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Augusztus 20. országalapító Szent István királyunk ünnepe. 1083-ban ezen a napon avatták 
szentté a székesfehérvári bazilikában. István király alapította meg az ezeréves magyar ki-
rályságot és a magyar keresztény egyházat. Tőle ered apostoli királyságunk.

Ahogyan országszerte szinte minden településen, városunkban is hagyománya van az 
augusz tus 20-i rendezvényeknek. Az ünnepi programjainkról a 18. oldalon, a programajánló-
ban olvashatnak.
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Észrevételeiket, javaslataikat, írasaikat várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail címre. Kérjük, hogy amennyiben írást szeretnének megjelentetni lapunkban, ezt elôzetesen,  
minden hónap 10-éig jelezzék részünkre. Szerkesztôségünk a lap terjedelmi korlátai miatt fenntartja a jogot a cikkek tartalmi változtatás nélküli rövidítésére. 

Beszámoló a költségvetés alakulásáról
A kilencvenes évek közepétől szinte évről évre csökkent az 
önkormányzatok finanszírozása, vagyis a központi költség-
vetésből mind kevesebb forrás jutott a helyi önkormány-
zatoknak. A 2010-ben megalakult új kormány célja az 
önkormányzati reformmal az, hogy többé ne legyenek fi-
nanszírozási problémák, és az országban működő 3200 ön-
kormányzat ne generáljon többé adósságot. Ezért például 
az idei évre működési hiánnyal nem lehetett költségvetést 
tervezni semelyik önkormányzatnál. 

Január elsejével lépett hatályba a feladatfinanszírozási 
rendszer is, igaz, hogy ez Isaszegen – intézményi szinten 
– már 2003 óta működik. A feladatfinanszírozás elve azért 
fontos, hogy a költségvetés egyensúlya biztosított legyen. 
Tehát nem az intézmények finanszírozása történik feltételek 
nélkül, hanem a nyújtott szolgáltatásoké. Ez azt eredménye-
zi, hogy megszűnik a korábbi, normatív alapon történő tá-
mogatás. (Nem automatikusan, az előző évi működési költ-
ségeikre kapnak központi támogatást az önkormányzatok, 
illetve intézményeik.) 

Idén új hivatali struktúra jött létre. Az állam több feladatot 
is átvállalt az önkormányzatoktól, így például a közoktatásét. 

Az önkormányzatok hitelfelvétele és kötvénykibocsátá-
sa is megszigorodott az idei évtől. Bár ez utóbbira Isaszeg 
esetében nem volt példa, ami az adósságállományunkat il-
leti, azzal kapcsolatban jó hír, hogy a tartozásátvállalási szer-
ződések aláírásra kerültek júniusban. (Amint azt a korábbi 
híradásokból is hallhattuk, az állam az ötezernél kevesebb 
lakosú települések adósságát teljes egészében, a nagyobba-
két egyedi megállapodások alapján vállalta át.) 

Mi lesz ennek a hatása Isaszeg esetében? Azt már év 
elején is tudtuk, hogy Isaszeg adósságállományának a het-
ven százalékát fogja átvállalni a magyar állam. Ez közel 460 
millió forintot jelent a 2012 végén fennálló 657 millió fo-
rintból. A tartozásátvállalás pontos részleteit és pénzügyi 
kihatását nem ismertük még a költségvetés tervezésekor. 
Most már azonban látjuk, hogy közel 16 millió forintot 
nyertünk idén (hiszen az első félévre eső törlesztéseket 
már megfizettük), és jövő évtől várhatóan ennek a duplá-
ja lesz (32 millió forint), amit évente megspórol városunk 
az adósságátvállalásnak köszönhetően, azaz ennyivel keve-
sebbet kell a korábbi ciklusokban felvett hitelek törlesztésé-
re fordítanunk. 

Amint a fentiekből is láthatjuk, gyökeres változások tör-
téntek az önkormányzatok finanszírozási rendszerében, 
komoly szakmai kihívás elé állítva a települések vezetését. 

Minden nagy átalakításnak lehetnek vesztesei és nyerte-
sei, de nyilván nem célja a kormánynak, hogy egyes ön-
kormányzatokat cserbenhagyjon. Most az önkormányzati 
reform szükségszerű finomhangolása zajlik, és ezáltal azok 
az önkormányzatok, amelyek az előző év végén vagy az idei 
év elején vesztesnek érezhették magukat, megtalálhatják a 
hiányolt forrásokat. 

Első körben hatmilliárd forintot igényelhetnek azok a te-
lepülések, ahol a 2011-es iparűzési adó egy lakosra jutó 
összege nem éri el a 15 ezer forintot. Az önkormányzatok 
kétharmada tartozik ebbe a körbe. Ezáltal 18 millió forintot 
visszakaptunk az elvont 25 millióból. Gyermekétkeztetésre 
1700 önkormányzat igényelhet összesen négymilliárd fo-
rintot. Isaszeg 4,3 millió forintot kapott előlegként erre az 
évre. A pótfinanszírozási alapból szociális és gyermekjóléti 
feladatokra is lesz központi kiegészítő forrás, a feltételek ki-
dolgozása még folyamatban van. Az elmúlt időszak fontos 
eseménye az is, hogy az új szennyvíztisztító megépítéséhez 
az önerőcsökkentő pályázaton 29 millió forintot nyertünk. 
Mindezek eredményeként úgy tűnik, hogy az év eleji borús 
kilátásainkhoz képest lassan mégis meglesz valamennyi, a 
város működéséhez szükséges forrás. 

Az idei költségvetést azonban az első negyedévi várako-
zásainknak és az akkori információinknak megfelelően igen 
szűkösre kellett szabnunk, és teljesen nyugodtak csak akkor 
lehetünk, ha sikerül(t) év végéig tartani azt. Fájó szívvel, de 
racionálisan kellett minden forint sorsáról dönteni. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan idén sem tudtunk jutalmat tervezni a 
közalkalmazottainknak és köztisztviselőinknek. A nyári tábo-
rokra és a civilszervezetek támogatására az elmúlt években 
megszokott keretösszeget sem tudtuk biztosítani, bár né-
mi remény van még arra, hogy ősszel valamennyit mégis 
kaphatnak az érintettek. Az energiaköltségeink lefaragásának 
céljából városunk más önkormányzatokkal együtt csoportos 
közbeszerzési eljárással választja ki a legkedvezőbb árakat 
kínáló gáz-, illetve áramszolgáltatót. Helyi beszerzési eljárá-
sok révén szerződünk időről időre a legalacsonyabb árakat 
kínáló beszállítókkal is (így például a papír-írószer, tisztító-
szer vagy élelmiszer beszerzésére).

Összességében úgy látom, hogy jó irányban halad az 
önkormányzatok reformja. A hatékonyság növelése most 
már nem csak egy üres jelszó, hanem létszükséglet minden 
önkormányzatnál. 

Bajusz Dániel, 
a pénzügyi és gazdálkodási bizottság elnöke
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Figyeljünk az árkok tisztaságára!

Tisztelt városlakók!
A nyár elején tapasztalt szokatlanul 
csapadékos időjárás és Isaszeg dom-
borzati adottságai következtében több 
ingatlantulajdonos kérte az önkor-
mányzat segítségét a városüzemelteté-
sen keresztül az őket ért vízkár elhárí-
tásában.

A városüzemeltetés munkatársai és 
a közterület-felügyelők több helyszínen 
megállapították, hogy az ingatlanok 
előtti árkok, a gépjárműbehajtók és gya-
logos hidak alatti átereszek nincsenek 
kitisztítva, helyenként azokat jogellene-
sen megszüntették, betömedékelték. 

Isaszeg Város Önkormányzatának 
A környezetvédelemről szóló 14/1996. 
(X. 15.) sz. rendelete szerint az ingatlan 
előtt lévő vízelvezető árok karbantartása, 
rendszeres tisztítása az ingatlan haszná-

lójának (tulajdonos, kezelő, haszonélve-
ző, bérlő stb.) kötelessége. 

Ez a kötelezettség a bekerített vagy 
be nem kerített, üresen, illetve hasz-
nálaton kívül álló ingatlanra, telekre is 
kiterjed. 

A kapubejáróknál, az árkokban a 
vízátfolyást áteresszel kell biztosítania a 
használónak. Ezeknek a karbantartása 
szintén a használók kötelessége.

Az árkokból kitisztított hordalékot 
és egyéb szemetet úgy kell elhelyezni 
(kupacolni), hogy a csapadékvíznek a 
közútról az árokba való lefolyását ne 
akadályozza (az útpadka feltöltése ti-
los). 

Az árkok, átereszek tisztításából 
származó anyagot az önkormányzat a 
saját költségén az alábbiak szerint el-
szállítja.

A városüzemeltetés 28/582-712-
es telefonszámán jelezzék, ha az árkot, 
átereszt kitisztították, és a földet, hor-
dalékot elszállításra előkészítették! A 
városüzemeltetés az elszállítást időben 
ütemezve végzi. 

Kérjük, hogy a szállításra előkészí-
tett anyag ne tartalmazzon háztartási 
(pl. PET-palack) vagy az ingatlan hasz-
nálatából származó egyéb zöld- vagy 
kommunális hulladékot, mert annak 
elszállítására, elhelyezésére ebben a 
formában nincs lehetőség. 

Kérjük, hogy a minden városlakó 
számára élhető és élvezhető lakó-
környezet fenntartása, illetve anyagi 
javainknak a megóvása érdekében 
szíveskedjenek a rendeletben előírt 
kötelezettségeiket teljesíteni, és a vá-
rosüzemeltetéssel a fent leírtak szerint 
együttműködni.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

A földhasználók figyelmébe
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasz-
nálati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007 
(XII. 23.) kormányrendelet változása következtében vala-
mennyi ingatlanügyi hatóságnál (továbbiakban: járási föld-
hivatalnál) regisztrált földhasználó köteles bejelenteni:
a)  magánszemély földhasználó esetében a személyi azo-

nosítóját (személyi számát) és az állampolgárságát;
b)  gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a 

statisztikai azonosítóját.
A fentiek alapján 2013. szeptember 30-ig az illetékes járá-
si földhivatalhoz be kell nyújtani a 2013. január 1-jét meg-

előzően már regisztrált földhasználóknak a fenti adatokat 
tartalmazó földhasználati azonosító adatközlési adatlapot. 

A földhasználati azonosító adatközlési adatlap besze-
rezhető a földhivataloknál, vagy letölthető a www.földhiva-
tal.hu honlapról.

A bejelentést határidőben elmulasztó földhasználót a 
földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld 
ingatlan-nyilvántartás szerinti AK-értékének ezerszerese, 
azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás 
minimális összegénél.

Pest Megyei Kormányhivatal

Segítség az álláskeresőknek
Virtuális Munkaerőpiac Portál (VMP) néven ingyenes on-
line álláskeresési szolgáltatást indított a Nemzeti Munka-
ügyi Hivatal. A szolgáltatás nemcsak a regisztrált álláske-
resőknek, hanem a munkáltatóknak és az állást váltóknak 
is ingyenes. A portál fő célja, hogy a munkáltatók és a 
munkavállalók minél könnyebben, minél egyszerűbben 
egymásra találjanak. 

Az új portál megbízhatósága garantált: a rendszerbe 
történő belépéshez – hasonlóan az ügyfélkapuhoz – re-
gisztráció szükséges, amelyhez álláskeresők esetében a 
tajszámot és a munkaügyi szervezet által biztosított IR-azo-

nosítót, a munkaadók esetében pedig az adószámot/adó-
azonosító jelet és a foglalkoztatói azonosítót kell megadni. 
Mindkét azonosítót a munkaügyi központok kirendeltsé-
gein lehet igényelni.

A weboldal elérhetősége: http://vmp.munka.hu/.
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Kitüntetések a város napján
Ünnepi képviselő-testületi ülés kereté-
ben emlékezett meg az önkormányzat 
a várossá válás ötödik évfordulójáról.  

A város napja alkalmából Isaszeg 
sportjáért szakmai díjat vehetett át 
Sindely Julianna, a Klapka György Ál-
talános Iskola és AMI testnevelő tanára. 

Ezen napon adta át az isaszegi 
gyermekeknek járó díjakat az önkor-
mányzat. Idén a Klapka-iskola öt tanu-
lója, Bánki Emese Mária, Cseke Alexa, 
Farkas Zsófia, Jakab Emese Zsuzsa, 
Kolok Gergely Márton, illetve a Dam-

janich-iskola két tanulója, Rideg Tímea 
és Walter Enikő vette át az Isaszeg vá-
ros kitűnő tanulója díjat. Az elismerés 

azon szorgalmas, tehetséges tanulók-
nak adható, akik mindvégig kitűnő ta-
nulók voltak. A Klapka-iskola két tanu-
lója, Daróczi Klára és Kanalas Vendel 
Gyermekeink jövőjéért díjat kapott a 
Szigetszentmiklóson május 4-én meg-
rendezett XV. Sziget Dance Kupa tánc-
versenyen elért eredményükért. 

Hatvani Miklós polgármester nem-
csak a helyi kitüntetetteket köszöntötte, 

hanem tárgyjutalomban részesítette a 
Pest megyei és a fővárosi betörésso-
rozatban eredményes felderítő munkát 
végző megyei rendőröket is: Száraz 
Róbert főtörzszászlóst, Sárközi Gábor 

századost, Jászberényi Márk zászlóst 
és Kovács Gyula századost.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
ság vezetője, dr. Mihály István dandár-
tábornok ezen az ünnepségen soron 
kívül előléptette Magyar Ágnes zász-
lóst, valamint fizetésifokozat-emelés-
ben részesítette Lengyel Ferenc alez-
redest.

Szerkesztők

Isaszeg sportjáért díj
Sindely Julianna 1982 óta dolgozik a Klapka György Általá-
nos Iskolában tanítóként, majd testnevelő tanárként. Hivatá-
sát szerető, azt magas színvonalon művelő, a gyerekek okta-
tásáért és nevelésért fáradhatatlanul munkálkodó pedagógus.

Évekig volt az Isaszegi Sportegyesület kézilabda-szakosz-
tályának játékosa, majd a szakosztály vezetője és az ifjúsági 
kézilabdacsapat edzője.

Testnevelő tanárként kiemelt feladatának tekinti a moz-
gás, a sport megszerettetését, a tehetséges gyerekek ver-
senyeztetését. 1987-ben kézilabdaszakkört szervezett az is-
kolában. Több mint húsz éve készíti fel a diákokat a körzeti 
és a megyei atlétikaversenyekre, ahol egyéni és csapatver-
senyeken rendszeresen arany-, ezüst-, bronzérmet nyernek. 
A Gödöllőn megrendezett országos minimaraton versenyen 
diákjai a sportegyesületek, sportiskolák tanulóival mérik ösz-
sze a tudásukat, és itt is megállják a helyüket. A körzeti te-
remlabdarúgó rendezvényeken az általa felkészített csapatok 
rendszeresen érmekkel térnek haza. Szabadidejében kíséri a 
diákokat, és velük együtt örül az eredményeknek.

2003-tól az iskolai sportkör elnöke. 
Egész évben folyamatosan szervezi a versenyeket, játé-

kos vetélkedőket, amelyeken a tanulók minden korosztályt 
képviselve, nagy számban vesznek részt. 

Egészségmegőrző prog-
ramot indított el, úszásokta-
tásra viszi a diákokat.

Évek óta ő rendezi a kör-
zeti asztalitenisz-versenyt, 
amelyen részt vesznek a 
környékbeli intézmények 
csapatai is. Tanítványai itt 
is eredményesek, dobogós 
helyezéseket érnek el. 

Tanulói rendszeres és eredményes szereplői városunk 
sporteseményeinek, rendezvényeinek. 

Évente több hétvégén szervez természetjáró túrákat, 
amelyeken alkalmanként 40-50 diák vesz részt. Évekig ve-
zette a természetbúvár szakcsoportot. 2000-től minden év-
ben meghirdeti és megszervezi a Mikulás-túrát, alkalman-
ként körülbelül kétszáz gyerek, tizenöt pedagógus és sok 
szülő részvételével. 

A nyári szünetekben táboroztatja az iskola tanulóit.
Pályázatok írásában is részt vállal. A Közoktatási Moder-

nizációs Közalapítvány felhívására Az iskolás gyermekek jobb 
egészsége érdekében a mindennapi egészségfejlesztő test-
nevelés és testedzés megvalósítása címmel pályázatot ké-
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szített. A TÁMOP 3.1.4 projekt keretében A mindennapos 
játékos egészségfejlesztő testmozgást és az iskolai sportfog-
lakozásokat támogató fejlesztések elnevezésű program ki-
dolgozásában, megvalósításában aktívan részt vett.

A 2012/13-as tanévtől a köznevelési törvény értelmé-
ben bevezetésre kerülő mindennapos testneveléshez kap-
csolódó tanmenet megalkotása az ő nevéhez fűződik.

Osztályfőnökként példás nevelői munkát végez. Kiemelt 
feladatának tekinti az egészséges életmódra nevelés mellett 
a gyerekek nemzeti, hazafias nevelését, emlékeink, hagyo-
mányaink, jelképeink tiszteletét. 

Szeretetteljes, bensőséges kapcsolatot alakít ki tanítvá-
nyaival, akik érzik, hogy problémáik megoldásában mindig 
számíthatnak megértő segítségnyújtására. Felelősségre, tisz-
teletre, önállóságra, a fizikai és szellemi munka becsületére 
neveli őket. Kiváló kapcsolatot ápol a szülőkkel. Kollégái kö-
rében elismert magas színvonalú szakmai munkája, munka-
bírása és segítő magatartása.

A három évtizedes kiváló oktató-nevelő munkája elisme-
réseként méltán vehette át a képviselő-testület által adomá-
nyozott díjat.

 Isaszeg Város Önkormányzata

Elhunyt dr. Katona Tamás történész
Hosszú betegség után június 28-án, életének 81. évében elhunyt dr. Katona 
Tamás. A kiváló és közismert történész számtalan alkalommal járt Isaszegen, 
hogy a városunk történelmének híres áprilisi 6-i csatáját kommentálja. Az élő 
történelemórának is beillő csatabemutatókat érdekessé és felejthetetlenné 
tette lenyűgöző hadtörténeti tudásával és előadásmódjával. A Szoborhegy 
alatt megtartott csatabemutatón az ütközet pontos lefolyásának felidézésé-
vel, az események történelmi és politikai összefüggéseire való rávilágítással 
minden alkalommal izgalmassá, élvezetessé tette a magyar szabadságharc 
történelmét a hallgatóság számára.  

Dr. Katona Tamás 1932. február 2-án 
született Budapesten. Az ELTE könyv-
tár–magyar–arab szakán végzett 1954-
ben. 1960-ig vidéki közművelődési 
könyvtárakban dolgozott. 1958-ban 
létrehozta az ország első cigánytelepi 
könyvtárát Bicskén. 1960-tól a Ma-
gyar Helikon Könyvkiadó, 1965–1987 
között az Európa Könyvkiadó felelős 
szerkesztője volt. Történelemtanárként 
1980- tól1990-ig a XIX. század magyar 
történelmét tanította az Eötvös Kollé-
giumban, majd a Szegedi József Attila 
Tudományegyetemen, ahol később az 
új- és legújabb kori magyar történeti 

tanszék tanszékvezető-helyettese volt. 
Az Antall-, majd a Boross-kormány-
ban külügyi, illetve miniszterelnökségi 
államtitkár volt 1990-től 1994-ig. Or-
szággyűlési képviselő volt 1990–1998 
között és a  Budavári Önkormányzat 
polgármestere 1994-től 1998-ig. 
A Károli Gáspár Református Egyetem 
tanára volt 1998–2000 között, majd 
2000-től 2002-ig Magyarország varsói 
nagykövete. Az MTA Történettudomá-
nyi Intézetének tudományos tanács-
adója 2002-től. 1998-tól elnöke a váci 
Madách Körnek és a Manfred Wörner 
Alapítvány kuratóriumának, 2003-tól a 

Kárpátaljai Szövetségnek. 1990-től a 
Nemzeti Panteon Alapítványnak a társ-
elnöke. Elnöke volt a budapesti Görgey 
Körnek és a Magyar Cserkészszövet-
ségnek. Kutatási területe a reformkor 
és az 1848–1849. évi forradalom és 
szabadságharc volt. Számos könyve 
jelent meg, műfordítóként angol, fran-
cia, német és arab műveket ültetett át 
magyar nyelvre. Dercsényi Dezső-díjat 
1993-ban, Szent Gellért-díjat 1997-
ben kapott. Nagytisztje a Lengyel Köz-
társasági Érdemrendnek és a Máltai 
Lovagrend Érdemrendjének.

 Forrás: internet

 Vankóné Dudás Juli-díj
2013. június 23-án délután Galgamácsán tartották a Vankóné Dudás Juli-díj átadó ün-
nepségét. A település kiváló tehetségű népművészének emlékét őrző díj átadása Szent 
Iván napjához kötődik, amelynek népszokása, a tűzugrás felelevenítése szintén a művész 
nevéhez fűződik. 

Az egyéni vagy csoportos kategóriában átadásra kerülő, 1990-ben alapított díj Galga-
mácsa és a Galga-mente népművészetének, népi hagyományainak feltárásában és meg-
őrzésében legeredményesebben tevékenykedők elismerése. Ebben az évben a díjat egyé-
ni kategóriában Verseczkyné Sziki Éva, a Dózsa György Művelődési Otthon igazgatónője, 
csoportos kategóriában a veresegyházi néptáncegyüttes érdemelte. A rendezvényen az 
Isaszegi Asszonykórus és a Csata Táncegyüttes előadásában gyönyörködhetett a közönség.
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Könyvtári hírek
Még tart a nyár, s gondolom, hogy augusztusban is sokan lesznek még 
szabadságon. Az egyik legolcsóbb szórakozás az olvasás. Az áhított 
könyvet nem kell feltétlenül megvenni, hiszen városi könyvtárunkból évi 
500 forint beiratkozási díj ellenében évente több értékes könyv is kiköl-
csönözhető. A könyvtárhasználati szabályzatunk megtekinthető a hon-
lapunkon (jokai-bibl.hu). A nyári szabadságolások után augusz tus 5-től 
ismét várjuk látogatóinkat, olvasóinkat.

Szeretnék néhány könyvet a figyelmükbe ajánlani. Akik szeretik a tör-
ténelmi kalandregényeket, azoknak ajánlom Bán Mór Hunyadiak című 
sorozatát, amely már a hatodik köteténél tart, s nagy népszerűségnek 
örvend. A szerző tíz év kutatómunka után írta meg regényfolyamát, ami 
a Hunyadi család három nevezetes tagjának életét dolgozza fel. 2009-
ben indította útjára a Gold Book kiadónál a sorozatot, amelyet nyolc-
kötetesre tervez a szerző, aki rajz- és vizuális nevelés, illetve történelem 
szakos diplomával rendelkezik, és újságíróként dolgozik.

Megjelent az idén 80 éves Wilbur Smith Afrika mélye című kaland-
regénye, amely az Afrika szarva című könyvének a folytatása. Az író egy 
farmon nőtt fel, gyermekkorában sokat vadászott és túrázott. Az édes-
anyjától kapott könyvek felkeltették az érdeklődését az olvasás és az írás 
iránt. Első regényét 1964-ben írta Az oroszlán zabál címmel. Ezt számos 
könyve követte, amelyekből többet meg is filmesítettek. Akik szeretik a 
regényeit, most sem fognak csalódni.

Susan Mallery Citrom és osztriga, valamint Fahéj és karamella című 
köteteit elsősorban női olvasóinknak ajánljuk könnyed, romantikus ol-
vasmányként a nyárra. 

Sophie Kinsella, Elizabeth Adler és Papp Diána könyveit szintén a 
kikapcsolódni vágyóknak ajánljuk.

Majsa Györgyné könyvtárvezető

A 2013/2014-es 
tanév rendjéről
Megjelent a Magyar Közlöny 115. szá-
mában az emberi erőforrások miniszte-
rének 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete, 
amely szabályozza az iskolák 2013/2014-
es tanítási évének a rendjét. 

A rendelet alapján a legfontosabb dá-
tumok a következők.

A tanítási év első tanítási napja 2013. 
szeptember 2. (hétfő), utolsó tanítási 
napja 2014. június 13. (péntek). 

A tanítási napok száma száznyolcvan. 
A nappali oktatás munkarendje szerint 
működő középiskolában és szakiskolá-
ban a tanítási napok száma százhetven-
kilenc.

A tanítási év első féléve 2014. január 
17-ig tart. Az iskolák 2014. január 24-ig ér-
tesítik a tanulókat (kiskorú tanuló esetén 
a szülőket) az első félévben elért tanul-
mányi eredményekről.

Az őszi szünet 2013. október 28-tól 
október 31-ig, a téli szünet 2013. decem-
ber 23-tól 2014. január 3-ig, a tavaszi szü-
net pedig 2014. április 17-től április 22-ig 
tart. 

Könyvtárhasználati tájékoztató
Könyvtárunk nyilvános közkönyvtár, amely minden érdeklődő 
részére nyitva áll. Az 500 forintos beiratkozási díjat a 18 és 65 év 
közöttieknek kell megfizetniük. A díj a tárgyévre érvényes, az új 
díj fizetése a következő év január 1-jétől esedékes.

Állományunk nagy része négy hétre kölcsönözhető, kivéve 
az új könyveket, a kötelező olvasmányokat és a folyóiratokat, 
amelyeket egy hétre tudunk kiadni. A lexikonok, kézikönyvek, 
adattárak és helytörténeti gyűjtemények nem kölcsönözhetőek, 
de helyben mindenki számára hozzáférhetőek. Fiatalkorú olva-
sók esetében a könyvtáros bizonyos kiadványok kölcsönzését 
megtagadhatja, azok tartalma miatt.

Egy alkalommal maximum négy darab könyv kölcsönözhető, 
ebből egy darab lehet rövid lejáratú. Új beiratkozóink az első 
három alkalommal csak két darab hosszú lejáratú könyvet köl-
csönözhetnek, rövid lejáratút ekkor letéti díj (1500 Ft) ellenében 
tudunk csak kiadni. Hosszabbításra egy alkalommal van lehető-
ség, amelyet telefonon és e-mailben is megtehetnek olvasóink. 
Határidő után visszahozott könyvekért késedelmi díjat számí-
tunk fel: a hosszú lejáratú könyvekért 10 Ft/nap/könyv, a rövid 
lejáratú könyvekért 20 Ft/nap/könyv.
Számítógép-használat
Könyvtárunkban öt számítógép áll rendelkezésre, amelyeket be-
iratkozott, általános iskolát befejezett, számítógépes alapismere-
tekkel rendelkező olvasóink vehetnek igénybe. A gépek haszná-
latára fél óra áll rendelkezésre, ettől eltérni csak akkor tudunk, ha 
nincs gépre várakozó olvasónk.
Egyéb szolgáltatások
Fénymásolást, nyomtatást, szkennelést vállalunk (nem kereske-
delmi mennyiségben).
Könyvtári Galéria
2005 óta bemutatkozási lehetőséget biztosítunk az Isaszegen la-
kó vagy településünkhöz valamilyen formában kötődő amatőr 
és professzionális művészeknek. Kiállításaink és rendezvényeink 
időpontját plakátjainkon és weboldalunkon figyelemmel követ-
hetik. 

Szakmasztár
Júliusban került sor a Szakma Kiváló Tanu-
lója verseny első helyezettjeinek parlamenti 
díjátadására. A tanulókat és az őket felkészí-
tő tanárokat Kövér László, az országgyűlés 
elnöke, Hoffman Rózsa oktatásügyi állam-
titkár asszony és Parragh László, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke fogad-
ta a parlament felsőházi termében. 

Az elismerő oklevelek, méltatások mellett tizenegy kiemelt szakma első helyezettjei és 
a felkészítő tanárok a Nemzetgazdasági Minisztérium jóvoltából kiutazhattak Lipcsébe, az 
eddigi legnagyobb WorldSkills versenyre, amely negyvenöt szakmában az ifjú, tehetséges 
szakmunkások világbajnoksága.

Magyarország az idei versenyen tizenegy szakmában képviseltette magát, és a ver-
senyzők ragyogó teljesítményt nyújtva öt kiválósági érmet söpörhettek be.

Janicsek Anikó, a Gödöllői Szakkép-
ző Magániskola tanulója, a Szakmasztár 
verseny első helyezettje a szakács szak-
mában és felkészítője, az isaszegi Tóth 
Gábor tanár úr is a delegáció tagja le-
hetett ezen a nívós megmérettetésen.
 Szerk.
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Díjátadás
A 100 Éves Iskola Alapítvány kuratóriuma 2013 februárjában – immár ötödik alkalommal – pályázatot írt ki a 
Damjanich János Általános Iskola tehetséges, példás magatartású, jó közösségi munkát végző tanulói részére 
tanulmányi ösztöndíjra. A beérkezett pályázatokból a kuratórium tagjai a következők tanulókat támogatták 
15 000 forint ösztöndíjjal: Molnár Dzsenifer, 1. b; Barabás Áron, 2. b; Márton Sára, 3. b; Veres Réka, 4. a; Hajdu 
Bence, 5. a; Fehér Dóra, 5. a; Ragács Botond, 5. a; Valkony Márk, 5. a.

Gratulálunk a nyerteseknek, jó pihenést kívánunk a nyárra.
Tóthné Ludman Ilona, a kuratórium elnöke

Tanévzáró a Damjanich János Általános Iskolában 2013. június 15.

„Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell,  
hol és hogyan tudja bármilyen kérdésre megtalálni a választ.” (Adam J. Jackson)

Iskolánk feladatának tekintjük, hogy 
megismertessük a gyerekekkel azokat 
az utakat, azokat az eszközöket, ame-
lyekkel megszerezhetik az életben 
szükséges ismereteket, kompetenciá-
kat. Többet is teszünk ennél: nevelünk, 
szemléletet formálunk. Pedagógusaink 
rávilágítanak arra, hogy a tudatos isme-
retszerzés, a folyamatos önképzés és 
a kemény munka eredményeként szü-
lethetnek eredmények. 

Milyen eredmények születtek eb-
ben a tanévben? 378 tanuló fejezte be 
a tanévet iskolánkban. Első osztályosa-
ink megtanultak írni, olvasni, számolni. 
Óriási eredmény. A felsőbb évfolyamo-
sok gyarapították tudásukat, sok új is-
meretet szereztek. A nyolcadikosok kö-
zépiskolába felvételiztek, és csak rajtuk 
áll, hogy megvalósítsák elképzeléseiket, 
vágyaikat. Ne feledjétek: „Csak annak 
jussa élet és szabadság, aki minden-
nap maga küzdi ki…” (Goethe)

Kiváló egyéni és csoporteredmé-
nyek születtek az iskolai, területi és or-
szágos szervezésű versenyeken is.

Forogjon az észkerék címmel logi-
kai versenyt szerveztünk 30 tanuló, lo-
gikai játékok csapatversenyt pedig 36 
tanuló részvételével. Két csapatot díjaz-
tunk: alsó tagozaton első lett a Krix-kra-
xok csapata Ragács Réka vezetésével, 
felső tagozaton a Terminátorok csapata 
nyert Mendi Natália vezetésével. Angol 
mininyelvvizsgán 19, szépolvasási ver-
senyen 34, házi sportversenyeken 210 
tanuló szerepelt.
Területi versenyek
A Pangea-Orchidea matematikaver-
senyen 53 tanuló, az országos Zrínyi 
Ilona matematikaversenyen 16 tanuló 
vett részt, legeredményesebben Ra-
gács Botond 5. a osztályos tanuló sze-
repelt, tizenkettedik helyezést ért el.

Rajzpályázatokra sok gyermek készí-
tett pályamunkát. Legeredményeseb-
ben Fehér Dóra, a Szekeres testvérek, 
a Ragács testvérek, Valkony Márk és 
Hajdú Bence szerepelt, akik több ver-
senyt is első, illetve különdíjjal zártak.

Sportversenyeken 90 gyerek ver-
senyzett, a legeredményesebbek Ros-
tás Krisztián és Szőke Nikolett voltak.

Természettudományi területi verse-
nyen Gödöllőn negyedik helyezést ért 
el az alsó tagozatos csapatunk.

A körzeti Szabó Magda prózamondó 
versenyen Kerepesen első helyezést 
ért el Ragács Botond és Réti Dániel.

A Weöres Sándor Országos Gyer-
mekszínjátszó Találkozón a Tanmese 
című előadással az 5. a osztály kép-
viselte iskolánkat, a felkészítő tanár 
Oláhné Szántó Tünde tanárnő volt – 
ők bronz minősítést szereztek.

A Benedek Elek versmondó verse-
nyen első helyezést ért el Cselkó Kin-
ga, Csömörön a vers- és prózamondó 
versenyen első helyezést ért el Ragács 
Botond és Réti Dániel.

Körzeti angolversenyen négy nyol-
cadikos tanulónk versenyzett, negyedik 
helyezést értek el.

Az évfolyamukon a legkiválóbb 
egyéni teljesítményt nyújtották, így 
megkapták a megtisztelő évfolyamel-
ső címet a 2012/2013-as tanévben: 
Barabás Rebeka, 1. b; Ágoston Leven-
te Áron, 2. a; Mikus Péter Gábor, 3. a; 
Ragács Réka, 4. a; Cseh Eszter, 5. a; 
Szabadkai Szidónia, 6. a; Réti Dániel, 
7. a; Rideg Tímea, 8. a. Gratulálunk az 
elért eredményekhez.

„Gondolj a múltra, ha számadást vég-
zel, a jelenre, ha örömöd van, a jövőre 
mindenben, amit cselekszel!” (Joubert)

Ez a mottó nemcsak tanítványaink-
nak, de iskolánktól búcsúzó kollégánk-
nak, Harmati Ferencnének, Piroska 
néninek is szól, aki 41 éve tanítja a 
damjanichos diákokat, ad át szépet és 
jót, ösztönöz tanulásra, önképzésre. 
Pedagógus szolgálati érdeméremmel 
köszönjük meg fáradhatatlan szolgála-
todat.

Koháry Orsolya igazgató
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Ugye, csak akarni kell
Visszaemlékszem arra, hogy a közelmúltban, illetve né-
hány évtizede még a kerékpárosokat sok helyről kitiltották 
a közlekedésben. Az illetékesek azt mondták, nincs hely és 
anyagi forrás a kerékpárutak kiépítésére, ezeknek a hiányá-
ban viszont a kerékpárosok veszélyes tényezői az utaknak. 
A kerékpáros közlekedést kedvelők vágyakozva csodálták a 
nyugat-európai bringások szabadságát. 

Mostanra az üzemanyag ára az égbe szökött, a levegő-
szennyezéstől fuldokolnak a városok, gépkocsival pedig sok-

szor lehetetlen közlekedni a torlódás miatt. Előkerültek újra a 
motorok, mopedek és a biciklik. A jelenlegi kormányzati aka-
ratnak megfelelően nagyot változott a kerékpáros-társada-
lom élete. Sok száz kilométernyi kerékpárút építése mellett 
Budapest belvárosában és más városokban is kerékpársá-
vokat alakítottak ki. A mai gazdasági válság adta környezet-
ben a krónikus mozgásszegénységben élő ember számára 
dupla lehetőséget nyújt a kerékpár: a közlekedési költségek 
megtakarítása mellett egészséges és hasznos 
sportolási lehetőségként is szolgál. Az elmúlt 
időszakban hatvanmilliárd forint uniós forrás ér-
kezett hazánkba a kerékpározás támogatására. 
Idén elkészült a Nemzeti Kerékpáros Koncepció, 
amely a 2014–2020 közötti időszakban 120 
milliárd forintot szán a további fejlesztésekre. Re-
ményeink szerint – ha ezekből eddig ki is maradt 
Isaszeg – a jövőben hozzánk is jut ezekből a for-
rásokból. Ez megtörténhet abban az esetben, ha 
a Rákos-patak mentén fekvő települések közös 
összefogással a patak mellett kerékpárutat építe-
nek ki, aminek a szervezése már megkezdődött.

Isaszegen a kerékpár népszerűsítésére több 
civil összefogás is történt. A Mozdulj Velünk Egye-
sület programjában a Liget téren BMX ügyességi 
pálya épült. Kovács Tamás vezetésével BMX-es 
csapat képzése folyik. Vannak, akik a kerékpáros 

közlekedést népszerűsítik. Ilyen a Tekerj Isaszegért! mozga-
lom és az EMTEKÖR, akik minden hónap első szombatjának 
délelőttjén figyelemfelkeltő kerékpáros felvonulást tartanak, 
végigtekerve Isaszeg főútjain, demonstrálva azt, hogy nagy 
szükség van a kerékpársávra, valamint az autósok fokozott 
figyelmére.

A kerékpárutak intenzív fejlesztésével a kerékpáros tu-
rizmus megindulása is várható, amely a településen lakók 
megélhetését is segíti. Bevételt eredményez az iparban a 

kerékpárok gyártása, illetve szervizelése. Magyarországon 
évente körülbelül háromszázezer kerékpárt adnak el, aminek 
csak az adóbevétele hárommilliárd forint. A nemzetközi ösz-
szehasonlításban hazánk az előkelő nyolcadik helyet foglalja 
el a kerékpározás általános helyzetét illetően. Összehasonlít-
va a korábbi állapotokkal ez fantasztikus fejlődés. Ugye, csak 
akarni kell!

Dr. Kardos Gábor
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Így is lehet
Egy virágokkal díszített település nemcsak az ott 
élő embereknek teremt élhetőbb környezet, és ha-
tározza meg a hangulatát, hanem az átutazók is jó 
szívvel emlékeznek a különleges esztétikai élményt 
nyújtó városokra, falvakra. Az 1975-ben indult Euró-
pai Virágos Városok és Falvak verseny magyarországi 
résztvevője idén falu kategóriában Csopak volt. A hír-
adásokban csodálattal néztük a település virágosítási 
programját, amely által az egész falu virágba borult. 
A közterületek parkosítása ott is csak a lakosság se-
gítségével sikerülhetett. Örömmel tapasztaljuk, hogy 
városunkban is szép környezetet igyekeznek terem-
teni portájuk előtt az igényesebb háztulajdonosok. 
Képeinken az általuk készített alkotásokat láthatják.

Dr. Kardos Gábor

A Mozdulj Velünk Egyesület, vala-
mint a Tekerj Isaszegért mozgalom 
elindítója, a helyi Fidesz-csoport, az 
EMTEKÖR és több isaszegi lakos is 
csatlakozott a június utolsó hétvé-
géjén megtartott kétnapos Gödöllő 
kistérségi I. Csömöri Bringafesztivál-
hoz. A csömöri rendezvény június 
30-i programjaként a környékbeli 
települések vezetői és kerékpárosai 
88 kilométeres kistérségi körútra 
indultak, amelynek egyik állomása 
Isaszeg volt. 

Az Isaszegre érkező kerékpáros 
túrázókat körülbelül negyvenfős, 
helyiekből álló csoport fogadta a 
Rákóczi utca 58. előtti parkolóban, 
ahonnan közös bringázással a vá-
roson végighaladva a Liget térre 
tartottak. A téren a program részt-
vevőit a Mozdulj Velünk Egyesület 
tagjai frissítővel, pogácsával kínálták, 
valamint egész napos szórakozást 
biztosítottak a helyszínre kilátogató 
isaszegi gyerekeknek. 

Szerk.

Bringafesztivál
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Aki hamar segít, duplán segít

Minden idők legnagyobb dunai áradása zajlott az idén. 
A gyors és hatékony árvízi védekezésnek és a soha nem lá-
tott nemzeti összefogásnak köszönhetően az ország a nagy 
tragédiát elkerülte. A  védekezés nagyságrendjét mutatja, 
hogy a meglévő gátakon felül, tízmillió homokzsákot hasz-
náltak fel. Ennek ellenére a közvetlenül a partvidéken lakók 
jelentős károkat szenvedtek el, amelyeket az állami segítség 
mellett a civilek adományai is próbáltak mérsékelni. 

Az isaszegi római katolikus egyházközség a június 22-i 
és a 23-i szentmiséken adománygyűjtést szervezett az ár-
vízkárosultak megsegítésére. Az összegyűlt 262 000 forintot 
Gulyka József prépost, esperes, plébános atya 300 000 fo-

rintra kiegészítve célirányosan Nagymarosra küldte. Az ado-
mányt június 30-án dr. Tóth Balázs és Tóth Andrea vették 
át és vitték Nagymarosra. Július 3-án megérkezett Gáspár 
István plébános atyától egy köszönőlevél, amelyben a Jó-
isten áldását kéri minden jó szándékú emberre, aki segíteni 
tud a bajba jutott embertársain. Ecseri Pál

A római katolikus egyházközség eseményei

Augusztus 15.: Nagyboldogasszony, kötelező ünnep. Szent-
mise reggel 7 órakor és este 19 órakor.

Gyalogos zarándoklat indul Máriabesnyőre, a Nagybol-
dogasszony-búcsúra augusztus 18-án reggel 6 órakor a ka-
tolikus templomtól. Visszaérkezés kb. 16 órakor. 

Augusztus 20.: újtemplomunk búcsúja. Ünnepi szentmi-
se délelőtt fél 9-kor.

Szent István-búcsú
Ha bármely isaszegi embertől megkérdezzük, hogy mikor 
van a búcsú nálunk, szinte mindenki a novemberi Szent Már-
ton-napot említi. Pedig nálunk kettő is van. A búcsú olyan 
egyházi ünnep, amikor lehetőségünk van a tisztítótűzben 
szenvedő lelkeken segíteni. Az egyház több más lehetőség 
mellett a templomok névadójának ünnepén is engedélyezi 
a teljes búcsút. Ennek feltétele, hogy tiszta lélekkel kell részt 
venni a szentmisén.

Mi két szép templommal is büszkélkedhetünk. Valahogy 
Szent István ünnepén olyan sok minden van: államalapítás 
ünnepe, új kenyér, tűzijáték, néptáncosok felvonulása és 
még sorolhatnám. Pedig elődeink nem véletlenül válasz-
tották éppen első királyunkat városunk pártfogójául. Nyilván 
lesznek, akik méltatják az ő nagyságát. Akár városi, akár álla-
mi ünnepségeken sokat hallhatunk tetteiről: miatta vagyunk 
itt Európa közepén, ő hozta be a kereszténységet, megszi-
lárdította hazánkat. Bőven marad még mit felsorolni, de ezt 
meghagyom a nálam okosabbaknak.

Ebben az évben ünnepeljünk másként! Itt az alkalom, 
hogy mi is tegyünk valamit. Augusztus 20-án menjünk be 
az újtemplomba! Ne higgyék el nekem, hogy gyönyörű, 
nézzék meg! Imádkozzanak országunkért, városunkért és 
a tisztítótűzben szenvedőkért! Akkor válik igazi ünneppé ez 
a nap.

Szárazné Marika

Az utolsó hegycsúcs 
A Magyar Keresztény Szövetség 
(MaKSZ) egyesület szervezésében jú-
lius 12-én este vetítették le Az utolsó 
hegycsúcs című filmet a művelődé-
si otthonban. A film egy spanyol ka-
tolikus pap, Pablo Domínguez életét 
mutatja be, aki 2009-ben hegymá-
szóbalesetben halt meg. A számos 
rangos elismerést elérő spanyol doku-
mentumfilm a premier hétvégéjén a 
legnézettebb mozifilm volt Spanyolor-
szágban. Magyarországra októberben 
érkezett, azóta fővárosi és vidéki mo-
zikban is játsszák. 

Isaszegen körülbelül hatvanan néz-
ték meg, majd vettek részt a filmvetí-

tést követő beszélgetésen, amelynek 
felkért hozzászólói Gulyka József plé-
bános, kerületi esperes, c. prépost, Ba-
jusz Árpád református lelkész, dr. Ősi 
Barnabás, a Rákóczi Szövetség jogásza 
és Laczkó Andrea, a film forgalmazó-
ja voltak. A  közel egyórás beszélge-
tést Martí Zoltán, a MaKSZ elnökség 
tagja moderálta. Az egyesület részéről 
dr.  Budaházi Árpád elnök és Bajusz 
Dániel alapító tag mondott köszöntőt.

Ahogyan az a hozzászólásokból ki-
derült, a film nagy hatással volt mind-
annyiunkra. Mindenkinek érdemes 
megnéznie, akit foglalkoztatnak az élet 
olyan nagy kérdései, mint hogy mi a 

boldogság, lehet-e boldog, aki szen-
ved, van-e teljes élet, mi a halál. 

Unalmas, nyomasztó légkörű do-
kumentumfilm helyett azonban egy vi-
dám és lendületes alkotást láthattunk, 
mint amilyen Pablo is volt földi életének 
42 éve során mindvégig. Bővebb infor-
máció: www.azutolsohegycsucs.hu.

Szerkesztők
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Védőnői konferencia a kormányhivatalban
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma védőnői konferenciát rendezett július 8-án a vármegyeháza épületében, ahol 
elsősorban a védőnői hálózat megújításáról esett szó. A rendezvényt dr. Tarnai Richárd Pest megyei kormánymeg-
bízott nyitotta meg. Isaszegről meghívottként dr. Kardos Gábor alpolgármester vett részt a konferencián. 

A kormány családpolitikájához szoro-
san hozzátartozik a védőnői hálózat 
fejlesztése. Az elképzelések szerint a 
védőnői hálózat országos, központi 
irányítás és szervezés alá fog tartozni, 
amely biztosítja a különböző térségek 
egyenlő színvonalú ellátását. Sok meg-
oldatlan problémát lehetne ezáltal or-
vosolni. A tervek szerint valamennyi 

védőnő számítógépet fog kapni, így a 
könnyebb adminisztráció mellett meg-
valósítható lesz az ellátók közötti gyors 
információcsere is.

A védőnők munkája nagyon érté-
kes, magas színvonalú, valamennyien 
felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. 
Munkájukat elhivatottságból végzik, mi-
vel sajnos a jövedelmük alacsony. Az 

egészségügyben kis lépésekkel, de fo-
lyamatosan történik a bérrendezés, és 
ez érinti a védőnőket is, de nem egy-
forma mértékben. Dr. Kardos Gábor 
felvetése volt a tanácskozáson, hogy 
a védőnők egyenlő munkáért egyen-
lő bért érdemelnének, amelynek nem 
volna szabad attól függenie, hogy ki a 
munkáltatójuk.  Szerkesztők

Az orvos válaszol

Mi az a keresztallergia, és mikor gondoljunk rá?

Sok parlagfű-allergiás keresztallergiáktól is szenved, azaz 
egyes zöldségfélék, gyümölcsök fogyasztásakor is allergiás 
panaszok jelentkezhetnek. A keresztallergia oka a pollenben 
és egyes zöldségekben, gyümölcsökben jelen lévő kémia 
anyagok nagyon hasonló szerkezete, ami miatt az adott élel-
miszer fogyasztása a szájüreg nyálkahártyáján allergiás reak-
ciót vált ki. Keresztallergia esetén a klasszikus tünetek (orr-, 
szemviszketés, orrfolyás, orrdugulás, könnyezés, tüsszögés) 
mellett bizonyos ételek elfogyasztása után is előfordulhatnak 
allergiás panaszok. A tünetek az esetek 
nagy részében kellemetlenek (az ajkak, 
a nyelv duzzanata, bizsergése, lágyszáj-
pad vagy a garat viszkető, csiklandozó 
érzése), de múló jellegűek. Nagyon rit-
kán, de előfordulhat légzési nehézség, 
fulladásérzés, anaphylaxiás reakció.

Keresztallergia felmerülése ese-
tén kerüljük az azt kiváltó ételeket! 
Ügyeljünk arra, hogy a nyers gyü-
mölcsök fogyasztása mellett kerül-
jük a gyümölcskészítményeket is, 
illetve a gyümölcsökből, zöldségek-
ből készült kozmetikumok használatát. A tünetek kezelésé-
ben elsődleges a panaszokat kiváltó élelmiszer fogyasztásá-
nak kerülése a pollenszezonban. A keresztreakciót kiváltó 

anyagok egy része hőre érzékeny, így 
hőkezeléssel az allergiás reakciót kiváltó 
hatásuk csökkenthető. Ez alól kivételek 
a dió- és mogyorófélék, mivel a pirított 
magvak hőkezelés után is megőrzik al-
lergizáló hatásukat. Az augusztustól ok-
tóberig tartó időszakban a legnagyobb 
koncentrációban jelen lévő két pollenal-
lergén a parlagfű és a fekete üröm. Saj-
nos mindkét allergénnel sok közkedvelt 

zöldség, gyümölcs ad keresztallergiás reak-
ciót. Így a parlagfűre érzékenyeknek ebben 
az időszakban javasolt kisebb mennyiség-
ben fogyasztani dinnyeféléket (görög- és 
sárgadinnye), uborkát, cukkinit, paradicso-
mot, tököt, napraforgómagot, banánt és 
őszibarackot. A fekete ürömre allergiások 
gondoljanak a keresztallergia lehetőségére 
sárgarépa, petrezselyem, zeller, alma, földi-
mogyoró, kivi és bizonyos fűszerek fogyasz-
tásakor (koriander, ánizs, kömény, édeskö-
mény). 

Mindenkinek kellemes nyarat, az aller-
giás tünetektől szenvedőknek minél keve-
sebb kellemetlen panaszt kívánok.

Dr. Mészáros Zsolt
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Huszárkonyha
A Huszárkonyha nem a huszárok ételeiről szól, hanem olyan játékos és hagyo-
mányőrző külsőségek között zajló sütő-főző sorozat, amely a hagyományos ma-
gyar ízvilág keretein belül igyekszik új ételeket létrehozni. Testet ölt újságrovat, 
könyv, rendezvény, rádiójáték és filmsorozat formájában.

KISBíró TEKErcS
Rohan az idő, változnak népek, korok, „istenek”. Minél többet megél az ember a nagyvilág anyagi-szellemi tengerében, 
annál inkább érzékeli a változást – erősödik az összehasonlítási kényszer. „Talán eltévedt kicsi századosom / Nálunk régen 
nincsenek katonák / Hiába zörget a büszke kardon / Minek táncoltatja a lovát” – hallhatjuk a Kriszti és a Magyarucca dalát, 
célozva egy idejétmúlt értékrendre. Ám miközben változnak népek, korok, „istenek”, szokások, s megszületnek a tér-idő 
egyre gyorsabb leküzdésére szolgáló eszközök (világháló, gépkocsi, űreszközök stb.), és a tudomány napról napra gyártja a 
csodákat, átalakul környezetünk, eközben az ember évszázezredek óta nem változik alap-
vetően. A hagyományőrzés az emberi állandót öltözteti, az emberiben az értéket igyekszik 
állandósítani és vonzóvá tenni, ami túlmutat korokon, népeken, „isteneken”, szokásokon. 
A Huszárkonyha-jelenség e folyamathoz kíván csatlakozni egy sajátos köntösben. Úgy bí-
rál, hogy az értéknek gondolt erényt mutatja fel az értékre veszélyesnek vélt ártalommal 
szemben.

Az ételt ajánlja Bíró Tamás, az Isaszegi Szent Márton Lovas  
Hagyományőrző Egyesület legidősebb huszárja

A könyv kapható gödöllőn, a Bagoly  
könyvesboltban, valamint a lyra, a szkítia,  
az Alexandra és más könyvesboltokban is.

vékonyra szeletelünk 1,5 kg 
káposztát és megsózzuk. állni 
hagyjuk fél órát, majd 2 evőkanál 
zsíron 2 evőkanál cukorral 
megpirítjuk. Közben egy felaprított 
vöröshagymával megpirítunk 
60  dkg apróra vágott erdei gombát, 
amit sóval és tárkonnyal ízesítünk. 
ezt a káposztához keverjük, majd 
félretesszük. Meghámozunk 1 kg 
burgonyát, megfőzzük, összetörjük, 
s ha kihűlt, hozzáadunk 2 evőkanál 
zsírt, 1 tojást, 2 evőkanál búzadarát, 
25 dkg lisztet, és megsózzuk. 
a tésztából három cipót formázunk, 
amelyeket vékonyra kinyújtunk. 
Gombás káposztával kenjük, 
tekercseket képezünk, 
és zsírozott tepsibe rakjuk azokat. 
egymástól kétujjnyi távolságra 
részlegesen bevagdossuk a 
hengereket, s a tetejüket egy felvert, 
tejfölös tojással megkenjük. 
Megsütjük, majd fokhagymás-kapros 
tejföllel tálaljuk.
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Bojanówi futballtorna
Testvértelepülésünk, Bojanów a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaság települése. Az 1200 lakosú, kedves kis 
lengyel település Isaszegtől 500 kilométerre, dinamikusan fejlődő, csodás, festői környezetben fekszik. Az őt körül-
ölelő vadregényes erdős táj bővelkedik látnivalókban, tiszta levegője és vize jó környezetet, kedvező feltételeket 
teremt a turizmus számára. A lengyelországi Bojanów város önkormányzata és Isaszeg város önkormányzata 2007. 
augusztus 31-én kötött együttműködési megállapodást.

Az Isaszegi Sportegyesület futballcsapatának tizenhét játé-
kosa június utolsó hétvégéjén Bojanówba utazott, hogy a 
testvértelepüléseink között megrendezni kívánt futballtornán 
vegyenek részt. 

A mérkőzés előzménye a 2011-ben városunk által szer-
vezett nemzetközi torna volt, amelyet a sportegyesület száza-
dik évfordulója alkalmából rendeztek. Az akkori futballmérkő-
zésen a szerbiai Kishegyes csapata vehette át a győztesnek 
járó vándorkupát, amelynek megszerzéséért – az akkori fo-

gadalom szerint – kétévenként, mindig más-más helyszínen 
baráti mérkőzéseket tart a négy testvértelepülés, Zselíz, Bo-
janów, Kishegyes és Isaszeg csapatai. 

Bojanówban a hosszú, autóbusszal megtett út miatt nem 
volt könnyű egy rövid pihenő után pályára állnia az Isaszegi 
SE csapatának, de végeredményben jól játszottak, ügyesen 
futballoztak focistáink, és szakmailag is hasznos ismeretekre 
tettek szert. Csapatunk dobogósként a harmadik helyen vég-
zett, legyőzve a két évvel ezelőtti győztes csapatot. A meg-

hívott vendégek nagyon 
jól érezték magukat, jól 
esett számukra a len-
gyelek közismert ven-
dégszeretete.

Az isaszegi csapa-
tot a szakosztály részé-
ről Orlik József, Hanák 
Ede és Kovács János, 
a városvezetés részéről 
Hatvani Miklós polgár-
mester, Pénzes János 
alpolgármester és Hor-
váth István kísérte.

Szerkesztők

Mozoghat az egész város
Az ember élete, szokásai, lehetőségei a történelem folyamán állandóan változnak. Régen a gépek hiányában az 
emberek sokkal több fizikai munkát végztek. Ételüket – amely soha sem volt bőséges – nem az élelmiszeripar állí-
totta elő. Az egészség a tudósok szerint négy dologtól függ: mit és mennyit eszik az ember, mennyit dolgozik és mo-
zog, mennyire él békességben, szeretetben, nyugalomban, és a legkisebb mértékben befolyásolja az öröklés. A mai 
ember hosszú életű, de sokszor beteg. A halálokok között leggyakrabban az érrendszeri és a daganatos betegségek 
szerepelnek, ritkábban a betegség nélküli végelgyengülés. Általában nemhogy a fizikai munka, de még az általános 
testmozgás is hiányzik a mai kor emberének életvitelből. A testmozgás pótlására lehetőség a sportolás, amely nem 
csupán szórakozás vagy hobbi, hanem az élet nélkülözhetetlen feltétele.

Mindannyian jól tudjuk, hogy a rendszeres testmozgás jót 
tesz a testünknek és a lelkünknek egyaránt, segít a tartós 
stressz kezelésében, erősíti az immunrendszert, a szívet és 
a keringési rendszert, javítja a kedélyállapotunkat, és nem 
utolsósorban: a sport segítségével könnyebben megszaba-
dulhatunk a túlsúlytól. Mi isaszegiek abban a szerencsés 
helyzetben vagyunk, hogy mindenki megtalálhatja a számára 
megfelelő sportágat helyben. Az alábbiakban megpróbáljuk 
bemutatni a városunkban működő sportegyesületeket, s az 
általuk választható mozgásformákat.

Isaszegi Sportegyesület
Több mint száz éve működik városunkban az Isaszegi Sport-
egyesület, amely a futballozni szerető gyermekeket és fel-
nőtteket várja edzéseikre. Az egyesületben korosztály szerinti 
bontásban működnek az alábbi labdarúgócsapatok: öregfi-
úk, felnőtt, U21, U18, U15. Az U13, U11 és U9 csoportok 
részt vesznek a Bozsik-programban. Van egy U7-es előké-
szítő, valamint egy óvodáscsoport is. Az edzéseket nyáron a 
sportpályán, télen a sportcsarnokban tartják hétfőn, szerdán, 
csütörtökön és pénteken. Érdeklődni Orlik József szakosz-
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tályvezetőnél lehet a 30/212-3807-es telefonszámon, az 
info@isaszegse.hu e-mail címen vagy a www.isaszegise.hu 
weboldalon.

Sebi Gym SE
A Sebi Gym SE (lásd hosszabb írásunkat a következő ol-
dalon) immáron tizennyolc éve várja a sportolni vágyókat, 
korra és nemre való tekintet nélkül, Sebestyén Tamás ve-
zetőedző irányításával. Szolgáltatásaik között megtalálhatjuk 
a testépítést, az erőemelést, a kondicionálást, az alakfor-
málást, a fogyasztást, a táplálkozási tanácsadást, az edzés-
tervek készítését, valamint a személyi edzést kezdőknek és 
haladóknak egyaránt. Az edzéseket a sportcsarnok bal oldali 
galériáján tartják hétfőtől péntekig 14.00–21.00 óra között, 
illetve szombatonként 14.00–18.00 óra között. Az egyesü-
let elérhető a 20/330-7347-es telefonszámon, a sebigym@
sebi-gym.hu e-mail címen, valamint a www.sebi-gym.hu 
weboldalon.

Genki Wado Karate és Szabadidősport Egyesület
A Genki Wado Karate és Szabadidősport Egyesület szintén 
minden korosztály részére szervez foglalkozásokat: ovikara-
te, kezdő, újrakezdő, kezdő felnőtt, haladó, valamint  kiegé-
szítő edzések csoportokat működtetnek, ahová hölgyeket 
és urakat is szeretettel várnak. Az edzéseket a Gábor Dé-
nes-iskola aulájában Jakab Attila, a Klapka-iskola Tóth Árpád 
utcai épületében pedig Jakab László tartja hétfőnként és 
szerdánként. Az edzők elérhetőek a 70/439-0703-as te-
lefonszámon és a genki@genki.hu e-mail címen, további 
információt pedig a www.genki.hu weboldalon találhatnak 
az érdeklődők.

Hadak Útja Lovas Sportegyesület
A Hadak Útja Lovas Sportegyesület 4–99 éves kor között 
várja az érdeklődőket az alábbi szolgáltatásokkal: futószáras 
oktatás, osztálylovaglás, terep- és túralovaglás, csoportok lo-
vagoltatása, családi tereplovaglás, lovas születésnapi partik, 
lovas Mikulás kis lovas krampuszokkal, lovas bemutatókra és 
versenyekre való felkészítés, valamint az azokon való rész-
vétel megszervezése. Egész nyáron lovas tábort tartanak 
óvodások és iskolások számára, és egész évben lehetőség 
van lovaglással egybekötött napközis felügyeletre a gyer-
mekek számára. A lovardában játszótér és állatsimogató is 
várja a gyermekeket. A  lovarda a Dány felé vezető út vé-
gén, az agárpálya mellett található. Érdeklődni Gál-Csekeő 
Dorottyánál lehet a 70/649-0352-es telefonszámon, a 
ponitanya@lovagoljvelunk.hu e-mail címen, illetve a www.
lovagoljvelunk.hu weboldalon.

Isaszeg Bázis Sport Club
Isaszeg legfiatalabb sportegyesülete az Isaszeg Bázis Sport 
Club, ahol számtalan mozgásforma közül választhatnak a 
sportolni vágyók. Jelenleg kétszáznál is többen vesznek részt 
rendszeresen valamelyik edzésen, köszönhetően a változa-
tos lehetőségeknek. Az egyesület igyekszik felmérni, hogy 

mely mozgásformákra van a legnagyobb igény, és ezen igé-
nyek ismeretében folyamatosan új sportágakat indít. Igye-
keznek a helyiséget a lehető legjobban kihasználni, így a 
reggeli, a délutáni és az esti órákban is folynak edzések. A je-
lenleg látogatható foglalkozások a következőek: soft ball (he-
ti 3); fit ball (heti 5); ovissport (heti 2); judo (heti 3); jiu-jitsu 
(heti 3); ökölvívás és ketrecharc (heti 6); zumba (heti 3); 
aerobic (heti 2); hiphop (heti 2); alakformáló torna (heti 
5); várandóstorna (heti 2); intimtorna (heti 2); gyógytorna 
(heti 2). Sajnos a várandóstornát nagyon kevesen látogatják, 
az idősek tornájára és a hastáncra pedig jelenleg egyáltalán 
nincs jelentkező, de remélhetőleg a közeljövőben ezekre a 
foglalkozásokra is nagyobb igény lesz majd. 

Bár az egyesület még egy éve sincs, hogy elkezdte műkö-
dését, a gyermek judósok máris két versenyen értek el igen 
szép eredményeket, a Bázis sportolói több helyi rendezvé-
nyen is nagy sikerrel szerepeltek, gyermeknapi összejövetelt 
szerveztek, jelenleg pedig lázasan készülődnek az augusztus 
20-i városi ünnepségen való részvételre.

A klub az Akácfa utca 2. szám alatt működik. Az egyesü-
let elnöke Nagy Csaba, akitől a 20/973-0596-os telefon-
számon kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők. Az edzők 
elérhetőségeit megtalálhatják a város különböző pontjain 
kifüggesztett plakátokon, illetve a Facebookon is (Isaszeg Bá-
zis Sport Club), ahol a szervezők naprakész információkkal 
segítik a tájékozódást.

Szerkesztőség
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18 év az egészséges életmód szolgálatában: Sebi Gym

Ki gondolta volna, hogy ezelőtt tizennyolc évvel, a 
tornaterem földszinti kis zugában nyíló kondicionáló-
terem napjainkra egy jól felszerelt, szakmai tudással 
irányított sportegyesületté növi ki magát? Ha más 
nem is, az alapító Sebestyén János így gondolkodott, 
aki 1995. június 1-jén dr. Tóthné Pacs Vera polgár-
mester asszony megbízásából létrehozta a kondicio-
nálótermet. 

Akkoriban a sportág Magyarországon még gyerek-
cipőben járt. Kevés minden igényt kielégítő terem 
működött hazánkban, azok is főleg Budapesten. A  fi-
atalok többsége Fekete Ferenc Az erő műhelyében 
című könyvét bújva, pincehelyiségek dohos levegőjé-
ben, csöpögő lefolyócsövek társaságában próbálgatta 
erejét, dolgoztatta izomzatát. A tornatermi kis szer-
tár Isaszegen már előrelépést jelentett azon az úton, 
amelynek állomása a mai „beteljesült álom”. A  cél, 
hogy a konditerem az isaszegi fiatalok és felnőttek 
számára lehetőséget adjon a sportos és egészséges 
életmód megismerésére és elsajátítására, megvaló-
sult. A  tudatos úttörő munka meghozta gyümölcsét. 
Az egyik gyümölcs (utalva a közmondásra: az alma 
nem esik messze a fájától) az alapító gyermeke, Se-
bestyén Tamás, aki édesapja nyomdokait követve, e 
sport elkötelezett híveként tovább folytatta az úttörő 
munkát, s napjainkra többszörös fekvenyomó magyar 
bajnokként – megszerzett fitness akadémiás diplomá-
jával – nemcsak versenyzője, de szakmai irányítója is 
az időközben sportegyesületté alakult Sebi Gym-nek. 
A   kondicionálóterem népszerűsége az idők folyamán 
gyorsan nőtt, ezzel egyidejűleg a helyigény is, így sür-
gető volt egy nagyobb helyiségbe történő átköltözés, 
ami még a nyitás évében megvalósulhatott. A torna-
terem bal oldali galériájának egy 120 m2-es alapterü-
letű része már sokkal nagyobb távlatokat nyitott, több 
lehetőséget rejtett magában. A  komoly előrelépés 
azonban 2003-ig váratott magára. A látogatók száma 
ekkor már igen tekintélyes volt, a folyamatos géppark-
fejlesztés miatt pedig ismét szűkössé vált a helyiség 
mérete. Elengedhetetlen volt a galéria teljes alapterü-
letére történő kibővülés, ami a nyár végére sikeresen 
lezajlott, így már több mint 200 m2 alapterületű he-
lyiség állt a sportolni vágyó vendégek rendelkezésére. 
Az elmúlt tizennyolc év során egyre több és több em-
ber fordult meg a teremben, nők és férfiak, idősek és 
fiatalok egyaránt. Közülük egyesek versenyzői szán-

dékkal, míg mások csak a hagyományos értelemben 
vett kondicionálás kedvéért, megint mások testsúlyuk 
csökkentése céljából jártak a terembe. Idővel minden 
látogató látványos és komoly eredményeket ért el, és 
természetesen voltak olyanok is, akik az egyesület jó 
hírét vitték tovább diákolimpiákon, erőemelő és fek-
venyomó versenyeken, illetve küzdősportokban törté-
nő sikeres részvételükkel.

A vezetőség 2009-ben úgy határozott, hogy egye-
sületté alakul annak érdekében, hogy még inkább se-
gíteni tudja kitartó versenyzőit, akik immáron Isaszeg 
város színeiben indulhattak a versenyeken. További 
nem elhanyagolható tény, hogy az egyesületté alaku-
lással megnyílt a lehetőség pályázati támogatások el-
nyerésére, amelyekkel szintén segítségnyújtásra volt 
mód a versenyezni szándékozó, tehetséges, ugyan-
akkor rászoruló fiatalok számára.

Egyre inkább érett egy saját rendezésű verseny 
gondolata is, amely végül első ízben 2006. november 
4-én került megrendezésre I. Sebi Gym fekvenyomó 
kupa címmel. Ezt követte 2008-ban a második kupa, 
amelyre már az ország minden részéből érkeztek ver-

senyzők, nem kis létszámmal és további nézőközön-
séggel. A  rendezvények táplálékkiegészítő- és sport-
ruházati kínálattal, a testépítő és erőemelő sportban 
sikeres és neves sportolók közreműködésével szerve-
zett bemutatókkal, versenybírók meghívásával, vala-
mint értékes díjakkal és nyereményekkel színessé, hi-
telessé s egyúttal ismertté is tette a sportegyesületet. 
A  versenyek által egy sporthagyomány vette kezdetét, 
amelynek folytatása a III. női-férfi fekvenyomó Sebi 
Gym kupa volt. Az egyesület életében az országos 
szintű elismerést a 2012-es év hozta meg, amikor is a 
Magyar Erőemelő Szövetség felkérte a sportegyesü-
let vezetőségét a III. RAW női-férfi országos fekvenyo-
mó csapatbajnokság megrendezésére. A Sebi Gym 
SE nemcsak a szervezésben remekelt, versenyzői a 
fekvenyomó padon is megállták a helyüket, s kiemel-
kedő teljesítményt nyújtva megszerezték a csapat-
bajnokság első helyezettjének járó trófeát, hírnevet 
szerezve ezzel nemcsak az egyesületnek, hanem Isa-
szeg városának is. A  bajnoki cím megszerzése nem 
mindennapi teljesítményt takar, de ezt a címet meg is 
kell tudni tartani, ami nem könnyű feladat, de egyér-
telműen meghatározza az elkövetkezendő évek terv-
szerűen felépített edzésmunkáját. Az egyesületben 
jelen pillanatban tíz fő versenyző van, közülük egy 
az erős emberek versenyében is részt vesz. Két fő 
– eredményeik elismeréseként – a fekvenyomó-válo-
gatott keretében kapott helyet. A versenyzés mellett 
az egyesület továbbra is kitart hitvallása, az egészsé-
ges életmód szolgálata mellett. A kondicionálóterem 
mára egy modern, a mai elvárásoknak teljességgel 
megfelelő, minden izomcsoportra és többféle gya-
korlat végzésére alkalmas gépparkkal rendelkezik, és 
szeretettel várja a sportolni, erősödni vágyó vendé-
geit. A terembe látogatók megtapasztalhatják, hogy 
az „ép testben ép lélek” nem elcsépelt frázis csupán, 
hanem való igaz. Jöjjenek és éljék meg ezt az érzést, 
amelyhez minden segítséget megkapnak Sebestyén 
János és Sebestyén Tamás nagy tapasztalatokkal ren-
delkező szakedzőktől!  

Bodrogi Imre
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18 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Napközis táborok gyerekekNek
augusztus 5–9.  Augusztus 5.: kézműveskedés a Falumúzeumban; 

augusz tus 6.: társasjátéknap; augusztus 7.: kirándulás; augusztus 8.: 
sportnap; augusztus 9.: szlovák tájház. Találkozó minden nap 9 órakor 
a művelődési otthonban. Részvételi díj: 1000 Ft/fő/nap, amely tartal-
mazza az ebédet

augusztus 8., 15.00–18.00:   Kimegyünk a térre 5. – gyere te is, játsz-
szunk együtt! Ez alkalommal a sportpálya melletti játszótérnél várjuk a 
gyermekeket játékokkal és foglalkozásokkal

augusztus 12–16.:  Csiribiri tábor (információ: Virágh Orsolya, 70/456-
4312)

augusztus 15.:  Kimegyünk a térre 6. – gyere te is, játsszunk együtt! Ez 
alkalommal az Ady Endre utcai játszótéren várjuk a gyermekeket játé-
kokkal és foglalkozásokkal

augusztus 26–30., 9.00–16.00:  Játszótábor

csoportjaiNk fellépései
augusztus 10.:  Kis-Dunai Vízisport Játékok – Ráckeve (Csata Táncegyüt-

tes)
augusztus 16.:  Royal szálló – Budapest (Csata Táncegyüttes) 

szolgáltatások 
a mŰvelŐdési otthoNbaN
augusztus 5., 18.00:   KRESZ-tanfolyamra jelentkezés és tájékoztatás
augusztus 26., 14.00–18.00:  A Zöld Híd Régió Kft. (hulladékgyûjtés 

és -szállítás) ügyfélszolgálata

szeNt istváN király üNNepe 
auGusztus 18., 18.00:  A Gaudium Carminis kamarakórus nyáresti 

koncertje az öregtemplomban az AlkatRéz fúvószenekar és Bódás 
Zsuzsanna zongoraművész vendégszereplésével (adománybelépő)

auGusztus 19. 
sportpálya
14.00:  Játékok és kézműves-foglalkozások
15.00:  Pónibemutató – Hadak Útja Lovas Sportegyesület
15.00:  Íjászkodás, sólyomröptetés –Íjászkuckó, Gödöllő
16.00:  A Bóbita zenekar koncertje gyermekeknek
16.00:  Álljon meg egy versre – rajzos verssarok
16.30:  Ifjúsági focisták bemutatója
17.00:  A Csata Táncegyüttes gyermek- és ifjúsági csoportjainak műsora
18.00:  Zumba Takács Viktóriával
18.30:  Pont itt, pont most – Csomópont – Isaszegi és XV. kerületi tehet-

ségek a színpadon
20.00:  Steel Orange koncert – A XXI. század Bikini-je

auGusztus 20. 
Katolikus templom
8.30:  Ünnepi szentmise – kenyér áldása, szentelése
9.30:  Városi ünnepség, kitüntetések átadása. Bozsik Fruzsina Kincső 

(Tóth Árpád Nemzeti Társaskör), a Gaudium Carminis kamarakórus 
és Orosz Balázs közreműködésével

sportpálya
14.00:  Kézműves-foglalkozások és népi játszóház

programajáNló
14.45:  Sebi Gym erősember- és fekvenyomó bemutató
15.50:  A Bázis SC bemutatója (judo, jiu-jitsu, bokwa fitness, aerobic, hip-

hop, soft ball és fit ball, zumba) 
16.50:  Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre 
16.30:  Aratófelvonulás indul a művelődési otthontól 
16.30:  Öregfiúk mérkőzése
16.55:  Aratófelvonulás érkezése Schirilla György részvételével
17.00:  Néptáncbemutató és az új kenyér osztása
18.00:  Irigy Hónaljmirigy 
18.45:  Dance Crew tánccsoport (Csömör) 
19.10:  Pirates amerikai focisták és pompomlányok bemutatója
20.00:  Danuvia Rock Band 
  Tűzijáték
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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. 
augusztus 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 augusztusban
Aug. 2.: dr. Mészáros Zsolt; aug. 9.: dr. Kürti József; aug. 16.: 
dr. Eszlári Egon; aug. 23.: dr. Tordai Gábor; aug. 30.: dr. Mé-
száros Zsolt
Tervezett nyári szabadság az Aulich utcai rendelőben
Dr. Tordai Gábor augusztus 12–25. között, dr. Mészáros 
Zsolt augusztus 5–9. és 26–30. között lesz szabadságon. 
A helyettesítő orvos 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, Tanács-
ház 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 (munkaidôben hívható)  
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. VI. 16. – VII. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzüLETÉSEK
Juhász Mira, Körmöndi Kende, Valter Gáspár, Thén Le-
vente Zoltán, Siklósi Dominik

HázASSáGKÖTÉSEK
Szászi Melinda és Ozsváth Csaba
Fityus Gabriella és Schirger Csaba
Lovas Krisztina és Takács-Boér Gyula
Száraz Bernadett és Bereczki Péter

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HALáLESETEK
Villányi Istvánné Bene Erzsébet (81 éves), 
 Kossuth Lajos utca 172.
Vidák Sándor (59 éves), Dózsa György utca 7.
Jakus Istvánné Török Mária (85 éves), Béke utca 57.
Fodor Jánosné Török Erzsébet Mária (55 éves), 
 Dózsa György utca 73.
Balázs Antal (81 éves), Szent István utca 21.
Kiss Géza (90 éves), Magyar utca 19.
Dudás László (75 éves), Kossuth Lajos utca 117.
Both András (84 éves), Mátyás király utca 173.
Burján Lászlóné Péter Anna (65 éves), 
 Szent István utca 3.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Polgármesteri hivatal

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

Megbízható nyugdíjas nő házvezetői, idősgondozási és 
gyermekfelügyeleti munkát vállal Gödöllőn és környé-
kén. Telefon: 06-70/466-3187.

Köszönetemet szeretném kifejezni Palaga Sándorné Márti néninek, Har-
mati Ferencné Piroska néninek, Zentai Piroska néninek, Fehér Istvánné 
Móni néninek, valamint Mártonné Ani néninek és Kassubáné Melindá-
nak, hogy a gyermekem első, szülei nélkül töltött nyaralását élvezetessé, 
élményekkel telivé tették. Köszönjük a gyermekeknek nyújtott sokszínű 
programokat (kalandpark, kirándulások) és a finom ételeket. 
Köszönettel:  Egy hálás szülő



Lezárult a nyugdíjasoknak tartott számítógépes tanfolyam

2013. június 28-án, a Rózsa utcai sportpályán rendezték 
meg a nyugdíjasoknak szervezett alapfokú számítógép-ke-
zelői tanfolyam zárórendezvényét, amelynek szervezője és 
szponzora dr. Kardos Gábor alpolgármester volt. A tanfolya-
mon 113 résztvevő volt, akik nagyon hasznosnak értékelték 
ezt a lehetőséget. Reményüket fejezték ki, hogy máskor is 

lesz ehhez hasonló lehetőség. Az alpolgármester megkö-
szönte a részvételt, külön köszönetet mondott az iskoláknak 
és a tanfolyamot megtartó pedagógusoknak, Heiser János-
nénak, Fekete Zsuzsannának és Cseke Józsefnek. A záróren-
dezvény vidám diplomaosztással és vendéglátással zárult. 

Szerk.


