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Elkészült az új szennyvíztisztító telep
Városunk történetében újabb fejezetet nyithatunk, hiszen az elmúlt hónapokban elkészült az új szennyvíztisztító telepünk.
A kivitelezés településünk életében nem okozott fennakadást, pozitív hatása azonban már most érezhető, és egyre inkább
kézzelfogható lesz mindennapi életünkben.
A korszerű technológiának köszönhetően sokkal tisztább lesz
a feldolgozott szennyvíz, ezáltal a korábbinál jóval kisebb lesz a
talaj és a talajvíz szennyezettsége, tisztább lesz a Rákos-patak,
összességében pedig javulni fog Isaszeg szűkebb környezetének ökológiája, amely
hozzájárul a településen élők életminőségének javulásához.
Szeretném kiemelni, hogy ez a fejlesztés nem jöhetett volna létre az európai
uniós támogatási források nélkül. Természetesen ahhoz, hogy a beruházás minden
előírásnak megfelelően, határidőre elkészüljön, szükség volt a projekt valamennyi
résztvevőjének megfeszített, a lehetetlent nem ismerő munkájára, amelyért ezúton
is szeretnénk köszönetünket kifejezni.
Hatvani Miklós polgármester

Részletek a képviselő-testület döntéseiből

Polgármesteri reakciók

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 20-i ülésén elfogadta, hogy az Alsóerdősor utcai új vízgerincvezeték kiépítése 3 280 000 Ft + áfa fejlesztési költséggel
– a vízmű által fizetendő 2014-es bérleti díj terhére – kerüljön megvalósításra, és felhatalmazta a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.-t, hogy a megvalósításhoz szükséges tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési munkákat elvégezze.
Évtizedek óta az önkormányzat legnagyobb és legfontosabb beruházása a pályázati támogatásból megvalósult
új szennyvíztisztító. A telep biztonságos működése érdekében a képviselő-testület támogatta a biztonsági kamerarendszer, valamint a mobil gázérzékelő beszerzését, összesen
1 858 000 ezer forint érékben.
A képviselő-testület a 2014/2015-ös nevelési évre az
Isaszegi Bóbita Óvodában öt csoportot, az Isaszegi Hétszínvirág Óvodában nyolc indítható csoportot határozott meg.
A törvény által előírt maximális gyermeklétszámtól való eltérést minden csoportban 20%-kal engedélyezte. Felkérte
az intézményvezetőket annak a betartására, hogy az óvodai
csoportokba csak akkor vehető fel gyermek, ha a megszűnt
óvodai jogviszony eredményeként csökken a csoportlétszám,
illetve ha a jogszabályban előírt kötelező felvételre kerül sor.
A képviselő-testület hozzájárult az Isaszegi Gazdasági Ellátó Szervezet feladatellátásához szükséges kistehergépkocsi
részletre történő megvásárlásához. A beszerzéshez szükséges bruttó 8 800 000 Ft-ot a lízing ütemének megfelelően
a mindenkori költségvetésben biztosítja a képviselő-testület.
Az önkormányzat az intézmények személyszállítási, ügyintézési, valamint az iskolai élelmezési feladatainak az ellátásához, egy Nissan gépkocsit használ, amely közel négyszázezer
kilométert futott, ezért üzembiztonsági szempontból időszerűvé vált a cseréje.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy részt kíván venni a 2014. évi önkormányzati közfoglalkoztatási programon
10 szakmunkás, 20 segédmunkás, 1 munkavezető szakmunkás fővel 2014. 07. 07-től 2014. 09. 30-ig, és vállalja a
31 fő 3 hónapi közfoglalkoztatásához szükséges maximum
2 902 725 Ft (30%) önrész biztosítását. A képviselő-testület úgy ítélte meg, hogy célszerű részt venni a programban,
mivel a nyári időszakban a városkarbantartási feladatok ellátásában szükség van a munkaerőre. Mivel folyamatosan

végezzük a fűnyírást, parkgondozást, járdák építését, karbantartását, utak javítását, csapadékvíz-elvezető rendszer tisztítását, intézményeink karbantartását. Gazdaságos lépés az, ha
a felsorolt munkákhoz szükséges bér hetven százalékát az
állam fedezi.
A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat részére megvételre felajánlott, Isaszeg, Templom utca 15. szám
(438 hrsz.) alatti ingatlanról készült szakértői értékbecslést,
és felhatalmazta a polgármestert, hogy az ingatlan megvételére az ingatlan tulajdonosainak az értékbecslésben szereplő
12 186 912 Ft forgalmi érték alapján tegyen vételi ajánlatot.
A vásárlást főként az ingatlanpiaci tényezők igazolják, emellett a majdani városközpont kialakításának területi elhelyezkedése miatt is előnyös a terület megvásárlása.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy Isaszeg város közigazgatási területén a 0141/26 hrsz.-ú ingatlanon lévő, 10.
és 11. jelű két db tavat 50 000 Ft + áfa/év összegért, valamint a 0145/63 hrsz.-ú ingatlanon épült, horgásztanya elnevezésű ingatlant 84 000 Ft + áfa/év összegért határozott
időre, 2023. december 30-ig bérbe adja az Isaszegi Horgász
Egyesületnek. A bérbeadás feltételeit Isaszeg Város Önkormányzata és az Isaszegi Horgász Egyesület között megkötött
bérleti szerződés rögzíti.
A képviselő-testület megalkotta a 14/2014. (V. 21.) számú rendeletét a sebességcsökkentő küszöbök lakossági
kezdeményezés alapján történő létesítésének szabályairól.
A rendelet alapján a sebességcsökkentő küszöb létesítésére
csak akkor kerülhet sor, ha annak teljes költségét (ideértve a tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés) a kezdeményezők teljes egészében magukra vállalják, és azt a kivitelezési
munkálatok megkezdése előtt teljes egészében megfizetik
az önkormányzat részére. További feltétel, hogy az érintett
közterülettel határos ingatlantulajdonosok több mint 60%-a
támogassa a kezdeményezést, és a tervezett kiépítés helyszíne mellett lakók (25-25 méteres körzetben) valamennyien
hozzájáruljanak a létesítéséhez. Indokolt esetben – amen�nyiben a sebességcsökkentő küszöb létesítését önkormányzati érdek is indokolja (pl. intézmények, iskolák, óvodák biztonságos megközelítése) – a képviselő-testület a költségek
legfeljebb 50%-ának megfizetése alól mentesítést adhat.
Szilárdi László felelős szerkesztő

– Mi a véleménye azokról a kritikákról, melyek a helyi Iránytűben
jelentek meg?
– Sajnálom e sorokra az időt, de
immár három éve, hogy az Iránytű hasábjain folyamatos kritika éri az önkormányzat vezetését, és személyemet
is. Ezen idő alatt semmilyen felvetésre
nem reagáltunk, igyekeztem jó szándékú kritikaként értelmezni az ott leírtakat,
magamban és magunkban keresve a
hibát. De mára sajnos rá kellett döbbennem, hogy inkább sértődöttség és
a hatalomvágy hangjai, jelei ezek. Ez a
stílus egy rég letűnt időre emlékeztet,
amikor is Isaszegen ugyanezen emberek közreműködésével folyt mások
gyalázása, szidalmazása. Most sem arról beszélnek, hogy mit kéne tennünk
közös dolgaink, városunk fejlődésének
sikere érdekében.
– Többször elhangzott felvetés,
hogy a fideszes képviselők ki vannak zárva a hatalomból, a város vezetéséből, ezzel „felrúgva” a választási „egyezséget”. Mi a véleménye
erről?

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.

Hirdetési méretek és árak
1/1 oldal (181 × 262 mm)
1/2 oldal (181 × 128 mm vagy 87,5 × 262 mm)
1/4 oldal (87,5 × 128 mm vagy 181 × 61 mm)
1/8 oldal (87,5 × 61 mm)
1/16 oldal (87,5 × 27,5 mm)

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.

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.
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Méret
(szélesség × magasság)

fekete-fehér
belső oldal

színes
belső oldal

25 400 Ft
13 970 Ft
7620 Ft
3810 Ft
2540 Ft

31 750 Ft
19 050 Ft
10 160 Ft
5080 Ft
3810 Ft

Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

– Már a felvetést sem értem, hiszen három fideszes képviselő került
be a testületbe. Közülük dr.  
Kardos
Gábor alpolgármesteri tisztséget tölt
be, Bajusz Dániel a pénzügyi bizottság
elnöke, Czeglédi Sándorné pedig a humánerőforrás- és közoktatási bizottság
elnöke lassan négy éve. A fent említett két bizottság önkormányzatunk
két legfontosabb bizottsága. Külső
bizottsági tag, illetve szakértő a tizenegy helyből öt, azaz durván az ötven
százalék, szintén Fideszes delegált.
Ilyen alapon Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr, illetve a KDNP-s miniszterek is ki vannak zárva az ország
vezetéséből?
– Szóvá tették, hogy a képviselő-testület elvette dr. Kardos Gábor
alpolgármester úrtól a helyi média
vezetését, szerkesztését. Mondana
erről egy pár szót?
– Ez így igaz. A képviselő-testület
többsége úgy ítélte meg, hogy minőségi változásra van szükség. Ennek
érdekében az egyszemélyi vezetésről
áttértünk egy ötfős szerkesztői bizott-

Polgárőrség közgyűlése
A Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület május 17-én, a Rózsa utcai sporttelep klubhelyiségében
tartotta szokásos éves közgyűlését.
A közgyűlést dr. Kardos Gábor, az
egyesület alelnöke vezette le. Turányi
Lászlóné, az egyesület elnöke a jelen

lévő tagságnak beszámolt a polgárőrség 2013. évi tevékenységről, szolgálatellátásról, pénzügyi mérlegéről,
valamint ismertette a 2014. évi munkatervet és költségvetést, amit a tagság
egyhangú szavazattal elfogadott. Elnök
asszony kihangsúlyozta, hogy az egye-

ságra, melyben három jobboldali, egy
független és egy baloldali érzelmű tag
van. Úgy vélem, hogy öten többre képesek a helyi objektív tájékoztatás érdekében.
– Mi bántotta legjobban az
Iránytűben megjelent cikkek közül?
– Számomra megengedhetetlen
és felháborító dolog, hogy magukat
keresztény érzelmű embereknek vallók egy haldoklóval gúnyolódtak. Az
Iránytűben megjelent cikk szerzője és
szerkesztője helyett én kérek bocsánatot az azóta elhunyt ifj. Hajdú Sándor
képviselő úrtól és családjától. Itt szeretnék megkérni mindenkit arra, hogy
a helyi önkormányzati választások közeledtével tartsa tiszteletben az emberi méltóságot, és tartózkodjon a nem
megfelelő hangvételtől. Egy hazában,
egy országban, egy városban élünk, a
választás csak egy epizód az életünkben, de nekünk utána is együtt kell dolgoznunk a mindennapokban településünkért, Isaszegért.
– Köszönöm szépen az interjút.
Szerkesztőség

sület pénzügyi gazdálkodása stabil volt,
az év pozitívan zárult. Megköszönte a
polgárőrség tagjainak az egész évben
végzett áldozatos munkáját, valamint
Isaszeg Város Önkormányzatának az
egyesület elvi és anyagi támogatását.
Külön köszönetét fejezte ki Hatvani
Miklós polgármesternek – aki megtisztelte jelenlétével a közgyűlést –,
valamint a képviselő-testület tagjainak,
hogy támogatást nyújtottak a polgárőrség új szolgálati gépkocsijának megvásárlásához.
Toborzó
Az isaszegi polgárőrség tisztelettel várja az egyesület tagjai közé mindazokat,
akik tenni akarnak lakóhelyük, Isaszeg
közbiztonságának érdekében. További tájékoztatást a Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület
elnöke, Turányi Lászlóné nyújt a 0620/981-9595-ös telefonszámon.
Szerkesztőség
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Tisztázandó kérdések
a honvédelmi emlékmű felújítása körül
Riport Pénzes János alpolgármester úrral
Városunk jelképe, az 1849. április 6-i
dicsőséges isaszegi csata hőseinek
emlékére állított honvédemlékmű 112
éve áll az isaszegiek által csak Szoborhegynek nevezett dombtetőn. Radnai
Béla sóskúti mészkőből készült alkotását 1901-ben állíttatták országos közadakozásból. Az ország első honvédemlékműve volt, amely eredeti, korhű
egyenruhában ábrázolta a ’48–49-es
honvédet. Azt a pillanatot örökítette
meg, amikor a zászlóvivő, kivont karddal rohamozó honvéd egy bokron átlépve halálos sebet kap.
Az emlékmű felállításának előkészítését, a gyűjtést 1888-ban helyi
lokálpatrióták kezdeményezték, megalakították a Szobor-bizottságot. Az emlékmű felállítása akkor 6000 koronába
került.
A szobor felállítása előtt a talapzatot úgy alakították ki, hogy alatta egy
kriptát létesítettek. A Királyerdőben
lévő tömegsírokban temették el az ott
elesetteket. A falu területén elesetteket azonban a kertekben hantolták
el. Az emlékmű felállításakor kb. 300
hős honvéd maradványait felszedték,
és ünnepi külsőségek között a szobor
alatti kriptában helyezték el.
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Az isaszegi honvédemlékmű nem
egyszerű emlékmű. Az 1848–49-es
emlékművek sorában az első. A város szent helye. Több száz elesett hős
honvéd síremléke.
Isaszeget ma már el sem tudjuk
képzelni nélküle, alakja a város címerébe is belekerült. Itt tartjuk minden
évben március 15-én, április 6-án, október 6-án ünnepi megemlékezéseinket. Bárki idegen, ha meghallja Isaszeg
nevét, két dolgot kapcsol hozzá: az isaszegi csatát és a honvédemlékművet.
Az emlékmű felújítási munkálatairól
Pénzes János alpolgármester urat
kérdeztem.
– Kik kezdeményezték az emlékmű felújítását?
– Kovácsné Halomházi Zsuzsanna képviselő asszony, az Április 6. Kör
Egyesület és a Vállalkozók Isaszegi
Egyesülete kezdeményezte a szobor
felújítását, valamint a szükséges pénz
összegyűjtését a Pátria Takarékszövetkezetnél e célra nyitott bankszámlán.
Polgármester úrral közösen kettő levelet is írtunk dr. Hende Csaba honvédelmi miniszternek, kértük közbenjárását
és támogatását az emlékmű restaurálásához. Szintén a miniszter úrtól kért
támogatást Bezák János, városunk szülötte, aki elhivatott lokálpatriótaként szívén viselte, illetve viseli ma is a szobor
felújítását. Ő Hende Csabát Szombathelyen, országgyűlési képviselői fogadóóráján kereste fel, és ismertette a
szabadságharcban elesett honvédek
és a szobor felállításának történetét. Ez
a hely egyben az itt eltemetett mintegy
300 katona sírhelye is.
– Egy országos emlékmű felújítása nem egyszerű. Mely hivatalokat
kellett megkeresni, és milyen engedélyeket kellett beszerezni, hogy elindulhassanak a munkálatok?
– A szobor felújítását két és fél
éves előkészítő munka előzte meg. Az

ügyintézést a képviselő-testület döntését követően a különböző hivataloknál
kellett kezdeményezni. A közhiteles
műemléki nyilvántartást a Lechner Lajos Tudásközpont adta ki. A tulajdoni
lapokért fel kellett keresni a Földhivatalt
és a tulajdonostársakat. A Pest Megyei
Kormányhivatal Örökségvédelmi Hivatalánál a műemlék-nyilvántartást kellett
áttekinteni, és az összes információt
begyűjteni. Ebben Szedmer Szilvia osztályvezető volt segítségünkre. A restaurátor személyére itt, az Örökségvédelmi
Hivataltól érkezett javaslat. A restaurátor művész ezt követően készítette el a
restaurálási tervet, illetve dokumentációt, amit szakmai véleményezés és zsűrizés után szintén ez a hivatal fogadott
el, és hozott határozatot a restaurálási
munka engedélyezéséről. Az ügyintézésben sokan vettünk részt, de a munka oroszlánrésze Kovácsné Halomházi
Zsuzsanna képviselő asszonyé volt.
Köszönet érte! A szükséges engedélyek és dokumentációk birtokában és a
feltételek teljesülése után lehetett benyújtani a Nemzeti Kulturális Alaphoz
a támogatási pályázatot. A folyamat
végén, a kivitelezői pályázat lezárását
követően került sor a restaurálási megállapodás megkötésére.
– Milyen feltételeknek kellett
megfelelni, hogy az önkormányzat
indulhasson a Nemzeti Kulturális
Alap pályázatán?
– A pályázat benyújtásához szigorú
feltételeket kellett teljesíteni: be kellett
szerezni a szoborról a közhiteles műemléki nyilvántartást a Lechner Lajos
Tudásközpontból (9393 szám); csatolni kellett a Pest Megyei Kormányhivatal Örökségvédelmi Hivatala által jóváhagyott restaurálási tervet és a névre
szóló jogerős restaurálási engedélyt;
szükséges volt a hiteles tulajdoni lap
(043/4 hrsz., 51 hektár osztatlan közös tulajdon, mivel a szobornak nincs
külön helyrajzi száma); a felújítást engedélyező tulajdonosi hozzájárulás
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

minden tulajdonostárstól (Magyar Állam, Római Katolikus Egyházközösség,
Baldauf Attila, Sári László, Galántai Viktor, Pilisi Parkerdő Zrt., valamint Isaszeg
Város Önkormányzata); csatolni kellett
a restaurálási munka leírását fényképes dokumentumokkal, valamint a restaurálási munka teljes költségvetését;
teljesíteni kellett továbbá a restaurálási munkafolyamat dokumentálását a
10 éves utógondozási tervvel együtt.
A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán
a bekerülési költség ötven százalékára
lehetett pályázni, ehhez szükség volt
az Örökségvédelmi Hivatal által jóváhagyott költségvetésre is, amely 5,9
millió forintról szólt. Ennek a felét lehetett maximálisan megnyerni, ennél valamivel kevesebbet, 2,5 millió forintot
kaptunk.
– Miből tudja finanszírozni ezeket a munkálatokat az önkormányzat? Kik segítettek ebben?
– A pénz az isaszegi emberek adományaiból, Kovácsné Halomházi Zsuzsanna képviselő asszony saját adományaiból, az Április 6. Kör tagjainak
befizetéseiből, adománygyűjtő kulturális rendezvények bevételeiből gyűlt ös�sze 1,8 millió forint értékben. Minden
hozzáadott forint számított, számomra
mégsem a befizetett tíz- és százezres
hozzájárulások, hanem az adománygyűjtő ládákban és a jótékonysági rendezvényeken név nélkül befizetett száz
és ezer forintok jelentették a legtöbbet.
Ehhez jött a Nemzeti Kulturális Alap
pályázatán nyert 2,5 millió forint. Ezt
egészítette ki még a dr.  Hende Csaba
hivatalától kapott 300 000 Ft, a Budapest XV. kerületi önkormányzat 1 millió forintos és a csömöri önkormányzat
100 000 forintos adománya. Úgy tapasztaltuk, a szobor felújítása minden
isaszegi ember számára fontos, aki kötődött, aki kötődik a városhoz. A kezdeményezést követően sokan ígérték,
hogy támogatni fogják a felújítást, így a
Fidesz isaszegi szervezete is, ezt azonban mégsem tették meg. Meg lehet
nézni a döntésekről szóló jegyzőkönyveket, meg lehet hallgatni a testületi
és a bizottsági ülések hanganyagait,
hogy mely képviselők hogyan szavaztak a felújítást előkészítő döntéseknél.
XIII. évfolyam, 6. szám • 2014. június

A Nemzeti Kulturális Alap pályázatához
már minden feltétel adott volt, de még
az önkormányzat döntésére is szükség
volt. Két nappal a beadási határidő lejárta előtt rendkívüli ülést kellett összehívni, sajnos dr. Kardos Gábor, Bajusz
Dániel, Czeglédi Sándorné és Klincsek
Attila képviselőtársaink távolmaradása
miatt nem volt határozatképes a képviselő-testület. A másnap reggel nyolc
órára összehívott újabb ülésről is hiányoztak ugyan, de akkor már nélkülük
is határozatképes volt az ülés. A pályázati anyagot így az utolsó pillanatban,
azon a napon futár útján juttattuk el a
pályázat kiírójához.
– A szobron dolgozó restaurátor a szakmájában igen elismert
művész, Varga Zoltán Zsolt. Miként
esett rá a választás, illetve hogy vették fel vele a kapcsolatot?
– Varga Zoltán Zsolt a restaurátori
kamara tagja, Gödöllőn lakik, országos
hírű, neves szakember, akit az Örökségvédelmi Hivatal ajánlott a szobor restaurálására. Varga Zoltán Zsolt egyébként nem tartozik sem a baráti, sem az
ismeretségi körünkbe, az ügyintézés
során a szakmai közösségek ajánlása
kapcsán kerültünk vele kapcsolatba.
A kivitelezésre kiírt pályázattal kapcsolatban a restaurátorról dr. habil Szentkirályi Miklós, a Magyar Restaurátorok
Egyesületének elnöke írt méltatást, és
adott útmutatást a szakmai munka
közbeszerzéssel kapcsolatos szabályairól. „A közbeszerzési törvény (Kbtv.)
120. § c. pontja alapján az uniós értékhatárig (54 560 000 Ft) nem kötelező
közbeszerzési eljárást lefolytatni […]
A pályáztatási eljárás esetében figyelembe veendő, hogy a Kbtv. 94. § c.
pontja sajátos szabályokat állapított
meg arra az esetre, ha a szerződést
műszaki-technikai sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes
teljesíteni. Álláspontunk szerint a konzervátor/restaurátor tevékenységnél a
művészeti szempontok megléte a védett kulturális javak konzerválásának és
esztétikai helyreállításának magasabb
követelményéből, a kizárólagos jogok
az illetékes hatósági engedélyezési el-

járásából, illetve a kutatási/restaurálási
engedélyt a Kormányhivatal névre szólóan kiadott Kulturális Örökségvédelmi
Irodája határozatából következik.”
Ebből tehát egyértelműen kitűnik,
hogy a képviselő-testület körültekintően járt el, hiszen a jogszabályi kötelezettségek ebben az esetben nem
is írtak volna elő kötelező pályáztatást,
ennek ellenére a saját beszerzési szabályzatunk szerint az eljárás kiírásra és
lefolytatásra került. Remélem, hogy a
város napjára elkészülnek a restaurálással, és ismét régi szépségében láthatjuk Isaszeg jelképét, a honvédszobrot.
– Köszönöm, hogy válaszolt a
kérdéseimre.
Hanák Cecília
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Mezőgazdasági és kommunális gépbemutató

Aprók Falva Bölcsőde

Május 7-én rendezte meg Fóton az Agrolánc Kft. az immár
hagyományos tavaszi gépbemutatóját. A cég főleg olasz és
holland gyártók gépeinek forgalmazásával foglalkozik. Többek között traktorokat, pótkocsikat, fűnyírókat, utcai takarítógépeket, valamint ágaprítókat láthattunk. A nagy érdeklődéssel kísért bemutatón működés közben szemlélhettük
meg a gépeket, az egyszerűbb, lakossági igényeket szolgáló
eszközöktől egészen a professzionális, ipari kategóriáig. Isaszegről rajtam kívül Hatvani Miklós polgármester, Horváth
István IGESZ-igazgató vett részt a szemlén. A látványos bemutatón sok műszaki újdonságot láthattunk, amelyek nagy
segítséget jelenthetnek a városüzemeltetési feladatok ellátásában. Bennünket ezúttal a város köztereiről származó ágak,
nyesedékek aprítását végző gépek érdekeltek. Ezek a gépek
lehetnek saját motorral működtetett vagy traktorkardánnal
hajtottak, vontathatóak és fixen telepítettek. A teljesítményük
az óránként négy-öt köbmétertől tíz köbméterig terjed, a feldolgozott fa mérete pedig akár húsz centiméter átmérőjű is
lehet. Az így feldolgozott forgács komposztálható vagy brikettálható, és fűtésre is használható. Az IGESZ eszközparkjának fejlesztésénél figyelembe kell venni majd egy ilyen gép
beszerzését, amely a köztéri feladatokon túl esetleg lakossági igényeket is szolgálhat majd. Polgármester úr – műszaki
ember lévén – hozzáértő érdeklődéssel kísérte a bemutatót,
a cég vezetőjével pedig arról tárgyalt, hogy milyen pályázati
lehetőségek vannak az ilyen eszközök vásárlására.
Pénzes János

Városunkban az 1950-es években nyílt
meg az Aprók Falva Bölcsőde, amely
azóta is folyamatosan működik. 2004.
október 1-je óta a „Segítőkéz” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tagintézményeként funkcionál, önálló szakmai egységként.
Feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok
figyelembevételével.
A bölcsőde napi tizenkét órában,
reggel hattól este hatig biztosítja szolgáltatását a célcsoport számára. Jelenleg egy szakmai vezető, öt gondozónő, egy konyhai dolgozó és egy
takarító gondoskodik a gyermekek
ellátásáról. A gondozónők munkáját
a helyi gyermekorvos szaktanácsadással segíti, emellett figyelemmel kíséri
a gyermekek fejlődését és egészségi
állapotát.
A bölcsőde napi négyszeri étkezést
biztosít a gyermekek számára; a reggeli, a tízórai és az uzsonna az intézmény
melegítőkonyháján készül, az ebédet
az Isaszegi Bóbita Óvoda főzőkonyhája
biztosítja.

A bölcsőde célja a dolgozó anyák
kisgyermekeinek megőrzésén túl az
egészséges táplálkozással, az önfeledt
játék biztosításával és közösségi élet
nyújtotta előnyökkel a lehető legjobban hozzájárulni a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődéséhez, helyettesíteni az anyai szeretet és a család
melegét.
A bölcsődei engedélyezett férőhelyek száma 2009-ig 30 fő volt, 2009től jogszabályi változások miatt ez 22
főre csökkent. A gyermekek elhelyezése két csoportszobában történik, amit
a gondozónőink igyekeznek a lehetőségekhez mérten a gyerekek számára
minél otthonosabbá tenni.

A bölcsőde épülete 2010-ben pályázati összegből teljes felújításra került, idén nyáron pedig a játszóudvar
újul meg.
A város lakosságszáma 2008 óta
is folyamatosan növekszik, elsősorban
a kisgyermekes családok beköltözésének köszönhetően, így az azóta eltelt időszakban a bölcsődei elhelyezés
iránti igény is párhuzamosan nő.
2013. április 1-jétől a bölcsődei
gondozási (térítési) díj összege 200
Ft/fő/gondozási nap, az étkezés 340
Ft/fő/nap.
2014. április 25–26-án megtörtént
a bölcsődei beiratkozás. Az előzetes
várakozásnak megfelelően ebben az
évben is nagy volt az igény.
Bálint Lászlóné

Kedves kismamák, anyukák! Tisztelt kisgyermekes családok!
Örömmel értesítem önöket, hogy Isaszeg zöldövezetében 2014. június
10-én megnyitja kapuit a családok és
gyermekeik előtt a 60 férőhelyes, környezettudatos, korszerű technológiával
épült Álom-Vár Bölcsőde, amely maximálisan kielégíti a modern kor igényeit.
A projekt az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
A térítési díjak az állami törvényi
szabályozásoknak megfelelően a család nettó jövedelme alapján, az egy főre jutó nettó összegnek megfelelően,
sávosan lesznek megállapítva.
Szakmai munkánk a bölcsődei gondozás-nevelés szakmai szabályzata,
módszertana alapján valósul meg. Személyi és tárgyi feltételei minden szempontból kielégítik napjaink elvárásait.
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Szemlélete a harmóniára, a gyermekek életkorának megfelelően a ritmusra, a szabad játékra, a mesére, a
gyermeki fantáziára és az érzékszervek
útján történő tapasztalásra épít, amely
nélkülözhetetlen
a
kisgyermekek
egészséges testi és lelki fejlődéséhez.
Céljaink között a legfontosabb a
családbarát bölcsődei szemlélet, a szülőkkel való együttműködésen alapuló
gondozás, nevelés.
A bölcsődei dolgozók munkáját a
tudatosság, a tervszerűség, és a szakértelem hatja át. Minőségbiztosítási célkitűzéseinket a szakmai protokoll határozza meg.
Amíg a szülők dolgoznak, gyermekeiket meghitt, családbarát, biztonságos környezetben tudhatják. Olyan családokat is szeretettel várunk, akiknek

csak néhány napi vagy órai gyermekfelügyeletre van szükségük.
Játszócsoportunkba szívesen fogadjuk azokat az anyukákat, apukákat is,
akik hasonló élethelyzetben lévőkkel
szeretnének beszélgetni, míg gyermekük színes, készségfejlesztő környezetben játszik. A játszócsoportba jelentkezőknek térítés ellenében étkezést is
tudunk biztosítani.
Az Álom-Vár Bölcsődébe történő
felvételről és további szolgáltatásokról
részletes tájékoztatást nyújtunk az alábbi elérhetőségeken.
Cím: 2117 Isaszeg, Kertész utca 7.
Telefon: 70/620-6586. Web: www.
alomvar.hu. E-mail: igazgato@alomvar.hu, bolcsi.igazgato@remenyhir.hu.
Zvada Éva bölcsődevezető,
MPE-OCM Álom-Vár Bölcsőde
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Színes, képes összeállítás a Klapka György Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola áprilisi programjaiból

Háztűznézőben – döntő

Országos Német Nyelvi Levelező Verseny
2014. április 23-án közel 300 német nyelvet szerető tanuló vett részt az Országos Német Nyelvi Levelező Verseny
szóbeli fordulóján, melynek iskolánk adott otthont. Az ünnepélyes megnyitón Pánczél János, a Gödöllői Tankerület

Iskolánk Kossuth utcai épületében szeptemberben az 50.
tanévet nyitottuk meg. Ötven év hosszú idő. Folyamatos
megújulást igényel gyerektől, pedagógustól egyaránt.
Ennek jegyében a tanévben most először iskolánk alsó
tagozatán Háztűznézőben címmel háromfordulós, komplex,
internetes megyei csapatversenyt hirdetettünk meg a 3–4.
osztályos tanulók számára. Örömmel vártuk azoknak a 4 fős
csapatoknak a jelentkezését, akik szerették volna alaposabban megismerni hazánk tájainak jellegzetességeit, természeti
adottságait, lakóit, valamint szívesen fejtettek meg rejtvényt,
vagy végeztek gyűjtő- és kutatómunkát.
A négyfős csapatokban két harmadikos és két negyedikes tanuló versenyzett. Összesen 15 csapat jelentkezett:
Kistarcsáról, Gödről, Gyömrőről és Isaszegről, a Damjanich
János Általános Iskolából. A verseny három internetes fordulóból és – a 6 legeredményesebb csapat meghívásával
– egy helyi, játékos döntőből állt.
A döntőre 2014. május 9-én 13 órakor került sor az iskola Tóth Árpád utcai épületében. A csapatokat a felkészítő
pedagógusok és szülők kísérték el. Gyömrőről két csapat, a
Felfedezők és a Mancs; Isaszegről, a Damjanich János Általános Iskolából három, az Okoskák, a Honvédők és a Tudorok
jutott be a döntőbe. Gödről a Csajok csapata sajnos nem
tudott eljönni.

igazgatója, Hatvani Miklós, Isaszeg város polgármestere és
Molnárné Ruck Judit, az iskola igazgatója köszöntötte a megjelent tanulókat, tanárokat, szülőket. Minden korcsoport kitett
magáért, így a sok-sok jutalomkönyv délutánra gazdára talált.
A távozó versenyzők így búcsúztak: Köszönjük, jövőre biztosan újra itt leszünk!

Jótékonysági bál iskolánkban
2014. április 26-án rendeztük meg a szakközépiskola aulájában hagyományos jótékonysági bálunkat. A bál elején most
is rövid műsorral kedveskedtünk vendégeinknek. Csodálatos
dalok, fergeteges táncok fül- és szemtanúi lehettünk. Az est

fénypontja azonban végzős diákjaink nyitótánca, a keringő
volt. Az idén a pedagógusok is készültek egy meglepetéssel, sőt, a tombolahúzást megszakítva a 8. a osztályosok
countrybemutatójában is gyönyörködhettünk. A tombolán
fantasztikus nyereményekre tehettünk szert. Itt szeretnénk
megköszönni azoknak a vállalkozóknak a támogatását, akik
felajánlásaikkal hozzájárultak az est sikeréhez.

a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola alsó tagozatán

A gyerekek nemcsak tudásukról, felkészültségükről adtak
számot, hanem arról is, hogy mennyire tudnak csoportban
jól, szervezetten dolgozni, versenyezni. A vidám, lendületes,
sokszínű feladatokkal tarkított döntő után tudással és élményekkel gazdagabban térhettek haza a tanulók. A csapatok
munkáját háromtagú szakmai zsűri értékelte. A szoros pontverseny után, az eredményhirdetésnél oklevelekkel, ajándékokkal díjaztuk a csapatok tudását, szorgalmát, kitartását.
Gratulálunk a gyereknek és a felkészítő pedagógusoknak!
Horváthné Pataki Éva igazgatóhelyettes

Diákolimpia
2014-ben ismét megrendezésre került a Körzeti Többpróba
Diákolimpia Gödöllőn, melyben az isaszegi Klapka György
Általános Iskola tanulói is részt vettek. A II. korcsoportos
(2003–2004-es születésű) fiúk kedden (május 6.), a lányok
csütörtökön (május 8.), 6 fős csapatban mérhették össze
erejüket.
A fellépő hat általános iskola csapatai közül a fiúk IV.
helyezést értek el, míg a lányok a dobogón, a II. helyezést
tudhatták magukénak. Gratulálunk nekik!
Papik Szilvia tanító
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Akadályverseny

Damikórus bronz
minősítése

a partneriskolai kapcsolatok építése jegyében
Iskolánk, a Budapest V. Kerületi Váci Utcai Ének-zenei Általános Iskola és az isaszegi Klapka György Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola együttműködési megállapodást
kötött 2013. szeptember 2-án. Célunk, hogy partneriskolai
kapcsolatot építsünk ki a két iskola között, ami egymás intézményének megismerését, közös programok szervezését
jelenti. Mindez azért is nagyon aktuális, mert közös ökoiskolai, környezetvédelmi céljaink vannak. Az első lépés a közös
megmozdulásokat tekintve a 2013. december 12-én az isaszegi római katolikus templomban tartott karácsonyi koncert
volt, melyen a nyolcadikos vácis diákok kórusa lépett föl.
A második találkozóra 2014. május 8-án került sor Isaszeg történelmi dombjain, ahol a klapkások tanárai és hetedik osztályosai Sindely Julianna tanárnő irányításával akadályversenyt szerveztek iskolánk felső tagozatos tanulóinak.
Korán reggel az eget kémlelve szomorú kép fogadott, szakadt az eső. A májusi eső aranyat ér, de az mégsem lehet,
hogy 230 résztvevővel zuhogó eső tegye tönkre ezt a napot!
Kihasználva rohanó világunk egyik vívmányát, az internetet,
azonnal szörfölni kezdtem az időjós oldalakon, és megnyugtató információkra leltem. Az esőzóna kelet fele mozog, és
hamarosan elhagyja térségünket. Mire az állomásra értem,
már csak a tócsák emlékeztettek a záporra. Az állomáson a
Klapka György Általános Iskola igazgatónője, Molnárné Ruck
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Judit mellett az isaszegi induló dallamai fogadták a budapesti
diákokat.
A belvárosból kiszabadult gyerekek élvezték a májusi
akácillatot, a szél kellemes simogatását és a vizes fűbe gázolás örömét a Szoborhegy tövében. Rövid eligazítás után
indultak az osztályok az akadályok leküzdésére, ahol elsősorban ügyességüket, történelmi tudásukat és természetvédelmi ismereteiket kérték számon. A várakozó gyerekek sem
unatkoztak, mert megismerhették és ki is próbálhatták az íjászatot a Szabó család segítségével. Az igazi örömöt a fiúknak
a grund jelentette, ahol kedvükre rúghatták a bőrt.
A verseny végén megterítettünk. Az abrosz a tavaszi virágos rét volt, ahol jóízűen fogyasztottuk el a Csata Vendéglőben elkészített paprikás krumplit. Nagyon vigyáztunk, hogy
ne együk le az abroszt. Ebéd után az eredményhirdetéssel
zárult a közös program. Az állomásra menet az utolsó, édes
megállónk (versenyen kívül) a Pogonyi Cukrászdánál volt.
Köszönjük az Isaszegi Klapka György Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának, hogy ilyen fantasztikus programot állítottak össze számunkra, és köszönjük az
égieknek a szép időt!
A következő találkozásra szerencsére csak május 21-éig
kellett várnunk, ekkor a klapkások alsós kórusa vendégszerepelt a vácisok évadzáró hangversenyén.
Kövesdi József igazgatóhelyettes,
Budapest V. Kerületi Váci Utcai Ének-zenei Általános Iskola
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2014 tavaszán az Éneklő Ifjúság
mozgalom 80. évfordulóját ünnepelhetjük. A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége – KÓTA Ifjúsági
és Zenepedagógiai Szakbizottsága
ebben az évben is megrendezi az
Éneklő Ifjúság hangversenyein a minősítéseket.
A minősítés szempontjai közül
mindenekelőtt legfontosabb maga
az éneklés, a megszólaló zenemű.
A tiszta intonáció, a zene által igényelt hangszín, a homogén, dinamikailag árnyalt, kifejező éneklés s az
érthető szövegmondás. A precíz ritmus, a jó tempó, a harmóniai egység,
az adott szólamarányok kialakítása a
hatás fontos alkotóeleme. Összefoglalóan: a stílusos zenei hangzás a minősítés mindenkori alapja. A kórus
és karnagy együttes teljesítménye, az
esztétikus megjelenés, fegyelmezett
magatartás, de leginkább az őszinte,
átélt éneklés mind részét képezi az
összhatásnak, befolyásolhatja a minősítést.
Iskolánk szeptemberben megalakult kórusa a „B” típusú minősítésre
jelentkezett, melyben együtt versenyzett a környező települések művészeti iskoláival.
A „B” típusban három kategóriában lehet minősítést kérni: népdal
kategória, kórus kategória, egyházi
ének kategória. A „B” minősítés fokozatai: arany, ezüst, bronz.
A Damikórus Lukácsné Pásztor
Zsuzsanna tanárnő vezetésével szeptember óta dolgozik, gyakorol, részt
vesz az iskola programjain és készül
a megmérettetésre. Az éneklő Ifjúság
minősítő versenyen bronz minősítést
kapott a Damikórus, ami kimagasló
teljesítmény.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk,
hiszen művészeti iskolák sok éve
működő kórusaival együtt mérettettek meg és álltak helyt.
Koháry Orsolya igazgató
XIII. évfolyam, 6. szám • 2014. június

Magyar maradok
Iskolánk, az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola a
2013/2014-es tanévben immáron negyedik alkalommal
hirdetett országos internetes levelezős csapatversenyt,
ezúttal Magyar maradok! címmel, hon- és népismereti témakörben.
A verseny során meghívtuk
a nyolcadikos gyerekeket egy
kalandos utazásra, melyben
felkutathatták a magyar nép
eredetét, szokásait, életmódját,
különös tekintettel az igazi, tiszta, magyar kultúrára. Célunk volt, hogy a diákok
az értékes és hasznos ismeretanyag elsajátítása mellett képesek legyenek felismerni és értékelni az ősi magyar kultúra nagyságát, ezzel erősítve és tudatosítva
bennük identitásukat, megtanítva az értékek mai érvényesítését.
A verseny 5 interneten zajló írásbeli fordulóból és egy, az iskolánkban megrendezett szóbeli döntőből állt. Az írásbeli fordulók témái között kitértünk a régi
korok magyar művészetére, kalandoztunk az ősi magyar gasztronómia világában, valamint nagy hangsúlyt fektettünk a tiszta magyar népi irodalomra, a történelmi ismeretekre, földrajzi és biológiai jártasságukra.
A fordulók során élvezetes, színes, érdekes, változatos feladatokat találtunk
ki, melyek komoly háttér- és kutatómunkát igényeltek. A versenyzők szorgalmasan és lelkiismeretesen oldották meg őket, és ügyesen vették az akadályokat. A megoldásokban a szebbnél szebb, jobbnál jobb ötletek jelentek meg.
A legjobban teljesítő 8 csapat jutott be a 2014. április 26-án rendezett szóbeli
döntőre.
Jó volt látni, ahogy a gyerekek izgatottan, csillogó szemmel várták a feladatokat, és minden tudásukat beleadva, becsületesen, tisztességgel versenyeztek.
Jó volt hallani a jóízű kacajokat egy-egy humorosan megoldott szituációs feladatnál. Egy egész napot töltöttünk együtt, a verseny mellett játékkal és vidám
vetélkedőkkel is. A gyerekek és a felkészítő tanáraik elégedetten, a kellemesen
végigversenyzett nap fáradtságával indultak haza.
Egy versenyben mindig vannak jók és még jobbak. Vannak győztesek, de soha
nincsenek vesztesek. Mert minden résztvevő dicséretet érdemel. A kitartásért,
szorgalomért és a sok-sok munkáért. Reméljük, sokukkal találkozunk a jövő évi
országos versenyünkön is, melyet József Attila emlékére rendezünk majd meg!
Rafael Károlyné projektfelelős
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V. International Starleg Festival

V. Nemzetközi Sztárláb Modern Táncfesztivál
Isaszeg, 2014. május 10.

Az Isaszegi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, Isaszeg Város Önkormányzata, a Mozdulj Velünk Egyesület,
valamint az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola közös szervezésében ebben az évben ötödik alkalommal került megrendezésre ez a fesztivál a sportcsarnokban, hiszen mindannyian fontosnak tekintjük a fiatalok országhatáron átnyúló kapcsolataink erősítését.
„A tánc a legmagasztosabb, a legmegindítóbb és a legszebb a művészetek között, mert nem puszta lefordítása és
absztraktálása az életnek, hanem az élet maga.”
(Martha Graham)

Gondolatai örök érvényűek, hiszen a tánc művészetét az
emberiség napjainkig műveli, így ezen a napon a „modern
táncművészet” táncaiból kaphattunk ízelítőt.
Fesztiválunk 10 órakor az isaszegi Damjanich János Általános Iskola előtt vette kezdetét, ahol a Zselízből érkezett
mazsorettek felvezetésével, az iskola diákjaival, pedagógusaival, Trstena és Bojanów versenyzőivel vonultunk a városon,
majd csatlakoztak a Klapka György Általános Iskola és AMI
tanulói, illetve tanárai is. A madarak és fák napjához kapcsolódva kint a Liget téren, a MOVE egyesület pályáján megnézhettük a mazsorettesek táncát, a Klapka-iskola diákjainak
aerobikbemutatóját, majd közös fagyizással zárult délelőtti
közös programunk.
14 órakor a sportcsarnokban elkezdődött a táncverseny, melyet Horváth István, az IGESZ igazgatója konferált,
a versenyszámokat pedig egy 5 fős zsűri bírálta. A zsűri elnöke Mészáros Rita, tagjai Thury Christopher, Pásztor Zsófi,
Palaga Sándorné és Kővágó Dóra voltak. Twist, country, hiphop, akrobatikus rock and roll, latin és pom-pom táncok műfajban 34 produkcióval léptek fel 6–10, 11–14 és 15–20
éves korcsoportban a versenyzők. Rendkívül ügyes, színvonalas versenyszámokat láthattunk mind a vendégektől, mind
a helyi versenyzőktől.
17 órakor gálaműsorral színesítettük a táncfesztivál programját. A Klapka György Általános Iskola és AMI fúvós zenekara Tóthné Ágoston Viktória vezényletével a versenyzők,
illetve a gálások bevonulását kísérték, majd a Himnusz elhangzása után Horváth István köszöntője következett.
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Apágyi Ábel, a Klapka-iskola ütő tanszakának előadását
csodálhattuk meg, felkészítője Balogh Gábor volt. Az Isaszegi
Nyugdíjasok Baráti Körének Fogj egy sétapálcát című produkciója nagy tapsot kapott, táncuk betanítását Bánszkiné Varga Judit segítette. Az Isaszegi Csata Táncegyüttes Huncuka
csoportjának modern táncát nézhettük meg, Hajdúné Bilász
Ildikó és Hajdú Zsolt felkészítésével. Gerendás Hajniék csoportjának zumbashow-ja színesítette a fellépők sorát. Thury
Christopher, a péceli DuDance táncegyesület tagja partnerével, Csopják Rékával kápráztatták el a nézőket. A Csata Táncegyüttes Kiskamasz csoportja mambóprodukcióját tapsolhattuk meg, Hajdúné Bilász Ildikó és Hajdú Zsolt felkészítésével.
Orosz Balázs, Dohányos Melinda és Albert Rebeka énekeltek, hangjukkal megörvendeztetve a hallgatóságot, illetve a
nézőket. Ők Bene Sándorné, Tűz Anita és Hernyes Virág
növendékei voltak. (Korábban mindhárman képviselték már
Isaszeget Trstenában, a DilongStar énekversenyen, ketten az
idén is ott voltak közülük.) Varga Tímea hastáncprodukcióját nagy taps kísérte. A péceli DuDance táncegyesület Mary
the night koreográfiáját táncolta: Korsovetzky Fanni, Marton
Anna, Soós D. Alexandra, Szőllősy Blanka, mindannyiunk
örömére. Thury Christopher és Csopják Réka, a Péceli DuDance táncegyesület tagjai ismét elkápráztatták a közönséget. A Klapka-iskola 8. a Panel countrysainak produkciója
Németh István tanár úr közreműködésével szenzációsra sikerült, táncukat Vojt Zsanett tanította be. A Damjanich-iskola
tanárainak és a szülőknek meglepetésszáma következett, a
Muzsika hangja című musical zenéjére táncoltak. Osztatlan
sikert arattak, Pásztor Zsófi közreműködésével.
A gálán került kihirdetésre a verseny végeredménye, amely a
következőképpen alakult.

6–10 éves korosztály
I. Németh Regina, Csernyik Dóri, Potornai Berta, Hidvégi
Dorka, Rubi Alexa (hiphop, Damjanich-iskola, felkészítő:
Gerendás Hajni)
II. Trstena csapata: Papanova Sára, Kubackova Petra,
Strbová Lea, Pallová Emma (twist, felkészitő: Péter Pallo
és Pallo Pallova)
III. Szőllősi Anna (hiphop, Isaszeg Klapka-iskola, önálló koreográfia) Majer Szintia, Poór Liliána, Farkas Tímea (akrobatikus rock and roll, Pécel Tornádó, felkészítő: Petróczi
Melinda)
11–14 éves korosztály
I. Kiss Hédi, Korsovetzky Fanni, Kovács Vivien, Marton Anna, Mazúr Dóra, Soós D. Alexandra, Szőllősy Blanka (latin táncok, péceli DuDance, felkészítő: Dudás Tiborné)
II. Trstena: Janolková Natália, Letasiová Dominika, Obrtácová Katarína, Finiková Lucia (hiphop, felkészítő: Pallo
Pallová)
II. Krekács Dalma, Lovász Zsófia, Solti Dorottya, Papp Janka, Görbe Petra (akrobatikus rock and roll, Pécel Tornádó, felkészítő: Petróczi Melinda)
III. Ruda Mercédesz, Hajdu Nóra, Balogh Rebeka, Surman
Anita, Pakuts Adél, Varga Cintia (latin táncok, Klapka-iskola, felkészítő: Vojt Zsanett)
III. Dohányos Melinda, Nagy Dóra (akrobatikus rock and
roll, Pécel Tornádó, felkészítő: Petróczi Melinda)
15–20 éves korosztály
I. Károly Regina, Varga Regina, Szabó Luca, Mikes Nóra,
Farkas Bernadett, Márkus Renáta, Lukács Viktória (akrobatikus rock and roll, Pécel Tornádó, felkészítő: Petróczi
Melinda)
II. Bojanów: Malgorzata Kata, Weronika Kruk, Magdalena
Sulich, Katarzyna Wdowiak (szamba, felkészítő: Anita
Ryba)
III. Walter Enikő, Jobbágy Alexandra (hiphop, Damjanich-iskola volt diákjai, felkészítő: Kocsárdy Nóra)
Közönségdíjat kapott Kiskartali Gréta, Márton Sára,
Czmorek Lilla, Vidák Edina, Szigyártó Daniella (latin táncok, Isaszeg, Damjanich-iskola, felkészítő: Gerendás Hajni)
A legjobb jelmez díját kapták: Zemen Adrienn, Kocsis Ida,
Kassuba Lívia, Hanák Boglárka, Ragács Réka (hiphop,
Damjanich-iskola, felkészítő: Kocsárdy Nóra)
A verseny alatt és után a résztvevőket a galérián vendégeltük meg. A Sztárláb-torta szeletelése előtt a Boquilla Negra
klarinétzenekar zenéjét hallgathattuk, majd ezután kezdődött
a „Pöttyös party”.
Rendezvényünk sikeres lebonyolításának önzetlen támogatói: Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, Isaszeg Város
Önkormányzata, MOVE egyesület, Isaszegi Damjanich János Általános Iskola intézményvezetője, Koháry Orsolya és
az iskola pedagógusai, kiemelten Csekéné Valkony Andrea,

Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

XIII. évfolyam, 6. szám • 2014. június

Palaga Sándorné Répási Márti – gyönyörű kottás dekoráció – Mészáros Kati, Kocsárdi Nóri, Kocsárdiné Judit, Turák
Józsefné Ági, Fehérné Vécsi Mónika. Ács család, Dohányos
Andrea, Domonics Béla és családja, Erzsike papír-, írószer-,
nyomtatványbolt, Frönci Bt., Kovács Attila és Andi, Hanák
Cecília, Juhász István (István húsbolt), Pogonyi cukrászda,
Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Thury család, Kővágó Tibor és családja, Gönczöl György,
Kövesdi Csaba, Móni Varroda, Nyugdíjasok Baráti Köre,
Nyugdíjasok Önsegélyező Klubja, Rita–Móni dekoráció,
Faragó Attila és Evelin, Vajda Tamás vegyesiparcikk bolt,
Vercsik József, Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Isaszegi
Polgárőr Egyesület, Fuferenda Lászlóné és László, Grznár
József és Jolika, Hatvani Miklós és Éva, Horváth István és
Ilonka, Könczöl Gábor és Irénke, Zsinkó Katalin és László,
IGESZ dolgozói Horváth István vezetésével, Keglovits Ferencné, Szepesi Sándorék, Simon Józsefné, Tesánszki Judit,
Porteleki Ivett, Valkony Antal, Valkony Zsolt, Cseke József,
Markel István, Zöld Sasok vendéglő és panzió, Pizza Firenze,
Cortez pizzéria, Káposztás vendéglő.

Köszönjük minden meghívott vendégünknek, fellépőknek, versenyzőknek, hogy elfogadták meghívásunkat, szebbé, értékesebbé varázsolták ezt a napot! Köszönet Fáy
Maszy Péternek, Lázár Ferencnek, Dániel Zoltánnak és Thury Martinnak, akik a hangosítást biztosították a rendezvény
ideje alatt.
Hálával tartozunk a szülőknek, és mindazoknak is, akik
önzetlenségükkel, jelenlétükkel hozzájárultak a rendezvény
sikeres lebonyolításához! Köszönettel:
Mészáros Gusztávné
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Tiniséf sulicsata a Damjanich János Általános Iskolában
A játék célja az egészséges ételek és életmód népszerűsítése, megismertetése az általános iskolás korú gyermekekkel. A játék
egy olyan főzőverseny, amelynek során 8 és 14 év közötti gyerekekből álló, minimum 5, maximum 15 fős általános iskolai
csapatoknak kell elkészíteni egy helyi régióra vagy az iskolájuk névadójára jellemző, egészséges ételkülönlegességet, és a
főzés menetét be kell mutatni videóra véve vagy lefényképezve. A beküldött pályamunkák közül szakmai zsűri választja ki a
nyertes tíz iskolát. Iskolánk Dami Kukták csapata nagy izgalommal készült a Tesco által meghirdetett főzőversenyre.
Az étel, amit készítettek: öreghegyi kása dami módra. Valkony Tóni bácsi volt a segítségünkre abban, hogy az étel elkészítését filmre vette, és beküldhettük a versenyre.
Nemcsak a főzés jelentett izgalmat, hanem az is,
hogy vajon milyen eredményt ér el a csapat.
Május 22-én kaptuk az örömhírt, hogy iskolánk csapata a 4–10. hely egyikén végzett, aminek jutalma a következő: a nyertes pályázó iskolát
a Tiniséf roadshow mobilkonyha térítésmentesen
meglátogatja, és egy egynapos program keretében összesen 150 gyerek részére egészséges
életmóddal kapcsolatos edukációs programot
biztosít. A nyeremény fedezi 150 gyerek részére
(3 db 2-2 órás turnusban, turnusonként 50-50
gyerek) az edukációs programot, a program lebonyolításához szükséges eszközöket.
Nagy lelkesedéssel és kíváncsisággal várjuk a
roadshow-t, amiről majd ismét beszámolunk.
A csapat tagjai: Ragács Botond tiniséf, Márton
Sára, Radvan Lilla, Juhász Noémi, Mendi Natália
tini kukták.
Palaga Sándorné felkészítő és szervező tanár
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Májusi
programjaink
Május elsejére virradólag két májusfát állítottak a Csata Táncegyüttes táncos legényei,
melyek a hagyományok szerint ünnepelve
lettek ledöntve a májfadöntés alkalmával.
Felolvasószínház a világ körül – május
5-én Isaszeg is csatlakozott az Okuláré projekthez. Ezen az esten Szegedtől Kanadáig
14 városban egyszerre olvastuk fel három
kortárs drámaíró egyfelvonásos darabját.
Skype-körkapcsolással minden helyszín elmondta tapasztalatait, és szavazott az általa
legjobbnak tartott szövegre.
A szennyvíztelep 2013-as bővítésekor
késő bronzkori település nyomaira bukkantak Isaszeg határában. A régészeti feltárás
során előkerült 3000 éves tárgyakból nyílt
kiállítás május 9-én a Falumúzeumban.
A kiállítást a Ferenczy Múzeum munkatársai
nyitották meg: Kárpáti Zoltán régészeti igazgató-helyettes és Patay Róbert, az ásatást
vezető régész, aki beszélt a feltárás részleteiről is. A kiállítás július 10-ig tekinthető meg.
Az édesanyákat köszöntöttük a Csata
Táncegyüttes ünnepi műsorával május 11én, vasárnap. A műsorban a táncegyüttes
minden csoportja bemutatkozott: a kisebbek népi játékokkal, a nagyobbak színvonalas koreográfiákkal. A tánc mellett verseltek
is a fellépők, majd virággal köszöntötték a
jelen lévő édesanyákat, nagymamákat.
A Pest Megyei Óvodások XXI. Néptánctalálkozójának Isaszeg adott otthont május
17-én, szombaton. A találkozóra érkező 18
óvodás néptánccsoport műsorát láthatták az
érdeklődők. Fogadásukra a Damjanich János
Általános Iskola biztosított teret. Mivel közel
400 gyermek érkezett városunkba, a rendezvényt számos előkészület előzte meg.
A távozó csoportoktól hálás köszönetet és
csupa pozitív visszajelzést kaptunk. Az elismerés megilleti a szervezésben részt vevő
Bóbita és Hétszínvirág Óvoda munkatársait.
Köszönjük Isaszeg Város Önkormányzatának, az Isaszegi Gazdasági Ellátó Szervezetnek, a Damjanich János Általános Iskolának
és a Csata Táncegyüttes tagjainak, hogy segítséget nyújtottak a rendezvény sikeres lebonyolításához.
Dózsa György Művelődési Otthon
és Múzeumi Kiállítóhely munkatársai
XIII. évfolyam, 6. szám • 2014. június
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A római katolikus egyházközség eseményei
Június 15-én, vasárnap a fél 9-es szentmisén lesz a tedeum,
vagyis a tanévvégi hálaadás.
Június 22-én van úrnapja. Ezen a napon a fél 9-es szentmise végén az atya körmenetben kiviszi az oltáriszentséget
az utcára. Az elsőáldozók virágszirmot szórva kísérik.
Pünkösd, az egyház születésnapja
Jézus mennybemenetele előtt feladatot adott apostolainak:
„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot!” (Mk 16, 15) Azt mondta: elmegyek, hogy helyet készítsek a számotokra, de segítségül elküldöm a Szentlelket.
Az apostolok együtt voltak és vártak. Összegyűltek az utolsó
vacsora termében, és Jézus anyjával, Máriával imádkoztak.
Tudták, mi a dolguk, csak nem tudták, hogyan kezdjenek
hozzá. Menjetek az egész világra...! Hát ez eléggé nagy feladat. Komoly előkészület, szervezés szükséges hozzá. No
meg hol kellene elkezdeni? Ha belegondolunk, hogy az
apostolok három évig mentek Jézus után, tették, amit a
mester mond. Most azonban magukra maradtak. Pünkösd

ünnepe közeledett. Ez egyfajta aratási ünnep volt a zsidóknál. Húsvét után ötven nappal, a szó jelentése is ez: ötven,
ötvenedik nap. Az apostolok szélzúgásra lettek figyelmesek.
Majd lángnyelvek lobbantak a fejük felett, és eltöltötte őket
a Szentlélek. Bár ez nem egy mindennapi dolog, mégsem
ez volt a csoda. Azok a férfiak, akik eddig félve rejtőztek el,
most kiléptek a házból nagy örvendezéssel. A zúgásra nagy
tömeg verődött össze a ház körül. A nagy ünnep miatt Jeruzsálembe jöttek az akkor ismert világ szinte minden pontjáról. Az úr Jézus elhozta hozzájuk az egész világot, csak
meg kellett keresztelni őket. Ezek mind ott tolongtak, és csodálkozva figyelték az örömtől szinte ugrándozó apostolokat.
Néhányan meg is jegyezték, hogy teleitták magukat édes
borral. Péter és a többiek öröme azonban a Szentlélekből
fakadt. Ez az öröm hamar átragadt a tömegre. Szavukra
mintegy háromezer lélek tért meg. Ekkor született meg az
egyház. „Az élet útját mutatod nekem, és örömmel töltesz
el színed előtt.” (Apcsel 2, 28)
Szárazné Marika

Tóth Árpád-emlékéremmel tüntették ki Bajusz Árpádot
Isaszeg egyik legaktívabb civilszervezete, a Tóth Árpád Nemzeti Társaskör
új elismerési formát alapított. A Tóth
Árpád-emlékérmet évente egy alkalommal olyan jeles isaszegi közéleti
személyiségnek adományozzák, aki tevékenységével a társaskör keresztény
és nemzeti alapelveinek megfelelő
szellemiséggel a várost szolgálja. A kitüntetést első ízben a két évtizeden át
végzett önálló gyülekezetvezetői, lelkipásztori és települési közéleti szolgálatáért, az ez évben kiteljesedő temp-
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lombővítő munkásságáért, valamint a
kitüntetés névadója helyi emlékének
ápolásáért Bajusz Árpád nagytiszteletű
úrnak, Isaszeg református lelkészének
ítélte a Tóth Árpád Nemzeti Társaskör.
A díj 2014. május 16-án a társaskör által alapított magyarságismereti
szabadegyetem-sorozatának tanévzáró rendezvényén, a Jókai Mór Városi
Könyvtárban került átadásra. Az ezüst
emlékérmet és oklevelet dr. Kardos
Gábor alpolgármester, alapító tag, valamint a költő unokaöccse, Tóth Árpád

ny. főiskolai tanár nyújtotta át, a kitüntetett laudációját dr.  Székely András
Bertalan alapító tag mondta.
A szabadegyetem hatodik szemeszterének záró alkalmán Szalay
Szabolcs külügyi szakértő Török–magyar kapcsolatok korokon és államokon átívelően címmel tartott érdekes, a
történelmi időkre visszanyúló előadást,
melynek végén a közönség által feltett,
a témát érintő kérdésekre is megválaszolt.
Adorjánné Fehér Éva

Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Könyvtári hírek
Május 5-én délelőtt találkoztak olvasótermünkben a Jelnyelv
klub tagjai, hogy gyakorolják a tanultakat.
Május 15-én, csütörtökön került sor a hagyományosan
könyvtárunkban tartott Klapka-vetélkedőre, melyen 9 négyfős csapat vetélkedett egymással Szakály Róbert történelemtanár vezetésével. A diákok „iskolatörténet” és „Isaszeg története” témakörökben mérték össze tudásukat. Könyvtárunk
a terem berendezésével, a technikai eszközök biztosításával
járult hozzá a vetélkedő sikeres lebonyolításához. Ez volt az
első olyan vetélkedő, ahol számítógépes prezentációval készültek a kiselőadások, és a versenyzők kivetítőn követhették
egymás munkáit. A résztvevőknek a 2008-ban Isaszeg várossá avatása alkalmából készült képeslapokat ajándékoztunk.
Május 16-án, pénteken zajlott le a TÁNT magyarságismereti szabadegyetemi sorozatának tanévzáró rendezvénye,
amelyen Szalai Szabolcs külügyi szakértő Török–magyar
kapcsolatok, korokon és államokon átívelően címmel tartott
előadást.
Május 23-án, pénteken találkoztak az Amatőr Költők és
Írók Klubjának tagjai. Az esten az „esküvőn” és a „könyvtárban” témakörökben készült műveket olvasták fel és beszélték meg az alkotók.
Május 24-én, szombaton bekapcsolódtunk a Mozdulj velünk gyereknapon, a Liget téren! programjaiba. A gyerekek
irodalmi rejtvények kitöltésével és népi játékok készítésével
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tölthették idejüket. A helyes megfejtők ajándékkönyveinkből
válogathattak. Az érdeklődőknek könyvtárhasználati tájékoztatót és könyvjelzőket osztogattunk, kihasználva az alkalmat
a könyvtár népszerűsítésére. A nap (zivatar) hangulatát jól
érzékelteti az alábbi, könyvjelzőnkön is szereplő idézet.
Esik eső, focizni most sajna nem lehet.
Megnézem a könyvtárat, a legtutibb helyet.
Békés Márta: A könyvtáros néni (részlet)
Az önkénteseink és a középiskolás közösségi szolgálatot
nálunk teljesítő diákok a rendezvények előkészítésében, a
könyveink karbantartásában segédkeztek hétről hétre a hónap folyamán.
Júniusban tartjuk az elmúlt évhez hasonlóan a megbocsátás hónapját feledékeny olvasóink részére. Ebben az
időszakban a kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott
könyvekért nem kérünk késedelmi díjat. Kérünk minden
érintettet, hogy éljen a lehetőséggel.
Az ünnepi könyvhét keretében június 12–16. között irodalmi rejtvényekkel várjuk felnőtt és gyermek olvasóinkat,
valamint nagyarányú könyvkiárusítást rendezünk ajándékba
kapott, de számunkra felesleges könyvekből.
Várunk minden olvasni szerető isaszegi lakost! Könyvtárunkról bővebben honlapunkról tájékozódhatnak: www.
isaszeg.bibl.hu.
Majsa Györgyné könyvtárvezető
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Ûjabb tornagyőzelem
Március 2-án került megrendezésre a téli utánpótláslabdarúgó-teremtorna az U11-es korosztályban. 5 város csapatát,
60 labdarúgót köszöntötte a megnyitón dr. Kardos Gábor
alpolgármester úr. Az U11-es csapatunk 100%-os teljesítménnyel végzett az élen. Nagyon jó hangulatú torna volt,
az izgalmas, jó színvonalú mérkőzéseket szép számú nézőközönség láthatta. A mérkőzéseket a felnőttcsapat tagjai vezették, mindenki megelégedésére. Díjkiosztó ünnepségen a
gyerekek érmeket, kupákat, okleveleket vehettek át az egyesület elnök asszonyától és a támogatóktól. A rendezvény végén a srácok nagy örömmel fogyasztották a jól megérdemelt
csokikat.
U-11 korosztály végeredménye:
1. Isaszegi SE
4 gy, 0 d, 0 v
22:4
12 pont
2. Dány KSK
2 gy, 1 d, 1 v
11:12
7 pont
3. BAGI TC ’96
2 gy, 0 d, 2 v
8:8
6 pont
4. Úri KSK
0 gy, 2 d, 2 v
7:8
2 pont
5. Nagytarcsa
0 gy, 1 d, 3 v
5:11
1 pont
A torna legjobb játékosa: Palaga Ádám, Isaszegi SE. A torna
gólkirálya: Hanák Márton, Isaszegi SE.
Csapatunk névsora: Takács Brendon, Czutor Tamás, Lázár Zsolt, Hanák Márton, Palaga Ádám, Földi Tamás, Hidasi

Hagyományt őrzünk. Értéket teremtünk.

Isaszegi Aktuális
a folyamatosan megújuló Isaszegi hírportál

Máté, Káposztás László, Harmati Alen, Mészáros Tamás.
Felkészítő edzők: Windt Ferenc, Pintér Tibor.
Eredmények: Isaszeg–Nagytarcsa 8-0, Dány–Úri 4-4,
Bag–Isaszeg 2-3, Nagytarcsa–Dány 1-3, Úri–Bag 0-2, Bag–
Nagytarcsa 3-2, Dány–Isaszeg 1-6, Nagytarcsa–Úri 1-1,
Bag–Dány 1-3, Úri–Isaszeg 1-5.
Ezúton is köszönjük a támogatást Surman Józsefnek és
a Jáz-Pet Kft.-nek a serlegek, kupák biztosításáért, a www.
gyermekruhahaz.hu webáruháznak az érmekért, a különdíjakért és a csokoládékért, Orlik Józsefnek és Pálinkás Zoltánnak a hangosításért.
Windt Ferenc utánpótlásedző, tornaszervező, Isaszegi SE

Minden, amit Isaszegről tudni akarsz,
amit látni szeretnél, ahol ott voltál...
Keress minket a weboldalunkon!
Csatlakozz hozzánk a Facebook-on!
www.isaszegiaktualis.hu

Isaszegi karatésok
éremesője
Május 10–11-én zárult a GENKI Wado
Karate és Szabadidősport Egyesület
2013–14-es tanévének versenyidőszaka. Ebben az idényben Isaszeget
20 karatékánk képviselte az országos
versenyeken, köztük kis ovikaratésok
és kezdő, haladó iskoláskorú versenyzők, akik 7 versenyen összesen 68
dobogós helyezéssel – 9 arany-, 16
ezüst- és 43 bronzéremmel – járultak
hozzá újabb sikeres évünkhöz.
Legsikeresebb 5 versenyzőnk, akik
aranyérmeket is szereztek korosztályukban: Sohonyai Tibor (2 arany, 5
ezüst, 6 bronz), Horváth Marcell (2
arany, 2 ezüst, 4 bronz), Nagy Krisztián (3 arany, 1 ezüst, 1 bronz), Szarvas László (1 arany, 2 ezüst, 4 bronz)
és Majercsák Máté (1 arany, 4 bronz).
A további 50 érmet pedig óvodáskorú versenyzőink: Bánszki Zsombor, Dalló Máté, Horváth Sára, Nagy
Dominika, Nagy Levente, Tóth Miklós, valamint iskoláskorú verseny-
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zőink: Ádám Dominik, Czutor Dániel,
Hrustinszki Márk, Keskeny Szabolcs,
Labát Attila, Oláh Bence, Tóth Levente László, Varga Gábor és Varga Réka
szerezték.
Az utolsó versennyel még nem zárult le az évünk, hiszen június végén

kerül sor az 5. nyári edzőtáborunkra,
melynek befejezéseként tartjuk az
éves övvizsgát. Itt mindenki számot
ad eddig megszerzett tudásáról, és lehetősége nyílik a magasabb övfokozat
elérésére.
Jakab Attila, GENKI WKSZE
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató
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Programajánló
Június 2. (hétfő) 18.00: H
 atvani Miklós polgármester köszönti a városunk oktató és nevelő intézményeiben dolgozókat. Helyszín a Dózsa György Művelődési Otthon. Több mint koncert – Hernádi Judit
zenés estje, közreműködik a Good Afternoon zenekar
Június 3. (kedd) 13.00: E gészségmegőrzéssel, betegségmegelőzéssel kapcsolatos fórum a művelődési otthonban. Téma: a nyár jótékony hatásai, illetve mire figyeljünk, ha valamely betegséggel küzdünk. Beszélgetés dr. Mészáros Zsolt háziorvossal
Június 4. (szerda) 18.00: Városi megemlékezés a trianoni szerződés
94. évfordulóján a Hősök és Áldozatok Emlékparkjában
Június 5. (csütörtök) 15.00: Időutazás a történelem nyomában. Patai Róbert régész előadása az isaszegi bronzkori feltárásról. Helyszín:
Falumúzeum
Június 7. (szombat): IV. Pünkösdi ízcsata, „pünkösdi királyválasztás”
a Liget téren. A program fővédnöke Hatvani Miklós, Isaszeg város
polgármestere. Szervezők: Vállalkozók Isaszegi Egyesülete, Mozdulj
Velünk Egyesület, Április 6. Kör. Információ: Mészáros Gusztávné
(30/448-9182), Könczöl Gábor (70/456-6976)
Június 7. (szombat): Emlékezés Szent László királyunkra – lengyel
délután az Együttműködés Isaszegért Egyesület szervezésében a
Szent Márton-templomban. A rendezvény után a Katolikus Kultúrközpontban a magyar–lengyel barátságról szóló filmvetítés
Június 10. (kedd) 18.00: Az Isaszegi Értéktár Bizottság ülése a művelődési otthonban
Június 15. (vasárnap) 15.00: A Klapka György Általános Iskola és
AMI művészeti iskolásainak évzáró műsora a művelődési otthonban
Június 16–20.: Nyári napközis tábor
Június 23. (hétfő) 14–18: Véradás
Június 24. (kedd) 19.00: S zent Iván-éji tűzugrás a Liget téren (részletes program a plakátokon és a művelődési otthon honlapján)
Június 28. (szombat): Isaszeg város napja (részletes program a plakátokon és a művelődési otthon honlapján)
Baba-mama klub Isaszegen Kedves anyukák és babát váró kismamák! Sok szeretettel hívunk és várunk benneteket szeptembertől minden hétfőn délelőtt 9.30-tól 11.30-ig a megújuló baba-mama
klubba. Első találkozónkat 2014. szeptember 1-jén tartjuk a Dózsa
György Művelődési Otthonban. A foglalkozások ingyenesek
PROGRAMELŐZETES
Július 3. (csütörtök): Kimegyünk a térre – Gyere te is, játsszunk
együtt! A nyári szünetben számos alkalommal várjuk a gyermekeket városunk terein játékokkal és foglalkozásokkal. Találkozzunk első
ízben a sportpályán (Rózsa utca 2.)! A következő időpontok és helyszínek megtalálhatóak a plakátokon, illetve a honlapon
Jelentkezzetek az augusztus 4–8. között megrendezésre kerülő tánctáborba! (Részletes program a plakátokon és a művelődési otthon honlapján)
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Nyári napközis tábor
június 16–20. között
Gyülekezés minden nap 8 órakor a művelődési otthonban,
visszaérkezés ugyanoda.
Program:
június 16. (hétfő) Isaszegi Kutyabarát Klub bemutatója; közös
ebédfőzés szabad tűzön; ügyességi játékok. Visszaérkezés: kb.
16.00 (eső esetén program a művelődési otthonban)
június 17. (kedd) Buszos kirándulás, abonyi állatkert. Visszaérkezés: kb. 17.00
június 18. (szerda) Csodák palotája. Visszaérkezés: kb. 17.00
június 19. (csütörtök) Buszos kirándulás, vácrátóti botanikuskert. Visszaérkezés: kb. 16.00
június 20. (péntek) Szabadtéri játékok a Falumúzeum udvarán,
közös ebédfőzés szabad tűzön. Délután kézműves-foglalkozás.
Visszaérkezés: kb. 16.00
A tábor költsége 13 000 Ft/fő/hét. Jelentkezési határidő: június 6.
A buszos kiránduláshoz külön is lehet csatlakozni, ára 4000 Ft/fő
Fontos: elegendő folyadék, kullancs és nap elleni védekezés,
mindennap kényelmes kirándulócipő és öltözet, diákigazolvány.
A tábor minimum 15 fő jelentkezése esetén indul.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
A tábor iránt érdeklődni a művelődési otthonban lehet.
(Cím: Dózsa Gy. u. 2.; tel.: 28/582-055, 28-582-056, 70/333-6081;
e-mail: idgymo@gmail.com; web: www.isaszegmuvotthon.hu)

Anyakönyvi hírek
a 2014. IV. 16. – V. 15. közötti idôszak eseményeirôl
Születések
Erki Zsombor, Erki Milán, Szenczy Noémi Mária,
Skribek Dominik, Kovács Ádám, Fábián Dusán,
Vajda Abigél, Andrasics Fruzsina, Somogyi Bence,
Szabó Rebeka Hanna, Jódi Janka Kata, Ragács Pál
Házasságkötések
Széplaki Szilvia és Gencsi Bálint
Alexovics Barbara Mónika és Mezei Sándor
50 év egymás szeretetében
Nagy Anna és Tóth Tibor 1964. április 30-án-én kötöttek
házasságot Isaszegen
Szekeres Katalin és Dr. Juhász László János 1964. május 2-án
kötöttek házasságot Isaszegen
60 év egymás szeretetében
Kertész Mária és Szilárdi Lajos 1954. május 15-én kötöttek
házasságot Isaszegen
Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.
Halálesetek
Kiss János (56 éves), Alsóerdősor utca 13.
Szabó László (49 éves), Alkotás utca 42.
Kis-Bak János (56 éves), Toldi Miklós utca 2/a
Plachi Tibor János (57 éves), Hősök utca 30.
Kazinczi István (81 éves), Erkel Ferenc utca 38.
Erki István (52 éves), Mikszáth Kálmán utca 3.
Szalkai Sándorné Asztalos Katalin (75 éves), Fenyves utca 5.
Fityus László József (81 éves), Thököly utca 34.
Szabó Józsefné Radics Ilona (64 éves), Május 1. utca 39.
A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

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 júniusban
június 6.: dr. Eszlári Egon; június 13.: dr. Tordai Gábor; június 20.: dr. Mészáros Zsolt; június 27.: 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

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
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Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

XIII. évfolyam, 6. szám • 2014. június

23

„Június volt s ujjongtunk, nincs tovább, / Most gyertek szabad mellű örömök / S pusztuljatok bilincses iskolák.”

Üzenet egykori iskolámba…

Ötven év hosszú idő, hosszú idő nemcsak az ember életében, de egy iskola
életében is. Engedjék meg, hogy néhány személyes élmény felidézésével
emlékezzek a kapuit 1963-ban megnyitó almamáterről.
Kilencévesen léptük át először az
iskola kapuit, és vettük birtokba az első emelet utolsó előtti tantermét, ahol
Mozsár Lászlóné tanító néni fogadott
bennünket, a 4. a osztály tanulóit. Ha
jól emlékszem, lehettünk vagy harmincöten.
Egy szép iskola központi fűtéssel,
parkettás tantermekkel és tornateremmel, folyosói öltözővel, szalmapapuccsal. Csupa újdonság, a Damjanich-iskolában tapasztalt olajos padlós,
szenes kályhás három év után.
Így kezdődött…
És jöttek a dolgos hétköznapok, a
tanulás, a tudás megszerzése, nekünk,
nekem öt esztendőn keresztül. Visszatekintve szinte hihetetlen, hogy milyen
gyorsan elrepültek ezek az évek, amelyekről ma már tudjuk, ezek voltak a
gondtalan gyerekkor évei.
Mennyi élmény, mennyi esemény
várt ránk, olyanok, amelyekre ma is emlékszem, s amelyeket minden osztály-

találkozón felidézünk, mert nagyszerű,
összetartó osztály voltunk, és rendszeresen találkozunk azóta is. Emlékszem
egy-egy órára, egy-egy dolgozatírásra,
felelésre, vagy a tornaórán történt balesetemre, amikor túlugrottam a szekrényt, rosszul estem, és eltörtem a
karomat. Nagyon sok kedves tanárom
volt, de közülük is volt néhány kedvenc, akiktől életre szóló mintát, példát kaptam, pl. Ján Leventéné, Süpek
Zoltánné, Anga Kiss Józsefné, Hargitai
Mihály, Papp Elekné, Pacs Veronika és
Imrei János osztályfőnököm.

Sajnos ma már többen csak emlékinkben és szívünkben élnek, de ott
mindörökké megmaradnak.
Azután – mivel egyszer minden véget ér – következett a búcsú...
Később sem szakadtam el az iskolától, mert először a volt osztálytársakból
Tóth Árpád néven ifjúsági klubot szerveztünk, amely később községi klubbá
fejlődött, és a Dózsa György Művelődési Otthonban működött hosszú éveken
át. Azután diákból szülőként, s nemsokára nagyszülőként is élő maradt a
kapcsolat. Sokszor meséltem fiaimnak,
milyen is volt az én időmben diáknak
lenni, milyen tanáraim voltak, és mire
tanítottak, neveltek bennünket.

Huszonöt éve pedig önkormányzati képviselőként, iskolaszéki tagként
és alpolgármesterként munkakapcsolatba is kerültem az iskolával és vezetőivel.
Ötven év hosszú idő, a folyamatos karbantartás, gondozás ellenére ez
már az épületen is látszik. A város vezetősége szeretné, ha az épület megújulna, megszépülne, korszerűbb lenne, ezért határozta el az önkormányzat,
hogy amennyiben lesz állami pályázati
lehetőség, szeretnénk ezt az épületet felújítani. Évekkel ezelőtt terveket
készíttettünk a Tóth Árpád utcai iskola tornatermének kialakítására, ahol
a szabadtéri sportpályákon kívül még
egy tanuszoda számára is lenne hely.
Sajnos a város pénzügyi lehetőségei
önállóan nem biztosítanak ehhez elegendő forrást, de reménykedünk abban, hogy állami támogatással ezek az
álmok is megvalósulhatnak majd.
Én, a vén diák köszöntöm ötvenéves iskolámat, és további sikeres ötven esztendőt kívánok.
És…
„Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.”
Pénzes János

