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önkormányzati tájékoztató

Megkérdeztük a polgármestert 
– A város lakói észrevehették, hogy sebességmérő 

műszerek kerültek kihelyezésre az Isaszegre bevezető 
utakon. Mit remélnek ettől?

– Elsősorban értelemszerűen az útjainkon közlekedő 
járművek sebességének jelentős csökkenését várjuk ettől. 
Számomra mindig is fontos volt az itt élők biztonsága mind 
bűnügyi, mind közlekedési szempontból. Ezért megfigyelhe-
tő, hogy az elmúlt években jelentős figyelmet fordítottunk 
ezekre a területekre. Részemre és Isaszeg város részére is 
jelentős könnyebbséggel bír az a tény, hogy tagja vagyok a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnak, és így nagyon jó kapcso-

latokat tudtam kiépíteni a belügyi szervekkel. Ennek köszön-
hető többek között a helyi rendőrőrs létrejötte, vagy akár a si-
keres térfigyelő-pályázat. Ebben a sorban örömmel említem 
a városban működő két közlekedési lámpát, amely elősegíti 
gyermekeink számára a biztonságos közlekedést. Sokan ta-
lán már el is felejtették, hogy ez is ennek a polgármesteri 
ciklusnak az eredményei közé tartozik. Nem utolsósorban 
említeném meg a helyi polgárőrséget, amelynek odaadó 
munkáját évi 900 000 forinttal, az új polgárőrautó vásárlását 
pedig jelentős összeggel támogatta önkormányzatunk.

(Folytatás a 2. oldalon)
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A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata  
Kiadó: LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Szilárdi László  

Szerkesztô: Adorjánné Fehér Éva  
Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea  

Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.
telefon: 28/584-590 • e-mail: ujsag@isaszeg.hu • web: www.isaszeg.hu 

Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva. 

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. 

HirdeTéSi méreTeK éS árAK
méret  fekete-fehér színes
(szélesség × magasság) belső oldal belső oldal

1/1 oldal (181 × 262 mm) 25 400 Ft 31 750 Ft
1/2 oldal (181 × 128 mm vagy 87,5 × 262 mm) 13 970 Ft 19 050 Ft
1/4 oldal (87,5 × 128 mm vagy 181 × 61 mm) 7620 Ft 10 160 Ft
1/8 oldal (87,5 × 61 mm) 3810 Ft 5080 Ft
1/16 oldal (87,5 × 27,5 mm) 2540 Ft 3810 Ft

A lap színes hátsó borítóján megjelenő hirdetések esetében a fenti árakhoz képest 
100%-os felárat számítunk fel. Kedvezmények: 3 havi hirdetés megrendelése esetén 
5%, 6 hónapra 10%, 12 hónapra 15%.
Hirdetésfelvétel a 28/584-590-es telefonszámon, illetve az ujsag@isaszeg.hu e-mail 
címen minden hónap 20-áig.

(Folytatás az 1. oldalról)
– A minap polgármester úr fontos bejelentést tett a 

város közbiztonságával kapcsolatban. Mondana erről 
pár szót?

– Az áprilisi képviselő-testületi ülésen a polgármeste-
ri beszámoló során képviselőtársaim támogatását kértem, 
hogy az általam beadott térfigyelő rendszerre kiírt pályá-
zaton Isaszeg város indulását jóváhagyják. Nagy örömöm-
re szolgál, hogy a döntéshozók 6 900 000 forintot ítéltek 
meg az Isaszeg közbiztonságát jelentősen növelő térfigyelő 
kamerarendszer kiépítésére. Ezúton tájékoztatom a város 
lakosságát, hogy az alábbi tíz helyszínen építünk ki egye-
di kamerarendszert: Tóth Árpád utcai iskola, vasútállomás, 
Klapka György Általános Iskola, sportpálya, polgármesteri 
hivatal, körforgalom, Damjanich János Általános Iskola, mű-
velődési otthon, Madách utcai buszforduló, Béke utcai ját-
szótér. A központi figyelő, illetve rögzítő egység elhelyezése 
még nem végleges, de a fent felsorolt helyszíneken biztos a 
kamerák kihelyezése.

– A biztonságot említve: egy másfajta biztonságról, 
a közvetlen környezetünk biztonságáról, védelméről is 
ejtsünk pár szót! Milyen infrastrukturális beruházások 
történtek a környezetvédelem érdekében az elmúlt idő-
szakban?

– A város határában jelenleg is hatalmas munkagépek 
dolgoznak az elmúlt évtizedekben felhalmozódott szemét 
ártalmatlanításán, fertőtlenítésén és az adott terület rekul-
tiválásán, azaz a régi szemétbányában. A következő évek-
ben ez egy értékes területté válik. A szennyvíztisztító telep 
megépülését és átadását épp csak említem, mivel az elmúlt 
időszakban sokszor adtunk hírt az ott folyó munkákról. Nem 
annyira köztudott tény, hogy az elmúlt időszakban Isaszeg 
város biztonságos ivóvízellátása érdekében két új ivóvízkutat 
fúrattunk, amelyeknek a rendszerbe állítása után megszűnt 
Isaszegen a vízhiány. Még a tartósan 35-40 fokos hőmér-
sékletű időszakban sem kellett korlátoznunk a vízfogyasztást. 
A Szentgyörgypusztán élők örömmel üdvözölték, hogy az el-
múlt év során részükre is átadtuk az új vezetékes ivóvízrend-
szert, illetve az ott megtelepedett vállalkozások vízellátását is 
biztosítottuk ezzel a beruházásunkkal. Ha már városi infra-
struktúráról is beszélünk, hadd említsem meg a két gáznyo-
másfokozó állomás létesítését, amit az önkormányzat hosz-
szas tárgyalások után tudott elérni a gázszolgáltatónál. Vagy 
szívesen említem a Damjanich János Általános Iskolánál lévő 
régi trafóház lebontását, amely városképi szempontból is je-
lentős eredmény volt.

– Vannak-e még olyan infrastrukturális beruházá-
sok, amelyek fontosak lehetnek a város életében?

– Természetesen nagyon sok feladat vár 
még ránk az elkövetkezendő időkben ezen a 
területen is. Nagyon sok kész, engedélyezett 
tervvel rendelkezünk például az útépítést il-
letően, vagy említhetném a vasútfelújítást 
(amely állami szintű beruházás), de akár a 
Tóth Árpád utcai tornacsarnok kész tervét. Tu-
dom, hogy az Isaszegi Bóbita Óvoda is felújí-
tásra és bővítésre szorul, ezért a minap erre 
is beadtunk egy kidolgozott pályázatot. Feladat 
és tennivaló tehát van bőven, úgyhogy azt a 
döntést hoztam, hogy az Április 6. Kör támoga-
tásával októberben újraindulok a polgármes-
ter-választáson, és ehhez kérem Isaszeg lako-
sainak szíves támogatását, hogy közös céljaink 
mielőbb megvalósulhassanak.

– Köszönjük az interjút.
Szerkesztőség

Ûjabb sikeres  
közbeszerzési  
eljárásban vett 
részt Isaszeg

A Gyula város által gesztorált föld-
gázenergia közbeszerzési eljárás, 
amelyben 21 település vett részt, 
376 748 600 forint megtakarítást 
eredményezett. Isaszeg város szá-
mára a 2014. július 1. – 2016. 
október 1. közötti időszakra ez 
3 878 616 forint (15,37%) meg-
takarítást jelent. 

A pályázatot ismét régi partne-
rünk, a Sourcing Hungary Szolgál-
tató Kft. bonyolította le. A legjobb 
ajánlatot a GDF SUEZ Energia Hol-
ding Hungary Zrt. adta, így ezzel a 
szolgáltatóval kerül aláírásra a szál-
lítói szerződés. 

Pénzes János

Részletek a képviselő-testület döntéseiből

Isaszeg Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 2014. június 17-i ülésén 
elfogadta az Isaszeg Város Önkormány-
zat Helyi Esélyegyenlőségi Program és 
Terv című beszámolót, továbbá fel-
kérte a munkacsoportok vezetőit, a 
HEP Fórum tagjait – Bakajsza Annát, 
Apróné Orosz Margitot, Szilágyi Ildikót, 
Bene-Magyari Katalint –, hogy 2015. 
május 31-ig készítsék el a következő 
évről szóló beszámolókat. A települé-
sek egyik kiemelt feladata a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése. Esély-
egyenlőség érvényesüléséről csak ak-
kor beszélhetünk, ha a hozzáférés le-
hetőségét biztosítva, a folyamatoknak 
aktív részesévé tesszük az adott cél-
csoportot, illetve a képviselőit. Ennek 
szellemében az önkormányzatnak, az 
intézményfenntartóknak, a civilszerve-
zeteknek, a vállalkozásoknak biztosíta-
niuk kell a megkülönböztetés tilalmát, 
az egyenlő bánásmódot, az emberi 
méltóság tiszteletben tartását és a tár-
sadalmi szolidaritást.

A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy meg kívánja vásárolni a városüze-
meltetési feladatok ellátásához nélkü-
lözhetetlen vagyontárgyakat az Isaszeg 
Vízmű Nonprofit Közhasznú Kft.-től. 
Tudomásul vette a DAKÖV Kft. igényét 
a százszázalékos önkormányzati tulaj-
dont képező Isaszeg Vízmű Nonprofit 
Közhasznú Kft. egyes vagyonelemei-
nek megvásárlására, és felhatalmazta 
Hatvani Miklós polgármestert, hogy a 
vagyonelemek megvásárlására vonat-
kozó képviselő-testületi döntést meg-
alapozó előzetes tárgyalásokat folytas-
sa le a DAKÖV Kft-vel.

A képviselő-testület támogatja a Kö-
zösség az Isaszegi Öreghegyért 4000-es 
Egyesület kérelmét, hozzájárul, hogy az 
egyesület a saját költségén a 4575/1, 
4773, 071, 070/3 helyrajzi számú ön-
kormányzati utakon emelt szintű útjaví-
tást végezzen, és felkérte a hivatalt az 
útjavítás műszaki segítésében.

Isaszeg Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzat 

intézményeinek nyári felújításával kap-
csolatos határozatot elfogadta. A város 
az önkormányzati fenntartású, továbbá 
működtetésű intézményekben a gáz-
készülékek javítását, tisztítását és egyéb 
karbantartását külső vállalkozók bevo-
násával végezteti el. A képviselő-testü-
let felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a pályázat nyerteseivel az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal kösse 
meg a szerződést az IGESZ 2014-es 
költségvetésében az intézmények kar-
bantartása címszó alatt szereplő ösz-
szeg terhére. A további karbantartási és 
felújítási munkákat, például a festést, a 
mázolást, a víz- és villanyszerelést, az 
asztalosmunkát, az egyéb intézményi 
állagmegóvást és korszerűsítést szolgá-
ló feladatokat az IGESZ a saját szakem-
bereivel végzi el. A karbantartási mun-
kálatok nagy részének saját hatáskörbe 
vonásával az önkormányzat jelentős 
anyagi megtakarítást ér el az intézmé-
nyek esetében.

Szilárdi László felelős szerkesztő

Felhívás parlagfű 
és allergén  
gyomok elleni  
védekezésre

Az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény vonatkozó rendelkezéseinek ér-
telmében minden ingatlantulajdonos 
és földhasználó köteles az allergén 
gyomok ellen védekezni, illetve az 
adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig fo-
lyamatosan fenntartani. Amennyiben a földhasználó nem tesz eleget a parlagfű 

elleni védekezési kötelezettségének, úgy 
az ellenőrzést végző szervek július 1-jét 
követően növényvédelmi bírságot szab-
nak ki, amelynek mértéke 15 ezer forint-
tól 5 millió forintig terjedhet. Egészsé-
günk védelme érdekében kérjük a tisztelt 
isaszegi lakosságot, hogy az ingatlanokon 
és környezetükben a gyomirtást, kaszá-
lást folyamatosan végezzék el.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal
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Megemlékezés Trianonról
2014. június 4-én, a nemzeti össze-
tartozás napján, a trianoni békedik-
tátum aláírásának kilencvennegyedik 

évfordulóján városi megemlékezést 
tartottak a Hősök és Áldozatok Emlék-
parkjában. 

A rendezvényen Bodrogi Imre, a 
Történelmi Vitézi Rend tagja a korabeli 
sajtóhírek és visszaemlékezések felol-
vasásával idézte fel Magyarországnak e 
tragikus történelmi eseményét. 

Az ünnepi összeállításban részt vett 
a Damjanich János Általános Iskola 
7. a osztályos tanulója, Méder Szilvia, a 
Klapka György Általános Iskola és AMI 
énekkara Bene Sándorné vezetésével, 
valamint az iskola két tanulója, Albert 
Rebeka (6. a) és Szijjártó Blanka (7. a), 
akik  szólót énekeltek. 

Adorjánné Fehér Éva

„Csillagok között fényességes csillag” (Régi magyar ének)

Emlékezés Szent László királyra  
Lengyel délután, Isaszeg, 2014. június 7., szombat 

Megosztjuk olvasónkkal a rendezvény résztvevőitől beérkezett véleményeket.

•	 „Örülök,	hogy	az	ikonommal	én	is	részese	lehettem	en-
nek a felemelő eseménynek”.

•	 „Nagyon	 köszönöm	 a	 lehetőséget,	 hogy	 hozzájárulhat-
tam a szép szombati ünnepséghez.”

•	 „Köszönöm,	hogy	részt	vehettem	ezen	a	lélekemelő	ese-
ményen. Jóleső érzéssel töltött el, hogy a nemzeti érzés 
és emlékezet ápolása a lokálpatriotizmuson keresztül mi-
lyen jól működik Isaszegen. A lengyel–magyar történel-
mi barátság ápolása pedig mintaként szolgálhat az igazi 
európaisághoz. Az ifjúság közreműködő bevonása pedig 
azt a jövőépítést szolgálja, amit igazán szeretnénk. Gra-
tulálunk annak bizonyításához, hogy a legjobb tanítás a 
példamutatás és a kitartó, jó szervezés.”

•	 „Köszönetet	mondok	ezért	 a	 nagy-
szerű lengyel délutánért! Örülök 
(Máté) Endrének, kedves feleségé-
nek, Karolina asszonynak és Niżałowski Ernő nyá. lengyel 
repülő századosnak, hogy eljöttek. Örülök, hogy a lengyel 

katonai attasé megtisztelte jelenlétével rendezvényünket. 
Örülök, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem lengyel 
tisztjelölt hallgatói szép egyenruhájukban ismételten el-
zarándokoltak Isaszegre. Szép és egyben megható érzés 
volt a magyar katonákról való megemlékezés a temető-
ben. Örülök, hogy Jenő bátyánk (dr. Farkas Jenő nyá. ez-
redes) jó egészségnek örvend, és még közöttünk lehet 
idős kora ellenére. Igazán megható volt az elmondott be-
széde.”

•	 „Köszönjük	ezt	a	lelket	megérintő,	lelket	melengető,	iga-
zán szép ünnepséget. Méltó megemlékezés volt nagy ki-
rályunkra. Még nagyon sokáig emlékezetes marad mind-
annyiunk számára. És köszönet a gyönyörű kitűzőért is, 
ami az eredeti ikonnak igazán hű mása, így otthon is gyö-
nyörködhetünk ebben a páratlan szépségű ikonban.”

A szervezők, az Együttműködés Isaszegért Egyesület és az 
Isaszegi Falumúzeum köszönetet mondanak főtisztelendő 
Gulyka József isaszegi plébános, kerületi esperes, címzetes 
prépost úrnak, a rendezvény fővédnökének, a Katolikus Kul-

túrközpont munkatársainak, a Szent Márton-templom gond-
nokának, a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola pedagógusainak és tanulóinak, továbbá a NKE 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának a rendezvény 
megszervezéséhez nyújtott önzetlen segítségükért.

Külön megköszönjük az isaszegi polgároknak és váro-
sunk vezetőinek, Hatvani Miklós polgármester úrnak, Pénzes 
János és dr. Kardos Gábor alpolgármester uraknak és ön-
kormányzati képviselőknek, valamint Jan Kurdzialek ezredes 
úrnak, lengyel katonai attasénak, hogy jelenlétükkel megtisz-
telték rendezvényünket. A lengyel délutánon közel kétszáz 
fő vett részt.

Dr. Dürr Sándor, Isaszeg díszpolgára
Szmolicza József, Falumúzeum, Isaszeg

Könyvtári hírek
Júniusban	tartottuk	a	megbocsátás	hónapját.	Számos	„feledékeny”	olvasónk	élt	a	lehető-
séggel, és hozta vissza lejárt határidejű könyvét késedelmi díj fizetése nélkül.

Június 27-én, pénteken tartottuk meg az AKÍK nyár előtti utolsó összejövetelét, ahol 
a környezetszennyezés témakörében születtek a versek. Gyűjtjük a tervezett antológi-
ánkba az anyagot. Reméljük, hogy az álmunk előbb-utóbb valóra válik. Haász Irén, Végh 
Tamás, Rostás István részt vettek a Gödöllői irodalmi díjpályázaton, amelyet az I. világ-
háború 100. évfordulója alkalmából írtak ki. Haász Irén az esélyesek között szerepelt a 
zsűri eredménylistáján, vagyis benne volt az első tízben Őszirózsa ösvény című versével.

Július 12-ig tartott a könyvkiárusításunk leselejtezett és ajándékkönyveinkből. Minden 
könyvgyűjtőt szeretettel várunk nyitvatartási időnkben: hétfőn, kedden, csütörtökön és 
pénteken 9–18 óra között, szombaton pedig 9–13 óra között. Szerdán zárva tartunk.

Július 14. (hétfő) és augusztus 2. (szombat) között könyvtárunk az elmúlt évekhez 
hasonlóan zárva tart. Augusztus 4-től, hétfőtől állunk ismét látogatóink, olvasóink ren-
delkezésére.

Minden kedves olvasónknak, látogatónknak kellemes nyarat és jó könyveket kívá-
nunk. Ez utóbbiakat még zárás előtt beszerezhetik könyvtárunkból.

Majsa Györgyné könyvtárvezető
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Élményeink a Dózsa György Művelődési Otthon  
és Múzeumi Kiállítóhely napközis táborában

A Hagyományos régiók, Régiók hagyo-
mánya X. Vass Lajos Népzenei verseny 
V. Országos Középdöntője 2014. jú-
nius 21-én Budaörsön került megren-
dezésre. 

Harminc szólista és csoport vett 
részt a megmérettetésben. Városun-
kat az Isaszegi Asszonykórus képvisel-
te. A zsűri tagjai a szakma kiválóságai 
voltak: dr. Gerzanics Magdolna nép-
zenekutató, Budai Ilona népiének-ta-
nár, Balogh Sándor népzenetanár.

Az erős mezőnyben az Isaszegi 
Asszonykórus arany minősítést ért el. 
Szívből gratulálunk, és a munkájuk-
hoz jó egészséget kívánunk.

Verseczkyné Sziki Éva igazgató  
és a művelődési otthon dolgozói

DilongStar énekverseny Trstenában 
Az a megtiszteltetés érte városunkat, 
hogy idén is részt vehettünk a Dilong-
Star fesztiválon, amit 2014. május 
23–24-én rendeztek meg a Szlová-
kiában található Trstenában. Magyar-
országot és Isaszeg városát képvisel-
ve a Klapka György Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói 
közül Dohányos Melinda 6. a, Albert 

Rebeka 6. a és Szijjártó Blanka 7. a 
osztályos diákokat vittük magunkkal. 
Nagy várakozással és kíváncsisággal 
telve indultunk el pénteken reggel a 
Trstenában rendezett énekversenyre. 
A Hotel Skalkában szálltunk meg, ahol 
nagy szeretettel fogadtak minket. Ven-
déglátóink teljes ellátást biztosítottak 
a számunkra, ami nem csak bőséges 
volt, hanem különlegesen ízletes is, és 
még arra is figyeltek, hogy az ételek 
egészséges biotermékekből legyenek 
összeállítva.

Az elődöntőt átszervezték szom-
batra, hogy a gyerekeket elvihessük 
kirándulni Lengyelországba, így mó-
dunk volt Zakopanéban megcsodálni a 
gyönyörű hegyeket, a várost, a piacot, 
és vásároltunk a világhírű lengyel saj-
tokból is.

Visszatérve Trstenába, vacsora után 
a gyerekek az iskola sportpályáján vidá-
man játszadoztak, amihez játékokat is 
biztosítottak, majd a DilongStar-tortával 
közös képeket készítettek a magyar és 
a szlovák gyerekek.

Szombaton a reggeli után Trstena 
polgármestere, Jozef Ďubjak fogadott 
minket kávéval, üdítővel. A lányok el-
mondták, hogy mit fognak énekelni, 
a beszélgetést Andrea Kadlubiakova 
tolmácsolta. A polgármester és Andrea 
a versenyen mindvégig jelen voltak, 
és figyelemmel kísérték a történteket. 
A  finálén személyesen megismer-
kedhettek a gyerekek egy híres sztár-
vendéggel, Peter Cmorikkal. A fellépés 
előtt levetítették a Sztárláb fesztiválról 
készült videót, ami mindenkinek na-
gyon tetszett. Nagy öröm volt szá-
munkra, hogy a trstenai művelődési 
házban mindenki láthatta az isaszegi 
rendezvényről készült összeállítást.

A gyerekek kiválóan szerepeltek.
1.  helyezett: Dohányos Melinda (www.

youtube.com: Zahranicie Isaszeg 
DilongStar 2014 2).

2.  helyezett: Szijjártó Blanka (www.
youtube.com: Zahranicie Isaszeg 
DilongStar 2014 3).

3.  helyezett: Albert Rebeka (www.
youtube.com: Zahranicie Isaszeg 
DilongStar 2014 1).

Duettet énekelt Dohányos Melinda 
és Albert Rebeka (www.youtubecom: 
Zahranicie Isaszeg DilongStar 2014 4).

Büszkék voltunk mindannyian a ta-
nulóinkra, akik öregbítették Isaszeg hír-
nevét. Köszönjük Hernyes Virágnak, 
aki Melindát és Blankát felkészítette a 
versenyre. A gála után Trstena polgár-
mestere és felesége is hálásan köszön-
te meg az ottlétünket. Gyönyörű helye-
ken fordulhattunk meg Szlovákiában 
és Lengyelországban egyaránt. Ez a két 
nap mindannyiunk számára emlékeze-
tes marad, élményekkel gazdagodva 
térhettünk haza. 

Ezúton is szeretnénk kifejezni kö-
szönetünket az Isaszegi Szlovák Nem-
zetiségi Önkormányzat tagjainak, 
Fuferenda Lászlóné Klárikának és 
Fuferenda Lászlónak, akik elkísértek, 
és gazdag élményt biztosítottak a szá-
munkra, valamint anyagilag is lehetővé 
tették a részvételünket.

Dohányos Györgyné 
óvodapedagógus 

Aranyos asszonyaink

Árpád Vére Lovasiskola, 
Szárítópuszta – Kalandpark

Megyei Régészeti  
Látványraktár, Gödöllő

Budapest – útban a Csodák Palotája felé

Isaszegi Kutyabarát Klub
Abony, állatkert
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Iskolánk névadója: Klapka György
Témahét a Klapka-iskola alsó tagozatán

Iskolánkban 2014. május 12–16. kö-
zött a TÁMOP 3.1.4 program kereté-
ben névadónkról, Klapka Györgyről tar-
tottunk témahetet. Tanulóink ezeken a 
napokon a megszokottól eltérő módon 
is szerezhettek sok új ismeretet.

Hétfőn ünnepélyes keretek között 
nyitottuk meg témahetünket. Ismer-
tettük a programokat, és kihirdettük a 
pályázatainkat. 

Keddre Huszárkonyha címmel vár-
tuk olyan ételek képeit, receptjeit, ami-
ket Klapka és katonái is fogyaszthattak. 
Néhány lelkes szülő el is készítette, és 
kóstolót is küldött ilyen eledelekből. 
Ezen a napon Bene-Magyari Katalin 
iskolavédőnőtől tudhatták meg a gyer-

mekeink,	hogy	„Mit	ettek	a	huszárok	és	
mit esznek a diákok?”, majd az érdekes 
előadást követően az elhangzottakkal 
kapcsolatos totó kitöltésével mérhették 
össze tudásukat.

Szerda volt a várkészítő pályázatunk 
leadási határideje. Nagyon sok ötletes, 
színvonalas mű érkezett. Ki egyedül, ki 
csoportban vagy szülői segítséggel ké-
szítette el erődítményét. A zsűri nehéz 
helyzetben volt, amikor sor került a kü-
lönböző technikákkal és anyagokkal el-
készített művek rangsorolására.

Iskolánkban már hagyomány, hogy 
májusban ünnepséggel emlékezünk 
meg névadónkról a Kossuth utcai épü-
letben. Idén – a zord időjárás miatt 
rendhagyó módon – a kicsik a Tóth 

Árpád utcában nézhették meg a 7. a 
osztályosok érdekes és színvonalas 
műsorát. Az ünnepély végén Molnárné 
Ruck Judit igazgatónő könyvvel jutal-
mazta azokat a negyedikes tanulókat, 
akik négy éven keresztül kiváló ered-
ményt értek el az iskolai élet valamely 
területén. 

Ezen a napon zajlott le a házi le-
velező versenyünk döntője. Minden 
osztályt öt-öt gyermek képviselt. A nap 
folyamán az első és a második osztá-
lyosok egy könnyebb, a harmadikosok 
és a negyedikesek pedig egy nehe-

zebb totót kaptak, amin Klapka György-
gyel kapcsolatos kérdésekre vártuk a 
helyes válaszokat. 

A pénteki nap a sport jegyében 
telt. Tanulóink a hét témájához kap-
csolódó feladatokat kaptak kilenc állo-
máson (például gólyalábon keltek át a 
„megáradt	 Rákos-patakon”,	 ágyúzták	
az ellenséges osztrák csapatokat kis-
labdával, huszárkiképzést kaptak egy 
bonyolult akadálypályán stb.).

Témahetünket ünnepélyes keretek 
közt zártuk ezen a napon. 

Szeder Annamária tanítónő

Játszva rajzolni
Egy pályázat története

Tavaly, október első napjaiban kezdődött. Tanít-
ványainkkal, a Damjanich János Általános Isko-
la 2. b osztályos diákjaival Budapestre utaztunk 
a	MiniPoliszba.	A	„városka	a	városban”	rögtön	
elbűvölte a gyerekeket. Kipróbálhatták magukat 
különféle foglalkozásokban, egy időre belebúj-
hattak a felnőttek bőrébe, olyan dolgokban ve-
hettek részt, amelyek egyébként tiltva vannak 
számukra. Tehették mindezt egy rájuk szabott 
környezetben, az ő méreteiknek megfelelően 
felépített városban. Lehetett belőlük fogorvos, 
mentős, festő, rendőr, virágkötő, fodrász, ház-
építő, autószerelő, illetve akár pénztáros, ben-
zinkutas, tévés hírolvasó is. Ha teljesítették a 
feladatokat,	„fizetést”	kaptak.

A csillogó színpadon saját videoklippel sztárok lehettek, 
énekeltek, táncoltak a kért zenére, születésnapos társukat 
együtt köszöntötték itt a szülinapos slágerrel.

Az izgalmas kalandokat átélve gyorsan telt az idő, élmé-
nyekkel gazdagon tértünk haza. Azóta is sokszor szóba kerül 
az ott töltött játékos nap.

Pár héttel ezelőtt e-mailt kaptunk, amely-
ben arról tájékoztattak, hogy a MiniPolisz 
kabaláját, házigazdáját keresik. Egy kedves, 
mosolygós figurát, amely már a bejáratnál 
örömmel köszönti az odalátogatókat. Sze-
repel a reklámokban, ő lesz a városka arca. 
Természetesen a gyerekekre bízták ennek a 
megformálását, rajzpályázatot hirdettek Ka-
bala kaland címmel. Elmeséltük diákjainknak, 
akik rögtön ceruzát ragadtak, ötleteztek. Tíz 
gyermek tizenegy pályaművet készített, eze-
ket határidőre beküldtük.

Az eredményhirdetésre gyermeknapon 
került sor. Erre az eseményre minden részt-
vevő meghívót kapott, kísérővel együtt. Az in-
tézmény vezetőjének beszámolójából meg-
tudtuk, több mint száz rajz érkezett, ezeket 
ki is állították.

Különdíjat kaptunk lelkesedésünkért, mert 
tőlünk érkezett a legtöbb pályamű. Jutalmunk 
két foci és egy meghívó volt a Játékszínbe, a 
Süsü, a sárkány május 28-i előadására, ame-
lyen az egész osztály részt vehetett. 

Kaposvári Hajnalka rajza 2. helyezést ért 
el. Büszkék vagyunk rá, jutalmát az iskolai év-
záró ünnepségen vehette át.

Az eredményhirdetés végén az új kabala 
születésnapi tortájából mindannyian jót lak-
mároztunk. Izgalmas, játékos, kreatív napot 
töltöttünk újra együtt a MiniPoliszban, aminek 
lesz még folytatása, hiszen belépőket is nyer-
tünk a városkába.

Sződi Ágnes és File Edit  
osztálytanítók
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A Mozdulj Velünk Egyesület május 24-én a Liget térre szer-
vezett városi gyermeknapi programot. Az önkéntes adomá-
nyokból épülő, folyamatosan bővülő park ismét új elemeket 
kapott.

Délelőtt 10 órakor, a Boquilla Negra klarinétzenekar játé-
kát követően az önkormányzat, illetve az egyesület nevében 
köszöntöttem a városunkból, a környékbeli településekről, 
valamint az ország számos részéről érkezetteket.

Thury Renáta, Nagy Attila (Gizmo) és Ajkai Ádám szer-
vezésében pedig kezdetét vette az ISA FREESTYLE, ame-
lyet egész nap nagy érdeklődéssel kísértünk figyelemmel. 
Elkápráztató trükköknek lehettünk szemtanúi, együtt druk-
kolhattunk a versenyzőknek. Mindenki a legjobb tudásával, 
ügyességével ejtette ámulatba a nézőket. Nagy Attila (Giz-
mo) rendkívül látványos bemutatóját mindannyian lelkesen 
figyeltük.

Ezzel párhuzamosan a Liget téren megismerkedhettek a 
jelenlévők az Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület életével, 
munkájával. Horváth István elnök úr és az egyesület tagjai 
fogadták az idelátogatókat. 

A péceli Ráday Rock Band is velünk volt, zenéjüket hall-
gathattuk.

Lehetőség nyílt lovaglásra is, Ács Nóri, valamint Mátai 
Enikő irányításával, akik a lovakat száron vezették. 

Bemutatkozott az Íjász kuckó, valamint KID CAR 
KRESZ-oktatás is zajlott Bérces Erikáék szervezésében szá-
mos érdeklődővel.

Lehetett dodzsemezni is, mert a Horváth Vidámpark is 
támogatta a gyermeknapi programot.

A Mozdulj Velünk Egyesület sátránál lufit hajtogatni, kéz-
műveskedni lehetett. 

Az Együttműködés Isaszegért Egyesület hímzéssel és az 
egyesület életével ismertette meg az érdeklődőket. 

Németh Mihály is velünk volt, neki egy kis magángyűjte-
ménye van az Árpád utcában, a rendezvényre az albumait 
hozta el.

Majsa Györgyné Olga és Mátainé Mónika a Jókai Mór 
Városi Könyvtárból a könyv és az olvasás birodalmába csalo-
gatott kicsiket és nagyokat.

13 órakor Hatvani Miklós polgármester úr köszöntötte 
vendégünket, Rubint Rékát, valamint az alakreform tornára 
érkezetteket és a téren lévőket.

14 óra 30-kor Gerendás Hajniék zumbashow-ját nagy 
érdeklődéssel kísértük figyelemmel, majd Stágel György irá-
nyításával a Klub Musashi judobemutatója következett.

15 órától a Genki Wado Karate és Szabadidősport Egye-
sület bemutatkozását láthattuk.

Ezt követően sajnálatos módon az eső elmosta a további 
programokat. Emiatt elnézést kérünk azoktól a fellépőktől, 
akiknek a műsora elmaradt.

Az Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak közre-
működésével a rendkívüli időjárást figyelembe véve a ren-
dezvényt sikerült biztonságosan befejezni, köszönet érte.

Az ISA FREESTYLE gördeszkásversenyének eredményhir-
detése megtörtént, a zsűri a park és a dirt versenyt június 
7-ére napolta el és hirdette meg.

Thury Renáta, Ajkai Ádám, Nagy Attila (Gizmo), Horváth 
Feri (Winetou) önzetlen szervezőmunkáját dicséri a június 
7-i versenynap lebonyolítása, amely 10 órakor kezdődött 
több mint hatvan versenyző és még több érdeklődő, szur-
koló részvételével.

Eredményhirdetés 17 óra 30-kor volt a Mozdulj Velünk 
Egyesület tagjai, Pénzes János, Horváth István, Mészáros Ri-
ta, valamint Kovácsné Halomházi Zsuzsa képviselőtársam, 
illetve Hatvani Miklós polgármester úr jelenlétében.

Gratulálunk a sikeres eredményekhez!

A nap legifjabb isaszegi versenyzője címét Harmati Alex, 
a Damjanich János Általános Iskola tanulója, a Mozdulj Ve-
lünk Egyesület tagja kapta.

A kiemelkedő eredményekért szívből gratulálunk minden 
résztvevőnek, aki a MOVE tagjaként indult. Nagyon ügyesek 
voltatok, vagytok, használjátok a Liget téri pályát egészség-
ben, vigyázzatok magatokra, egymásra!

Remélem, emlékezetes marad ez a nap a résztvevők szá-
mára. Mindig visszavárjuk őket minden egyes alkalommal, 
de vigyék el jó hírét Isaszegnek és a Mozdulj Velünk Egyesü-
let lelkes és vendégszerető tagjainak!

Rendezvényünk önzetlen támogatói, akik nélkül nem le-
hetett volna sikeresen megvalósítani e két rendkívüli napot: 
Az IGESZ dolgozói Horváth István vezetésével, Isaszegi Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület, Könczöl Gábor és Irénke, Csata 
Vendéglő, Isaszegi Polgárőr Egyesület, Hatvani Miklós és 
Éva, Ács család, Németh Zoltán Szilárd, Horváth István és 
Ilonka, Turányi Norbert, Grznár Józsi és Jolika, Zsinkó Kati és 
Laci, Vajda Tamás, Faragó Attila és Evelin, István Húsbolt, 
Juhász István és Márti, Thury család, Vadászi Mariann, Ko-
vács Attila és Andi, Pogonyi cukrászda, Tibi és Márti, Gönczöl 
György, Domonics Béla és Edit, Nagy István, Erzsike papír-
írószer, Totó-lottó ajándékbolt, Porteleki Ivett és a Cortez piz-
zéria, Berki Lívia Hétszínvirág óvoda, Valkony Tóni bácsi, PICI 
Shop, Boszporusz büfé, Pizza Firenze, Horváth Vidámpark.

A Mozdulj Velünk Egyesület továbbra is várja önkéntes 
adományozóit, támogatóit, mindazokat, akik bármivel hozzá-
járulnak a programok sikeres megvalósításához, a pálya fo-
lyamatos bővítéséhez. Segítségüket továbbra is hálás szívvel 
fogadjuk és köszönjük.

Mészáros Gusztávné

Gyermeknap a Liget téren
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Tiniséf 
Főző-roadshow a Damjanich János  
Általános Iskolában

Június 3-án megérkezett iskolánkba a Tiniséf főző-roadshow, 
amelyet nagy izgalommal vártak tanulóink. Ötvenfős csopor-
tokban sütöttek egészséges alapanyagokból, zabpehelyből, 
zablisztből készült finomságokat, majd óriástársasjátékon 
mérhették össze tudásukat az egészséges életmóddal kap-
csolatban. Minden résztvevő gyermek hazavihette a kötényt, 
valamint az uzsonnásdobozt, amit ajándékba kapott. Élmé-
nyekben gazdag, vidám nap volt. Köszönjük.

Palaga Sándorné

Szakmasztár verseny, 2014. április 14–16.
 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
szervezésében számos szakmában ke-
rült megrendezésre a 7. Szakmasztár, 
A Szakma Kiváló Tanulója Verseny, 
amelynek idén is volt isaszegi vonat-
kozása. 

Ugyan a duplázás nem sikerült, a 
tavalyi	első	helyezés	után	 idén	 „csak”	
a harmadik és negyedik helyezést sike-
rült megszereznie a Gödöllői Szakkép-
ző Magániskola tanulóinak, Pozsár Ka-
talinnak és Solymosi Péternek, akiknek 
a felkészítő tanárai ebben az évben is 
az isaszegi Tóth Gábor és Malatinszki 
József voltak.

Mintegy négyezer ver-
senyzőből tudtak válogat-
ni a szervezők. A több-
körös elődöntők után a 
szakács szakmában az 
ország öt legkiválóbb ta-
nulója jutott a döntőbe, 
amelyből két verseny-
ző a Gödöllői Szakképző 
Magániskolából került a 
legjobbak közé, kettő a 
budapesti Gundel Károly 
Szakképző Iskolát kép-
viselte, míg egy tanuló a 
szintén budapesti Sziner-
gia Szakképző Iskolából 
jutott be a döntőbe.

A versenyt komoly médiaérdeklő-
dés övezte. Idén is érezhető volt, hogy 
a magyar kormány kiemelt figyelem-

mel kezeli a szakképzést, a díjátadón 
jelen volt Orbán Viktor, Magyarország 
miniszterelnöke, Parragh László, a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkamara el-

nöke. A miniszterelnök és 
Parragh úr személyesen 
adták át a díjakat a ver-
seny győzteseinek.  

A Gödöllői Szakkép-
ző Magániskola verseny-
zőinek felkészítő tanárai  
Tóth Gábor tanár úr – aki 
egyben  az iskola gya-
korlati oktatásvezetője 
is – és Malatinszki József 
szakács szakoktató voltak, 
viszont ebben az évben 

sokat segítettek a tanulókat foglalkozta-
tó gyakorlati képzőhelyek séfjei, Szulló 
Szabina, a Michelin-csillagos Onyx Ét-
terem konyhafőnöke és Merczi Gábor, 
a Gundel Étterem executive séfje. 

A versenyzők a verseny folyamán 
a selejtezőktől a döntőig folyamatosan 
kiváló teljesítményt nyújtottak. A tiszta, 
precíz munkájukkal, a gyorsaságukkal, 
az ételeik kitűnő ízével, a kreatív tála-
lásukkal a komoly szakmai zsűrit is le-
nyűgözték. 

A nyertesek elismerése az idei év 
júniusában is a Parlamentben történt, 
ahol az okleveleket és egyéb díjakat 
Kövér László, az Országgyűlés elnöke, 
Parragh László az MKIK Elnöke és Bihal 
Tamás, az MKIK oktatásért és képzé-
sért felelős alelnöke adta át a kiváló 
eredményt elért versenyzőknek és fel-
készítő tanáraiknak.

Tóth Gábor
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S mert Isten útjai kifürkészhetetlenek, Nándi-
nak 30 évesen egy szerencsétlen baleset vetett 
véget életének. 

Nem tudjuk, hogy kire mi vár az élet nagy 
színpadán, hisz élete úgy múlt el, mint a pilla-
nat, de emléke szívünkben örökké megmarad.

Csoda volt, hogy éltél és bennünket szeret-
tél, nekünk nem haltál meg, csak álmodni 
mentél.

S mert szívünkben helyedet nem pótolja 
semmi, míg e Földön élünk, nem fogunk fe-
ledni!

Szívünk soha el nem múló fájdalmával 
mondunk hálát mindazoknak, akik Nándi 
gyászmiséjén részt vettek, utolsó útjára elkísér-
ték, gyászunkban együtt érző szívvel osztoztak, 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Rita,
Juhász és Mészáros család

Az élet olyan, mint a viharos tenger,
melyben csak dolgozik az ember,
s ha egyszer céljára talál, 
csónakját felborítja a halál.

Elsőáldozás
Az elsőáldozó az oltáriszentséget, Krisztus testét veszi ma-
gához. Ez a szentség a lelki fejlődés, a keresztény élet fo-
lyamatos segítője. 2014. május 25-én a Szent István római 
katolikus templomban 37 gyermek részesült az első szent-
áldozásban.

A római katolikus egyházközség eseményei

Milyen a keresztény család?
A napokban találkoztam egy anyukával, aki elsírta a bánatát: 
„Képzeld,	kaptam	egy	szép	ajándékot.	Nem	sokáig	örülhet-
tem neki, mert a nagypapa húzta a száját: – Minek az ilyen 
drága ajándék! Sok ember lakhatna jól ennek az árából”, 
és így tovább. Számomra döbbenet, hogy az ilyen felfogás 
mennyire kicsinyes és milyen távol van a szeretettől.

Családi nap, 2014. május 31.
Nagy öröm azonban, hogy a családi napon megtapasztal-
hattuk, hogy milyen egy szerető közösség, az egyház nagy 
családja. Köszönettel tartozunk József atyának, hogy anya-
gilag támogatta ezt az eseményt. Köszönet Lászlónak a vat-
tacukorért, Klárinak, Lacinak és Marcinak a finom ebédért, 
Bettinek és Fanninak az arcfestésért, Editkének és Krisztinek 
a mosogatásért és mindenkinek, aki eljött, hogy együtt lehet-
tünk! Íme, néhány résztvevő írása a családi napról:

Adrienn: Nagyon jól éreztem magam, mert sok barátom-
mal tudtam egy helyen játszani és újakat is szerezni. Az ebéd 
nagyon fincsi volt, és szép arcfestésminta került az arcomra, 
amivel anyukámat ismét sikerült meglepnem. Köszönöm, 
hogy megint egy vidám napot tölthettem jóbarátok között. 
Már várom az őszi családi napot.

Egy anyuka: Igaz, csak későn érkeztem, de még mindig 
vidám gyerekeket láthattam, akik egymást segítve csúsztak 
a nagy és jópofa csúszdán. Jó volt látni az egymással be-
szélgető felnőtteket, akik kicsit letehették a rohanás terhét, 
és	 „csak	úgy”	 figyelhették	virgonc	gyermekeiket,	 akik	még-
is szem előtt és Józsi bácsi gondos felügyelete alatt csúsz-
tak, játszottak. Marika kifogyhatatlan szeretettel és energiával 
talált ki sok érdekes játékot kicsiknek és nagyobbaknak. Az 
apukák és gyermekeik pingpongcsatáit különösen jó volt lát-
ni és hallgatni. Örömmel láttam, hogy mindenki jól érezte 
magát, és szívesen segített, amiben csak tudott és akart. Ja, 
és persze, hogy kisgyerekként én is lecsúszhattam, bár ko-
rántsem voltam olyan bátor, de anyukatársaim biztatása és 
példája sokat segített. Köszönjük.

Tóth Enikő: Szeretnék köszönetet mondani a családi na-
pért, mert mint minden évben, most is nagyon vártuk, és 
öröm volt ott lenni. A fiam hatalmas lelkesedéssel csúszott 
le megannyiszor az ugrálóvár csúszdáján, a vattacukor pedig 
egyenesen elvarázsolta. Jó volt a templomból már jól ismert 
szülőtársakkal együtt beszélgetni, miközben csemetéink ön-
feledten játszottak. Köszönjük. 

Bereczkiné Betti: Már évek óta foglalkozom a kisgyer-
mekek arcfestésével a családi napokon. Örömmel tölt el az, 
amikor egy-egy jól sikerült munkám után mindenki arcán mo-
solyt láthatok. Köszönjük szépen ezeket a fantasztikus napo-
kat, amikor is láthatjuk, hogy Isaszegen vannak olyan katolikus 
családok, akiknek érdemes ilyen programokat szervezni.

Szárazné Marika 

Alszom mélyen zúgó lomb alatt,
ne zavarjátok meg édes álmomat,
boruljatok a síromra csendesen,
legyetek nyugodtan,
már nem fáj semmi sem...
Nevessetek és gondoljatok rám,
hisz én itt vagyok veletek,
csak az út másik oldalán...
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Ügyeleti ellátás
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját háziorvosuk 
áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 óra között, pénteken 1130–
1800 óra között készenléti szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátására, 
amely 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 4.: dr. Kürti József; július 11.: dr. Tordai Gábor; július 18.: dr. Mészáros 
Zsolt; július 25.: dr. Kürti József
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

Anyakönyvi hírek
a 2014. V. 16. – Vi. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületéSek
Uhljár Doroti Hanna, Kladiva Anita, Harmati Réka,  
Ősze Jónás Pál

HázaSSágkötéSek
Lázár Katalin és Tóth Krisztián
Szabó Katalin és Lázár Sándor
Kincses Csilla és Both Tibor
Kanalas Paméla Malvin és Farkas Ferenc
Dudás Anikó és Farkas Balázs
Incze Ingrid Janette és Rosche Balázs
Gulyás Réka és Földi Zoltán
Ilyés Katalin Viktória és Hajmásy Tamás

50 év egymáS Szeretetében
Zacsovics Edit és Pénzes József 1964. június 20-án kötöttek 
házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HaláleSetek
Kazinczi István (81 éves), Erkel Ferenc utca 38.
Szlovák István  (84 éves), Béke utca 42.
Juhász Tamásné Balázs Mária (93 éves), Árpád utca 16.
Bagi Pál (90 éves), Kertész utca 13.
Moóri Sándor Istvánné Kovács Borbála Piroska (77 éves), 
 Diófa utca 18.
Drajkó Istvánné (84 éves), Petőfi Sándor utca 7.
Káposztás Istvánné Moravecz Mária (93 éves), 
 Kossuth Lajos utca 29.
Berkecz Jenőné Hoványi Margit (87 éves), Hősök utca 20.
Székely Anna Kardos Anna (87 éves), 
 Március 15. utca 30.
Jakócs Béláné Tihon Mária (58 éves), Május 1. utca 6.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

KöSzönETnyILváníTáS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik édesanyám, Ber-
kecz Jenőné temetésén részt vettek, megtiszteltek bennünket, és mély-
séges fájdalmunkban osztoztak.
 Lánya és szerető családja

Közérdekű elérhetőségek
isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi utca 45. 
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 28/583-100. E-mail: hivatal@isaszeg.hu
Helyi rendôri járôrszolgálat 70/667-3535
mezôôrök 70/459-3301, 70/459-3302
Közterület-felügyelet (munkaidôben hívható)  
70/387-2698, 70/315-2314
Gyepmester Hercig József, 20/964-3025
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
isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi 
egyesület 20/981-9595
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés munkaidőben a 
28/430-562-es, a 28/520-878-as vagy a 20/409-7573-as telefonszámon, 
valamint a kozvilagitas@elmuszolg.hu e-mail címen.

Programajánló
Július 3. (csütörtök), 9.00–12.00:  Kimegyünk a térre – gyere te is, 

játsszunk együtt! Ez alkalommal a sportpályán várjuk a gyermekeket 
játékokkal és foglalkozásokkal

Július 7–11. (hétfő–péntek):  Házitündérképző tábor. A Dózsa György 
Művelődési Otthon és Múzeum, valamint a Szlovák Nemzetiségi Ön-
kormányzat közös programja. Jelentkezni a részvételi díj befizetésével 
lehet a művelődési otthonban (részletes program a plakátokon és a 
művelődési otthon honlapján)

Július 10. (csütörtök), 9.00–12.00:  Kimegyünk a térre – gyere te 
is, játsszunk együtt! Ez alkalommal a Falumúzeum kertjében várjuk a 
gyermekeket játékokkal és foglalkozásokkal

Július 14–25. között  a Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeum 
zárva tart

Július 17–19. (csütörtök–szombat):  A Csata Táncegyüttes Huncutka 
csoportjának tábora

Július 28. – augusztus 1. (hétfő–péntek):  A Csata Táncegyüttes 
kiskamasz csoportjának nyári tábora

Július 28. – augusztus 1. (hétfő–péntek):  Napköziotthonos tábor 
(részletes program a plakátokon és a művelődési otthon honlapján)

Július 31. (csütörtök), 9.00–12.00:  Kimegyünk a térre – gyere te 
is, játsszunk együtt! Ez alkalommal a Béke téren várjuk a gyermekeket 
játékokkal és foglalkozásokkal

CSoportJaink SzerepléSei
Július 5.:  Az Isaszegi Asszonykórus Kisnémediben lép fel
Jelentkezzetek az augusztus 4–8. között megrendezésre ke-

rülő tánctáborba!  (Részletes program a plakátokon és a művelő-
dési otthon honlapján)

Szeretném megköszönni 
a Pogonyi családnak, 

hogy május 25-
én elsőáldozó 
gyermekeinket  

megvendégelték a  
szentmise utáni  

bőséges tízóraival.
Egy szülő



Jól haladnak a rekultivációs munkálatok
Az Önkormányzati Tájékoztató áprilisi 
számában adtunk hírt a hulladéklerakó 
rekultivációjára kiírt sikeres pályázatról 
és a munkaterület átadásáról. A beru-
házás az Észak-Kelet Pest és Nógrád 
Megyei Regionális Hulladékgazdálko-
dási és Környezetvédelmi Önkormány-
zati Társulás hulladéklerakó rekultiváci-
ós programjaként kerül megvalósításra, 
az Új Széchenyi Terv pályázata keretén 
belül, az Európai Unió 85%-os pénz-
ügyi támogatásával.

A munkálatok május hónapban 
elindultak. A gépek felvonulása után 
látványos munka kezdődött. Június 

24-én a polgármesteri hivatal műszaki 
szakembereivel megtekintettük a mun-
katerületet, és tájékoztatást kértünk a 
jelenlegi állapotokról. A munkálatokat 
irányító szakember elmondta, hogy 
most a hulladéktest kialakítása folyik, 
utána a telekhatár geodéziai kitűzését 
követően egy csapadékapasztó övárok 
kialakítása következik. A technológia 
szerint ezután egyméteres vastagság-
ban termőföldtakarást kap a terület, 
amit majd füvesítés követ. A munka a 
tervezett ütemben halad, és valamikor 
szeptemberben vagy októberben fog 
befejeződni.

A rekultivációnak köszönhetően 
pozitív környezeti hatások várhatóak. 
Megszűnik a szaghatás, a depónia-
gáz-kibocsátás, a kiépített felületi zá-
róréteg miatt nem kerülhetnek szeny-
nyező anyagok a talajvízbe. Az így 
kialakított terület jelentős tájképi és 
tájértéki növekedése várható. A rekul-
tivált hulladéklerakót ezután még 30 
évig szükséges vizsgálni, ami a talajvíz, 
a talaj és a levegő minőségének vizsgá-
latát jelenti. A gyűjtött környezeti adato-
kat minden évben a Környezetvédelmi 
Hatóságnak kell megküldeni. 

Pénzes János alpolgármester


