olasz barátaink érkezésének előkészítésében. 
A napok gyorsan teltek, s egyszer csak ott álltunk a Csata 
vendégház előtt, s izgatottan vártuk az olasz felségjelű autó-
busz érkezését. Az emlékek nem homályosultak el annyira, 
hogy ne ismertük volna fel az ismerős arcokat. Az este bográ-
csozással, tánccal, emlékek felelevenítésével telt, majd nyu-
govóra tértünk, felkészülve a másnapi májfadöntésre. 

A májusfák döntögetése a hosszú évek alatt jól megszo-
kott menetrend szerint zajlott. Vendégeink, noha a délelőtt 
folyamán egy kiadós séta keretében ismerkedtek városunk 

nevezetességeivel, a fáradtság minden jele nélkül énekeltek, 
táncoltak velünk. Bár a próbahelyünkön a tiszteletükre állított 
májusfa megmászását nem vállalták, a kitáncolásában nem 
kímélték magukat. A szlovák tájház udvarán álló májusfáról 
a szalagokat még bokrétába is kötötték, kortyolgatták a za-
matos szőlő levét, és jóízűen falatoztak a felkínált sütemé-
nyekből.

A felvonulás alatt vidám harmonikaszó kíséretében csen-
dültek fel azok az olasz énekek, amelyeket hellyel-közzel 
mi is ismertünk. A nap záróeseményén, a gálaműsorban a 
fellépésük üde színfoltként hatott a dinamikus magyar tán-
cok mellett. A késő estig tartó vigadalom méltó lezárása volt 
olasz barátaink látogatásának. A rövid, de tartalmas együttlét 
tovább erősítette a két csoport közötti baráti szálakat. Más-
nap reggel fájó szívvel, és mégis örömmel búcsúztunk, mert 
tudtuk, hogy nagyszerű élményekkel bocsátottuk haza ven-
dégeinket. Hogy ez így történhetett, ahhoz sok segítséget 
kaptunk Isaszeg városától, polgáraitól. Most nevük említése 
nélkül köszönjük meg áldozatos támogatásukat, kívánva jó 
egészséget mindannyiuknak. 

A Csatangoló néptánccsoportból Bodrogi Imre
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Isaszegiek az árvíz elleni védekezésben
A hosszan tartó esőzések következtében 2013 júniusában minden idők legnagyobb dunai árhullámával küzdött 
meg az ország, amely óriási károkat hagyott maga után. 

A magyar emberekről közismert, hogy 
példátlan összefogásra képesek a baj-
ban. Így történt ez a júniusban be-
következett katasztrófahelyzetben is, 
amikor az áradó Duna mentén fekvő 
települések veszélyben voltak. Magyar-
országon rendkívüli összefogás valósult 
meg az árvíz elleni védekezésben. 

A folyó áradása miatt utakat és hi-
dakat zártak le a hatóságok, több he-
lyen kikapcsolták az áramot, a gázt, 
emberek kényszerültek elhagyni az 
otthonukat. A közmédiában folyamatos 
volt a tájékoztatás a katasztrófahelyzet-
ről, a segítségnyújtás lehetséges mód-
jairól. A közösségi oldalakon számtalan 
anyagi és tárgyi felajánlás érkezett a 
bajbajutottak megsegítésére. A  segít-
ségnyújtásban részt vevőket a hálás 
helyi lakosság látta el étellel, itallal, és 
volt, ahol szállással is. 

A kormány a gátépítési munkálatok-
ra a börtönökből is kihozta az elítélteket 
(ahol ez lehetséges volt), valamint lét-
rehozta a nemzeti összefogás vonalát 
és bankszámláját, amelyekre több mint 
300 millió forint érkezett. A Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium rendelkezése 
nyomán a helyközi közösségi közleke-
dési szolgáltatók a menetrend szerinti 
járataikon díjmentesen szállították haza 
a védekezésben részt vevőket. Orbán 
Viktor miniszterelnök több helyszínen 

személyesen is irányította az árvízi vé-
dekezést. 

Több ezer ember fogott össze, 
mozdult meg, hogy segítsenek az árvíz 
elleni védekezésben; mindenki, aki úgy 
érezte, hogy kötelessége tenni, csele-
kedni a bajbajutottakért. Részt vettek a 
mentésben katonák, rendőrök, tűzol-
tók, polgárőrök, katasztrófavédelmisek, 
önkéntes civilek, egyesületek, politiku-
sok, pártok, s még a határainkon túlról 
is érkeztek segítők. Isaszegen is szer-
veződtek a csoportok, hogy kivegyék 
a részüket a mentésből: az Isaszegi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai és a 
Fidesz isaszegi csoportja is jelentkezett 
az árvízi védekezés munkálataira. 

Az Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület tagjai, Deme Mihály, Vasicza Sza-
bolcs, Vasicza Ferenc, Csomor Péter, 
Kanabé Zoltán, Tihon Józsefné, Pobori 
Ferenc, Koppány Zoltán, Szekeres Má-
ria, Nagy László Gábor és Hanák Já-
nos négy napon át küzdöttek az árral 
a XXII. kerületi Dunatelepen. Az árvíz 
elleni védekezésben több ezer ho-
mokzsákot töltöttek meg, 149 beavat-
kozásban vettek részt, a közel másfél 
kilométer hosszúságú homokzsákgá-
tat építették, erősítették, készenlétben 
őrizték éjjel-nappal. Mentették a vízzel 
elárasztott családi házakat, kutakat, az 
ivóvízbázist.

A Fidesz isaszegi csoportja és a 
hozzájuk csatlakozó önkéntesek, Ka-
rádi Zsuzsanna, Staedel Ibolya, Maier 
Erzsébet, Adorjánné Fehér Éva, Simon 
István, Márton András, Adorján Mi-
hály, Tóth László és Bajusz Dániel két 
napon át Vácon dolgoztak. Homok-
zsákokat töltöttek, pakoltak a teherau-
tókra, helyeztek el a Diadal téren és 
környékén.  

Túl van az ország egy hatalmas 
próbatételen, a szolidaritás, a szerve-
zettség és a szakértelem bizonyított. 
A károk megszüntetése, a helyreállítási 
munkálatok még elhúzódnak egy ideig, 
de a példaértékű közösségvállalás, az 
összefogás örökre emlékezetes marad.

Szerkesztőség



A római katolikus egyházközség eseményei 
Baba-mama klubot tartunk minden pénteken 10 órától a ka-
tolikus otthonban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Az Isaszegi Szent Rita Alapítvány a nyár keddjeire kirándu-
lásokat szervez gyermekek részére. Az időpontok és a jelent-
kezés feltételei megtalálhatóak a katolikus templomban és a 
katolikus otthon ablakában. 

Elsőáldozás, május 26.
Egyházközségünkben negyvenkét gyermek volt elsőáldo-
zó. Sokat tanultak, készültek erre az alkalomra. Az ünnepi 
szentmisére a templomba keresztszüleik kísérték be őket. 
Fehér palástjuknál csak a lelkük volt tisztább, hiszen az előző 
napon a szentgyónás szentségében részesültek. Az ünnepi 
szentmise után a katolikus otthonban a Pogonyi cukrászdától 
ajándékba kapott süteményeket és kakaót megreggelizték, 
és hazamentek. 

De mi is történt valójában? Jézus kétezer évvel ezelőtt 
eljött a földre. A mai Palesztina területén élt, tanított, meg-
mutatta csodáival isteni hatalmát, azután meghalt értünk. 
Nagyon kevés ember mondhatta el, hogy találkozott az Isten 
fiával itt a földön. Mi, emberek ragaszkodunk a kézzelfog-

ható dolgokhoz. A mennyei Atya tudta ezt, ezért már előre 
gondolt ezekre a gyerekekre, és persze miránk is. Módot ta-
lált arra, hogy látható alakban találkozhassunk Jézussal. Az 
utolsó vacsorán az apostoloknak és utódaiknak, a papoknak 
hatalmat adott, hogy a kenyeret és a bort testévé és véré-
vé változtassák át. Így maradt közöttünk az oltáriszentség-
ben. A hatalmas Isten az apró, fehér ostyában nekünk adta 
magát. A szentmise egy lakoma, ahová meghívást kaptunk 
mindannyian, a mostani elsőáldozók is. Éljünk vele! 

Családi nap, június 1. 
Reggel aggódva figyeltük a felhős égboltot, de végül lassan-
ként kisütött a nap. Volt ugrálóvár, csúszda, gulyásleves és 
csoki. Jó volt ez a nap – nyugtáztuk, amikor este hazaindul-
tunk. Jó volt, mert nemcsak gyerekek, hanem családok is el-
jöttek; mert a csúszdán minden felnőtt gyerek lehetett; mert 
amikor a kenyér kevésnek bizonyult, valaki észrevette, és ho-
zott egy fél kilót; mert a hajtogatásnál a másodikos Piroska 
segített a nagyobb lányoknak; mert az anyukák gyöngyöző 
kacagása mosolyt csalt az arcokra; mert a pingpongmeccsen 
mindenki győzött, csak az egyiknek kevesebb volt a pontja; 

mert az arcfestők alkotá-
sai színessé tették a napot; 
mert akik még nem ismer-
ték egymást, azok is jól el-
beszélgettek; mert József 
atya szakított időt, hogy 
közöttünk legyen. Köszö-
nöm mindenkinek, aki se-
gített abban, hogy ilyen jó 
legyen ez a családi nap. 

Szárazné Marika

Védőnők köszöntése
2013. június 13-án, a védőnők napján dr. Kardos Gábor alpolgármester egy 
csokor virággal köszöntötte az Isaszegi Védőnői Szolgálat munkatársait. 

A védőnőknek immár 95 éve fontos szerepük van a nő-, az 
anya-, a magzat-, a csecsemő-, a gyermek-, az ifjúság- és a 
családvédelemben. A védőnők az emberek életének min-
den fontos szakaszában jelen vannak. A védőnői szolgálat 
hagyományai Magyarországon a XIX. század elejére nyúlnak 
vissza. Az első világháború kitörésével az amúgy is magas 
csecsemőhalálozási arányszám tovább romlott, csökkent a 
születések száma, járványok léptek fel. A babona, a tudatlan-
ság, az egészségkultúra hiánya, az egyre rosszabbodó egész-
ségügyi viszonyok ösztönözték arra a haladó gondolkodású 
politikusokat, orvosokat, hogy 1915-ben megalapítsák az Or-
szágos Stefánia Szövetséget. 1975 óta a védőnők felsőfokú 
végzettségű szakemberek. Hazánkban ma több mint négy-

ezer területi védőnő, 
közel ezer iskolai vé-
dőnő és mintegy öt-
ven kórházi védőnő 
dolgozik. 

Kevesen tudják, de a védőnői intézmény valódi hungari-
kum: ilyen jellegű szolgálat Európában csak Magyarországon 
létezik. A védőnők napját 2008. június 13-án ünnepelték 
először hazánkban. A védőnők napja azt is reprezentálja, 
hogy ez a prevenciós szolgálat közel egy évszázada működik 
országunkban, mindenki számára elérhető, népegészségügyi 
feladatokat szem előtt tartó ellátási forma.

 Forrás: www.antsz.hu
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Isaszegi ízek 
Egy jó receptért már bizonyára érdemes a szomszédba menni. De hogy a szomszédot és a receptjét is megismer-
hessük, ebben segítenek az Isaszegi ízek. Júniusban Szmolicza Józsefné Tóth Anna néni nemcsak különleges étel-
receptet ajánl az olvasók számára, hanem Isaszeg múltját is feleleveníti.

Szmolicza Józsefné Tóth Anna ez év 
szeptember 8-án lesz 97 éves. Gyer-
mekkorát Vácszentlászlón töltötte, 
édesanyja egyedül nevelte őt négy 
testvérével együtt. Anna néni tízéve-
sen Zsámbokra, nagybátyja családjá-
hoz került. 

– Mióta él Isaszegen?
– 18 évesen a Meleghegyi család 

hívására jöttem ide dolgozni, akik ál-
lattartással foglalkoztak. Becsületes, 
tisztességes emberek voltak, ami árut 
eladtak, az mind rendes, ehető étel 
volt, nem úgy, mint amiket most lehet 
kapni. Gödöllőn is dolgoztam, csalá-
doknál besegítettem, így találkoztam 
egyszer Horthy Miklós kormányzóval, 
akinek én szolgálhattam fel a rakott 
káposztát. 

– A férjét hogyan ismerte meg?
– A férjem és családja 320 évre 

visszavezethetően isaszegi tót embe-
rek voltak. Amikor a Meleghegyiéknél 
dolgoztam, akkor ismerkedtünk meg. 
A háború idején behívták katonának, 
Rahón szolgált határvadászként, a ma-
gyar–lengyel–román hármas határ-
nál. Megszerettük egymást, és amikor 

1941-ben a frontról hazajött, össze-
házasodtunk. Háború volt, így csak egy 
egyszerű templomi esküvőt tartottunk. 
A nagybátyámék adtak lisztet, tyúkot, 
babot, krumplit a lakodalomhoz, de mi 
úgy gondoltuk az urammal, hogy még-
sem tartunk lagzit, inkább félretesszük  
az élelmet. A férjem 1986-ban halt 
meg, a házasságunkból egy leánygyer-
mekünk született.

– Mesélne nekünk a háborús 
időkről? 

– A háború idején a faluba is be-
jöttek a katonák, akik elől 17-18 éves 
lányokat bújtattam el a pincénkben 
az ágy alá. A Madách utcai óvoda ud-
varán egy hatalmas üstben vizet for-
raltunk, és abban kellett kifőznünk a 
katonák teljesen eltetvesedett, mocs-
kos ruháit. A lakosságnak elhurcolták 
a lovait is, az állatokat a dányi úton lé-
vő Pálvölgyi-ház udvarára vitték. Ami-
kor rájöttek, hogy nincs mit enni adni 
nekik, elvitték a lovakat a vágóhídra. 
Apósomnak a két lovát elkobozták, az 
egyiket Rigónak hívták, amit imádott. 
Amikor a lovak ellátását szóvá tette, 
úgy megverték, hogy megvakult, és 
másfél év múlva meg is halt. Emlék-

szem arra is, amikor 1945. január 
18-án a méhészeti telepen robbanás 
történt. A szovjet katonák közmunká-
ra parancsolták a nőket és a férfiakat. 
A  telepen hadianyaggal teli ládákat 
kellett kipakolni a vagonokból. Azon 
a napon szörnyű baleset történt, az 
egyik ládát leejtették, és felrobbant. 
A sok áldozat közt tizennyolc isaszegi 
is meghalt.

– Amikor Isaszegre költözött, be-
széltek még a településen tótul? 

– Akkoriban inkább csak az öregek. 
Már az 1920-as évektől kezdődően 
mindenfelől vándoroltak ide az embe-
rek, hogy munkát találjanak. Így jött lét-
re a Damjanich-telep is, a mai Tőzegte-
lep. Voltak Isaszegen uradalmi földek, 
ahol az ide érkező emberek tudtak dol-
gozni. Férjhez mentek, benősültek, há-
zat építettek, és itt maradtak. (Horthy-
ról nevezték el akkoriban azt az utcát, 
amelyet a háború után Somogyinak, 
később Mátyás király utcának neveztek 
el.) Később pedig már a vasút miatt 
is jöttek, mert aki ott dolgozhatott, az 
száz kilométeren belül ingyen utazott 
a családjával együtt. Még nyugdíjat is 
kaphattak az elhunyt családtag után. 
Foglalkoztak Isaszegen selyemher-
nyó-tenyésztéssel is, mivel akkoriban 
még nem volt nejlon. Az eperágakat 
felvitték a padlásra a selyemhernyóval 
együtt, ahol az bebábozódott, azután 
elszállították őket a felvásárlók.

– Mi volt különleges vagy más 
Isaszegen, mint Vácszentlászlón, 
ahol született?

– Például a szüreti mulatság. Sokkal 
humorosabb volt akkoriban, mert vol-
tak olyan emberek, akik a vidámságuk-
kal, ötleteikkel nagy vigalommá tették. 
Bekormozták az arcukat, és megcsó-
kolták, aki szembejött. A nők beöltöz-
tek férfiruhába, összegyűjtöttek kukori-
cacsöveket, amivel aztán mindenfélét 
bohóckodtak. Végigmentek a mulato-
zók szekérrel az egész falun, és ami-
kor megálltak, körülvették őket az ott 

Házi készítésű sajt

Hozzávalók 
2 l tej, 
1 kg tehéntúró, 
10 dkg vaj, 
2 tojás, 
2-3 dkg zsír, 
1-1 kávéskanál só és szódabikarbóna, 
fokhagyma, őrölt bors, kakukkfű 

Elkészítés 
Megmelegítjük tejet, és a túrót beletéve felfor-
raljuk. A tűzről levéve állni hagyjuk, és tészta-
szűrőn lecsepegtetjük. Felolvasztjuk a vajat, 
beletesszük a túrót, a sót, és mérsékelt tűzön, 
állandóan kevergetve forraljuk. Amikor nyúlós-
sá vált, a tűzről levéve hozzáadjuk a tojást és 
a szódabikarbónát (ez felfújja). Kizsírozott lá-
basba öntjük. Kihűlés után deszkára öntjük és 
szeleteljük.
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lakó emberek. Szinte mindenki részt 
vett benne. Este pedig hatalmas bál 
volt. Abban az időben minden héten 
bált tartottak, mindig más-más helyen. 
Az volt akkoriban az ismerkedésnek a 
helye. A lányoknak ott volt a mamájuk, 
mert gardedám nélkül nem mehettek 
el, és sokszor a fiúkat is elkísérték az 
anyukák, akik megmondták, hogy kit 
kérjenek fel.

– Mi az, ami mostanra megvál-
tozott?

– Hiányoznak az út melletti gyü-
mölcsfák, amelyeket valamikor azért 
ültettek az emberek, hogy a vándorlók 
az útjuk során ennivalóhoz juthassa-
nak. Jutott is, maradt is mindenkinek. 
Isaszegen nemcsak gyümölcsfák sze-
gélyezték az utakat, hanem akácfák, 
hársfák is. Ezeket később kivágták, 
és nem is ültettek helyettük másikat. 
A  határban ma már csak bozót van, 
régen megművelték a külterületen le-
vő földeket is, és minden háznál volt 

konyhakert, na és persze haszonállato-
kat is tartottak. 

– Milyen ételt ajánl az olvasók-
nak?

– A házi készítésű sajtot, amelynek 
általam írt receptje megjelent Aszó-
di Csaba András és Katarína Királyová 
Nagymamáink konyhájából című, ma-
gyar és szlovák nyelven kiadott köny-
vében.

– Köszönjük a beszélgetést. 
Adorjánné Fehér Éva

Őshonos fák
A dr. Kardos Gábor alpolgármester kezdeményezésére 
indult program keretében júniusban immár második al-
kalommal került sor őshonos gyümölcsfák telepítésére 
Isaszegen. A Zala megyei Pórszombaton élő és dolgozó 
Kovács Gyula kitartó munkájának köszönhetően ismét 
elültethetjük kertjeinkben azokat az ízletes gyümölcsöket 
termő alma-, körte-, illetve cseresznyefákat, amelyek gyer-
mekkorunk ízeit idézik fel, és amelyeket mára csaknem 
elfeledtünk.

A májusi lapszámunkban megjelent hirdetésre ren-
geteg jelentkező akadt, sokan rendeltek az őshonos gyü-
mölcsfákból. A konténeres oltványokat dr. Kardos Gábor 
szállította Isaszegre a zalai településről, s aki betegsége 
miatt segítségre szorult, annak az alpolgármester a gyü-
mölcsfa elültetésében is segített.

Hónapról hónapra újra megszervezzük ezeket az akci-
ókat abból a célból, hogy igaz magyar értéket mentsünk 
és teremtsünk Isaszegen.

Karádi Zsuzsanna

Osztálytalálkozó  
hatvan év után
2013. május 24-én osztálytalálkozót tartottunk az Isasze-
gen 1953-ban végzett évfolyam két osztályának tagjaival. 

Nagy izgalommal készültünk erre a napra. Egyszerre 
öröm és bánat is költözött szívünkbe. Öröm, mert újra 
találkozhattunk, bánat, mert szeretett tanáraink és osztály-
társaink közül többen örökre eltávoztak közülünk.

16 órára összegyűltünk. Először a Szent István-temp-
lom előtti kereszthez mentünk, ahol elhelyeztük a meg-
emlékezés fehér szegfűből készült koszorúját és a mé-
cseseinket.

Ezt követően a Csata vendéglőbe vonultunk, ahol 
kezdésként Ki kicsoda? játékot játszottunk, mivel olyan 
társunk is volt, akit már hosszú évek óta nem láttunk. 
A  játékot névsorolvasás követte, majd egyperces meg-
emlékezés az elhunytakra. Élőzene-kísérettel elénekeltük 
a Szeressük egymást gyerekek című dalt. Kis csoportok-
ban beszélgetve visszaemlékeztünk a régi szép időkre, 
majd vacsora után tortával köszöntöttük Udvarhelyi An-
nuskát, osztálytársunkat, aki azon a napon ünnepelte 
születésnapját (a torta nagyon finom volt). Este fél tízig 
beszélgettünk, egy picit táncoltunk is, és örömmel a szí-
vünkben tértünk haza, tervezgetve a következő találkozót.

Szabó Jánosné Kurucz-Morvai Piroska
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Mire figyeljünk a nyári utazások alkalmával?
A nyári szabadságot sokan nyaralással töltik, amelynek során érdemes néhány dologra 
odafigyelni, hogy a vakációt ne rontsák el olyan kellemetlenségek, mint például a bélfertő-
zés vagy a leégés. Megkértük dr. Mészáros Zsolt háziorvost, hogy foglalja össze az üdülni 
indulók számára a legfontosabb tudnivalókat, és adjon tanácsokat a megelőzéssel kapcso-
latban.

– Doktor úr, mire figyeljünk a nyári utazásaink alkal-
mával?

– Utazás alatt érdemes odafigyelni azokra a körülmé-
nyekre, amelyek befolyásolhatják az emésztőrendszerünket, 
ellenkező esetben könnyen kellemetlen emlékké válhat a 
nyaralás. Az új környezet, az ismeretlen higiénés körülmé-
nyek, a szokatlan ételek és fűszerezés önmagában is okozhat 
emésztési panaszokat. Az utazók hasmenése leggyakrabban 
bélfertőzés következménye, s néhány napos hányással, has-
menéssel jár. Az így fellépő folyadékvesztés kiszáradáshoz ve-
zethet, ezért nagyon fontos a folyadék pótlása szénsavmentes 
ásványvízzel. Javasolt ilyenkor a tejtermékek és a koffeintartal-
mú italok (kávé, energiaital, erős tea) kerülése. Az utazók has-
menése leginkább a Földközi-tengertől délre eső országokba: 
Törökországba, Jordániába utazókat érintheti. Legfontosabb 
és legegyszerűbb a megelőzés. Ne igyunk csapvizet, és pa-
lackozott italokból is csak olyat fogyasszunk, amit mi magunk 
bontunk ki. Ne tegyünk jégkockát az italunkba, ne együnk ut-
cai árusnál, bármennyire csábítóan is néz ki, és ne vásároljunk 
utcai árustól friss, vízzel lepermetezett zöldséget, gyümölcsöt. 
Az általános tanácsokon túl az emésztőrendszeri betegeknek 
néhány további dologra érdemes figyelniük. A refluxos, a gyo-
mor-nyombélfekélyes betegeknek a déli országokban szoká-
sos késői vacsora éjszaka panaszokat okozhat. Ezeket a pa-
naszokat súlyosbíthatja a (csípős) vacsora mellé fogyasztott 
alkohol, illetve a kávé. Epe-, máj- és hasnyálmirigy-betegek a 
túl zsíros, az egzotikus fűszerekkel ízesített, illetve a tejfölös 
ételek fogyasztására figyeljenek, valamint kerüljék a könnyű, 
savas borokat. A bélgyulladásban szenvedőknek a nyers zöld-
ség, gyümölcs és a fűszeres ételek okozhatnak panaszokat, 
az ő esetükben az utazási betegség sokkal súlyosabb formá-
ban jelentkezhet. Ételallergiában szenvedők (tej, tejcukor, 
glutén stb.) érdeklődjenek az ételek tápanyag-összetételéről, 
bizonytalan esetben csak keveset fogyasszanak. Érezzük jól 
magunkat a nyaralás alatt, de étel- és italfogyasztás közben 

ne essünk túlzásokba, vegyük fi-
gyelembe emésztőrendszerünk 
állapotát, és ne hagyjuk el a gasztroenterológus vagy a házi-
orvos által állandó szedésre javasolt gyógyszereket!

– Milyen tanácsokkal látná el a napozni vágyókat?
– A nyaralást könnyen elrontó állapot a leégés. Az elvé-

konyodott ózonréteg és a vízfelszínről visszaverődő napsuga-
rak miatt a napfény elleni védekezés bőrtípustól függetlenül 
mindenki számára nagyon fontos. A napvédő termék haté-
konysága nagymértékben függ a felvitel módjától, gyakorisá-
gától, a verejtékezés mértékétől, illetve attól, hogy mennyit 
tartózkodunk vízben. Néhány jó tanács a napvédők alkalma-
zásához: használjunk kémiai (benzophenon-tartalom) és fi-
zikai (titán-dioxid- és cink-oxid-tartalom) védelmet egyaránt 
biztosító készítményt; a napozás megkezdése előtt harminc 
perccel és közvetlenül a napozás előtt is kenjük be magun-
kat, és ha sokáig tartózkodunk a napon, kétóránként ismétel-
ten használjunk fényvédő készítményt; erős izzadás, úszás, 
törülközés után szintén kenjük be magunkat újra, még „víz-
álló” feliratú termék esetén is. Az alkoholtartalmú spray-k, 
gélek a zsírosabb, a krémek a szárazabb bőr védelmére a 
legalkalmasabbak. Sose feledkezzünk meg az orr, a fül, a 
szemkörnyék és az ajkak kiemelt védelméről, ez esetben 
használjunk az érzékeny szövetek megóvására kifejlesztett 
speciális napvédő szereket. Új termék használata esetén le-
gyünk elővigyázatosak, először mindig egy kis bőrfelületen 
próbáljuk ki a készítményt! Utazás során érdemes egy kis-
patikát magunkkal vinni, ennek összeállításában kérje házi-
orvosának, gyógyszerészének segítségét.

– Köszönjük szépen a tájékoztatást. Reméljük, a fenti 
tanácsok hasznosak voltak minden kedves olvasónak. 
Szép nyarat kívánunk önnek és családjának.

– Köszönöm. Mindenkinek nagyon kellemes, gondtalan, 
örömteli nyaralást kívánok!

Dr. Kardos Gábor
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foglalkozások, táborok
július 4., 15.00–18.00:  Kimegyünk a térre 2. – gyere te is, játszunk 

együtt! Ez alkalommal az Ady Endre utcai játszótéren várjuk a gyerme-
keket játékokkal és foglalkozásokkal

július 8–12.:  Barátságtábor Párkányban isaszegi és zselízi hátrányos 
helyzetű gyermekek részvételével. Magyarország–Szlovákia Határon 
Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 Zeliezovce–Isaszeg/
HUSK/0901/1.7.1/0103 Kulturális nyár Egymás kultúrájának tükrében 
Isaszeg–Zselíz 2011 pályázati projekt fenntarthatóságának jegyében

július 11., 15.00–18.00:  Kimegyünk a térre 3. – gyere te is, játszunk 
együtt! Ez alkalommal a Béke téri játszótéren várjuk a gyermekeket 
játékokkal és foglalkozásokkal

ÖsszejÖvetel
július 6.:  Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének találkozója a művelő-

dési otthonban

állásbÖrze
július 8–9., 9.00–11.00  óra között a művelődési otthonban

filmvetítés
július 12., 18.00:  Az utolsó hegycsúcs című film vetítése a művelődési 

otthonban. A belépő ára: 500 Ft/fő. A film egy spanyol katolikus pap, 
Pablo Domínguez életét mutatja be, aki 2009-ben hegymászóbaleset-
ben halt meg. A számos rangos elismerést elérő spanyol dokumen-
tumfilm a premier hétvégéjén a legnézettebb mozifilm volt Spanyol-
országban. A filmet a Magyar Keresztény Szövetség rendezésében egy 
egyórás kerekasztal-beszélgetés követi, amelynek felkért hozzászólói 
Gulyka József plébános, kerületi esperes, c. prépost, Bajusz Árpád 
református lelkész, Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára, va-
lamint Laczkó Andrea filmforgalmazó. Köszöntőt mond dr. Budaházi 
Árpád, a Magyar Keresztény Szövetség elnöke. A kerekasztal-beszélge-
tésen a részvétel ingyenes

csoportjaink fellépései
július 7.:  Jótékonysági rendezvénnyel egybekötött kulturális, ünne-

pi megemlékezés és faluvégi vigalom – Pécel (Csata Táncegyüttes). 
Fellépésünkkel az erdélyi Holtmaros iskolájának felújításához járulunk 
hozzá

július 15;18.:  Kórustábor – Hollókő (Gaudium Carminis Kamarakórus)
július 31.:  Művészetek Völgye – Kapolcs (Csata Táncegyüttes)

szolgáltatások 
a mŰvelŐdési otthonban
július 1., 18.00:   KRESZ-tanfolyamra jelentkezés és tájékoztatás
A Zöld Híd régió Kft. (hulladékgyûjtés és -szállítás) júliusi ügyfélszol-

gálata a művelődési otthon nyári zárva tartása miatt elmarad. Követke-
ző időpont: 2013. augusztus 26., 14.00–18.00. Ügyintézéssel kapcsola-
tosan a 28/561-200-as telefonszámon érdeklődhetnek

A Dózsa györgy művelődési otthon 2013. július 15-től július 
26-ig zárva tart. nyitás július 29-én. A bezárás nem érinti 
2013. július 20-án és 27-én a használtruha vásárt. Kellemes 
nyarat és jó pihenést kívánnak a művelődési otthon dolgozói.

programajánló
Baleset-megelőzési  
nyári tábor 

A Mindenki Közlekedik Alapítvány bűn- és baleset-megelőzé-
si tábort szervez. A tábor helyszíne Tarján (Komárom-Eszter-
gom megye, Tatabánya és Gyermely közötti település), ideje 
július 28-tól augusztus 3-ig. 

A tábor alapvető célja a közlekedési gondolkodás fejlesz-
tése, a bűnmegelőzés érdekében – időben – történő hely-
zetfelismerés.

A táborozás során naponta lesz elméleti, szabályossá-
gi és ügyességi foglalkozás, valamint különböző csoportos 
játékok, vetélkedők. A tábor teljes ideje alatt egyénenként 
értékeljük az eredményeket, s a tábor végén díjazzuk a leg-
jobb eredményt elért gyerekeket. (A táborban lehetőség lesz 
kerékpár, smkp, gokart és quad vezetésére. )

Jelentkezni személyesen, telefonon vagy e-mailben lehet 
Del Medico Mihálynál. Cím: 1173 Budapest, Pesti út 149.; 
telefon: 20/941-1630; e-mail: mkbamkba@gmail.com.

Részletek a www.mindenkikozlekedik.hu honlapon olvas-
hatóak.

Del Medico Mihály (táborvezető)
Mindenki Közlekedik Balesetmegelőzési Alapítvány

Kimegyünk a térre

Gyere te is!
Játsszunk együtt 15.00–18.00 óra között!

Időpontok és helyszínek:
Június 27., sportpálya

Július 4., Ady Endre utca
Július 11., Béke tér

Augusztus 1., Liget tér
Augusztus 8., sportpálya

Augusztus 15. Ady Endre utca

Információ: Dózsa György Művelődési Otthon, Dózsa Gy. u. 2.  
Tel.: 28/582-055, 70/333-6081. E-mail: idgymo@gmail.com.  

Web: www.isaszegmuvotthon.hu
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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 2013. 
július hónapban az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőnként dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., 
 tel.: 28/582-831; mobil: 30/831-1887
Keddenként dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
Szerdánként dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288
Csütörtökönként dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., 
 tel.: 28/493-302; mobil: 20/928-3987
Pénteki ügyeleti beosztások júliusban
Július 5.: dr. Mészáros Zsolt; július 12.: dr. Kürti József; július 
19.: dr. Eszlári Egon; július 26.: dr. Tordai Gábor
Tervezett nyári szabadság az Aulich utcai rendelőben
Dr. Tordai Gábor július 15–26. és augusztus 12–25. között,
dr. Mészáros Zsolt július 1–12., augusztus 5–9. és augusztus 
26–30. között lesz szabadságon. A helyettesítő orvos min-
den esetben a saját rendelési idejében rendel.
Központi orvosi ügyelet  
Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 28/430-655 
Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 
óráig, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában
Gyermekorvosi rendelők  
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12., tel.: 28/493-250
Dr. Adamikné dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14., 
tel.: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitva tartása szombaton és vasárnap
Ezüstkehely Patika: páros héten 8-tól 12 óráig
Liget Patika: páratlan héten 8-tól 12 óráig
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, 
Tanácsház utca 4.; tel.: 28/452-851
Fogorvosi rendelô Rákóczi u. 10.; tel.: 28/495-237
Védőnői szolgálat Rákóczi u. 14.; tel.: 28/495-827

Közérdekű elérhetőségek
Isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi u. 45. Ügyfélszol-
gálat 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
Isaszegi Önkéntes Tűzoltóegyesület 0–24 óra között 
hívható központi segélyhívószáma: 70/549-6223

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

SzülETÉSEK
Erki Balázs Bendegúz, Sólyomvári Ben, Horváth Bella, 
Csák Dániel Alajos, Kanalas Tibor, Hujacz Lotti,  
Nagy Olivér, Törteli Krisztián

HázASSáGKÖTÉSEK
Horváth Julianna és Zaklajda Zoltán Gyula
Ozsváth Zsuzsanna és Körmöndi Tibor
Tóth Imola Dalma és Koszorus Attila
Juhász Tímea és Csontos Róbert

50 ÉV EGyMáS SzErETETÉbEN
Kishalmi Margit és Káldi György Mihály 1963.június 15-
én kötöttek házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HAlálESETEK
Csámpai András (77 éves), Madách Imre utca 36.
Nagy Lajos (59 éves), Kolozsvári utca 18.
Kovács László (63 éves), Jegenye utca 41.
Szabó Sándor (67 éves), Aradi utca 14.
Vidák Sándor (59 éves), Dózsa György utca 7.
Laky Barna Tibor (81 éves), Nyár utca 7.
Palánkai Györgyné Kiss Ilona (89 éves), Liget tér 1.
Kiss Borbála (74 éves), Nap utca 6.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Polgármesteri hivatal

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik édesanyám, Nagy 
Józsefné május 7-i temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és 
gyászunkban velünk együtt éreztek. 

Lányai: Ildikó és Emese

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik férjemet, Csima 
Ferencet utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyá-
szunkban velünk együtt éreztek.

Gyászolja: felsége, fia, unkái, dédunokái



Ballagás 2013 – képekben


