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„Isaszeg közneveléséért” díjban részesült Balog Istvánné 
2012. június 30-án, az Isaszeg Város Napján megrendezett ünnepségen Balog Istvánnénak, a Klapka György Ál-
talános Iskola és AMI ebben a tanévben nyugdíjba vonult igazgatójának Isaszeg felnövekvô nemzedékéért végzett 
munkásságáért Hatvani Miklós polgármester „Isaszeg közneveléséért” díjat adott át a képviselô-testület április 24-i 
határozata alapján.

Balog Istvánné diplomáját 1975-ben szerezte meg bioló-
gia–mezôgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakon az eg-
ri Ho Si Minh Tanárképzô Fôiskolán. A Damjanich-iskolában 
kezdett, majd az intézmény kettéválása után a Klapka György 
Általános Iskolában folytatta oktató-nevelô munkáját, s innen 
ment nyugdíjba 2011. december 21-én. Egész pályafutása 
során az isaszegi gyerekekért dolgozott. Pályakezdô pedagó-
gusként napközis csoportvezetôi állást kapott. Munkája során 
arra törekedett, hogy tanítványai a napköziben az órákra va-
ló felkészülés mellett szabadidejüket hasznosan töltsék el, 
élményeket szerezzenek. Szakmai munkájának fejlesztése 
érdekében elvégezte a napközis munkaközösség-vezetôk 
képzése tanfolyamot. Rövid ideig körzeti munkaközösség-ve-
zetôként is dolgozott. 1982-tôl hét éven át felsôs osztályfô-
nökként és szaktanárként végezte munkáját. Diákjai rendsze-
resen vettek részt tanulmányi versenyeken. A tanítás mellett 
úttörôcsapat-vezetôként, majd diákönkormányzatot segítô 
tanárként is tevékenykedett. Sokat táboroztatott, szervezte a 
gyerekek délutáni és hétvégi szabadidôs programját. Biológia 
szakos tanárként részt vett a Magyar Kémikusok Egyesülete 
által kidolgozott alternatív nevelési és oktatási programban. 
1989-tôl 2001-ig igazgatóhelyettesként, 2001-tôl nyugdíjba 
vonulásáig igazgatóként dolgozott a Klapka-iskolában. Veze-
tôi munkája során is mindig arra törekedett, hogy a diákok a 
lehetô legjobb képzésben és nevelésben részesüljenek. Az 
ô igazgatása alatt vezették be az emelt szintû idegen nyelvi 
képzést és az iskolaotthonos oktatási formát. A tehetséggon-
dozásra és a tanulásban lemaradt gyerekek felzárkóztatására 
szaktanárként és vezetôként is mindig odafigyelt. Az iskola 
diákjai körzeti, megyei és országos versenyeken rendsze-
resen, eredményesen szerepeltek. Kiemelt nevelési fela-
datának tartotta az erkölcsi nevelést, de fontosnak tartotta a 
gyerekek hazafias nevelését, a szülôföld és a lakóhely tiszte-
letét is. Az iskola diákjai emlékezetesen szép iskolai, városi 
ünnepi mûsorokat adtak. Biztosította a szeretetteljes légkört, 
az örömteli diákéletet. A tanári kar és a szülôi szervezet min-
dig támogatta kitûzött céljainak megvalósításában. 2007-ben 
a Klapka-iskolához csatolták a Kós Károly Mûvészeti Iskolát. 
Ugyanebben az évben az Országos Minôsítô Testület a mû-
vészeti oktatást kiválóra minôsítette. Ez nemcsak erkölcsi el-

ismerést jelentett, hanem a mûködéshez szükséges anyagi 
támogatást is biztosította. 2010-ben az iskolához került a 
Bóbita Óvoda konyhája is. Ettôl kezdve 73 dolgozó munkál-
tatója lett. A tanulói létszám – a mûvészeti iskolával együtt 
– közel 800 fô volt. Kollégáit rendszeresen ösztönözte az 
önképzésre és a továbbképzésre, ô maga is ezt tette. Elôször 
közoktatás-vezetôi, majd humánmenedzsment-szakértôi 
diplomát szerzett oktatásmenedzsment szakirányon. A veze-
tése alatt álló iskola tanári kara rendszeresen pályázott és 
nyert a pályázatok jelentôs részén. 1995 óta a Gyermekekért 
Oktatási-Nevelési Alapítvány kuratóriumának az elnöke. Az 
alapítvány az elmúlt évek alatt közel 10 millió forinttal tá-
mogatta az iskola szakmai felszereltségének bôvítését. Egész 
pályafutása alatt arra törekedett, hogy jó kapcsolatot alakít-
son ki a kollégákkal, szülôkkel, a társintézményekkel és a 
fenntartóval. Balog Istvánnét nyugdíjba vonulása alkalmából, 
kiváló munkája elismeréseként Pedagógus Szolgálati Emlék-
éremmel tüntették ki. 

Jó egészségben eltöltött, hosszú, boldog nyugdíjaséveket 
kívánunk családja és az unokái körében.

Isaszeg Város Önkormányzata
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Isaszeg közbiztonságáért
 

A képviselô-testület 2012. április 24-i ülésén határozatot hozott arról, hogy Turányi Lász-
lónénak, a Polgárôrség Bûnmegelôzési és Önvédelmi Egyesület elnökének a város közbiz-
tonságáért végzett odaadó tevékenységéért „Isaszeg közbiztonságáért” kitüntetést adomá-
nyoz. A kitüntetést június 30-án, az Isaszeg Város Napján megrendezett ünnepségen adta 
át Hatvani Miklós polgármester. 

Az isaszegi Polgárôrség Bûnmegelôzési és Önvédelmi Egye-
sület 1988 óta mûködik a városban, sokat téve a település 
közbiztonságáért. Az egyesület egész évben segíti a telepü-
lés rendezvényeinek biztonságos megrendezését, a polgár-
ôrök a lehetôségeikhez mérten folyamatos járôrözéssel vé-
dik a város bel- és külterületét. 

Turányi Lászlóné 1998 óta vezetôje a helyi polgárôrség-
nek, amelynek létszáma folyamatosan növekszik. A polgár-
ôr-egyesület és a rendôrség közötti jó együttmûködés a ve-
zetôket dicséri. 

Az elnök asszony városunk közéletébôl is jelentôsen ki-
vette a részét, képviselôként és bizottsági elnökként több 
esetben a tiszteletdíját felajánlva segítette, támogatta Isaszeg 
kiemelkedô eseményeit, rendezvényeit. Képviselôként és 
egyesületi elnökként is törekedett arra, hogy az önkormány-
zat támogatása mellett a polgárôrség mûködéséhez szüksé-
ges anyagi forrásokat az Országos és a Pest Megyei Polgárôr 
Szövetséghez benyújtott pályázatokkal megteremtse. 

Pontosságának, kitartásának, az ügyért való kiállásának, 
valamint az ô eredményes gazdálkodásának köszönhetô, 
hogy az egyesület városunkban ilyen szinten mûködik, és 
járul hozzá az itt élôk biztonságához.

A polgárôrség Turányi Lász-
lóné elnöksége alatt, 2004-ben 
a bûnmegelôzésért végzett tevé-
kenységének egyik legnagyobb el-
ismerését kapta: Isaszeg lett Pest megye legbiztonságosabb 
települése. Ezenkívül az évek során még számos elismerés-
ben volt része a helyi polgárôrségnek és vezetôjének:
–  Az isaszegi Polgárôrség Bûnmegelôzési és Önvédelmi 

Egyesület Az Év Polgárôr Egyesülete elismerést kapta 
2006 októberében.

–  Turányi Lászlónét az Országos Polgárôr Szövetség választ-
mánya polgárôrként végzett áldozatos, önzetlen munká-
jáért a Polgárôr érdemkereszt arany fokozatával tüntette 
ki 2004 márciusában és 2012. februárjában. 

–  A Pest Megyei Polgárôr Szövetség dicsérô oklevelet ado-
mányozott 2003 márciusában az egyesületnek, 2006 
februárjában pedig az elnök asszonynak. 

–  2006 márciusában Turányi Lászlóné kiemelkedô mun-
kájának elismeréseként a Gödöllôi Rendôrkapitányságtól 
emléklapot kapott.

További munkájához kitartást, erôt és jó egészséget kívánunk. 
Isaszeg Város Önkormányzata

Gyermekeink  
jövôjéért 
A képviselô-testület április 24-i határozata 
alapján Bognár Karolina Zsófiát, a Klapka 
György Általános Iskola és AMI tanulóját a 
mûvészet terén elért kiemelkedô teljesít-
ményéért „Gyermekeink jövôjéért” díjban 
részesítette. 

A tanuló két éve tagja a mûvészeti iskola 
képzô- és iparmûvészeti ágának. A Szívünk 
csücske országos minôsítô rajzpályázaton 
arany minôsítést szerzett, pályamunkáját a 
szervezô Tildy Zoltán Általános Iskola, Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény és az Egy-
séges Pedagógiai Szakszolgálat kiállításra is 
méltónak találta. Az idei évben megrende-
zett Tavaszvárás címû versmondó és vers-
illusztrációs versenyen elsô helyezést ért el 
saját korosztályában. Gratulálunk.

Isaszeg Város Önkormányzata

Isaszeg város kitûnô  
tanulója

 
Isaszeg város képviselô-testülete rendeletében megalkotta az „Isa-
szeg város kitûnô tanulója” díjat, amely azon szorgalmas és te-
hetséges tanulóknak adható, akik az általános és középiskolai ta-
nulmányaik során mindvégig Isaszeg közigazgatási területén lévô 
közoktatási intézményben tanultak, és tanulmányaik befejezésekor 
valamennyi tanév végén kitûnô tanulmányi eredményt értek el.

Ebben az évben a díjat a Klap-
ka György Általános Iskola és AMI 
négy diákja vehette át: Bartos Bi-
anka, Varga Diána, Szabó Richárd 
és Hanula Benedek.

Kiemelkedô tanulmányi teljesít-
ményükhöz, szorgalmukhoz gratu-
lál Isaszeg Város Önkormányzata, 
és kíván a továbbtanulásukhoz to-
vábbi sikereket, eredményeket és 
kitartó szorgalmat.

Isaszeg Város Önkormányzata
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Arckép a városból

A köztünk élô mûvészgéniusz
„Incze Mózes a kortárs magyar képzômûvészet nemzetközileg is elismert, megbecsült alko-
tója. A kialakított egyéni stílusú festészetének világa a klasszikus ábrázolási hagyományokon 
nyugszik. Képein jellemzôen megjelenik az irónia, amellyel a méltóságteljes jeleneteit mint-
egy visszarántja a hétköznapokba. Festményein szinte minden esetben feltûnik a mai korhoz 
kötôdô tárgy; jellemzôen valamilyen alkalmi kellékkel, használati eszközzel vagy állandósuló 
attribútummal ruházza fel mitikusan ható képi alakjait” – olvasható a Koller Galéria honlapján.

„Incze Mózes európai léptékû mûvész, olyan alkotó, aki önnön eredetiségének dogmatikus és 
stiláris keresése, majd megfogalmazása helyett a festészet folyamatosságát éli. Pontosan azért 
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tartja számon elôdeit, hogy azokhoz képest tudja piktúrájá-
nak világát meghatározni. Ám eszközeit nem keveri össze 
mondandójával. Technikai fölkészültségét a festôiség gaz-
dag felületeiben mutatja meg, kompozíciós elképzelései ki-
feszítik a látványt, a tárgyiasság drámai ereje együtt mûködik 
a lebegés könnyedségével, de minden elmondott módszer-
nél fontosabb az a szellem, ami belülrôl világítja át munkáit, 
emeli kozmikussá, ha úgy tetszik, istenivé poros hétköznap-
jainkban fogant biblikus példázatokkal azonos rangú jelené-
seit. Incze Mózes piktúrája merítkezik a történeti festészetbôl, 
de érzékenyen reagál a 21. század problémáira is” – hang-
zott el róla a Duna Televízió egy korábbi mûsorában.

Mûvésztársa, egyben munkatársa az Isaszeg Mûvészeti 
Alapítványban, dr. F. Orosz Sára keramikusmûvész a Magyar 
Demokratában így írt róla: „Incze Mózes képei között teljesen 
elveszítjük idôérzékünket. Festményei akár a reneszánszban, 
akár az azt követô manierizmusban is születhettek volna há-
romszáz évvel ezelôtt. […] Briliáns rajzi tudása és ecsetkeze-
lése mellett a témaválasztásaiban is követi az elôdök szelle-
mét, figurális festményeiben ôsi, tiszta erényeket tár elénk.”

Alkotásai számolatlanul sok egyéni és csoportos kiállításon 
voltak megtekinthetôek úgy hazánkban, mint határon túl. 
Munkásságáért többször elismerésben részesült, így 1996-
ban Pannoncolor díjjal, 1997-ben Székely Bertalan-díjjal, 
2009-ben HM–MMKI-mecenatúradíjjal és Ôszi Tárlat Nívó-
díjjal tüntették ki.

– A Székelyföldön született, Baróton, Marosvásárhe-
lyen érettségizett festô szakon. Meddig élt ott, és mit kö-
szönhet Erdélynek? Milyen hatással van a mûvészetére 
és a gondolkodására?

– Tizenkilenc évesen váltam hazalátogatóvá Erdélyben, 
amikor felvettek a Képzômûvészeti Fôiskolára. Az erdélyi 
gondolkodás (akkor és most is) sarkítottabb, tehát kontraszt-
dúsabban látom és gondolom a világot. Ez egy kockázatvál-
lalóbb és egyben sebezhetôbb létezést eredményez.

– Az idetelepülésének mi volt az oka, mióta él Isasze-
gen, és hogyan került ide?

– Amikor diplomáztam, a budapesti kulturális élet von-
záskörzetében kerestem egy visszavonult munkára is alkal-
mas helyet. Találtam is egy „Isaszegen eladó”-val kezdôdô 
apróhirdetést, s mivel az út a vasútállomásról a telekig több-
ször is dombnak ment, már otthonosan éreztem magam.

– Hadd kérjem meg, hogy mutassa be a családját. 
Hogyan s miként élnek?

– 2001-ben nemcsak házavatót, de lakodalmat is tartot-
tunk. Feleségem, Varga Melinda szobrászként diplomázott, 
és vele együtt próbálunk embert faragni három kisfiunkból. 
Mivel lakótér és mûterem nálunk egy fedél alatt van, gyakor-
latilag átfedi egymást a két dimenzió.

– Sugárzik önrôl a nyugalom, a békesség, az élet-
igenlés. Rendszeresen látom a református templomban 
is. Mennyire mutatkozik meg a hit a festészetében?

– Némelyik munkámban konkrét utalások vannak a bib-
liai történetekre, de nem hittételként, hanem a szakrális ér-

tékrend tudomásulvételeként fogalmazom meg ôket. Egyfaj-
ta viszonyítási pontként él bennem ennek a moralitásnak a 
tudata, akár akkor is, ha ezzel ellentétes tartalmú képpé áll 
össze egy gondolat a vásznon.

– Tudjuk, hogy Budapesten végezte a felsôfokú ta-
nulmányait. Mit köszönhet a mesterének, kik a példa-
képei a magyar képzômûvészetben?

– A Marosvásárhelyrôl hozott szakmai alapokra Kis-Tóth 
Ferenc és Nagy Gábor mestereim segítettek ráépíteni újabb 
rétegeket, aminek következményei a jelenlegi munkáim. 
Példaképem minden mûvész, akinél a forma és a tartalom 
érvényes-értékes közlendôvé áll össze.

– Tagja három mûvészcsoportnak. Mi jellemzi ezeket 
a csoportokat, mi köti össze ôket, van-e esetleg közös 
ars poeticájuk?

– Ezek közül leginkább az Élesdi Mûvésztelepnek vagyok 
elkötelezett tagja. Az értékteremtésnek egy sokszínû mûhe-
lye ez, ahol nem ideológiai, inkább bajtársi alapokon fejlôdött 
ki egy mûvészközösség. Itt megvan az átjárás a párhuzamos 
világok közt, van egy bizalmi tôke, ami szükséges az ôszin-
te megnyilvánulások létrejöttéhez. Habár nagyok a stílusbeli 
különbségek, lehetôség nyílik a másikon át önmagunkhoz 
közelebb vezetô „utazásra”.

– Incze Mózes ma már nemcsak az egyetemes ma-
gyar képzômûvészet elismert személyisége, hanem 
Euró pában és azon túl is – Olaszország, Kína – volt ki-
állítása több ízben is. Dicsôség ez úgy önnek, mint ne-
künk, isaszegieknek is. A mûvészet egyetemessége és 
a nemzeti kötôdés hogyan fér meg egymás mellett a 
munkásságában?

– Ezek a dolgok következményei, nem céljai a mun-
kámnak. Igyekszem a történetet másik irányból megközelí-
teni: meg kell próbálni jónak lenni, emberként. Ha ebbôl jó 
mûvészet is születik, az érvényes lesz nemzeti/nemzetközi 
helyzetben egyaránt. Nem tartok igényt arra, hogy ugyanazt 
lássák munkáimban, amire én gondoltam annak indítása-
kor, ugyanabba a tükörbe nézve is mindenki más arcot – a 
sajátját – látja. Egyszerûen képet adok a magaméival valami 
közös nevezôvel bíró gondolatoknak.

– Tudtommal az Isaszeg Mûvészeti Alapítvány elnö-
ke. Mi késztette az alapító F. Orosz Sára mûvésznô felké-
résének az elfogadására, mit tudott ilyen minôségében 
megvalósítani? 

– Örülök a kérdésnek, mert az Isaszeg Mûvészeti Alapít-
vány munkája komoly értékeket hozott az arra befogadókész 
közönségnek, évente közelebb vitte Isaszeget Európához, ha 
egy kis idôre is. Sajnos ennek a munkának a helyi érdekte-
lenségbe fulladó végsô éveihez kapcsolódik rövid részvéte-
lem, maradt a barátság Futó Tamással és F. Orosz Sárával.

– Vannak-e a városunkhoz köthetô tervei?
– Az én mûtermi munkám Isaszegen tulajdonképpen 

nem nyilvános esemény, talán ha egy helyi kiállításra sor 
kerül, majd azzá válik… addig is maradok képeim isaszegi 
keltezésével.

Székelyné Opre Mária
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Átadták a korszerûsített, felújított sportépületet
2012. június 30-án, Isaszeg várossá avatásának negyedik évfordulóján egy korszerû létesítménnyel gazdagodott 
településünk. Ezen a napon ünnepélyes keretek között adták át a Rózsa utcai sporttelepen álló önkormányzati tu-
lajdonú épület, amelyet sikeres pályázat útján, a helyi vállalkozók bevonásával, valamint az önkormányzat szak-
embereinek közremûködésével felújítottak, korszerûsítettek. Az alábbiakban Pénzes János alpolgármester átadási 
ünnepségen elhangzott beszédébôl idézünk.

„Isaszeg város önkormányzata 2011 tavaszán pályázatot 
nyújtott be az iskolai és utánpótlássport infrastruktúra-fej-
lesztése, -felújítása tárgyában, 100 éves az Isaszegi Sport-
egyesület címmel.

A pályázat két részbôl állt. Az elsô részlet a játéktér meg-
világítását és a klubépület elôtti terület aszfaltozását, a má-
sodik rész pedig a klubépület bôvítését, felújítását célozta 
meg. A pályázat nyolcvanszázalékos támogatási összeget és 
húszszázalékos önkormányzati önrészt tartalmazott. 

A program elsô része tavaly, az Isaszegi Sportegyesület 
fennállásának századik évfordulójára elkészült, amit az ön-
kormányzat saját forrásból valósított meg. Az elkészült tervek 
a támogatási összeg 18 millió forintjával szemben több mint 
35 millió forintos tervezôi költségbecslésrôl szóltak, ezért a 
kivitelezést a bölcsôdei korszerûsítésnél már bevált módon, 
az Isaszegi Vízmû Kft. bevonásával, valamint az isaszegi vál-
lalkozók és a saját szakembereink közremûködésével valósí-
tottunk meg. Sokan egyéb módon, felajánlások és adomá-
nyok formájában is segítettek, de talán ami a legfontosabb: 
az összefogás vitte sikerre az elkészült munkát. 

Nagyszerû érzés egy új létesítmény átadása. Külön öröm 
számomra, hogy az elmúlt években több alkalommal is ré-
szesülhettem ebben az érzésben, amikor felújításra került a 
bölcsôde és az Aulich utcai egészségügyi létesítmény. A jól 
végzett munka örömét érezhetjük egyrészt azért, mert egy 
patinás sportegyesület felújított klubházát adhatjuk át a lakos-
ságnak, másrészt azért, mert ebben a munkában az isaszegi 
emberek, vállalkozások vettek részt, az ô kezük munkájának 
eredménye, amit létrehoztak. A felnôttek és – ami ennél is 
fontosabb – az isaszegi gyerekek sportolását, az utánpótlás 
nevelését segítheti az új klubház, és nemcsak a sportolást, 
hanem az egyesületi élet fellendülését, egy közösség meg-
erôsödését is jelentheti. Segítse ôket a minél nagyobb si-
kerek elérésére, mindannyiunk örömére. Isaszeg város kép-
viselô-testülete nevében további sportsikereket kívánok az 
Isaszegi Sportegyesületnek a következô száz esztendôre.”

Isaszeg Város Önkormányzata nevében Pénzes János 
alpolgármester megköszönte mindazoknak a támogatását, 
a segítségét és a munkáját, akik a sportlétesítmény meg-
valósításához hozzájárultak: Isamester Kft. (Balog László), 
Alfa-Bob Kft. (Hanák Ede), Isaablak (Ragács János), Szûrös 
Attila, Képes Tamás, Isaszegi Tüzép Kft. (Turányi Norbert) és 
a Szabó Tüzép Kft. dolgozói. Külön megköszönte a Pléh Bt. 
felajánlását, a kémény ingyenes megépítését, valamint Ha-
nák Edének a kültéri világítótestek adományozását. 

Kiemelten megköszönte az Isaszegi Vízmû Kft. ügyve-
zetôjének, Ritecz Györgynek és munkatársainak, Padányi 
József osztályvezetônek és az építésügyi és beruházási osz-
tálynak, valamint Horváth István osztályvezetônek és a város-
üzemeltetés valamennyi dolgozójának a tevékenységét, akik 
szak- és segédmunkájukkal nagymértékben csökkentették a 
beruházás szûkre szabott pénzügyi keretébôl adódó gondo-
kat és az önkormányzatra jutó finanszírozási kötelezettséget.

A szerk.
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Most aktuális!
Bizonyára sokszor hallották, olvasták már, hogy Magyaror-
szágon minden ötödik ember allergiától szenved, amely-
nek a leggyakoribb okozója a parlagfû. Azt is sokan tud-
hatják, hogy a hatóságok mindenkit köteleznek a saját 
ingatlanjukon megjelent parlagfû irtására. Azt viszont való-
színûleg kevesen tudják, hogy a temetôben lévô megvál-
tott sírhelyekre is vonatkozik a fenti felelôsség. A temetke-
zési hely megváltásával gondozási kötelezettséget is vállal 
a hozzátartozó, mégis nagyon sok kezeletlen sírhely van 
az isaszegi temetôben. Kérjük, hogy ne a büntetéstôl való 
félelem motiválja arra, hogy rendbe tegye a síremléket és 
annak környezetét, hanem az embertársainkra való tekin-

tet. Gondoljuk végig, hogy milyen kellemetlen dolog be-
tegnek lenni. Ezért kérjük, hogy mihamarabb látogasson ki 
a temetôbe, és nézze meg, hogy nem lepte-e be a parlag-
fû szeretteinek sírját, amióta legutóbb kint járt, mivel ez a 
gyom akár napok alatt is képes hatalmasra nôni. 
Sírhelymegváltás
Évente több mint ötven sírhely jár le úgy, hogy a hozzátar-
tozók nem figyelnek oda a határidôre. Ön tudja, hogy mi-
kor jár le szeretteinek a temetôhelye? Amennyiben nem, 
segítséget nyújt a temetôgondnok az ecseriko@freemail.
hu címen, illetve a 30/305-8962-es telefonszámon.

Ecseri Pál temetôgondnok

Szépül a város
Az alábbiakban Horváth István, a városüzemeltetési osztály vezetôje tájékoztatja a lakosságot a mindennapi fel-
adatokon felül elkészült munkálatokról. 

Befejezôdtek a külsô vállalkozók által elvégzett kátyúzási 
munkálatok a nagyobb kiterjedésû úthibák kijavításával a 
Dózsa György, a Béke és a Madách utcában. Az elvégezhetô 
munkák mennyiségét meghatározta az erre a célra fordítható 
pénzügyi keret. A kisebb kátyúk betömése a Dózsa György 
utca felsô szakaszán és a vasútállomás környékén folytatódik, 
ezt a továbbiakban már a városüzemeltetés dolgozói végzik.

Elkészült a sportcsarnok felújítása is. A város központ-
jában épült létesítménynek a sportprogramok és más ren-
dezvények biztosításában is központi szerepe van, de az 
átadása óta komolyabb külsô felújítás nem történt. Hatvani 
Miklós polgármester régi vágya volt, hogy a városi sportélet 

fellendülését segítve a sportpálya és a sportcsarnok felújítá-
sa együtt elkészülhessen. A városüzemeltetés dolgozói az 
épület külsô homlokzatán elvégezték a szükséges javításo-
kat, többek között a nyílászárók festését, mázolását. Az évek 
során folyamatosan kiépített közmûfejlesztési munkálatok 
tönkretették az épület körüli területet, ezért most a felújítással 
együtt a sportcsarnok környezetének rendbetétele, csinosítá-
sa is megtörtént. Új járdát alakítottak ki, megoldották a csapa-
dékvíz elvezetését, és a bejárat elôtti területet burkolattal és 
korlátokkal látták el. 

Ezúton is köszönjük a lakosságnak a parkosításhoz nyúj-
tott önzetlen adományokat.
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III. International Starleg Festival – III. Nemzetközi SztárLáb Fesztivál, Isaszeg, 2012. június 30.

SztárLáb az isaszegi szlovák nemzetiségi önkormányzat 
és a Damjanich János Általános Iskola rendezésében

Isaszeg Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata kiemelten fontos feladatának tekinti a fiatalok országhatárokon 
átnyúló kapcsolatainak az erôsítését. Köszönjük minden meghívott vendégünknek, valamint a fellépô együttesek-
nek, hogy elfogadták a meghívásunkat, és szebbé, értékesebbé varázsolták ezt a napot.
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Az idei SztárLáb Fesztivált a Damjanich János Általános Iskola 
sportcsarnokában rendezték meg 2012. június 30-án. 

A fesztivál megnyitója a zselízi mazsorettcsapat felvo-
nulásával és bemutatójával kezdôdött. A határon túli ven-
dégeink (a lengyelországi Bojanówból és a szlovákiai Trste-
nából) péntek délután érkeztek meg. A sportcsarnokban 
fogadtuk ôket, ahol a másnapi táncversenyre próbálhattak 
a helyi résztvevôkkel együtt. Ezt egy közös vacsora, majd is-
merkedési est követte. A meghirdetett moderntánc-verseny 
másnap, szombaton reggel kezdôdött a sportcsarnokban fel-
állított és feldíszített pódiumon. 

A versenyt és a gálát Horváth István, a városüzemeltetési 
osztály vezetôje konferálta. A versenyszámokat egy öt fôbôl 
álló pártatlan zsûri bírálta: Mészáros Rita, Pásztor Zsófia, Har-
mati Lászlóné Erzsike, Cseke Alexa és Szávuly Attila. 

A gyermekek 22 produkcióval léptek fel három korcso-
portban. A 6–10 évesek country, tviszt és jive – itt említjük 
meg az isaszegi Hétszínvirág Óvoda Napraforgó és Marga-
réta csoportjait, akik idén másodszorra léptek fel –, a 10–
14 évesek hiphop és jive, a 14–18 éves korcsoport pedig 
szamba, akrobatikus rock and roll, hiphop és jive kategóriák-
ban versenyzett. Nagyon ügyes és színvonalas produkció-
kat láthattunk mind a vendégektôl, mind a helyi nevezôktôl. 
A verseny alatt a táncosok és minden jelenlévô a sportcsar-
nok galériáján kialakított büfében fogyaszthatott a versenyt 
támogató Önsegélyezô Nyugdíjas Klub Vadrózsák csoport-
ja által készített szendvicsekbôl és süteményekbôl. Segítôk 
voltak: Vörös Ani, Tesánszki Ani, Czeglédi Marika, Hajduné 
Icu, Farkas Jutka, Kasuba Margit, Lukács Marika, Nagyné 
Erzsi, Polényiné Csilla, a Damjanich-iskola dolgozói és Bo-
rók Károlyné Cilike. Amíg a zsûri meghozta nehéz döntését, 
addig a gyerekek és kísérôik megismerkedhettek a külföldrôl 
érkezett versenyzôkkel, majd megebédeltek. Köszönet Var-
ga Joe-nak és együttesének a vendégek számára adott kon-
certjükért. Köszönet Fáy Péternek és Lázár Ferencnek, akik 
a hangosítást biztosították a rendezvény ideje alatt. A gála 
az iskola sportcsarnokában folytatódott 18 órai kezdéssel, 
ahol fellépett többek között a Klapka György Általános Isko-
la és AMI fúvószenekara, balett tanszakának növendékei és 
tánckara, a Damjanich-iskola tanulói, a Csata Táncegyüttes 
Kiskamaszok csoportja, a Csatangoló tánccsoport, Vojt Zsa-

nett táncosai, az isaszegi zumbás lányok, a Trstená- és a 
Bojanów-tánccsoport. A gála elôzményeként a táncosok – 
élükön a dányi mazsorettcsoporttal – felvonultak az Isaszeg 
Város Napján átadott új sportegyesületi épület elôl a sport-
csarnokig. 

A gálán hirdették ki a verseny végeredményét, amely az 
alábbiak szerint alakult.
6–10 éves korosztály
Trstená – country: Papanova Sarka, Strbova Lea, Mamiro-

va Mirka, Finikova Renata. Felkészítô: Mgr. Jana Pallova, 
Mgr. Peter Pallo

Zsámbok – jive: Gódor Fanni. Felkészítô: Szaluter Tünde
Isaszeg – country: Denk Tünde, Orosz Liliána, Ragács An-

na, Ragács Benedek. Felkészítô: Jakócs Zsuzsanna
11–14 éves korosztály
Trstená – hip-hop: Dominika Letasiova, Natalia Janolková. 

Felkészítô: Mgr. Jana Pallova, Mgr. Peter Pallo
Isaszeg – jive: Bánki Csaba, Dohányos Melinda. Felkészítô: 

Vojt Zsanett
Isaszeg – jive: Kovács Kristóf, Ruda Bettina. Felkészítô: Vojt 

Zsanett
15–18 éves korosztály
Dány – akrobatikus rock and roll: Boda Réka, Kaján Pan-

na, Balogh Enikô, Molnár Hajnalka. Felkészítô: Szaluter 
Tünde

Isaszeg – hiphop: Walter Enikô, Jobbágy Alexandra, Lénárt 
Dominika, Szabó Viktória. Felkészítô: Kocsárdy Nóra

Isaszeg – jive: Bilász Kinga, Hajnal Réka, Domonics Zsófia, 
Gôsi Natália. Felkészítô: Vojt Zsanett

A gálát Zselíz mazsorettszáma zárta. A gyerekek és kísérôik 
a büfében elfogyasztották a vacsorát, amit a versenyt támo-
gató isaszegiek és a Damjanich-iskola dolgozói készítettek. 
Ezután egy közös tombolasorsoláson vehettek részt, amely-
nek a fénypontja a SztárLáb Fesztivál tortája volt. Vasárnap a 
reggeli után indultak haza külföldi vendégeink.

A rendezvény fôvédnökei voltak: Isaszeg Város Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzata, Hatvani Miklós polgármester,  
valamint Koháry Orsolya, a Damjanich János Általános Iskola 
igazgatónôje.

 Mészáros Gusztávné, Csekéné Valkony Andrea

Díjátadás
A „100 éves iskola” Alapítvány kuratóriuma 2012 februárjában – immár negyedik alkalom-
mal – pályázatot írt ki a Damjanich János Általános Iskola tehetséges, példás magatartású, jó 
közösségi munkát végzô tanulói részére tanulmányi ösztöndíjra. Az alapítványhoz 46 pályázat 
érkezett, amelyekbôl a kuratórium tagjai a következô tanulókat támogatták 10 000 forintos 
ösztöndíjjal: Ágoston Rebeka (2. a), Cseke Kornél (5. a), Galántai Levente (1. a), Hortobágyi 
Zsófia (5. a), Hölzl Eszter (3. b), Kanalas Vanessza (3. b), Ladáni Brigitta (8. a), Réti Dániel 
(6. a), Rubint Noémi (6. b), Tóth Andrea (8. a), Turai Klaudia (1. b), Zentai Pál (3. a). Gratu-
lálunk a nyerteseknek, jó pihenést kívánunk a nyárra.

Tóthné Ludman Ilona, a kuratórium elnöke
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Hurrá, ismét utazunk!
A Klapka György Általános Iskola és AMI diákjai részére már 
tizenötödik alkalommal nyílt lehetôség, hogy külföldön bô-
víthessék idegen nyelvi ismereteiket. Most is egy gyönyörû 
utazáson vehettünk részt. Eddig csak a német, de most az 
angol nyelvet tanuló diákoknak is megadatott, hogy anya-
nyelvi tanárral gyakorolhassák az idegen nyelvet. Kurunczi 
Klári néni vezetésével egy hetet töltöttünk Németországban 
és Ausztriában, sôt még Svájcban is voltunk. Osztályomból, 
az 5. a-ból nagyon sokan részesülhettünk e felejthetetlen él-
ményben. 

Június 3-án reggel indultunk, és hosszú út után érkeztünk 
meg a szállásra, Oberreutéba. Ez egy német kisváros, amit 
gyönyörû hegyek vesznek körül, közel az osztrák–svájci ha-
tárhoz. Az iskola, ahol délelôttönként tanultunk, az Ausztriá-
ban lévô Bregenzben volt, s már az elsô nap izgalmas felada-
tot kaptunk. Kisebb csoportokban térkép segítségével kellett 
megtalálnunk egy megadott helyet úgy, hogy közben német 
anyanyelvû embereket kellett kérdezgetnünk. Másnap egy 
piacon tehettük próbára nyelvtudásunkat. Nagyon érdekes 
volt a Természettudományi Múzeumban tett látogatás, ahol 
különleges dolgokat láthattunk és próbálhattunk ki, például 

egy hárfát, amelyet lézeres húrokkal szólaltathattunk meg. 
Elmentünk a Phänderre (ez egy magas hegy) egy felvonóval, 
ami nekem különleges élmény volt. Itt láthattunk egy madár-
bemutatót is. Ellátogattunk még Lindauba. Nekem az iskolai 
napok közül a szerda tetszett a legjobban, mert önállóan ad-
hattunk fel a postán a képeslapot. Délután az EU legnagyobb 
bobpályáján voltunk, amely 3000 méter hosszú, több mint 
1000 méter magas, 68 kanyarral és 7 lejtôvel. Ráadásul 
vacsora után elmentünk egy fantasztikus élményfürdôbe. 
Csütörtökön nem volt tanítás, így egész napos kirándulást 
tettünk a Virágszigetre (Blumeninsel). Gyönyörû volt, fôleg 
a pillangóház. Végül pénteken Svájcba kirándultunk, meg-
néztük a Rajna-vízesést. Egy kis hajóval olyan közel mentünk, 
hogy Klári néni tréfálkozva azt mondta: „Nem tudjuk, hogy 
honnan esik. Az esô az, vagy ez a vízesés öntöz bennünket.” 
Mert valóban esett közben az esô is. 

Elmondhatjuk, hogy öt nap alatt három országban vol-
tunk. Az egész hét nagyon élménydús, hasznos, és az esôs 
idô ellenére nagyon vidám volt. Jövôre ismét szeretnénk Klá-
ri nénivel utazni.

Bánki Csaba 5. a osztályos tanuló

Székelyföldi tanulmányút
2012. június 25. – július 1. között a Klapka-iskola 46 diákja 
és 3 tanára tanulmányúton vett részt a Székelyföldön. 

Csíksomlyón, a Hármashalom-oltárnál köd ereszkedett 
ránk, a Kegytemplomban kívántunk a Madonna lábát érint-
ve, Csíkszeredán a Mikó-várban korhû jelmezekbe öltöztünk. 
Szejkefürdôn székely kapuk alatt sétáltunk, Farkaslakán Ta-
mási Áron nyomába eredtünk, Korondon fazekastermékeket 
vettünk, Parajdon a sóbányában gyönyörködtünk, Szovátán 
majdnem fürödtünk a Medve-tóban. Madéfalván a Siculicidi-
um áldozatai elôtt tisztelegtünk, a Gyilkos-tavon fatörzsek kö-
zött eveztünk, a Békás-szorosban a mészkôszirteket néztük. 
Csíkkozmáson erôdtemplomban jártunk, Nyergestetôn kop-

jafákat csodáltunk, Kisbaconban Benedek Elek dédunokája 
mesélt nekünk, a Szent Anna-tóban úsztunk. Székelyudvar-
helyen sétáltunk, Fehéregyházán Petôfi emlékmûvét tekin-
tettük meg, Segesváron pedig a szászok nyomába eredtünk. 

A programok felsorolása azonban nem tudja visszaadni, 
hogy milyen érzés volt a székelyek dolgosságát látni, borvi-
zeket kóstolni, reggelente mesére ébredni, fenyôfák sírását 
hallgatni, vakvezetô kutyát simogatni, esténként kártyázni és 
beszélgetni, óriási kürtôskalácsot enni, áfonyát szedni, far-
kasvonyítást hallani, és vulkáni tóban úszni. Mindenkinek kö-
szönjük ezt a felejthetetlen hetet, amely örök emlék marad.

Erdélyi Katalin tanár
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Tanulmányi ösztöndíj és  
biztos állás a hiányszakmát 
tanuló fiataloknak
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnôttképzé-
si Igazgatóságának honlapján (www.nive.hu) megjelent a 
2012/2013-as tanévben régiónként támogatott hiányszak-
mák listája. Isaszeg a Közép-Magyarország régióhoz tartozik, 
ahol a következô szakképzések támogathatóak: gépi forgá-
csoló, hegesztô, kômûves, villanyszerelô, elektronikai mû-

szerész, épületgépészeti csôhálózat- és berendezésszerelô, 
bádogos, bútorasztalos, húsipari termékgyártó, tartósítóipari 
termékgyártó. 

A közlemény szerint azok a fiatalok, akik hiányszakmát 
tanulnak, és a tanulmányi eredményük is megfelel a feltéte-
leknek, akár havi harmincezer forint ösztöndíjat is kaphatnak. 
A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj célja, hogy a gazdaság ál-
tal igényelt szakképzésben részt vevôk anyagi támogatásban 
részesüljenek, azaz pénzzel ösztönözzék a fiatalokat a hiány-
szakmák kitanulására. 

A szerk. 

Tanévzáró a Damjanich János Általános Iskolában
„A siker létráját nem lehet zsebre tett kézzel megmászni.” (Schwarzenegger)

Ismét eltelt egy év. Iskolánkban 374 tanuló fejezte be a 
2011/2012-es tanévet. A picik nagyok lettek, megtanultak 
írni, olvasni, számolni. A nagyobbak már sok-sok tantárgyban 
alkalmazzák ezeket az ismereteket. A legnagyobbak sikeres 
középiskolai felvételit tettek. Sorsuk a kezükben van. Tehet-
nek magukért, jövôjükért. „Tudj örülni a sikereknek! Ne azt 
nézd, milyen messze vagy még, hanem azt is, ahová már 
elértél!” (Müller Péter)

Hova értünk el ezen az úton? Matematika-alapmûveleti 
versenyen 85 tanuló, a Zrínyi-versenyen és a Pangea–Orchi-
dea-versenyen 55 tanuló vett részt. Rajzpályázatokon 31, 
sportversenyeken 26 gyerek képviselte iskolánkat. Termé-
szettudományi országos versenyen Veszprémben 3 hetedik 
osztályos tanuló mérte össze tudását a részt vevô csapa-
tokkal, az ELMÛ–ÉMÁSZ Energia Suli programjának kereté-
ben szervezett tanulmányi versenyen pedig 4 nyolcadikos 
tanuló 100 ezer forintos fizikai oktatócsomagot nyert isko-
lánk számára. Levelezô versenyeken 60 tanuló, vers- és 
prózamondó versenyen Szepesi Dóra és Terecskei Vivien 

8. b osztályos tanulók értek el szép eredményt. Mûsorokat 
és színdarabokat tanult be mintegy 100 tanulónk, a Jonatán 
olvasóvá nevelô versenyen 170 gyermek vett részt. 

„A siker útja mindig építés alatt áll.” (Lily Tomlin) Mit is 
jelent ez? Azt jelenti, hogy a tudás megszerzése egy folyama-
tos munka, építkezés. Azt jelenti, hogy nagy siker, ha valaki 
annyit tud, hogy bátran elmehet egy versenyre, megméret-
tetheti tudását. Ezek mögött a teljesítmények mögött nagy, 
intenzív munka áll. De ennél is nagyobb siker, ha az ember 
a megszerzett tudást alkalmazni tudja, ha beépíti az életébe. 
Komoly siker, ha a tudást alkalmazó tematikus napokon, pro-
jektekben a gyermekeink helytállnak, ha hazaviszik a tudást, 
ha az életük részévé válik a megszerzett ismeret. Mert ez az 
igazi célunk. Azt kell elérnünk, hogy a tudás alkalmazható le-
gyen, hogy a tudás által a gyermekeink élete megváltozzon, 
tartalmasabb, biztonságosabb legyen. 

„Siker az, amikor a világnak az a szeglete, amelyet magun-
kénak mondhatunk, jobbá lesz általunk.” (Gary Chapman)

Koháry Orsolya igazgató
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Könyvtári hírek
Az elmúlt idôszakban tartotta meg harmadik összejövetelét nálunk tizen-
két fô részvételével a helyi Írók és Költôk Irodalmi Klubja, amelynek házi-
gazdái és szervezôi vagyunk. A jó hangulatú, tartalmas esten az alkotók 
felolvasták az adott témakörben készült mûveiket (fészekrakás, tiszavi-
rágzás), majd egymást segítô kritikák, tanácsok hangzottak el. Élvezet-
tel hallgattuk többek között Haász Irén Celeb címû groteszk novelláját, 
Ribka Zoltán élvezetes stílusban elôadott Tiszavirágozás címû novelláját, 
Földi Alexandra A Kárpátok árnyékában és Végh Tamás A csend és a 
Pillangó címû verseit. Szeptemberben lesz a következô találkozó, amely-
nek témái a „vakáció” és a „múlt, jelen, jövô” lesznek.

Júliusban feszített tempóban (reggel 7-tôl délután 4 óráig vagy to-
vább) leltároztunk. Az elôkészületeket már hetekkel korábban meg-
kezdtük. Ennek és a jól megszervezett munkafolyamatoknak köszön-
hetôen jól haladtunk. Ezúton is köszönjük olvasóinknak az önzetlen 
segítséget, amely nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy idôben be 
tudjuk fejezni a leltározást a kölcsönzési térben, és augusztusban ismét 
fogadni tudjuk az olvasóinkat. Végh Tamás (alsó képünkön) egész idô 
alatt, Simon Judit (felsô képünkön) egy hétig, Ágoston Borbála, Banu 
Erika, Borókné Hanák Cecília, Karádi Zsuzsa, Majsa Gabriella, Máté 
Zoltán, Nagy Andrea, Planicska-Altdorfer Eszter, Szabó Józsefné, Sza-
bó Lászlóné pedig egy-egy napon segítették munkánkat. Köszönetül 
általunk készített ebéddel vendégeltük meg ôket, ôsszel pedig hivatalo-
sak lesznek könyvtárunk zártkörû irodalmi rendezvényére. A raktárunk 
leltározása nyitva tartás mellett folytatódik. Így a teljes leltározás ôsszel 
fejezôdik be. 

A Nemzeti Kulturális Alap felhívása alapján az idén is részt veszünk 
a Márai-programban. A tavalyi évhez hasonlóan 650 ezer forint keret-
összeget kaptunk, amelyet a kiküldött listából válogatva szépirodalmi és 
szakirodalmi könyvekre költhettünk. A rendelés leadásának határideje 
július 31. volt. 

Augusztustól – mint már korábban is jeleztük – megváltozik a szom-
bati nyitvatartási idônk: 9-tôl 13 óráig várjuk látogatóinkat!

Majsa Györgyné könyvtárvezetô

A Gaudium Carminis kamarakórus Pécsen
2012. június 30-án a Dunántúl egyik legszebb városában, 
Pécsen léptünk fel az V. Egyházzenei Fesztiválon Szamosi 
Szabolcsnak, a bazilika orgonamûvészének, a Filharmónia 
ügyvezetô igazgatójának a meghívására. A barokk ferences 
templomban gregorián énekekkel tettük ünnepélyesebbé a 
17 órai szentmisét. A mise végén a kedves hívek tapssal kö-
szönték meg a különleges élményt. Felemelô érzés volt ez 
a szolgálat!

Nem volt könnyû dolgunk a nagy meleg miatt, de azért 
délelôtt betértünk Pécsváradra, hogy megtekintsük a várat 
és a 10. századi monostori kápolnát, ahol elénekeltünk egy 
gregorián communiót. Késôbb Pécs belvárosában sétáltunk. 
Megnéztük a városi Zsolnay Múzeum kiállítását is. 

A szentmise után elsétáltunk a székesegyház mellé, 
ahol a világörökség részeként nyilvántartott ókeresztény sír-

kamrák, kápolnák találhatók. Bemenni és megtekinteni már 
nem volt idônk, de az üvegen keresztül egy kis szeletét 
azért megcsodálhattuk.

Kisbuszunkat Ágoston Kata, kamarakórusunk szép hangú 
énekese vezette nagy szakértelemmel, akinek ezúton is kö-
szönjük a balesetmentes szállítást.

Surmann Mária
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Isten csendes szolgája
Gulyka József atyát köszöntötték 75. 
születésnapja alkalmából az isaszegi 
római katolikus templomban az isasze-
gi hívek július negyedik vasárnapján. 
Gulyka József plébános, kerületi espe-
res, címzetes prépost 1937. július 17-
én Zagyvaszántón született. Az Egri Hit-
tudományi Fôiskolát 1960-ban fejezte 
be. 1960. június 19-én a váci székes-
egyházban szentelték pappá. 

Papi szolgálatát Lajosmizsén kezd-
te, késôbb Üllôre, Kiskunmajsára, majd 
Dányba került káplánnak. 1972-ben 
lett plébános Szentlôrinckátán. 1978. 
október 23-án kezdte meg lelkipásztori 
szolgálatát Isaszegen, ahol élenjárója 
volt az általános iskolákban elindított 
hitoktatásnak. Létrehozta a katolikus 
otthont, ahol számos egyházi program-
mal várják a gyerekeket, felnôtteket 
egyaránt. 

A vezetésével folyamatosan szé-
pül a templom. 1982-ben elkészíttet-
te a szentélyben lévô freskót, amelyet 
1982. augusztus 20-án szenteltek 
meg. 1985-ben került sor a temp-
lom külsô tatarozására. 1986. augusz-
tus 20-án Marosi Izidor váci püspök 
megáldotta, majd november 18-án a 
he lyére emelték az új to ronysisakot. 
2008-ban ismét külsô felújítások tör-
téntek. 2010-ben Gulyka atya 50 éves 
papi szolgálatáért a hálaadó aranymi-
séjét az isaszegi Szent István-templom-
ban mutatta be, ahol a szentbeszédet 
dr. Bíró László püspök mondta. 

A vasárnapi szentmise végén az 
énekkar, a hívek, valamint Hatvani Mik-
lós polgármester és az egyházközség 
képviselô-testületének elnöke, Könczöl 
Gábor is felköszöntötték ôt születés-
napja alkalmából, és megköszönték a 
34 év alatt végzett áldozatos munkáját. 
Beer Miklós püspök úr pedig levélben 
köszönte meg eddigi munkáját, és kér-

te, hogy folytassa papi tevékenységét 
Isaszegen. Az ünnepség a katolikus 
otthonban folytatódott. Gulyka József 
atyának további munkájához jó egész-
séget, erôt kívánunk, és kérjük rá a Jó 
Isten áldását! „Isten kegyelmébôl va-
gyok az, ami vagyok” (1 Kor. 15, 10) 
„Mária által Jézushoz!”

Haszara Andrea

Hírek a Mária-útról
2012. augusztus 15-én Esztergomban dr. Erdô Péter ünnepélyes keretek között áldja meg a Mária-út kelet–nyugati, 
Mariazellt Csíksomlyóval összekötô ágát.

Az ünnepi szentmise 10.30-kor kezdôdik az esztergomi bazilikában, amelyet Erdô Péter bíboros úr Nagy-
boldogasszony tiszteletére mutat be. A Mária Út Egyesület ezen a napon a megáldás alkalmából több 
helyszínen is ünnepi szentmiséket szervez, így Esztergom mellett Csíksomlyón, Mátraverebély-Szentkú-
ton (11 órakor kezdôdô nagymise) és Celldömölkön is (10 órakor kezdôdô ünnepi szentmise) együtt 
ünnepelhetik a helyi közösségek a Mária-út megnyitását.

A Mária-kegyhelyeket összekötô út közel ezernégyszáz kilométeren, három országon át várja az útnak induló zarán-
dokokat, turistákat egyénileg, csoportosan vagy akár családosan, hogy közelebb kerüljenek a természethez, önmagukhoz 
és Istenhez.

Haszara Andrea
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Az egészségügy változása
A hatékonyabb ellátás érdekében központi átalakítás történt 
az egészségügyben. Az intézkedések elsô lépése a tulajdon-
rendszer megváltoztatása. Az intézmények egységesen álla-
mi kézbe kerültek.

Országosan 2500 aktív ágyat megszüntettek, amely egy 
nagyobb kórház ágyszámával megegyezô mennyiség. Az or-
szág településeit egyenletesen szétosztották az ellátó kór-
házak között oly módon, hogy egy település a szakellátások 
szerint több kórházhoz is tartozik. 

Változatlanul a háziorvosok utalják az ellátásra szoruló be-
tegeket a kórházakba. A lakosok tájékozódhatnak az interne-
ten (www.gyemszi.hu) a területi hovatartozásról és a mûtéti 
várólistákról.

Isaszeget csak kismértékben érinti a területi átrendezés. 
Fontos körülmény, hogy a szabad orvos- és kórházválasztás 
rendszere továbbra is mûködik. Ez azt jelenti, hogy ha valaki 
nem akar a kijelölt helyre menni, a saját maga által választott 
bármelyik egészségügyi intézményben kezeltetheti magát, 
amennyiben ott fogadják. 

A mûködésekben a különbözô praktikák jelentôs meg-
takarítást eredményeznek. A felszabaduló milliárdokat az 
egészségügyi dolgozók bérrendezésére fordítják. Egy kórházi 
orvos, aki közalkalmazott, havonta bruttó 65 ezer forinttal fog 
többet keresni. Igaz, hogy ez a változás nem oldotta meg a 
bérproblémákat, de a megoldás irányába mutat.

Dr. Kardos Gábor

A római katolikus egyházközség hírei
– Baba-mama klubot tartunk minden pénteken 10 órától a katolikus otthonban. Minden érdeklôdôt szeretettel várunk.
– Gyalogos zarándoklat indul Máriabesnyôre, a Nagyboldogasszony-búcsúra augusztus 12-én reggel 6 órakor a katolikus 

templomtól. Visszaérkezés körülbelül 16 órakor. 

Nagyboldogasszony, augusztus 15.
Az egyház legnagyobb Mária-ünnepe Nagyboldogasszony, Mária mennybemenetelé-
nek napja. A keresztények számára a halálnak örömünnepnek kellene lennie. Persze 
sokat számít az, hogy milyen élet után következik be. Példa legyen számunkra Jézus 
édesanyja. 

Emberi szemmel nézve szörnyû élete lehetett. Fiatalon gyermeket vár, pedig csak 
jegyese van. Abban a korban Palesztinában ezért nyilvános megkövezés járt. Késôbb, 
már várandósan, el kellett mennie Betlehembe a népszámlálás miatt, és egy istállóban 
hozta világra a gyermekét. Az újszülött Jézussal idegen országba menekült, ahonnan 
csak évekkel késôbb térhetett vissza. Harminc évvel késôbb Jézus elindul teljesíteni Aty-
ja akaratát, ezért egyedül marad, hiszen társa, József már meghalt. Majd három év múl-
va végig kell néznie, ahogy fiát kegyetlenül megkínozzák, és mint egy bûnözôt, kivégzik. 

Tudnunk kell, hogy Mária ezeket önként vállalta. Az angyal szavára igent mondott, és 
nem panaszkodott a sorsa miatt. Ha a Szentírásban olvassuk ezeket a történeteket, lát-
hatjuk, hogy Isten nem hagyta ôt magára egy pillanatig sem: amikor kiderült, hogy gyer-
meket vár, Szent Józsefet mellé állította. Amikor az istállóban dajkálta újszülött gyerme-
két, a pásztorok, majd királyok látták el ôket minden szükséges dologgal. Asszonyok álltak 
mellette, amikor látta gyermekét meghalni. Végül fia János apostolra bízta ôt a kereszten. 
Mária halála nagy ünnep, mert egy Istennek szentelt élet után biztos, hogy jutalom vár 
a mennyben, olyan, amilyen nem mérhetô földi mércével, olyan, amilyet elképzelni, 
felfogni sem vagyunk képesek. Mária a mi égi édesanyánk. Fentrôl vigyáz ránk. Köszön-
jük ezt meg neki!

Szárazné Marika
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Olvasói levél
Tisztelt Polgármesteri Hivatal!
Az Önkormányzati Tájékoztató júliusi számának hátoldalán 
egész oldalas cikk hirdeti, hogy sikeres volt a júniusban ren-
dezett TeSzedd! akció. Szeretném kicsit cáfolni a dolgot, egy 
kis szervezésbeli hiányosságra hívnám fel a figyelmet. Tele-
fonon jeleztem többször is a hivatalban, de mivel nem volt 
eredménye, ezúton jelezném írásban is.

A csatolt térképen piros kör jelzi a helyet, ahol a szemét-
szedô akció után összegyûjtötték a zsákmányt. (A Táncsics 
Mihály utca folytatása, földút az agárpálya felé.) 

Sajnos az elszállítás feledésbe merült, a zsákok azóta is 
ott hevernek, az erdei állatok szétszedték, illetve másfajta ál-
latok újabb adag szemetet helyeztek el mellette, nyilván azt 
hihették, legális lerakóra bukkantak. Megelôzvén ezen tévhit 
terjedését, kérem szépen, intézkedjenek az elszállításról.

A környéken élô kutyasétáltatók, kismamák nevében há-
lás köszönettel:  Marosi Zoltán 

Tisztelt Olvasónk!
Köszönjük az észrevételét. Az országosan meghirdetett  
TeSzedd! szemétgyûjtési akcióban – mint ahogy arról az ön 
által említett cikkben a szervezôk beszámoltak – Isaszegen 
több mint hatvanan vettek részt, közöttük rengeteg gyermek 
is volt. Az önkéntesek lelkesedését jól mutatja, hogy ezen 
a szombati napon körülbelül 300 zsák telt meg szeméttel. 
A gyûjtés megkezdése elôtt a tájékoztatás megtörtént. Saj-
nálatos, hogy ilyen „baleset” elôfordulhatott, hogy három 
darab zsák egy nem jelzett helyszínen ott maradt. Talán 
megbocsátható ez azoknak az embereknek, akik önkénte-
sen, szabadidejüket feláldozva és anyagi hozzájárulásukkal 
igyekeztek szebbé és tisztábbá varázsolni mindannyiunk la-
kókörnyezetét. 

Isaszegen a TeSzedd! szemétgyûjtési akciót a helyi Fi-
desz-szervezet bonyolította. Elmondásuk szerint ôk csak 
véletlenül értesültek a sajnálatos esetrôl, de az információ 
birtokában saját költségükön azonnal mind a három zsákot 
elszállíttatták a helyszínrôl. Reméljük, hogy a továbbiakban 
így már zavartalan lesz az út használata a kismamáknak és a 
kutyusoknak is. A szerk.

A név nélkül érkezô  
olvasói levelekrôl
Bírálat érte szerkesztôségünket a képviselô-testületi ülésen, 
amiért az olvasói levelek között olyan írásokat is megje-
lentetünk, amelyek név nélkül érkeznek, illetve olyanokat, 
amelyeknek a szerzôje nem vállalja, hogy a nevét a lap 
hasábjain feltüntessük. A kritikát megfogalmazó képviselô 
szerint erôsen kifogásolható, hogy az ismeretlenség ho-
mályába rejtôzô tollnokok következmények nélkül írhatnak 
bármit, akár hamis színben tüntetve fel történéseket, ese-
ményeket városunk életébôl. A képviselô felhívta a figyel-
met arra is, hogy ilyen esetekben a szerkesztô felelôssége 
a lapban közölt írások valóságtartalma. 

Csapatunk minden igyekezetével azon dolgozik, hogy az 
Önkormányzati Tájékoztató hasábjain keresztül az isaszegi 
emberek értesülhessenek az önkormányzat munkájáról, az 
elvégzett, illetve a tervezett feladatokról. Ezenfelül informá-
ciókkal szeretnénk segíteni a helyi közösségek hétköznap-
jait, erôsíteni az összetartozást, valamint hitelt érdemlôen 
szeretnénk megjelentetni nemcsak a szép dolgokat, hanem 
a lakosság által jelezni kívánt esetleges problémákat, hiá-
nyosságokat is. 

A képviselôi bírálattal ellentétben szerkesztôségünk ed-
dig nem tapasztalta, hogy a névtelenül érkezett olvasói le-
velek szerzôi valótlanságokat állítva próbálták volna a köz-
véleményt kedvezôtlen irányba befolyásolni. A névtelen 
olvasói levelek közül eddig is csak azokat jelentettük meg, 
amelyeknek tartalmát jobbító szándékúnak ítéltük, és ame-
lyek tárgyilagosak, valamint az újságban megjeleníthetô for-
mában íródtak. 

Kérjük a tisztelt olvasóinkat, hogy továbbra is küldjék el 
észrevételeiket, véleményüket, esetleges kritikáikat a szer-
kesztôségünkbe, de lehetôleg névvel és címmel ellátva. 
Amennyiben egy levél tartalma közérdeklôdésre tarthat 
számot, de névtelenül érkezik hozzánk, akkor is igyekszünk 
továbbítani az illetékesekhez a megfelelô intézkedések 
megtétele érdekében. 

A szerkesztôség nevében  
dr. Kardos Gábor fôszerkesztô
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Programajánló
 nyári táborok
Július 31. – augusztus 4.:  „Barátságtábor” Kismaroson isaszegi és zse-

lízi hátrányos helyzetû gyermekek részvételével
Augusztus 21–22.; 24–26.:  Csiribiri tábor – augusztus 21-én és 22-én 

9.30-tól 10.30-ig, augusztus 24-én és 25-én 8.15-tôl 9.15-ig, augusztus 
26-án pedig 9.30–10.30 óra között. Információ kérhetô Virágh Orso-
lyától a 70/456-4312-es telefonszámon

 Szent iStván király éS az  
 új kenyér ünnePe augusztus 18–20.
Augusztus 18., Öregtemplom
18.00:  A Gaudium Carminis kamarakórus nyáresti koncertje. Vendégek: 

Benedict (Tóth Benedek), Hernyes Virág. Belépô: 1000 Ft/fô
Augusztus 19., sportpálya
14.00:  Játékok és kézmûves-foglalkozások
14.00:  Nonstop könnyûzene – helyi és környékbeli amatôr zenekarok 

koncertjei
20.15:  Zumba
21.00:  Hollywood Rose Guns N’ Roses Tribute Band-koncert
Augusztus 20., katolikus templom
8.30:  Ünnepi szentmise – kenyérszentelés (Szent Márton Kórus, Gau-

dium Carminis kamarakórus)
9.30:  Városi ünnepség, kitüntetések átadása. Fellépôk: Csata Táncegyüt-

tes, Isaszegi Asszonykórus, Földvári Sándor operaénekes
sportpálya
10.00–12.00 és 13.00–18.00:  Játékok és kézmûves-foglalkozások (Isa-

szegi Képzômûvész Kör, Mosolysziget)
14.00:  Zenél a SzeRBuSz zenekar (E.S.E., Pécel)
14.30:  Zenél a Csipet csapat (E.S.E., Isaszeg)
15.00:  A Táncmûvészeti Stúdió ritmikus sportgimnasztika szakosztályának 

bemutatója
15.30:  A DuDance Táncegyesület (Pécel), formációs táncok
15.30:  Aratófelvonulás indul a mûvelôdési otthontól a sportpályára
16.00:  Népi forgatag (Csata Táncegyüttes, Isaszegi Asszonykórus, Isa-

szegi Nyugdíjasok Önsegélyezô Klubja, Isaszegi Nyugdíjasok Baráti 
Köre)

18.00:  Don Bosco gyermek-musicalegyüttes elôadása Endrôdi Ágnes 
színmûvész közremûködésével (részletek a József és a színes széles-
vásznú álomkabát, valamint a Godspell címû musicalekbôl)

18.30–20.30:  Isaszeg madártávlatból – hôlégballonozás (térítés ellené-
ben)

19.00:  A KZP zenekar meglepetéskoncertje (közremûködik a Csata Tánc-
együttes, a Gaudium Carminis kamarakórus és az Isaszegi Asszony-
kórus)

20.30:  A Takáts Tamás Dirty Blues Band koncertje
22.00:  Tûzijáték, utcabál

 SzolgáltatáSok 
a mŰvelŐdéSi otthonban
Hétfônként 18.00:   KRESZ-tanfolyamra jelentkezés és tájékoztatás
Augusztus 27., 14.00–18.00:  A Zöld Híd Régió Kft. (hulladékgyûjtés 

és -szállítás) ügyfélszolgálata
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Állatorvosi ügyelet
2012. augusztus hónapban

VIII. 4–5. Dr. Csizmadi Sándor
Kistarcsa, Malom u. 2. 30/951-8590

VIII. 
11–12.

Dr. Rédling Tibor
Kistarcsa, Váci M. u. 2. 30/966-8415

VIII. 
18–19–20.

Dr. Békési Béla
Pécel, Szemere u. 17. 30/954-9684

VIII. 
25–26. Dr. Michalik László 20/981-3100

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. 
augusztus hónapban az alábbi idôbeosztás szerint hívható:

01. szerda Dr. Eszlári Egon 17. péntek Dr. Kürti József

02. csütörtök Dr. Tordai Gábor 18. szombat Gödöllô

03. péntek Dr. Eszlári Egon 19. vasárnap Gödöllô

04. szombat Gödöllô 20. hétfô Gödöllô

05. vasárnap Gödöllô 21. kedd Dr. Kürti József

06. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 22. szerda Dr. Eszlári Egon

07. kedd Dr. Kürti József 23. csütörtök Dr. Tordai Gábor

08. szerda Dr. Eszlári Egon 24. péntek Dr. Mészáros Zsolt

09. csütörtök Dr. Tordai Gábor 25. szombat Gödöllô

10. péntek Dr. Tordai Gábor 26. vasárnap Gödöllô

11. szombat Gödöllô 27. hétfô Dr. Mészáros Zsolt

12. vasárnap Gödöllô 28. kedd Dr. Kürti József

13. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 29. szerda Dr. Eszlári Egon

14. kedd Dr. Kürti József 30. csütörtök Dr. Tordai Gábor

15. szerda Dr. Eszlári Egon 31. péntek Dr. Eszlári Egon

16. csütörtök Dr. Tordai Gábor

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  
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  
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. VI. 16. és VII. 15. közötti idôszak eseményeirôl

Születések

Gódor Barnabás, Terge Vanessza, Boros Alexandra, 
Csóry Dénes, Pallagi Lilla, Bokor Annabella Andrea, 
Takács Zoltán, Somogyi Noémi, Ecseri Ádám, Kanalas 
Rózsa Magdolna

Házasságkötések

Sebián Erika és Gyôri Lajos
Gazdag Orsolya és Urbán Tamás
Varju Anita Ágnes és Szamonek Péter
Szôllôsi Tímea Katalin és Horváth Péter

50 év egymás szeretetében

Szántai Mária és Nagy Péter Pál 1962. május 26-án kö-
töttek házasságot Isaszegen.
Kôvágó Veronika és Kasuba Ferenc 1962. június 16-án 
kötöttek házasságot Isaszegen.
Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Halálesetek
Hefró Gáborné Csonka Aranka (76 éves), 
Mátyás király utca 57.
Balog Ferenc György (66 éves), Mátyás király utca 11/a
Veszelik Józsefné Dóczi Erzsébet (76 éves), 
Belsômajori utca 57.
Tolnai Józsefné Maszlag Erzsébet (66 éves), 
Béke utca 3/a
Pintér Károlyné Lummer Erzsébet (63 éves), 
Béke utca 5/a
Kanalas Adrián (1 hónapos), Benkovics utca 21.
Ladjánszki Attila (41 éves), Május 1. utca 42.
Dobos József (82 éves), Vadász utca 19.
Görbe Józsefné Szabaczki Mária (76 éves), 
Alkotmány utca 32.
Hajdu János Gábor (44 éves), Diófa utca 17. 

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Polgármesteri hivatal
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A Budapest Nagydíjért indultak 
Napsütés és szélcsend, igazi kerékpárosidô várta a váro-
sunkba érkezô bringásokat július 22-én, vasárnap. A Central 
Europen Tour közép-európai kerékpáros körverseny máso-
dik napján elrajtolt a 23 csapat 138 bringása, hogy meg-
tegyék az Isaszeg és Budapest közötti 132 kilométeres tá-
vot. A versenyt Hatvani Miklós polgármester nyitotta meg, 
Gulyka József plébános áldása után Törzsök Zsolt, a Magyar 
Kerékpáros Szakági Szövetség elnöke indította el. Érdekes, 
impozáns látványt nyújtott a színes mezôny, nemcsak az 

elindulás pillanatában, hanem ahogyan 
végigtekertek a város fôutcáján Dány irá-
nyába.

A futam szombaton rendezett elsô sza-
kaszát, a Szerencs és Miskolc közötti eta-
pot az olimpiára készülô Lovassy Krisztián 
nyerte. Az egyetlen magyar országúti ke-
rékpáros olimpikon a Budapest Nagydíjon 
is az elôkelô második helyezést szerezte 
meg. A szombati gyôzelmével és a vasár-
napi második helyezésével 70 világrang-
listapontot szerzett, biztosítva ezzel a világ-
bajnoki kvalifikációt. Krisztián gyôzelme a 
legjobb teljesítmény az elmúlt években a 
hazai UCI-kategóriás országúti versenye-
ken, formáját tekintve valóban nagy vára-
kozással tekinthet az ötkarikás játékok me-
zônyversenye elé. 

EREDMÉNyEk:
1. szakasz, Szerencs–Miskolc, 157,8 km:
I.  Lovassy Krisztián (Tusnád Cycling Team) 3:31:41 óra
II.  Vjacseszlav Kuznyecov (orosz, Itera Katyusa) azonos idô-

vel
III.  Pavel Kotcsetrkov (orosz, Itera Katyusa) a.i.
2. szakasz, Isaszeg–Budapest, 132 km:
I.  Marko Kump (szlovén, Adria Mobil) 2:58:46 óra
II.  Lovassy Krisztián (Tusnad Cycling Team) azonos idôvel
III.  Luka Mezgec (szlovén, SAVA) a.i.

oprem


