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Vezércikk
Trianon – 1920. június 4. 
Néhány éve újra lehet már beszélni róla, még ha nem is 
mindenkit foglalkoztat ez a téma. Azon töprengtem, mi-
lyen új gondolatokat lehet errôl elmondani, hogy ne legyen 
elcsépelt, hiszen az ehhez a tragédiához méltatlan volna. 
A két háború között kivétel nélkül valamennyi költônk fájdal-
masan szép gondolatokkal vigasztalt, tartotta a lelket a Kár-
pát-medence magyarjaiban. Mindenki tudja, hogy a vesz-
tes világháború után, a versailles-i békeszerzôdéssel 
Magyarország elvesztette területeinek kétharmadát, 
lakosságának közel 60%-át. Az elcsatolt területek la-
kosságának 30%-a magyar volt, ez több mint 3 
millió embert jelent. Ehhez hasonlóan kegyetlen 
és igazságtalan ítélet nem sok volt a világban.

Azt is sokszor hallottuk már, hogy a trianoni 
döntés hátterében a francia hatalmi politi-
ka állt, amely a Monarchia szétdarabolá-
sa kapcsán kisebb nemzetállamok 
létrehozását végezte. Ezzel meg-
szüntetett egy németbarát nagy-
hatalmat, és védôpajzsot vont 
Európa és az oro-
szok közé.

Arról is hallot-
tunk már, hogy 
amikor a magyar 
delegációt meg-
hallgatták, a kocka 
már el volt vetve. 
A magyarok felké-
szülten érkeztek a 
tárgyalásokra. Gróf 
Apponyi Albert három 
nyelven – angolul, fran-
ciául, olaszul – elmondott beszéde után többen 
(köztük Loyd George brit miniszterelnök és az 
olasz küldöttség is) a szerzôdés újratárgyalását 
kérték, de mivel aláírásokkal lezárt szerzôdések 
voltak, és a magyarok meghallgatása pusztán 
formaság volt, mindez elmaradt.

Tudjuk, hogy még a gyôztesek közül is sokan 
elítélték ezt a rablóbékét, amely magában hor-
dozta a világháború folytatását.

Értetlenül állok a tények elôtt, és nem ér-
tem, hogy mindez miért velünk történt.

Elmúlt több mint 90 év, s lassan elmorzso-
lódnak a határainkon kívül rekedt magyarok. So-

kan egyszerûbbnek érzik az utódállamokban ha „asszimilá-
lódnak”. Magyarországról azzal is siettetik ezt a folyamatot, 
hogy románnak, tótnak vagy ukránnak nevezik ôket. Az anya-
országban is súlyos demográfiai problémák vannak, nem 
születnek magyarok, mert nehézségekre hivatkozva nem 
vállaljuk gyermekeink megszületését. Azóta a kívül rekedt 

területeken élô magyaroknak azt is meg kellett élni-
ük, hogy az anyaország megtagadta ôket. A szomorú, 
december 5-i népszavazás kudarcát bizonyos körök 
gyôzelemnek ítélték.

Vannak boldogabb nemzetek, akik örömmel 
ünneplik életük sikeres múltját. Nekünk sok ün-
nepünkben jelen van a gyász, de az is igaz, hogy  

„…annyi balszerencse közt / Oly sok viszály 
után /Megfogyva bár, de törve nem / Él 

nemzet e hazán.”
Dr. Kardos Gábor
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Emlékezzünk idén is 
Trianonra 2011. június 

4-én 18 órától tartandó 
emlékmûsor keretében 

a Hôsök és Áldozatok 
emlékparkjában, melyet a 

Történelmi Vitézi Rend és a 
Dózsa György Mûvelôdési 

Otthon szervez. A mûsorban 
fellépnek a Klapka György 

Általános Iskola és AMI és a 
Damjanich János Általános 
Iskola tanulói, valamint az 

Isaszegi Asszonykórus.
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önkormányzati hírek
Képviselô-testületi határozatok
• A Képviselô-testület 2011. május 17-i ülésén a polgár-

mesteri tájékoztatót tudomásul vette, a megtett intézkedé-
seket jóváhagyta.

• Elfogadta az Isaszegi Vízmû Kft. 2010. évi beszámolóját 
és közhasznúsági jelentését, a 2010. évi gazdálkodásának 
és éves beszámolójának felülvizsgálatáról szóló könyvvizs-
gálói és felügyelôbizottsági jelentést, továbbá a 2010. évi 
7 283  000 Ft adózott eredményét a Kft. eredménytartalé-
kába helyezte. A Képviselô-testület jóváhagyta a Kft. 2011. 
évi üzleti tervét, az SZMSZ-ét, valamint figyelembe véve az 
SZJA-val kapcsolatos jogszabályváltozásokat, jóváhagyta a 
Kft. dolgozóinak 2,5%-os bérfejlesztését. A Vízmû Kft. ügy-
vezetôjét, Ritecz Györgyöt egyhavi, 345 000 Ft összegû 
jutalomban részesítette, megbízási díját 365 000 Ft ösz-
szegben állapította meg.

• Megbízta Balog Istvánnét a Klapka György Általános Iskola 
és AMI vezetôi feladatainak ellátásával 5 év idôtartamra, 
illetményét 383 973 Ft-ban állapította meg.

• Pályázatot ír ki aljegyzôi álláshely betöltésére.
• Jóváhagyta Isaszeg város Települési Egészségtervét, amely-

nek koordinálásával Palaga Sándornét bízta meg. 
• Tudomásul vette az Ozirisz Kft. élelmiszernyersanyag-be-

szállításra vonatkozó áremelését 2011. június 1-tôl, amely-
nek várható hatása az év hátralévô részére 273 299 Ft.

• Engedélyezte a 2011/2012-es nevelési évben a Bóbita 
Óvodában 5, a Hétszínvirág Óvodában 8 óvodai csoport 
indítását, továbbá minden csoportban a maximális létszám 
20%-kal történô túllépését. 

• A 2011/2012-es tanítási évben a Damjanich iskola nor-
mál tagozatán 2 elsô osztály indítását és 1 napközis cso-
portot, SNI tagozatán 4 összevont és 1 napközis csoportot, 
a Klapka iskolában pedig 3 elsô osztály indítását és 3 nap-
közis csoport mûködését engedélyezte.

• A Képviselô-testület úgy döntött, hogy megvizsgálja egy 
új csoportszoba kialakításának lehetôségeit a Hétszínvirág 
Óvodában.

• Módosította a Damjanich iskola, a Bóbita és a Hétszín-
virág Óvoda alapító okiratát, valamint a két óvoda neve-
lési programját, továbbá a Klapka iskola és a Damjanich 
iskola pedagógiai programját. Elfogadta mindkét óvoda 
2010/2011-es nevelési évrôl szóló beszámolóját.

• Jóváhagyta a „Segítôkéz” Családsegítô és Gyermekjóléti 
Szolgálat, valamint a jegyzôi gyámhatóság 2010. évi be-
számolóját.

• 2011. május 18-i hatállyal módosítására került az avar és 
kerti hulladék égetésérôl szóló 12/2009. (IV. 17.) rende-
let: „…a település teljes területén az avart és kerti hulla-
dékot kizárólag február 15-tôl május 15-ig, szeptember 
15-tôl november 15-ig keddi, szerdai és pénteki napo-
kon 10.00 órától 18.00 óráig, valamint június, július, 
augusztus hónapban minden második pénteken 10.00 
órától 18.00 óráig szabad égetni.” A rendelet megszegé-
se 50 000 Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható.

• A Testület a civil szervezetek programjainak megvalósításá-
ra beadott pályázatokat elbírálta, és a következô támogatá-
si összegekrôl döntött: 

 – SEBI GYM Egyesület 75 000 Ft 
 – Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány 292 800 Ft
 – Isaszegi Sport Egyesület 200 000 Ft
 – Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre 80 000 Ft
 – Együttmûködés Isaszegért Egyesület 200 000 Ft
• A nyári táborozások, szabadidôs programok megvalósítá-

sára beadott pályázatokat az alábbiak szerint támogatja: 
– Bóbita Óvoda  

nyári szabadidôs program, kirándulások 70 000 Ft
– Tornádó Hungary Sport Kft. tánctábor 50 000 Ft
– Damjanich János Általános Iskola  

középiskolai felvételire elôkészítô tábor 110 000 Ft
– Klapka György Általános Iskola és AMI 

~ matematika tábor 80 000 Ft
 ~ Zamárdi-tábor 80 000 Ft
 ~ napközis zene- és sporttábor 30 000 Ft
 ~ német nyelvi tanulmányút 80 000 Ft
 ~ Zamárdi nyári tábor 70 000 Ft
– GENKI Wado Karate és Szabadidôsport Egyesület 

nyári edzôtábor 70 000 Ft
– Hétszínvirág Óvoda 

nevelési évet záró kirándulás 70 000 Ft
– Kid Car Kresz suli 

KrESZ-tábor, napközis tábor 30 000 Ft
– Dózsa György Mûvelôdési Otthon és Múzeum 

nyári napközis tábor, nyári szabadidôs tábor 80 000 Ft
– Római Katolikus Egyházközség Isaszeg 

hittanos tábor 200 000 Ft
– „Hadak útja” Lovas Sportegyesület 

Póni Tanya Nyári Napközis Tábor 30 000 Ft
– „Segítôkéz” Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat 

~ vakáció játszóház 2011 90 000 Ft
 ~ napközi jellegû szabadidôs tábor 52 000 Ft
– Isaszegi Református Egyházközség 

„Nyári hittanos tábor” 6–12 év közötti gyerekek igei  
nevelése, játékok, kirándulás, sportolás 60 000 Ft

Önkormányzati  
képviselôk fogadóórája 
Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy Dr. Kardos 
Gábor alpolgármester, valamint Czeglédi Sándor-
né és Bajusz Dániel képviselôk minden hónap elsô 
keddjén 1730–1830 óra között fogadóórát tartanak a 
Rákóczi utca 12. szám alatt.
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Álláspályázat

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselô-testülete a fenn-
tartásában mûködô Bóbita Óvoda (2117 Isaszeg, Vadász 
u. 2.) óvodavezetôi állására pályázatot ír ki, a 105/2011. 
(IV. 26.) számú képviselô-testületi határozat szerinti tarta-
lommal.
A pályázatot meghirdetô szerv: Isaszeg Város Önkor-
mányzat Képviselô-testülete, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.
A meghirdetett munkahely címe, a munkakör, a 
megbízás idôtartama: Bóbita Óvoda, 2117 Isaszeg, Va-
dász utca 2. A betöltendô munkakör: óvodavezetô. A ma-
gasabb vezetôi megbízástól számított 5 év.
Képesítési és egyéb feltételek: felsôfokú iskolai vég-
zettség, szakképzettség, pedagógus szakvizsga, legalább öt 
év szakmai gyakorlat, magyar állampolgárság, 18 életév be-
töltése, büntetlen elôélet.
Juttatások: Kjt. szerinti illetmény és pótlék.
A pályázathoz csatolni kell:
1. a legfontosabb személyi adatokat, szakmai önéletrajzot,
2. az iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát,
3.  az intézmény vezetésére vonatkozó programot, hely-

zetelemzésre épülô szakmai elképzelést,

4.  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
5.  nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a 

pályázat elbírálásában közremûködôk a pályázatba be-
tekintsenek, nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a Képvise-
lô-testület.

Pályázati cím: Isaszeg Város Polgármestere, 2117 Isa-
szeg, rákóczi u. 45.

A borítékra rá kell írni: „Bóbita Óvoda – Óvodavezetôi 
pályázat 2011/2”.

A pályázatokat ajánlott küldeményként, két példányban 
kérjük.
A pályázat benyújtásának határideje: A KSZK hon-
lapon való megjelenéstôl számított 30. nap: 2011. július 
29.

A KSZK honlapon való megjelenés ideje: 2011. június 
29.
A pályázat elbírálásának határideje: A 2011. augusz-
tusi képviselô-testületi ülés.
Az állás betöltésének idôpontja: 2011. augusztus 15.
A pályázat benyújtásához tájékoztatást lehet kérni: 
Hatvani Miklós polgármester, 28/584-105.

Megváltoztak a városi címer  
használatának feltételei

Értesítjük Isaszeg város lakosságát, a városban tevékenykedô szervezete-
ket, hogy Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselô-testülete a 2011. 
április 26-i ülésén módosította a városi zászló és címer használatáról szó-
ló 5/1993. (III. 12.) önkormányzati rendeletét. A rendelet teljes szövege 
megtekinthetô a www.isaszeg.hu honlapon a Jogszabályok/Hatályos ren-
deletek címszó alatt.

A legutóbbi rendeletmódosítás szerint a város címere – a rendelet 2.§-
ában írt eseteket kivéve – kizárólag ajándék-, dísz- és emléktárgyakon tün-
tethetô fel. A címerhasználatot ezekben az esetekben a Képviselô-testület 
Ügyrendi, Jogi és Önkormányzati Koordinációs Bizottsága engedélyezi.

A címerhasználat engedélyezése iránti kérelem Isaszeg Város Önkor-
mányzat Képviselô-testületének Jogi, Ügyrendi és Önkormányzati Koor-
dinációs Bizottságához címezve a Polgármesteri Hivatal titkárságán nyújt-
ható be. Az eljárás megindításának megkönnyítése érdekében a kérelem 
nyomtatvány a titkárságon rendelkezésre áll. A kérelem benyújtása illeték-
mentes.

A bizottság a beérkezett kérelmeket a beérkezésük sorrendjében, a 
soron következô – havonkénti gyakorisággal tartott – ülésén tárgyalja meg 
és bírálja el.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a város címerét aján-
dék-, dísz- vagy emléktárgyakon fel kívánják tüntetni, azt a fentiek szerint 
engedélyeztetniük szükséges. 

Ilyen módon elkerülhetô a város címerének engedély nélkül vagy at-
tól eltérô módon történô használata, amely szabálysértésnek minôsül, és 
50 000 Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható.

Felhívás

Isaszeg Város Polgármesteri Hivatala felhívja 
a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az élelmi-
szerláncról és hatósági felügyeletérôl szóló 
2008. évi XLVI. törvény 17.§ (4) bekezdése 
és az 50.§-a szerint: a földhasználó köte-
les az adott év június 30. napjáig az ingatla-
non a parlagfû bimbójának kialakulását meg-
akadályozni, és ezt követôen ezt az állapotot 
a vegetációs idôszak végéig folyamatosan 
fenntartani!

Az a földhasználó, aki e kötelezettségének 
nem tesz eleget, a fertôzött terület nagysá-
ga, illetve az ingatlan belterületen vagy kül-
területen való elhelyezkedése függvényében 
15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedô ösz-
szegû növényvédelmi bírság megfizetésé-
re kötelezhetô, és el kell rendelni a közérdekû 
védekezést, melynek költségét az ügyfél viseli.

Kérjük, hogy fenti kötelezettségének min-
denki tegyen eleget az allergiás megbetege-
dések visszaszorítása, Isaszeg jó levegôjének 
megôrzése, valamint a hátrányos jogkövetkez-
mények elkerülése érdekében.

Parlagfûvel fertôzött területek hivatali idô-
ben a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 
személyesen, vagy a 28/583-100-as telefon-
számon, továbbá írásban jelenthetôk be.
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Közérdekû elérhetôségek
Isaszeg Város Polgármesteri 
hivatal címe: Isaszeg, Rákóczi utca 
45. Telefon: 28/583-100, fax: 28/583-
118, e-mail: hivatal@isaszeg.hu

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfo-
gadási rendje: hétfôn: 13.00–16.00-ig; 
szerdán: 8.00–12.00-ig és 13.00–16.00-
ig; pénteken: 8.00–12.00-ig

Közvetlen elérhetôségek:
Titkárság: 28/583-105
Gazdálkodási és adó osztály:  
28/583-112
Adóiroda: 28/583-113
Építési és beruházási osztály: 
28/583-116
Közigazgatási osztály: 28/583-111
Szociális és igazgatási iroda:  
28/583-107
Humánerôforrás és Közoktatási 
osztály: 28/584-590
Városüzemeltetési osztály:  
28/582-712  
Anyakönyvvezetô, népességnyil-
vántartás: 28/583-117
hétfô: 13.00–18.00, szerda: 8.00–12.00 
és 13.00–16.00, péntek: 8.00–12.00

Ügyfélszolgálati Iroda: 
hétfô: 8.00–12.00, 13.00–18.00 óráig, 
kedd: 8.00–12.00, 13.00–16.00 óráig, 
szerda: 8.00–12.00, 13.00–16.00 óráig, 
csütörtök: 8.00–12.00, 13.00–16.00 
óráig, péntek: 8.00–12.00 óráig

A polgármester minden héten hétfôn 
8.00–12.00 óra között, a jegyzô min-
den hónap harmadik hétfôjén 8.00-tól 
12.00 óráig fogadja az ügyfeleket

a területileg illetékes  
okmányiroda  
címe: Pécel, Kossuth tér 1. Telefon: 
28/455-733, fax: 28/455-733, web: 
www.pecel.hu 
Az okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
hétfô: 8.00–10.00, 13.00–15.30  
behívott ügyfelek: 8.00–11.00, 
15.30–17.00  
kedd: 8.00–10.00, 13.00–14.30  
behívott ügyfelek: 10.00–11.00, 
14.30–15.00  
szerda: 8.00–10.00, 13.00–15.00  
péntek: 8.00–11.00

Földhivatal címe: Gödöllô,  
Ady Endre sétány 60.
Levélcím: 2101 Gödöllô, Pf. 390.  
Telefon: 28/514-305, 28/514-315,  
fax: 28/514-306,  
e-mail: godollo@takarnet.hu 

dózsa György mûvelôdési 
Otthon címe: Isaszeg, Dózsa György 
u. 2. Telefon/fax.: 28/582-055. Igazgató: 
Verseczkyné Sziki Éva.  
Web: www.isaszegmuvotthon.hu,
e-mail: isaszegmuvotthon@citromail.hu

Jókai mór Városi könyvtár
címe: Isaszeg, Dózsa György u. 2.  
Telefon: 28/582-045, fax: 28/582-046,  
e-mail: isaszeg@vk-isaszeg.bibl.hu, 
web: www.jokai-bibl.hu

Isaszegi Falumúzeum címe: 
Isaszeg, Madách u. 15. Munkaidôben 
hívható mobiltelefon (9–17 óra között): 
70/337-8978. Telefon/fax: 28/582-280, 
28/582-281.  
E-mail: falumuzeum@fotnet.hu

Gábor dénes Óvoda, általános 
Iskola, Gimnázium és szak-
középiskola címe: Isaszeg, Gábor 
Dénes köz 1. Telefon/fax: 28/496-206, 
28/496-205, mobil: 30/371-8339

általános iskolák
Klapka György Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény címe: Isaszeg, Kossuth Lajos 
utca 85. Telefon: 28/495-708. 
Vezetô: Balogh Istvánné. E-mail: 
balog-ine@klapka-isaszeg.sulinet.hu, 
klapka@klapka-isaszeg.sulinet.hu,  
web: www.klapka-isaszeg.sulinet.hu

Damjanich János Általános Iskola  
címe: Isaszeg, Madách Imre utca 1.  
Telefon: 28/582-250. 
Vezetô: Koháry Orsolya. E-mail:  
damjanich@damjanich-iszeg.sulinet.hu, 
web: www.damjanich-iszeg.sulinet.hu

Óvodák
Bóbita Óvoda címe: Isaszeg, Vadász 
utca 2. Telefon: 28/495-206. Vezetô: 
Szabóné Kiss Márta.  
Web: www.bobita.genki.hu

Hétszínvirág Óvoda címe:  
Isaszeg, Madách Imre utca 11.  
Telefon: 28/582-230, 28/582-231.  
Vezetô: Skultétiné Pál Judit. 
Web: 1ovoda.gportal.hu

aprók Falva Bölcsôde  
címe: Isaszeg, Móricz Zsigmond utca 
14. Telefon: 28/495-490.  
Vezetô: Bálint Lászlóné

segítôkéz családsegítô és 
Gyermekjóléti szolgálat címe: 
Isaszeg, Móricz Zsigmond utca 12. 
Vezetô: Bakajsza Anna,  
telefon: 28/494-042.

A mentôk ingyenes hívószáma: 
104, mobiltelefonról való hívás esetén: 
28/420-840

Pest megyei betegjogi  
képviselô: Dr. Mina András,  
telefon: 20/489-9577

ellátottjogi képviselô:  
Ipacs Piroska, telefon: 20/489-9592

háziorvosok
Dr. Eszlári Egon címe: Hunyadi u. 19.  
Telefon: 28/493-288, mobil: 20/958-
8639
Rendelési ideje: hétfô: 7.30–11.30, 
kedd: 7.30–11.30, szerda: 7.30–11.30 
és 16.30–17.30, csütörtök: 7.30–11.30, 
péntek: 7.30–11.30

Dr. Tordai Gábor címe: Alulich utca 3.  
Telefon: 28/493-302 
Rendelési ideje: hétfô: 8.00–12.00, 
kedd: 12.00–16.00, szerda: 8.00–12.00, 
csütörtök: 12.00–18.30, péntek: 
9.00–12.00

Dr. Kürti József címe: Csata utca 2.  
Telefon: 28/495-238 
Rendelési ideje: hétfô: 7.30–11.30, 
kedd: 15.00–19.00 (dolgozók részére) 
szerda: 7.30–11.30, csütörtök: 7.30–
11.30, péntek: 7.30–11.30. Rendelési 
idô elôtt fél órával beteget nem fogad

Gyermekorvosok
Dr. Horváth Anna címe:  
Isaszeg, Botond utca 7.  
Telefon: 28/493-250
Rendelési ideje:  
hétfô: 8.00–12.00, kedd: 14.00–17.00, 
szerda: 8.00–11.00, egészséges tanács-
adás (csecsemôkortól): 11.00–14.00,  
csütörtök: 14.00–17.00,  
péntek: 14.00–17.00
Kérjük kedves betegeinket, hogy a ren-
delési idô vége elôtt legalább fél órával 
szíveskedjenek megérkezni

Dr. Schwaiger Mária  
(2011. március 1-tôl) 
címe: Rákóczi u. 14. 
Telefon: 28/495-233 
Rendelési ideje:  
hétfô: 13.00–16.00, kedd: 8.00–11.00, 
egészséges tanácsadás (csecsemô-
kortól): 12.00–14.00 (elôzetes idôpont-
egyeztetés után), szerda: 14.00–17.00, 
csütörtök: 8.00–11.00,  
péntek: 8.00–11.00
Egészséges tanácsadás helye:  
Rákóczi utca 14.

Fogorvosok
Fogorvosi rendelô címe: 2117 Isaszeg, 
Rákóczi utca 10. Telefon: 28/495-237
 
Dr. Mészáros Zsuzsanna  
rendelési ideje:
hétfô, szerda: 14.00–19.00, kedd 
8.00–12.00, péntek: 8.00–12.00 óráig 
páratlan héten, 14.00–19.00 óráig pá-
ros héten. Iskolafogászat: csütörtökön 
8.00–12.00 óráig
Dr. Illényi Tamás rendelési ideje: 
hétfôn 8.00–12.00, kedd, csütörtök 
14.00–19.00, péntek: 8.00–12.00 páros 
héten, 14.00–19.00 páratlan héten.  
Iskolafogászat: szerdán 8.00–12.00 
óráig

Munkaszüneti napokon az  
ügyeleti rendelés helye: Központi 
Stomatológiai Intézet, Budapest,  
Szentkirályi u. 46.

egészségügyi központ  
címe: Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1.
Központi telefonszámok: 28/430-655, 
28/410-415, 28/410-681, 28/410-682, 
28/410-815, 28/419-796, 28/430-452

területi védônôk címe: Isaszeg 
Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495-827 
 
Szilágyi Ildikó terhestanácsadás:  
hétfô 9.00–11.00, önálló védônôi ta-
nácsadás: csütörtökön 9.00–11.00 óráig
 
Juhász Sándorné terhestanácsadás: 
hétfô 11.00–13.00, önálló védônôi 
tanácsadás: szerdán 9.00–11.00 óráig
 
Hasznosi Nikolett terhestanácsadás: 
hétfô 11.00–13.00 óráig, önálló védô-
nôi tanácsadás: szerdán 9.00–11.00 
óráig
 
Tóth Istvánné terhestanácsadás: 
hétfô 9.00–11.00 óráig, önálló védônôi 
tanácsadás: kedden 9.00–11.00 óráig

Iskolai védônô Kalita Éva.  
Fogadóóra minden csütörtökön 
13.00–14.00 óráig

ese alemany erzsébet segítô 
ház Lakóotthon címe: 2117 Isa-
szeg, Nap u. 2/b Telefon: 28/582-425.

Gödöllôi rendôrkapitányság 
Péceli rendôrörs telefonszáma: 
28/452-760. 

BrFk központi ügyelet: 107, 
112, zöldszám: 80/323-232

OrFk telefontanú 80/555-111

Polgárôrség  
Turányi Lászlóné: 20/981-9595

mezôôrök telefonszáma:  
70/459-3301, 70/459-3302

Isaszegi Vízmû nonprofit kft.
címe: 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 18. 
Telefon: 28/494-517 munkaidôben 
8.00–16.00 óráig.
Hibabejelentés éjjel-nappal:  
víz: 30/992-2283,  
szennyvíz: 30/378-9971

takarékszövetkezet: 28/582-270

tIGáZ: 40/333-338

eLmÛ: hibabejelentés: 40/38 39 40. 
Számlázás és egyéb ügyintézés: 
40/38 38 38
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Ismét csökkentettük hirdetési árainkat

Tájékoztatjuk kedves hirdetôinket, 
hogy a januári tarifacsökkentés után 
júniusban újabb hirdetési árcsökken-
tést szavazott meg a Képviselô-testület 
az Önkormányzati Tájékoztatóban 
megjelentetni kívánt hirdetésekre. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy ezentúl 
lehetôség lesz lakossági apróhirdetés 
feladására is lapunk hasábjain. 

A kedvezményrendszer a követ-
kezôk szerint változott meg: 3 alkalom 
megrendelése esetén 5%, 6 alkalom 
megrendelése esetén 10%, 12 alkalom 
megrendelése esetén pedig 15% ked-
vezmény jár a hirdetônek a táblázatban 
szereplô árakból. Több havi megren-
delés esetén módot adunk a hirdetés 
tartalmának akár havonkénti változtatá-
sára is lapzártáig.

A hirdetéseket nyomdai felhasználásra készen, pdf vagy jpg formátumban kérjük leadni lapzártánkig,  
azaz minden hónap 20-áig. Amennyiben Önnek nincs rá módja, mi kedvezményes lehetôséget biztosítunk a 
hirdetések megszerkesztésére. Hirdetésfelvétel és tájékoztatás a 28/584-590-es telefonszámon vagy  
a haszara.andrea@isaszeg.hu e-mail címen.

a hirdetés  
mérete

Bruttó hirdetési díj áFá-val

fekete-
fehér belív

színes 
belív

színes 
hátsó oldal

1/1 oldal 181 × 263 mm 20 000,– Ft 25 000,– Ft 50 000,– Ft

1/2 oldal
181 × 128 mm 
vagy  
87,5 × 263 mm

11 000,– Ft 15 000,– Ft 30 000,– Ft

1/4 oldal 87,5 × 128 mm 6 000,– Ft 8 000,– Ft 16 000,– Ft

1/8 oldal 87,5 × 62 mm 3 000,– Ft 4 000,– Ft —

1/16 oldal 87,5 × 31 mm 2 000,– Ft 3 000,– Ft —

Lakossági  
apróhirdetés 30 szóig 1 000,– Ft — —



X. évfolyam, 6. szám • 2011. június 7

A Szent György-vízfolyást tisztították…

Az utóbbi években az egyre csapadékosabbá és szélsôsé-
gesebbé váló idôjárási körülmények rámutattak arra, hogy 
mennyire fontos a patakok, csapadékelvezetô rendszerek 
karbantartása. 

A rákos-patak gondozása a Gödöllô–Vác Térségi Vízgaz-
dálkodási Társulat feladata. 

A vízgazdálkodási társulat helyzetérôl, feladatairól érdek-
lôdtünk Óvári László igazgató úrtól.

– A társulatokról szóló törvény alapján idén a gazdálko-
dók már nem fizetnek társulati hozzájárulást, amit ígéret sze-
rint magára vállal a kormány. A 2009. évi bázis alapján ez 
az összeg 60 millió forint, erre már benyújtottuk pályázati 
igényünket, de visszajelzések szerint csak a felét, várhatóan 
28 milliót kapunk. Természetesen tudomásul vesszük, hogy 
a költségvetés nehéz helyzetben van, ezért szükségünk van 
minden fillérre, amit az önkormányzatok támogatásként ad-
nak. A törvény szerint a szakmai felügyelet az idei évtôl át-
kerül a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósághoz. Fontos 
változás, hogy az idén a vízgazdálkodási társulatok elôször 
pályázhatnak az országos közmunkaprogramban, amely or-
szágosan mintegy 3500 fôt foglalkoztat. Ennek jelentôsége 
abban van, hogy a vízfolyások megtisztítását, cserjeirtást, 
nádkaszálást – amelyre nem volt kézi munkaerô – a prog-
ramnak köszönhetôen idén el tudtuk kezdeni. A társulat tíz 
embert foglalkoztat a januártól december 31-ig tartó prog-
ramban, és július 1-tôl még három embert fel tudunk venni. 
Személyenként 118 ezer forintot kapunk, amit 10% önerô-
vel a társulatoknak kellene kiegészíteniük, ám mivel ôk is 
nehéz anyagi helyzetben vannak, ezt is átvállalja a kormány. 
Ehhez azonban hozzá kell tenni, hogy az irányítást, az embe-
rek szállításának költségeit nekünk kell elôteremteni. A köz-
munkaprogram keretében dolgozó emberek a társulat keze-
lésében, de az önkormányzat tulajdonában lévô területeken 
végzik ezt a munkát. 

Május elsô hetében városunkban is találkozhattunk a 
vízgazdálkodási társulat dolgozóival. A munkások a Szent 
György-vízfolyás tisztítását végezték, ezzel is segítve a csapa-
dékvíz-elvezetô rendszerek biztonságosabbá tételét.

A belterületi erek, vízfolyások tisztítása, karbantartása 
az ingatlantulajdonosok kötelessége. A közterületeken ezt 
a munkát Isaszegen a Városüzemeltetési osztály dolgozói 
végzik. 

2011. május 5-én tartotta éves küldöttgyûlését a gödi 
székhelyû társulat, amely 37 önkormányzat területén mû-
ködik. Ebbôl három Nógrád megyei település, a többi 
Észak-Pest megyei területen van. Szobtól Pécelig, Isaszeg, 
Gödöllô területét, illetve a Dunakanyar bal partját végig le-
fedi.

A küldöttgyûlésen beszámoltak a 2010. évben végzett 
munkáról, a költségvetés teljesítésérôl, valamint jelentés tör-
tént az elmúlt évi gazdálkodásról.

A küldöttgyûlés elfogadta a 2011. évi közfeladatokról 
és költségvetésrôl szóló elôterjesztést. Az elfogadott közfel-

adatok között a rákos-patak isaszegi szakasza is szerepel. 
A patak vasúti híd és gödöllôi szennyvíztisztító közötti sza-
kaszának rendezésérôl vízügyi engedélyes terv készül. Fo-
lyamatban van a környezeti hatástanulmány készítése és a 
geodéziai felmérés. Ezt követôen készül majd el a terv, amit 
engedélyezésre nyújt be a társulat a szakhatóságokhoz jóvá-
hagyásra.

Pénzes János alpolgármester

Kistérségi polgármesterek 
találkozója

Isaszeg városa adott otthont a Gödöllôi Többcélú Kistérségi 
Társulás ülésének. Hatvani Miklós elnökhelyettes, Isaszeg 
polgármestere nyitotta meg az értekezletet, amelyen fel-
vetôdtek a térség közlekedési problémái. A jelenlévô BKV, 
VOLÁN, MÁV közlekedési vállalatok delegáltjai ez ügyben se-
gítséget ígértek. Szó volt a térség munkahelyteremtô prog-
ramjairól, a munkaerôpiac összehangolásáról is. 

A találkozó végén egyetértés volt abban, hogy további 
szoros együttmûködés szükséges a közös problémák meg-
oldáshoz.

Dr. Kardos Gábor
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Az Isaszegi Vízmû Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése  
a 2010. gazdasági évrôl

A helyi önkormányzatokról szóló törvény jelentôs számú köz-
feladatot fogalmaz meg a települési önkormányzat számá-
ra. Isaszeg Város Önkormányzata ezek közül két feladat, az 
egészséges ivóvíz-szolgáltatás, valamint a szennyvízelvezetés 
és -tisztítás elvégzésével a – kizárólag önkormányzati tulajdo-
nú – Isaszegi Vízmû Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelôs-
ségû Társaságot bízta meg. 

A társaság (továbbiakban: Kft.) jegyzett tôkéje 8 530 000 
Ft, mely 3 250 600 Ft készpénzbôl és 5 280 000 Ft nem 
pénzbeli hozzájárulásból áll. A cég felügyeletét a tulajdonos 
önkormányzat képviselô-testülete által választott 3 tagú fel-
ügyelôbizottság látja el. A felügyelôbizottsági tagok az alapí-
tótól független személyek. A Kft. az alapító okiratában meg-
határozott cél szerinti tevékenysége utáni és a vállalkozási 
tevékenysége utáni adókötelezettséget érintô kedvezményt 
igénybe vette, összege 542 000 Ft volt.

A Kft. tartós adományozásra a tárgyév során nem kö-
tött szerzôdést. A Kft.-nek az adózás rendjérôl szóló törvény 
szerinti köztartozása nem állt fenn, így a kedvezmények 
igénybevételére jogosult. A Kft.-nek fejlesztési hitele 2010. 
december 31-én nem volt. A Kft. a tárgyévben közhasznú te-
vékenységéhez (vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés és -tisztí-
tás) állami támogatást nem vett igénybe.

A Kft. cél szerinti tevékenységéhez használt irodáját Isa-
szeg Város Önkormányzatától bérli. A társaság üzemelteti 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 9 120 000 Ft. A Kft. a tárgyévben az amortizáció 
és az elôzô évi mérleg szerinti eredmény felhasználásával 
összesen 13 562 000 Ft összegû – az alábbiakban részle-
tezett – beruházást, illetve fejlesztést valósított meg, amely 
tartalmazza a kisértékû tárgyi eszközök értékét is.
Megvalósított beruházások:
– 1 db elektromos láncos emelô  526 eFt
– 1 db irodabútor szennyvíztisztító telepre 169 eFt
– 2 db búvármotoros szennyvízszivattyú  

NP 3085.183 tip., NP 3102.181 tip. 1 127 eFt 
– 1 db konténer (8 m3-es) 420 eFt
– 1 db négypofás rögzítô szerszám KPE csô  

hegesztéséhez 280 eFt 
– 1 db érintésvédelmi mérômûszer  220 eFt 
– Kisértékû tárgyi eszköz (100 000 Ft alatt)  

beszerzés 3 124 eFt
– 5/1 jelû vízmûkút melléfúrásos felújítása 4 657 eFt
– rákóczi utcai, meglévô benzinkútnál vízvezeték átépítése
 2 789 eFt
– Madách utcai vízvezeték átépítésének terve 250 eFt 

A Kft. befektetett eszközeinek fordulónapi állománya 
118 920 000 Ft. A közhasznú szerzôdés rögzíti, hogy a Kft. a 
közhasznú tevékenységként végzett vízszolgáltatási, szenny-
vízelvezetési és -tisztítási tevékenységéhez önkormányzati 
támogatást nem vesz igénybe. A Kft.-hez így cél szerinti ön-
kormányzati támogatás nem érkezett.

A Kft. a beszámolási idôszakban folyamatosan végez-
te Isaszeg városban és Szentgyörgypusztán az ivóvíz-szol-
gáltatást, Isaszeg városban a szennyvízelvezetést és -tisztí-
tást. A vízszolgáltatás árbevétele 85 804 000 Ft, nyeresége 
8 629 000 Ft. A szennyvíz ágazat árbevétele 86 425 000 Ft, 
vesztesége 2 576 000 Ft.

A Kft. a tulajdonos önkormányzat felé az alábbiak szerint 
jelezte a víziközmûveken elvégzendô legsürgôsebb beruhá-
zási feladatokat:
–  a tervezett útépítés elôtt át kell építeni a Petôfi téri víz-

vezetéket;
–  Szentgyörgypusztát be kell kötni a városi ivóvíz- és 

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

és sikeres II. fordulós pályázati támogatás felhasználásá-
val át kell építeni. 

A társaság 2010. évi mérleg szerinti eredménye 7 283 000 
Ft, melyet a tulajdonos döntése szerint 2011-ben az aláb-
biakra használhat fel:
– rákóczi utcai, meglévô benzinkút vízvezeték  

átépítésének 2010-rôl áthúzódó költsége 2 012 eFt 
– 2/A vízmûkút betétszûrôzéses felújítása 1 933 eFt
– Irányítástechnika korszerûsítése 600 eFt
– Petôfi téri vízvezeték átépítése 1 500 eFt
– Szentgyörgypusztai vízvezeték-építés 1 238 eFt 
Az Isaszegi Vízmû Nonprofit Közhasznú Kft. a 2010. évben 
közhasznú tevékenységét a vonatkozó törvények és egyéb 
jogszabályok betartásával végezte. A közhasznúsági jelentés 
és a tárgyévi beszámoló elfogadását a könyvvizsgáló és a fel-
ügyelôbizottság javasolta, így azt a tulajdonos önkormányzat 
képviselô-testülete a 2011. május 17-i ülésén elfogadta.

Ritecz György, ügyvezetô 
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Városunk
A Városüzemeltetési osztályvezetô tájékoztatása  
az elvégzett és a folyamatban lévô munkálatokról

A település városüzemelte-
tése az idei évre betervezett 
munkálatokat folyamatosan 
végzi. Az elvégzett és a folya-
matban lévô munkákról Hor-
váth István osztályvezetô úr 
adott tájékoztatást.

Az idén nem csak tisztasági fes-
tést végeztünk a mûvelôdési 
otthonban, hanem részleges 
felújítást: átalakítottuk az irodát, 
padlóburkolás történt laminált 
parkettával és linóleummal, rendbetettük a vizesblokkot, a 
megrongálódott ajtókat kijavítottuk, és villanyszerelési mun-
kákat végeztünk.

A hivatal épületében lévô polgármesteri, két alpolgármes-
teri és a jegyzôi irodában festés, mázolás és villanyszerelési 
munkák történtek. A pénzügyi osztály irodáját saját magunk 
által gyártott bútorokkal rendeztük be (íróasztalok, szekré-
nyek), és mivel az osztály a hatalmas mennyiségû iratanyag 
tárolását már nem tudja megoldani, a padlástérben erre a 
célra készül egy irattároló helyiség. Ezen kívül a nyár folyamán 
a titkársági részleg és az építési osztály is felújításra kerül. 

Itt a nyár, ismét elôtérbe került a rendszeres fûkaszálás és 
a vízelvezetô árkok kitakarítása. Ezeket a feladatokat fôként a 
közcélú foglalkoztatás keretében tudjuk elvégeztetni.

A mederlappal kirakott árkok rendbetételét elvégeztük az 
Április 6., a Március 15., a Vadász és a Rákóczi utcákban. 

14 ezer járdalapot vásároltunk, ezekbôl pótoljuk a meg-
rongálódott lapokat, illetve felhasználásra kerül az újonnan 

nyitott utcákban, ahol még 
nincs kialakítva járda. Tervez-
zük, hogy a Tóth Árpád utcai is-
kola udvarán lévô gyülekezôhe-
lyen a járdalappal lefedett rész 
kibôvítésre kerüljön.

Folytatjuk az aszfaltos utak 
kátyúzását, amihez további 
munkaeszközöket szerzünk 
be. Többször elôfordul, hogy a 
munka zavartalan folytatása ér-
dekében dolgozóink a hiányzó 
gépeket, szerszámokat otthon-

ról hozzák be. Ilyen például az utánfutó is, amiben az aszfal-
tot szállítjuk, illetve az aggregátor. Szeretnénk folyamatosan 
pótolni a hiányzó munkagépeket.

Az aszfaltos utak kátyúzása mellett az útpadka murvával 
történô feltöltését, tömörítését is elvégezzük. Emellett hosz-
szú távú terveink között szerepel a városias jellegû védô-
korlátok folyamatos felhelyezése a gyalogosok védelmére, 
amely a Templom utca elején és a rózsa utcai Tüzép mel-
letti járdánál már elkészült.

Folyamatban van a Rákóczi és Rózsa utcát összekötô gya-
logút, „állomási út” és az azt keresztezô híd rendbetétele, de 
hogy a közlekedés addig is zavartalan legyen, a hidat egy 
fából készült, ideiglenes híd biztosítja.

Az elvégzett munkák mellett mindannyiunk örömére si-
került idôt szakítanunk saját telephelyünk szebbé tételére is. 
Sok ember munkáját dicséri az új arculat, amihez örömmel 
járultam én is hozzá a bejárati kovácsoltvas nagykapu elké-
szítésével.

Családi nap
Az Isaszegi Keresztény Családok Közössége szervezésében 
ismét megrendeztük a családi napot. Május 21-én 10 órakor 
megérkezett az ugrálóvár és a nagy csúszda. Az árnyékban 
lévô asztalokon lehetôség volt gyöngybôl csillagot, nyaklán-
cot, karkötôt fûzni, rejtvényeket megoldani, lufi-fejeket ké-
szíteni. Nagy sikere volt még az arcfestésnek is. Fél egykor 
egy tál gulyáslevesre invitáltuk a jelenlevôket – nagyon finom 
volt, köszönet érte szakácsainknak.

Jó volt együtt lenni. A kipirult gyermekarcok, a vidám lég-
kör alátámasztja ezt. Szívmelengetô látvány volt a két tolla-
sozó apuka, a gyermekével pingpongozó anyuka; a fiatalok, 
akik mertek gyermekként viselkedni, vagy épp anyáskodva, 
atyáskodva csúsztak le, óvón ölelve egy csöpp gyermeket. 

A közösség megtart. Aki megtapasztalja az együttlét örö-
mét, talán szívesen vesz részt hasonló rendezvényeken, és 
soha nem lesz magányos.

Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult a nap sikeres le-
bonyolításához.

A Keresztény Családok Közössége a nyári szünetben a 
keddi napokra programokat szervez. részletes program és 
további információ a templom hirdetôtábláján, illetve a Kato-
likus Otthon ablakában található.

Száraz Józsefné
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Kulcsos gyerekek 
hogyan elôzhetjük meg, hogy gyermekeink a nyári szünidô alatt bajba kerüljenek?

Itt a nyár, a kisebbeknek befejezôdik az óvoda, az iskolások 
számára is elérkezik a várva várt nyári szünidô. A szülôk már 
tavasszal elkezdik a táborok, programok szervezését gyerme-
keik számára. De mit tehetnek azok a szülôk, akik nem tud-
ják táborba befizetni, nagyszülôknél, rokonoknál elhelyezni 
gyermeküket? Ha tényleg nincs semmilyen megoldás, és 
rákényszerülünk, hogy gyermekünket egyedül hagyjuk akár-
csak néhány órára is, akkor célszerû átgondolni az alábbiakat:

Elôször is nagyon fontos a gyermekünkkel az ôszinte 
kommunikáció. Kérdezzük meg tôle, hogy tényleg nem za-
varja-e az, ha egyedül kell maradnia, nem fog-e félni, nem 
veszi-e rossz néven, ha magára hagyjuk.

Fontos, hogy fokozatosan szoktassuk hozzá új felada-
tához. Elôször csak rövidebb idôre menjünk el otthonról, a 
hosszabb egyedüllét csak némi „gyakorlás” után következ-
zen. Ha megoldható, akkor napi 6–8 óránál tovább még 
a nagyobb gyerekeket se hagyjuk magukra, éjszaka pedig 
semmiképpen sem.

Maradjunk mindig elérhetôek! Ha munkánk miatt ez még-
sem biztosítható, akkor segítségünkre lehet egy jó szomszéd, 
rokon, aki helyettünk riasztható. Fontos, hogy gyermekünk 
tisztában legyen a segélykérô telefonszámokkal is.

Gyakoroljunk vészhelyzeteket. remélhetôleg nem lesz 
szüksége rá, de jobb felkészítenünk gyermekünket arra, mit 
kell tennie rendkívüli helyzet esetén.

Fektessünk le szigorú biztonsági szabályokat. Tudnia kell, 
hogy kit engedhet be, kinek mondhatja, hogy egyedül tar-
tózkodik otthon és kinek nem; hívhat-e barátokat, hány fôt, 
kiket; elmehet-e otthonról, amíg mi nem vagyunk otthon, 
ha igen, hová, mennyi idôre és kivel. Mihez nyúlhat szülôi 
felügyelet nélkül, mihez nem, annak ellenére, hogy már 
használta, amikor mi otthon voltunk (pl.: vegyszerek, kerti 
szerszámok, stb.). Külön figyeljünk az internetezésre, számí-
tógépes játékokra. A világhálón is számos veszélyforrás lesel-
kedik gyermekeinkre. A szülôk feladata és felelôssége, hogy 
korlátozzák az interneten látogatható oldalakat. 

Legjobb, ha a dolgokat, amikre szüksége lehet  (étel, seb-
tapasz, zsebkendô, zseblámpa, felmosórongy, seprû stb.) ki-
készítjük, vagy megmutatjuk, pontosan hol találja azokat. 

Fontos azt is tisztázni, hogy mivel fogja eltölteni az idôt, 
amíg egyedül van. Nem szerencsés, ha ezeken a délutáno-
kon csak tévét néz vagy számítógépes játékokkal játszik. Ad-
junk neki feladatokat. Az unatkozó gyerek sokkal veszélye-
sebb önmagára és a környezetére egyaránt. 

Összefogással a Sztárláb Fesztiválért 

Az Isaszegi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat szervezésé-
ben május 21-én került megrendezésre a II. Isaszegi Sztárláb 
Fesztivál, amelyre Bojanów, Trstena, Pécel és Isaszeg városá-
ból, 6–18 éves korosztályból érkeztek versenyzôk.

A tavalyi rendezvény nagy sikerére való tekintettel – ígé-
retükhöz híven – Fuferenda Lászlóné, Mészáros Gusztávné, 
Koháry Orsolya igazgatónô és barátaik közösen elkezdték a 
modern táncverseny szervezését, de sajnos nem sikerült a 
Visegrádi alaptól pályázati pénzt nyerni. Látva a gyerekek vá-
rakozással teli lelkesedését, nem adták fel terveiket. Isaszeg 
Város Önkormányzatával, a Városüzemeltetési Osztály veze-
tôjével és dolgozóival, a helyi és környékbeli vállalkozókkal, 
barátokkal, szülôkkel, nagyszülôkkel, az intézmények vezetôi-
vel, pedagógusaival, a polgárôrökkel összefogva valósították 

meg ezt a nagyszabású programot. Aki tudta, lehetôségeihez 
mérten támogatta a fesztivál létrejöttét.

Pénteken a Petróczi Melinda-vezette mazsorettcsoport 
fesztiválhangulatot keltve vonult végig a Damjanich iskolától 
a Klapka iskoláig és vissza. Szombaton reggel a mazsorett-
csoport a Damjanich iskola és a piac között vonult fel, hogy 
ezzel is felhívják a fesztiválra az isaszegi lakosok figyelmét. 

 A verseny 10 órakor kezdôdött a sportcsarnokban. Há-
rom korcsoportban, akrobatikus rock and roll, hip-hop, twist, 
country, szamba, mambó, rumba versenyszámokban léptek 
fel kicsik és nagyok. A gyerekek lelkesen, örömmel és iz-
galommal telve készültek, táncoltak és figyelték társaik fel-
lépését. A délutáni program a Csata vendéglôtôl induló fel-
vonulással kezdôdött. A gálán színvonalas mûsorszámokkal 

tarkított produkciókat láthattunk, hallhattunk. A gyôz-
teseknek a díjakat Hatvani Miklós polgármester és 
Koháry Orsolya, a Damjanich János Általános Iskola 
igazgatónôje adták át. A szervezôk köszönik minden-
kinek, akik hozzájárultak a fesztivál megvalósulásához. 

Köszönjük mi is, akik részesei lehettünk ennek 
a csodálatos, vidám hangulatú májusi szombatnak. 
Fuferenda Lászlónénak, Mészáros Gusztávné Piros-
kának, Mészáros Gusztávnak, Koháry Orsolyának és 
a fesztivál megvalósításában résztvevô valamennyi 
pedagógusnak, segítônek munkáját.

Haszara Andrea
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oktatás
Örökségünk Rákóczi Országos komplex történelmi vetélkedô 2010/2011

A Damjanich iskola tantestülete 
nagy várakozással állt 2010 szep-
temberében iskolánk igazgatónôje, 
Koháry Orsolya által megálmodott 
nagy feladata elé: rendezzünk egy 
országos komplex történelmi vetél-
kedôt a rákóczi-szabadságharcot le-
záró szatmári béke 300. évfordulója 
alkalmából! A vetélkedô az Öröksé-
günk Rákóczi címet kapta.

Elhatároztuk, hogy a versenyt 
ingyenesen, bármelyik iskola által 
könnyen elérhetô módon, interneten keresztül indítjuk el. 
A célzott korosztály az általános iskolák hetedik osztályos ta-
nulói voltak, négyfôs csapatok jelentkezését vártuk.

Nagy örömünkre több mint harminc csapat jelentkezett 
az ország szinte minden szegletébôl, de még határon túlról, 
testvérvárosunkból, Kishegyesrôl is benevezett két csapat.

Kialakítottuk a verseny tematikáját. Azt szerettük volna, 
ha a gyerekek nem csupán a történelem terén, hanem más 
területeken is elmélyítik tudásukat, és további ismeretekkel 
gazdagodnak. Mindezt persze a gyerekek számára is élvez-
hetô módon kívántuk megvalósítani.

A hét írásbeli forduló a rákóczi-szabadságharcot és korát 
különbözô aspektusokból próbálta megközelíteni. 

A nevezés után a második forduló a szabadságharc tör-
ténelmi részére fektetett hangsúlyt, a harmadik forduló fel-
adatai a mûvészetek szemszögébôl közelítettek, a következô 
fordulóban a kor irodalma, majd a rákóczi-várak, a szabad-
ságharc helyszínei, tehát a földrajz került a középpontba. Az 
egyes forduló feladatainak megoldására egyhónapos határ-
idôt szabtunk meg.

Örömmel láttuk, hogy a gyerekek nem múló lelkesedés-
sel, kitartással és persze rengeteg munkával sorra küldik visz-
sza az egyes megoldólapokat.

Csodálatos munkák születtek például az ötödik fordu-
ló feladatánál is. Ennél a fordulónál a versenyzôknek egy 

„minifilmet” kellett készíteniük a 
tárgyalt korszakon belül szabadon 
választható témában. Megelevene-
dett elôttünk az ónodi országgyûlés, 
láthattunk kuruc–labanc csatározá-
sokat. Egy tiltott szerelem története, 
valamint II. Rákóczi Ferenc fájdal-
mas rodostói visszaemlékezése pe-
dig majdnem megríkatta „ítészein-
ket”. 

Lassan elérkezett az utolsó írás-
beli forduló is. Összesítettünk, és a 

legjobb 10 csapatot, amely végül holtverseny miatt 12 lett, 
meghívtuk egy mindent eldöntô, szóbeli megmérettetésre. A 
döntô 2011. április 30-án zajlott le iskolánkban. A zsûri tag-
jai Bodrogi Lászlóné, Majsáné Gyarmati Olga és dr. Székely 
András Bertalan, elnöke Csobán Pál, a gödöllôi református 
Líceum tanára volt.

Dobogós, harmadik helyen végzett a Rákóczi cibaki ku-
rucai csapat Cibakházáról, második lett az Idusani csapat 
Kishegyesrôl, és a dicsô elsô helyezés a vésztôi Kakukkma-
darak csapaté lett. Szívbôl gratulálunk nekik! A helyezettek 
értékes és színvonalas díjazásban részesültek.

A III. és II. helyezett csapatok tagjai és felkészítô tanáraik 
Vajda Tamás felajánlásában könyvjutalomban részesültek, 
míg az I. helyezett csapattagok és felkészítô tanáruk dr. Ko-
háry György festményét kapták meg rákóczi szülôházáról. 
Ezen kívül minden versenyzô és felkészítô tanár Hatvani 
Miklós polgármester úr felajánlásában egy „Isaszeg táskát” 
kapott ajándékba, apró kedves ajándékokkal.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Koháry Orso-
lya igazgató asszonynak, az egész tantestületnek, iskolánk 
minden dolgozójának, akik támogatásukkal, munkájukkal 
hozzájárultak a verseny sikeréhez

Ugyanúgy köszönetet érdemel városunk minden jó 
szándékú vállalkozója, aki támogatta versenyünket. 

Rafael Károlyné, Csekéné Valkony Andrea

Együtt Japánért

Nagy megtiszteltetés érte a Klapka iskola 5.a osztályát: egy 
vezetô rádiócsatorna meghívta ôket egy Japánért rendezett 
segélykoncertre szerepelni. Az egyik kereskedelmi rádió élô-
ben közvetítette az osztály néhány perces mûsorát, ezt köve-
tôen felkérték az osztályt, hogy vegyenek részt elôadásukkal 
a Japánért rendezett ZEN-AID nevû segélykoncerten.

A gyerekek Tûz Anita tanárnô vezetésével heteken át 
gyakorolták a dalokat. A koncert napján, április 21-én együtt 
utaztak a SYMA Csarnokba, ahol 25 magyar sztár részvéte-
lével zajlott a nagyszabású koncert. Felléptek többek között 
az Edda, a Bikini, Zséda, a Bon-Bon és sok más népszerû 
magyar elôadó. A mi gyerekeink, mint Klapka Gyermek-

kórus, az elsôk között léptek színpadra. Igényes mûsorukat 
több ezer nézô jutalmazta hatalmas tapssal. Nagyszerû lát-
vány volt élôben és az óriáskivetítôkön, a hang pedig igazi 
nagykoncert-minôségben volt hallható. A koncertet a Duna 
Televízió rögzítette, több alkalommal is vetítik majd. A mûsor 
után a gyerekek ajándékot kaptak itt élô japán cserediákoktól: 
egy-egy darumadarat, amit a diákok maguk hajtogattak. Büsz-
kék lehetünk a gyerekekre, nagyszerûen megállták a helyüket 
ezen a komoly megmérettetésen. Külön köszönet Tûz Anita 
tanárnônek a felkészítésért és a részvételért. Köszönjük to-
vábbá vállalkozóink segítségét, akik támogatták utazásunkat.

Sörös Katalin, szülô 
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Faültetés a Bóbita Óvodában

A Bóbita Óvoda részt vesz a TÁMOP 3.1.4. kompetencia ala-
pú programcsomag bevezetésében, amelynek keretében 
négy innovációt valósít meg. Az átfogó, éves innováció té-
mája az Egészséges életmódra nevelés komplex módon 
az óvodában címmel jól illeszkedik az óvoda éves munka-
tervéhez, amelyben a környezettudatos nevelés, az egész-
séges életmódhoz való szoktatás és a környezettudatos 
magatartás megerôsítése a kiemelt cél. Az innováció meg-
valósítása változatos tevékenységet tesz lehetôvé, ezek közül 
az elsôk között valósult meg az Egészséghét, amelynek ke-
retében felhívták a figyelmet az egészséges táplálkozás fon-
tosságára. A széleskörû megismerés érdekében nyílt napot 
biztosítva vonták be a szülôket, és egészségügyi felvilágosí-
tó elôadásokat szervezetek az óvodában Dr. Horváth Anna 
gyermekorvos, Dr. Mészáros Zsuzsanna fogorvos, Juhász 
Sándorné és Hasznosi Nikolett védônôk részvételével. 

A Süni csoport, összhangban az óvoda céljainak meg-
valósításával, május 4-én parkosítást szervezett az óvoda 
udvarának területén. Csernyikné Pálfi Márta óvodapedagó-
gus közvetítésével a budapesti Borostyán Bt. 250 db lomb-
hullató cserjét ajánlott fel a Bóbita Óvodának. A növények 
földlabdás, konténeres kiszerelésben, ültetésre készen, 
megmetszve érkeztek az óvodába. A cserjék Isaszegre szál-
lítását a Magyar Kôris Kft. tette lehetôvé, a kertépítô cégnél 
dolgozó apuka, Szarvas Gábor közremûködésével. A cég há-

rom szakembert is biz-
tosított erre az alka-
lomra. Szilárdi László, 
a Dány–Szentkirályon 
lévô fafeldolgozó 
üzem tulajdonosa pe-
dig faháncsot ajánlott 
fel. Az óvoda dolgozói 
igyekeztek a szülôket, 
nagyszülôket is be-
vonni, akik örömmel 
vettek részt a programban. A Városüzemeltetési Osztály dol-
gozói szintén segítettek: megoldották a folyamatos öntözést, 
rendbe tették az elôkertet, lefûrészelték a száraz ágakat, és 
a füvet is lenyírták. 

A gyerekek egész nap lelkesen hordták a gallyakat, gyûj-
tötték a lekaszált füvet, és segítették a cserjék elültetését. 
Végigkísérhették a növényültetés munkafolyamatát a gödör 
kiásásától és a trágyázástól egészen a beültetett növények 
meglocsolásáig. Ez az egésznapos, családias program nem 
csak a gyermekek környezettudatos nevelését segítette, ha-
nem az óvoda udvarát is csodaszéppé varázsolta.

Skravanek Jánosné és Zombori Lászlóné, a Süni csoport 
bevezetô pedagógusai és Csernyikné Pálfi Márta szervezô

A Hétszínvirág Óvodáról

A közoktatás hosszú távú stratégiája mára már pontosan 
megjelöli a fejlesztés irányait, eszközrendszerét. Ezt az utat 
segíti a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás meg-
valósítása Isaszeg Város Önkormányzat nevelési és okta-
tási intézményeiben címû pályázat. A projekt öt éven át 
tartó folyamatot ölel át, amelyet a 2010/2011-es nevelési 
évben vezettünk be a Tündérrózsa 
nevû, vegyes életkorú csoportban. 
A programcsomag hangsúlyozza, 
hogy a valódi tudás az, amit a gyer-
mek maga fejt meg és cselekvésen 
keresztül sajátít el, amelyet képes 
alkalmazni képességei, készségei 
által. Ennek érdekében fontosnak 
tartjuk, hogy a gyermek motiváltsá-
ga, kíváncsiságának ébrentartása és 
kielégítése, kreativitásának elôtérbe 
helyezése és a kompetencia-érzés kialakítása, fenntartása 
teljesüljön. 

A Zöld óvoda, környezettudatos nevelés címû, önálló in-
tézményi innovációnk óvodánk minden csoportjában, egész 
évben folyamatosan mûködött: madáretetés, -itatás, papír-
gyûjtés, pet-palackok felhasználása (játékkészítés), virágül-
tetés, -gondozás, környezettudatos magatartás elsajátítása, 

„öko-golyó” használata a vizeskancsóban, természet- és ál-
latvédelem fontossága, energiatakarékosságra nevelés stb.

Májusban került sor az utolsó innovációnkra Állatok cím-
mel. Ezen a héten sokrétûen feldolgoztuk ezt a témát: a va-
don élô állatok és háziállatok csoportosítása, élôhelyeik, táp-
lálkozásuk, szaporodásuk megismerése volt a feladat.

Busszal ellátogattunk a Jászbe-
rényi állatkertbe, ahol közelrôl is 
megnézhették, megérinthették a 
gyerekek az ott élô állatokat.

A témahét lezárásaként az óvo-
da minden gyermekét bevonva 
akadályversenyt szerveztünk, ahol 
különféle, állatokkal kapcsolatos 
feladatokat kellett a gyerekeknek 
megoldaniuk: találóskérdések, ál-
latos kirakók, nyomkeresés, állatok 

mozgásának és hangjának utánzása, oroszlán szájába célba-
dobás.

Nagy örömünkre szolgált, hogy végre megérkeztek a vár-
va várt eszközök, fejlesztô játékok, amelyek hozzájárulnak a 
sikeres munkához, és a gyerekeket minél sokrétûbb tapasz-
talatszerzéshez juttatják.

Hanákné Csóry Szilvia és Szentesi Árpádné
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Olaszországi tanulmányi út 
– a kultúra és a vulkánok földjén

A Klapka György Általános Iskola 28 diákja 3 tanár kíséretében ta-
nulmányi úton járt Olaszországban 2011. április 18–23. között. 
A programot úgy próbáltuk meg összeállítani, hogy lássunk ókori és 
középkori csodákat, és néhány természeti kincset is megismerjünk.

Elsô állomásunk a reneszánsz Firenze volt, a következô napon 
Pompeibe mentünk, ahol az ókori római idôszakban éreztük ma-
gunkat. Megmásztuk a Vezúv vulkánt, és utolsó állomásunk róma 
volt, ahol két napot töltöttünk a húsvét elôtti nagyhéten. A Vatikáni 
Múzeum, Szent Péter-bazilika és tér, Angyalvár, Tevere folyó hídjai, Colosseum, Forum Romanum, Palatinus-domb, Igazság 
szája-szobor, Forum Boarium templomai, Janus diadalíve, Aracoeli-lépcsô és Capitolium-domb volt a programunkban. 

Megismertük, hogy milyen a római metró csúcsidôben, ettünk olasz pizzát és fagyit, és pénzt dobtunk a Trevi-kútba, hogy 
visszatérjünk rómába. Nagyon reméljük, hogy valóban visszatérhetünk még! Attenzione ragazzi!    

Erdélyi Katalin, tanár

Pest Megye bajnoka

Május 18-án Albertirsán rendezték a Pest megyei II. 
korcsoportos Diákolimpia 3 próba (távolugrás, kislab-
dahajítás, 60 m-es síkfutás) egyéni összetett döntôjét. 
A döntôt magabiztos versenyzéssel a Damjanich iskola 
tanulója, Rostás Krisztián nyerte. Ezzel bejutott az or-

szágos Diákolimpia döntôjébe, melyet Tatán rendeznek május 31-én. 
A tanuló felkészítô tanára Kelemen-Csiki István. Gratulálunk!

Koháry Orsolya, igazgató

Ismét Ausztriában

Áprilisban ismét Ausztriában töltött egy hetet a 
Klapka iskola 29 német nyelvet tanuló diákja Ku-
runczi Klári néni vezetésével. Uticélunk Innsbruck 
és környéke volt. Egy aranyos kisvárosban, Weer-
ben aludtunk, ahol a hotelt csodálatos, hófödte 
hegyek ölelték körül. Káprázatos helyeken jár-
tunk. Megnéztük a híres Swarovski Kristallweltent, 
ahol még a fal is kristályból volt. Megcsodálhattuk 

a tratzbergi kastély valamennyi precízen megter-
vezett termét és a németországi mesekastélyt: 
a Schloss Neuschwansteint is. Ellátogattunk a 
schwazi ezüstbányába, ahol a föld alatt ismer-
hettük meg az ezüstkitermelés technikáit. Meg-
nézhettük az 1976-os téli olimpia helyszínét, a 
Bergiselt. Itt még hó is esett! Egy varázslatos víz-
esés, a Wolfsklamm is belefért a hetünkbe. Per-
sze közben iskolába is jártunk, ahol gyakorolhat-
tuk a német nyelvet.

Nagyon sok emlékkel tértünk haza, s kíván-
csian várjuk, hová utazunk a következô tanévben. 

Száz József, 5.a osztályos tanuló

Táncvarázs
A tánc nagyon sok szép élményben részesít bennünket. A Klapka iskolá-
ban a társastánctanítás alapelve a tíz tánc és a formációs táncok tanítása. 
A mai versenytánc nagyon gyorsan fejlôdik, mégis az a véleményünk, 
hogy egy táncos táncolja mind a standard (angol keringô, tangó, bécsi 
keringô, slow fox, quickstep), mind pedig a latin-amerikai (cha-cha-cha, 
samba, rumba, paso doble, jive) táncokat.

A Klapka iskola társastáncos növendékei rengeteg fellépésen vesznek 
részt, versenyeken jó eredményeket érnek el. Folyamatosan készülnek 
újabb bemutatókra, s igyekeznek megfelelni minden kihívásnak. 

Május 14-én a Szülôk és Nevelôk Bálján tartottunk bemutatót, május 
21-én pedig a Szlovák Önkormányzat által szervezett Sztárláb táncver-
senyen vett részt 40 növendék. Minden évben tartunk év végi vizsga-
bemutatót, ahol a szülôk nyomon követhetik gyermekük tudásának fej-
lôdését. Idén május 27-én és 31-én a mûvelôdési otthonban tartottuk  
társastánc-záróvizsgánkat, ahol nagyon ügyesen szerepeltek a gyerekek. 
Május 28-án Budapesten, a Chiliben volt fellépésük, június 4-én pedig 
Zsámbékon, egy táncversenyen vett részt 52 táncos. Mindez a szülôk 
segítô támogatásával jöhet létre, amit ezúton szeretnék megköszönni.

Meghívunk minden kedves érdeklôdôt iskolánk növendékeinek év-
záró gálamûsorára, amelyet 
június 20-án 18.00 órakor a 
mûvelôdési otthonban rende-
zünk meg.

Vojt Zsanett táncpedagógus
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magyarország
Cigánykérdés
A cigányság problémáinak meg-
oldására a kormány megállapo-
dást írt alá Farkas Flóriánnal, az 
Országos Roma Önkormányzat 
elnökével, melyben szerepel, 
hogy több mint százezer cigány 
embernek szerveznek közmun-
kát, roma fiataloknak nyújtanak 
szakképzettséget. A változások 
révén 20 ezer roma fiatal szakmát, 10 ezer érettségit, és 
ötezer diplomát szerezhet. E megállapodásra azért volt szük-
ség, mert egyre inkább elmérgesedik a helyzet a cigány és 
a magyar lakosság között, de szögezzük le az elején, hogy 
ennek a helyzetnek csak részben okozói a cigány emberek. 

A rendszerváltás elôtt szigorú törvények biztosították, 
hogy az emberek munkát vállaljanak. Közveszélyes munka-
kerülésnek számított, ha valakinek nem volt munkahelye, és 
mivel a személyi igazolvány tartalmazta a munkahely adatait 
is, egy igazoltatás során a rendôr azonnal elcsíphette a mun-
kakerülôt. Alacsony végzettségû munkaerôk tömegét szívták 
fel a gyárak (pl. ládagyár), az építkezések, szükség volt rako-
dókra, stb. Családi pótlék sem járt alanyi jogon, csak az kap-
hatta, aki az adott hónapban legalább 18 napot dolgozott. 
A munkahelyek akkor sem feltétlenül a lakhely közelében 
voltak, de a nagyvárosokban munkásszállók tömege biztosí-
totta a munkások lakhatását. A cigány emberek jelentôs ré-
sze rendszeresen dolgozott. Késôbb azonban megérkeztek 
az új technológiák, ma már egy kalapáccsal a kezében senki 
nem tud elhelyezkedni, a rakodómunkások szerepét is gé-
pek vették át. Vissza kellett térni oda, ahol az égadta világon 
semmi munkalehetôség nincs. Élni pedig kell valamibôl. 

A helyzet az évek során egyre romlik, a feszültségek nô-
nek, de nem pusztán önmaguktól. Vannak, akik úgy tesznek, 
mintha folyamatosan meg kellene védeniük a cigány embe-
reket a „rasszista” magyaroktól, mások pedig abban látják a 
megoldást, hogy kemény kézzel rendet akarnak teremteni 
köztük. Egyik sem megoldás, viszont mindkettô olaj a tûzre.  

Borzalmas és életveszélyes játék zajlik a szemünk elôtt. 
„Segítôik” idôrôl-idôre felhasználják ôket valós vagy kreált 
események eltorzításával a pillanatnyi céljaik érdekében, 
azonban érdemi segítséget tôlük nem kapnak, hiszen szem-
mel láthatóan nem ez a céljuk. 

Emlékszünk a zámolyi ügyre, ahol a gyilkosságba is keve-
redett cigányokat külföldi segítséggel kijuttatták az országból, 
a befogadók felé köszönôlevél született 40 liberális értelmi-
ségi aláírásával, akik feltehetôen életükben nem kerültek ci-
gány emberrel testközelbe. A médiák hónapokon keresztül 
ömlengve számoltak be arról, hogy milyen szépen beillesz-
kedtek, dolgoznak. Majd, amikor elkezdôdtek velük a prob-
lémák, elhallgattak. Hazatérésük és az a tény, hogy közülük 
néhányat elítéltek, már nem volt téma a médiában. 

Szintén emlékezetes a „Mortimer-ügy”, melyben egy 17 
éves fiú karddal megszúrta a 15 éves cigány származású 

Józsikát. „Segítôik” rögtön rasszista támadást kiáltottak, tün-
tetést szerveztek, ahol Tamás Gáspár Miklós filozófus azt 
mondta, hogy „egy fiút leszúrtak a fasiszták, fajüldözô or-
szágban nem kívánunk élni”. Majd késôbb kiderült, hogy 
a támadó is cigány volt, Józsika pedig 15 éves létére már 
többször követett el fegyveres rablást. 

A legújabb történet Gyöngyöspata, ahol ügyes szerve-
zéssel úgy állították be az eseményeket, mintha a cigányok-
nak fenyegetettség miatt menekülniük kellene a faluból. 
Megírta a Washington Post is, mintha az amerikaiak leg-
nagyobb gondja az lenne, hogy mi történik Gyöngyöspatán. 

Az újságnál arra a kérdésre, hogy az „evakuált” csapat vissza-
térésérôl miért nem tájékoztatták olvasóikat, azt válaszolták, 
hogy az már nem volt érdekes. Elgondolkodtató, ahogy a 
külföldi sajtó foglalkozik bizonyos magyarországi ügyekkel.

A történetek hosszú sorát lehetne felsorakoztatni. Például 
amikor cigányok illegálisan lakásokat foglaltak, bizonyos jog-
védôk azonnal teljes mellszélességgel kiálltak „érdekükben”, 
függetlenül attól, hogy viselkedésük törvénytelen volt. Meny-
nyiben szolgálták ezek az esetek a beilleszkedésüket és a 
békét a cigány és magyar emberek közt? Bizony bármennyi-
re is úgy tûnik a felületes szemlélônek, hogy értük történik, 
sokkal inkább kárt okoz nekik. 

Nem véletlen, hogy ha egy cigány embert viselkedése 
miatt kidobnak a kocsmából, kiderül, hogy azért bántják, 
mert cigány. A megelôzô idôszak szigora után húsz éve azt 
sulykolják beléjük, hogy nem a tetteik bélyegzik meg ôket, 
hanem a körülöttük élôk, olyan dolog miatt, amirôl nem te-
hetnek. Ezt pedig mindenki szívesen elhiszi. Talán ez veze-
tett oda, hogy bizonyos rétegük azt képzeli, neki mindent 
lehet. Megáll autójával az úton úgy, hogy senki nem fér el 
mellette és beszélget ismerôsével. A járdán, ha szembe jön, 
tudom, hogy ha nem térek ki, nekemjön. A vadonatúj játszó-
téren rombol, és ha rászólnak, teleköpi a homokozót. Ezekre 
a jelenségekre nem lehet törvényt hozni, de aki nem tartja 
be az együttélés szabályait, nem számíthat szimpátiára. 

A dolog azért veszélyes, mert talán már el is jutottunk 
oda, hogy a többségi lakosság nagy része valóban egy ka-
lap alá veszi a cigányokat. Pedig nem igaz, hogy egyformák, 
mind ismerünk olyan családokat, akik tisztességesen élnek, 
dolgoznak, gyermekeiket taníttatják. Sokan nem is gondolnak 
bele, ez milyen érzés lehet egy tisztességesen élô cigány 
ember számára. Ahogy mi kikérjük magunknak a rasszista 
megbélyegzést, ôket sem lehet egy kalap alá venni.

Az elmúlt húsz évben az ellentétek hihetetlen mérték-
ben elmélyültek. A megoldást a tanulás és a munka hozhat-
ja meg. Ahogy Amerikában egyre több néger ügyvéd, orvos 
dolgozik, úgy a cigányok körében is ki kell, hogy alakuljon 
a saját értelmiség, mely mindenkinél többet tud tenni sa-
ját népéért. Tehetséges, értelmes emberek minden nép fiai 
közt egyaránt születnek – mindenki ismeri Lakatos Meny-
hért vagy Járóka Lívia nevét – az már csak a körülménye-
ken múlik, hogy tehetségük ki tud-e bontakozni. Ezeket a 
körülményeket pedig kizárólag az állam képes megteremteni 
megfelelô hozzáállással és szabályozással.
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ciVil fórum

innen-onnan

Bemutatkozik a Vállalkozók Isaszegi Egyesülete

1989 tavaszán néhai Varga János és Könczöl Gábor kezde-
ményezésére megalakult egyesületünk jogelôdje, a Magán-
vállalkozók Baráti Köre, mely a helyi kereskedôk és iparosok 
érdekképviseletére jött létre. Megtervezték az egyesületi zász-
lót, amelyen feltüntetésre kerültek az alapító és támogató ta-
gok nevei. Kezdetekben a mûvelôdési házban kapott helyet 
az egyesület, majd a rendszerváltás után visszakapta az iparo-
sok és kereskedôk házát, mai székházunkat, melyet az 1930-
as években építettek fel az akkori kereskedôk és iparosok. 

A jelenlegi vezetôk Képes Tamás és Szabó Sándor, akik 
2010 tavasza óta vesznek részt az egyesület életében mint 
elnök és elnökhelyettes. Az ô munkájukat segíti még négy 
vezetôségi tag. Az etikai és a gazdasági bizottság tagjainak 
munkája is az egyesület mûködését és fejlôdését segíti elô. 

Munkánknak köszönhetôen 44-rôl 72 fôre nôtt az egye-
sület taglétszáma. 

Nagyon sok idôt fordítunk környezetünk rendbetételére, 
állagmegóvására. Ide értendô a tulajdonunkban lévô épü-
let és udvar felújítása, szépítése, rendbehozatala, ami tag-
társaink munkájának, idejének gyümölcse. 

Szép és nagy eredménynek könyvelhetô el a vállalkozók 
újságja, az Isaszegi Hírek megújítása, példányszámának nö-

velése és folyamatos fejlesztése, ami a vállalkozóknak is kö-
szönhetô, mivel az ô hirdetésük segítségével tudtuk ezt az 
eredményt elérni, s reméljük, a továbbiakban is ilyen pozití-
van és segítôkészen állnak az újság további életéhez, mûkö-
déséhez. 

Terveink között szerepel az egyesület taglétszámának to-
vábbi növelése, a vállalkozók összehozása egymással és más 
személyekkel egy beszélgetésre, gondolat-, ötletcserére, egy-
más segítésére. Ehhez kapcsolódik az elôdeink által kötött 
„Együttmûködési megállapodás” felújítása az önkormányzat-
tal, ami nem csak a vállalkozókat segítené, hanem a város és 
annak lakóinak a segítségére is szolgál. Távolabbra gondolva 
egy olyan egyesületet szeretnénk mûködtetni, ami teljes körû 
segítséget, képviseletet tud biztosítani a vállalkozóknak. 

Úgy gondoljuk, nem lehet teljes az egyesületi élet, ha nincs 
benne egy kis vidámság, felszabadultság. Erre szolgálnak azok 
a kirándulások, rendezvények (fôzéssel egybekötve), ami a 
tagok jobb megismerését, felüdülését szolgálja. Ezen kívül az 
egyesület a város életében is jelen van segítségével, részvéte-
lével a különbözô megemlékezések, ünnepek, rendezvények 
alkalmával, ezáltal is mélyíteni, a város hírnevét.

Képes Tamás

Isaszeg – rovásírással

Egyre több település kapujában láthatunk az ôsi magyar 
írásmódot felelevenítô helységnévtáblákat. A Jobbik Isaszegi 

Szervezetének kezdeményezésére városunk határaiban is 
felállításra kerültek a rovásírással készült táblák.

Olvasói levél

Egy kedves olvasónk levélben kérdezte tôlünk, hogy miért 
kellett kivágni az Ady Endre utcai hatalmas, gyönyörû és kel-
lemes árnyékot adó fákat.

Megkérdeztük az illetékeseket, akiktôl azt a választ kap-
tuk, hogy sajnos az említett nyárfák elérték azt az életkort, 
amikor már jelentôs mértékben és gyorsan pusztulni kez-
denek, berepedeznek, hasadnak és balesetveszélyesé vál-
nak. Korábban már az utca lakói közül is kérték néhányan a 
veszélyes, öreg fák eltávolítását, melyek egy nagyobb vihar 
esetén óriási károkat okozhattak volna.
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kultúra
A szavalóverseny gyôztesei 
Májusi számunkban bemutattunk Önöknek a szavalóverseny gyôztesei közül néhány diákot. Most az elôzô lapszá-
munkból kimaradt két riportot közöljük, melyeket a középiskolások versenyében induló gyôztesekkel készítettünk.

Svábenszky Zsuzsanna – 1. helyezés
Az Isaszegi Gábor Dénes Szakközépisko-
la és Gimnázium (11.a) tanulója. Jelen-
leg nincsenek határozott tervei a jövôjével 
kapcsolatban, nem tudja, hol szeretne el-
helyezkedni. Igazából minden érdekli. Kis-
korában színésznô szeretett volna lenni, 
de az újságírás is érdekli. Mivel a papája 
Svábenszky Pál költô, a versek mindig is 
közel álltak hozzá. Kiskorában a papája 
mindig felolvasta neki a verseit, és arra 
kérte, szavalja el ôket. Így a költemények 

kiskora óta elkísérik. Nagyon szereti Tóth Árpád verseit, a sze-
relmi költészete áll hozzá legközelebb. Ezek a versek nagy 
hatással voltak rá, fôként az általa választott vers, az Álarcosan. 

Kerekes Beáta – 3. helyezés
Az Isaszegi Gábor Dénes Szak-
középiskola és Gimnázium 
(10.a) tanulója. Még nem dön-
tötte el, hogy milyen pályára 
készül. Érdekli a modellkedés. 
Az érettségi után szeretne kül-
földön nyelvet tanulni. Szereti 
a verseket, kimondottan a sze-
relmes verseket, s mivel azok 
jobban érdeklik, könnyebben 
megtanulja ôket. A verseny ál-

tal jobban megismerte Tóth Árpád költészetét. A vers, amit 
választott különösen közel áll hozzá, címe Esti sugárkoszorú. 
Szívesen részt venne máskor is ilyen versenyen.

Könyvtári hírek

Az idei Könyvhetet június 2–6 között rendezik meg ország-
szerte. A több mint nyolc évtizedes múltra visszatekintô 
könyvünnep hagyományosan a magyar irodalom és a kortárs 
írók seregszemléje. Büszkén mondhatjuk, hogy helyi irodalmi 
alkotóink közül Budaháziné Hargitai Irén nyugdíjas tanítónô-
nek, írónônek 6 év után idén májusban jelent meg 14. köny-
ve Mama, mesélj! címmel, melybôl három dedikált példányt 
ajándékozott könyvtárunknak. Irénke néni számos könyve 
kölcsönözhetô és meg is vásárolható. A Könyvhéten az érdek-
lôdôk a könyvtári galériánkban megtekinthetnek egy kiállítást 
a 300 éves gyomai Kner nyomdáról. Ugyanakkor nagyszabá-
sú könyvárusítást is tartunk az olvasóinktól ajándékba kapott, 
de számunkra felesleges ajándékkönyvekbôl. Várunk minden 
érdeklôdôt nyitvatartási idônkben, azaz hétfôn, kedden, csü-
törtökön és pénteken 9–18 óra között. Szerdán zárva tartunk, 
de szombaton 13–18 óra között ellátogathatnak hozzánk.

Horváth Árpádné, intézményvezetô
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Lengyel délután

Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre rendezésében megtartott 
lengyel délután keretében Boldog II. János Pál életérôl, bol-
doggá avatásáról hallhattunk elôadásokat a Falumúzeumban.

Dr. Dürr Sándor, a Múzeumbarátok Köre elnökségi tagja  
II. János Pál, a lengyel pápa címmel tartott bevezetô elôadást. 
Szabó Eszter, az ELTE Lengyel Tanszékének hallgatója II. Já-
nos Pál: Ne Féljetek! tanításáról tartott összefoglalót, Gulyka 
József címzetes prépost pedig II. János Pál pápa boldoggá 
avatásáról, követendô szentségérôl beszélt. Az elôadások után 
a Ne féljetek, valamint a II. János Pál pápa látogatása Ma-
gyarországon címû film megtekintése következett. A két film 
között a vendéglátók lengyel nemzeti ételeket kínáltak a részt-
vevôknek, köztük a szentatya kedvenc süteményét, a különle-
ges krémest, ami minden wadowicei cukrászdában kapható. 

Köszönjük a szervezôknek és az elôadóknak ezt a nagy-
szerû délutánt. Érdemes és fontos megismerni olyan embe-
rek történetét, akiknek élete és tettei példaértékûek, ezért 
mindenkinek ajánljuk a II. János Pál pápa életérôl készült 
filmeket, életrajzi könyveket és az általa írt mûveket, encik-
likákat.

Boldoggá avatás
Hat éve már, hogy a Szent Pé-
ter téren emberek tízezrei és 
a világon milliók imádkoztak 
a haldokló pápáért. Irgalmas-
ság vasárnapjának elôestéjén, 
április 2-án II. János Pál halál-
hírét Leonardo Sandri érsek 
jelentette be a téren imádko-
zóknak. Világszerte hívôk és 
hitetlenek érezték megren-
dülten, hogy egy különleges 
ember, egy szent volt az, aki 
elhagyta ezt a földi létet. Temetésére milliók zarándokoltak el 
rómába, ahol politikai vezetôk, ellenfelek találkoztak.

XVI. Benedek pápa 2011. május 1-jén avatta boldoggá 
elôdjét, II. János Pált. Az eseményre másfél millió zarándok 
érkezett, köztük magyar csoportok is, a bíborosok között je-
len volt Erdô Péter. 

II. János Pál által az emberek Krisztus szeretetét érezhet-
ték meg, Krisztus sugárzott személyiségébôl, aki az ember 
szentségének oka. Isten mindenkit szentségre hív. Ehhez se-
gítségként idézzük szavait: „Váljunk barátaivá mindazoknak, 
akiknek nincs, legyünk családja azoknak, akiknek nincs.” 
„Osszuk meg mindenünket, amink van másokkal, mint 
ahogy Isten fia megosztotta szeretetét mindannyiunkkal”.

Haszara Andrea

egyház
Pünkösd
A pünkösd a keresztény egyház 
egyik fô ünnepe, mely a húsvétot 
követô ötvenedik napon kezdôdik. 
A keresztény egyháznál pünkösd a 
húsvéti misztérium beteljesedése, 
a Szentlélek eljövetele, ajándékai-
nak kiáradása. Pünkösd az egyház 
születésnapja, ekkor ünnepli meg, 
hogy Jézus mennybemenetele után 
a Szentlélek kiáradt az apostolokra.

A csíksomlyói búcsút, ami a szé-
kelyek nagy ünnepe, hagyományo-
san pünkösdkor tartják.

régtôl fogva zarándokok men-
nek e kegyhelyre Mária közbenjárását kérni, ma már több 
százezren együtt várják ezen a helyen a szentlélek eljövete-
lét. A búcsú fô ünnepe pünkösd szombatján – idén június 
11-én – van. Az idei búcsú mottója „Mária által Jézushoz!”

A pünkösdhöz különbözô eredetû népszoká-
sok is fûzôdnek. A pünkösdölés énekes, táncos 
adománygyûjtô népszokás. Szokás volt a falube-
li kislányok közül pünkösdi királynét választani, 
aki a többi kislány kíséretében sorba járta a falu 
házait, ahol virágot hintettek az udvarra, köszön-
tôt mondtak, énekeltek, táncoltak, adományként 
pedig almát, tojást és néhány fillért kaptak. A kö-
zépkor óta ismert egyik legnépszerûbb népszo-
kás a pünkösdi királyválasztás. Ügyességi verse-
nyeken a legények közül kiválasztják a pünkösdi 
királyt, aki egy évig (néhol 1 napig) „uralkodik”, 
a többieket vezetheti, valamint hivatalos minden 
lakodalomba, mulatságra, a kocsmában ingyen 
ihat. A május elsejére virradó éjszaka állított má-

jusfákat sokfelé pünkösdkor bontották le. Egyes területeken 
kapcsolódott a pünkösdi királyválasztáshoz (májfa-kitáncolás, 
fáramászás), máshol – akárcsak Isaszegen – kidöntését ün-
nepély és táncmulatság kíséri. 
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– Mesélne az olvasóknak a gyermekéveirôl?
– Hatéves koromban történt egy súlyos égési sérülést 

okozó balesetem, amelynek penicillin hiányában komoly kö-
vetkezményei lettek. A hosszadalmas gyógyulás után cso-
dálatos gyermeki szabadságban éltem, amikor még a rá-
kos-patak, rétek, erdôk, mezôk és a poros Templom utca 
mind-mind játszótérül szolgáltak.

– Ezek már a ’40-es évek, jócskán benne voltunk a 
háborúban. 

– Igen, a II. világháború is a gyermekéveimhez tartozik. 
Isaszegen a tûzharc 1944. december 12-tôl 29-ig tartott.  
román katonák harcoltak a német és a magyar katonák el-
len. A településnek volt olyan része – az Erdô és Buda utca 
–, ahol egyik nap még a románok, a másik nap a néme-
tek harcoltak. A menekülô repülôk által ledobott bombák a 
Kossuth Lajos utca elején és a végén is komoly pusztítást 
végeztek. Mivel a házunk alá-
pincézett volt, telefonközponttal 
ellátott román parancsnokság 
foglalta el, de náluk húzódtak 
meg félelmükben ismerôs asz-
szonyok a gyermekeikkel is. 
1945. januárban háttérszolgála-
tos oroszok foglalták el a falut. 
Két hétre kilakoltattak minket a 
saját házunkból, megrongálták a 
berendezések nagy részét, és a 
többszáz kötetes könyvtárunkat 
is tönkretették. A háború után a vonatközlekedés nagyon 
gyér volt, így többször elôfordult, hogy a Gödöllô felé menô, 
lassító tehervonatra felugorva utaztunk a barátaimmal. Akko-
riban ezekkel a vagonokkal vitték a Szovjetunióba „jóvátételi 
kiszállításként” a gépeket, alkatrészeket. Amikor megtudtuk, 
hogy milyen szállítmányt visz, bosszúból amit csak fel tud-
tunk emelni, kidobáltuk a nyitott ajtajú szerelvénybôl. Úgy 
éreztük, ez jót tesz az igazságérzetünknek.

– Isaszeg történelmének, hagyományainak szeretete 
már fiatal korában meghatá-
rozó volt. Gondolom, a csa-
ládja, édesapja mint példa-
képe is segítette abban, hogy 
a társadalmi életben tevéke-
nyen részt vegyen.

– Édesapám már 14 éves 
koromban a nehezebb fizikai 
munkák mellett megismertetett 
a régészeti amatôr kutatással, a 
néprajzzal és a helytörténetünk 
ismeretével. Megtanított a mun-

ka szeretetére és a lelkiismeretes munka elvégzésére. Édes-
apámat gyûjtôszenvedélye, az 1848–49 szellemisége iránti 
rajongása elismert helytörténésszé tette. A „kultúra robotosa” 
a „közösség napszámosa” volt, olyan fájdalmas, önfeláldo-
zó érzelem és szeretet fûzte Isaszeghez, amely minden isa-
szegi számára példaértékû. 1949-ben megrendezte a csata 
100 éves évfordulójának tiszteletére a helytörténeti kiállítást, 
amelynek kivitelezésébe már engem is bevont. Természetes 
volt, hogy ebben a szellemiségben felnôve én is elkötelezett 
lettem a társadalmi tevékenység iránt. Több mint 60 éve 
veszek részt a társadalmi életben. Ifistaként fociztam, a tele-
pülésen mûködô tánccsoportban táncoltam, és a színjátszó 
körben is szerepeltem.

– Úgy tudom, képviselô is volt.
– 1985-ben, a környékbeli lakók javaslatára vállaltam el 

a független tanácstagi jelöltként való megmérettetést két 
párttag jelölttel szemben. A hár-
mas jelölés mellett engem vá-
lasztottak meg. Három ciklu-
son keresztül voltam képviselô, 
egészen 2002-ig, és mindvégig 
függetlenként. Ez idô alatt Isa-
szeg életében óriási változások 
történtek. Megépült a szenny-
víztároló, a csatornahálózat, lett 
telefonunk, elkezdôdött az asz-
faltos útépítés. Isaszeg azóta is 
folyamatosan fejlôdik.

– Az Isaszegi Múzeumbarátok Körének tevékenysé-
gérôl is tenne említést? 

– Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre egy lokálpatrióta cso-
port, amely összefogja a múzeumi tudományok, a néprajz, 
a régészet és a történelem iránt érdeklôdôket. A kör a helyi, 
múzeumi tárgyak gyûjtésén és a hagyományok ápolásán kí-
vül az isaszegi falumúzeum szükség szerinti céljainak, ter-
vének megvalósítását gazdaságilag támogatja és társadalmi 
munkával segíti. Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre – több év-

tizedes folyamatos munkájának 
elismeréseként – 2007-ben 
Kós Károly miniszteri díj kitünte-
tésben részesült.

– Milyen receptet ajánl az 
olvasóknak?

– A nagymamám és késôbb 
édesanyám által is sokszor sü-
tött krumplis pogácsának a re-
ceptjét, amelyet gyermekkorom 
óta nagyon szeretek.

Adorjánné Fehér Éva

krumplis pogácsa 
Hozzávalók: 2 dkg élesztô, 60 dkg liszt, 1 dkg só, 1 dkg bors, 30 dkg tört, fôtt krumpli, 10 dkg zsír

Elkészítés: A hozzávalókat jó kemény tésztává gyúrjuk. Kinyújtjuk 3 cm vastagságúra, bevagdaljuk, kiszaggatjuk és tepsibe rakjuk. A tepsiben hagyjuk kelni. Ha megkelt, gyen-gén paprikázott, sózott zsírral megkenjük a tetejét és meg-sütjük.

isaszegi ízek
Isaszeg hagyományainak és történelmének tisztelete
Szatmáry Zoltán lokálpatrióta érzelmû ember, 1934-ben született. Tevékenyen részt vesz Isaszeg életében, 1992 óta 
vezeti az Isaszegi Múzeumbarátok Körét, amit még édesapja alapított 1969-ben. Az egyesület hûen ôrzi Isaszeg ér-
tékeit, ápolja a múltját. 
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sport
Gyermek-labdarúgótorna

Május 1-jén az Isaszegi Sport Egyesület fennállásának 100. 
évfordulója alkalmából, elsô rendezvényként került meg-
rendezésre a rózsa utcai sporttelep futballpályáján a gyer-

mek-labdarúgótorna. A rendezvényt az egyesület vezetôsége 
szervezte két korosztály, 6–7 és 10–11 évesek megmérette-
tésével. A  verseny keretein belül 7 csoport mérhette össze 
tudását, a versenyen kívül pedig az isaszegi ovisok és a XVII. 
kerületi rTK–Zrínyi általános iskola csapata játszott. 

A mérkôzéseket az isaszegi ifjúsági labdarúgócsapat játé-
kosai, Bagó József, Kisréti Marcell és Kovács László vezették.

A meghívott csapatok: Dunakeszi, Fót, Fônix Budapest, 
Hévízgyörk, Pécel és Isaszeg két csapattal. 

Bár az idôjárás nem fogadta kegyeibe a rendezvényt, de 
a szép számú nézôközönség színvonalas mérkôzést látha-
tott, a gyermekek lelkesedése pedig mindvégig töretlen volt 
az esô ellenére is. Az eredmények: 10–11 évesek: 1. Isa-
szeg, 2. Fót, 3. Hévízgyörk; 6–7 évesek: 1. Pécel, 2. Isaszeg, 
3. Dunakeszi, 4. Fônix Budapest. Külön díjazásban része-
sült legjobb játékos, Rideg Benjamin és a legjobb kapus, 
Pales Ágoston.

Az elért eredménytôl függetlenül minden csapat fut-
ball-labdát és oklevelet kapott, ezen kívül minden résztve-
vôt vendégül látott az egyesület egy tányér gulyáslevesre és 
üdítôre.

Ahhoz, hogy ez a rendezvény sikeresen kerüljön meg-
rendezésre, támogatókra volt szükség. A díjakhoz az anyagi 
hátteret a Humánerôforrás és Közoktatási Bizottság a saját 
keretébôl biztosította.

A vendéglátáshoz az egyesület vezetôsége megkereste 
a helyi vállalkozókat, akik örömmel adakoztak a jövendô fut-
ballisták részére. Az Isaszegi Sport Egyesület ezúton is sze-
retné megköszönni a nagylelkû támogatást a következôknek: 
Amazon Kereskedelmi Kft., Faragó Attila vállalkozó, Fincsi 
pékség, Grznár Húsbolt, István Húsbolt, Kisszekeres Kft. 
húsbolt, Szolga és Marton palackozott italok boltja, Vajda 
Tamás vegyes iparcikk, Zöld Fillér élelmiszer vegyeskeres-
kedés.

Adorjánné Fehér Éva

Asztalitenisz-verseny  
Pécelen

Április végén Pécelen a Ráday Pál 
gimnázium asztalitenisz-kupát 
rendezett az általános iskolások 
számára. Az erôs mezônyben 
elsô helyezést ért el Budaházi 
András, a Klapka György Általá-
nos Iskola és AMI 7.a osztályos 
tanulója, második helyezett lett 
Fekete Gergô 7.a osztályos ta-
nuló, aki szintén ennek az iskolának a diákja. A dobogó har-
madik helyezettje a péceli Szent Erzsébet Katolikus Általános 
Iskola diákja lett. 

A középiskolás versenyen 28 induló közül szintén elsô 
helyezést ért el Budaházi András, második lett Kiss Dániel, a 
ráday gimnázium növendéke, és harmadik lett Fekete Gergô.

Budaházi András a gimnázium testnevelô tanára, Kovács 
Béla kérdésére elmondta, hogy kedvenc tantárgya a törté-
nelem. Nem csak a magyar, hanem a világtörténelem is ér-
dekli, ezért történész szeretne lenni. A tanulás mellett termé-
szetesen a sportot is folytatni fogja, az asztalitenisz országos 
bajnoka címet szeretné elnyerni. Számára a szabadidôt is a 
sportolás jelenti, és édesapja, aki a Pécelen testnevelô tanár, 
mindenben segíti.
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1942 tavaszának utolsó hazai mérkôzésén a Közép-magyar 
Labdarúgó Alszövetség I/B osztályában szereplô MOVE Isa-
szegi Társadalmi és Sport Egyesület csapata bajnoki remé-
nyekkel lépett pályára a mindenkor rivális Péceli AC ellené-
ben. A Dányi úti sporttelepen, mintegy 1500 gyôzelemre 
éhes szurkoló biztatása mellett, a kedvenc tizenegy a kö-
vetkezô összeállításban rúgta a labdát: Hajdú József, Szán-
tai Ferenc, Kátai István, Hrustinszki Mihály, Pogány Mihály, 
Kovács Béla, Tihanyi Mihály, Klincsek Pál, Hrustinszki József, 
Juhász István, Nagy József. 

A férfias küzdelmet hozó, kemény mérkôzést egy bukta-
tásért megítélt büntetôbôl rúgott góllal Pécel csapata nyerte 
meg, így az aranyérem is nekik jutott. Mivel az isaszegi fiúk 
ezért „csak” a harmadik helyen végeztek, a hazai nézôk egy 
része a vereséget – a szabálytalanság helyét vitatva – nem 
volt képes elviselni, s a kialakult tömegverekedés során egy 
szögletzászlóval a játékvezetô fejét is beverték. Szerencsére 
dr. Barabás Géza községi orvos vezetôségi tagként a mér-
kôzések állandó látogatója volt, s így a gyors elsôsegély sem 
maradt el. Igaz, ami igaz: a bíró összetört zsebórájával már ô 
sem tudott mit kezdeni. A szövetség fegyelmi bizottsága fél 
évre tiltotta be a pályát, mely büntetést csak azért függesz-
tették fel, mert az isaszegi sportvezetôk polgári bírósághoz 
fordultak a csendôrjárôr jelentése alapján. Abban ugyanis az 
állt, hogy a játékvezetô – kérésük ellenére – még a tömeg 
elvonulása elôtt elhagyta a játékteret.

A botrány körüli huzavona is hozzájárult ahhoz, hogy 
1943 ôszétôl az isaszegi labdarúgók nyolc fôvárosi és nyolc 
Pest megyei csapat egyikeként a Magyar Országos Véderô 
Egylet külön bajnokságában léptek pályára a már akkor is 
emlegetett „bundázások” elleni tiltakozás jegyében. Isaszeg 
labdarúgói ott is kiválóan szerepeltek: Gyarmati Ferenc és 
Ragács Gábor vezérletével, akik az NB II osztályú Budapesti 
Vasutas Sport Clubból tértek haza, az 1943–44. évi bajnok-
ságban a rákosliget mögött ismét ezüstérmet szereztek, míg 
a bronzérmes csapat a Pesterzsébet lett.

Közben 1943. március 27-én Veress Ferenc községi 
fôjegyzô elnökletével egy közgyûlésre is sor került, ahol az 
alábbi vezetôséget választották meg. Elnök: Dr. Máthé Lajos; 
társelnök: Kósa Zoltán; ügyvezetô elnök: Veress Ferenc; al-
elnökök: Vécsi István, vitéz Pintér Sándor, Meleghegyi Sán-
dor és Szendrô János; fôtitkár: Hámoros László; titkár: Éder 
István; jegyzô: Ragács Gábor; pénztáros: Kövesdi István; 
szertáros: Telek András; orvos: Dr. Barabás Géza; ellenôrök: 
Gergely János és Kosik Béla; választmányi tagok: Tiszay Ist-
ván, Kovács Ferenc, Hrustinszki József, Dr. Sztrizs Árpád, Ne-
mes Sándor, Pásztor Kálmán, Hálik Sándor, Székely László, 
Káldi Mihály, Galbavi Gyula, Pálinkás József, Matuz Béla; 
póttagok: Kátai István, Szlancsek István és Pogány Ernô.

Isaszegrôl 1945 elôtt több játékos is magasabb osztályba 
került. Polényi József 1929-tôl az NB II-es Budapesti Postás 
SE-ben, majd a Diósgyôri VTK NB I-be feljutott csapatában 
balszélsôként szerepelt. Gyarmati Ferenc a Budapesti Vas-

utas SC NB II-es gárdájában 1932-tôl tíz éven át balszélsô-
ként rúgta a labdát, s volt olyan év, amikor az NB II gólkirályi 
címét is elnyerte. Az utánpótlás-válogatottban is többször ját-
szott, s csak sérülése akadályozta meg abban, hogy az 1936-
os berlini olimpián szerepeljen. Mester István 1934-ben Mis-
kolci Attila SC NB II-es csapatába igazolt, késôbb a Szegedi AC 
NB I-es klubjának balösszekötôjeként játszott, majd 1942-ig 
a Fradiból átigazolt Kohut Vilmossal egyetemben a francia 
éllovas Marseille csapatának legendás hírû nehézbombázó 
balszárnyában rúgta a gólokat. Ragács Gábor 1936-tól hat 
éven keresztül a BVSC NB II-es csapatát jobbszélsôként erôsí-
tette. Szmolicza Sándor 1936-tól Petôfibányán, majd 1947-
ig a Tatabányai Építôk 
NB II-es csapatában 
középpályásként irá-
nyította a játékot.

A fényképen az 
1943–44. évi MOVE 
bajnokság ezüstérmes 
isaszegi labdarúgói láthatók Mátyásföldön. Álló sor: Gyarmati 
Ferenc, Pálinkás József, Hajdú József, Szamosi István inté-
zô, Adami János, Kátai István, Klincsek Pál, Takács Károly, 
Regász Lajos és Horváth László vezetôségi tag. Guggoló sor: 
Tihanyi Mihály, Ragács Gábor és Hanák Sándor

Szendrô Dénes

100 éves az Isaszegi Sport Egyesület – V. rész
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programajánló
 Véradás
Június 21-én 1300–1800 óráig a mûvelôdési otthonban

 zene, tánc, mulatság
A Tornádó Hungary péceli és isaszegi akrobatikus rock and 

roll csoportjainak évzáró elôadása június 9-én 1800 óra-
kor a mûvelôdési otthonban

Szent Iván-éji tûzugrás – Kísértetek éjszakája I. Karne-
váli menet indul a mûvelôdési otthontól a Liget térre 
zselízi és isaszegi néptáncosok, isaszegi kórusok, ma-
zsorettek, sámándobosok részvételével június 24-én 
1800 órakor

iskolai rendezVények
A Klapka iskola napközis tanulóinak bemutatója június 

2-án 1700 órakor a mûvelôdési otthonban
A Klapka iskola ütôs növendékeinek koncertje június 

6-án 1830-kor a mûvelôdési otthonban
A Klapka iskola évzáró mûsora június 20-án 1800 órakor a 

mûvelôdési otthonban
A Damjanich iskola június 15-én „Bolondballagást” tart 

(Madách u. 1.)
A Damjanich iskola 8. osztályos tanulóinak ballagása 

június 18-án (Madách u. 1.)
A Klapka iskola 8. osztályos tanulóinak ballagása június 

17-én (Kossuth Lajos u. 85.)

elŐadás
Megemlékezés a trianoni szerzôdés 91. évfordulóján a 

Hôsök és Áldozatok Emlékparkjában a Történelmi Vitézi 
rend tagjai, valamint az általános iskolák közremûködé-
sével június 4-én 1800 órakor

A Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány IV. Tör-
ténelmi Napok 2010. Isaszeg ’48–49-es szabadság-
harcról másképpen címmel nemzetközi konferenciát 
szervez 2011. június 10–12-én. Helyszín: Gábor Dénes 
Oktatóközpont, Isaszeg, Gábor Dénes köz 1.

 összejöVetelek, foglalkozások 
Kreatív, jobb agyféltekés rajzolás-tanfolyam indul június 

18–19-én 900–1700 óra között a mûvelôdési otthonban. 
Információ: Burka Zsolt, telefon: 30/772-4176 web: 
www.ujrakezdokhaza.hu 

Mosolysziget, ahol érdemes kikötni – minden csütörtö-
kön 1600–1700 óráig a mûvelôdési otthon elôterében, 
az Evangéliumi Pünkösdi Közösség Isaszegi Gyülekeze-
tének szervezésében. A részvétel díjtalan. Információ: 
epkmosolysziget@freemail.hu

Nyári napközis tábor a mûvelôdési otthon szervezésé-
ben június 20–24-ig. Minden nap más-más mozgal-
mas, színes programmal várja a nyári szünidejüket töltô 
gyermekeket. részletes információ a plakátokon, illetve 
a mûvelôdési otthon honlapján található (web: www.
isaszegmuvotthon.hu) 

Isaszegi Képzômûvész Kör – minden szombaton 1600 órá-
tól 1800 óráig a mûvelôdési otthonban. A részvétel díjta-
lan. Információ: Nagy Éva Vica: 70/428-2148, Szilárdi 
Edina: 30/9905-373

Harmónia Teaház június 24-én 1830–2030 között a mûve-
lôdési otthonban. További információ: Burka Zsolt, tele-
fon: 30/772-4176, web: www.ujrakezdokhaza.hu 

A Keresztény Családok Közössége a nyári szünidô min-
den keddjére programokat szervez. részletes program és 
további információ a templom hirdetôtábláján, illetve a 
Katolikus Otthon ablakában (Templom u. 22.)

Június 3-án 1000 órától Baba–mama klub minden pénte-
ken. Helyszín: Katolikus Otthon

Június 26-án 1600 órától Keresztény családok összejöve-
tele (minden hó utolsó vasárnapján) a Katolikus Otthon-
ban

 szolgáltatások
A mûvelôdési otthonban hétfônként 1800 órakor KRESZ-tan-

folyam jelentkezés és tájékoztatás
A.S.A. ügyfélszolgálat júniusban elmarad!

 elŐzetes
Július 2-án Isaszeg város napja – Gyermekek a gyermeke-

kért – családi nap
Július 3.: Kísértetek éjszakája II.

Állatorvosi ügyelet
2011. június hónapban

VI. 4–5. Dr. Békési Béla
Pécel, Szemere Pál u. 17.

30/954-9684

VI. 11–12. Dr. Almási Csaba
Csömör, Ady endre u. 19..

30/349-2166

VI. 18–19. Dr. Michalik László 20/981-3100

VI. 25–26. Dr. Csizmadi Sándor
Kistarcsa, Malom u. 2.

30/951-8590



X. évfolyam, 6. szám • 2011. június 23

Háziorvosi ügyeletek

2011. június

01. Dr. Eszlári Egon 16. Dr. Déri István
02. Dr. Déri István 17. Dr. Horváth Anna
03. Dr. Horváth Anna 18. Dr. Déri István
04. Dr. Eszlári Egon 19. Dr. Déri István
05. Dr. Eszlári Egon 20. Dr. Kürti József
06. Dr. Kürti József 21. Dr. Horváth Anna
07. Dr. Horváth Anna 22. Dr. Eszlári Egon
08. Dr. Eszlári Egon 23. Dr. Déri István
09. Dr. Déri István 24. Dr. Eszlári Egon
10. Dr. Kürti József 25. Dr. Horváth Anna
11. Dr. Horváth Anna 26. Dr. Horváth Anna
12. Dr. Horváth Anna 27. Dr. Kürti József
13. Dr. Sipos Tünde 28. Dr. Horváth Anna
14. Dr. Horváth Anna 29. Dr. Eszlári Egon
15. Dr. Eszlári Egon 30. Dr. Déri István

2011. június

01. Dr. Horváth Anna 06. Dr. Eszlári Egon
02. Dr. Eszlári Egon 07. Dr. Déri István
03. Dr. Eszlári Egon 08. Dr. Kürti József
04. Dr. Kürti József 09. Dr. Horváth Anna
05. Dr. Horváth Anna 10. Dr. Horváth Anna

Dr. Eszlári Egon: Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288
Dr. Horváth Anna: Botond utca 12. Telefon: 493-250, 
 mobil: 30/591-7086
Dr. Kürti József: Csata utca 2. Telefon: 495-238
Dr. Tordai Gábor: Aulich utca 3. Telefon: 493-302, 
 mobil: 20/928-3987
Dr. Déri István: Aulich utca 3. Telefon: 493-302
Dr. Sipos Tünde: Aulich utca 3. Telefon: 493-302
Hétközi, hétvégi orvosi ügyelet telefonszáma: 

70/387-2685
A hétközi ügyelet héfôtôl csütörtökig 1530-tól másnap reggel 
730-ig tart. Pénteken 1200-tól szombat reggel 730-ig. 
A hétvégi ügyelet szombat 730-tól hétfô 730-ig tart. Délutáni 
rendelés a mindenkori ügyeletes rendelôjében 1630–1730-ig.
Gyógyszertárak nyitvatartása szombat–vasárnap: 
Ezüstkehely Patika: páros héten 8–12 óráig,
Liget Patika: páratlan héten 8–12 óráig.
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház 
utca 4. Telefon: 28/452-851. Gödöllôn minden nap 2200 
óráig található ügyeletes gyógyszertár.
A mentôk ingyenes hívószáma: 104 
Mobiltelefonról való hívás esetén: 28/420-844
A helyi rendôri ügyelet közvetlen száma: 70/203-3888
A mezôôrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302
Fogorvosi rendelô címe: Rákóczi u. 10., tel.: 28/495-237
Dr. Mészáros Zsuzsanna rendelési ideje:
hétfô, szerda: 1400–1900; kedd, csütörtök: 800–1200 óráig
Dr. Illényi Tamás rendelési ideje:
hétfô, szerda: 800–1200; kedd, csütörtök: 1400–1900 óráig

Anyakönyvi hírek
a 2011. 04. 15 –  2011. 05. 15. közötti idôszak 
eseményeirôl

Születések:

Folk Ágota Gárdonyi utca 5.
Kutka Fernanda Március 15. utca 70.
Kiss Szabolcs Május 1. utca 72. 
Klincsek Hamecz Inez Nagyváradi utca 8.
Klincsek Csepke Nagyváradi utca 8.
Szenczi Bence  Külterület
Hajdú Zita  Belsômajori utca 69.
Molnár Bertalan  Batthyányi utca 7.
Molnár Niké  Szent Erzsébet utca 26. 1/a

Házasságkötések:

Harkai Zsuzsanna és Ritter Attila Zoltán
Ragács Marianna és Tóth Lajos
Károly Helga és Nagy János
Bakos Bernadett és Veres Gábor
Nagy Mónika és Viola Tibor

50 év egymás szeretetében:

Monori Katalin Ilona és Balatoni István 1961. május 6-án 
kötöttek házasságot Isaszegen.

60 év egymás szeretetében:

Garai Erzsébet és Bodrogi Mihály 1951. május 5-én kö-
töttek házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Halálesetek:
Kanalas Pál (68 éves)  Május 1. utca 84.
Jakus István (78 éves)  Arany János utca 2.
Hegedûs Tibor (79 éves)  Béke utca 35.
Nagy Ferenc (86 éves)  Zrínyi utca 28.
Ruda Sándor (40 éves)  Belsômajori utca 67.
Szabó János (66 éves)  Aradi utca 2.
Nagy Lászlóné Fazekas Mária Anna (74 éves) 
 Dózsa György utca 52.
Kis Józsefné Berkes Ilona (74 éves)  
 Magyar utca 4.
Nagy Miklósné Dudás Erzsébet (88 éves) 
 Kossuth Lajos utca 88.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Polgármesteri Hivatal

Köszönetnyilvánítások
Hálás szívvel köszönöm mindazoknak, akik szeretett férjemet, Ruda Sán-
dort utolsó földi útjára elkísérték, és mélységes fájdalmamban részvéttel 
osztoztak. Külön köszönöm a motorosok és az A/24 galambászok közre-
mûködését a gyászszertartáson.  Rudáné Dobos Krisztina

Hálás szívvel mond köszönetet Kis Józsefné Berkes Ilona családja mind-
azoknak, akik felejthetetlen halottjukat utolsó földi útján elkísérték, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, és mélységes bánatukban részvéttel osztoz-
tak.  Monori és Szabó család



Országosan több mint 162 ezren csatlakoztak a TeSzedd! 
Önkéntesen a Tiszta Magyarországért elnevezésû kezde-
ményezéshez, melynek szándéka szerint az ország történe-
tének legnagyobb önkéntes akciója keretében megtisztítot-
tuk lakóhelyünket az eldobált háztartási hulladéktól. A Fidesz 
Isaszegi Csoportjának, valamint Isaszeg Város Önkormány-
zatának közös kezdeményezésére több mint százan csatla-
koztak e mozgalomhoz, és ténylegesen tettek azért, hogy 
környezetünk szebbé váljon. 2011 az önkéntesség európai 
éve, ezért is örülünk, hogy városunkban sokan gondolták 
úgy, kesztyût húznak, zsákot ragadnak és segítenek abban, 

hogy eredményesen 
záruljon ez az esemény. 

Öröm volt látni a rengeteg 
lelkes segítôt, akik a nyári meleg 

ellenére kitartóan gyûjtötték a szemetet. 
Munkájuknak köszönhetôen ezen a napon több konténer és 
több száz zsák telt meg az erdôkben, út szélén, árkokban el-
dobált hulladékkal.

A szervezôk nevében köszönjük az aktív részvételt Vé-
csey László országgyûlési képviselônek, a Fidesz Isaszegi 
Csoportjának, a Jobbik Isaszegi Csoportjának, a Pünkös-
di Közösség tagjainak, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
tagjainak, a Klapka iskola tanulóinak, a Damjanich iskolából 
Verseczki Evelin tanárnô vezetésével érkezett 35 diáknak, a 
településüzemeltetés dolgozóinak: Sinka Jánosnak és Turai 
Jánosnak és minden résztvevônek, aki tenni akart és tett a 
tisztább Isaszegért. Az akcióhoz az ASA Magyarország bizto-
sított konténereket, a Szolga & Marton Italbolt pedig frissítô 
ásványvizet. Köszönjük a felajánlást!

Dr. Kardos Gábor



Az elkészített ételek kóstolása a helyszínen vásárolható kóstolójegy ellenében történik. A jegy ellenében kapható mennyiség körül-
belül egyharmad menüadag, ára 200,– Ft. 
Az előzetes részvételi szándékot a nevezési lap leadásával a Csata Vendéglőben, Könczöl Gábornál lehet bejelenteni.

A főzőverseny színvonalas megrendezése érdekében szívesen fogadjuk nemeslelkű támogatóink adományait. A szponzorok neveit a 
rendezvényen nyilvánosan közzétesszük.

PÜNKÖSDI ÍZCSATA
Az „Isaszeg Ízei” Gasztronómiai Hagyományőrző Egyesület és az Isaszegi Gasztronómiai 

Asztaltársaság aktivistái szerettel meghívják Isaszeg város főzni és kóstolgatni szerető polgárait 
a 2011. év pünkösdvasárnapján, június 12-én 9.30 órakor kezdődő Városi Főzőnapra,  

amely az isaszegi sportpálya mellett lévő Kecskeréten kerül megrendezésre. 

Ezen a pünkösdi családi napon a gyermekek paprikáskrumpli-főzésben és palacsintasütésben, a felnőtt csapatok pedig hagyományos, 
tájjellegű egytálétel készítésében mérethetik meg tudásukat.

Kérjük a főzéshez és a hagyományok felelevenítéséhez kedvet érző szakácsokat, iskolákat, tanulókat, baráti társaságokat, csopor-
tokat, civil szervezeteket, egyesületeket, hogy kedvenc népi ételeik elkészítésével nevezzenek be a versenyre. Az ételeket a helyszínen 
kell elkészíteni. A nevezés ingyenes, de a csapatoknak a nevezési lapon röviden be kell mutatni az általuk készítendô ételt és annak 
receptjét. A versenyre 4–6 fős csapatok jelentkezését várjuk. A tűzifát és a mosogatáshoz szükséges vizet a szervezők biztosítják, de 
az asztalról, a székekről, a sátorról, a főzéshez szükséges ivóvízről, az alapanyagokról és az eszközökről, valamint a hulladék össze-
gyűjtéséről mindenkinek gondoskodnia kell!

A terVezett progrAm
7.00 A főzőhelyek kijelölése, a sátrak felállítása, helyfoglalás
9.30  Megnyitó, tűzgyújtás és a főzőverseny kezdete
9.45-től Játékos vetélkedők, gasztro-bemutatók gyermekek és felnőttek 

részére egyaránt. Közben a főzőhelyek látogatása, megtekintése

12.30 Értékelés
13.00 Eredményhirdetés 
14.30  Zárás (tűzoltás, főzőhelyek rendbetétele)
14.45 Táborbontás

VersenyszAbályok
A csapattagok a nevezéssel, a résztvevők  
a megjelenésükkel elfogadják, hogy:
– betartják az ide vonatkozó általános udvarias viselkedés 

és a helyben szokásos magatartási formákat, valamint az 
általános környezetvédelmi, balesetvédelmi, és tűzvédelmi 
rendszabályokat,

– a versenyen csak és kizárólag saját felelősségükre vesznek 
részt,

– a gyermekcsapatok részvételéhez egy felnőtt személy 
felügyelete szükséges,

– a versenyzők a nevezés leadásával elfogadják a verseny 
feltételeit,

– a szervezők nem vállalnak anyagi felelősséget a 
versenyzők felszereléseikért,

– a zsűri döntése megfellebbezhetetlen.

A verseny értékelése folyamatos, a zsűri az 
értékelésnél a következőket veszi figyelembe: 
– a csapatok megjelenése, főzőhely környezetének 

rendezettsége,
– a hagyományok jelenléte, tisztelete, 
– a hagyományok korszerű megjelentetése,
– az ételkészítés és annak körülményei,
– a főzés menete, technológiája, tisztasága,
– felhasznált nyersanyagok és fűszerek,
– a készétel kitálalása, 
– étel egységessége, ízharmóniája.



Június 4. – a Nemzeti Összetartozás Napja
Az elmúlt évben a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította az Országgyûlés június 4-ét, vagyis a tria-
noni békeszerzôdés aláírásának napját. A jelentôs többséggel, 302 igennel elfogadott javaslat kimondja, 
hogy a több állam fennhatósága alá tartozó magyarság egy nemzet, összetartozásuk pedig országhatárok 
felett áll.

Megemlékezés a trianoni szerződés 91. évfordulóján  
a Hősök és Áldozatok Emlékparkjában  

június 4-én 18.00 órakor

Közreműködnek:
A Történelmi Vitézi Rend tagjai,

A Damjanich János Általános Iskola és
A Klapka György Általános Iskola és AmI tanulói

Információ: Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeum, 2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2.
Tel.: 28/582-056, 70/333-6081, isaszegmuvotthon@citromail.hu, www.isaszegmuvotthon.hu

Vitéz Bodrogi Imre Endre 30/276-1172


