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Isaszeg kereken tíz esztendeje kapott városi rangot

államalapító szent istván királyunk ünnepe 2008 nyarától egyben isaszeg várossá avatásának évfordulóját is jelen-
ti. Az elmúlt egy évtizedben immár végérvényesen beleíródott isaszeg történelmébe a városi rang, amelyet, persze, 
az itt lakók a maguk tapasztalatával éreznek át, élnek meg.

„Hiszem és hittel vallom, hogy a városi rang elnyerése valami 
teljesen újnak a kezdete, Isaszeg fejlődésének a kiinduló-
pontja lesz. Sokan és sokféleképpen segítették azt a munkát, 
amelynek elismeréseként településünk városi címet kapott. 
Meggyőződésem, hogy a 21. század kihívásainak Isaszeg és 
az itt élők meg fognak felelni” − fogalmazott 2008-as ünnepi 
beszédében Hatvani Miklós polgármester.

Mára bebizonyosodott, hogy a város fejlődését segítő 
munka azóta is folyamatos. Az elmúlt tíz évben Isaszeg je-
lentős változásokon ment keresztül. Sikeresen indult és nyert 
európai uniós és hazai pályázatokon, aminek következtében 
a városban többmilliárdos összértékű fejlesztések valósulhat-
tak meg, s ezek jelentős mértékben, minőségében változtat-
ták meg az itt lakók életét.

Hatvani Miklós elmondta, hogy fokozottan ügyeltek a vá-
ros gazdasági működőképességére. A 2008-as nehéz gaz-
dasági helyzet ellenére az önkormányzat több belterületi in-
gatlant vásárolt, a külterületen pedig erdőt, mezőt, szántót, 
ezzel is gyarapítva Isaszeg vagyonát. A belterületi ingatlanok 

megvásárlása során többek között szem előtt tartották a jö-
vőbeni városközpont kialakításának lehetőségeit. A városban 
jelenleg is nagyszabású fejlesztések folynak. A polgármester 
ezek közül kiemelte az ipari park építését, egy új, komplex 
egészségügyi központ létrehozását, valamint a magyar állam 
nagyszabású vasútfejlesztési programját, amely Isaszeget is 
kedvezően érinti. A Magyar Pünkösdi Egyház által fenntartott 
Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szak-
gimnázium területén az önkormányzat az egyházzal közösen 
egy sportkomplexum létrehozásán munkálkodik, sportcsar-
nokkal és tanuszodával.

Település- és infrastruktúra-fejlesztés keretében Isasze-
gen tizenhat utca kapott szilárd útburkolatot, és tizenkét kilo-
méter járda épült újjá. Körforgalom létesült a város legforgal-
masabb kereszteződésében, amelyet a város folyamatosan 
karbantart, és minden tavasszal virágokkal parkosít. Az ön-
kormányzat létrehozta az Isaszegi Gazdasági Ellátó Szerve-
zetet, ezzel is segítve a város mindennapi működését. Há-
rom orvosi rendelőt újított fel, illetve alakított ki a város, és 

modernizálták a fogorvosi ellátást. Több, uniós elvárásoknak 
megfelelő játszótér is létesült, amelyek tisztaságára és biz-
tonságosságára nagy hangsúlyt helyeznek.

A közművelődés, az oktatás és a sport területén is szá-
mos eredménnyel büszkélkedhet a város. Részlegesen 
felújították a Dózsa György Művelődési Otthon épületét 
külsőleg és belsőleg is. Megtörtént a nyílászárók cseréje, kor-
szerűsítették az épület alsó szintjének elektromos hálózatát 
és világítását. A nagyterem teljesen megújult, új padlóburko-
latot kapott, a hangosítópultot is átépítették, új színt kapott a 
falak felülete és burkolata. Pályázati pénzből sikerült újjáva-
rázsolni a Damjanich János Általános Iskolát, ezzel korszerű 
teret és környezetet biztosítva a benne dolgozó pedagógu-
soknak és a tanulóknak. Épületenergetikailag korszerűsíttet-
ték a Klapka György Általános Iskolát és a Bóbita Óvodát. 
Pályázati pénzből és részben önerőből felújították az Aprók 
Falva Bölcsőde épületét, udvara az uniós elvárásoknak meg-
felelő gumiszőnyeggel ellátott játszótérrel, homokozóval és 
csúszásmentes szilárd burkolattal bővült. Az önkormányzat 
átvette Pest megyétől a Falumúzeum fenntartását, vezetését, 
ezzel megmentette az intézményt, amelynek a felújítása az 
elmúlt három hónapban meg is történt. A Magyar Labdarúgó 

Szövetséggel közösen műfüves focipályával bővült Isaszeg 
sporttelepe.

Az önkormányzat számára mindig is fontos volt a környe-
zetvédelem. Az elmúlt tíz évben új ivóvízkutakat létesítettek, 
megoldva ezzel a város, legfőképpen az Ófalu ivóvízellátá-
sát. Pályázati forrásból felépítették és átadták az új, korszerű 
szennyvíztisztító telepet, amely nemcsak a csatornahálózatra 
való rákötési lehetőségek számát növelte meg, hanem jó-
val tisztább ivóvízzel látja el a város lakosságát. Megtörtént a 
szemétbánya rekultivációja, helyén egy parkosított liget kiala-
kításával. Elvégezték a Rákos-patak vízgyűjtő területén lévő 
árkok mederbővítését.

A város tizedik évfordulóját méltóképpen tervezi meg-
ünnepelni az önkormányzat a város lakóival, neves előadó-
művészek fellépésével. Ezen a napon ünnepli fennállásának 
ötvenedik évfordulóját a Csata táncegyüttes, köszöntésére 
folklórnapot tartanak, az együttes díjazásával egybekötve. 
Augusztusi rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk 
az egész ország területéről – mondta befejezésül Hatvani 
Miklós polgármester.

Forrás:  
Pest megye magazin
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A képviselő-testület május 16-i ülésein történt

A munkahelyi és diákétkeztetés KSH 
által kimutatott mértékű áremelkedé-
se miatt, azzal azonos mértékben, 3,6 
százalékkal módosította a testület az 
élelmezési térítési díjakat. A térítési 
díjak 2018. szeptember 1. napjától 
emelkednek, a következők szerint:

A Hunyadi utcai orvosi rendelő 
felújításával összefüggő tájékoztatási 
és nyilvánosságbiztosítási feladatokra 
kiírt pályázat eredménytelenül zárult. 
Ezért a referenciák és a PR-tevékenység 
vonatkozásában előírt követelmény-
rendszer tekintetében átdolgozott – a 
korábbinál megengedőbb – pályázati 
feltételekkel, ugyanazon ajánlatadói kört 
(Bambi Entertainment Kft., Budapest; 
Lemon and Lime Consulting Kft., Isaszeg; 
Sal Endre kommunikációs tanácsadó, 
Pécel) kérte fel a testület ajánlatadásra.

Az önkormányzati fenntartású 
bölcsődébe és óvodákba való beiratko-
zások tapasztalatairól készült tájékoz-
tató szerint a bölcsődében engedé-
lyezett létszám 22 fő. A jelenlegi 21 
főből 18 gyermek megy óvodába, az 
újonnan beiratkozott gyermekek szá-
ma 20 fő. Egy gyermeket lesz szük-
séges várólistára venni.

Mindkét óvoda esetében szük-
séges a jelenlegi csoportonkénti 
gyermeklétszám 20 százalékkal, 30 
főre emelése, pedagógiai okokra is 
tekintettel. Így a Bóbita Óvodába fel-
vehető gyermeklétszám az öt cso-
portba 150 fő, a Hétszínvirág Óvo-
dába nyolc csoportba 240 gyermek. 
A beiratkozott gyermekek létszámát 
figyelembe véve várhatóan nem kell 
gyermek felvételét elutasítani.

Az Isaszeg közigazgatási terü-
letén működő civilszervezetek, va-
lamint a nyári táborozásokra, sza-
badidős programok önkormányzati 
támogatására beérkezett pályázato-
kat a testület elbírálta. A támogatott 
szervezetekről, programokról, a támo-

gatási összegekről, az elszámolással 
kapcsolatos információkról önálló cikk-
ben olvashatnak részleteket.

Az önkormányzat a 2017. évi köz-
beszerzési tevékenységéről szóló sta-
tisztikai összegzés szerint az elmúlt 
évben egy, általános felhasználású 
(intézményi) és közvilágítási célú vil-
lamos energia beszerzésére irányuló 
nyílt közbeszerzési eljárást folytatott 
le több településsel együttműködve, a 
beszerzés gesztoraként (a beszerzés-
ben együttműködő tag önkormányza-
tok által felhatalmazott végrehajtó, a 
szükséges feladatok lebonyolítására fel-
kért önkormányzatként). A közbeszer-
zés elektronikus árlejtésen kialakult 
összértéke 12 924 160 forint volt.

Az Isaszegi Városüzemeltető Szer-
vezetnél feleslegessé vált egyes gép-
járművek, erőgépek, pótkocsik leselej-
tezésére kerül sor. A testület korábban 
az eszközök értékesítéséről döntött. 
Az Isaszegi Városgazda Kft. jelezte, 
hogy a Nissan Vanette Cargo típusú 
gépjárművet, egy Zetor 7745 típusú 
erőgépet és egy Bagodi típusú pót-
kocsit szeretne megvásárolni, alapte-
vékenysége során az eszközöket hasz-
nosítani tudja. A testület jóváhagyta az 
adásvételt, eszközönként 200 ezer, 
670 ezer és 150 ezer forint vételár 
megfizetése ellenében.

Rendkívüli szociális támogatás 
igénylésére kiírt pályázaton indul az 
önkormányzat. A pályázaton a cse-
kély adóerő-képességgel működő ön-
kormányzatok vissza nem térítendő 
támogatást igényelhetnek a települési 
támogatások kifizetéséhez. Pályázat-
nyertesség esetén az önkormányzat 
a rendkívüli élethelyzetekbe került 
személyek, családok számára nyújt-
hat hathatósabb segítséget.

A képviselő-testület a 2011. má-
jus 17-én elfogadott Isaszegi Tele-
pülési Egészségtervet több alkalom-
mal, legutóbb a 2018. májusi ülésén 
felülvizsgálta, aktualizálta. Érvényes-
ségét 2021. május 31. napjában 
határozta meg. A felülvizsgálat alapja 
a lakossági kérdőívek feldolgozása és 
kiértékelése volt. Az idén elektronikus 
úton is mód volt a kérdőívek elérésé-
re, kitöltésére, visszajuttatására. Emel-
lett a háziorvosok, a nyugdíjasklubok 
is közreműködtek a papíralapú kér-
dőívek rendelkezésre bocsátásában. 
Mindezek ellenére minden eddiginél 
kisebb arányú válaszadási aktivitás volt 
tapasztalható. A kérdőíves felmérés az 
életminőség, a „jóllét” (egészség, meg-
élhetés, szabadidő eltöltésének mód-
ja) feltérképezése mellett statisztikai, 
demográfiai adatokat használt fel és 
elemzett. A 2017 őszén indult felmé-
rés további célja a lakosok rászorultsá-
gának, krízishelyzetbe kerülése esetle-
ges veszélyének még a téli hideg idő 
beállta előtti  felmérése is volt.

Az egészségterv átfogó képet ad a 
város egészségügyi helyzetéről, a lako-
sok elvárásairól, a városvezetés ezekre 
adott válaszairól. Az összetett felépí-
tésű, informatív tartalmú egészség-
tervben meghatározott prioritások 
megvalósítása az önkormányzat és 
a lakosok közös feladataként fogal-
mazódott meg. Az egészségterv teljes 
terjedelmében megtalálható a telepü-
lés honlapján (Isaszeg.hu).

Sor került Isaszeg Város Ön-
kormányzata 2012 márciusában 
megalkotott idősügyi stratégiájának 
felülvizsgálatára, aktualizálására. 
Következő felülvizsgálatának határ-

Bölcsőde Óvoda Iskola
Idősek

szociális 
étkezése

Felnőtt étkezők  
(óvodákban, bölcső-
dében, iskolákban)

étkezés ára bruttó Ft/adag

Reggeli 82

Tízórai 62 121 146

Ebéd 204 242 391 435 921

Uzsonna 60 121 98

Szünidei étkezés (ebéd) 242 391

Szakközépiskolás ebéd 391

Isaszegi civilszervezetek támogatásáról döntött  
a képviselő-testület

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete ez év 
márciusában pályázatot írt ki az isaszegi civilszervezetek, ala-
pítványok, egyesületek részére, amelyre a 2018. évi költség-
vetésben 1 500 000 forintot különített el. Ebből 600 ezer 
forint kiosztására a civilszervezetekkel kötött közművelődési 
megállapodásokban foglaltak szerint került sor. A megpályáz-
ható összeg így 900 ezer forint maradt. Az említett meg-
pályázható összegre kizárólag isaszegi székhelyű, bejegyzett 
civilszervezetek nyújthattak be pályázatot. 

A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civilszer-
vezetek társadalmi szerepvállalásának segítése. A pályázat 
tartalma szerint olyan, Isaszegen, országhatáron belül, illetve 
országhatáron túl megrendezendő programok, események, 
rendezvénysorozatok megszervezéséhez, lebonyolításához 
szorosan kapcsolódó kiadásokra lehetett pályázni, amelye-
ken bármely isaszegi lakos részt vehet, és amelyeka város 
életéhez kapcsolódó, azt változatosabbá tevő és a civil kö-
zösségek megerősítését szolgálják határon innen és túl.

Április 27-ig, a pályázatok leadásának határidejéig, össze-
sen nyolc pályázat érkezett be a polgármesteri hivatal iktatójá-

ba, amelyeket a pénzügyi, jogi, ügyrendi, összeférhetetlenséget 
és vagyonnyilatkozatokat kezelő bizottság a május 7-i rendkívü-
li ülésén bontott fel, és állapította meg érvényességüket. 

A képviselő-testület a május 17-i ülésén a kulturális, köz-
művelődési és sportbizottság által megtett javaslatok alapján 
a következőképpen határozott a pályázati összeg felosztásá-
ról: 1. GENKI WKSZE 60 000 Ft; 2. Isaszegi Nyugdíjasok Ba-
ráti Köre 80 000 Ft; 3. Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány 
120 000 Ft; 4. Csatangoló Tánccsoport és Hagyományőrző 
Egyesület 100 000 Ft; 5. Együttműködés Isaszegért Egyesü-
let 70 000 Ft; 6. Hadak Útja Lovas Sportegyesület 70 000 
Ft; 7. Mozdulj Velünk Egyesület 340 000 Ft; 8. Isaszegi Mú-
zeumbarátok Köre 60 000 Ft.

A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szer-
ződést köt. A támogatásokat a szervezetek kötelesek a 2018. 
évben felhasználni, az elnyert összeggel – a számlák má-
solatával, formailag megfelelő tartalmi beszámolóval – az 
isaszegi polgármesteri hivatalban tárgyév december 15-ig 
elszámolni.

Polgármesteri hivatal

Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről

Isaszeg Város Önkormányzata a 
2017/2018-as tanév szüneteiben a 
„szünidei gyermekétkeztetés” keretein 
belül biztosítja a gyermekek étkezte-
tését. A szünidei gyermekétkeztetés 
keretében a gyermek lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti települé-
si  önkormányzat a szülő, törvényes 
képviselő kérelmére egyszeri meleg 
főétkezést ingyenesen biztosít a hátrá-
nyos helyzetű, valamint halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek részére 
a nyári szünet időtartama alatt legalább 
43 munkanapon, az őszi, téli és tava-

szi szünetben az adott tanítási szünet 
időtartamára eső valamennyi munka-
napon. 2017/2018-as tanévben a 
nyári szünet 2018. június 18-tól 2018. 
augusz tus 31-ig tart. A hátrányos hely-
zetű, valamint halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek részére a nyári szü-
netben a gyermekétkeztetés 2018. jú-
nius 18-tól augusztus 15-ig tart.

A szünidei gyermekétkeztetés igény-
lésére rendszeresített formanyomtat-
vány átvehető a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán, valamint a hátrányos, 
illetve halmozottan hátrányos helyzetet 

megállapító határozat mellékleteként 
kerül sor a kiküldésére.

A formanyomtatványon igényelt 
szünidei gyermekétkeztetések pontos 
helyszínéről, időpontjairól az érintettek 
levélben kapnak tájékoztatást.

A kérelmet a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán, valamint az igazgatá-
si osztály szociális és igazgatási irodáján 
(7. számú iroda) lehet leadni. Az évközi 
szünet időtartama kivételével a nevelé-
si év, tanév során bármikor benyújtható, 
illetve módosítható.

Polgármesteri hivatal

ideje 2018. május 31. Helyzetelem-
zést tartalmaz, jövőbeli célokat, 
cselekvési irányokat határoz meg. 
Alapul szolgál cselekvési tervek 
megalkotásához, pályázatok során 
felhasználható. A 2015. évi felül-
vizsgálat során kitűzött célok megva-
lósítása hatékony és eredményes volt. 
Megtörtént a 2018–2021 közötti idő-
szak célkitűzéseinek, cselekvési tervei-
nek megfogalmazása. 

Az idősügyi stratégia teljes terjedel-
mében megtalálható a település hon-
lapján (Isaszeg.hu).

Az Isaszegi Humánszolgáltató 
Központ és a jegyzői gyámhatóság 
beszámolt a 2017. évi gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi tevékenység-
ről. Az átfogó értékelést minden év-
ben május 31-ig, külön jogszabályban 
meghatározott tartalommal kell elké-
szíteni, meg kell küldeni a Pest Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazság-
ügyi Főosztálya részére.

A testület elfogadta a 2018. ápri-
lis 18. és május 16. közötti testületi 
döntések végrehajtásáról készült 
beszámolót.

(A cikkben hivatkozott normatív ha-
tározatok és rendeletek teljes terjedel-
mükben megtalálhatók Isaszeg város 
honlapján: Isaszeg.hu.)

Polgármesteri hivatal
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Nyári szabadidős programok támogatása

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 81/2018. (III. 21.) Kt. határozatával pályázatot írt ki az isaszegi 
gyermekek nyári szabadidős programjának támogatására, amelyre a 2018. évi költségvetésben 2 500 000 forint összeget 
különített el. A pályázati eljárás lefolytatását követően a képviselő-testület a kulturális, közművelődési és sportbizottság javas-
lata alapján a következők szerint döntött a pályázati összeg felosztásáról, a programok támogatásáról:

Polgármesteri Hivatal

A pályázó progrAm/működés kkB-jAvAslAt

Bázis Sport Club Bázis foci- és sporttábor Sarudon 70 000 Ft

Római katolikus egyházközség Hittantábor Érsekvadkerten 170 000 Ft

Isaszegi Szent Rita Alapítvány Napközis hittantábor 110 000 Ft

GENKI WKSZE Augusztusi sulis napközis tábor 40 000 Ft

GENKI WKSZE IX. GENKI nyári edzőtábor – Jászapáti 100 000 Ft

GENKI WKSZE Augusztusi ovis napközis tábor 40 000 Ft

GENKI WKSZE Nyárindító napközis tábor 40 000 Ft

„100 éves iskola” Alapítvány Kalandra fel! – balatonszemesi tábor 110 000 Ft

Gyermekek Oktatásáért És Neveléséért Alapítvány Nyári szabadidős tábor Balatonszemesen 110 000 Ft

Isaszegi Humánszolgáltató Központ Vakáció játszóház napközis tábor 150 000 Ft

Dózsa György Művelődési Otthon… Élménytábor – napközis tábor 60 000 Ft

Isaszegi Református Egyházközség Vakációs bibliahét az isaszegi gyerekeknek – Mezőtárkány 100 000 Ft

Csatangoló Tánccsoport és Hagyományőrző Egyesület Hagyományőrző nyári tábor gyerekeknek – Isaszeg 80 000 Ft

Isaszegi Sportegyesület Dzsúdó napközis tábor 90 000 Ft

Isaszegi Sportegyesület Dzsúdótábor Balaton 70 000 Ft

Isaszegi Sportegyesület Futball napközis tábor 90 000 Ft

Isaszegi Sportegyesület Futballtábor Bogács 80 000 Ft

Polgárőrség Bűnmegelőzési Egyesület Polgárőrség a családokért – családi nap 100 000 Ft

Isaszegi Múzeumbarátok Köre „Zöld szíves” honismereti és természetvédő napközis tábor 60 000 Ft

Hadak Útja Lovas Hagyományőrző Egyesület Póni Tanya – hagyományőrző lovastábor – Isaszeg 90 000 Ft

Együttműködés Isaszegért Egyesület Őrizzük közösen múltunk emlékeit – visegrádi kirándulás 70 000 Ft

EMTE Kör EMTE Kör nyári tábor – Kisfoktőn 60 000 Ft

EMTE Kör EMTE katolikus iskola – családi hétvége 50 000 Ft

Mozdulj Velünk Egyesület Nyári tábor Balatonszárszón 110 000 Ft

Mozdulj Velünk Egyesület VII. nyárbúcsúztató limonádéparti 450 000 Ft

A Damiba hozzuk Európát!

Az isaszegi damjanich jános általános iskola több mint 
tizenhétezer euró – több mint ötmillió forint – támoga-
tást nyert az erasmus+ program keretében.

Iskolánk eddig is nagy figyelmet fordított arra, hogy diákjaink 
a legkorszerűbb oktatásban részesülhessenek. Átfogó célunk 
tanulóinkat képessé tenni arra, hogy hazánk és Európa teljes 
értékű polgáraivá válhassanak, és így az európai munkaerő-
piacon is megállják a helyüket. Mindezek érdekében kulcs-
fontosságú a minőségi ismeretszerzés és a minél magasabb 
szintű nyelvtudás lehetőségének biztosítása.

Az utóbbi évek során egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy 
szükség van intézményünk európai aspektusának erősítésé-
re és oktatási tevékenységünk további fejlesztésére. Ennek 
érdekében szükségessé vált az elmúlt évek során megva-
lósított emelt óraszámú angolnyelv-okta-
tás tapasztalataira alapozva a két tanítási 
nyelvű oktatás felmenő rendszerű be-
vezetése; módszertani megújulás, a kor 
igényeihez igazodó metodológia elsajá-
títása és beépítése a tanítási gyakorlatba. 

Az Erasmus+ támogatás elnyerésével 
páratlan lehetőségek nyíltak meg 
előttünk, amelyeknek a segítségével az 
országhatárt átlépve, nemzetközi körök-
ben szerzett tapasztalatokkal gazdagod-
hat tantestületünk és ezzel együtt az 
egész iskola.

A KA1 mobilitás keretein belül elnyert összeget a követ-
kező két tevékenységi területre fordítjuk:
–  iskolánk háromtagú delegációja szakmai látogatás során 

egy osztrák partneriskolában tanulmányozza majd a két 
tannyelvű oktatás módszertanát, valamint alternatív pe-
dagógiai módszereket, például projektoktatás, kommuni-

káció-központú nyelvoktatás, információs és kommuni-
kációs technológia alkalmazása az osztályban, epohális 
oktatás, tevékenység-központú oktatás;

–  hét kollégánk egyénileg vehet részt olyan külföldi kurzu-
sokon, amelyek a célnyelven, nemzetközi környezetben 
zajlanak, és előkészítik a két tanítási nyelvű programunk 
bevezetését.

A későbbiekben terveink között szerepel hosszú távú együtt-
működés kialakítása egy európai uniós partneriskolával. Így 
lehetőségünk nyílik újabb, rendszeres szakmai látogatásokra, 
óralátogatásokra, cserediákprogramra, szakmai tapasztalat-

szerzés céljából vendégtanárként tanítás-
ra. Lehetővé válik, hogy az arra alkalmas 
és érdemes diákok 2–6 hetes időtartam-
ban a partneriskolában folytassák tanul-
mányikat – és fordítva.

Hosszú távon rendszeresen kívánunk 
pályázni a hasonló támogatásokra, hogy 
előbb-utóbb minden kollégának lehető-
sége nyíljon külföldi tapasztalatszerzésre, 
szakmai fejlődésre. A hazatérő kollégák 
széles körben osztják majd meg tudásu-
kat, új szemléletmódjukat.

Így hozzuk el Európát az Isaszegi Damjanich János 
Általános Iskola falai közé annak érdekében, hogy tanuló-
ink a megszokottól eltérő, az átlagosnál többet nyújtó intéz-
ménybe járhassanak, ezzel is növelve esélyüket a hazai és az 
európai társadalomba való beilleszkedésre. 

Burin Éva projektkoordinátor,  
Isaszegi Damjanich János Általános Iskola

Utazás határtalanul
A Klapka György Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola harminc 
diákja és három pedagógusa vesz 

részt egy utazáson, amely alkalom-
ból Szlovákia magyarlakta területeire 
látogatnak el június 4–6. között.

A hetedikes tanulók megismer-
kedhetnek a Felvidék legfontosabb 
történelmi és földrajzi nevezetessé-
geivel és látványosságaival. A Sze-
pességi kirándulás Rákóczit követve 
elnevezésű program színes és válto-
zatos. A  háromnapos kiránduláson 
a gyerekek ellátogatnak Alsósztrego-
vára, Rozsnyóra, Betlérre, Dobsiná-
ra, Szepesszombatra, Tátralomnicra, 

Késmárkra, Lőcsére, Csütörtökhely-
re, Iglóra, Márkusfalvára, Szepes-
re, Eperjesre és Kassára. Továbbá 
diákjaink bepillantást nyerhetnek a 
Rozsnyói Egyházi Alapiskola tanulói-
nak mindennapjaiba, és velük együtt 
emlékeznek meg a nemzeti össze-
tartozás napjáról június 4-én. 

A tanulmányi kirándulást az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
1 799 800 forinttal támogatta.

Rajtáné Forray Tünde 
projektvezető
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Aranyos siker a színjátszók háza táján

Milák Melinda és Sereglei András 
színész-drámatanárként dolgoznak 
jelenleg is a Káva Kulturális Műhely 
munkatársaiként. Több évtizedes ta-
pasztalatuk van a gyerekekkel, fiata-
lokkal és felnőttekkel végzett munká-
ban. Közösségi színházi projektekben 
együttműködnek felnőttekkel és gye-
rekekkel egyaránt. Rendszeresen tarta-
nak önismereti tréningeket, csoportos 
foglalkozásokat felnőtteknek, színját-
szó- és drámatáborokat gyerekeknek, 
fiataloknak.

Az isaszegi színjátszó csoportot 
2017 októberében indították. Első-
sorban saját gyermekeik osztályának 
tanulói között hirdették meg a csoport 
alakulását, mégsem csak az ő osztá-
lyukból csatlakoztak hozzájuk. Így adó-
dott, hogy a csoportot jelenleg az Isa-
szegi Damjanich János Általános Iskola 
tanulói alkotják.

„A mi felfogásunk szerint a gyer-
mek- és diákszínjátszás nem színész-
képzés alapjául szolgál. Sokkal inkább 
az önismeret és az önkifejezés egyik 
útja. Hiszünk abban, hogy létfontossá-
gú ennek a korosztálynak a csapathoz 
tartozás élménye, az érzelmek, gondo-
latok kifejezése egy elfogadó, biztonsá-

gos közegben. Az éves munka temati-
káját tekintve nagy hangsúlyt fordítunk 
az egyéni képességek fejlesztésére 
éppúgy, mint a csoportkohézió építé-
sére. Gyakorlataink, játékaink segítik az 
ön- és csoportismeretet, a kommuni-
káció, a beszédtechnika, a koncent-
ráció, a testtudat, a színpadi mozgás 
fejlesztését, fejlődését. A gyerekekkel 
végzett munka erősen pedagógiai és 
drámapedagógiai alapokon nyugszik, 
de nem téveszti szem elől a színházi 
esztétika ismérveit sem.”

Az első elkészült előadásuk címe: 
Nem leszek a barátod! 

„A barátságok, a barátok ebben a 
korban nagyon fontos szerepet tölte-
nek be az életünkben. Elemi fontos-
ságú, későbbre is kihat, és a jelenün-
ket is, meg a jellemünket is formálja. 
Ki a barátom? Mi lesz, ha senki sem 
akar barátkozni velem? Mitől számít 
valaki barátnak? És mitől nem barát 
már? Ezek azok a kérdések, amelyek-
re közösen kerestük a választ péntek 
délutánonként, hol beszélgetés, hol 
szituációs helyzetek, hol színházi je-
lenetek formájában. Mindenképpen 
szerettünk volna egy előadást készíte-
ni a gyerekekkel. Nem a produktum, 

hanem a folyamat miatt. Hogy meg-
tapasztalhassák, mennyi mindent kell 
ahhoz tennünk, hogy ezek a gondo-
latok, amelyek belőlünk »szólalnak«-
meg, olyan formát öltsenek, hogy 
megmutathatóvá, sőt értelmezhetővé, 
befogadhatóvá válhassanak mások 
számára is. 

Beneveztük az előadást a Weöres 
Sándor országos gyermekszínjátszó 
fesztiválra, és arany minősítéssel ju-
talmazták a munkánkat. Ezúton is sze-
retnénk megköszönni a Dózsa György 
Művelődési Otthonnak és a Damjanich 
János Általános Iskolának, hogy segítet-
ték a munkánkat a próbahely biztosí-
tásával!”

A csoportunk tagjai: Berkes József, 
Berkes Leila, Berkes Szonja, Bresz-
tyenszki Anna, Hajmann Helka, Kön-
czöl Tamás, Lehel Bíborka, Martinkó 
Ádám, Ragács Réka, Reha Jázmin, Se-
reglei Liza, Sereglei Lola, Szabó Róza, 
Teplán Gergő.

Az előadás május 4-én lesz látható 
a Dózsa György Művelődési Otthon-
ban, 17.30 órakor.

Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk!

Damjanich-iskola

Mi leszek, ha nagy leszek?

Beszélgetésünkre kiss istván tanár úrral, az isaszegi klapka György általános iskola és Alapfokú Művészeti iskola 
ütő tanszakos tanárával és növendékével, Apágyi ábellel egy különleges, örömteli alkalom adott lehetőséget: ábel 
felvételt nyert a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti szakközépiskola és Gimnázium ütő tanszakára. 

Iskolánk pedagógusait nagy örömmel és büszkeséggel tölti el 
az a tudat, hogy az elmúlt években egyre több tanítványunk 
az ének-zene tagozatos általános iskola elvégzése után zenei 
irányultságú középiskolában folytatja tanulmányait. Apágyi 
Ábel teljesítményét különlegesen nagyszerűnek kell értékel-
ni, mivel az egész országból egyetlenegy új diákot vettek fel 
a következő tanévre. Ábelt először a kezdetekről kérdezem:

– Mióta foglalkozol hangszertanulással? Ki volt az első 
tanárod?

– Az ismerkedés a zenével kisgyermekkorban kezdődött, 
párhuzamos hatással. A családban mindenki szereti a zenét. 
Nagypapám és unokatestvére szívesen játszottak harmoni-
kán. A zeneoviban kaptam meg az első élményeket. 2010 
szeptemberében kezdtem meg ének-zene tagozaton az ál-
talános iskolai tanulmányaimat. Ekkor találkoztunk először az 
ének-zene órákon.

Ábel elindult a szokásos úton: szolfézselőképző, majd 
második osztályban beiratkozott az ütőtanszakra. A tanára 
ekkor Balogh Gábor volt, vele tette meg az első lépéseket. 
Általa került be a péceli Ossó János Fúvószenekarba, amely-
nek még most is aktív tagja.

– Miért pont az ütőhangszereket választottad?
– Ez a hangszercsoport nagyon összetett. Rengeteg 

hangszert takar, mindegyik más-más technikai tudást igé-
nyel, ettől változatos. Mindig újabb kihívást jelent.

– Mióta dolgozol együtt Kiss István tanár úrral?
– Ez volt a harmadik tanév, amelyet együtt töltöttünk.
– Jelenlegi terveid?
– Az elmúlt sok munkával és izgalommal telt hónapok 

után jó lesz a nyári pihenés, de izgatottan várom a szeptem-
beri új kihívásokat. 

– Mit gondolsz, mit csinálsz majd tíz év múlva? 
– Egy hatalmas szimfonikus zenekarban játszom majd.
Ezek után Kiss István tanár úrtól érdeklődöm a munkájá-

ról és a tanítványáról:
– Ön hány éve tanít iskolánkban? Milyen tanuló Ábel?
– 2015 szeptemberében érkeztem, azóta alakítom Ábel 

hangszerjátékát. Megláttam benne a kellő ambíciót ahhoz, 
hogy zenei pályára menjen. Ehhez mélyíteni kellett a tech-
nikai tudását. A közös cél eléréséhez ketten, egymást kézen 
fogva tettük meg a lépéseket. Ábel megfelelő alázattal, kitar-
tó szorgalommal állt a munkához. Partner volt mindenben. 
Csak így sikerülhetett bejutni az ország legnagyobb múltú, 
patinás zenei intézményébe. Elérni azt, hogy Holló Aurél 
zeneszerzőnek, az Amadinda ütőegyüttes alapító tagjának a 
tanítványa lehessen.

A hangszerjáték mellett nagyon fontos a zeneelméleti 
alapok, a szolfézs ismerete. Ábel százszázalékos írásbeli fel-
vételit írt. Tanára, Kissné Zilahi Anikó támogatta őt ebben.

– Milyen elvek, gondolatok vezérlik önt, amikor gyerekek-
kel dolgozik a hangszeres órákon? – kérdezem Kiss István 
tanár urat.

– Filozófiám, hogy bízni kell a gyerekekben. Mindegyik 
más természet, de mindenkiben van érték. Nem szabad 
tiltani. Alternatívákat kell adni számukra és sokat dicsérni 
őket. Itt szeretném kiemelni Molnárné Ruck Juditnak, az 
iskola intézményvezetőjének a támogatását. Mindent meg-
tesz a tárgyi feltételek javításáért, ezáltal a tanszak fejlődé-
séért. 

Jómagam nyolc éven át voltam Ábel ének-zene tanára. 
Büszke vagyok rá. Sok sikert kívánok az elkövetkező években! 

Tűz Anita tanárnő
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Száll az ének… a Damiban

Iskolánk néhány tanulója idén először szerepelt a Cegléden 
megrendezett, „Tiszán innen, Dunán túl” című Pest megyei 
minősítő népdaléneklési versenyen. 

A részt vevő lányok heteken keresztül nagy lelkesedéssel 
és igyekezettel készültek a megmérettetésre. Hajdu Jázmin 
(5. a) szólóének kategóriában sárközi népdalcsokrot énekelt, 
amellyel arany minősítést ért el. A Csernyik Dóra–Potornai 
Berta (6. a) páros kisegyüttes kategóriában lépett színpadra 
egy gyergyói összeállítással, ezüst minősítést kaptak. Kátai 
Zita, Rafael Orsolya és Szilvási Fanni (5. a) kisegyüttese egy 
szép isaszegi dalcsokrot adott elő. Őket is arany minősítéssel 
jutalmazták.

Minden fellépő a legjobb tudása szerint énekelt. Az elő-
adás színvonalát a dalcsokorhoz illő népviselet is emelte. 
Gratulálunk nekik!

Április elején a XXIV. Dunakanyar népművészeti verseny-
re neveztük iskolánk tanulóit. A minősítő versenyen közel 
ötszáz versenyző vett részt, különböző kategóriákban.

Diákjaink három kategóriában mutatkoztak be a neves 
tagokból álló zsűrinek. 

Malcsiner Dániel (2. a) Az ördög és a székely menyecs-
ke című mesével ezüst minősítést szerzett.

Mivel iskolánkban néptáncoktatás is folyik, így két tánc-
csoportot is neveztünk a versenyre. A 3. a osztályosokból álló 
Búzaszem csoport népi játékokat mutatott be, a zsűri ezüst 
minősítéssel ismerte el a produkciót. Az 5–6. évfolyamosok-
ból álló Búzavirág csoport farsangi népszokást és isaszegi 

táncokat mutatott be, szintén ezüst minősítést kapott. Mind-
két csoporttól nagyon színvonalas produkciókat láthattunk. 
Köszönjük a felkészítést Hajduné Bilász Ildikónak! 

Hajdu Jázmin itt is szólóének kategóriában állt a zsűri elé. 
Isaszegi dalcsokrával arany minősítést érdemelt ki, és felkér-
ték őt a gálaműsoron való éneklésre, amit nagy örömmel 
megtett. A minősítés mellett hasznos tanácsokat is kaptunk, 
így a jövőben még hatékonyabban tudunk dolgozni.

A versenyre képzőművészeti alkotásokkal is neveztünk. 
Potornai Berta (6. a) isaszegi motívumot ábrázoló munkája 
ezüst minősítést kapott, a 4. a osztály által készített A kőleves 
című agyagkép pedig kiemelt arany minősítéssel térhetett 
haza.

Jó érzés tudni, hogy ennyi tehetséges gyermek jár isko-
lánkba.

Lukácsné Pásztor Zsuzsanna kórusvezető

Túl a hulladékhegyen

A Magyar Természetvédők Szövetsége 
a Földművelésügyi Minisztérium támo-
gatásával meghirdetett egy internetes 
levelező versenyt Túl a hulladékhegyen 
címmel, felhívva a figyelmet a túl sok 
hulladék keletkezésére. 

Minthogy a Damjanich-iskola ökois-
kola, csapatunk tele várakozással je-
lentkezett a versenyre, és várta a fel-
adatokat. A csapat tagjai: Boló Valéria, 
Kassuba Olivér, Mátai Levente 7. osztá-
lyos tanulók és Koreny Lilla, Orosz Máté 
8. osztályos tanulók voltak. A munkán-
kat Bagó Beatrix tanárnő segítette.

A vetélkedő két internetes forduló-
ból állt. Az 1. fordulóban egy sérült vidra 
esete miatt a folyóban lévő szennye-
ződéseket kellett vizsgálni, majd szét-
válogatni a folyóba került hulladékokat 
szelektív gyűjtési szempontból. Egy vid-
rahordozó ketrecet is kellett készíteni 
újrahasznosítható anyagokból, amellyel 

egy sérült vidrát el lehetne szállítani az 
állatorvoshoz. Emellett ki kellett tölteni 
egy olyan kérdőívet, amelyben a csalá-
di és iskolai hulladékhelyzetről kérdez-
tek minket. A második fordulóban az 
előzőleg kitöltött tesztek alapján kellett 
egy tervet készíteni a hulladékhelyzet 
javítására, a sok szemét mennyiségé-
nek csökkentésére. A mi csapatunk az 
iskolai hulladékhelyzet javítására dolgo-
zott ki egy tervet. Egy akciót hirdettünk 
meg, hogy felhívjuk társaink figyelmét, 
hogyan lehetne a napi hulladékmennyi-
ségünket csökkenteni. Szerveztünk isko-
lánkban egy olyan témanapot, amikor a 
tanulótársaink és tanáraink a tízóraijukat 
kulacsban és tartós csomagolóanyag-
ban hozták, emellett figyelniük kellett 
arra, hogy mit dobnak a kukába, és ho-
gyan. Az akció sikerességét az bizonyí-
totta, hogy a napi szemétmennyiségünk 
két szemeteszsákkal kevesebb lett.

A verseny során sok tapasztalatot és 
élményt gyűjtöttünk, köztük azt, hogy 
mennyire fontos a szelektív hulladék-
gyűjtés és -újrahasználat. 

A sok munka meghozta a gyümöl-
csét, a közel kétszáz jelentkezett csapat-
ból az 5. helyen végeztünk. Ezért csapa-
tunk ajándékjutalomban részesül.

Koreny Lilla és Orosz Máté  
8. osztályos tanulók

Damjanich János Általános Iskola

Olimpia anyanyelvből? Igen!

A sportolók számára 2018 nem olim-
piai év. De a magyar nyelvtant és he-
lyesírást szerető gyerekek és tanáraik 
tudják, hogy ha Kistarcsáról, a Simán-
dy József Általános Iskolából ötkarikás 
meghívó érkezik, akkor hamarosan 
eldördül a startpisztoly, és indul a ver-
seny. 

Az olimpiára természetesen fel 
is kell készülni. Így február közepétől 
kezdve hetente kemény edzést tartot-
tunk három nagyon szorgalmas, so-
kat olvasó és jó helyesíró tanulónak, 
név szerint Bajkó Rebekának, Vass 
Eszter Zsanettnek és Hanula Eszter-
nek. A  verseny szervezője előzetes 
edzéstervet juttatott el a benevezett 
iskoláknak. Ebben olyan feladattípusok 
szerepeltek, amelyek a versenyen is 
előfordultak. Mindegyik feladat sportos 
elnevezést kapott, így a két hónap alatt 
gyakoroltuk az úszást, a kalapácsvetést, 
az agyaggalamb-lövészetet éppúgy, 
mint a párbajtőrt, a gátfutást vagy a 
súlylökést. A lányoknak voltak kedvenc 
versenyszámaik, de volt olyan is, amitől 
tartottak.

Április 26-án felvirradt a nagy nap. 
Délután két órakor a Simándy-iskola 
tornatermébe – a verseny színhelyé-

re – fanfárok hangjára vonultak be a 
versenyző iskolák. Felemelő és meg-
ható pillanatok voltak, tényleg olimpián 
érezhettük magunkat. 

A verseny fővédnöke, Eich László, 
a Dunakeszi Tankerületi Központ igaz-
gatója meleg szavakkal köszöntött min-
denkit, majd az ötletgazda Major Lász-
ló András indította is a versenyt.

A versenyzők rendkívül felkészültek 
voltak, egy-egy másodpercen múlott 
a kapott pontszám értéke. Nagyon jó 
volt, hogy korábban kaptunk edzés-
tervet, mert annyira más formában 
tesztelték ezek a nyelvi feladatok a 
gyerekek tudását, hogy csak alapos fel-
készüléssel rúghatott bárki is labdába. 
(Ha már az olimpiánál tartunk).

A hét versenyszám után a zsűri-
re hárult a feladat, hogy a minőséget, 
a gyorsaságot, sőt még a versenyzők 
életkorát is figyelembe véve meghozza 
a döntését.

Izgalmas percek következtek. Elő-
ször az egyéni győztesek nevét olvas-
ták fel. Az ezüstérmet Hanula Eszter 
7.   osztályos tanulónk szerezte meg. 
Büszkén és boldogan tapsoltunk Esz-
tinek, aki szégyenlősen mosolyogva 
lépett fel egy igazi dobogó második fo-

kára. És még nem volt vége! A lányok 
együttes teljesítménye is a második 
helyezést eredményezte, így csapa-
tunk megilletődött tagjai egymás után 
léptek fel az ezüstérmesek helyére. 
A  szépen csillogó medalionokat Ma-
jor tanár úr akasztotta a nyakukba. Ter-
mészetesen ajándékként még értékes, 
nyelvtannal összefüggő könyveket is 
választhattak maguknak a gyerekek.

Este öt óra felé fáradtan, de nagyon 
lelkesen ígértük meg Laci bácsinak, 
hogy jövőre természetesen újra itt lesz 
a Klapka!

Hirbik Zsuzsa és  
dr. Eszenyiné Sulyok Ágnes  

felkészítő tanárok

Fenntarthatósági  
tudásverseny

A ZöldOkos Kupa a fenntarthatósági témahéthez kapcsolódó 
országos fenntarthatósági tudásverseny. A többfordulós tu-
dáspróbán általános iskolai felső tagozatos diákok indulhat-
tak. A verseny a fenntarthatóság különböző izgalmas téma-
köreit érintette: környezetbarát háztartás, tudatos vásárlás, 
energiatakarékosság, természetvédelem.

Az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola három diák-
ja, Szibilla Szamira, Várnai Adrienn és Molnár Sebestyén 7. b 
osztályos tanulók is indultak ezen a csapatversenyen. Az első 
három online forduló után a Közép-Magyarország régió há-
romszázhúsz induló csapatából a negyedik helyen bejutottak 
a regionális döntőbe.

A budapesti Molnár Ferenc Magyar–Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolában megrendezett regionális dön-
tőben két feladatsort kellett megoldani, feleletválasztós és 
teszt jellegű kérdésekre kellett válaszolni, szintén takarékos-
sági, természetvédelmi, fenntarthatósági témakörben.

A versenyfeladatok széles körben dolgozták fel a témát, 
és igazán komoly tudást kértek számon. A mezőny nagyon 
szoros volt, iskolánk csapata a kilencedik helyen végzett. 
Örülünk a helyezésnek – bár szerettünk volna jobban szere-
pelni –, és a következő évre alaposabban felkészülünk.

A gyerekek jól érezték magukat, oklevelet és ajándékokat 
kaptak, és nem utolsósorban élményt, amelyet a verseny 
nyújtott. Jövőre újra indulunk!

Balázs Judit
Damjanich János Általános Iskola
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Görgey-emlékhelyek 1990-ig

Az 1949-es tavaszi hadjárat s így az 1849. április 6-i isaszegi 
csata magyar fővezére, a kétszáz éve, 1818. január 30-án 
született és 98 éves korában, 1916. május 21-én elhunyt 
Görgey Artúr tábornok az 1849. augusztus 13-i világosi fegy-
verletétel után hazánkban bűnbaknak lett kikiáltva. Pedig ő 
csak a lőszer nélkül maradt, harmincezer fős magyar sere-
get kívánta megkímélni a kétszázezer fős orosz haderő és a 
kilencvenezer fős osztrák katonaság elleni hiábavaló küzde-
lemtől.

A róla alkotott magyar közvélemény igazán csak a 20. szá-
zad elejétől kezdett lassan megváltozni, amikor a tábornok 
katonai zsenialitását felfedezték, és az nyilvánosságra került. 
Ez a tendencia 1945 után megszakadt, mivel a pártállam is-
mét árulónak bélyegezte őt, s csak az 1990-es rendszervál-
tás után került sor ismét az elismerésére. A korabeli fővárosi 
és országos újságokat és lapokat átnézve elmondható, hogy 
Görgey Artúr tábornok emlékének megörökítésében Isaszeg 
település élen járt.

Görgey tiszteletére aztán emlékhelyek létesültek hazánk-
ban. 1903. május 31-én, pünkösd vasárnapján Körmöcbá-
nyán, a Zólyomvölgyben öntött vasból készült emlékoszlopot 
állítottak fel, amelynek tetejére bronzból készült turulmadár 
került, talapzatára pedig a következő szöveget vésték: „Ezen 
az úton kelt át Körmöcbányáról Besztercebányára, 1849. ja-
nuár 24-ikének éjjelén, Görgei Artúr tábornok vezérsége s 
Aulich Lajos ezredes vezetése alatt hős honvédeink serege.” 
A szlovák nacionalisták a turulmadarat még 1914 előtt le-
törték, az oszlopot pedig 1919-ben ledöntötték.

1927. május 4-én Budán, a János-szanatórium dolgozói 
emléktáblát helyeztek el a szanatórium falán annak megörö-
kítésére, hogy Görgey Artúr tábornok, a honvédsereg fővezé-
re a szanatórium helyén lévő Remete-kocsmában rendezte 
be főhadiszállását az osztrákok által megszállt budai vár ost-
romakor, 1849. május 4-től 8-ig. 

1927. október 28-án Budán, a Zugligetben, az egykori 
Laszlovszky-majornál helyeztek el emléktáblát annak kap-
csán, hogy Görgey Artúrnak, a budai várat ostromló sereg 
fővezérének május 6-tól 10-ig ott volt a főhadiszállása.

1929. május 31-én Budán, a svábhegyi Diana út 25. 
szám alatt lévő Óravillának a kapuoszlopán – a magyar sza-
badságharc 80. évfordulója alkalmából – emléktáblán örökí-
tették meg, hogy 1849. május 10-től 21-ig abban a házban 
volt a budai várat ostromló honvédsereg fővezérének, Gör-
gey Artúr tábornoknak a főhadiszállása.

1933. június 18-án, vasárnap Isaszegen, az országban 
negyedikként Görgey-emléktáblát lepleztek le a Menárto-
vics-vendéglő falán, amely házban az 1930-as évek köze-
pétől a község mozija is helyet kapott. A rossz állapotban 
lévő épületet 1982-ben lebontották. Helyére 1992-ben egy 
tornacsarnok épült, és ennek homlokzatára került az emlék-
tábla.

Az akkori újságok beszámoltak az ünnepségről, a Magyar-
ország és a Kis Újság pedig fotót is közölt a Görgey-emlék-

tábla alatt álló díszvendégekről. Ezen balról jobbra dr.  Szabó 
Gyula Ganz-gyári főoktató, Szabó Károly nyugalmazott ez-
redes, a rokon Görgey Lajos tábornok, a Hadtörténelmi Le-
véltár igazgatójaként ünnepi beszédet mondó vitéz Aggházy 
Kamill ezredes, a miskolci 13. Görgey Artúr gyalogezred tisz-
tikarát képviselő vitéz Boros Gyula alezredes, a rokon Görgey 
Adorján főmérnök, valamint Endre Zsigmond országgyűlési 
képviselő látható. A testnevelési felügyelőséget Szabó László 
altanácsnok képviselte. Jelen volt még vitéz dr. Endre László 
járási főszolgabíró és Isaszeg község elöljárósága is. Közre-
működött a Ganz-gyári és az isaszegi dalárda. Az emléktáblát 
dr. Szabó Gyula főoktató adta át Vojt István községi bírónak 
gondozásra. A Himnusz után díszmenetben vonultak fel a 
Ganz-gyári és az isaszegi leventék.

1933. június 24-én Visegrádon, Görgey Artúr üdülései-
nek színhelyén, a Salamon-toronytól a Nagyvillám felé ve-
zető turistaúton található Görgey-bércnél lepleztek le egy 
emlékművet Zsitvay Tibor igazságügy-miniszter és az általa 
vezetett turistaszövetség kezdeményezésére. A kövekkel 
süvegszerűen megerősített, háromszög alakú homlokzat 
csúcsa alá helyezték el a Csiszér János szobrászművész 
által készített, körülbelül huszonöt centiméter átmérőjű, 
bronzból készült reliefet – domborművet –, amely Görgey 

öregkori arcát örökíti meg. Az alatta lévő emléktáblán az 
ünnepi beszédet is mondó Zsitvay Tibor következő vers-
sorai olvashatók: „Magányos bérc a zúgó rengetegben. Így 
állt soká, keményen, egymaga. / Villám, ha gyúlt a vádló 
fellegekben, dacolva fénylett büszke homloka. / Mélyébe 
szikla, cserfalomb a vállán, álmodta szentül maga igazát, 
/ míg lassan-lassan színvalóra válván örök borostyán font 
rá koronát.”

1934. április 8-án, vasárnap Isaszegen az 1901-ben fel-
avatott Honvédszobor talapzatának homlokzatára az ország-
ban elsőként került fel Görgey Artúr fővezér kőből készült 
domborművű mellképe.

Addig ugyanis a szobor talapzatának homlokzatán egy 
díszes keretben „Az isaszegi győzelmes csatában elesett 
hős honvédek emlékére” szövegű felirat szerepelt, három 
másik oldalán pedig csak a három magyar hadtestparancs-
nok, Aulich Lajos, Damjanich János és Klapka György tá-
bornokok kőből készült domborművű mellképei voltak el-
helyezve.

Az egykori újságok megírták, hogy az isaszegi csata 85. 
évfordulója alkalmából rendezett domborműavató ünne-
pély zenés ébresztővel kezdődött. Délelőtt 10 órakor tábori 
mise volt a Honvédszobornál, amelyet Strizs József espe-
res plébános végzett nagy papi segédlettel. A mise alatt 
az egyházi énekeket a miskolci Görgey Artúr 13. honvéd 
gyalogezred zenekara kísérte. Az isaszegi és a környékbeli 
dalárdák éneke után Csorna Lajos, Isaszeg község főjegy-
zője tartalmas beszédben üdvözölte a megjelenteket. Ez-
után dr. Máthé Lajos miniszteri titkár, az isaszegi Magyar 
Országos Véderő Egylet – MOVE – csapatainak parancs-
noka tartotta meg hazafias ünnepi beszédét. Ezt követően 
Kiss Lajos elszavalta vitéz Somogyváry Gyulának, a Magyar 
Telefonhírmondó és Rádió Rt. irodalmi igazgatójának erre 
az alkalomra írt, Görgey című költeményét. A koszorúknak 

a szobornál való elhelyezése után vitéz dr. Endre László já-
rási főszolgabíró és egyben a MOVE országos alelnöke nagy 
hatású záróbeszédet mondott, amelyben visszaidézte a 85 
évvel azelőtt történteket. Az ünnepségen Görgey tábornok 
rokonai is részt vettek, és vitéz Gömöry Árpád ezredessel 
az élén nagy tiszti küldöttség képviselte a miskolci Görgey 
Artúr 13. számú honvéd gyalogezredet. A Görgey-relief fel-
avatása délben közös ebéddel ért véget, amelyen igen so-
kan vettek részt. A Tolnai Világlapja képes folyóirat két fotót 
közölt az eseményről. 

1934. május 21-én Miskolcon avatták fel Görgey Artúr 
mellszobrát, Sidló Ferenc alkotását. Az 1950-es évek elején 

a szobor eltűnt. 1997. november 7-én újra felállították a 
szobrot a Herman Ottó Múzeum Képtárának bejárata mel-
lett, ahol a mai napig is áll. Az ünnepségre Vályi Nagy Géza 
költő Görgey címmel írt verset, amelyet személyesen sza-
valt el.

1935. május 21-én a budai Várban Görgey Artúr tá-
bornok bronzból készült lovas szobrát leplezték le a Bástya 
sétány végénél, a Prímás bástyán. Az emlékmű ifj. Vastagh 
György alkotása volt. A szobrot a második világháborúban 
találat érte, bronzanyagát 1951-ben a Sztálin-szobor önté-
séhez használták fel. Az eredeti szobor másolatát Marton 
László készítette el 1997-ben. Most a vár Fehérvári-bástyá-
ján látható, az Országos Széchényi Könyvtár és a Dísz tér 
közelében.

Több Görgey-emlékmű tudomásom szerint az 1990-es 
rendszerváltásig az országban nem készült. 

Legyünk hálával azon isaszegi elődeink és kortársaink 
iránt, akik élen jártak, illetve élen járnak az 1849-es sza-
badságharc emlékhelyeinek létesítésében, gondozásában 
és felújításában. (Elhangzott április 5-én este Isaszegen,  
a Szoborhegyen tartott ünnepségen.)

Szendrő Dénes
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orvosi készenléti ellátás, egészségügyi információk
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját háziorvosuk 
áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 óra között, pénteken 
1130–1800 óra között készenléti szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátásá-
ra, amely az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 28/582-831, 30/831-1887
Kedden dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
Szerdán dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288
Csütörtökön dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., tel.: 28/582-830; 20/928-3987
Pénteki készenléti beosztások májusban és júniusban
május 4.: dr. Eszlári Egon; május 11.: dr. Tordai Gábor;  
május 18.: dr. Mészá ros Zsolt; május 25.: dr. Kürti József;  
június 1.: dr. Eszlári Egon; június 8.: dr. Tordai Gábor; június 15.: dr. Mészá-
ros Zsolt; június 22.: dr. Kürti József; június 29.: dr. Eszlári Egon
Központi orvosi ügyelet: Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 
70/370-3104. Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig,  
hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában

Gyermekorvosi rendelők:  
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12. Telefon: 28/493-250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartási rendje:
Ezüstkehely Patika: hétfőtől péntekig 8–18,  
szombaton és vasárnap 8–12 óra között
Liget Patika: hétfőtől péntekig 8–18, szombaton 8–12 óra között, 
vasárnap zárva
Éjszakai ügyelet:  
Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház utca 4.; tel.: 28/452-851
Fogorvosi rendelô: Rákóczi u. 10. Telefon: 28/495-237
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495-827
tormay Károly Egészségügyi Központ:  
Gödöllő, Petőfi Sándor tér 1.  
Telefon: 28/430-655, 28/430-452, 70/502-1876, 70/502-1872

A római katolikus egyházközség eseményei

Június 10-én, vasárnap a fél 10-es szentmisén lesz a te-
deum, vagyis a tanév végi hálaadás.

A Zsoltár-rock együttes esti koncertet ad az isaszegi kato-
likus templom előtt június 23-án 20 órától.

A hittantábor szülői értekezlete június 28-án este 18 óra-
kor lesz a Közösségi Házban.

Elsőáldozás a Szent István római katolikus 
templomban
Minden évben nagy ünnep az egyházközségben az első-
áldozás. Véget ért egy felkészülési idő, mégis valaminek a 
kezdetéhez érkeztek meg a gyerekek családjaikkal együtt. 
Eddig arra kellett figyelni, hogy megtanulják a szükséges tan-
anyagot, most pedig annak jött el az ideje, hogy alkalmazzák, 
felhasználják a tudást. 

Május 13-án elérkezett a nagy nap. Izgatottan sorakoztak 
a gyerekek a templom mellett szép, fehér ruhában, tiszta 
lélekkel várva a találkozást. Az imádságban, a másik em-
berben újra és újra találkozhatunk Jézussal. A szentáldozás 
azonban mégis más: a kenyérben megfogható alakban te-
szi a pap Jézus testét a kezünkbe. A kicsi ostyában Jézus 
nekünk, embereknek adja magát. Ennél értékesebb dolog 
nincsen a földön. Jó, hogy ezeknek a gyerekeknek megada-
tott a lehetőség, hogy minden szentmisén így találkozzanak 
Jézussal. Mi, akik már évekkel ezelőtt voltunk elsőáldozók, 
csatlakozzunk hozzájuk, legyünk velük közösségben a szent-
miselakomán!

Hála és köszönet mindenkinek, aki széppé tette ezt a 
napot az elsőáldozóknak!

Szárazné Marika

Könyvtári kurír

Nyáron a szabadpolcos rész leltározása 
miatt kicsit hosszabb ideig, június 18-
tól július 28-ig lesz zárva a könyvtár. 
Olvasóinkat július 30-tól várjuk, nyári 
nyitvatartás szerint: hétfő–kedd: 10-től 
18 óráig; szerda: zárva; csütörtök: 10-
től 20 óráig; péntek: 10-től 16 óráig. 
Szeptembertől ismét a szokásos nyit-
vatartás lép életbe.

Mindenkinek kellemes pihenést és 
sok élményt kívánunk a nyárra!

Ágoston Kata könyvtárvezető

Egy csipetnyi Japán
Nagyon sok érdeklődő részvételével 
tartottuk május 18-án, pénteken Csi-
petnyi Japán címmel családi délutá-
nunkat a Jókai Mór Városi Könyvtárban. 

Itt szeretnék köszönetet mondani se-
gítőinknek, akik önkéntes munkájukkal 
hozzájárultak a program sikeréhez.

Eto-Papp Beáta finom miszóle-
vesével, az onigirik (rizsgombócok) 
rendíthetetlen gömbölygetésével és 
a számtalan kérdésre adott válaszával 
nyűgözte le a közönséget. Eto Ryosuke 
a kalligráfia rejtelmeibe vezette be a ki-
csi és nagyobb érdeklődőket, valamint 
előadásában nagyon sok új informáci-
ót kaptunk Japán földrajzáról és törté-
nelméről. Solti Andrea (a Gábor Dénes 
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakgimnázium informatikatanára) a 
Japánban töltött másfél évének képei-
vel és élményeivel kötötte le a hallga-
tók figyelmét. Bíró Gyöngyi rendíthe-
tetlenül tanította a szamurájkalapok 
és halacskák hajtogatását gyermeknek, 
felnőttnek egyaránt. Kritikusabb pilla-
natokban kislánya, Győrfi Veronika is 
segített, hogy mindenki sikereket érjen 
el az origami művelésében.

A rendezvényhez kapcsolódó pa-
pírsárkány és pörgettyű (a Japán Ala-
pítvány támogatásával), valamint az 
Eto család és Solti Andrea tárgyaiból 

rendezett kiállítás június 16-ig meg-
tekinthető a könyvtárban, nyitvatartási 
időben.

Ágoston Katalin könyvtárvezető

Felhívás

A Dózsa György Művelődési Otthon a 
belső udvarát retródvarrá, hangulatos, 
meghitt szabadtéri közösségi térré kí-
vánja kialakítani, ahol rendezvényeket 
tudunk lebonyolítani, például nyáresti 
koncerteket.

Ehhez kérjük a lakosság támogatá-
sát: a feleslegessé vált, retróhangulatú 
bútoraival, használati tárgyainak ado-
mányozásával segítsen hozzájárulni a 
szabadtéri rendezvényhelyszín kialakí-
tásához.
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A Dózsa György művelődési otthon és Isaszegi múzeumi 
Kiállítóhely programjai

június
5., kedd, 18.00:  Pedagógusnapi köszöntő 

műsor. Köszöntőt mond: Hatvani Miklós 
polgármester. Mit ember? Nő! Zenés já-
ték egy felvonásban. Szereplők: Buzogány 
Márta színművész, Fazekas László ütő-
hangszeres művész. Rendező: Buzogány 
Márta.

9., szombat, 19.00:  nyáresti koncertek I. 
Seress Rezső-emlékest. Fizetek, főúr! – a 
Hedda Jazz előadásában. Jegyek a műve-
lődési otthonban kaphatók, elővételben 
1000 Ft-os, a helyszínen 1200 Ft-os áron.

12., kedd, 17.00:  Az alapfokú művészeti is-
kola évzáró gálaműsora, kiállításmegnyitó 
és bizonyítványosztás

16., szombat, 21.00:  Retro Dreams Party – 
Groovehouse

18–22.,  hétfő és péntek között a Dózsa 
György Művelődési Otthon ismét meg-
rendezi napközis nyári táborát. Jelentkez-
ni lehet a művelődési házban június 8-ig. 
Részvételi díj: 22 ezer Ft/fő.

19., kedd, 14.00–18.00:  Véradás
23., szombat:  Az Isaszegi Nyugdíjasok Ba-

ráti Körének találkozója zsámbéki vendé-
geikkel

23., szombat, 18.00:  Szent Iván-éji tűzug-
rás a múzeumkertben

25-től 29-ig  a múzeumban „Zöld Szíves” 
honismereti és természetvédő tábor az 
Isaszegi Múzeumbarátok Körének szerve-
zésében

július
7., szombat:  II. nyáresti koncert
július 16-tól 29-ig  a művelődési otthon 

zárva tart.

csoportjAink fellépései
június 6., szerda, 18.00:  A Gaudium Car-

minis női kamarakórus fellépése Budapes-
ten a Wéber István női kar évzáró koncert-
jén, a tanítóképző főiskolán

június 22., 17.00:  A Csata táncegyüttes fel-
lépése a kókai civilházban

június 30.:  Az isaszegi asszonykórus ven-
dégfellépése Kisnémediben

július 9–15.:  A Csata táncegyüttes szakmai 
továbbképző táborban van Gyergyóditrón

július 16-tól  a Gaudium Carminis női kama-
rakórus szakmai továbbképző táborban 
van Parádsasváron

tAnfolyAmok A művelődési 
otthonBAn
Minden kedden 19 órakor  táncházas tán-

cok oktatása kezdőknek és haladóknak. 
A tanfolyam vezetője: Hajdu Zsolt és Haj-
duné Bilász Ildikó. Tanfolyami díj: 500 Ft/
alkalom.

A jógafoglalkozás  hetente kétszer, hétfőn 
és szerdán várja az érdeklődőket a műve-
lődési otthonban. A foglalkozás vezetője: 
Tóth Roland. Érdeklődni a 20/450-9363-as 
telefonszámon lehet.

szombatonként 9-től 12 óráig  tajcsi-
workshop a művelődési otthonban. A fog-
lalkozás vezetője: Tóth Roland. Érdeklődni 
a 20/450-9363-as telefonszámon lehet.

Anyakönyvi hírek
az április 21. és május 28. közötti idôszak  
eseményeirôl

születések
Majoros Mira, Szkenderovics Arina, Lovas Elizabet Anett,
Kőkuti Medox Tibor, Beliczai Bence Ádám, Icsó Hanna Laura,
Magyari Levente

házAsságkötések
Gyetván Zsanett és Benkócs Ferenc
Czeglédi Orsolya és Takács Tibor
Baglyas Enikő Éva és Szécsényi Gábor
Kele Fanni és Oroszi Dávid
Szvercsek Marianna Piroska és Vastag Géza
Konczer Stella és Zovits Ádám
Dézsi Noémi és Dudás Zoltán
Németh Nikolett és Somogyi László
Nagy Erika Olekszandrivna és Kőrösi Máté

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

hAlálesetek
Barna Barnabás (73 éves), Varga István (55 éves)
Beszteri Sándorné Kispál Erzsébet (82 éves)
Hegedűs Józsefné Sós Terézia (78 éves)
Dudás Jánosné Kántor Mária Piroska (81 éves)
Szőcs József (57 éves), Balázs Boglárka Rózsa (37 éves)
Csajkovszki Éva (64 éves)
Tolnai Istvánné Lázár Mária (92 éves)
Kanalas Antal (61 éves), Hortobágyi János (89 éves)
Turai Zoltán (38 éves), Gonda György Zoltán (79 éves)
Csontos Gergely (40 éves)

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszeg Város Polgármesteri Hivatala

Fontos információk,  
elérhetőségek

Isaszeg Város Polgármesteri Hivatala 
Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat telefonszáma: 28/583-100.  
E-mail: hivatal@isaszeg.hu
A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati rendje: Hétfőn 800–1200  
és 1300–1800, kedden 800–1200 és 1300–1600, szerdán 800–1200 és 1300–1600, 
csütörtökön 800–1200 és 13.00–1600, pénteken 800–1200 óra között
A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfőn 1300–1600, 
szerdán 800–1200 és 1300–1600, pénteken 800–1200 óra között
Isaszegi rendőrőrs  
0–24 óra között hívható telefonszáma: 70/387-2693
Közterület-felügyelet 
(munkaidôben hívható) telefonszáma: 70/315-2314, 70/198-6929
Isaszegi polgárőrség 70/328-4970
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 
Madách I. u. 14., telefon: 28/582-712 (munkaidőben);  
e-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu
mezôôrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302
Gyepmester, állati tetemek elszállítása: Hercig József, 20/964-3025
Isaszegi Önkéntes tűzoltóegye sület 
0–24 óra között hívható központi segélyhívószáma: 70/601-9105
Pest megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal  
Foglalkoztatási osztály 
2100 Gödöllő, Szilhát u. 53. Tel.: 28/410-175, 28/410-297. 
Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala 
2101 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514-305, 28/514-315.  
Fax: 28/514-306. Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 8.00–15.30,  
pénteken 8.00–11.30 között
temetkezés Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 30/964-7032
temetőgondnok Ecseri Pál, 30/305-8962, ecseriko@freemail.hu

SzolGáltAtóK ElÉrHEtőSÉGEI
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés 
munkaidőben a 28/520-873-as vagy a 20/329-9347-es, illetve az éjjel-nap-
pal hívható 80/625-726-os telefonszámon, valamint a kozvilagitas@el-
muszolg.hu e-mail-címen és a www.elmuszolg.hu weboldalon történhet
ElmŰ 
Hibabejelentés: 80/38-39-40; www.elmuszolg.hu
Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel kapcso-
latban vezetékes telefonról: 40/38-38-38; mobiltelefonról: 20/978-5611, 
30/978-5611 vagy 70/978-5611
Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938; mobiltelefon-
ról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.  
Rákóczi u. 18., tel.: 28/494-517
Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban: 30/378-9971
Főgáz www.fogaz.hu; telefonos ügyfélszolgálat: 06-40/474 474. 
Mérőállás bejelentése online a www.fogaz.hu/ugyfelszolgalat címen, veze-
tékes telefonról a 06-80/40-55-40-es, mobiltelefonról a 06-1/237-7777-es 
telefonszámon

Élménytábor a művelődési házban

A dózsa György Művelődési Otthon ismét megrendezi napközis nyári táborát. idén is izgalmas, élményekkel teli 
programokkal várjuk a gyerekeket. jelentkezni lehet a művelődési házban június 8-ig. A részvételi díj 22 ezer forint.

Program
Június 18., hétfő
•  Játékos ismerkedés a múzeum 

udvarán, kézműveskedés
•  Közös ebédfőzés
•  Látogatás a Hadak Útja Lovas 

Sportegyesülethez
Június 19., kedd
•  Budapest Aeropark és reptérláto-

gatás – utazás busszal

•  Ebéd – McDonald’s (önköltsé-
ges) 

•  Kirándulás a Merzse-mocsárhoz 
•  Hazaérkezés kb. 17.30 órakor
Június 20., szerda
•  Budakeszi Vadaspark – utazás 

busszal
•  Ebéd – hozott étel
•  Budakeszi Kalandpark
•  Hazaérkezés kb. 17.30 órakor

Június 21., csütörtök
•  Visegrád, királyi vár, Mátyás király 

történelmi játszópark – utazás 
busszal

•  Ebéd – Piknik vendéglő
•  Séta és önköltséges fagyizás a 

Duna-parton
•  Hazaérkezés kb. 18 órakor
Június 22., péntek
•  Kirándulás Gödöllőre, az arbo-

rétumba, kisvonatozás – utazás 
Volánbusszal

•  Ebéd a helyszínen (szalonna- és 
virslisütés)

•  Hazaérkezés kb. 16 órakor
•  Táborzárás

Hirdessen nálunk!
hirdetési áraink

hirdetési méretek  
(szélesség × magasság)

Bruttó hirdetési díj

1/1 oldal (181 × 262 mm) 31 750 Ft

1/2 oldal (fekvő: 181 × 128 mm;  
álló: 87,5 × 128 mm)

19 050 Ft

1/4 oldal (87,5 × 128 mm) 10 160 Ft

1/8 oldal (87.5 × 61 mm) 5080 Ft

1/16 oldal (87,5 × 27,5 mm) 3810 Ft

A lap hátsó borítóján megjelenő hirdetések esetében a táblázatban 
szereplő árakhoz képest 100%-os felárat számítunk fel. A hirdetés le-
adásának és befizetésének a határideje minden hónap huszadika.  
A hirdetési díj készpénzben az önkormányzat házipénztárában, il-
letve átutalással is kiegyenlíthető. Házipénztári nyitvatartás: hétfőn  
8.00–12.00, szerdán 12.00–15.00, pénteken 9.00–12.00 óra között.
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Amerre Az IsAszegIek jártAk

Fotópályázat 
Isaszegieknek Magyarországról

Készíts képet magyarország tájairól, természeti 
kincseiről, városairól, látnivalóiról, amerre jártál, és 
amit érdemesnek tartasz arra, hogy felkeltsd Isaszeg 
lakóinak az érdeklődését, vagy csak felhívd rá a figyel-
met. A legjobban sikerült pályamunkákból áll össze az 
2019-es isaszegi falinaptár, amely ötletet adhat egy 
családi kiruccanás vagy akár egy baráti társaság túra-
terveihez. 

A pályázaton való részvétel ingyenes. Kérjük a be-
küldőket, hogy a pályamunkákon ne szerepeltessék 
családjukat, illetve saját magukat. Terveink szerint a 
kép készítőjének és a képen szereplő helyszínnek a 
nevét feltüntetjük a naptárban.

Beküldési határidő: 2018. október 1.
A képeket legalább 2400 × 3200 pixel felbon-

tásban, eredeti (nem a Facebookról vagy internet-
ről letöltött) verzióban a fotopalyazat@isaszeg.hu 
e-mail-címre várjuk.

A beérkezett pályamunkákat a szerkesztői bizott-
ság bírálja és rangsorolja. A pályázattal kapcsolatban 
felmerült kérdéseket a jelzett e-mail-címen megvála-
szoljuk.
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Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

A parlagfű nagymértékű elszaporodá-
sának a közegészségügyi és gazdasági 
károsító hatása számottevő. A parlagfű 
elleni védekezés elsősorban az ingat-
lan tulajdonosának, illetve használó-
jának a kötelezettsége. A hatóságok 
feladata, hogy – amennyiben a tulajdo-
nos nem tesz eleget a kötelezettségé-
nek – a mulasztók költségén elrendelik 
az úgynevezett közérdekű védekezést, 
emellett növényvédelmi bírságot szab-
nak ki.

Ezúton tájékoztatom önöket, hogy 
június 30-ával lejár a parlagfű-mentesí-
tési türelmi idő. Ezt követően belterüle-
ten a jegyző, külterületen (az ingatlan-
ügyi hatóság által helyszíni ellenőrzésről 
felvett jegyzőkönyv tartalma alapján) a 
növény- és talajvédelmi hatóság kö-
teles hatósági eljárást indítani azokkal 
szemben, akik elmulasztották a parlag-
fű elleni védekezést.

Az élelmiszerláncról és hatósá-
gi felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény 17. § (4) bekezdése kimond-
ja: „A földhasználó köteles az adott 
év június 30. napjáig az ingatlanon a 
parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani.”

Június 30-a a törvény értelmében 
a legvégső időpont, ameddig meg kell 
akadályozni a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását. Június 30-át követően bel-
területen a jegyző, külterületen a nö-
vény- és talajvédelmi hatóság köteles 
hatósági eljárást kezdeményezni azon 
földhasználókkal/földtulajdonosokkal 
szemben, akik elmulasztották a parlag-
fű elleni védekezést.

Fontos tudni, hogy a hatósági intéz-
kedéshez (közérdekű védekezés vég-
rehajtása, bírság kiszabása) nem szük-
séges a sérelem – egészségkárosodás 
– bekövetkezése, e körben elégséges 
a védekezési kötelezettség elmulasztá-
sának június 30-a utáni megállapítása.

Amennyiben a parlagfű elleni véde-
kezési kötelezettségének a földhaszná-
ló nem tesz eleget, vagyis az ingatlan 
legalább virágbimbós fenológiai állapo-
tú parlagfűvel fertőzött, akkor közérde-

kű védekezést kell elrendelni. Ameny-
nyiben a parlagfű elleni közérdekű 
védekezést kultúrnövény károsodása 
nélkül nem lehet elvégezni, a parlag-
fű elleni közérdekű védekezés abban 
az esetben rendelhető el, ha az adott 
területen a kultúrnövény tőszáma nem 
éri el az agronómiailag indokolt tőszám 
ötven százalékát, és a parlagfűvel való 
felületi borítottság meghaladja a har-
minc százalékot. A parlagfű elleni kö-
zérdekű védekezés végrehajtásának, 
valamint az állami, illetve a közérdekű 
védekezés költségei megállapításának 
és igénylésének részletes szabályairól 
szóló 221/2008. (VIII. 30.) kormány-
rendelet értelmében a közérdekű vé-
dekezést belterületen a jegyző, kül-
területen, Pest megye és Budapest 
területén a Pest Megyei Kormányhiva-
tal Érdi Járási Hivatala (a továbbiakban: 
növény- és talajvédelmi hatóság) ren-
deli el.

A jegyző által elrendelt közérdekű 
védekezést az általa megbízott vállal-
kozók végzik. Nem kerül sor a vállal-
kozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az 
ügyfél időközben maga eleget tesz a 
kötelezettségének. A közérdekű véde-
kezéssel kapcsolatban felmerült költ-
ségeket az ügyfélnek kell megfizetnie. 
A növényvédelmi bírság kiszabására 
a növény- és talajvédelmi hatóság jo-
gosult, ezért a közérdekű védekezés 
elrendelését követően a jegyző az 
ügyben keletkezett iratokat továbbítja 
az eljárásra jogosult hatóságnak. A nö-
vényvédelmi bírság alapja a parlagfű-
vel fertőzött terület nagysága. A bírság 

mértéke belterületen és külterületen is 
egyaránt 15 ezer forinttól ötmillió forin-
tig terjed.

A parlagfűvel fertőzött lehet me-
zőgazdasági kultúrnövénnyel borított 
terület, nem mezőgazdasági terület 
(elhanyagolt telkek, építési területek) 
vagy nem művelt, elhanyagolt vala-
mikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti 
ingatlanok, valamint a vonalas létesít-
mények (utak, vasút) melletti sávok. 
A  védekezési kötelezettségét nem 
teljesítő földtulajdonos/földhasználó a 
bírságon túl vele szemben elrendelt kö-
zérdekű védekezéssel – elrendeléssel 
és végrehajtással – kapcsolatosan fel-
merülő költség megtérítésére is kötele-
zett. A költség köztartozásnak minősül. 
A  közérdekű védekezés elrendelése 
után minden esetben növényvédelmi 
bírság kiszabására kerül sor az élel-
miszerlánc felügyeletével összefüggő 
bírságok kiszámításának módjáról és 
mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) 
kormányrendelet alapján.

Arra tekintettel, hogy a parlag-
fű-mentesítés minden állampolgár 
közös érdeke, és eredményt csak ösz-
szefogással, illetve közös felelősségvál-
lalással érhetünk el, kérem, tegyenek 
eleget az említett jogszabályi kötele-
zettségüknek. Ugyanakkor szükséges 
figyelemmel lenni arra is, miszerint 
nem elegendő az, hogy június 30. 
napjáig valaki lekaszálta a szennyezett 
földterületet, hanem azt tiszta, parlag-
fűmentes állapotban a vegetációs idő-
szak végéig meg kell őrizni.

Pest Megyei Kormányhivatal


