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Részletek a képviselô-testületi ülés döntéseibôl

A képviselô-testület 2012. május 22-i ülésén tudomásul vet-
te a polgármester szóbeli tájékoztatóját.

Elfogadta az Isaszegi Vízmû Nonprofit Közhasznú Kft. 
2011. évi egyszerûsített éves beszámolóját, közhasznúsá-
gi jelentését, az adózott eredményének eredménytartalék-
ba helyezését, a gazdálkodásáról és a beszámolóról készült 
könyvvizsgálói és felügyelôbizottsági jelentést, valamint a 
2012. évi üzleti tervét. 

Döntött arról, hogy belép a víziközmû-szolgáltatás ellátá-
sára a Daköv Dabas és Környéke Vízügyi Kft.-be (ezzel össze-
függésben egyidejûleg vállalja a 100 000 Ft összegû törzstô-
ke átutalását), valamint szindikátusi és bérleti-üzemeltetési 
szerzôdést köt a kft.-vel az Isaszeg Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévô városi vízmû-, szentgyörgypusztai vízmû-, 
szennyvízcsatorna-hálózat és tisztítótelep üzemeltetésére. 

A Klapka György Általános Iskola és AMI magasabb ve-
zetôi feladatainak ellátásával augusztus 1-jétôl öt évre Mol-
nárné Ruck Juditot (Medgyesegyháza, 1963. augusztus 27.) 
bízza meg. 

Elfogadta a Bóbita Óvoda és a Hétszínvirág Óvoda 
2011/2012-es nevelési évrôl szóló beszámolóját, a Család-
segítô és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a jegyzôi gyámha-
tóság 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi, továbbá a 
2009–2011 közötti idôszak szakmai tevékenységérôl szóló 
beszámolóját, Isaszeg város esélyegyenlôségi programját és 
tervét, illetve a települési egészségtervének 2012. március 
14-ig történt végrehajtásáról szóló beszámolót. 

Határozott arról, hogy a népjóléti és esélyegyenlôségi bi-
zottság évenként két alkalommal szociálpolitikai kerekasztalt 
hívjon össze. 

A képviselô-testület gesztor önkormányzatként részt kí-
ván venni a Sourcing Hungary Kft. (1138 Budapest, Meder 
u. 8.) mint független energiabeszerzési szakértô által szer-
vezett Magyar Energia Közösség keretében a villamosener-
gia-beszerzés céljából lebonyolításra kerülô közbeszerzési 
eljárásokban, és szerzôdést köt a szakértôvel mint vállalkozó-
val az önkormányzat földgáz- és villamosenergia-számláinak 
vizsgálatával összefüggô szakértôi tevékenységre.

A képviselô-testület a 2012/2013-as tanévben öt szá-
zalékkal megemeli a Klapka György Általános Iskola és AMI 
térítési és tandíjának mértékét. 

Döntése alapján az intézmények 2012. évi nyári karban-
tartásának munkálatait az alábbi cégek és vállalkozások vég-
zik el: Gázág Kft. (2518 Leányvár, Erzsébet u. 149.); Gáti 
Gáz Klíma Kft. (1164 Budapest, Magtár u. 5.); Centrop-Láng 

Kft. (1162 Budapest, Etelka u. 6–8.); Molnár János gázsze-
relô (2117 Isaszeg, Rét u. 14.); Vaszily Róbert (2119 Pécel, 
Vörösmarty u. 27.).

A képviselô-testület elvi hozzájárulását adja a Petôfi utca 
egy részének közösségi térré történô átalakításához, és fel-
kérte a hivatal mûszaki osztályát, hogy a kialakítás várható 
költségeirôl készítsen egy árkalkulációt.

A képviselô-testület vállalja a vasútállomáson a P+R, B+R 
parkoló tervezett közvilágítási hálózatának a Rózsa utcai sza-
kaszán történô bôvítése miatt a közvilágítás többletteljesít-
mény-költségének megfizetését.

Elvi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonú,  
Széchenyi utca 363 helyrajzi számú és a magántulajdonban 
lévô 364/2 helyrajzi szám alatti ingatlanok határrendezési 
eljárásának megindításához, amelynek minden költsége a 
kérelmezô ingatlantulajdonost terheli. A végleges hozzájáru-
lásról a földhivatal által végzett eredeti területszámítási hiba 
kiigazítása után, a pontos területnagyságok ismeretében kü-
lön határozatban dönt. 

A képviselô-testület a település utcáinak járdafelújítása 
és -javítása terén 2012. évben a következô ütemezést fo-
gadta el: teljes utcahosszban átvizsgálás és javítás a Klapka, 
a Nap, a Petôfi Sándor, a Szent István, a Mikszáth Kálmán, 
a Jászberényi és a Damjanich utcában, valamint a Petôfi 
téren. A belterületi járdák építésének kivitelezése tekinte-
tében lakossági hozzájárulásról határozott azon ingatlanok 
esetében, ahol lakossági kezdeményezésre történt utcanyi-
tás, illetve -kialakítás. A lakossági hozzájárulás mértékeként 
3000 Ft/fm költséget határozott meg, százszázalékos be-
fizetés esetén.

A képviselô-testület a honvédemlékmû restaurálási és az 
elôzetes kutatási engedély iránti kérelmét a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája felé benyújtja, 
továbbá a költségvetési tartalékból átcsoportosít a támogatá-
sok elôirányzatba 153 000 Ft-ot a felújításra, valamint felkéri 
a Vállalkozók Isaszegi Egyesületének és az Április 6. Körnek 
az elnökét, hogy 2012. december 15-ig számoljanak el a 
felajánlott összeggel.

Tudomásul veszi Borók Károlyné önkormányzati képvise-
lô lemondását háromhavi tiszteletdíjáról.

A költségvetési tartalékból átcsoportosít a támogatások 
elôirányzatra 51 000 Ft-ot a Klapka György Általános Iskola 
és AMI részére az alsó tagozatos gyermekek nyári táboro-
zására.

Polgármesteri hivatal
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Az Isaszegi Vízmû Nonprofit Közhasznú Kft.  
közhasznúsági jelentése a 2011. gazdasági évrôl

A helyi önkormányzatokról szóló törvény jelentôs számú köz-
feladatot fogalmaz meg a települési önkormányzat számára. 
Isaszeg Város Önkormányzata e közfeladatok közül kettônek 
(az egészséges ivóvíz-szolgáltatásnak, valamint a szennyvíz-
elvezetésnek és a -tisztításnak) az elvégzésével a kizárólag 
önkormányzati tulajdonú Isaszegi Vízmû Nonprofit Közhasz-
nú Korlátolt Felelôsségû Társaságot bízta meg.

A társaság jegyzett tôkéje 8 530 000 forint, amely 
3 250 600 forint készpénzbôl és 5 279 400 forint nem 
pénzbeli hozzájárulásból áll.

A cég felügyeletét a tulajdonos önkormányzat képvise-
lô-testülete által választott háromtagú felügyelôbizottság lát-
ja el. A felügyelôbizottsági tagok az alapítótól független sze-
mélyek. A társaság az alapító okiratában meghatározott cél 
szerinti tevékenysége utáni és a vállalkozási tevékenysége 
utáni adókötelezettséget érintô kedvezményt igénybe vet-
te, amelynek összege 1 379 000 forint volt. A társaság tar-
tós adományozásra a tárgyév során nem kötött szerzôdést. 
A társaságnak az adózás rendjérôl szóló törvény szerinti köz-
tartozása nem állt fenn, így a kedvezmények igénybevételé-
re jogosult. A társaságnak fejlesztési hitele 2011. december 
31-én nem volt. A társaság a cél szerinti tevékenységéhez 
használt irodáját Isaszeg Város Önkormányzatától bérli. A tár-
saság üzemelteti a vízmû létesítményeit, mûtárgyait és ve-
zetékeit, a szennyvízelvezetés és -tisztítás létesítményeit, 
mûtárgyait, közterületi átemelôit, a szennyvíztisztító telepet, 
valamint a szennyvízcsatorna-hálózatot, amelyeket Isaszeg 
Város Önkormányzatától bérel, és a használatért bérleti díjat 
fizet. A beszámolási idôszakban a közmûvekre fizetett bérleti 
díj összege 9 348 000 forint.

A társaság a tárgyévben az amortizáció és az elôzô 
évi mérleg szerinti eredmény felhasználásával összesen 
15 289 000 forint összegû – az alábbiakban részletezett – 
beruházást, illetve fejlesztést valósított meg, amely tartalmaz-
za a kis értékû tárgyi eszközök értékét is.

Befejezett beruházások:
•	 1	db	szennyvízmennyiség-mérô	D-SPA340	 208	000	Ft
•	 1	db	indukciós	átfolyásmérô	szennyvízre	 

Badger Meter DN 250 599 000 Ft
•	 2	db	búvármotoros	szennyvízszivattyú	 

NP 3102.181 LT 421 típusú 
és NP 3102.181 LT 420 típusú 1 264 000 Ft 

•	 1	db	tolóajtós	iratszekrény	 
(szennyvíztelepre) 190 000 Ft

•	 1	db	tûzcsap	vízórateszter	80-as	 221	000	Ft	
•	 1	db	gázkazán	(szennyvíztelepre)	 186	000	Ft	
•	 1	db	multifunkciós	nyomtató	 

Kyocera FS-1028FP/DP A4 típusú 130 000 Ft
•	 1	db	helyi	irányító	berendezés	 

alkalmazói program 600 000 Ft

•	 1	db	anyagrendszerprogram	 138	000	Ft
•	 Petôfi	téri	vízvezeték	átépítése	 3	243	000	Ft
•	 2/A	vízmûkút	betétszûrôzéses	felújítása	 2	329	000	Ft
•	 ilkamajori	vízvezeték-építés	 

megvalósulási terve 348 000 Ft
•	 kis	értékû	tárgyi	eszköz	beszerzése	 1	385	000	Ft

Befejezetlen beruházás:
•	 szentgyörgypusztai	vízvezeték	építése	 4	448	000	Ft

A társaság befektetett eszközeinek fordulónapi állománya 
126 672 000 forint. 

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

A társaság a beszámolási idôszakban folyamatosan vé-
gezte Isaszeg városban és Szentgyörgypusztán az ivóvíz-szol-
gáltatást, Isaszeg városban a szennyvízelvezetést és -tisztítást.

A vízszolgáltatás árbevétele 92 091 000 forint, nyeresége 
13 256 000 forint.

A szennyvízágazat árbevétele 90 056 000 forint, nyeresé-
ge 728 000 forint.

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

és szennyvízhálózatba;
– a szennyvíztisztító telepet a már elnyert KEOP II. fordulós 

pályázati támogatás felhasználásával át kell építeni.

A társaság mérleg szerinti adózott eredménye 12 222 000 
forint, amelyet a tulajdonos döntése szerint 2012-ben az 
alábbiakra használhat fel:
•	 2/A	vízmûkút	betétszûrôzéses	felújításának	 

áthúzódó költsége 146 000 Ft 
•	 Petôfi	téri	vízvezeték	átépítésének	 

áthúzódó költsége 1 743 000 Ft
•	 szentgyörgypusztai	vízvezeték	építése	 8	687	000	Ft
•	 szennyvíztisztító	telep	gépi	rács	 

és homokkihordó csiga felújítása 1 646 000 Ft

Az Isaszegi Vízmû Nonprofit Közhasznú Kft. a 2011. évben 
közhasznú tevékenységét a vonatkozó törvények és egyéb 
jogszabályok betartásával végezte.

A közhasznúsági jelentést és a tárgyévi beszámoló el-
fogadását a könyvvizsgáló és a felügyelôbizottság javasolta, 
így azt a tulajdonos önkormányzat képviselô-testülete 2012. 
május 22-i ülésén elfogadta.

Ritecz György ügyvezetô
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városunk
Tájékoztató az idôsek klubjáról
Az idôsek klubja Isaszegen, a Móricz Zsigmond utca 16. 
szám alatt található (telefon: 28/494-042). A klub a tizen-
nyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk, illetve 
idôs koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, 
önmaguk ellátására részben képes személyek napközbeni 
ellátását biztosítja hétfôtôl péntekig. 

Kérjük, hogy az idôsek klubjában történô jelentkezéskor 
hozza magával a személyi igazolványát, a tajkártyáját, a nyug-
díjszelvényét, valamint a jövedelemigazolását. 

A klubban lehetôséget biztosítunk étkezésre (amelynek 
díját az igénylô jövedelme határozza meg) és a szabadidô 
hasznos eltöltésére a klubtagok számára barátságos, ottho-
nos környezetben. Figyelembe véve a tagok fizikai és men-

tális állapotát, egyénileg, személyre szabottan foglalkozunk 
mindenkivel. Tisztálkodási és mosási lehetôséggel minden 
tagunk élhet. Szem elôtt tartva az életkori sajátosságokat, 
betegségeket, kiemelt kapcsolatot tartunk a háziorvosokkal, 
szakorvosokkal. Nagy hangsúlyt helyezünk a prevencióra, 
a betegségek megelôzésére, rendszeres vérnyomás-ellen-
ôrzést biztosítunk. Programokat, foglalkoztatásokat, jó idô 
esetén tavasszal és ôsszel kisebb kirándulásokat szervezünk. 
Tagjainknak segítünk a szociális ügyintézésben. Kiemelt el-
sôbbséget élvez a klubtagok és családtagjaik közötti kap-
csolat erôsítése. Célunk, hogy klubtagjainknak szeretetteljes, 
nyugodt légkört teremtsünk.

Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat

Isaszeg jelképe
E lap márciusi számában írtam az isaszegi honvédemlékmû szomorú álla-
potáról, felújításának szükségességérôl. Akkor azt ígértem, hogy a következô 
számban tájékoztatom a tisztelt olvasókat a támogatás módjáról. Sajnos az 
elôkészítô munkák lényegesen több idôt vettek igénybe, így ígéretemet csak 
most tudom beváltani. Az eltelt idô alatt elkészültek a restaurálási tervek, ame-
lyeknek az engedélyeztetése folyamatban van. Elkészült a költségvetés, amely 
szerint a restaurálás költségének végösszege bruttó 5 986 272 Ft. Az összeg 
azért ilyen magas, mert a szobor oldalán látható, gyenge minôségû homok-
kôbôl készült portrék olyannyira tönkrementek, hogy a felújításuk szinte lehe-
tetlen (csak rávakolni lehetne). A restaurátor ajánlatában jó minôségû süttôi 
mészkô felhasználása szerepel, amely lényegesen keményebb, idôtállóbb.

Pályázat benyújtására jelenleg nincs mód, ez pedig azt jelenti, hogy két 
lehetôségünk maradt. Mivel az emlékmû állami tulajdon, megvárhatjuk, hogy 
egyszer majd a magyar állam felújítja. Az ország jelenlegi pénzügyi helyze-
tében azonban erre igen csekély az esély, a szobor állapota pedig sürgôs 
beavatkozást kíván. A másik lehetôség, hogy a város lakosai összefognak, és 
közadakozásból újítjuk fel a szobrot. Mert bár állami tulajdon, de itt van Isa-
szegen, a miénk.

Ezért a Vállalkozók Isaszegi Egyesülete az Április 6. Körrel közösen egy 
elkülönített számlát nyitott a Pátria Takarékszövetkezet (volt Pécel és Vidéke 
Takarékszövetkezet) isaszegi fiókjánál. A számlán elhelyezett összeget csak 
a honvédszobor felújítására lehet felhasználni. Az elkülönített számla száma: 
65100228-11364807. Erre a számlára kerül az április havi képviselôi tiszte-
letdíjam is, amelyrôl lemondtam, valamint az április 6-i rendezvényen össze-
gyûjtött 11 340 Ft.

Isaszeg város lakossága több mint 11 000 fô. Ha minden egyes isaszegi 
polgár 500 Ft-tal tudna hozzájárulni a felújításhoz (beleértve a csecsemôket 
is), már meglenne a szükséges összeg, bár tudom, hogy ez túlságosan opti-
mista elképzelés. 50 Ft, 100 Ft is pénz, ezért kérem önöket, hogy lehetôsé-
gükhöz mérten támogassák a felújítást.

Oka van annak, hogy minél több ember hozzájárulását kérem. Az utolsó, 1997-es (!) felújítás után, amikor még át sem ad-
ták a szobrot, „erôs” ifjak már megrongálták, s azóta is akadnak olyanok, akik céltáblának használják. Több alkalommal emelték 
el a honvéd kezében lévô kardot, ezt az idelátogató turisták rendszeresen szóvá tették. Úgy vélem, aki anyagilag is hozzájárul 
a felújításhoz, sokkal inkább a magáénak érzi, így talán nem fogja rongálni sem, hiszen a Szoborhegyen álló honvédemlékmû 
itt áll Isaszegen. A miénk!

Kovácsné Halomházi Zsuzsanna képviselô
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magyarország

oktatás

A nemzeti összetartozás napja
Az elsô világháborút követôen, 1918-ban 
kikiáltották a független Magyarországot. 
Ekkor még senki nem gondolta, hogy két 
év múlva Magyarország kivégzése követ-
kezik be. 1920. június 4-én megtörtént a 
magyar nemzet szétszaggatása. A halálra 
ítélt, megcsonkított ország azonban még-
is talpra tudott állni, de az elsô világhábo-
rú igazságtalan békediktátuma magában 
hordozta a számunkra végzetes kataszt-
rófát, a második világháborút. 

Az elmúlt húsz évben már újra beszél-
hetünk róla, és ez jó. Jó, hogy nemcsak 
gondolunk rá, hanem kibeszélhetjük. 

A mi igazságtalan, örökre fájdalmas 
tragédiánk minden magyar ügye, legyen 
gazdag vagy szegény, jobb- vagy baloldali 
gondolkodású. Talán a porig megalázott 
nemzetünk egy kicsit felemelkedhet a 
gyalázatból, ha az elszakított részek magyarjaival az együvé 
tartozásnak ad szellemi, lelki teret. Talán hasonló gondolat 
vezérelte a Magyar Országgyûlést, amikor a trianoni diktá-
tum évfordulóján törvénybe foglalta, hogy minden magyar 
– függetlenül a lakhelyétôl – a nemzet része. Azt gondolom, 
hogy soha nem feledjük koronázó városunkat, emlékezünk 
Mátyás király kincses szülôvárosára, és mindig lelkünkhöz 
tartozik Rákóczi urunk nyugvóhelye. Nehéz elképzelni, hogy 
nagyjaink, Petôfi, Arany, Ady és a többiek nem Magyarorszá-

gon születtek, de kívánjuk minden nép boldogulását. Igazsá-
got Magyarország nem kaphat, mert egyrészt nincs rá szán-
dék, másrészt oly nagy mértékben fogyatkozunk itt is, ott is, 
hogy már-már nem vagyunk tényezôk.

Nem kérünk mást, csak hogy ne akadályozzák a nemzet 
lelki összetartozását. Mi pedig, akik képesek vagyunk rá, jele-
nítsük meg az egységet, mert az összefogás a nézetkülönb-
ségek ellenére erôvé kovácsolhat minket.

Dr. Kardos Gábor

In memoriam Nechay Éva (1937–2012)
„Az az ember, aki valami jelentôset alkotott, bizonyos értelemben más emberré válik. Ahhoz, hogy  

az ember valami jelentôset csináljon, természetesen bizonyos belsô lehetôségekkel kell rendelkeznie.”  
(Rubinstein)

Életének 75. évében elhunyt 
Nechay Éva tanárnô, aki a 
Damjanich János Általános Is-
kolában 1963-tól 32 éven ke-
resztül oktatta a biológia, a ké-
mia és a gyakorlati ismeretek 
tantárgyakat, nevelte az odajá-
ró gyermekeket. Munkásságá-
val hozzájárult az iskola egyéni, 
a tanulókkal szemben igényes, 
elvárásokat támasztó arculatá-
nak a kialakításához.

Nagy hangsúlyt fektetett a kémia és a biológia színvo-
nalas oktatására, az eredményes oktatáshoz szükséges fel-
tételek kialakítására, a tehetséggondozásra. Igényes, maxi-

malista volt önmagával és a tanítványaival szemben is. Az 
elvárásait mindig világosan megfogalmazta, és diákjai biz-
tosak lehettek benne, hogy ha ezen elvárásoknak megfe-
lelnek, a késôbbi tanulmányaik során is megállják majd a 
helyüket, a gyakorlati foglalkozásokon szerzett ismeretek 
pedig segítik ôket a mindennapi életben helytállni. Tanítvá-
nyai ezért tisztelték és szerették. Fontosnak tartotta a tiszta, 
értelmes rendet az általa oktatott reáltárgyakban, a munká-
ban, a mûvészetben, az emberi viszonyokban. Kollégái máig 
emlegetik sajátos humorát, szókimondását, egyenességét, 
emberi tartását.

Személyével nagy munkabírású, szigorú, de igazságos, 
élete javát az iskolának szentelô pedagógus távozott közü-
lünk. Emlékét kegyelettel ôrizzük.

Tóthné Ludman Ilona
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Pályázati felhívás
Az Országos Rendôr-fôkapitányság pályázatot hirdet cigány származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének 
elôsegítésére és a rendôri pálya választásának ösztönzésére a 2012/2013-as tanévre. 

Pályázatot azok a cigány származású fiatalok nyújthatnak be, akik a középfokú oktatási intézmények elsô, második vagy 
harmadik évfolyamán tanulnak, ismétlésre semmilyen tantárgyból nem kötelezettek, és a pályázat benyújtásának évében 
elért átlageredményük legalább 3,00. A pályázat további részletei a www.isaszeg.hu városi honlapon megtekinthetôek.

Országos Rendôr-fôkapitányság

Egészségnap
A Bóbita Óvoda a város egészségtervének megvalósításához 
vállalt egészségnapot április 20-án tartotta az intézményben. 
A program célja az egészséges táplálkozásra és életmódra 
való felhívás volt. A nap vidáman telt, a finom ételek elké-
szítése és az együtt mozgás öröme a napot emlékezetessé 
tette. A rendezvény eredményes volt, amelyen az óvoda dol-
gozói és a gyermekek nagy örömére sok szülô is részt vett.

Óvodavezetô és pedagógusok

Anyák napi ünnepségek  
az óvodákban
A hagyomány szerint május elsô hetében tartották a város 
két óvodájában az anyák napi ünnepségeket, amelyeket lel-
kes készülôdés elôzött meg. A kicsinyek ajándékokat készí-
tettek, majd mûsorral kedvesedtek az édesanyáknak és a 
nagymamáknak. 

Idén a Bóbita Óvoda egyik csoportja köszöntötte a csa-
ládsegítôben az idôseket, akik örömmel fogadták a gyerme-
kek szívet melengetô mûsorát. szerk.
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Mini sX-faktor a Klapka-iskolában
Az iskola novemberi diákközgyûlésén vetette fel a 
8. a osztály, hogy szeretne rendezni egy énekver-
senyt. 2012. február 3-án zajlott a verseny váloga-
tója, így a jelentkezôknek három hónapjuk volt a fel-
készülésre. A tizenkilenc indulóból a négy mentor 
– Juhos Renáta, Magyari Angéla, Nagy Viktória és 
Orosz Balázs – választotta ki azt a kilenc legjobbat, 
akiket késôbb mentorálhattak. Juhos Renáta a 13 
év felettieket: Andróczi Pálmát és Bartos Biankát; 
Magyari Angéla a csapatokat: Mónit és Emesét, 
valamint az Ananászokat; Nagy Viktória a fiúkat: 
Tolnai Dánielt és Rideg Benjámint; Orosz Balázs 
pedig a lányokat: Albert Rebekát, Nagy Andreát 
és Tapodi Petrát mentorálta. A háromhétnyi fel-
készülés alatt a versenyzôk százszázalékos erôbe-
dobással készültek a tanulás mellett a versenyre. 
Az elsô két kiesô Andróczi Pálma és Tolnai Dániel 
volt, néhány héttel késôbb pedig Nagy Andreától 
és az Ananászoktól búcsúztunk. Innen a legjobb öt 
versenyzô útja már a mûvelôdési házba, a végsô 
döntôbe vezetett, amelyre április 26-án került sor. 
Az „ötök” elôször mentoruk kedvenc dalát, má-
sodszor a válogatón énekelt dalukat énekelték el. 
A nézôközönség kedvence Rideg Benjámin volt. 
A legjobb ötbôl kiválasztott legjobb három Albert 
Rebeka, Bartos Bianka, valamint Móni és Emese 
lett. A verseny itt már nagyon szoros volt. Az ered-
ményhirdetés elôtt az egyik mentor, Orosz Balázs 
énekelt egy meglepetésdalt a versenyzôknek és a 
közönségnek. Végül az eredményt Kôvágó János-
né igazgatónô hirdette ki. A harmadik helyezett 
Móni és Emese, a második Albert Rebeka, az elsô 
Bartos Bianka lett. A közönségdíjat Rideg Benjá-
min kapta. A díjak egyedi tervezésû pólók voltak 
a versenyzôk képével, a gyôztes pedig felléphet 
az iskolai bálon. Szeretnénk köszönetet mondani 
Tûz Anita tanárnônek, akinek a segítsége nélkül a 
verseny nem jöhetett volna létre, továbbá a dön-
tôk színfoltjának, Fekete Gergô mûsorvezetônek, 
valamint Kôvágó Zsoltnak, aki a mûvelôdési ház-
ban segített ki bennünket technikailag. Reméljük, 
ezt a versenyt még sok évig fogják ilyen lelkese-
déssel megszervezni iskolánkban.

A szervezôk
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„Az energia nem vész el, csak átalakul”
Az országos komplex természettudományi vetélkedô döntôje, 2012. április 28.

A Damjanich János Általános Iskola a 2011/2012-es tanév-
ben országos komplex tanulmányi versenyt szervezett az or-
szág általános iskolásai közül a 7–8. évfolyamosok számára. 
A verseny levelezô volt, az interneten zajlott, a jelentkezôktôl 
nevezési díjat nem kértünk.

A csapatok számára a saját iskolájukban megoldható öt 
feladatsor után Isaszegen, a Damjanich-iskola épületében 
rendeztük meg a döntôt, amelyen a legeredményesebb 
nyolc csapat mérte össze a tudását. 

A döntô feladatainak megoldásában minden csapatnak 
szüksége volt elméleti ismereteire, kreativitásra és a tudásuk 
gyakorlatban való alkalmazására is. A gyerekek felkészülten 

érkeztek, s egy jó hangulatú, színvonalas versenyen vehet-
tek részt. A szervezôk munkáját kompetens zsûri segítette. 
A zsûri elnöke dr. Seres István, a gödöllôi Szent István Egye-
tem tanszékvezetô docense, tagjai dr. Géczi Gábor, a gö-
döllôi Szent István Egyetem docense, Garamhegyi Gábor, 
a Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola és 
Gimnázium fizika szakos tanára és Bagó Beatrix, iskolánk fi-
zika szakos tanára voltak. Munkájukat ezúton is köszönjük.

A résztvevôk a verseny szünetében megtekintették az 
Isaszeg jeles történelmi múltját felelevenítô Falumúzeum 
állandó kiállítását, amelyet Szmolicza József mutatott be a 
gyerekeknek. 

Tolerancia-hétvége Szandán
Az amerikai nagykövetség jóvoltából 2012. május 11–13. 
között az isaszegi Klapka-iskola és a hejôkeresztúri IV. Bé-
la-iskola 23 cigány és nem cigány tanulója vehetett részt 
Szandán egy ingyenes tolerancia-hétvégén. A programot öt 

tanár bonyolította le, köztük egy cigány vakonlátó is. Pénte-
ken bemutatkozó játékokat játszottunk, íjászkodtunk, csu-
héból fontunk, és esti sétára mentünk. Szombaton buszos 
kirándulásra mentünk Szentkútra, ahol megnéztük hazánk 
legnagyobb zarándokhelyén a basilica minort, a szent kutat, 
a Szûz Mária- és a Hármas-forrást, a remetebarlangot és a 
kálváriát, majd Taron, a buddhista sztúpában meditáltunk. 
Este mesét dramatizáltunk és cigány totót oldottunk meg,  
vasárnap pedig angol és oláh cigány nyelveken mutattuk 
be négy ország érdekességeit, és bográcsban fôztünk az 
udvaron.

Rengeteget tanultunk mások megértésérôl, segítésérôl 
és elfogadásáról, többet, mint amit hosszú iskolai hónapok 
alatt lehet. Ehhez a kulcs pedig csupán ennyi: szeretet.

Erdélyi Katalin tanár

Klapka ünnepe
Klapka György, az 1848–49-es sza-
badságharc hôs tábornoka 120 éve, 
1892. május 17-én halt meg. 

A Klapka György Általános Iskola 
és AMI a hôs tábornokra halálának év-
fordulóján többnapos rendezvénysoro-
zattal emlékezik – hagyományaikhoz 
híven. A megnyitóünnepségen az isko-
la 8. a osztályos tanulói színvonalas iro-
dalmi mûsort mutattak be, amelyet ki-
egészített az iskolában folyó mûvészeti 
oktatásból nyújtott ízelítô: hallhattuk az 
énekkart, szólóénekeket hangszeres 
kísérettel, valamint láthattunk isaszegi 
autentikus népi táncot is. 

A diákok által megtartott elôadás 
komoly benyomást tett rám. Klapka 

György mozgalmas élete, különleges 
egyénisége elevenedett meg a mû-
sorban, amelynek segítségével színes 
ízelítôt kaptunk a reformkorszak, a sza-
badságharc és a kiegyezés idôszakából. 
Az elôadás helyenként felvillantotta az 

amatôr diákok mûvészi képességeit. 
Öröm volt látni a fellépô diákok teljesít-
ményét, valamint azt, hogy a tanáraik 
sok munkával és jó érzékkel gondoz-
zák a jövô nemzedékének tehetségét.

Dr. Kardos Gábor
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A díjkiosztó ünnepségen iskolánk 5. a osztályosai és Ré-
ti Dániel 6. a osztályos tanuló vidám színdarabot adtak elô, 
amelyet kolléganônk, Oláhné Szántó Tünde írt és tanított 
be a gyerekeknek, és amely nagy sikert aratott a közönség 
soraiban.

A verseny végeredménye
1. helyezés: Koca *Elit* (Móricz Zsigmond Általános Iskola, 

Dunaújváros)
2. helyezés: Csipet-csapat (Arany János Általános Iskola, Kis-

újszállás)
3. helyezés: Öko-Öku boglárkák (Fóti Ökumenikus Általános 

Iskola és Gimnázium)
4. helyezés: El nem vészünk, csak átalakulunk (Báthory Ist-

ván Általános Iskola, Veszprém)
5. helyezés: Fokhagymáspolipok (Arany János Általános Is-

kola, Kisújszállás)
6. helyezés: Természetbarátok (Klapka György Általános Is-

kola és AMI, Isaszeg)
7. helyezés: Teknôcök (Móricz Zsigmond Általános Iskola, 

Dunaújváros)
8. helyezés: Bokszos (Arany János Általános Iskola, Kisúj-

szállás)

A verseny képei az iskola honlapján is megtekinthetôek: 
www.damjanich-iszeg.sulinet.hu.

A legsikeresebb csapatok és felkészítô tanáraik értékes 
díjakat vihettek haza. Mindezt tisztelettel köszönjük azoknak 
a szervezeteknek, magánvállalkozóknak, képviselôknek és 

adakozóknak, akik segíttettek abban, hogy versenyünk létre-
jöjjön, és a gyerekek értékes ajándékok birtokában mehes-
senek haza.

Támogatóink: Isaszeg Város Önkormányzata, Borók Ká-
rolyné, Valkony Antal, Vajda Tamás, Kövesdi Gábor – Bu-
dapesti Elektromos Mûvek, Csányi János vállalkozó, E-on, 
Mészáros Gusztávné, KPMG, KEREX uszodatechnika, Vercsik 
József.

Méltatásképpen álljon itt a Fótról érkezett csapat be-
jegyzése iskolánk emlékkönyvébe: „Nagyon jól éreztük 
magunkat, szép az iskola, és kedvesek a tanárok. Élveztük 
a feladatokat. Finom volt az ebéd. A múzeumban jó volt a 
tárlatvezetés, a fiúknak nagyon tetszettek a fegyverek. A zsûri 

tagjai közvetlenek, barátságosak, kedvesek voltak. Köszönjük, 
hogy itt lehettünk, Isten áldását kívánjuk életükre, további 
munkájukhoz. Öko-öku boglárkák.”

A verseny sikeréhez a vetélkedôt szervezô kollégáinkon 
kívül (Andócsi Edina, Balázs Judit, Csekéné Valkony And-
rea, Cseke József, Garamhegyi Gábor, Tóthné Ludman 
Ilona, Zentai Piroska) hozzájárult a tantestület és a techni-
kai dolgozók közül is szinte mindenki. Külön köszönet illeti 
Bata Henriettet, a szülôi munkaközösség tagját, akinek köz-
benjárására szereztek tudomást versenyünkrôl a Budapesti 
Elektromos Mûveknél, és értékes ajándékokkal támogatták 
azt. Köszönet illeti Hanák Sándort, iskolánk alapítványi ku-
ratóriumának tagját, aki iskolaudvarunk szépítéséhez, a kel-
lemes környezet megteremtéséhez járult hozzá, a Horváth 
István által vezetett városüzemeltetési osztály munkatársai-
val egyetemben.

Koháry Orsolya igazgató
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kultúra
Könyvtári hírek

Május 11-én másodszor találkoztak az Amatôr Írók és Köl-
tôk Klubjának tagjai több új alkotó részvételével könyvtá-
runkban. A 17 órától 20 óráig tartó kötetlen, jó hangulatú 
esten a „gyöngyök a sárban és a kapcsolatok” témakörben 
osztották meg egymással költeményeiket, prózáikat. Manap-
ság mindkét téma nagyon aktuális. Az elhangzott alkotások 
közül ízelítôként szeretném közreadni a lap olvasói számára 
Csengei Andrea (képünkön) – aki egyben könyvtárunk tagja 
is – egyik versét, amely az emberi kapcsolatok egyik legmeg-
határozóbb érzésérôl, a szerelemrôl szól:

Vállamra, mint fekete stóla
Tekeredik az éjszaka.
Várom jöttödet.
Neszezô párducléptek
lelkem ágbogán.
Delejes szempár
villanása jelzi: itt vagy.
Valahol.
Az érzékeimbe belesikolt
a gyönyörûség:
igen, enyém vagy,
nem vesztem teljesen el.
Létezel.

Helyhiány miatt a lapban sajnos nincs mód több mû ismer-
tetésére, de terveink szerint az Életfa elektronikus irodalmi 
és mûvészeti magazin weboldalán (www.eletfa.uw) az al-
kotások elérhetôek lesznek. Ezzel ismét útjára indítjuk ezt a 
honlapot. A következô klubest június 29-én, pénteken 17 
órakor kezdôdik. Az alkotások a „tiszavirágzás és a fészek-
rakás” témakörben készülnek.

Május 18-án két rendezvénynek adtunk helyet. 13 órakor 
kezdôdött tizenegy felsô tagozatos csapat részvételével a ha-
gyományos Klapka-vetélkedô, amely körülbelül két évtizede 
képezi üde színfoltját könyvtári életünknek. Minden évben 
más a téma, most az olimpiák története került a fókuszba, 

aktualitása miatt. A vetélkedôt Szakály Róbert történelem-
tanár állította össze és vezette le.

Este fél 6-kor kezdôdött az Álmos Király Akadémia elô-
adása, amely szokás szerint érdekes és elgondolkodtató volt. 
Kubínyi Tamás egy régi olvasónktól ajándékba kapott pia-
nínón többek között Bartók mûveibôl adott elô részleteket. 
Június 22-én, pénteken a megszokott idôben hallhatják az 
érdeklôdôk a következô elôadást, „Hajnal, hajnal, piros haj-
nal” címmel.

Májusban ellátogattak hozzánk a Damjanich-iskola 8. b 
osztályos tanulói, akiknek egy rendhagyó irodalomórát tar-
tottunk Tiszta szívvel címmel József Attila életérôl és mun-
kásságáról. A rendezvényen diavetítést is rendeztünk, amely 
szemléltetési módot most használtunk elôször.

A múlt havi számban már jeleztük, de ismételten felhív-
juk az érintettek figyelmét, hogy június 4–30. között tartjuk 
a megbocsátás hónapját. Az ekkor visszahozott könyvekért a 
késedelmi díjat elengedjük. Szeretettel és rendületlenül vár-
juk notórius, illetve alkalmi késedelmes olvasóinkat a köny-
veinkkel együtt.

Az ünnepi könyvhét (június 7–11.) kapcsán az érdeklô-
dôket irodalmi totóval várjuk. A sorsolással kiválasztott he-
lyes megfejtôk egy-egy könyvet vihetnek haza a könyvheti 
újdonságokból. A megfejtések e-mailben is beküldhetôek az 
isaszeg@vk-isaszeg.bibl.hu címre, június 11-ig.

Június elsô hetében könyvkiárusítást tartunk a számunk-
ra felesleges ajándék könyvekbôl nyitvatartási idônkben az 
olvasótermünkben.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy július 2–29. között 
leltározás miatt zárva tartunk. Augusztustól a szombati nyit-
vatartási idô megváltozik, délután helyett délelôtt 9–13 óra 
között lesz nyitva a könyvtár.

Könyvtárunkról és programjainkról a www.jokai-bibl.hu 
oldalon tájékozódhatnak.

Majsa Györgyné könyvtárvezetô
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Májfadöntés

Tyú…
Püspökladányban április 14-én, az Aranypáva nagydíjasok versenyén az ország 
32 településérôl 300 dal, népdal és közel 500 szereplô versengett, hogy el-
nyerhesse, illetve megerôsíthesse aranyos helyét az országos Magyar Kórusok és 
Zenekarok Szövetségének KÓTA minôsítô rendszerében.

Az Isaszegi Asszonykórus elhozta az Aranypáva díjat és egy különdíjat is. A ki-
emelt, aranypávás csoportok körében igencsak próbára tette a zsûrit a kiváló éne-
kesek hada. Szépen, tisztán, messze zengôen énekeltek mindannyian. Az orszá-
gos szakemberek, dr. Olsvai Imre, Birinyi József, dr. Alföldy Boruss István, Dévai 
János, dr. Fehér Anikó és dr. Várnai Ferenc a szakma kiválóságait fémjelezték.

Ebben a körben csak magas fokon, a legjobban lehet bemutatkozni. Szívbôl 
gratulálunk az Isaszegi Asszonykórusnak a kiemelkedô eredményhez. Büszkék 
vagyunk rájuk! Tyú, ahogyan szeretett zoborvidéki csokrukat énekelik!

Köszönjük Benedek Krisztina szakmai segítségét és Nagy Jánosné Marcsó 
néni munkáját, hogy teljes szívvel, lélekkel, beleszerelmesedve az éneklésbe ösz-
szetartja a csoportot. Jó egészséget kívánunk mindannyiuknak, és várjuk a szép 
népdalokat kedvelô, jó hangú fiatalasszonyokat az aranyos csoportba. Tyú!

Verseczkyné Sziki Éva
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sport
Anyák napi torna
Május elsô szombatján, az édesanyák 
ünnepének elônapján az Isasze-
gi Sportegyesület megrendezte elsô 
anyák napi tornáját az U9-es korosz-
tályba tartozó gyermek labdarúgók szá-
mára. 

A tornára a következô sportegyesü-
letek csapatai neveztek: BVSC, Dalnoki, 
Gödöllôi Fise, Isaszeg SE, Pécel, Süly-
sáp SC. Az érkezôket nem mindennapi 
látvány fogadta. A pálya mellett felállí-
tott hatalmas „bográcsból” felszálló fi-
nom illat töltötte be a levegôt. Az üst-
ben gulyás gôzölgött, Turányi Lászlóné 
elnök asszony és segítôinek – Kiss 
Sándor ifiedzô, Kovács János gondnok 
és Hanák Sándor – felügyeletével és 
szorgos, gondos közös munkájuk ered-
ményeképpen. A torna befejeztével 
az „eredmény” magáért beszélt, errôl 
árulkodott a jóízûen falatozó gyerekek 
csoportja. A rendezvényt Bodrogi Imre, 
az újjáválasztott elnökség tagja nyitot-
ta meg. Rövid beszédében kiemelte 
az utánpótlás-nevelés fontosságát, 
majd így biztatta a kis focistákat: „Ti 
pedig, ifjú sportemberek, küzdjetek a 
legnagyobb odaadással, tehetségetek 
és technikai felkészültségetek legjavát 
nyújtva! És bár legyen kemény a mér-
kôzés, ne feledkezzetek meg a sport-
szerû küzdelemrôl!” Ezt követôen az 
elnökségbôl a fô szervezô, Hanák Ede 
ismertette a torna lebonyolításának 
menetét, majd útjára bocsátotta az el-
sô anyák napi tornát.

A mérkôzések két pályán folytak, 
amelyeket Pintér Tibor és Windt Fe-
renc nagy pontossággal épített ki. A bí-

rói teendôket ellátó Kovács László és 
Bükkösi Norbert szakszerûen végezték 
a feladatukat, igazságos döntéseiket 
senki sem kérdôjelezte meg. A fiúk 
pedig mindent megtettek a gyôzele-
mért, noha a hét ágra sütô nap jócs-
kán próbára tette erônlétüket. Jó volt 
látni, amit a kis labdarúgók mûveltek 
a labdával. Fiatal koruk ellenére már a 
tudatosság jellemezte játékukat. Ahogy 
adták a labdát egymásnak, ahogy elô-
reindultak, hátrafutottak, indítottak, 
beíveltek, fejeltek, cseleztek és kapu-
ra lôttek, nem hagytak kétséget tehet-
ségük felôl s arról a célirányos edzôi 
munkáról, ami idáig juttatta ôket. Bí-
zunk benne, hogy ez így lesz továbbra 
is, és akkor megnyugodhatunk, hogy 
van utánpótlás-nevelés, van jövôje a 
magyar labdarúgásnak.

A végeredmény
I. BVSC
II. Dalnoki 
III. Isaszeg SE
IV. Sülysáp SC
V. Gödöllô Fise
VI. Pécel
A legjobb játékos: Varga Gergô (Dal-
noki)
Legjobb kapus: Ecsedi Tamás (Pécel)
Gólkirály: Varga Dominik (BVSC)

Bátran állíthatjuk, hogy a torna jól sike-
rült, s reméljük, ezt követi majd a máso-
dik, harmadik, s így tovább. A gyerekek 
is nagyszerûen érezték magukat, ami 
kiderült a vidám hangulatban elfogyasz-
tott gulyás melletti beszélgetésekbôl.

Köszönet az isaszegi vállalkozók-
nak (Grznár Húsbolt, István Húsbolt, 
Szekeres Húsbolt, Zöld Fillér ABC, 
Amazon ABC, Faragó Zöld ABC, Vajda 
Tamás mûszaki bolt, Szolga és Marton 
italdiszkont) nagylelkû támogatásu-
kért, akik nélkül az a nagy „bogrács” 
üresen maradt volna, és köszönet a 
városüzemeltetési osztálynak a pihe-
nést nyújtó padokért, az árnyékot adó 
sátrakért. Zárszóként mit is mondhat-
nánk? Csupán annyit: jövôre veletek 
ugyanitt! 

Bodrogi Imre

American football
Az Isaszeg Pirates egy 2010-ben alakult amerikaifutball-csapat, ame-
lyet néhány lelkes isaszegi alapított. A legközelebbi mérkôzésüket 
2012. június 9-én 16.00 órai kezdettel tartják a városi sportpályán, 
ahol a Dabas Sparksszal mérik össze tudásukat. A meccs megtekin-
tése ingyenes, a csapat tagjai szeretettel várnak minden érdeklô-
dôt, szurkolót. Edzéseiket kedden és csütörtökön 18.00–20.00 óra 
között, vasárnap 16.00–18.00 óra között tartják, amelyekre várják 
a csatlakozni vágyókat. A futballcsapatról a www.isaszegpirates.hu 
honlapon olvashatnak. szerk.



XI. évfolyam, 6. szám • 2012. június 13

civil fórum
Isaszegi Önkéntes Tûzoltó Egyesület

Május 12-én az Isaszegi Önkéntes Tûzoltó 
Egyesület tagjai a Felsôerdôsor utca melletti 
erdôben illegálisan lerakott hulladékot gyûj-
tötték össze és szállították el. A reggel 9-tôl 
11 óráig tartó akcióban tizenkét köbméternyi 
szemét került zsákba, de sajnos még min-
dig maradt, amelyet várhatóan június elején 
gyûjtünk majd össze. A hulladék gyûjtésére 
lehet jelentkezni a www.isaszegote.hu web-
oldalon. 

Május 15-én egyesületünk ötfôs csapata 
a Rákóczi u. 75. (volt Szélkakas) és a vele 

szemben lévô volt vas-
udvar épületén tetôjavítási 
munkákat végzett. Az ön-
kormányzat tulajdonában 
lévô épületek jelenleg rak-
tárként üzemelnek, és óriá-
si gondot okozott a rend-
szeres beázásuk. 

A pénzügyi nehézségek Isaszeg önkormányzatát sem kímélik, 
ebbôl adódóan az ilyen jellegû felújítások igen nagy pluszterhet 
jelentenének városunknak. Reméljük, a segítségünk hasznos és 
ösztönzô lesz a jövôre nézve a lakosság körében. Tisztelettel:

Matuz Sándor parancsnok

A postakocsi-állomás
Isaszeg második legöregebb épülete a lovaspostakocsi-ál-
lomás megmaradt csárdája, amely a Jászságból Pest felé 
irányuló postakocsi-forgalom fontos állomása volt a Grassal-
kovichok idejében. Különleges az elhelyezkedése, ezért na-
gyon hangsúlyos a látványa. Ornamentikájában a XVIII. szá-
zad végének a hangulatát idézi. Valószínûleg mára nem sok 
ilyen építészeti emlék maradt Közép-Európában. 

Sajnos az épületen az elmúlt négy évben még a mini-
mális állagmegóvás sem történt meg, ezzel az enyészetnek 
ítéltetett. Az áprilisi testületi ülésen elôterjesztéssel fordul-
tam a képviselô-testülethez, hogy a településünk történelmi 
múltjához tartozó postakocsi-állomás épületét nyilvánítsák 
védetté, és sürgôsen végeztessék el rajta a szükséges állag-
megóvást.

Kéréssel fordultam a civilszervezetekhez, intézetekhez az 
épület megmentése ügyében. Örömömre szolgál, hogy a ké-
résem már is tettre kész emberekre talált. Az önkormányzat 
városüzemeltetési dolgozói és az önkéntes tûzoltó-egyesület 
elkezdték a munkát, amit ezúton is köszönök nekik.

Azonban további segítségre van szükség, ezért újra meg-
szólítom az isaszegi civilszervezeteket, vállalkozókat, magán-
személyeket, hogy ezt a különleges, ódon építményt ment-
sük meg Isaszeg számára. Az épület helyszíne lehetne az 
isaszegi aktív közösségi életnek, a civilszervezetek irodát 

kaphatnának benne. Az épületben történhetne kulturális 
és turisztikai események koordinálása és szervezése a he-
lyi vállalkozók bevonásával, valamint szerepet játszhatna a 
kerékpáros, a horgász- és lovas turizmus fejlesztésében. Az 
épület nem utolsósorban alkalmas lehetne családi és egyéb 
rendezvények, kisebb konferenciák lebonyolítására, s ezzel 
nagy hiányt pótolna. Amennyiben teljes mértékben sikerülne 
a postakocsi-állomás felújítása, életre keltése, úgy egy külön-
leges, a térségben egyedülálló értékkel és látványossággal 
büszkélkedhetne városunk. Ezen elképzelések megvalósítá-
sához szeretném kérni minden kedves olvasó tanácsát és 
segítségét. Köszönettel:

Dr. Kardos Gábor alpolgármester
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Közös kirándulás az Isaszegi Természetbarát Klubbal
2012. május 12-én az Isaszegi Természetbarát Klub által 
szervezett Közép-dunántúli kolostorok és kastélyok elne-
vezésû kiránduláson vettünk részt. Kellemes idôben, kora 
reggel, 6 órakor indult a busz Isaszegrôl. Elsô megállónk a 
Bicske határában lévô emlékmû volt, amely az elsô magyar 
óceánrepülôknek, Endresz Györgynek és Magyar Sándornak 
állít emléket, akik 1931-ben Kanadából, Harbour Grace-bôl 
indultak, majd az óceánt átrepülve, összesen 5182 kilomé-
tert megtéve Bicske határában szálltak le. Abban az idôben 
ez csodálatos teljesítmény volt. 

Következô úti célunk Csákvár volt. Itt idegenvezetôvel 
megtekintettük az Esterházy-kastélyt. A barokk kastélyt Fellner 
Jakab építette 1781-ben, majd az 1820-as években klasszi-
cista stílusban átépítették. Jelenleg kórház mûködik benne. 
Szép, nagy parkja van Szentháromság-szoborral és egy mû-
barlanggal. A kastélyhoz egy pincerendszer tartozik, amelyet 
jelenleg nem lehet megnézni. Az idegenvezetôtôl nagyon 
sok érdekes információt hallottunk. Tovább folytatva utunkat 
egy kis kaptatós séta után megnéztük a XII–XIII. században 
román stílusban épült vértesszentkereszti, romos állapotban 
lévô kolostort és templomot. Az épületek még ebben az ál-
lapotban is lenyûgözô látványt mutattak. Elképzeltük, hogy 
több száz évvel ezelôtt milyenek lehettek, az akkori építészek 

mit tudtak. Pihenésképpen útba ejtettük Mórt, illetve a pince-
sort. Bár kevés idônk volt, de egy kis borkóstolóra betértünk, 
majd jó hangulatban indultunk tovább Nádasdladányra, ahol 
a Nádasdy-kastélyt tekintettük meg. A kastély 1873–1880 
között épült, felújított homlokzata csodálatos. A kastély nagy 
része még felújítás alatt áll, de a belsô termek látogatható 
részét az idegenvezetô részletesen bemutatta, majd meg-
néztük az épületet övezô gyönyörû parkot is. 

Új élményekkel és ismeretekkel gazdagodva tértünk ha-
za. Köszönjük a természetbarát klubnak, hogy részt vehet-
tünk ezen a programon, és reméljük, máskor is lesz még 
közös kirándulásunk. 

Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

Hagyományôrzés
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egyház

Isaszegi Katolikus Karitász
Örömmel tudatjuk, hogy megalakult a Váci Egyházmegyei 
Karitász Isaszegi Csoportja. Célunk, hogy segítséget nyújt-
sunk a rászorulóknak, ezért támogatást és adományokat vá-
runk a következôk szerint.
– Jó állapotban lévô használt ruhát és cipôt gyûjtünk.
– Az otthonokban feleslegessé vált háztartási gépeket rá-

szorulóknak továbbadjuk.
– Megunt, de még használható játékoknak örömmel kere-

sünk új játszótársat.
– Tartós élelmiszereket gyûjtünk és juttatunk el a rászoru-

ló családok számára (liszt, cukor, rizs, burgonya, konzerv 
stb.).

A gyûjtések és szétosztások pontos idôpontját hirdetni fogjuk.
Hol érhetnek el bennünket?
Bizalommal fordulhat hozzánk vasárnaponként 9.30–10.00 
óra közötti idôpontban a római katolikus templom kápolná-

jában, ahol a következô önkéntes munka-
társak állnak rendelkezésre: Turcsán Attila, 
Kapecska László, Víg László, Molnár Mi-
hály, Farkasné Podmaniczky Ágnes. E-mail: 
isaszegikaritasz@gmail.com.
További tervezett szolgáltatásaink:
– lelki segítségnyújtás;
– jótékonysági gyermek- és felnôttprogramok szervezése;
– segítségnyújtás hivatalos iratok kitöltésében, megfogal-

mazásában.
Az isaszegi karitásznak nincs mûködési költsége, a munkatár-
sak önkéntesen segítenek, így minden pénzbeli és tárgyi ado-
mányt teljes mértékben segítségnyújtásra tudunk fordítani. 

Várjuk mindazokat, akik segítô kezet szeretnének nyújtani 
a rászorulóknak.

Turcsán Attila

A római katolikus egyházközség eseményei
Péntekenként 10 órától a katolikus otthonban baba-mama 
klubot tartunk, ahová minden érdeklôdôt szeretettel várunk. 
Az Isaszegi Szent Rita Alapítvány a nyár keddjeire kirándulá-
sokat szervez gyermekek részére. Az idôpontok és a jelent-
kezés feltételei megtalálhatóak a katolikus templomban és a 
katolikus otthon ablakában.

Ünnepek pünkösd után

Szentháromság vasárnapja
„Egy Isten van, három személy: az Atya, a Fiú és a Szent-
lélek.” A Szentháromság egy szeretetközösség. Az „egy” csak 
magát szereti, vagyis önzô. A „kettô” egymással van elfoglal-
va. A „három” az igazán gyümölcsözô kapcsolat, hiszen ket-
ten szeretik a harmadikat. Ezért nevezhetjük a családot földi 
Szentháromságnak. De hogyan lehet az egy az három? Ha 
olvassuk az evangéliumot, szerepel benne Jézus kijelentései 
között ez a mondat: „Én és az Atya egy vagyunk.” (Jn 10, 
30). Fülöp apostol kérésére pedig: „Mutasd meg nekünk az 
Atyát!”. ezt válaszolja: „Már oly régóta veletek vagyok, és nem 
ismersz? Aki engem lát, látja az Atyát!” (Jn 14, 8 – 9) Búcsú-

zóul pedig megígéri nekik Isten lelkét. Jézustól hallva olyan 
egyszerû, egyértelmû mindez, mégis felfoghatatlan. Az Isten 
titok, misztérium. Az Isten maga a szeretet!
Úrnapja
Nagycsütörtökön megemlékezett az egyház arról, hogy Jé-
zus az utolsó vacsorán nekünk adta magát a kenyér és a bor 
színében. Akkor nem volt elég idô arra, hogy méltóan meg-
köszönjük ezt a meg nem érdemelt ajándékot Istennek. Ezért 
egy külön vasárnapot rendel az egyház az eucharisztia meg-
ünneplésére. A szentmise végén a pap körmenetben kiviszi 
az oltáriszentséget az utcára. A hívek énekelve, imádkozva 
követik, ezzel megvallják hitüket a világ elôtt. Az oltáriszentsé-
get az elsôáldozó gyerekek kísérik. Virágszirmot szórva fejezik 
ki örömüket, hálájukat Jézusnak. A körmeneten való részvétel 
nem látványos demonstráció, inkább az egyház közösségé-
hez való tartozás örömének a megtapasztalása. Az egyház 
születésekor onnan ismerték meg a keresztényeket, hogy 
egy volt a szívük, lelkük. Az oltáriszentség, a Jézus testében 
és vérében való részesülés kapcsolja közösséggé Isten gyer-
mekeit. E család tagjának lenni a legjobb dolog a világon!

Szárazné Marika

Pünkösd
A pünkösd a keresztény egyház ünnepe, a Szentlélek eljövetele, ajándékainak kiáradása, az egyház születésnapja, amikor 
annak emlékét ünnepeli meg, hogy a húsvét utáni ötvenedik napon a Szentlélek kiáradt az apostolokra. Hagyománnyá 
vált pünkösd kapcsán a csíksomlyói búcsúra való zarándoklat. A csíksomlyói kegyhely eredete a korai középkorra tehetô. 
Századok óta jönnek ide a zarándokok Máriát dicsérni és közbenjárását kérni. A búcsújárás 1567 pünkösdjén kezdôdött, 
hálából zarándokoltak ide, mert május 15-én a székelyek legyôzték János Zsigmond seregét a Hargita Tolvajos-hágójában. 
A kegyhelyre egyre több zarándok indul el a Mária-úton, amelynek kelet–nyugati tengelye az ausztriai Mariazelltôl az erdé-
lyi Csíksomlyóig vezet. Az egész Kárpát-medence magyarsága találkozik ezen az ünnepen. „Máriával, Jézus anyjával” volt a 
2012-es pünkösdi búcsú mottója. Haszara Andrea
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innen-onnan
A kerékpár reneszánsza
A kerékpár feltalálását nem egy embernek köszönhetjük, ha-
nem lépésrôl lépésre, több évtized emberi találékonysága 
nyomán készült el a mai értelemben vett kerékpár. Az el-
sô mûködô kétkerekû szerkezet szabadalmát 1817-ben Karl 
Friedrich Drais von Sauerbronn jegyeztette be. Függôleges 
tengely körül elforgatható elsô kerékkel látta el a szerkezetet, 
ezzel feltalálta a kormányozható kerékpárt. Ezt a favázas szer-
kezetet sokan falónak nevezték. Ez valóban nem nevezhetô 
még kerékpárnak, inkább futógépnek, mivel a meghajtása 
nem mechanikai módszerrel történt, használója a földet érô 
lábaival hajtotta. A kerékpár meghatározó alkatrészét, a pe-
dált egy skót kovács dolgozta ki 1839-ben, ô a szerkezeténél 

még rudakat használt a hátsó kerék meghajtásához. 1853-
ban egy német szerszámkészítônek sikerült a pedálhajtást 
az elsô kerékre szerelnie. 1861-ben egy másik feltaláló elké-
szítette a velocipéd elsô mintapéldányát, amely tulajdonkép-
pen a mai kerékpár elôfutára. Az angolok penny-farthingnak, 
a franciák grand-binek (nagy kettôs), az amerikaiak pedig 
ordinarynak nevezték. A különbség a mai kerékpár és a ve-
locipéd között a meghajtásban van, a velocipédek esetében 
ugyanis közvetlenül az elsô kereket hajtják meg. Az áttétel 
hiánya miatt és a nagyobb sebesség elérésére az elsô kerék 
átmérôjét növelték meg. Pierre Michaux 1865-ben már so-
rozatgyártásba kezdett (évi 400 db), találmánya népszerûvé 
vált, és az 1867-es párizsi világkiállítás után a kerékpárok 
néhány év alatt megjelentek az európai városok utcáin. Li-
verpoolban megalakult az elsô kerékpárklub. 

Az elsô feljegyzett velocipédversenyt 1868. május 31-
én a párizsi Parc de Saint Cloudban tartották, innentôl kezd-
ve sorra rendezték meg a versenyeket. James Starley magas 
kerékpárjának, az Arielnek az elsô kereke óriási volt, 125 cm 
átmérôjû, míg a hátsó mindössze 35 cm-es, s a vele való 
közlekedés az akkori útviszonyok mellett nem volt veszély-
telen. John Kemp Starley 1885-ben mutatta be a Rover Sa-
fetyt, ezzel kidolgozta a ma is használatban lévô vázat és a 
döntött kormányrudat. A korabeli útviszonyok mellett a fa-, 
az acél-, majd késôbb a tömör gumikerekeken való szágul-

dozás sok kellemetlen percet szerzett a kerékpárok haszná-
lóinak. 1888-ban egy ír állatorvos elôször vízzel töltött lo-
csolócsôvel próbálkozott, de ez túlságosan rugalmatlannak 
bizonyult, ezért levegôvel telített tömlôt szerelt a kerekekre. 
A pneumatikus gumiabroncsot Édouard Michelin tökélete-
sítette 1891-ben. Az 1870-es francia–porosz háborút kö-
vetôen sorra rendezték a különbözô kerékpárversenyeket. 
1903-ban a L’Auto címû francia újság fôszerkesztôje vetette 
fel egy Franciaország körül megrendezett verseny gondola-
tát, ezzel jött létre a Tour de France. A XX. század közepére 
Európában emberek tízmilliói használták a kerékpárt sport- 
vagy közlekedési eszközként. 

Forrás: internet
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Olvasói levelek

Tisztelt Olvasónk!
A májusi számban megjelent olvasói levélben szereplô ké-
résre, amely a Nemzedékek Parkjában elhelyezett névtáb-
lán szereplô kisgyermek családi nevének elírására vonat-
kozott, azt a tájékoztatást kaptuk, hogy – a már korábban 
közöltek alapján – az Isaszeg Város Napja címû rendezvény 
keretében (június 30-án) a 2011-ben született gyermekek 
neveinek felírásával együtt az elírt nevet is javítani fogják. 
Megértését köszönjük.

Szerkesztôség

Tisztelt isaszegi lakosok!
A mindennapok egyre nehezebbek mindannyiunk számára, 
felôröl bennünnket a megélhetésért való küzdelem. 

Szomorú, hogy ilyen evidens dolog miatt kell „billentyût 
ragadnom”, de úgy tûnik, hogy manapság nem kerül elô-
térbe az egymásra való figyelem, az élhetô környezet meg-
valósítása.

 Úgy tûnik, több éve nem sikerül megoldást találni az 
utcák aszfaltburkolattal való ellátására, kerékpárutak kialakí-
tására. (Javasolom a Jászfényszaru önkormányzatával való 
kapcsolatfelvételt, ott valahogy sikerült…)

Mit tehetünk mi, isaszegi polgárok? Tegyünk mi az él-
hetôbb környezetért! Nem nagy dolgokról van szó, egy kis 
odafigyeléssel megvalósítható. Tegyük fel magunknak a kö-
vetkezô kérdéseket: miért nem egyértelmû, hogy vasárnap 
délben nem kezdek el flexelni, láncfûrészelni, füvet nyírni? 
Miért nem egyértelmû, hogy a nem aszfaltozott utcákban 
nem porolok el 50–60 km/h sebességgel, hogy megfullad-
janak a portól az ott lakók? Miért nem egyértelmû, hogy nem 
viszem ki a háztartási hulladékot, a törmeléket a város kör-
nyéki részekre?

Legyünk büszkék arra, hogy ilyen szép természeti adott-
ságú környzetben élhetünk, és arra, hogy mi magunk is te-
szünk érte, hogy öröm legyen itt élni.

PTG

Tisztelt Olvasónk!
Levelére az alábbi választ kaptuk Hatvani Miklós pol-
gármestertôl.

Jászfényszaru önkormányzatának komoly iparûzésiadó-be-
vételei vannak, amely városunk költségvetésében ennek 
csak töredéke. Jelenleg az önkormányzatnak kész építési ter-
vei vannak tíz utca aszfaltozására. Sajnos a jelen gazdasági 
helyzetben az önkormányzat nem tud saját erejébôl útépí-
tésre keretet biztosítani, emiatt ez csak hitel felvételével és 
komoly lakossági hozzájárulással lenne megvalósítható. Az 
önkormányzat ezen okból az útépítésre vonatkozó pályázati 
kiírásra vár. Megfelelô pályázat esetén az adott utcák lakos-
ságának legalább 66 százalékos támogatása mellett az ön-
kormányzat megkezdi az utak építését.

szerk.

Tisztelt Önkormányzat!
Az áprilisi Önkormányzati Tájékoztatóban olvastam egy le-
velet az erdôirtásokról, amelyek a Szoborhegy és a honvéd-
sírok közötti területen történtek. Magam is megerôsítem a 
leírtakat, részben az áldatlan, sokáig tartó rendezetlenséget, 
részben a vágások hatalmas méretét. A Szoborhegyen csak 
március 15. után kezdôdött el az ágak, gallyak összeszedé-
se, addig járhatatlan volt az erdô, illetve annak helye. Olyan 
hírek keringenek, hogy az erdôtulajdon nagy része egy kéz-
ben összpontosult, és az isaszegiek érdeke, a történelmi táj 
megôrzése már nem szempont, talán a természetvédelemé 
sem.

Kérdezem a tisztelt önkormányzatot, hogy mi a valós 
helyzet. Igaz-e, hogy az önkormányzat nem tudja megvéde-
ni a gazdasági érdekek ellenében Isaszeg nevezetes értékét? 
Nyilatkozzanak, hogy mi történt, és mi fog történni! Ennek 
a területnek a közelében már volt 9-10 évvel ezelôtt egy 
tarvágás, és sajnos az újratelepítésnek nem látni a nyomát. 
Lesz-e telepítés, és milyen faállományt ültetnek? Betartot-
ták-e az elôírásokat, és nem vágtak-e ki egy tagban nagyobb 
részt, mint ami megengedett? Érdemes lenne tájékoztatót, 
illetve fórumot tartani a polgárok részére. Sok isaszegi nevé-
ben várom a reagálást.

Nézem az újság címoldalát az idei április 6-i ünnepség-
rôl. Remélem, nem érjük meg, hogy a háttérben látható fák 
egyszer csak eltûnnek.

Egy környezetvédô állampolgár

Tisztelt Olvasónk!
Az Ön levelében felvetett kérdésekre az alábbi tájékoz-
tatást kaptuk Magyar Ferenctôl, a Pilisi Parkerdô Zrt. 
Valkói Erdészetének erdészetvezetôjétôl.

– Az Isaszeg 43/4 helyrajzi számú erdô tulajdonviszonyai 
mindenki számára megismerhetôek, a földhivatal a tu-
lajdoni lap másolatát kiadja. (Mellékesen megjegyzem, 
hogy az erdôterület tulajdonrészeit zömében isaszegi 
emberek adták el a jelenlegi tulajdonosnak.)

– Tájékoztatom, hogy az erdôfelújítás folyamatban van az 
erdôtervben meghatározott „természetes felújítás sarjaz-
tatással” felújítási móddal, akác-, egyéb lomb faállomány-
nyal.

– Az elôírásokat az erdôbirtokosság betartotta, a kitermelés-
re kerülô területet földmérôvel kimérette.

– Az erdôbirtokosság elnöke tartott tájékoztatót a környe-
zetvédelmi bizottságban, és tudomásom szerint a helyi 
sajtóban is történt tájékoztatás.

Az Isaszegi Erdôbirtokossági Társulat tevékenysége nyíltan 
zajlik. Erre biztosíték, hogy az erdôbirtokosság ügyeiben az 
eljárások során Hatvani Miklós polgármester és Herkules Zol-
tán EBT-elnök együttesen jegyzik az erdôbirtokosságot. Az er-
dôbirtokosság szakmai munkáját a Pilisi Parkerdô Zrt. Valkói 
Erdészete irányítja, a dokumentumokat Magyar Ferenc erdé-
szetvezetô jogosult erdészeti szakszemélyzetként jegyzi. Az 
isaszegi polgárok kérdéseikkel mindhármukhoz fordulhatnak.
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Ismét a hulladékgyûjtésrôl
Néhány észrevételem van errôl az „örökzölddé” váló témáról.
Szelektív hulladékgyûjtés
Nem mindenkinek van annyi helye az otthonában, a kertjé-
ben, hogy egy hónap szelektív hulladékát tárolja. Az utcán 
nem állhat, különösen nem, ha a hónap utolsó csütörtökjén 
mégsem viszik el. Volt már erre bôven példa. Megoldás le-
hetne (a gyakoriság sûrítése mellett) Isaszeg néhány pontján 
konténerek kihelyezése, méghozzá szelektív edényzet formá-
jában, mert a „mindent egybe” az nem az, aminek hirdetik.
Zöldhulladék
A háztartásonként maximálisan kihelyezhetô 10 zsák a gya-
korlatban kevésnek bizonyul, legalább 15 lenne indokolt.
Lomtalanítás
Továbbra sincs válasz arra, hogy a nehéz lomokat miként 
szállíthatnák el a gyûjtôpontokra a polgárok. Fôleg az idôsek, 
az egyedül élôk, a kis keresetûek számára nem megoldás 
ez. Vagy vegyes rendszer legyen vagy maradjon meg a régi!

Összefoglalva: nem errôl álmodtunk, amikor szolgáltatót 
váltott a település.

A jelenlegi gyakorlat inkább kiábrándít minket, mint hogy 
a helyes környezetvédelmi szemléletre nevelne. Kíváncsian 
várom a fejleményeket.

Egy isaszegi polgár

Tisztelt Olvasónk!
Köszönjük észrevételét. Levelére az alábbi választ kap-
tuk Hatvani Miklós polgármestertôl. 

Az önkormányzat is tapasztalja az Ön által felvetett problé-
mákat, és folyamatosan jelzi a szolgáltató felé, amely cég-
gel a városnak 2012. december 31-ig van érvényes szerzô-
dése. A lakosság általi jogos felvetéseket a város vezetése 
2013. január 1-tôl (az új szerzôdés megkötésekor) érvény-
re kívánja juttatni.
 szerk.

Rendôrségi hírek

Az utóbbi idôben városunkban megnövekedett a kisebb-nagyobb lopások és be-
törések száma. Az elkövetett bûncselekményekkel kapcsolatban szerkesztôségünk 
a rendôrségtôl tájékoztatást kapott, amelyet az alábbiakban közlünk.

2012. május 6. 17.00 óra és május 7. 5.30 óra közötti idôben ismeretlen tettesek ablak-
betörés módszerével behatoltak a Gábor Dénes Számítástechnikai Szakközépiskolába. 
Az elkövetôk az épületbôl csapszárakat, rézvezetékeket és egyéb építési anyagokat tulaj-
donítottak el. A lopással okozott kár értéke 10 000 Ft, a rongálási kár értéke 100 000 Ft. 

Ezt követôen, május 14-én 1.00 óra és 5.30 óra közötti idôben ismeretlen tette-
sek rácsfelfeszítés és ablakbetörés módszerével behatoltak a Klapka-iskola Kossuth La-
jos utcai épületének számítógépes tantermébe, és onnan számítástechnikai eszközöket 
tulajdonítottak el. A lopási kár értéke az elsôdleges információk alapján 1 050 000 Ft, a 
rongálási kár értéke 350 000 Ft. 

A Gödöllôi Rendôrkapitányság, a Péceli Rendôrôrsön szolgálatot teljesítô felderítôk és az isaszegi körzeti megbízottak 
széles körû nyomozásba kezdtek, adatokat, információkat gyûjtöttek. A beszerzett információk alapján május 16-án a két 
cselekmény között összefüggéseket találtak, és behatárolták az elkövetéssel gyanúsítható személyek körét, akiket isaszegi 
lakásukon el is fogtak. A bûncselekmények elkövetésével megalapozottan gyanúsítható V. F., P. P., S. Z., N. K. isaszegi és 
K. Z. budapesti lakosokat elszámoltatás céljából a Gödöllôi Rendôrkapitányságon elôállították, kihallgatásuk megtörtént, és 
a fenti bûncselekményekre vonatkozóan beismerô vallomást tettek. A házkutatások során az eltulajdonított értékek meg-
kerültek. Az egyik elkövetô lakásán kábítószer-termesztés megalapozott gyanúja is megállapítható volt, ezért a nyomozást 
ebbe az irányba is kiterjesztették. 

Ugyanezen a napon a délelôtti órákban az öreghegyi területen tetten érték a fiatalkorú K. I. isaszegi lakost, aki egy hét-
végi ház udvaráról talicskával vasanyagot tulajdonított el. A helyszínen lévô egyértelmû bizonyítékok következtében a tettét 
elismerte, és ezt a törvényes képviselôjének a jelenlétében jegyzôkönyvbe is hajlandó volt mondani. 

Kérem a lakosságot, hogy amennyiben bármilyen információjuk van, vagy tudják, hogy valakinek valamilyen bûncse-
lekményhez köze lehet, az önök számára gyanús személyt, eseményt vélnek látni, bátran értesítsék hatóságunkat hivatali 
munkaidôben a 28/452-760-as, hivatali idôn kívül a 70/203-3888-as mobiltelefonon, amely mindig az aktuális járôrszol-
gálatnál csörög. Ezenkívül bátran forduljanak a két körzeti megbízotthoz, akik fogadóórájukat jelenleg a felújítás alatt álló 
KMB-irodában (Isaszeg, Rákóczi u. 10.) vagy a Péceli Rendôrôrsön (Pécel, Kovács u. 13.) tartják. A fogadóórák idôpontja 
a KMB-irodánál megtalálható. 

Tóth Ferenc rendôr fôhadnagy, a Péceli Rendôrôrs parancsnoka
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programajánló
megemlékezés
Június 4. 18.00:� Megemlékezés a trianoni szerzôdés 92. évfordulóján 

a Történelmi Vitézi Rend Isaszegi Alegységének közremûködésével a 
Hôsök és Áldozatok Emlékparkjában

iskolai rendezvény
Június 17. 16.00:� A Klapka György Általános Iskola és AMI mûvészeti 

iskolás tanulóinak évzárója a mûvelôdési otthonban

ElŐadás
Június 3. 16.00:� Az Isaszegi Református Egyház Presbitériumának a 

kulturális bizottsága tisztelettel meghív minden érdeklôdô szülôt és 
gyermeket Giovannini Kornél Ujjongjatok! címû író-olvasó találkozó-
jára, amelyre szeretetvendégség keretében kerül sor a templomunk 
gyülekezeti termében (Isaszeg, Kossuth Lajos utca 71.). Közremûködik 
Németh Ádám klarinéton. A beszélgetést dr. Székely András Bertalan 
presbiter vezeti. Korra, nemre, felekezetre való tekintet nélkül szeretet-
tel várunk minden érdeklôdôt

Június 22. 18.00:� Az Álmos Király Akadémia záró rendezvénye Hajnal, 
hajnal, piros hajnal címmel a Jókai Mór Városi Könyvtárban

Június 29. 17.00:� Amatôr Írók és Költôk Klubja a Jókai Mór Városi 
Könyvtárban. Az alkotások a „tiszavirágzás és a fészekrakás” témakö-
rökben készülnek

hagyományŐrzés
Június 24.:� Szent Iván-éji tûzugrás a Liget téren. Információ a plakátokon 

és a mûvelôdési otthonban

sportrendezvény
Június 24.:� Bicikli-, görkorcsolya- és gördeszkapálya-avatás és -bemutató 

a Liget téren. Információ kérhetô Mészáros Gusztávné képviselôtôl a 
70/334-6401-es telefonszámon

tábor
Június 25–28.:� A Csata Táncegyüttes kiskamaszcsoportjának edzôtá-

bora
Július 30–augusztus 3.:� Agykontrollos élménytábor 7–14 éves gyer-

mekeknek. Tanulást segítô technikák elsajátítása játékosan, kellemes 
környezetben, változatos szabadidôs programokkal a Gábor Dénes 
Oktatóközpont vendégházában. Információ telefonon a 30/538-
2643-as számon, illetve weboldalunkon, a www.gyerekagykontroll.
eoldal.hu-n.

véradás
Június 26. 13.00–19.00 óráig a mûvelôdési otthonban

város napja
Június 30.:� Isaszeg Város Napja, Sztárláb Nemzetközi Táncfesztivál

 szolgáltatások 
a mŰvelŐdési otthonban
Hétfônként 18.00:� KRESZ-tanfolyamra jelentkezés és tájékoztatás
Június 18. 14.00–18.00:� A Zöld Híd Régió Kft. (hulladékgyûjtés és 

-szállítás) ügyfélszolgálata

Napközis gyermektábor
a Dózsa György Mûvelôdési Otthon és Múzeum szervezésében

2012. július 2–6. között

Gyülekezés és érkezés mindennap a mûvelôdési otthonban.
2012. július 2. (hétfô)

• 8.00 órakor gyülekezô
• szabadtéri vidám játékok és versengés
• közös ebédfôzés szabad tûzön a Falumúzeum udvarán
• délután kézmûves-foglalkozás
• visszaérkezés kb. 16.00 órára
(esô esetén program a mûvelôdési otthonban)

2012. július 3. (kedd)
• 8.00 órakor gyülekezô
• buszos kirándulás a jászberényi állat- és növénykertbe
• ebéd: otthonról hozott
• visszaérkezés kb. 17.00 órára

2012. július 4. (szerda)
• 8.00 órakor gyülekezô
• buszos kirándulás Százhalombattára, a Régészeti Parkba
• ebéd: lepénysütés kemencében
• délután „Matrica” Múzeum
• visszaérkezés kb. 17.00 órára

2012. július 5. (csütörtök)
• 8.00 órakor gyülekezô
• buszos kirándulás a gödi kalandparkba
• ebéd: otthonról hozott
• látogatás a vácrátóti botanikus kertben
• visszaérkezés kb. 17.00 órára

2012. július 6. (péntek)
• 8.00 órakor gyülekezô
• kirándulás a Liget-tóhoz
• ebédkészítés szabad tûzön
• délután kézmûves-foglalkozás
• visszaérkezés kb. 16.00 órára

A tábor költsége: 12 900 Ft / fô / hét. A buszos kirándulásokhoz külön 
is lehet csatlakozni, ára 4000 Ft / fô / nap.
Fontos:� 
– kullancs és nap elleni védekezés;
– mindennap kényelmes kirándulócipô és -öltözet;
– diákigazolvány.
A tábor minimum 15 fô jelentkezése esetén indul.
Információ és jelentkezés a Dózsa György Mûvelôdési Otthon és Mú-
zeumban. Cím: 2117 Isaszeg, Dózsa György utca 2. Telefon: 28/582-
055, 28/582-056, 70/333-6081; e-mail: idgymo@gmail.com; web: 
www.isaszegmuvotthon.hu.
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Állatorvosi ügyelet
2012. június hónapban

VI. 2–3. Dr. Mile Attila
Pécel, Kálvin tér 2. 30/986-2643

VI. 9–10. Dr. Békési Béla
Pécel, Szemere u. 17. 30/954-9684

VI. 16–17. Dr. Csizmadi Sándor
Kistarcsa, Malom u. 2. 30/951-8590

VI. 23–24. Dr. Michalik László
Isaszeg, Ady Endre u. 1. 20/981-3100

VI. 30– 
VII. 1.

Dr. Sági László
Pécel, Tarcsai u. 16.

30/743-7973
30/940-4313

Ügyeleti ellátás

Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára sa-
ját háziorvosuk áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–
1800 óra között, pénteken 1130–1800 óra között készenléti 
szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátására, amely 2012. 
június hónapban az alábbi idôbeosztás szerint hívható:

01. péntek Dr. Mészáros Zsolt 16. szombat Gödöllô

02. szombat Gödöllô 17. vasárnap Gödöllô

03. vasárnap Gödöllô 18. hétfô Dr. Mészáros Zsolt

04. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 19. kedd Dr. Kürti József

05. kedd Dr. Kürti József 20. szerda Dr. Eszlári Egon

06. szerda Dr. Eszlári Egon 21. csütörtök Dr. Tordai Gábor

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

08. péntek Dr. Eszlári Egon 23. szombat Gödöllô

09. szombat Gödöllô 24. vasárnap Gödöllô

10. vasárnap Gödöllô 25. hétfô Dr. Mészáros Zsolt

11. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 26. kedd Dr. Kürti József

12. kedd Dr. Kürti József 27. szerda Dr. Eszlári Egon

13. szerda Dr. Eszlári Egon 28. csütörtök Dr. Tordai Gábor

14. csütörtök Dr. Tordai Gábor 29. péntek Dr. Mészáros Zsolt

15. péntek Dr. Tordai Gábor 30. szombat Gödöllô

Dr. Mészáros Zsolt háziorvos 2012. június 25–29. között 
szabadságon lesz, helyettesítését dr. Tordai Gábor látja el a 
saját rendelési idejében.

Háziorvosok elérhetôségei
Dr. Eszlári Egon: Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288
Dr. Kürti József: Csata utca 2. Telefon: 495-238
Dr. Mészáros Zsolt: mobil: 30/831-1887
Dr. Tordai Gábor: Aulich utca 3. Telefon: 493-302;
 mobil: 20/928-3987
A központi orvosi ügyelet  
címe: Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 28/430-655 
Ügyeleti idô: munkanapokon 1800 órától másnap reggel 
0800 óráig, illetve hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapo-
kon 24 órában
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Fogorvosi rendelô címe: Rákóczi u. 10., telefonszáma: 
28/495-237
Gyógyszertárak nyitva tartása szombaton és vasárnap
Ezüstkehely Patika: páros héten 8-tól 12 óráig
Liget Patika: páratlan héten 8-tól 12 óráig
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, 
Tanácsház utca 4. Telefon: 28/452-851

A helyi rendôri ügyelet közvetlen száma 70/203-3888
A mezôôrök telefonszáma 70/459-3301, 70/459-3302

Anyakönyvi hírek
a 2012. IV. 16. és V. 15. közötti idôszak eseményeirôl

Születések

Csingér Kira Lilien, Almási Luca, Malcsiner Erik,  
Baranyi Carlos, Bungye Boglárka, Lakatos Kristóf 
Antónió, Schreiner Zsófia, Lakatos Ágnes,  
Zara Csenge, Bebrevszky Soma György,  
Ócsai Marcel, Domoszlai Ádel

Házasságkötések

Orbán Éva és Kovács László
Cserényi Csilla és Pintér Csaba

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Halálesetek
Kiszel Istvánné Vékony Erzsébet (93 éves), Klapka utca 1.
Horváth László Józsefné Körmendi Ilona (86 éves), 
 Báthory utca 1.
Dán László Béláné Balázs Veronika (83 éves), 
 Csillag utca 12.
Magyari István (48 éves), Kertész utca 3.
Gábor Istvánné László Mária (81 éves), Hold utca 7.
Horváth Istvánné Csabi Mária (85 éves), 
 Szentgyörgypuszta
Bogár Imréné Sárai Magdolna (54 éves), Bem utca 13.
Fazekas István (68 éves), Kossuth Lajos utca 14.
Gál István (65 éves), Kölcsey tér 8.
Tolnai Ferenc (62 éves), Fenyves utca 24.
Kókai Lászlóné Pál Margit (92 éves), Belsômajori utca 18. 

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Polgármesteri hivatal

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik szeretett öcsém, 
Balázs István temetésén részt vettek, virágokat helyeztek sírjára, bána-
tomban részvéttel osztoztak, és szeretettel emlékeznek rá.

Nôvére és családja
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2012. május 17–18-án Mezôkövesden sikeresen lezajlott a negyedik és egyben utolsó B2B-konferencia, amelyen isaszegi 
és zselízi vállalkozók vettek részt.

A 2012. május 31-ével záruló pályázat fô célkitûzései közé tarto-
zott a határ menti együttmûködés aktív támogatása, a határ menti 
együttmûködéssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, új együtt-
mûködési lehetôségek és piacok teremtése. Mindazok, akik a zá-
rókonferencián részt vettek, színvonalas elôadásokat hallhattak a 
következô témakörökben: 
– pénzügyi és számviteli jogszabályok változása 2012-ben;
– a cég- és társasági törvény 2012. márciusi változásai a vállalko-

zások mindennapi életében;
– gyakrabban elôforduló szerzôdések a vállalkozások életében;
– a határon átnyúló klaszterrendszerek;
– a KKV-szektor financiális oldala;
– az áfa és az adózás kapcsán felmerülô problémák.

Az elôadások után kötetlen formában zajlott tovább a vállalkozók 
találkozója. A helyszínen is születtek együttmûködési megállapo-
dások, és felvetôdött a jövôben közösen mûködtetett klaszterrend-
szer létrehozásának igénye is. A következô, már önálló, vállalkozói 
szervezésben megvalósuló találkozó 2012 augusztusában várható 
Isaszegen.

A pályázat lezárása után is lehetôségük lesz az isaszegi és a 
zselízi vállalkozóknak az eddig ingyenesen mûködô tanácsadások 

(vállalkozói, pénzügyi, adó és könyvviteli, jogi) igénybevételére, a ta-
nácsadások piaci árához képest ötvenszázalékos kedvezménnyel.

Reményeink szerint a vállalkozók hasznosítani tudják minden-
napjaikban a konferencián elhangzott információkat, valamint sike-
rül új munkahelyeket is létesíteni városunkban.

Illényi Mária pályázati referens

Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program
2007–2013
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