
Kibontakozó városkép
Új körforgalom után tovább épül a fôútvonal 

Immár nemcsak a körvonala rajzolódik ki, hanem hihetetlen gyorsasággal megépült Isaszeg 
központjában az új körforgalmi csomópont, amivel egy régi elképzelés, vágy valósult meg. 
Ugyanakkor elkezdôdött a fôútvonal felújítása is, és Nagytarcsa felôl Dány irányába a város-
határt jelzô tábláig az ott található buszmegállók felújításával már el is készült.

2009. május 21-én megtörtént a mûszaki átadás-átvétel a Polgármesteri Hivatalban. A vá-
ros vezetôi és a beruházó, valamint a kivitelezô cég képviselôi aláírták az errôl szóló dokumen-
tumokat.

Mindennapi életünkben tapasztaljuk a már megvalósult fejlesztések áldását, az új út mi-
nôségét, a megállóhelyek korszerû kialakítását. A körforgalom és környéke igényes, gyönyörû 
a parkosítása, kiegészült viakolorozással, új lámpatestek elhelyezésére került sor, ami valóban 
városias külsôt kölcsönöz Isaszegnek. A zsúfolt, balesetveszélyes útkeresztezôdés ma már a 
múlté. A körforgalom és a gyalogos átkelôk kiépítésével a közlekedés biztonsága sokat javult. 

Hatvani Miklós polgármester a közeli és nem túl távoli jövôrôl optimistán nyilatkozott, mi-
szerint várhatóan július–augusztusban folytatódik Gödöllô irányába a fôútvonal újjáépítése. Az 
önkormányzat korábbi tervei szerint ezen az útszakaszon a két általános iskolánál kialakításra 
kerül a jelzôlámpás gyalogátkelôhely, valamint a református templom elôtti parkoló. Kéri az 
ott lakók és minden polgár türelmét az út megépítésével járó kellemetlenségek elviseléséhez. 
A mostani beruházás folyamán is rengeteg közmûvezetéket kellett áthelyezni, elmozdítani, de 
ezek a jól megszervezett munkálatok nem hátráltatták a kivitelezôket. Bízik abban, hogy ez a 
továbbiakban is így lesz.

Dr. Székelyné Opre Mária

Tisztelt  
Lakosság!

A tavalyi évben települé-
sünk városi rangot nyert.  
Ez új kihívásokat jelent az 
Önkormányzat számára, 
nemcsak a településfejlesz-
tés, hanem a kommuniká-
ció és azon belül a tájékoz-
tatás területén is. 

Az Önök által kézben 
fogott Önkormányzati  
tájékoztató fejlesztéseink 
egyik része. Igényesebb és 
modernebb külsô arculat-
ban olvashatják továbbra is 
az objektív tájékoztatást.

A városi honlap is átala-
kul a következô napokban.

Reméljük, mindkettô 
megnyeri tetszésüket!

Tisztelettel: 

Szilárdi László 
felelôs szerkesztô

isaszeg
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önkormányzati tájékoztató

MagánszeMélyek és cégek, akik összesen Mintegy 3 Millió Ft érték-
ben táMogatták a beruházást: benik balázs, Isaszeg Díszpolgára (a Rákóczi 
és Templom utcák járdáinak építése a körforgalom elôtt); everling kft. (a körforgalom 
parkosítása, mintegy 2300 db növény elültetése); tarjáni lászló és horváth istván 
(az Ady Endre utcai buszváró korlátjának elkészítése); turányi lászlóné képviselô és 
hatvani Miklós polgármester (a Tóth Árpád utcai iskola elôtti útszakaszok felújítása).
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A lap kiadója az LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Szilárdi László. Szerkesztô: dr. Székelyné Opre Mária. 
Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea. 

Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi út 45. Telefon: 28/583-111 • E-mail: hivatal@isaszeg.hu • web: www.isaszeg.hu 
A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva. 

Hirdetésfelvétel: a 70/387-2694 telefonszámon vagy a szekely.opremaria@gmail.com e-mail címen minden hónap 20-áig.

adorjánné Fehér éva: 

Nagyon régóta vártam már, hogy végre elkészüljön az Em-
lékpark mellett lévô körforgalom, ami Isaszeg egyetlen köz-
lekedési csomópontja. Véleményem szerint mindannyiunk 
érdekét és biztonságát szolgálja, éppúgy az autósokét, mint 
a gyalogosokét. A jármûvek ezentúl zavartalanul elkanya-
rodhatnak Dány irányába, a gyalogosoknak és bicikliseknek 
pedig végre-valahára több zebra is segíti az áthaladást az 
úttest másik oldalára.

Örömmel gyönyörködöm a nemrég elkészült parkosítás-
ban is. Üröm az örömben, hogy a Madách utca irányából ne-
hezen lehet ráfordulni a körforgalomra, mivel ezt a szakaszt 
kicsit szûkebbre szabták a kelleténél. Ez fôként a buszjárato-
kat érinti. A másik felmerült problémám, hogy a jól megszo-
kott, berögzôdött közlekedési irányok a táblák kihelyezésével 
kisebbfajta káoszt okoznak, hiszen mindannyian a rövidebb 
utat szeretnénk választani a hosszabb kerülôk helyett. Ezen 
kívül meg kell jegyeznem, hogy sajnos a KRESZ szabályait 
néhányan nem ismerik – bár az is lehet, hogy ezt csak a ru-
tin okozza –, mert vannak olyan sofôrök, akik megállás nélkül 
hajtanak be a körforgalomba, veszélyeztetve ezzel a szabá-
lyosan haladókat.

Remélem, ezek a problémák egy kis idô elteltével rende-
zôdnek, az építkezés okozta kisebb kellemetlenségeket is bol-
dogan felejtjük el, és Isaszeg polgáraiként mindannyian büsz-
kén tekintünk városunk fejlôdésének legújabb ékességére.

nagyari imre: 

Végül is a valóság bizonyítja, hogy mûszakilag mégis lehet-
séges városunk, de talán a környék legbonyolultabb útke-
resztezôdésének közúti forgalmát a körforgalommal jobbá, 
és remélhetôleg biztonságosabbá tenni.

A kétségtelenül legfontosabb funkció mellett nem elha-
nyagolható a „látszat”, tehát az esztétikai megjelenés sem, 
amit mindannyiunknak értékelni, majd óvni, megôrizni illik a 
jövôben. Mint gépjármûvel elég sokat közlekedô is jelezhe-
tem, hogy az új csomópont a gyalogos közlekedést is bizton-
ságosabbá teszi. 

Meggondolásra érdemes, hogy milyen további egyszerû-
södést jelentene a Templom utca egyirányúsítása a temetô 
felé. Hosszas taglalás nem szükséges a felvetés hasznossá-
gát illetôen, hiszen ezzel a megoldással még tovább egysze-
rûsödne az elôállható forgalmi szituáció.

 A fentiekbôl is kiderül, hogy szükség volt a körforgalomra, 
kétségkívül nagyobb biztonságot jelent mind a gépjármûve-
zetôk, mind a gyalogosok számára. Ahogy máshol, a köz-
lekedésben részt vevôk itt is meg kell hogy szokják, majd 
elfogadják és betartják a közlekedési szabályokat. A fenti ész-
revételek, javaslatok, bizonyára megfontolásra érdemesek. 
Magunk is azon a véleményen vagyunk, hogy vigyáznunk 
kell rá, ne engedjük, hogy a vandálok megrongálják, ahogy 
korábban több helyen.

Megkérdeztük…

Elkészült városunk központjában a katolikus templom elôtti körforgalom. Sok isaszegi polgárnak volt 
ilyen-olyan véleménye a kivitelezés során. Most, amikor elkészült, és mûszakilag hivatalosan is átadásra 
került, megkérdeztük városunk lakóinak véleményét a saját tapasztalataikról, amelyekbôl kettôt közzé-
teszünk:
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• A Képviselô-testület tudomásul vette a két ülés között 
történt fontosabb eseményekrôl és intézkedésekrôl szó-
ló polgármesteri tájékoztatót, a megtett intézkedéseket 
jóváhagyta.

• Elfogadta a Testület a Segítôkéz Családsegítô és Gyer-
mekjóléti Szolgálat és Isaszeg Város Önkormányzat 
Gyámhatósága 2008. évi családsegítô, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló, valamint 
a Gödöllôi Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi szak-
mai beszámolóját.

• Jogszabályváltozások miatt a Polgármesteri Hivatal és 
intézményei alapító okiratainak módosítására került sor. 
A mûvelôdési otthon új neve Dózsa György Mûvelôdé-
si Otthon és Múzeumi Kiállítóhely, rövidebben Dózsa 
György Mûvelôdési Otthon és Múzeum lett. Erre azért 
került sor, mert korábban a Falumúzeumot összecsatol-
ták a mûvelôdési otthonnal.

• Gyepmesteri feladatok ellátásával bízta meg a Testület 
a Szomorú Szív Kft. Állatmentô Szolgálatot (székhely: 
2209 Péteri, Zöldfa u. 12. szám) a 2009. június 1. és 
2010. május hó 30. közötti határozott idôre. Szerzô-
désben rögzítették az ellátandó állategészségügyi fel-
adatokként meghatározott gyepmesteri tevékenységek 
és településüzemeltetési feladatok elvégzésére irányuló 
tennivalókat: a kisállattetemek elszállítását, állati hullák 
kezelését, a kóbor állatok befogását, a gazdátlan ebek 
ôrzését és a gyömrôi megfigyelôtelepre szállítását, az ál-
lati hulladéktároló edények kezelését, tisztítását. Herczig 
József ügyvezetô a lakosság részére is rendelkezésre áll 
a 20/964-3025-ös telefonszámon.

• Tudomásul vette a Testület Turányi Lászlóné önkor-
mányzati képviselô 2009. május havi tiszteletdíjáról 
való lemondását, melyet az isaszegi temetô feletti stáció 
(keresztút) megvalósításának támogatására ajánlott fel.

• Elfogadta a Testület az Isaszegi Településüzemeltetési 
és Vízmû Kht. 2008. évi beszámolóját, felügyelôbizott-
sági jelentését, az erre az idôszakra készített közhasznú-
sági és könyvvizsgáló jelentést. A testület, mint a Vízmû 
Kht. tulajdonosa a 12 527 000 Ft adózott eredményt a 
Kht. eredménytartalékába helyezi, és felhasználásáról az 
alábbiak szerint dönt:
– árokásó gép beszerzéséhez igénybevett hitel 2009. 

évben esedékes törlesztôrészletéhez 286 000 Ft
– 2 db új kistehergépkocsi vásárlásra igénybevett hitel-

törlesztés 2009. évben 1 477 000 Ft
– 1/A vízmû kút kútgépészeti szerelés, villamosener-

gia-ellátás, irányítástechnika 3 264 000 Ft
– Kossuth–Rákóczi–Ady utcai körforgalom vízvezeték 

átépítés  5 000 000 Ft
– Rákóczi utcai, meglévô benzinkútnál vízvezeték át-

építés 2 500 000 Ft
• Törvényi kötelezettségének tett eleget az alapító azzal, 

hogy Nonprofit Korlátolt Felelôsségû Társasággá ala-
kította a Kht.-t, elfogadta az Isaszegi Vízmû Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelôsségû Társaság Alapító Ok-
iratának módosítását azzal, hogy a társaság korábbi 
cégnévbôl törlésre kerül a „Településüzemeltetési” 
szó. A Társaság ügyvezetôjének megválasztották Ritecz 
Györgyöt, a háromtagú felügyelôbizottság tagjai sorába 
Besze Istvánt, Adorjánné Fehér Évát és dr. Kertész Já-
nost, könyvvizsgálójának Varga Józsefnét.

• 2009. július 1-tôl a Testület korábbi szándékának meg-
felelôen szeretné kialakítani településüzemeltetési szer-
vezetét Városüzemeltetési osztály néven 16 fô alkalma-
zásával.

Szilárdi László, 
az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke

Tájékoztató
a képviselô-testület 2009. májusában megtartott üléseirôl

Elkezdôdött az útalap építése

A Képviselô-testület 2009. május 21-i ülésén döntött a legrosszabb állapotban lévô föld-
utak emelt szintû útkarbantartásáról. A kivitelezô három pályázó közül került kiválasztás-
ra. A legolcsóbb ajánlatot az isaszegi székhelyû Scorpio Trans Kft. adta 12 980 800,– 
Ft + ÁFA összegben.

A munkálatok május 25-én elkezdôdtek, és 
körülbelül egy hónapig fognak tartani. A Tán-
csics, Kodály Zoltán, Bartók Béla, Batthyány, 
Nap, Felsôerdôsor, Virág utcákban és a Batthy-
ány – Kodály utcák közötti útszakaszon kerül sor 
az útkarbantartásra, amely egy késôbbi aszfaltút 
alapjaként is szolgál.

Folytatódik a járdák építése is ezen a területen, ami rendezettebb közlekedési kö-
rülményeket jelent az ott élôk számára.

Pénzes János, alpolgármester 
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Felhívás parlagfûmentesítés végrehajtására

A növényvédelemrôl szóló 2000. évi XXXV. törvény 5.§ alapján a földhasználó (tulajdonos, bér-
lô) köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanán a parlagfû virágzását megakadályozni, és 
a vegetációs idôszak végéig a parlagfû irtását folyamatosan végezni. A kötelezettségüket meg-
szegô tulajdonosokkal, földhasználókkal szemben a vonatkozó rendelet szerint növényvédelmi 
bírságot kell kiszabni, melynek összege 20 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedhet. A törvény szerint az eljáró hatóság külterületen 
a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, belterületen a jegyzô. A kényszerintézkedés költsége, valamint a bírság nem fizetése 
esetén annak összege közadók módjára behajtható. Lakossági panaszbejelentés megtehetô személyesen, írásban és telefo-
non a 27/530-064 telefonszámon munkaidôben. Közvetlen környezetünk parlagfûmentessége mindannyiunk közös érdeke!

Polgármesteri Hivatal

isaszeg Város önkormányzatának a 15/2009. (V. 22.) számú rendelete 

Isaszeg Város Napjáról  
és Isaszeg Város Történelmi Emléknapjáról
Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselô-testülete megtisztelô kötelezettségének tartja, hogy önkor-
mányzati rendeletben állítson emléket az 1848–49-es szabadságharc isaszegi diadalának százhatvana-
dik, valamint a település várossá nyilvánításának elsô évfordulója alkalmából.

1.§ (1) A Képviselô-testület Isaszeg Város polgárai nevében tisztelettel adózik az 
isaszegi csatában részt vett, a hazánkért hôsies önfeláldozással küzdô bátor embe-
reknek, külön elismerését fejezi ki a csatában részt vevô tábornokoknak: Görgey 
Arthúrnak, Aulich Lajosnak, Damjanich Jánosnak, Klapka Györgynek és az elesett 
isaszegi katonáknak. (2) A Képviselô-testület az 1848–49-es szabadságharc dicsô-
séges tavaszi hadjárata legfényesebb gyôzelmének, az 1849. április 6. napján meg-
vívott isaszegi csata diadalának 160. évfordulója alkalmából április hónap 6. napját 
Isaszeg Város Történelmi Emléknapjává nyilvánítja. (3) Isaszeg Város Történelmi 
Emléknapját minden év április hó 6. napján kell megtartani.

2.§ (1) Isaszeg Város Képviselô-testülete az önkormányzat által fenntartott okta-
tási, nevelési és közmûvelôdési intézmények tekintetében minden év április hónap 
6. napját, amennyiben az munkanapra esik, oktatás, nevelés nélküli munkanappá 
nyilvánítja azzal a céllal, hogy a nevelési intézményekbe járó gyermekek és a tan-
köteles korú tanulók a Történelmi Emléknapon rendezett ünnepségeken részt ve-
gyenek, ily módon is tisztelegve a hôsök emléke elôtt. 

3.§ (1) A Képviselô-testület a település 2008. július elsejei várossá nyilvánításá-
nak elsô évfordulója alkalmából Isaszeg település városi rangra emelését e rende-
letben örökíti meg. (2) A Képviselô-testület Isaszeg Város polgárai nevében köszö-
nettel emlékezik meg a városi rangra emelés érdekében kifejtett településfejlesztô 
és közszolgálati tevékenységéért a település múltbeli elöljáróinak, vezetôinek és 
mindazoknak, akik a település fejlôdését elôsegítve egy sikeresebb, új típusú élet 
feltételeit teremtették meg, mellyel Isaszeg település városi rangra emelkedhetett. 
(3) A várossá nyilvánítás maradandó emlékeként a Képviselô-testület július elsejét 
Isaszeg Város Napjának nyilvánítja, amelynek rendezvényeit a július elsejéhez leg-
közelebb esô hétvégén kell megtartani. 

4.§ Képviselô-testület felkéri Isaszeg város polgárait és közösségeit, határon 
belüli és külföldi barátait, a testvértelepüléseket, hogy a település e sorsformáló 
eseményeit az eseményekhez méltó módon, ünnepélyes rendezvények keretében 
ünnepeljük meg minden évben. 

5.§ A hivatalos önkormányzati rendezvény költségét minden évben a költség-
vetési rendeletben biztosítja Isaszeg Város Önkormányzata. 

6.§ Záró rendelkezés: E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Polgármesteri Hivatal
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Lakossági tájékoztatató
a 2003 – 2006 év közötti idôszakban  
aszfaltburkolattal megépített közutak 
által érintett ingatlanok útépítési  
érdekeltségi hozzájárulásának megfizetésével  
kapcsolatosan

A 2003 – 2006 év közötti idôszakban megvalósított útépí-
tési beruházás során aszfaltburkolattal megépített közutak 
által érintett ingatlanok útépítési érdekeltségi hozzájárulá-
sának megfizetésére számos ingatlantulajdonos az OTP 
LTP-vel lakáselôtakarékossági szerzôdést kötött.

Az elôtakarékosságok lejáratai a 2008. év végén fo-
lyamatosan elkezdôdtek, függôen a szerzôdéskötés dátu-
mától.

Az elôtakarékosságokkal kapcsolatosan több kérdéssel 
keresték meg a Polgármesteri Hivatalt az érintett ingatla-
nok tulajdonosai, melyek – úgy gondoljuk – általánosak, és 
amelyekkel kapcsolatban ezúton is megpróbálunk tájékoz-
tatást adni.

Fontos tudni: Az elôtakarékosság lejártával az OTP ki-
utalási csomagot küld a szerzôdésben szereplô lakosnak. 
A kiutalási csomagban található egy válaszlap, melyet a la-
kos kitöltve, aláírva hivatalunk ügyfélszolgálatán tud leadni. 
Ha valaki az OTP által felajánlott kedvezményes hitelre tart 
igényt, azzal az OTP-hez kell fordulnia. 

Ha valaki már teljesítette az általa vállalt kötelezettsé-
gét, de még nem kapott az OTP-tôl kiutalási csomagot, 
bôvebb felvilágosításért a legközelebbi OTP fiókot kell fel-
keresnie, hiszen az elôtakarékosság számlavezetése az 
OTP-nél folyik. 

Nagyon sok esetben elôfordul, hogy a lakos megkésve 
teljesíti az elôtakarékosság összegét, vagy akár több hóna-
pot összegyûjtve egyszerre fizet meg az OTP-nek. Ezeknél 
az eseteknél az elôtakarékossági idô lejárata lényegesen 
kitolódik – akár több évvel is – az OTP által szerzôdésre 
kikalkulált lejárati idejétôl. 

Abban az esetben, ha az OTP készpénzátutalási meg-
bízást küld olyan lakosnak, aki már az elôtakarékosságot 
megfizette, teljesítette, szintén az OTP-hez kell fordulni fel-
világosításért.

Kormányrendelet változás miatt a 262/2004. (IX.23.) 
rendelet 4.§ (1) c) pontja értelmében nem igényelhetô 
közmûfejlesztési támogatás az állam által támogatott la-
kás-takarékpénztári számlán összegyûlt megtakarításból.

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás
tanköteles korú gyermekek iskolai mulasztásainak 
ellenôrzésérôl, az azzal kapcsolatos intézkedésekrôl

A szülôk kötelesek kiskorú gyermekük taníttatásáról gondos-
kodni. A szülô felel azért, hogy tanköteles gyermeke a meg-
felelô szintû képzésben részt vegyen, rendszeresen járjon 
iskolába, ne hiányozzon indokolatlanul. Ha ez mégis bekö-
vetkezik, felelôsségének vizsgálatára kerül sor.

Az utóbbi idôszak tapasztalatai szerint sajnálatos módon 
emelkedett a tanköteles korú gyermekek iskolai mulasztá-
sainak száma iskoláinkban.

2009. május hónapban a Polgármesteri Hivatalban 
egyeztetésre került sor a Klapka György Általános Iskola és 
AMI, valamint a Damjanich János Általános Iskola igazgatói, 
továbbá a Polgármesteri Hivatal szabálysértési hatósága, a 
szociális és igazgatási csoport részvételével a tankötelezett 
korú gyermekek tankötelezettsége teljesítésének ellenôrzé-
se ügyében.

A legsúlyosabb mulasztásokat elkövetô családok eseté-
ben a hivatal lefolytatta a szükséges eljárásokat, és május 
hónapban megszülettek az elsô, tankötelezettség elmulasz-
tása miatt kiadott bírságoló határozatok. A kiszabott bírságok 
összege szülônként 10–10 000 Ft. Az iskolai mulasztások 
ellenôrzése és szükség szerinti szankcionálása a jövôben fo-
lyamatosan fog történni. Mindezek elkerülése végett kérjük 
a szülôket, hogy biztosítsák gyermekeik rendszeres iskolába 
járását.

Polgármesteri Hivatal

Szociális nyári  
gyermekétkeztetés

Örömmel tájékoztatjuk Isaszeg Város lakosságát, hogy az 
elôzô évekhez hasonlóan idén is lehetôségünk nyílik a szo-
ciális nyári gyermekétkeztetés keretében konzerv készétele-
ket juttatni a kisgyermeket nevelô, rászoruló családok szá-
mára. Az érintett családokat írásban értesíti a Polgármesteri 
Hivatal az igénybevétel módjáról, egyéb részleteirôl. A kon-
zerveket a nyári hónapokban a Családsegítô és Gyermekjó-
léti Szolgálat épületében osztják ki a szolgálat munkatársai.

A jogosultság feltételeit és a jogosultak körét szigorúan 
megszabja a törvényi háttér, így azon – a tavalyi évben fo-
lyamatosan rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesült – családok kapnak idén konzervet, akiknek gyer-
meke intézményi étkeztetésben részesül: bölcsôdés, óvo-
dás, illetve 1–6. osztályos általános iskolás. A jogszabályi 
feltételeknek megfelelô családok közül rászorultsági alapon 
került kiválasztásra az a 42 család, akik részesülnek a nyári 
gyermekétkeztetésben. Így 97 hátrányos helyzetû, rászoru-
ló gyermek színvonalasabb nyári étkeztetésére nyílik lehe-
tôség.

„Segítôkéz” Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat

Tisztelt Polgárok!
A soron következô testületi ülést 

2009. június 18-án 16 órai kezdettel tartjuk 
a Polgármesteri Hivatal Nagytermében, 

amelyre tisztelettel meghívjuk az érdeklôdôket.
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Jonatán verseny
A 2008/2009-es tan-
évben, április 3-án 
hatodik alkalommal 
rendeztük meg a 
Nemzetközi Gyermek-
könyvnap (április 2., 
Andersen születés-
napja) alkalmából a 
Jonatán Könyvmoly-galaxis elnevezésû akadályversenyt.

Elsôtôl nyolcadik osztályig 10 fôs csapatok vetélkedtek 
egymással alsó tagozat – felsô tagozat bontásban.

A játék több elôzetes feladatból állt: minden évfolyam 
elolvasott 2-2 könyvet, plakátot állított össze a témából, 
mondókát, kitûzôt, menetlevelet készített, és megtervezte az 
egységes megjelenéshez a jelmezt. A feladatokat a gyere-
kek a különbözô „bolygókon” kapták meg, amelyeknek az 
elnevezése összhangban volt az ott elvégzendô feladatokkal: 
pl. Okoló kisbolygó, Mutogató kisbolygó, Lódító kisbolygó, 
Bogozó kisbolygó, Hunyó kisbolygó. Örömmel tapasztaljuk, 
hogy évrôl évre nagy lelkesedéssel olvasnak és készülnek a 
játékra kicsik és nagyok egyaránt. Szívesen forgatják a köny-
veket, és már a verseny végén azt tervezik, jövôre mit csinál-
nak majd másképpen.

Pásztorné Barkóczi Éva, tanító, versenyszervezô

1849 méteres emlékfutás
A hagyományos váltófutást, amelyen városunk iskolái vesz-
nek részt, ebben az évben április 3-án rendezte meg az 
Önkormányzat Sportbizottsága. Városunk polgármestere, 
Hatvani Miklós köszöntôje után indult a verseny. Szoros küz-
delemben ismét iskolánk diákjai hozhatták el a vándor ku-

pát. Ezúton köszönjük meg 
Adorjánné Fehér Évának, 
Ligeti Lászlónak, a Sport-
kör elnökének és kollégái-
nak segítségüket a verseny 
lebonyolításában, kollé-
gáinknak, Balázs Juditnak 
és Kun Gergelynek pedig 
a segítséget a verseny elô-
készítésében.

túrázó általános iskolások
2009. március 28-án a Damjanich János Általános Iskola 
43 felsô tagozatos diákja Kelemen Csiki István tanár szer-
vezésében és Rakóczi Katalin, Zentai Piroska tanárnôk kí-
séretében 16 km-es túrán 
vett részt a déli Cserhát vi-
dékén, Galgagyörk és Acsa 
község környékén. A túrázók 
gyönyörû környezetben, ra-
gyogó idôben tették meg a 
távot, közben az egyik erdei 
pihenôhelyen „Találd ki, ki 
bújt el” elnevezésû játékot játszották. Útjuk során ôzikéket 
is láttak, megpihentek egy forrásnál, aminek tiszta vizébôl 
ihattak a gyerekek. Felejthetetlen élmény volt ez a nap min-
denkinek. 

Ezúton szeretnénk megköszönni Notter Bélának, az Isa-
szegi Természetbarát Szövetség elnökének, hogy lehetôvé 
tette diákjaink számára ezen a csodálatos túrán való rész-
vételt azáltal, hogy a Pest Megyei Természetbarát Szövetség 
által kiírt pályázati lehetôségbe bevont bennünket.

Vi. isaszegi csata emléktúra 2009. április 6. – 15 km
Iskolánkból több tanuló, szülô és nevelô vett részt újra a 
már hatodik éve megrendezésre kerülô Isaszegi Csata Em-
léktúrán. 

emléktúra isaszegrôl Pécelre
2009. április 18-án, a Péceli Csata 160. évfordulója alkal-
mából a Pest Megyei Természetbarát Szövetség emléktúrát 
szervezett Isaszegrôl Pécelre.

Isaszeget iskolánk 20 tanulója képviselte Kelemen Csiki 
István tanár vezetésével. A táv 12 km volt, a Honvédsíroktól 
a péceli református temetôig tartott. A túra megemlékezés-
sel és koszorúzási ünnepséggel zárult.

nyuszi-nap
2009. április 6-án „Nyu-
szi-napot” szerveztünk, 
amelyre meghívtuk az 
Isaszegen tartózkodó 
lengyel vendégeket. 
Hagyományainkhoz hí-
ven ezen a napon fel-
elevenítettük a húsvéti 
hagyományokat, közöt-
tük a locsolkodást, kézmûves foglalkozásokon tojást festet-
tek, barkát díszítettek, képeslapot, tavaszi koszorút készítettek 
a lengyel gyerekeknek. Nagy siker volt az élô nyuszi simoga-
tása. A hangulatos délelôtt táncházzal zárult, amelyen Simon 
Bálint és Mendi Kinga egy táncválogatást mutatott be, majd 
Bánszkiné Varga Judit kolléganônk magyar táncok alaplépé-
seivel ismertette meg a vendégeket.

Hírmorzsák a Damjanich János Általános Iskola életébôl
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Testvértelepülések  
I. Fesztiválja

 
Nagy örömmel vettünk részt a fesz-
tivál programjaiban. Külön meg-
tiszteltetés volt számunkra, hogy 

egy-egy határon túlról érkezett vendéggel megismertethet-
tük városunkat. Az együtt eltöltött idô nemcsak a látványos-
ságok bemutatására volt elég, hanem személyes kapcsola-
tok, barátságok kialakulását is elôsegítette. 

Vendégeink dicsérték a kiváló szervezést, a gazdag, min-
dent átfogó programot. A képzômûvészek több idôt fordítot-
tak volna alkotótársaikkal egy kis szakmai mazsolázgatásra.

A találkozó sikerét bizonyítja, hogy búcsúzásnál mindenki 
szorgalmazta a fesztivál folytatását, hagyománnyá alakítását.

A Klapka Iskola és AMI kísérô pedagógusai

Megismertük egymást

Idén tavasszal került sor a Testvértelepülések I. Fesztiváljának 
megrendezésére, amire különbözô helyekrôl érkeztek ven-
dégeink. Mi, a Damjanich Iskola pedagógusai elsôsorban a 
Kishegyesrôl érkezô vendégekkel töltöttünk pár napot. Pró-
báltuk számukra emlékezetessé és tartalmassá tenni ezeket 
a napokat. Megismertettük velük Isaszeg nevezetességeit, 
közben meséltünk történelmi múltunkról. Bensôséges, jó 
hangulatú ünnepségeknek lehettünk résztvevôi az Emlékká-
polna-avatáson és a képzômûvészeti megnyitón, ahol a „ha-
zai” mûvészek mellett, a vendégek nagyszerû alkotásaiban 
is gyönyörködtünk. De említhetnénk a könyvtári, a múzeumi 
vagy az április 6-i programokat is, mert ôk szinte mindenütt 
képviselték Kishegyest. Szívesen kísértük ôket egyik helyszín-
rôl a másikra, s közben alkalmunk volt megismerni egymást. 
Bízunk benne, hogy az itt töltött idô maradandó élményt 
nyújtott számukra, és minden résztvevô részére. 

Harmatiné Fábián Mária,  
Szatmáriné Szécsényi Anita, Szôdi Ágnes

Pillanatképek a Klapka Iskola szülôk-nevelôk báljáról
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A Dózsa György  
Mûvelôdési Otthon  
és Múzeum  
júniusi programja

tervezett programkínálat:
Június 2. 18.00: A Jobbik Magyarországért Moz-

galom kampányzáró rendezvénye
Június 5. 17.00: A Klapka György Általános Isko-

la és AMI napközis évzárója
Június 7.: Európai Parlament tagjainak választása
Június 14. 10.00: A Klapka György Általános Is-

kola és AMI mûvészeti iskolai évzárója
Június 18. 13.00–18.00: Véradás
Június 22–26.: Nyári Szünidei Napközis Tábor. 

Részvételi díj a június 5-ig jelentkezôknek 
9 000 Ft/fô, a június 15-ig jelentkezôknek 
10 000 Ft/fô. Lehetôség van csak a buszos 
kirándulásokra is jelentkezni, ez esetben a 
részvételi díj 3500 Ft/fô/nap. (Részletes 
program a plakátokon.)

Június 29–július 3.: A Csata Táncegyüttes nyári 
edzôtábora

kiállítások:
Június 3–23.: A Klapka György Általános Iskola 

és AMI kiállítása

szolgáltatások:
Június 8. 18.00: KRESZ tanfolyam jelentkezés 

és tájékoztatás.
Június 8. 11.00–13.00: A.S.A ügyfélszolgálat a 

Mûvelôdési Otthon elôterében

csoportjaink fellépései:
Június 24.: Szent Iván éj az Isaszegi Mûvészeti 

Alapítvány kertjében (Gaudium Carminis Ka-
marakórus)

Június 27–28.: IV. Egyházi és Világi Borok Ver-
senye – Mogyoród (Csata Táncegyüttes, Isa-
szegi Asszonykórus, Gaudium Carminis Ka-
marakórus)

Június 27.: VIII. Nemzetközi Kerepesi Fesztivál 
Június: Szlovák Nemzetiségi Találkozó – Maglód

elôzetes:
Július 18.: „SZEGLET” Ifjúsági Fesztivál

Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklôd-
ni a Mûvelôdési Otthon irodájában a 28/582-055 
vagy a 28/582-056 telefonszámon, az isaszegmuv-
otthon@citromail.hu címen valamint a www.dozsa-
muvotthon.atw.hu weboldalon is lehet.

a programok változtatásának jogát fenntartjuk!

Ûjra Törökország

A Csata Táncegyüttes április végén ismét ellátogatott a tö-
rökországi Izmír város gyermekfesztiváljára. Idén az együt-
tes Kiskamasz csoportja a kerepesi Kisvirág Táncegyüttes 
táncosaival kiegészülve képviselte Magyarországot és Isa-
szeget a neves eseményen. Az alábbi beszámolót Faragó 
Viktória, a Csata Táncegyüttes tagja írta.

Nagyon hosszú volt az 
út Törökországig, de 
másodszorra is ki lehe-
tett bírni. Az idén egy 
10 éves lány, Özge csa-
ládja látott vendégül a 
legjobb barátnômmel 
együtt. Az anyuka neve 
Özlem, az apukáé Tur-
ker volt. Érkezésünkkor 
ajándékot kaptunk, este pedig rokonokkal vacsoráztunk. Másnap az is-
kolába mentünk látogatóba, a szünetben játszhattunk, és barátkozhat-
tunk a gyerekekkel. Tapasztaltam, hogy mi szôke, világos bôrû gyerekek 
mennyire különösnek tûnünk a fekete hajú emberek körében. A felnôt-
tek egyfolytában az arcomat csipkedték, és a hajamat simogatták. Vol-
tunk a szülôk munkahelyén is. Vendéglátóink mindketten újságírók vol-
tak, azt gondolom. Az irodájukban kaptunk tôlük újságokat, amiben az ô 
fényképük volt. Turker rendszeresen járt dolgozni, Özlem viszont sokat 
volt velünk otthon. Ô kísért minket mindenhová, és nagyon finomakat 
fôzött. Hallatlanul vidám volt a család, egyszer például csokis süti evés 
közben zenét hallgattunk, és Özlem táncra is perdült. A húsos ételek is 
igen ízletesek voltak. Egyszer ettünk PIDE-t, ami egy zöldséges húsétel 
palacsintatésztába sütve. 

Sokszor jártunk ki a parkba, játszótérre játszani. Az ottani parkok-
ban fitness gépekre hasonlító sporteszközök vannak, amit ingyen lehet 
használni. Egy alkalommal Turker szüleinél reggeliztünk. Különlegesen 
finom, sült kenyérszerûséget ettünk a szokásos fôtt tojással, és az el-
maradhatatlan zöldségekkel. 

Esténként kilátogattunk a városban megrendezett fesztiválokra, ahol 
koncertek, vásárosok és búcsúsok voltak. Elvittek minket hajókirándulás-
ra, és tengerparti sétára is. 

Különleges élmény volt a CAMI felkeresése. (ejtsd: csámi). Ez egy 
templom, ahová nem lehetett bemenni cipôvel. Nekem furcsa volt, 
hogy a templomoszlopok elôtt a földre ékszerek voltak letéve, és az 
oszlopok tövében imádkoztak az emberek. 

Meglátogattuk az Agórát, ami ötezer évvel ezelôtt piac volt. A török 
bazárok világhírûek. Minket is elkísértek az egyikbe. A szülôk kíséretében 
nézelôdtünk, vásárolgattunk apró ajándékokat a szüleinknek. 

A hét végén már családtagnak tekintettek bennünket. Ezt onnan 
gondolom, hogy az utolsó két napban már csak törökül beszéltek hoz-
zánk, ellentétben az elsô napokkal, amikor is használtuk a háromnyelvû 
(magyar–török–angol) szótárt, és kézzel-lábbal magyaráztunk egymás-
nak. Megint rájöttem, hogy nagyon fontos a nyelvtanulás. 

A hazainduláskor a szülôk ezúttal is könnyes szemmel búcsúztak el 
tôlünk. Én is szomorú voltam, de azért már nagyon vágytam haza. 

Köszönöm szépen, vagy ahogy a törökök mondják: tesekkür ederim. 
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Testvértelepülések I. Fesztiválja volt Isaszegen 2009. ápri-
lis 1–23-ig, nyertes EU-s pályázat eredményeként. A rendez-
vénysorozat részeként nálunk három eseményre került sor.

Április 4-én, szombaton Írástudók eszmecseréje cím-
mel, dr. Székely András Bertalan közremûködésével be-
szélgetés zajlott „az irodalom, a mûvészet mindennapi hasz-
náról” és a nehézségekrôl a testvértelepülések alkotóinak 
részvételével, a helyi alkotók közül Budaháziné Hargitai 
Irénke nénivel. Az irodalmi kerekasztal-beszélgetésen hang-
zott el Babits tanulmányból a következô idézet: „De, még 
ha nem is volna így, még ha semmi reményünk sem volna, 
s joggal veszítenéd el minden hitedet a Morál és Igazság 
erejében, bizonnyal akkor is inkább illik az. Írástudóhoz, a 
Világítótorony heroizmusa, mely mozdulatlan áll, és híven 
mutatja az irányt, noha egyetlen bárka sem fordítja feléje 
az orrát, míg csak egy új vízözön el nem borítja lámpáit.” 
Errôl a lelkületrôl tettek bizonyságot az irodalom mûvelôi.

Április 5-én nyitotta meg Kalocsai Richárd fényképké-
szítô kiállítását F. Orosz Sára keramikusmûvész. A kiállított 
mûvészi fotókat, a Csata táncegyüttes 40. évfordulós ünnep-
ségén készítette.

Az „Ízek fesztiválján” a testvértelepülések adták az asz-
talra valót. Isaszeg is 
kitett magáért, többek 
között az 50 éves Po-
gonyi Cukrászda gyö-
nyörû, marcipánbevo-
natú tortájával, melybôl 
mindenki kapott egy 
szeletet.

A Születés Hete rendezvénysorozat kapcsán Hoppál 
Bori elôadására került sor május 16-án, szombaton. Az, hogy 
anyává válunk, mélyreható változásokat hoz életünkben, úgy 
testi, mint lelki szinten. Mennyire határozza meg kultúránk, 
hogy hogyan gondolunk magunkra, mint nôre, illetve meny-
nyire merünk és tudunk bátrak lenni saját utunk megélésé-
ben? Ezekre és hasonló kérdésekre kaptunk választ ezen a 
beszélgetôs elôadáson.

A Könyvtár Galériájá-
ban 2009. május 30-án, 
szombaton 18 órakor Ro-
senberg-Berle Mária szül. 
Skribek Mária kiállítása 
nyílt meg, megtekinthetô 
július 10-ig. Aki számára 
vonzó a naiv festészet, az 
tekintse meg egy most in-

duló, helyi alkotó kiállítását. Rosenberg-Berle Skribek Máriá-
nak a festészeti kifejezéshez nem volt elôiskolája, a festészet 
elsajátításához autodidakta módon jutott el. Belsô késztetést 
érzett, hogy rajzban, képben szólaljon meg. A hagyományok-
tól függetlenül alakította ki saját, valóságból és a képzeletbôl 
egyaránt táplálkozó fantáziavilágát.

Könyv kiárusítás kezdôdik a Jókai 
Mór Városi Könyvtár ajándékba 
kapott és feleslegessé vált 
könyveibôl. Négy helyi alko-
tó könyveit teljes áron lehet 
megvásárolni (Budaháziné 
Hargitai Irén, Szekeresné Já-
nosi Erzsébet, Hajdú Mária, 
Juhász József). Az árusítás az Ünnepi Könyvhét kezdetétôl, 
június 4-tôl (csütörtöktôl) a következô hét szombatjáig tart.

A Történelmi Napok 
keretében, a hagyomá-
nyokhoz híven Kik érted 
haltak… címû rendha-
gyó, játékos történelmi 
foglalkozásokkal emlé-
keztünk az isaszegi csa-
tára, az emlékhelyekre, 
melyeket a két általános 
iskola 4. osztályainak a 
gyermekkönyvtáros tartott. A foglalkozások jó hangulatban, 
a gyerekek aktív részvételével zajlottak. Nagy sikere volt a 
huszáröltözékek és a korabeli népi játékok bemutatásának. 
Minden osztálynak emléklapot ajándékoztunk.

Minden régi és új érdeklôdôt szeretettel várunk a Jókai 
Mór Városi Könyvtárba (www.jokai-bibl.hu). A hasznos infor-
mációkért tekintse meg weboldalunkat.

Horváth Árpádné, könyvtárvezetô

Nemzetközi konferencia 

A Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány hagyo-
mányosan megrendezte Isaszegen nemzetközi konferen-
ciáját az 1848–49-es forradalom és szabadságharc isasze-
gi gyôztes csatájának évfordulója alkalmából. A konferencia 
fôvédnöke dr. Holló József Ferenc altábornagy, a Hadtörté-
neti Intézet és Múzeum Fôigazgatója volt.

Nagy sikerû elôadások hangzottak el a szabadságharc 
nevezetes személyiségeirôl a Hadtörténeti Intézet, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia és a Gödöllôi Török Ignác 
Gimnázium történészei részérôl.

Külföldi és hazai vendégeink feszült érdeklôdéssel hall-
gatták végig az elôadásokat, olyan ismereteket szereztek a 
szabadságharc személyi kérdéseirôl, melyek tanulságosak a 
mai kor számára is.

Határon túli vendégeink nagy örömére április 7-én meg-
látogattuk a Pákozdi Emlékmûvet, amely a szabadságharc 
elsô gyôztes csatájának állít emléket.

Alapítványunk fô célja a Kárpát-medence magyar em-
lékhelyeinek megismertetése, történelmi és kulturális örök-
ségünk ápolása, megôrzése.

Révász Tiborné, a Kuratórium elnöke

Események, rendezvények a Jókai Mór Városi Könyvtárban
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Ûj kiállítással gazdagodott a  
Városi Helytörténeti Gyûjtemény

2009. április 4-én, a Testvértelepülések I. Fesztiválja kereté-
ben – az Isaszegi Történelmi Napok programjaként – került 
elhelyezésre a Falumúzeumba állandó jelleggel az ólomka-
tona-kiállítás.

Az ünnepélyes megnyitón mintegy százan vettek részt. Szatmáry Zol-
tán, a Múzeumbarátok Köre elnökének ünnepi beszédébôl röviden egy 
pár mondatot idézek, aki megemlékezett a kiállítás elôzményeirôl is.

„Annak, hogy itt a Fa-
lumúzeumban üvegvit-
rinben elhelyezett ólom-
katonákkal egy elképzelt 
csatajelenetet látunk, na-
gyon hosszú elôzménye 
van. Pályázati úton nyert 
állami támogatással va-
lósult meg az ólomka-
tona-kiállítás – ideigle-
nesen a Klapka György 
Általános Iskolában el-

helyezve –, melynek megnyitója 2000. április 7-én volt. A szögvas 
keretbôl készített üvegvitrin elhelyezésére akkor a múzeumban nem 
volt lehetôség. Nagy öröm számunkra, hogy 9 év után most már 
végleg a Falumúzeumban nyert elhelyezést az elképzelt csatajelenet 
– a kiállítóterem bútoraihoz hasonló stílusban, fából készült üveges 
vitrinben. Azért került sor az ólomkatona-kiállítás megrendezésére 
és bemutatására, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk. Az a törté-
nelmi múlt, az az értékrend, amely az 1848–49 szellemiségre em-
lékeztet, kötelezi a jelen nemzedéket a megôrzésére és folytatására. 
A tárgyi emlék emlékeztessen a szellemi értékeinkre”.

A 3 × 1,5 m-es vitrin, a 28 mm-es korhûen megfestett ólomka-
tonákkal rekonstruált csatajelenet térben és idôben sûrítve mutatja 
be az isaszegi csata fôbb eseményeit. A terepasztal elé guggolva a 
„felvonultatott” közel 1000 ólomfigura lehetôséget ad arra, hogy el-
képzeljük a csatajelenet sokszínûségét. 

Az isaszegi csata 160. évfordulójának tiszteletére rendezett emlék-
ünnepélyünkön – az Isaszegi Múzeumbarátok Köre jelentôs anyagi 
áldozatvállalásának köszönhetôen, Isaszeg Város Önkormányzata és 
Dózsa György Mûvelôdési Otthon támogatásával – méltóképpen em-
lékezhettünk meg az évfordulóról.

Az ólomkatona-kiállítást Homoki Gyula, az üvegezést Markel Ist-
ván készítette, a fából készült tárló Szmolicza István keze munkáját 
dicséri.

Remélem, hogy a terepasztal kiváló szemléltetô, bemutató anya-
got nyújt az általános- és középiskolai történelemoktatáshoz. Köszö-
net a Múzeumbarátok Körének és minden közremûködônek, segítô-
nek, hogy mindez megvalósulhatott!

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket és Isaszeg Város lakossá-
gát múzeumunk új „kiállításának” megtekintésére!

Szmolicza József, gyûjteménykezelô

Tánc a vendégekkel

Isaszegen a Szelek havában 2009-ben „meg-
született” a Testvértelepülések I. fesztiválja. S ha 
van elsô, lennie kell majd egy másodiknak, egy 
harmadiknak, s így tovább. És minden ilyen újabb 
és újabb esemény egy újabb és újabb kötôdést 
jelent majd Isaszeg és testvértelepülései között, 
és közöttünk, emberek között is, akik résztvevô-
ként vagy csak nézelôdôként jelen voltunk ezen az 
eseményen. Mi, a Csatangoló tánccsoport a tavalyi 
lengyelországi szereplésünk után már mint házi-
gazda fogadtuk a bojanówi vendégeket, megpró-
bálván visszaadni azt a barátságot, figyelmességet, 
kedvességet, amit kint tôlük kaptunk. Itthon azt 
folytattuk, amit egy éve Bojanówban abbahagy-
tunk. Örömmel köszöntöttük egymást, mintha 
csak tegnap váltunk volna el. Erdélyi vendégeink-
kel most találkoztunk elôször. A közös kapcsola-
tot a táncuk jelentette, az a felcsíki tánc, amely a 
mi mûsorainkban is szerepet kapott. Nem lehe-
tett felemelôbb érzés, mint amikor az ismerkedé-
si esten velük együtt táncoltuk a saját táncukat, s 
közösen csujogattunk, énekeltünk. A belôlük ára-
dó természetesség, amellyel táncoltak, felért egy 
tánckurzussal.

A gálamûsoron elhangzott Jókai Anna írónô 
hasonlata a lyukas zászlóról, amelyet a szélei tar-
tanak össze. A Testvértelepülések I. Fesztiválján 
ezt a lyukat Isaszeg töltötte ki, s körötte Bojanów, 
Csíkkozmás, Csíkszentmárton, Kenyhec, Csúza és 
Kishegyes. Ez a zászló most egy akarattal lobogott, 
s azok a gyerekek, felnôttek, zenészek, énekesek 
és táncosok, akik elôadásukkal színesítették a gála-
mûsor hangulatát, ezt a közös akaratot erôsítették 
meg. A nézôk hangos tetszésnyilvánítása, ütemes 
tapsa pedig nem hagyott kétséget afelôl, hogy 
jövô áprilisra, a Szelek havára ismét „világraszóló”, 
de legalábbis a Kárpát-medencére szóló, sikeres 
eseményre kerül majd sor Isaszegen vagy valame-
lyik más testvértelepülésén.

Bodrogi Imre
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Sajtóközlemény

Isaszegen, a Dózsa György Mûvelôdési Otthon elôtti díszté-
ren 2009. március 20-ról 21-re virradó éjszaka ismeretlenek 
megrongálták az ott elhelyezett kültéri díszlámpákat, vala-
mint a buszmegállót jelzô táblát. A vandálok ezzel az elôze-
tes kárfelmérés alapján 700 000 Ft kárt okoztak a városnak.

A bejelentést követôen, 21-én 
a reggeli órákban érkezett a Péceli 
Rendôrôrs járôrszolgálata a helyszín-
re, majd a Gödöllôi Rendôrkapitány-
ság munkatársa segítségével lefoly-
tatták a helyszíni szemlét. Az azonnali 
intézkedésnek köszönhetôen végzett 
adatgyûjtés során hatóságunk látó-
körébe került két fiatal férfi, B. S., 18 
éves isaszegi, és Sz. J., 20 éves gödöl-
lôi lakos. A fenti két személy megala-

pozottan gyanúsítható volt azzal, hogy az éjszakai rongálást ôk 
követték el. Még azon a napon a kora délelôtti órákban elôál-
lították ôket a Gödöllôi Rendôrkapitányságon, ahol kihallgatá-
suk során beismerték, hogy a bûncselekményt ôk követték el.

Idôközben a nyomozást a rendôrség befejezte, és vád-
emelési javaslattal élt a Gödöllôi Városi Ügyészség felé. A két 
fiatal garázda személy tettéért akár 3 év börtönbüntetést is 
kaphat.  Péceli Rendôrôrs

Tisztelt Isaszegi Polgárok!

Az Együttmûködés Isaszegért Egyesület a segítségüket kéri 
lopás ügyében. Június 26-án döbbenten tapasztaltuk, hogy 
a Honvédsíroknál a szalonnasütô helynek kialakított rész-
rôl ismeretlenek eltulajdonítottak egy asztalt és egy padot. 
Ennek a helynek a kiépítése Pest Megyei Önkormányzati 
pályázaton nyert pénzbôl történt. Az eltulajdonított asztal 
és pad értéke kb. 100 000 Ft. Egyesületünk a feljelentést 
ismeretlen tettes ellen megtette.

Kérjük, amennyiben bármilyen információja van a lo-
pással kapcsolatban, telefonáljon, segítsen megtalálni a 
tetteseket. Járjunk nyitottabb szemmel, vigyázzunk együtt 
közös értékeinkre, történelmi pihenôhelyünkre, hogy ne 
fordulhasson elô ilyen többé. 

Bejelentés tehetô telefonon a rendôrségnek (28/452-
760) és az Egyesületnek (20/546-8524)

Együttmûködés Isaszegért Egyesület

Sporthírek

Az Isaszegi K.S.K. felnôtt labdarúgó csapatának eredményei:
2009. 05. 03. Isaszeg – Kisnémedi 1:3
2009. 05. 10. Isaszeg – Aszód 1:2
2009. 05. 16. Kerepes – Isaszeg 6:0
2009. 05. 23. Isaszeg – Tahitótfalu 4:1
Hátralévô mérkôzések a bajnokságból:
2009. 05. 31. Mogyoród – Isaszeg
2009. 06. 07. Isaszeg – Valkó
24 lejátszott mérkôzés után csapatunk az 5. helyen áll, 44 
pontot szerezve, 58:44-es gólaránnyal. Ezzel a helyezéssel 
csapatunk biztosította a 2009. augusztusában induló I/B 
osztályú szereplést.

Ligeti László, egyesületi elnök Véradás
2009. június 18-án, 

pénteken 
1300–1800 óráig 

a mûvelôdési házban.

Kérjük jöjjön el, ha egészségesnek érzi 
magát, segítse embertársait!

A helyi rendôri ügyelet telefonszáma: 
06-70/522-6517
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Amikor zsûritag voltam  
Isaszegen…

…több, kellemes meglepetés ért.
De kezdjük az elején: a Gödöllôi Lengyel Kisebbségi Önkor-

mányzat részérôl már évek óta járunk Isaszegre, hogy április 6-án 
lerójuk tiszteletünket az isaszegi gyôztes csata magyar és lengyel 
hôsei elôtt. Az idei ünnepség azonban különlegesre sikeredett: 
lelkes és elkötelezett szervezôk – itt elsôsorban a Székely házas-
párra gondolok – révén sikerült összekapcsolni a testvértelepü-
lések fesztiváljával, amelynek egyik résztvevôje a lengyelországi 
Bojanów város volt. Ez a kapcsolat adta az ötletet, hogy az iskolai 
diákság körében is népszerûsítsék a lengyel – magyar barátságot, 
aminek egyik legjobb módja egymás megismerése. Így került sor 
április 28-án a Ki tud többet Lengyelországról? vetélkedôre, és 
így kaptunk meghívást a zsûrizésre.

Az elsô meglepetés akkor ért, amikor a gyanúsan néptelen 
elôcsarnokon át beléptünk a mûvelôdési ház nagytermébe, és 
az teljesen tömve volt diákokkal, akik háromfôs csapatokban vál-
lalták a megmérettetést. Huszonhét versenyzô csapat állt ki a két 
iskolából! Ez a nagyfokú érdeklôdés Lengyelország iránt mélyen 
meghatotta a zsûriben keményen dolgozó dr. Csúcs Lászlónét, az 
OLKÖ elnökét, és dr. Rónayné Słaba Ewát, a lengyel nyelviskola 
igazgatóját is.

A második meglepetés a diákok jó felkészültsége volt a sokré-
tû ismeretekbôl: történelem, földrajz, turisztika, híres lengyel em-
berek, gasztronómia, stb. Köszönet illeti ezért egyrészt a felkészítô 
tanárokat, másrészt pedig a diákokat, akik szabadidejüket áldozták 
fel a felkészülésre. Csak maga a vetélkedô három órán át tartott.

A végén a zsûri kihirdette a gyôzteseket, akik értékes jutalom-
ban részesültek: lengyelországi és budapesti kirándulás, balatoni 
táborozás és lengyel témájú könyvek. Úgy érzem azonban, hogy 
ezen a délutánon nem voltak vesztesek, mindannyian nyertünk. 
Nyertünk azzal, hogy a rendezvény sikeres volt, jobban megismer-
tük egymást, és legfôképpen hozzájárultunk ahhoz, hogy a két nép 
történelmi jó kapcsolata erôsödjön.

Szabó László, 
a Gödöllôi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Lengyel gyerekek  
városunkban

A Testvértelepülések I. Fesztiválja és az Isaszegi Tör-
ténelmi Napok rendezvénysorozat keretében 2009. 
április 4–7. között kilenc bojanówi általános iskolás 
gyermek érkezett városunkba – a Ki tud többet Ma-
gyarországról? vetélkedô gyôztesei –, akiket az isaszegi 
gyerekek és szüleik már nagy szeretettel vártak.

Elsô nap a gödöllôi Grassalkovich Kastélyt tekin-
tették meg, majd a Pallasz horgásztónál magyar spe-
cialitást, bográcsgulyást vacsoráztak, amit néptánc és 
népdaléneklés követett. Az est zárásaként a diákok és 
tanáraik elénekelték a két nemzet himnuszát. 

Másnap Budapest látnivalóit tekintették meg a len-
gyel vendégek: a Sziklakórházat, a Vár látványosságait 
és fôvárosunk panorámáját. Isaszegen, a Testvérváro-
sok Gálamûsorának megtekintésével folytatódott a nap, 
ezt követôen kötetlen program keretében a Kôkereszt-
hez tartó fáklyás felvonuláson vagy a szálláshelyeiken 
tölthették el az estét a diákok.

Hétfôn délelôtt a Damjanich Iskolában a húsvéti 
népszokásokkal, míg ebédkor a Klapka Iskola konyhá-
jának fôztjével ismerkedtek a lengyel tanulók. Délután 
a Szoborhegyen interaktív huszárkodás és a Katonapal-
lagnál tartott megemlékezés, koszorúzás színesítette a 
programot. A lovasmenet és az isaszegi csata imitációja 
osztatlan sikert aratott. Így igyekeztünk emlékezetessé 
tenni a lengyel diákok és tanáraik látogatását, amit re-
méljük, hamarosan megismételhetünk!

Köszönet az általános iskolák tanárainak: Erdélyi Ka-
talinnak, Kelemen-Csiki Melindának, Verseczki Evelin-
nek és másoknak, akik vendégeink többnapos ittléte 
alatt biztosították a nagyszerû, igényes programokat, a 
felügyeletet, és nem utolsósorban köszönet azoknak a 
családoknak, akik önzetlenül hozzájárultak ahhoz, hogy 
a lengyel gyermekek jól érezzék magukat Isaszegen.

Adorjánné Fehér Éva
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A helyi önkormányzatokról szóló törvény jelentôs számú köz-
feladatot fogalmaz meg a települési önkormányzat számára. 
Isaszeg Város Önkormányzata e közfeladatok közül két fel-
adat, az egészséges ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés 
és -tisztítás elvégzésével a – kizárólag önkormányzati tulaj-
donú – Isaszegi Településüzemeltetési és Vízmû Közhasznú 
Társaságot bízta meg. 

A közhasznú társaság (továbbiakban: Kht.) jegyzett tôkéje 
8 530 000 Ft, mely 3 250 000 Ft készpénzbôl és 5 280 000 
Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

A cég felügyeletét a tulajdonos önkormányzat képvise-
lô-testülete által választott 3 tagú felügyelôbizottság látja el. 
A felügyelôbizottsági tagok az alapítótól független személyek.

A társaság az Alapító Okiratában meghatározott cél sze-
rinti tevékenysége utáni és a vállalkozási tevékenysége utáni 
adókötelezettséget érintô kedvezményt igénybe vette, ösz-
szege 1 599 000 Ft volt.

A társaság tartós adományozásra a tárgyév során nem 
kötött szerzôdést.

A társaságnak az adózás rendjérôl szóló törvény szerinti 
köztartozása nem állt fenn, így a kedvezmények igénybe-
vételére jogosult.

A társaság vízmû üzletágának fejlesztési hitele JCB árok-
ásógép vásárlásra 286 000 Ft, 2 db VW kisteherautó vásár-
lásra 1 477 000 Ft.

A társaság a tárgyévben közhasznú tevékenységéhez 
(vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés és -tisztítás) állami támo-
gatást nem vett igénybe.

A társaság cél szerinti tevékenységéhez használt irodáját 
Isaszeg Város Önkormányzatától bérli. A társaság üzemelte-
ti a vízmû létesítményeit, mûtárgyait és vezetékeit, valamint 
a szennyvízelvezetés és -tisztítás létesítményeit, mûtárgyait, 
közterületi átemelôit, a szennyvíztisztító telepet és a szenny-
vízcsatorna hálózatot, melyeket Isaszeg Város Önkormányza-
tától bérel, a használatért bérleti díjat fizet.

A beszámolási idôszakban a közmûvekre fizetett bérleti 
díj összege 7 300 000 Ft.

A társaság a tárgyévben az amortizáció és az elôzô 
évi mérleg szerinti eredmény felhasználásával összesen 
26 353 000 Ft összegû – az alábbiakban részletezett – be-
ruházást, illetve fejlesztést valósított meg, amely tartalmazza 
a kisértékû tárgyi eszközök értékét is. 

Megvalósított beruházások:
– JCB 3CX árokásógép 2008. évi részlete  3 199 000 Ft
– 2 db kisteherautó vásárlás 2008. évi részlete
  2 475 000 Ft
– Másológép 340 000 Ft
– 2 db motoros fûkasza 343 000 Ft
– Utánfutó 150 000 Ft
– Áramfejlesztô 565 000 Ft

– Magasnyomású mosó 176 000 Ft
– Nyitott konténer (szennyvíztisztítótelepre) 195 000 Ft
– Számítógép 154 000 Ft
– 1/A vízmûkút bekötése, vasút alatti új vezetéképítés
  18 032 000 Ft
– Szennyvízátemelô rekonstrukció 273 000 Ft
– Kisértékû tárgyi eszközök (100 000 Ft alatt) 451 000 Ft

A társaság befektetett eszközeinek fordulónapi állománya 
101 546 000 Ft.

A közhasznú szerzôdés rögzíti, hogy a társaság a köz-
hasznú tevékenységként végzett vízszolgáltatási, szennyvíz-
elvezetési és -tisztítási tevékenységéhez önkormányzati tá-
mogatást nem vesz igénybe. A társasághoz így cél szerinti 
önkormányzati támogatás nem érkezett.

A társaság a beszámolási idôszakban folyamatosan vé-
gezte Isaszeg városban és Szentgyörgypusztán az ivóvíz szol-
gáltatást, Isaszeg városban a szennyvízelvezetést és -tisztí-
tást. A vízszolgáltatás árbevétele 79 763 000 Ft, nyeresége 
10 140 000 Ft. A szennyvíz ágazat árbevétele 75 664 000 Ft, 
nyeresége 3 800 000 Ft.

A Kht. a tulajdonos önkormányzat felé – az alábbiak sze-
rint – jelezte a víziközmûveken elvégzendô legsürgôsebb be-
ruházási feladatokat:
– Szentgyörgypusztát be kell kötni a városi ivóvíz- és 

szennyvízhálózatba.
– A szennyvíztisztító telepet a már elnyert KEOP I. fordulós 

pályázati támogatás felhasználásával át kell építeni, eh-
hez be kell nyújtani a II. fordulós pályázatot.

A társaság mérleg szerinti eredménye 12 527 000 Ft, melyet 
a tulajdonos döntése szerint az alábbiakra használhat fel:
– árokásó gép beszerzéséhez igénybe vett hitel 2009. év-

ben esedékes törlesztôrészletéhez 286 000 Ft
– 2 db új kistehergépkocsi vásárlásra igénybe vett hitel 2009. 

évben esedékes törlesztôrészletéhez 1 477 000 Ft
– 1/A vízmûkút kútgépészeti szerelés, villamosenergia-ellá-

tás, irányítástechnika 3 264 000 Ft
– Kossuth – Rákóczi – Ady utcai körforgalom vízvezeték át-

építés 5 000 000 Ft
– Rákóczi utcai meglévô benzinkútnál vízvezeték átépítés
  2 500 000 Ft

Az Isaszegi Településüzemeltetési és Vízmû Kht 2008. év-
ben közhasznú tevékenységét a vonatkozó törvények és 
egyéb jogszabályok betartásával végezte.

A közhasznúsági jelentés és a tárgyévi beszámoló elfoga-
dását a könyvvizsgáló és a felügyelôbizottság támogatta, így 
azt a tulajdonos önkormányzat képviselô testülete a 2009. 
május 21-i ülésén elfogadta.

Ritecz György, ügyvezetô

Az Isaszegi Településüzemeltetési és Vízmû Közhasznú 
Társaság Közhasznúsági jelentése a 2008. gazdasági évrôl



14 isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

 
helyen isaszegen

autós iskola
Az akkreditált Bag Band Bt.

Továbbra is korrekt elméleti és gyakorlati képzéssel
„Sm”, „A1”, „A” és „B” kategóriákban tanfolyamot indít

június 18-án (csütörtökön) 
és július 16-án

a vállalkozók házában (Isaszeg, Rákóczi u. 12.)

17.00 órai kezdettel.
Jelentkezni lehet:

A helyszínen a tanfolyam indításakor, valamint
Fekete gábor oktatónál, telefon: 20/325-8865

Palaga Mariann szervezônél, telefon: 28/632-871, 30/285-0757
isaszeg, ady endre utca 13.

új

Nyilv. szám: 13-0386-04 www.bagband.hu Akkr. lajstromszám: 1245

T

Homoki és Társa Jármûvezetô-képzô Kft.
Gödöllô, Vasútállomás • tel./fax: 28/413-866 • mobil: 30/977-8800
Nyilvántartási szám: 13-0091-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-0084

Tanuljon nálunk vezetni!
Személygépkocsi-vezetôi és motoros tanfolyamot indítunk

SZÁMÍTÓGÉPES GYAKORLÁSSAL

MINDEN HÓNAP ELSÔ HÉTFÔJÉN 
2009. június 8-án és július 6-án 18 órakor. 
Helyszín: Isaszeg, Mûvelôdési Otthon.

Felvilágosítás és részletes információ: Kôrösi József szakoktatónál a 20/966-1439, 
és Csajkovszki Évánál a 30/569-9195 telefonszámon, Kis Sándor szakoktatónál 
(30/211-1430) jogosítvánnyal rendelkezôk számára gyakorlási lehetôség ügyében.
E-mail: info@homokikft.hu • Honlap: http://www.homokikft.hu

Mindenkor és mindenhol az Önök szolgálatában!
Gödöllô, Vasútállomás • Hétfôtôl csütörtökig: 8–16 óráig, pénteken: 8–13 óráig.
Telefon: 28/413-866, 30/977-8800 • Iskolavezetô: Homoki László

Jármûkezelési vizsga Gödöllôn, elméleti és forgalmi vizsga Vácon!

Dr. Szeredi Levente
2117 Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13.

Telefon: 20/353-4547 • e-mail: szeredil@t-online.hu

Rendelési idô: 
Hétfô, szerda, péntek: 19–20 óráig

Kedd, csütörtök: 18–20 óráig
(sürgôs esetben hétvégén és ünnepnapon is)

iGÉnY ESETÉn HÁZHOZ iS MEGYEK

20/851-4368 · la4@la4.hu

LA4 Média Kft.
Isaszeg, Vörösmarty u. 5.

www.la4.hu

minden, am
i nyom

da

Teljeskörû  
nyomdai kivitelezés  

rövid határidôvel, házhoz- 
szállítással, kedvezô áron.

www.picishop.huÚj Számítógép 
haSznált Számítógép
értékesítés, javítás, bôvítés, 
karbantartás

Cím: Isaszeg, ady Endre u. 1.
nyitva: h: 1200–1800, K–p: 1000–1800

telefon: 28/495-084, e-mail: info@picishop.hu

SzíneSfém-, acél-,  
vaS- éS fémhulladék  

felváSárláSa 

minden mennyiségben Isaszegen, 
a Május 1. utca 47. szám alatt.

Telefon: 06-20/234-0344

Lapunk hirdetésméretei és díjai
Méret 

(szélesség × magasság)
Díj 

(Ft + ÁFA)

1/1 oldal 181 × 262 mm 80 000,–

1/2 oldal
álló: 87,5 × 262 mm
fekvô: 181 × 128 mm

40 000,–

1/4 oldal
álló: 87,5 × 128 mm
fekvô: 181 × 61 mm

20 000,–

1/8 oldal
87,5 × 61 mm

vagy 181 × 27,5 mm
10 000,–

1/16 oldal 87,5 × 27,5 mm 6 000,–

Színes felár: 50%
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Hétközi és hétvégi  
összevont ügyeletek
2009. június
01. Dr. Kürti József 16. Dr. Kürti József

02. Dr. Horváth Anna 17. Dr. Eszlári Egon

03. Dr. Eszlári Egon 18. Dr. Tordai Gábor

04. Dr. Tordai Gábor 19. Dr. Eszlári Egon

05. Dr. Kürti József 20. Dr. Horváth Anna

06. Dr. Tordai Gábor 21. Dr. Horváth Anna

07. Dr. Tordai Gábor 22. Dr. Kürti József

08. Dr. Kürti József 23. Dr. Horváth Anna

09. Dr. Horváth Anna 24. Dr. Eszlári Egon

10. Dr. Eszlári Egon 25. Dr. Tordai Gábor

11. Dr. Tordai Gábor 26. Dr. Horváth Anna

12. Dr. Horváth Anna 27. Dr. Kürti József

13. Dr. Eszlári Egon 28. Dr. Kürti József

14. Dr. Eszlári Egon 29. Dr. Horváth Anna

15. Dr. Horváth Anna 30. Dr. Kürti József

2009. július
01. Dr. Eszlári Egon 06. Dr. Kürti József

02. Dr. Tordai Gábor 07. Dr. Horváth Anna

03. Dr. Kürti József 08. Dr. Eszlári Egon

04. Dr. Tordai Gábor 09. Dr. Tordai Gábor

05. Dr. Tordai Gábor

Dr. eszlári egon: Hunyadi u. 19. Tel.: 493-288
Dr horváth anna: Botond u. 12. Tel.: : 493-250, 
 mobil: 30/591-7086
Dr. tordai gábor: Aulich u. 3. Tel.: 493-302
Dr. kürti József: Csata u. 2. Tel.: 495-238 
hétközi, hétvégi ügyelet telefonszáma: 70/387-2685
A hétközi ügyelet héfôtôl csütörtökig 15.30-kor kezdôdik, és 
másnap reggel 7.30-ig tart. Pénteken 12.00-kor kezdôdik, 
és szombat reggel 7.30-ig tart. A hétvégi ügyelet szombat 
7.30-tól hétfô 7.30-ig tart. Délutáni rendelés a mindenkori 
ügyeletes rendelôjében 16.30–17.30-ig.
gyógyszertárak nyitvatartása szombat–vasárnap: 
ezüstkehely Patika: páros héten 8–12 óráig,
liget Patika: páratlan héten 8–12 óráig.
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Mobiltelefonról való hívás esetén: 28/420-844

Júniusi állatorvosi ügyelet
Vi. 6–7.

Dr. csizmadi sándor
30/951-8590

Kistarcsa, Malom u. 2.

Vi. 13–14.
Dr. szeredi levente

20/353-4547
Isaszeg, Gyöngyvirág u.

Vi. 20–21.
Dr. Fityus Dorottya

30/440-3863
Pécel, Tarcsai u. 16.

Vi. 27–28.
Dr. rédling tibor

30/966-8415
Kistarcsa, Váczi u. 2.

Júniusi traffipax információ

Anyakönyvi hírek
2009.04.15 – 2009.05.15. közötti idôszak 
eseményeirôl

születések:

Kiss-Richter Botond Magyar utca 17.
Kanalas Krisztián Belsômajori utca 61. 
Várszegi Olivér Bartók Béla utca 6.
Friedl Levente Márk Bartók Béla utca 37.
Hursán Luca Bartók Béla utca 18. 
Ivony Dorka Névtelen utca
Veres Viktória Nóra  Bacsó Béla utca 4.
Pellegrini Lilianna Tompa Mihály utca 32.

házasságkötések:
Tarjáni Ágnes és Berta Péter
Abdelhamid Nóra és Al-Mahdawi Yasir
Csontos Eszter és Illés József Attila
Csiby Réka Mária és Szilágyi Antal

Az örömteli eseményekhez, szeretettel gratulálunk!

halálesetek:

Góra István (53 éves)  Damjanich utca 13/a.
Fazekas Józsefné Szabadkai Veronika (82 éves) 
 Thököly utca 2.
Laskovics Imréné Aszódi Mária (75 éves)
 Dobó István utca 3.
Bollobás József (71 éves) Tavaszmezô utca 9.
Szabó Lászlóné Kiszel Katalin (65 éves) 
 Jókai utca 1.
Orsovai László (63 éves) Vadász utca 20.
Stefanek Istvánné Hublik Mária (67 éves) 
 Martinovics utca 10.
Juhász Ferenc (57 éves) Toldi utca 22.
Szmolicza István (74 éves) Bercsényi utca 35.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Abdelhamid Mohamedné , anyakönyvvezetô

01: Valkó, Vácszentlászló
02: Dány, Zsámbok
03–04: Gödöllô
05: Mogyoród, Kistarcsa
06: Csömör, Kerepes
07: Kistarcsa, Kerepes
08: Pécel
09: Isaszeg
10: Gödöllô
11: Zsámbok, Dány
12: Gödöllô
13–14: Isaszeg, Pécel
15: Nagytarcsa, Kistarcsa

16–17: Kerepes, Mogyoród
18: Gödöllô
19: Isaszeg
20: Pécel
21: Isaszeg, Pécel
22: Gödöllô
23: Mogyoród, Kistarcsa
24: Kistarcsa, Kerepes
25–26: Pécel, Isaszeg
27–28: Gödöllô
29: Vácszentlászló, Valkó
30: Dány, Zsámbok
31: Gödöllô
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Pedagógusnapi köszöntô Megszépül a bölcsôdénk

lapzártakor érkezett a hír, 
miszerint a Polgármeste-
ri hivatal által készített 
pályázaton az aprókfal-
va bölcsôde épületének 
akadálymentesítésére és 
felújítására 14 millió 170 
ezer Ft-ot nyert az önkor-
mányzat.

Te iskolám, adni tanító 
tiszta szavú tiszta bötüjû 
kiskátém! Hogy világít piros szád 
piros kerek pötty fehérszín arcon: 
„gyer ide. Ide tett a csókod!”

Két kezed homlokomon 
s szívem harmónikáján... 
elfeledtem volt a dalt már 
mit Éden óvodája ápolt belém 
s lám tudom ismét.

Utam okát megmondod 
ha kérdem tôled. 
Ferdén jár tollam sorsom papírján? 
Te kezem alá igazítod életünket 
s rend van, édes!

Csak hozzád kell hordanom 
tetteim limjét-lomját 
(szeret a gyerek kincsért túrni tarka szemétben) 
te csak megforgatod okos kezedben, amit találtam: 
s válik belôle házacska, bábu 
értelmes játék. 
Amibôl semmi se lett, megköszönöd nekem: 
s íme ajándék.

 Lesznai Anna: Tanítóm


