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A Nemzeti Összetartozás Napján
Városunkban már 2007-ben kezdetét vette a megemlékezés a trianoni gyászról a helyi Fidelitas kezdeményezésére,
2009-ben pedig civil és egyéni kezdeményezésre felavattuk
Fésûs Károly alkotását a Hôsök és Nemzedékek Emlékparkjában. Hagyomány teremtôdött, és városi rangra emelkedett
ez az emlékezés, amikor a 90 éve igazságtalanul elszakított
nemzetrészeinkre, megcsonkított országunkra gondolunk.
A Mûvelôdési Otthon lelkiismeretes szervezésében megható, lelkeket felrázó megemlékezésen vehettünk részt.
A Csata táncosainak gyertyás jelenete elementáris erôvel hatott, a Gaudium Carminis Kórus éneke tette még emlékezetesebbé a mûsort. Hatvani Miklós polgármester magával ragadó, hazafias szónoklatában a történelmi visszatekintés mellett
a jelenre és a jövôbe irányította figyelmünket ekképpen:
„Egyesek azt hangoztatják, hogy amíg ultimátumok, fenyegetések és hasonló körülmények között jött létre egy
szerzôdés, sem jogilag, sem erkölcsileg nem kellene érvényesnek lennie. Mások szerint a békediktátum azért érvénytelen, mert megsérti az önrendelkezés jogát. De a fô szempont sajnos az, hogy egyoldalúan nem lehet semmisnek
nyilvánítani, fôleg visszamenôleg 90 év után.

Használjuk erônket és tehetségünket arra, hogy a diktátum okozta veszteségeket a kor nyújtotta új lehetôségek
szerint enyhítsük: segítsük a kisebbségi sorban élô magyarok közösségeinek fennmaradását és nemzetünk országhatárok fölötti összetartását. Ennek nagyon fontos állomása,
hogy a most alakult parlament elsöprô többséggel június
4-ét, az 1920. évi trianoni békediktátum napját a Nemzeti
Összetartozás Napjává nyilvánította, valamint megszavazta
a határon túl élô magyarok kettôs állampolgárságát lehetôvé tevô törvényt.”
A lelki összetartozás kifejezéseként a Szent István római
katolikus templomban a hallgatóság közös imádkozáson vett
részt.
Ugyanebbôl az alkalomból felavatták a Kárpát-Haza kicsi templomát Verôcén, amelynek ajtaja nyitva áll a keresô,
az imádkozni akaró és az ország megújulásáért tenni akaró
emberek elôtt. Az eseményen, valamint Bernecebarátiban, a
hármashalom–kettôskereszt emlékmû avatásán ôrt álltak a
Történelmi Vitézi Rend isaszegi tagjai is.
dr. Székelyné Opre Mária

Ûj utcanevek a városban
A Képviselô-testület a júniusi ülésen a közelmúltban megnyitott három utcának adott nevet. Az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság javaslata alapján két területet isaszegi
hírességrôl, Dr. Barabás Gézáról és id. Szathmáry Zoltánról,
egyet pedig a lakók kérését figyelembe véve Szent Erzsébetrôl nevezett el. A kiválasztásánál fontosnak tartottuk, hogy
végre olyan emberekrôl is nevezzünk el utcát, akik helyi értékeket hoztak létre.
A leendô Szent Erzsébet utcát jómagam is szívügyemnek
tekintem, mert több éves huzavona alapján sikerült a lakókkal közösen elérnünk, hogy a terület végre méltó elnevezést
kapjon. Ehhez a névhez azért ragaszkodtunk, mert 2006-ban
a 800 éves Szent Erzsébet jubileumi évében került az utca
megnyitásra, valamint a mellette lévô Szent László utcanévhez is jól igazodik.
Dr. Barabás Géza
Isaszeg egyik kiemelkedô orvosa dr. Barabás Géza volt, aki a
fôvárosban született, és iskoláit is ott végezte el. Kétéves gyakorlat után, 1929-ben került magánorvosként Isaszegre, és itt
gyógyított 1964-ig, nyugdíjba meneteléig. Ô nem csupán a
betegségek gyógyításával foglalkozott, hanem a megelôzésre, az emberi környezet megjavítására is törekedett. Korszerûsítette a község egészségügyi ellátottságát: megindította a
zöldkeresztes mozgalmat, nagy figyelmet fordított a csecsemôvédelemre, megvalósította az iskolások rendszeres orvosi
vizsgálatát, a gyermekfogászatot, megszervezte a helyi Vöröskeresztet, közremûködött a népfürdô létesítésében. Gyógyító munkájában kiemelkedô szerepet kapott a tüdôbaj leküzdése. Közmegbecsülésnek örvendô orvos és közéleti ember
volt, aki egész életében Isaszeg felemelkedésén fáradozott.
néhai
Szathmáry Zoltán
Szathmáry Zoltán, mindenki szeretett Zoli bácsija tanult mesterségét
tekintve hentes és mészáros volt. A szomszédos Gödöllôn született,
és már felnôttként került
a községbe, mégis igazi lokálpatrióta lett. Lelkesen bekapcsolódott a helyi közéletbe, református egyházának gondnoka, a cserkészcsapat szervezôje. Szabadidejének minden
percét barátaival a múlt emlékeinek gyûjtésére szentelte.
A centenáriumi ünnepségeknek fô mozgatója és szervezôje. Az iparosköri székház és a református templom felépíté-

sében elévülhetetlen érdemei voltak. A múlt század végétôl létezô ´48-as-kultusznak ébrentartója, a magyar–lengyel
baráti kapcsolatok kovácsa lett. A helyi múzeum létrehozása Szathmáry Zoltán jelentôs alkotásai közé tartozik. A Falumúzeumnak 1967-es megnyitásától 1984-ig vezetôje
volt. 1969-ben megszervezte az azóta is kitûnôen mûködô
Múzeumbarátok Köre egyesületet. Irányította nagy álmának
megvalósítását, a Falumúzeum 1982-es felépítését. Megindította az Isaszegi Adattári Közlemények sorozatot, melynek
lapjain saját és a múzeum köré csoportosult helytörténészek kutatásait, dolgozatait tette közkinccsé. A hálás utókor
a múzeum falán 1991-ben elhelyezett emléktáblával, a késôbbiekben mellszobor állításával tisztelgett a község jeles
polgára elôtt a múzeum kertjében.
Szent Erzsébet
1207-ben született, a legnagyobb valószínûség szerint Sárospatakon. Bátyja
késôbb IV. Béla néven lett
magyar király. Erzsébet
korán elkezdte a vezeklô
életmódot: gyakran böjtölt,
ostorozta magát. Éjjelente gyakran virrasztott. Elsô
gyermekének
születése
után menedékhelyet alapított árva gyerekek részére,
szegényeket segített. Második gyermeke születése után hálából 28 ágyas kórházat alapított, ahol maga is segített a betegápolásban. Az éhínségek,
járványok okozta sebeket orvosolni igyekezett, kinyittatta az
éléstárakat a szegények ellátására. Maga is mértéktartóan élt.
Erzsébet három nappal elôbb megmondta halálának napját. Sírja mellett számos csodás esemény történt. IX. Gergely
pápa avatta szentté 1235-ben.
Szilárdi László

Az országgyûlési képviselô
fogadóórája
Vécsey László, a 4. számú választókerület országgyûlési képviselôje fogadóórát tart a tisztelt választópolgárok
részére, hogy személyesen is elérhetô legyen számukra.
Helye: Isaszeg, Polgármesteri Hivatal, Rákóczi u. 45.
Idôpontja: 2010. július 20. kedd, 18 órától.

A lap kiadója az LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Szilárdi László. Szerkesztô: dr. Székelyné Opre Mária.
Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea. Fotók: dr. Székelyné Opre Mária.
Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi út 45. Telefon: 28/583-111 • E-mail: hivatal@isaszeg.hu • web: www.isaszeg.hu
A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva.
Hirdetésfelvétel: a 70/387-2694 telefonszámon vagy a szekely.opremaria@gmail.com e-mail címen minden hónap 20-áig.
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Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Tanévzárás iskolaátadással

Különleges, formabontó tanévzáró ünnepség tanúi lehettek
a Damjanich János Általános Iskolában a diákok, nevelôk,
szülôk, nagyszülôk, vendégek, a város vezetése, a Képviselô-testület tagjai. Június 21-én került sor ugyanis a már
korábban birtokba vett iskola
hivatalos átadására. Sajtótájékoztatón ismertette Hatvani
Miklós polgármester, Everling Róbert alpolgármester és
Koháry Orsolya az „Isaszeg
Damjanich János Általános
Iskola felújítása és bôvítése,
hátrányos helyzetû tanulók
eredményesebb oktatása és
speciális tagozat jobb elhelyezése érdekében c. projekt
átadása” kapcsán az iskola
felépülésének körülményeit,
pénzügyi adatait, megköszönve minden közremûködô
munkáját. Boa László, a beruházást kivitelezô Revcolor Kft.
ügyvezetô igazgatója is jelen
volt az ünnepségén.
Ezt követôen az udvari
színpadon zajlott az átadási ceremónia és a tanévzáró
ünnepség. Hatvani Miklós
polgármester ünnepi beszédében Hamvas Bélát idézte a
kultúrával együtt járó kötele-
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zettségrôl, ami iránymutatást
adott a testületnek is, hogy
vállalja az iskola építését.
Azokról sem feledkezett
meg, akiknek a munkája, odaadása nélkül aligha lennénk
ma itt: „…Koháry Orsolya
igazgató asszony, Everling
Róbert alpolgármester, Padányi József építésügyi és
beruházási
osztályvezetô,
Könczöl Gábor, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Klincsek
Attila képviselô tevékenysége
nélkülözhetetlen volt a beruházás szempontjából. Köszönöm a Damjanich János Általános Iskola kollektívájának, akik a lehetetlen, sôt méltatlan
körülmények ellenére is megoldották a rájuk hárult feladatokat. Köszönöm a Római Katolikus Egyháznak és a Vállalkozók Isaszegi Egyesületének a segítségét, hogy helyiséget
biztosítottak az oktatás lebonyolításához az építkezés ideje
alatt…”
Polgármester úr a nyári szünidôre mindenkinek, aki az
oktatásban részt vesz, csodálatos élményeket, jó pihenést,
feltöltôdést kívánt.
Az éppen kedvezô idôjárás, a hangulatos és ötletes pedagógusi szervezés mellett a gyermekek megható szereplése
tette még emlékezetesebbé ezt a délutánt.
dr. Székelyné Opre Mária

Díjátadás
A „100 éves iskola” Alapítvány Kuratóriuma a 2009/2010
tanévben immár második alkalommal írt ki pályázatot a
Damjanich János Általános Iskola tehetséges, példás magatartású, jó közösségi munkát végzô tanulói részére tanulmányi ösztöndíjra. 50 pályázat érkezett az alapítványhoz, melybôl a kuratórium tagjai a következôket támogatták 10 000
Ft-os ösztöndíjjal:
Bilász Viktória 2.a
Borsós Beáta 6.a
Cseh Eszter 2.a
Fehér Kyra 4.a
Gyurik Lilla 5.a
Hanák Boglárka 1.a
Hertelendy Kitti 6.a
Jakab Julianna 2.b
Konkoly Elíza 8.b
Nagy Vanessza 8.b
Sárvári Natália 8.a
Zemen Adrienn 1.a
Gratulálunk a nyerteseknek, jó pihenést kívánunk a nyárra!
Tóthné Ludman Ilona, a kuratórium elnöke
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Hirdetmény
Útépítési érdekeltségi hozzájárulás
Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselô-testülete az Isaszegen 2009. augusztus és 2010. június hónap között megvalósult, egy érdekeltségi egységet képezô „16 utca” útépítés beruházás (Magyar utca, Vágóhíd utca, Mátyás király utca
[Dózsa és Benkovics utca között], Arany János utca, Bercsényi utca, Táncsics utca, Botond utca, Tompa Mihály utca, Diófa
utca, Hétvezér utca, Kinizsi utca, Bem utca [Hold és Báthory utca között], Deák Ferenc utca, Erkel Ferenc utca, Nap utca
[Bercsényi utca és ESE intézmény között], Marcsányi utca) befejezésének napját 2010. év június 20. napjában határozza
meg, megállapítja, hogy a beruházás elkészült, és azt befejezettnek nyilvánítja.
Az egy érdekeltségi területet képezô „16 utca” útépítés beruházásra vonatkozó útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének szerzôdésszerû teljesítési határnapját 2010. július 30. napjában határozza meg.
Fentiek értelmében az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére vonatkozó együttmûködési megállapodásban
vállalt kötelezettséget, vagyis a hozzájárulás teljesítésére vonatkozó választott megfizetési módozat elsô részletét, illetve az
egyösszegû megfizetést 2010. július 30-i határnapig kell teljesíteni.
Felhívjuk azok figyelmét, akik az útépítési együttmûködésben a részvételt nem vállalják, együttmûködési megállapodást
nem kötnek, vagy a megkötött együttmûködési megállapodásban vállalt kötelezettségét elmulasztják, vagy az útépítési
érdekeltségi hozzájárulást önként nem fizetik meg, határozattal kötelezik az útépítési érdekeltségi hozzájárulás 30 napon
belüli megfizetésére.
Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére vonatkozó együttmûködési megállapodást az útépítésben érdekeltek, illetve akik még eddig nem kötötték meg, szankció nélkül 2010. július 30-ig köthetik meg.
Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésével kapcsolatosan felmerülô kérdések esetén készséggel állunk rendelkezésre a 28/583-110 telefonszámon, vagy a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási idejében.
Szeretnénk megköszönni a lakosságnak, hogy az útberuházással járó kiadásokat felvállalta, ezáltal is
hozzájárulva és segítve városunk fejlôdését, korszerûbbé tételét, lakhatóbbá válását.
Isaszeg Város Önkormányzat Képviselô-testülete

A kommunális adó módosítása
A magánszemélyek kommunális adó kivetésének felülvizsgálata folyik, mely során az útépítési együttmûködési megállapodást kötô állampolgárok adókötelezettségét vizsgáljuk.
A napi ügyintézés során felmerültek olyan problémák, amelyeknek a lakosok számára kedvezô elbírálásához a magánszemélyek kommunális adó rendeletének módosítása szükségessé vált.
A ma hatályos helyi rendelet részletezi az adófizetés alóli
mentességet, amit az adóalanyisághoz kapcsol. Több esetben találkoztunk azonban olyan útépítési együttmûködési
szerzôdéssel, ahol az együttmûködési megállapodást aláíró
félnek nincs tulajdonrésze az ingatlanban, tehát ô nem lehet
adóalany. Így azonban a tulajdonos adóalany sem kaphat
mentességet annak ellenére, hogy fizetik, vagy már teljes
egészében kifizették az úthozzájárulást. Jelenleg három eset
merült fel, ez kb. 3%-a az eddig beadott bevallásoknak. Valószínûsíthetô, hogy a késôbbiekben hasonló arányban jelentkeznek ehhez hasonló vagy más egyedi problémák, amelyek
a következôk lehetnek:
• Az útépítési együttmûködési megállapodást aláíró fél a
gyermek, aki nem tulajdonos. Az ingatlan a szülô tulajdona, és mindketten az ingatlanban laknak.
• Az útépítési együttmûködési megállapodást aláíró fél a
gyermek, aki nem tulajdonos. Az ingatlan a szülô tulaj-
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dona, és ô lakik benne. A gyermek nem lakik ott, esetleg
nem is isaszegi lakos.
A mentes személy a mentesség ideje alatt az ingatlanát
elidegeníti, és Isaszeg illetékességi területén másik ingatlant vásárol.
Az útépítési együttmûködési megállapodást aláíró fél az
élettárs, akinek nincs tulajdonrésze az ingatlanban. A tulajdonos szeretné igénybe venni a mentességet.

Fentiekben vázolt esetek miatt szükségessé vált a Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 9/1996. (VI. 12.) számú
helyi rendelet módosítása, amibôl idézünk:
„A 2.§-ban foglalt kommunális adó mentesség az
adóalanyt megilleti abban az esetben is, ha az útépítési
együttmûködési megállapodást az adóalany Ptk. 685.§.
b.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozója kötötte
meg. Megilleti továbbá akkor is a mentesség, ha az érdekeltségi hozzájárulást megállapodás megkötése nélkül az
adóalany Ptk. 685.§. b.) pontja szerinti közeli hozzátartozója fizette meg.
E rendelet 2010. július 1. napjával lép hatályba, de
rendelkezéseit 2005. június 22-tôl kell alkalmazni.”
Polgármesteri Hivatal Adóiroda
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Tájékoztató a júniusi Képviselô-testületi ülésekrôl
• Városunk 2010. évi útépítési koncepciója keretében
megtervezendô belterületi utak tervezésére Zsilák
Zoltán tervezô (5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 3.)
2 644 000  Ft  +  ÁFA összegû árajánlatát fogadták el.
A Testület úgy döntött, hogy a megtervezendô 10 belterületi utca tervezését megelôzôen – a nyertes tervezôvel és az érintett utcák lakói tapasztalatinak kikérésével – mûszaki helyszíni szemle lefolytatását rendeli el.
A helyszíni szemlére a Képviselô-testület tagjai is meghívást kapnak. A Képviselô-testület felkérte a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot a mûszaki helyszíni szemle tapasztalatait figyelembe véve
a részletes feltételrendszer kidolgozására. Az alábbi
utcák megtervezésére kerül sor: Báthory utca (Kossuth utca – Kölcsey tér összekötés), József Attila utca,
Liget utca, Akácfa utca, Május 1. utca (Dózsa György
utca – Béke tér), Május 1. utca (Béke tér – Benkovics
utca), Petôfi Sándor utca, Jókai Mór utca, Nádor utca,
Belsômajor utca, Klapka utca.
• A Képviselô-testület jóváhagyta a rendkívüli idôjárás következményeként megrongálódott Diófa utcai útszakasz
helyreállítására a Scorpio Trans Kft.-vel megkötött vállalkozási szerzôdést 1 172 150  Ft  +  Áfa összegben. Sikeres vis maior támogatási alap igénylése esetén 586 075
Ft  +  Áfa, sikertelen igénylés esetén a pénzügyi fedezetet
a költségvetés 2010 évi tartalék keretébôl biztosítja.
• Módosította a Testület az Isaszeg Város napja ünnepség
programját, mivel külsô körülmények miatt nem sikerült
a kitûzött idôpontra a Nemzedékek Parkját kialakítani. Az
ünnepségen kerül sor az „Isaszeg város kitûnô tanulója”
díj átadására. A 8. oldalon olvashatóak a részletek.
• Az Aprók Falva Bölcsôdében játékok beszerzését támogatta Turányi Lászlóné képviselô asszony. Az Isaszeg Mûvészeti Alapítványt támogatatta Magyari Oszkár képviselô úr.
• A Képviselô-testület két ülés között történt fontosabb
eseményeirôl, intézkedéseirôl szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul vette, a megtett intézkedéseket jóváhagyta.
• Az autóbusszal végzett helyi személyszállításra vonatkozó
pályázat eredményérôl és a helyi személyszállítás
közszolgáltató megbízásáról hozott döntés értelmében:
2010. augusztus 1-tôl 2018. július 31-ig, a testület
az ISA-GROUP Kft. (1073 Budapest, Erzsébet krt. 58.
székhelyû) pályázót bízta meg. A szolgáltatáshoz 340 000
Ft  +  ÁFA/hó hozzájárulást biztosít.
• Elfogadta a Testület az Isaszegi Védônôi Szolgálat 2009.
évi beszámolóját.
• Tudomásul vette a Testület Hanák Sándornak, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság külsô tagjának bizottsági tagságáról történô lemondását. Az ôszi önkormányzati választásokig nem kívánja betölteni a helyét új taggal.
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• Eldöntötte a Testület, hogy a 2004–2005-ös években
megvalósult belterületi útépítések garanciális hibáinak kijavítására – a Vakond Kft. kötelezettségének elmulasztása
miatt – a 22.G.21.958/2009. ügyszámon megkezdett peres eljárást folytatja.
• Az önkormányzat által fenntartott intézmények nyári karbantartására beérkezett pályázatok elbírálásra kerültek, a
kivitelezô cégek elkezdhetik a munkákat.
• A Damjanich és a Klapka iskolák 2010/11-es tanévi órakeretét és pedagóguslétszámát szakértôi vélemény alapján
elfogadta a Testület. Jóváhagyták mindkét iskola elôzetes
tantárgyfelosztását az új tanévre vonatkozólag azzal a kikötéssel, hogy azokat a meghozott döntések értelmében
korrigálják.
• Az Önkormányzat folyamatban lévô beruházásairól 2010.
május 6. és 2010. június 7. közötti idôszakra szóló beszámolót elfogadta a Testület.
• A Képviselô-testület az Isaszeg belterület 1056/5 hrsz. utcákat – Aulich, Kossuth Lajos, Móricz Zsigmond és a Nagy
Sándor utcák által határolt területen – Szatmáry Zoltán utca
névvel, a 1959; 3833 és 3874 hrsz. utcát – a Béke tér és
Április 6. utca között található – dr. Barabás Géza utca névvel, a belterület 2247/2 hrsz.-ú ingatlant – Harsányi utca,
Mátyás király utca, Benkovics utca és Szent László utcák
által határoltat – Szent Erzsébet utcanévvel nevezi el.

Felhívás
Városunkban a helyi televízió adásai minden héten
pénteken 1800–1900 óráig, az ismétlések vasárnaponként 900–1000 óráig tekinthetôk meg.
Szilárdi László,
az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke
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Második forduló
Korábban fényképes beszámolóval örvendezettük meg az
olvasókat az isaszegi szennyvíztelep már elkészült látványterveirôl. Azóta jelentôs esemény történt, mert a szennyvíztisztítóra a vízjogi létesítési engedély kiadásra került – igaz,
feltételekkel – többek között az MNV Zrt. tulajdonosi hozzájárulásának beszerzési kötelezésével. Mindazonáltal elmondható, hogy bár jelentôs csúszással, de minden engedély rendelkezésre áll a beruházás megvalósításához, illetve
a második fordulós pályázati anyag elkészítéséhez. A dokumentáció készítése teljes erôvel történik, az engedélyekben
tett kikötések szerint a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és Költség–Haszon elemzés (RMT/CBA) átdolgozása
folyik, amely része a pályázati dokumentációnak. A tervezettek szerint június végére az említett anyag elkészül, és
a július 5-ig (NFÜ benyújtási határnap) történô beadásnak
nem lesz akadálya.
Padányi József, építésügyi és beruházási osztályvezetô

Az esôzések után
Az elmúlt hetek esôzései Isaszeget sem kerülték el, szerencsénkre a lehulló hatalmas vízmennyiség nem okozott katasztrofális problémákat. Városunk földrajzi elhelyezkedése
szerencsésnek mondható, de például a Bartók Béla utcai
telkeken, amelyek a vízelvezetés szempontjából a város mélyebb pontjain találhatóak, nagyobb mennyiségû víz gyülemlett fel. Az itt található telkeket árok ásásával védtük meg
a további csapadékvíztôl, ezt követôen az Isaszegi Vízmûtôl
és a PVOP-tól kölcsönkapott nagyteljesítményû szivattyúkkal
megkezdtük a terület vízmentesítését. A Damjanich iskola
pincéjében szintén magasra emelkedett a talajvíz szintje,
ami nagy problémát
jelent. Nem kis feladat a város közterei,
utcái füves területének nyírása, ezen
munkáknál is gondot jelentett az, hogy
sokszor esett az esô,
ami miatt nem lehetett megfelelô ütemben dolgozni.
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Fontos feladat az intézmények nyári karbantartása is.
Az idei évben a városüzemeltetési osztály dolgozói végzik
el a munkák nagy részét, így a festést, mázolást, parkettacsiszolást, valamint járdák építését, kerítések javítását. A fûtôrendszerek karbantartását az elmúlt évekhez hasonlóan
külsô, szakképzett, megfelelô jogosítványokkal rendelkezô
szakemberekre bízzuk. A nyári idôszakban az intézmények
fûtési rendszerét is érdemes átvizsgálni, és a télen tapasztalt
hibákat kijavíttatni. A fûtés megkezdése után ez már sokkal
nehezebb feladat. A nyáron elvégzett karbantartás, netán a
fûtéskorszerûsítés sok felesleges bosszúságtól és költségtôl
kímélhet meg bennünket.
Horváth István, városüzemeltetési osztályvezetô

Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Kisebbségi önkormányzati választás
A települési kisebbségi önkormányzati képviselôk 2010.
évi választásával kapcsolatosan tájékoztatjuk a tisztelt választópolgárokat.
A Helyi Választási Iroda vezetôje: dr. Busai György, jegyzô. Címe: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.
A kisebbségi választói jegyzékbe való felvétel iránti kérelem begyûjtésére rendszeresített gyûjtôláda az alábbi
címen található: Polgármesteri Hivatal (5. számú iroda)
2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.
Választójog a nemzeti és etnikai
kisebbségek települési önkormányzati
képviselôinek választásán
Amennyiben Ön a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott (bolgár, cigány, görög,
horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kisebbséghez tartozik, 2010 ôszén
ismét lehetôsége lesz részt venni a helyi önkormányzati
választásokkal azonos napon megtartásra kerülô települési
kisebbségi önkormányzati választáson. Kisebbségi választójogának gyakorlásához összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat, melyek az alábbiak.
A települési kisebbségi önkormányzati választáson az a
polgár szavazhat, aki a fent felsorolt 13 kisebbség egyikéhez tartozik, és a kisebbséghez tartozását nyilatkozatával
vállalja, 2010. október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar
állampolgár, a helyi önkormányzati képviselôk és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik, szerepel
a kisebbségi választói jegyzékben. Az említett feltételeknek
meg kell felelnie a jelöltként indulni kívánó személynek is.
A kisebbségi választói jegyzék
A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételét 2010. július
15. napján 16 óráig kérheti a lakóhelye szerinti település
jegyzôjétôl az erre rendszeresített kérelemnyomtatványon.
Kérelmét a Polgármesteri Hivatal épületében található gyûjtôládába dobhatja be, vagy levél útján juttathatja el a jegyzôhöz. A levélnek július 15-ig meg kell érkeznie.
A választópolgár felvételét csak egy kisebbség választói jegyzékére kérheti, ellenkezô esetben valamennyi kérelme érvénytelen. A jegyzô július 15-ig dönt a kérelmezô
kisebbségi választói jegyzékbe vételérôl. Ha Ön a kérelemnyomtatványt hiánytalanul kitölti, továbbá magyar állampolgársággal, és a helyi önkormányzati képviselôk és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik, a jegyzô
felveszi Önt az adott kisebbség választói jegyzékébe.
A kisebbségi választói jegyzékkel kapcsolatos
jogorvoslat
Ha a kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt a jegyzô megtagadja, errôl Önt haladéktalanul értesíti. A kisebbségi választói jegyzékbe vételt megtagadó döntés ellen a
határozat kézhezvételét követô 3 napon belül nyújthat be
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kifogást a határozatot hozó jegyzôhöz. Amennyiben a jegyzô helyt ad a kifogásnak, módosítja a kisebbségi választói
jegyzéket. Ha a kifogásnak nem ad helyt, azt a beérkezését
követô napon automatikusan megküldi a helyi bíróságnak.
A választás kitûzése
A kisebbségi önkormányzati választást akkor tûzi ki a helyi
választási bizottság, ha a településen az adott kisebbség
választói jegyzékében szereplô kisebbségi választópolgárok
száma a választás kitûzésének napján eléri a 30 fôt.
Jelöltállítás
Jelöltet csak olyan – az egyesülési jogról szóló törvény szerinti, közhasznú vagy nem közhasznú – társadalmi szervezet állíthat, amelynek a választás évét megelôzô legalább 3
éve alapszabályában rögzített célja az adott kisebbség képviselete. Független jelöltek indulására a törvény nem biztosít lehetôséget. Jelölt csak a lakóhelye szerinti kisebbségi
választói jegyzékben szereplô választópolgár lehet. A választópolgár – lakóhelyétôl függetlenül – bármely településen jelölhetô. A lakóhelytôl eltérô településen jelöltként
történô nyilvántartásba vételnek nem akadálya, ha a jelölt
lakóhelyén nem kerül sor települési kisebbségi önkormányzati választás kitûzésére.
A jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja az adott
kisebbség képviseletét, ismeri az adott kisebbségi közösség
nyelvét, ismeri az adott kisebbségi közösség kultúráját és
hagyományait, korábban volt-e más kisebbség kisebbségi
önkormányzatának tagja vagy tisztségviselôje. A jelölt nyilatkozata nyilvános, azt bárki megismerheti.
Szavazás
A szavazásra településenként e célra létrehozott, önálló
szavazókörben kerül sor, melynek címérôl és a szavazás
idôpontjáról a jegyzô értesítôt küld. A szavazólapon az érintett kisebbség minden jelöltje feltüntetésre kerül, kisorsolt
sorrendben. A települési kisebbségi önkormányzat képviselô-testülete öttagú, ezért szavazni legfeljebb öt jelöltre lehet. Képviselôk a legtöbb szavazatot kapott jelöltek lesznek.
Személyes és különleges adatok kezelése
a kisebbségi választáson
A választás során a személyes és különleges adatok kezelése mindvégig az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelô
módon történik. A törvény meghatározza az adatkezelés
célját és az adatkezelôk körét is. Ennek megfelelôen a kisebbségi választói jegyzék – a számadatok kivételével –
nem nyilvános, abba csak a választási iroda, a választási
bizottság és a bíróság tekinthet bele feladatainak végrehajtása érdekében. A kisebbségi választói jegyzék a szavazás
eredményének jogerôssé válását követôen haladéktalanul
megsemmisítésre kerül.
A Helyi Választási Iroda
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Gyógyításunk érdekében
A pályázati támogatással megvalósuló Aulich utcai orvosi rendelô átalakításáról és felújításáról már több
alkalommal tudósítottuk a lakosságot. Pénzes János
alpolgármestert kérdezem arról, miként alakult a beruházás, elkezdôdött-e már ténylegesen a felújítás.
– Mire számíthatnak a
Tordai doktor úr háziorvosi
körzetéhez tartozó lakosok?
– Képviselô-testületi határozat alapján tárgyalásos
közbeszerzési eljárás során a
kivitelezés nyertesérôl a Képviselô-testület döntött. Az eljárás nyertesével – Gödöllô
Építô Zrt. – a 2010. június 4-i
eredményhirdetést követôen
a húsz nap moratórium leteltével nyílott lehetôség a vállalkozási szerzôdés aláírására. A Városüzemeltetési Osztály
szervezésében megtörtént a rendelô átköltöztetése a Klapka
iskola volt igazgatói lakásába, ami most nyelvi laborként üzemelt. Az ideiglenes rendelôben minden feltétel biztosított
a betegek orvosi ellátásához, valamint az ügyeleti szolgálat
számára is. A tényleges kivitelezési munka június 28-án, a
munkaterület átadásával indulhatott el.
– A munka gördülékenységére szeretnék rákérdezni. Elképzelése szerint várható-e elôre be nem tervezett
munkálat, tennivaló, vagy a tervezés szerint egyenes az
út a kivitelezésben?
– A munkálatokat kivitelezési ütemterv alapján végzi
majd az építô cég a polgármesteri hivatal és a megbízott
mûszaki ellenôr felügyelete mellett. Ezt egészíti ki a jól bevált
módszer, miszerint önkormányzati képviselôkkel személyesen is részt veszünk a munka koordinálásában. Az építés
során a fôfalakon és a tetôszerkezeten kívül szinte minden
átalakításra kerül. A két rendelô kialakításán túl teljes hôszigetelés, új fûtési rendszer, új belsô közmûhálózat készül, és
végre a mozgáskorlátozottak számára is megközelíthetô lesz
az intézmény.

– A rendelô környékének rendbetételére gondoltak-e?
– A keskeny utcában nagyon nagy a gépkocsiforgalom.
Az iskola és az orvosi rendelô is nagy gépkocsimozgást indukál. A parkolási gondokon talán valamelyest enyhíteni fog
az udvarban kialakításra kerülô parkoló. Ami a munkálatokkal
járó gépjármûforgalmat illeti, ez némi kellemetlenséget fog
okozni, ezért kérem, és elôre is köszönöm az ott lakók megértését és türelmét.
– Az itt élôk és az orvosi ellátást végzôk számára
talán a legfontosabb, hogy mikorra fejezôdik be a felújítás.
– A rendkívül csapadékos tél és tavasz városunkban sok
egyéb munkát hátráltatott, reméljük, itt nem okoz majd gondot az idôjárás. Szeretnénk minél elôbb átadni a lakosságnak az új rendelôt, a szerzôdés szerint ez az idôpont 2010.
szeptember 30.
dr. Székelyné Opre Mária

Bölcsôdeátadás
Isaszeg Város napján
A Képviselô-testület határozatot hozott Isaszeg Város Napja ez évi, második évfordulós megünneplésérôl. A korábban
kihirdetett programok között szerepelt a Nemzedékek Parkjának avatása, tölgy emlékfák ültetése, emléktáblák elhelyezése. Az önkormányzat parképítési pályázat nyerteseként kívánja kialakítani a park területét, amihez a kitûzött idôre nem
érkezett meg az állami hozzájárulás, ezért az építés késik. Az
így tervezett programra a Nemzedékek Parkja átadásával egy
idôben kerül majd sor. Helyette ünnepi képviselô-testületi
ülést szerveznek a honanyák és honatyák ebbôl az alkalomból a Városházán július 3-án. Az ünnepi ülésen kerül sor az
„Isaszeg város kitûnô tanulója” díj átadására, valamint Pénzes János alpolgármester beszámol az Aprók Falva Bölcsôde
építkezésérôl. Az ülést követôen kerül átadásra a felújított
épület. A bölcsôdei nyári szünet után nem csak a megújult,
megszépült környezet, de új berendezések is fogadják majd
a kicsinyeket.
Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre az ünnepség alkalmából a Testvértelepüléseink képekben címû kiállítást rendezte meg a múzeumban, amelyrôl lapunk 13. oldalán olvashatnak.
(oprem)

telefon: 20/851-4368
web: www.la4.hu
e-mail: la4@la4.hu

minden, ami nyomda
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Pedagógus Szolgálati
Emlékérmet vett át

Egy szál virág,
egy köszöntô vers

Tóth Józsefné, Terike óvónôként 1976-ban kezdte munkáját az isaszegi II. sz. Napköziotthonos Óvodában, amely ma
Bóbita Óvoda. A pedagógus
pályán 28 évet töltött, ebbôl
17 évig óvodavezetôként dolgozott. Munkáját lelkiismeretesen, hittel, odaadással végezte.
A törvényesség betartásával,
igényes nevelômunkára törekedve, szakmailag magas színvonalon irányította óvodánk
mûködését.
Munkáját áthatotta az intézmény iránti felelôsség és a
gyermekszeretet. Fontosnak tartotta a gyermekek személyiségének optimális fejlesztését, az ehhez szükséges tárgyi és
személyi feltételek megteremtését.
Törekedett jó és tartalmas munkakapcsolat kialakítására,
ápolására az óvoda fenntartójával, társadalmi szervezetekkel
és társintézményekkel. A gyermekek szülei is bizalommal
fordulhattak hozzá.
Irányításának, sikeres munkájának eredményeként az
óvodapedagógusok társadalmilag hasznos, egyénileg értékes, jól nevelt, megfelelô képességet és tudást birtokló gyermekeket indíthattak iskolába.
Nyugállományba vonulásakor oktató-nevelô és vezetôi
munkájának elismeréseként 2010. június 03-án, pedagógusnap alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlékérmet és az
adományozást igazoló okiratot vett át Isaszeg város polgármesterétôl, amelyet az Oktatási és Kulturális Minisztérium
adott ki.
Nyugdíjas éveihez jó erôt és egészséget kívánunk!
Szabóné Kiss Márta, óvodavezetô

Az isaszegi óvodákban és általános iskolákban másként-másként ünnepelték a pedagógusnapot. Az óvodáinkban igen
meghitt hangulatban, a kis csoportszobák otthonos közegében az anyukák, apukák közremûködésével, az óvónénik felkészítésével verseltek és énekeltek a kicsik. Polgármester úr
és a hivatal meghívott vendégei meleg szavakkal köszönték
meg az egész éven át tartó munkát az óvónôknek, dajkáknak
és minden alkalmazottnak. A megvendégelés mellett egy
szál virágot nyújtott át polgármester úr köszönete kifejezéseképpen.

Köszönjük!
A Bóbita Óvoda dolgozói nevében hálás köszönetünket fejezzük ki Rácz Veronikának és Péter Zsanettnek önzetlen kezdeményezésükért és munkájukért, amellyel
nagymértékben hozzájárulnak intézményünk fejlesztéséhez, gyermekeink hétköznapjainak tartalmasabbá, szebbé tételéhez.
Az isaszegi DM üzletvezetôi adománygyûjtést szerveztek a Bóbita Óvoda udvari
játék eszközkészletének cseréjére, korszerûsítésére. Az adomány közadakozásból és
az isaszegi vállalkozók hozzájárulásaiból tevôdik össze. Az átadás a pedagógusnapi
ünnepségen történt. A gyûjtôládát a szervezôk a meghívott vendégek elôtt nyilvánosan bontották fel, és közösen számlálták meg az összeget, mely 100 750 Ft.
Külön köszönet illet meg minden adományozót és támogatót nagylelkû segítségéért, többek között az: Erzsike Virágboltot,
Jakus Istvánnét, Isa-Paletta Bt.-t, Garasanin Pétert, Agrint Kft.-t, Liget Klubot, Grznár Józsefet, Turányi Lászlónét, Bata Henriettet, Süni óra ajándék boltot, Rácz Zoltánnét, Piri – Guszti virágboltot, Isaszegi Születés Hete Rendezôit.
A Bóbita Óvoda közössége
IX. évfolyam, 7. szám • 2010. július
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Kitüntetés
„Isaszeg Közoktatásáért”

tanítványai elôtt azért, hogy tudásukat, ismereteiket képességeiknek megfelelôen tudja gyarapítani.”
Több mint három évtizedes kiváló oktató-nevelô munkája elismeréseként Isaszeg Város Képviselô-testülete „Isaszeg
Közoktatásáért” kitüntetésben részesítette. Munkáját Balog
Istvánné igazgató méltatta a Klapka iskola tanévzáró ünnepségén, ahol Hatvani Miklós polgármester ünnepélyes keretek között adta át a kitüntetést.

Ötven év és ami mögötte van
„Kurunczi Imréné magyar–német szakos pedagógus 36
éve közalkalmazott, Isaszegen 34 éve oktatja, neveli a gyerekeket. Osztályfônöki és munkaközösség-vezetôi feladatokat is ellát 25 éve, 13 éve a diákönkormányzat segítô tanára. Hivatását szeretô és azt magas színvonalon mûvelô, a
gyerekek oktatásáért és neveléséért fáradhatatlanul munkálkodó pedagógus.
A tanulásban lemaradt diákok felzárkóztatását nagyon
fontosnak tartja, de kiemelt feladatának tekinti a tehetséggondozást is. Biztosítja diákjainak a megmérettetés lehetôségét, a siker örömét. Az iskolai, városi ünnepélyeken,
rendezvényeken az általa felkészített tanulók emlékezetesen szép, színvonalas mûsorokkal szerepelnek. Az iskolai tanulmányi versenyeken legjobb eredményeket elért diákjai a
körzeti, megyei, országos fordulókon rendszeresen érmes
helyezéseket érnek el (Szép Magyar Beszéd; Mátyás Mesemondó Verseny; körzeti vers- és prózamondó verseny).
Meggyôzôdése, hogy az idegen nyelvet legjobban az
adott nyelvterületen lehet megtanulni. Ausztriába és Németországba 13 éve viszi az isaszegi gyerekeket, ahol délelôtt
iskolai foglalkozásokon (az osztrák és német gyerekekkel
együtt) vesznek részt a tanulók, délután pedig ismerkednek
a környék nevezetességeivel. A Pest Megyei Német Nyelvi
Levelezô Versenyt 17 éve szervezi. Évente 150–170 diák
jelentkezik a megye 20–25 településérôl.
Osztályfônökként is kiemelkedô és példás nevelôi munkát végez. Kiemelt feladatának tekinti a gyerekek nemzeti,
hazafias nevelését, a nemzeti múlt megismertetését, emlékeink, hagyományaink, jelképeink tiszteletét. Tanítványait
rendszeresen viszi színházba, múzeumba, természetjáró túrákat szervez számukra. A Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági
Alapítvány táborozási bizottságának elnöki tisztjét 17 éve
látja el. Nyaranként 3 tábort szervez és vezet Zamárdiban.
Tanítványaival szeretetteljes, bensôséges kapcsolatot
alakít ki, akik érzik, hogy problémáik megoldásában számíthatnak mindig megértô segítségnyújtására. Kiváló kapcsolatot ápol a szülôkkel is. Kollégái körében elismert magas
színvonalú szakmai munkája, munkabírása és segítô magatartása. Rendszeresen és sikeresen vesz részt pályázatokon.
Önmûvelésére nagyon igényes ember. Azon munkálkodik, hogy friss, korszerû, széles skálájú ismerettel álljon
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„Valkony Antal kollégánk 1959 óta
dolgozik pedagógusként, 1960-ban,
ötven évvel ezelôtt szerezte diplomáját. Ô Isaszeg Tanár Ura, sokaknak
Tóni bácsi. 1965-tôl 2000-ig a Damjanich iskola tanára volt, majd nyugdíjasként dolgozott a Klapka iskolában és a Damjanichban egyaránt.
De tett ennél jóval többet: elhivatott tanáregyéniségként
munkára nevelt, ‚embert faragott’ sok, mai szóhasználattal
élve nehezen nevelhetô gyermekbôl.
A pedagógus pályán eltöltött évei alatt generációkat bocsátott útjára. Tevékenységével hozzájárult az isaszegi Damjanich iskola sajátos, gyermekközpontú, szeretetteljes iskolai
miliôjének alakításához, ahol a gyermekekkel szembeni következetes, szeretetteljes szigor, igazságosság, emberség,
jóindulat fontos nevelési eszköz. Nagy tapintattal segítette
az iskolába kerülô pályakezdô fiatalokat a beilleszkedésben,
abban, hogy hamar megtalálják a helyüket az iskolában.
Sok nyári tábort szervezett, amelyeken olyan gyerekek is
részt vehettek, akik egyébként nem jutottak volna el sehová nyaralni. Nagy hangsúlyt fektetett a hazaszeretetre nevelésre, szûkebb hazánk, Isaszeg történelmének, népi hagyományainak megismertetésére. 1966-ban ô alapította a
Csata Táncegyüttest majd az Asszonykórust, melyek méltán
ismertek, elismertek országszerte. Az emlékhelyek ápolásával erôsítette a gyerekekben a lokálpatriotizmus érzését,
azt, hogy legyenek büszkék arra, hogy magyarok, hogy isaszegiek. Megalapítója a Damjanich János Általános Iskola
Alapítványának, a ‚100 éves iskola’ Alapítványnak, amely elsôsorban az iskolában tanuló hátrányos helyzetû, jó képességû tanulók megsegítését tartja szem elôtt. Gazdag fotóés mozgóképgyûjteménye van az iskola elmúlt évtizedeirôl
és Isaszeg múltjáról, jelenérôl. A pedagógus pályát hivatásának tekintette, e szerint élt és dolgozott egész életében.
Tóni Bácsi! Szeretettel köszöntünk e jeles alkalomból.
Köszöntünk, és köszönjük a gyermekeinkért végzett munkádat, szolgálatodat. Isten éltessen még nagyon sokáig iskolánk falai, gyermekeink között! Szívbôl gratulálunk az Aranydiploma átvételéhez!”
A tanévzáró ünnepségen az ünnepelt munkásságát Koháry Orsolya igazgató méltatta, az önkormányzat nevében
Hatvani Miklós polgármester köszöntötte.
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

„Tovább, tovább!”
A hagyományok szerint, meghitt hangulatban ballagtak el a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és a Damjanich János
Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulói. A kígyózó sorok élén haladó osztályfônökök, Palicskáné Szamosvölgyi Anna, Szakály Róbert, Kelemen-Csikiné
Feigel Zsuzsanna, Csekéné Valkony Andrea és Kun Gergely lelkében ott kavaroghattak a gyerekekkel töltött évek az örömökkel, derûs és borús pillanatokkal,
mindazzal, amivel a pedagóguspálya jár. Az alsós tanító nénik rácsodálkoztak a
szinte „felnôtté” vált tanítványokra, akiknek nyolc évvel ezelôtt még fogni kellett
kicsi kezüket.
Mindkét iskolában különlegessé
tette az ünnepséget egyrészt a klapkásokból összeállt kis zenekar elôadása, másrészt a Teréz anya intelmeibôl elôadott útravaló, a galambok
szárnyra bocsátása és a legkiválóbb
búcsúzók iskolai Emlékkönyvének
aláírása a Damjanichban. A köszöntô
és búcsúzó beszédek elhangzása, a
kitüntetések és jutalmazások után a
kavargó szélben magasba szökkentek
a léggömbök, hogy szétszóródjanak
jelképként is a világ négy égtája felé. Mindkét
iskolában külön kiemelten megköszönték az
igazgatónôk a szülôi támogatást. Aztán elindultak a ballagók, hogy még egyszer búcsút vegyenek iskolájuktól, osztályfônöküktôl.
Az együtt töltött szép napok emléke éljen
sokáig a szívükben, és érezzék, hogy a legtöbbször otthont adó, meleg fészek mindig hazavárja ôket.
(oprem)
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Aranymise a római
katolikus templomban
Ötven évvel ezelôtt, június 19-én a váci székesegyházban
szentelték pappá Gulyka József prépost atyát, aki az aranymiséjét az isaszegi Szent István templomban mutatta be.
A szentbeszédet Dr. Bíró László tábori püspök úr mondta, aki emberközeli embert ismert meg a plébános úrban.
A papság Krisztushoz tesz hasonlóvá, Krisztus közelségét
jeleníti meg. Prépost úr messzemenôen ezt teszi – mondta
a püspök atya. A szentmise végén a harminckét éve Isaszegen szolgáló lelkipásztor megköszönte az ajándékokat, a sok
imát és a szeretetet, amit a hívektôl kap. „Legyünk aranyszívûek ebben a nagyon kemény világban. Azt szeretném az
aranymisés áldással ajándékba adni, hogy aranyozza be a
szíveteket a szeretetnek, az Isten iránti bizalomnak az aranyával”.
A szentmise után a hívek átvonultak a Katolikus Otthonba,
ahol agapé várta az ünneplôket. A szentmisén résztvevô papokat és vendégeket köszöntve Hatvani Miklós polgármester
úr elmondta, hogy emberszeretô, jókedvû, vidám ember az
aranymisés plébános atya, aki össze tudja fogni a fiatalokat
és az idôseket egyaránt. A résztvevôk megköszönték az elmúlt ötven év papi szolgálatát, és hálát adtak a Jóistennek,
hogy ajándékul adta József atyát. Azt kívánták prépost atyának, hogy a gyémánt- és a vasmiséjét is együtt ünnepeljék.
dr. Budaházi Árpád

Ûrnapi körmenet
Június 13-án, vasárnap délelôtt a Szent István római katolikus templomban a szentmisét követôen Úrnapi körmenettel
emlékeztek meg az egyház Oltáriszentség ünnepérôl.
A Szentháromság vasárnapja a pünkösd utáni elsô vasárnap, az ezután következô csütörtök az Úrnapja, változó
naptári ünnep. Ezen a napon Krisztus titokzatos testét, az
Oltáriszentséget ünnepli az egyház. Az ünnep leglátványosabb része, amikor az elsô áldozók a körmenet útvonalán
kicsi kosarukból virágszirmokat hintenek az Oltáriszentséget
vivôk és kísérôk elé.
A menet a templomból indult és a Templom utcán érintette a családi házaknál felállított négy oltárt, ahol a hívek
imádsággal és hálával fogadták Gulyka József atya áldását.
(oprem)

Nyugdíjasok Kulturális Fesztiválja
2010. május 14-én az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének „Társulata” és tagjai korán reggel, kicsit álmosan, de vidáman indultak Székesfehérvárra az ALCOA-KÖFÉM Oktatási és Közmûvelôdési Klubházába, hogy részt vegyenek a Székesfehérvári és
Fejér Megyei Nyugdíjasok Szövetsége által rendezett X. Kulturális Fesztiválon.
Szerencsénkre a hosszú mûsorban negyedikként léptünk fel, így nem kellett sokáig izgulni. A Fásy mulató címû mûsorunk
nagyon jól sikerült, melyet a közönség nagy tapssal köszönt meg.
A Fesztivál záró programján Radács Béla, a Szövetség elnöke megköszönte a jelenlévôk részvételét, a klubok szereplését.
Elmondta, hogy immár tizedik alkalommal tudták megrendezni a Fesztivált, és reméli, hogy a továbbiakban is megmarad ez a
hagyomány. Ezután Warvasovszky Tihamér, Székesfehérvár polgármestere köszöntötte a nyugdíjas klubokat, majd oklevelek
átadására került sor. Élményekkel gazdagodva tértünk haza kis városunkba Isaszegre, és reméljük, hogy a következô években
ugyanilyen fiatalosan részt tudunk venni a Fesztiválon.
Jánosi Józsefné
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Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

A városi könyvtár hírei

Kiállítás

Az Ünnepi Könyvhét alkalmából irodalmi rejtvényt fejthettek meg a könyvtárba járó gyerekek. Az eredményhirdetésre
június 4-én került sor. Húsz helyes megoldás érkezett be,
kilencen jöttek el a sorsolásra. A helyes megfejtés: Fazekas
Mihály: Lúdas Matyi. A résztvevôk emléklapot kaptak. A szerencsés nyertesek könyvjutalomban is részesültek: Varga
Martina 3.a, Nagy Henriett 4.b, Jakab Emese 5.a, Mészáros
Éva 5.a, és Kocsis Ida 1.a, mint a legfiatalabb rejtvényfejtô.
A gyerekek számára eddig két alkalommal tartottunk nyári
szünidei foglalkozást. A részvétel feltétele a könyvtári tagság
volt. A programok között szerepelt rejtvényfejtés, felolvasás,
irodalmi játékok, origami.
Tájékoztatjuk kedves Látogatóinkat, hogy a Jókai Mór Városi Könyvtár az elmúlt évekhez hasonlóan július 12-tôl augusztus 1-ig zárva tart. Nyitás augusztus 2-án, hétfôn. Kellemes pihenést kívánunk Olvasóinknak!
Horváth Árpádné, igazgató

Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre tisztelettel meghívja Önt
és kedves családját a Falumúzeumba (Isaszeg, Madách Imre
utca 15.) a Város Napja elôestéjén, július 2-án megnyitásra került Testvértelepüléseink képekben címû kiállítás megtekintésére (Bojanów – Lengyelország, Csúza – Drávaszög,
Kishegyes – Délvidék, Csíkkozmás – Erdély, Csíkszentmárton
– Erdély, Trstena/Árvanádasd – Felvidék).
A kiállítást Dr. Székely András Bertalan, a Magyar Kultúra
Lovagja nyitotta meg.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk a kiállítás megtekintésére. A belépés díjtalan. Információ: 28/582-281.

Tûzugrás
Nagyon jó hangulatban telt el Szent Iván éjjele az isaszegi Ady és Görgey
utcák találkozásánál lévô téren. Jó helyszínnek bizonyult a leendô Nemzedékek Parkja. Nagyon sokan összejöttek minden korosztályból.
Ehhez a naphoz számos hiedelem fûzôdik, többek között, hogy a tüzek
megvédenek a betegségektôl, elsôsorban a pestistôl, megóvják a termést
a jégveréstôl. A tûz körül a fiatalok termékenység- és szerelemvarázsló
dalokat énekeltek, a tüzet körüljárták, és szokásban volt a tûz átugrása is.
Ennek szerencsehozó erôt tulajdonítottak. Régen úgy hitték, az összes jó
és gonosz erô mozgásban van, ezért ezt az éjszakát mágikus tevékenységek ûzésére alkalmasnak tartották. A mondák szerint a szerelmesek szíve
ezen az éjszakán egymásra talált. Aki átugrott a tûzön, nem fogott rajta
átok, elmúltak a fájdalmai.
Akik velünk tartottak az estén, azok meg is tapasztalhatták a fenti varázslatokat. Bánszkiné Varga Judit elôéneklésével, a
Csata Táncegyüttes népviseletbe öltözött táncosaival, az Isaszegi Asszonykórus tagjaival, a Hagyományôrzô csoporttal és a jó
hangulatra vágyó lakossággal együtt táncoltunk, énekeltünk, tüzet ugrottunk Jobbágy Balázs és ifjúsági zenekara kíséretében.
Szép este volt a Szent Iván-éji tûz mellett.
Verseczkyné Sziki Éva és a Mûvelôdési Otthon dolgozói
IX. évfolyam, 7. szám • 2010. július
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A Dózsa György Mûvelôdési
Otthon és Múzeum júliusi
programja
Tervezett programkínálat:
Július 2. 14.00–16.00: Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének
közgyûlése
Július 2. 19.00: Testvértelepüléseink képekben címû kiállítás megnyitója a Helytörténeti Gyûjteményben
Július 5–9.: A Csata Táncegyüttes utánpótlás csoportjának
edzôtábora
Július 10.: Szeglet Fesztivál Kistérségi Kulturális Kavalkád –
Ifjúsági fesztivál
Július 17. 18.00: Táncosaink a nagyvilágban. A Csata Táncegyüttes és a Csatangoló Tánccsoport lengyel- és olaszországi vendégszerepléseinek bemutatója. Támogatói
jegy: felnôtt: 1000 Ft / fô, diák, nyugdíjas: 500 Ft / fô.
A támogatás összegét az utaztatás támogatására használjuk fel
Augusztusi elôzetes:
Augusztus 2–6. 9.00–16.00: Drámapedagógiai tábor általános iskolás, felsô tagozatos korosztálynak. Részvételi díj:
2500 Ft / fô / hét. Részletes információ a plakátokon és a
Mûvelôdési Otthon irodájában
Augusztus 2–6.: Intenzív angol nyelvtanfolyam kiscsoportban. Alapfokú társalgás 5 × 4 órában. Jelentkezési határidô: július 15. Jelentkezés: Bódi Eszter (30/222-6262).
Helyszín: Dózsa György Mûvelôdési Otthon
Babaváró kör: Kedves kismama! Ha egy barátságos körre
vágysz, ahol együtt készülhetünk a szülésre és a szoptatásra, akkor szeretettel várunk! Várjuk hívásod a 30/2226262 telefonszámon! Szabóné S. Vera édesanya és
Bódi Eszter dúla
Szolgáltatások:
Július 5. 18.00: KRESZ tanfolyam jelentkezés és tájékoztatás
Július 12. 11.00–13.00: A.S.A ügyfélszolgálat a Mûvelôdési
Otthon elôterében
Csoportjaink vendégszereplései:
Július 2–3.: Körös-völgyi sokadalom – Gyula (Csata Táncegyüttes, Kiskamasz csoport)
Július 3.: Jótékonysági bál – Parád (Csata Táncegyüttes,
Utánpótlás csoport)
Július 17–18.: Egyházzenei Fesztivál – Szlovákia (Gaudium
Carminis Kamarakórus)
Július 23. – augusztus 1.: Mûvészetek Völgye – Kapolcs
(Csata Táncegyüttes, Hagyományôrzô csoport)
A Mûvelôdési Otthon július 19-tôl augusztus 1-ig
zárva tart.
Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklôdni a Mûvelôdési Otthon irodájában a 28/582-055 vagy a 28/582-056 telefonszámon, az isaszegmuvotthon@citromail.hu címen valamint a
www.dozsamuvotthon.atw.hu weboldalon is lehet.
A programok változtatásának jogát fenntartjuk!
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Helyben Isaszegen

Az Akkreditált Bag Band Bt.

Autós Iskola
Július 15-én (csütörtökön)
és augusztus 26-án

Hogy jól induljon a tanév!

Agykontrollos mozgástábor
7–14 éves gyerekeknek!

Tanulást segítô technikák elsajátítása játékosan,
kellemes környezetben, változatos szabadidôs programokkal.
Idôpont: 2010. augusztus 16–19. (4 nap), naponta 8–16 óráig
Helyszín: Isaszeg, Gábor Dénes Oktatóközpont Vendégház – Kúria
A tábor ára 22 800 Ft, mely tartalmazza: a teljes gyerekagykontrolltanfolyam elvégzését (18 000 Ft értékben), napi háromszori étkezést, és a
programok díját. Testvérek jelentkezése esetén a tábor ára: 19 800 Ft/gyerek.
Jelentkezni a 06-70/645-8847-es számon,
vagy a gyerekagykontroll@gmail.com címen lehet.

Dr. Szeredi Levente
2117 Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13.
Telefon: 20/353-4547 • e-mail: szeredil@t-online.hu

Rendelési idô:
Hétfô, szerda, péntek: 19–20 óráig
Kedd, csütörtök: 18–20 óráig
(sürgôs esetben hétvégén és ünnepnapon is)

igény esetén házhoz is megyek
Homoki és Társa Jármûvezetô-képzô Kft.
Gödöllô, Vasútállomás
tel./fax: 28/413-866 • mobil: 30/977-8800
Felnôttképzési nyilvántartási szám: 13-0091-04 

Akkreditációs lajstromszám: AL-0084

Tanuljon nálunk vezetni!
Személygépkocsi-vezetôi és motoros tanfolyamot indítunk

Isaszegen, a Mûvelôdési Központban
2010. július 5-én és augusztus 2-án 18 órai kezdettel.
A vizsgára felkészülést számítógépes,
projektoros, klimatizált tanteremben biztosítjuk.
Felvilágosítás és részletes információ:
Kôrösi József szakoktatónál: 20/966-1439.
Gödöllô, vasútállomás: hétfôtôl csütörtökig 8–16h, pénteken 8–13h.
Iskolavezetô: Homoki László (30/977-8800).
E-mail: info@homokikft.hu • Honlap: http://www.homokikft.hu

Válassza a minôséget!
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

A felejthetetlen
osztálykirándulás

Felsôzsolcán jártunk, mert
„kétszer ad, aki gyorsan ad”

A Klapka György Általános Iskola 8.a osztályos tanulóinak felejthetetlen élménnyel végzôdött az utolsó osztálykirándulása, melynek úticélja Esztergom volt.
A média híradásaiból már ismertté vált természeti katasztrófa nyomai az odafelé vezetô úton végigkísértek minket. Szomorúan tapasztaltuk, hogy ezen a környéken is milyen szörnyû károkat okozott a májusi esôzés és a Duna
vízszintjének megemelkedése.
A városba érkezve szinte minden nevezetességet megtekintettünk, vidáman telt a napunk. A tervezett programok
befejezése után kellemesen elfáradva indultunk hazafelé.
Alig értünk el a város széléig, amikor meg kellett állnunk a
legközelebbi benzinkútnál. Leszállva a buszról észrevettük,
hogy az ott lévô emberek homokzsákokat pakolnak. Fáradtak voltak, látszott rajtuk, hogy már régóta dolgoznak. Úgy
éreztük, nekünk is cselekednünk kell, ezért azonnal felajánlottuk a segítségünket. Elôször nagyon meglepôdtek ezen a
felajánláson, de mosolyogva, örömmel fogadták azt.

Mindenki szörnyülködve nézte a televízióban, milyen
pusztítást végzett
az árvíz a borsodi térségben, és
természetesen az
emberek elsô gondolata volt, hogyan
segíthet az árvízkárosultaknak. Az Isaszegi Nyugdíjasok
Baráti Klubjában is
napi téma volt az
árvíz, s úgy gondoltuk, hogy az országos adomány lassan jut el a rászorultakhoz,
ezért próbáljunk tenni valamit.
Kapcsolatba léptünk az Együtt Felsôzsolcáért Egyesület
vezetôivel, akik kérdésünkre elmondták, mivel tudunk azonnal segíteni. Takarót, ágynemût, tisztálkodási eszközöket, valamint tartós élelmiszert és takarításhoz szükséges eszközöket kértek a gyermekruhák mellett.
A gyûjtési szándékunkat gyors tett követte. Két nap alatt
a klub minden helyisége megtelt zsákokkal. Az adományokat
szétválogatva, felcímkézett zsákokba, dobozokba csomagoltuk, hogy a helyszínen az önkéntesek munkáját megkön�nyítsük. Örömünkre szolgált, hogy a Csenkesz Bt. felajánlotta, hogy június 20-án ingyen leszállítja csapatunk tagjaival a
helyszínre az adományokat.
Felsôzsolcán a Civil Háznál Farkas Miklós elnök, valamint
legfôbb segítôi, köztük Lipártné Katika várta érkezésünket,
hogy a lerakodás és a csoportosítás vezetésükkel gyorsan
megtörténhessen. Elmondták, hogy már aznap délután önkénteseik megkezdik az adományok széthordását, hiszen
nevek és címek szerint tudják, kinek mire van a legnagyobb
szüksége, és persze kik fognak aznap örülni a frissen sütött
kalácsoknak, mely szintén a küldemény része volt.
Látogatásunk végén végigjárva a város utcáit szinte mindenütt takarító embereket, sok összedôlt házat, valaha volt
otthonokat láttunk. Ezek alapján arra az elhatározásra jutottunk, ha jelzést kapunk, gyûjtésünkkel tovább segítünk az új
otthonok berendezésénél is.
Itt és most szeretnénk köszönetet mondani minden adakozónak, és tájékoztatást adni, hogy az adományuk eljutott a
rászorultakhoz. A felsôzsolcai önkéntesek köszönetük közvetítését kérték az isaszegi lakosok felé.
A mi segítségünk nem sok a nagy bajban. De talán némi
vigasz, hogy nincsenek egyedül a gondjukban, s gondoljunk
azokra a gyerekekre, akik a megkapott plüss játékokkal valamit visszakaptak az otthon melegébôl.
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Klubja

Mindannyian nagy erôvel és elszántsággal lapátoltuk a
homokzsákokat több mint egy órán keresztül, az arra járók
legnagyobb megdöbbenésére. A dolgozó munkásoknak végül annyira tetszett a lelkesedésünk, hogy még a MOL igazgatóját is felhívták elújságolni az osztályunk teljesítményét,
aki hálával fogadta az önzetlen segítséget, melynek elismerésére okleveles jutalmat ígért.
Örömmel tölt el, hogy büszke volt ránk Palicskáné Szamosvölgyi Anna osztályfônökünk, „Anci néni”, aki maga is
fáradhatatlanul lapátolt a négy kísérô anyukával együtt. Boldogok vagyunk az osztálytársaimmal, hogy isaszegi diákként
segíthettünk, tehettünk valamit egy bajban lévô településért.
Adorján Réka, a Klapka Iskola 8. a osztályos tanulója
Megújult vezetéssel, személyzettel,

friss áruval és heti akciókkal

várjuk új és régi vásárlóinkat Isaszegen, a Tóth Árpád utcai
iskola mellett lévô

Húsboltban.

Érdeklôdni az üzletvezetônél lehet:
Szekeres Zoltán, telefon: 06-30/854-6195
IX. évfolyam, 7. szám • 2010. július
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Amire telik, és amire nem
Így látja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
Az isaszegi önkormányzat munkáját segítô bizottságok közül most a fent nevezett bizottság
elnök asszonya került sorra, hogy tájékoztatássa az olvasót a bizottság ténykedésérôl. Ebben
a bizottságban kerül sor talán a legtöbb testületi anyag, elôterjesztés megbeszélésére, mivel minden pénzügyet érintô témát elôzetesen megtárgyalnak. Az üléseken körvonalazódik,
mire telik és mire nem a város büdzséjébôl. Ezekrôl a kérdésekrôl a saját véleményét akár az
esetleges konfontráció ellenére is vállaló Turányi Lászlóné bizottsági elnökkel beszélgetek,
aki a második képviselôi ciklusát tölti most.
– Mi a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság legfontosabb feladata?
– Megtárgyalja az önkormányzat éves költségvetés-tervezetét, a gazdálkodásról szóló féléves és éves
beszámolóját. Felügyeli a költségvetés végrehajtását, az
intézmények gazdálkodását. A megalkotott költségvetési
rendeletet megvitatja, valamint javaslatot tesz a helyi adók
mértékére, és a Képviselô-testület elé terjeszti jóváhagyásra azokat.
– Kik segítik a bizottsági munkájában?
– A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tevékenységét a
Gazdálkodási és Adóosztály segíti, napi kapcsolatban vagyunk egymással, minden szükséges információt és pénzügyi adatot biztosítanak a munkánkhoz. A bizottsági munkában a viszonyunk a képviselôtársaimmal kiegyensúlyozott,
hatékony és konstruktív.
– Milyennek ítéli meg a város gazdálkodását, pénzügyi helyzetét? Sikerül-e egyensúlyt teremteni a bevételek és a kiadások között?
– A város gazdálkodását nagymértékben befolyásolják
az elmúlt évek kormányzatainak megszorító intézkedései,
több feladatot hárítottak át az önkormányzatokra, de a finanszírozást nem biztosították. A kötelezô önkormányzati
feladatok ellátásához a normatívákat csökkentették. Az áfa
emelése kapcsán a többletkiadást sem biztosították a közüzemi díjak és a telekértékesítés esetében.
Városunk a fejlesztéseket pályázatok útján igyekezett
megvalósítani, ilyen a Damjanich iskola bôvítése és felújítása, az Aprók Falva Bölcsôde akadálymentesítése és
felújítása, az Aulich utcai orvosi rendelô korszerûsítése,
a szennyvíztisztító bôvítése, a Béke téri park és a leendô
Nemzedékek Parkjának kialakítása a Görgey és Ady utca
találkozásánál.
A Közútkezelô Kht. a városon átmenô fôutakat felújította, ezzel egyidôben az önkormányzat megtalálta a módját,
hogy a körforgalom is megvalósulhasson. Komoly erôfeszítést jelentett a tizenhat belterületi út aszfaltozása, amelyhez
nem sikerült pályázati pénzt nyerni.
A pályázati pénzekhez az önrészt részben saját forrásból – a takarékoskodásnak köszönhetôen –, másrészt igen
kedvezô kamatozású hitel felvételébôl tudtuk biztosítani. Ez
a hitel 3–4%-os kamatozású, és nem függ a deviza árfolyamának az ingadozásától. Természetesen a hitel visszafizetését is kalkulálnia kellett a városnak.
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– Ön egy sikeres vállalkozást mûködtet. Mennyiben
tudja kamatoztatni a tapasztalatait képviselôként, bizottsági elnökként?
– Vállalkozásom 1990 óta mûködik Isaszegen – azt gondolom, ez önmagáért beszél –, aminek az alapja a megfontolt gazdasági-pénzügyi tervezés és annak betartása. A
vállalkozásommal kapcsolatos tapasztalataim révén átlátom
a város pénzügyi gazdálkodását, tehát magánvállalkozási tapasztalataimat az önkormányzati munkám kapcsán is tudom hasznosítani.
– Szívügyének tekintette az elmúlt ciklusban épített utcák helyrehozatalát. Mit sikerült elérniük e tekintetben?
– Igen, ez valóban a szívügyem, már az elôzô képviselôi
ciklusban komoly erôfeszítéseket tettem ez ügyben, aminek
köszönhetôen még mindig él a garancia ezekre az útburkolatokra. A jelenlegi önkormányzati vezetés nagyon pozitívan
kezeli az utak kijavításának a kérdését. Szakvéleményt készíttettünk, amely alapján a kivitelezô néhány javítást elvégzett.
Sajnos nem megfelelôen, ezért jelenleg az önkormányzat
megbízott egy igazságügyi szakértôt, akinek a mûszaki megoldásai alapján fogják a hibákat kijavítani, természetesen a
garancia továbbra is érvényben kell, hogy maradjon.
– Elégedett-e az elmúlt évi útépítésekkel, mint a polgármester úr által kezdeményezett, az útépítéseket felügyelô munkacsoport tagja?
– A jelenleg elkészült tizenhat aszfaltos út kivitelezési
munkáit felügyelô munkacsoportnak a tagja voltam, és a véleményem, tapasztalatom nagyon kedvezô a kivitelezô Scorpio Trans Kft.-vel kapcsolatban. A kivitelezés során valóban a
lehetô legjobb mûszaki megoldások születtek, amit az elmúlt
tél is igazolt. Bárcsak a 2004–2005 évben épült utak ilyen
minôségûek lennének!
– Ha összegezni kellene a négy év munkáját, mit emelne ki legszívesebben azok közül, amikre szívesen emlékszik, és mit azok közül, amelyek sok fejtörést okoztak?
– Az eltelt négy év munkájából kiemelni nem tudok egyet
sem, mert mindegyik beruházást nagyon fontosnak ítélem
a város fejlôdése és élhetôbbé tétele érdekében. Bízom
abban, hogy a fejlôdés tovább folytatódik. Szeretném megköszönni az önkormányzat vezetésének és a hivatal dolgozóinak a képviselôkkel való együttmûködését, a feladatok
ellátásához nyújtott segítségét, mert a munkánk és a város
szépülése csak a harmonikus együttdolgozással volt megvalósítható, és lesz a jövôben is.
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

– Tudjuk, ön szokott jótékonykodni is. Kérjük, beszéljen errôl az olvasóinknak.
– Jótékonykodás? Inkább segítségnyújtás és szeretet,
mert hiába a jótékonykodás, ha szeretettel nem társul. Én
nagycsaládban nôttem fel, hatan vagyunk testvérek, akik az
ötvenes évek elején születtünk. A szüleink szeretete, az egymás megbecsülése, segítése sok nehéz helyzeten lendített
át bennünket. A szüleim megtanították, hogy adni sokkal nagyobb öröm, mint kapni, mert látni az örömöt mások szemében nagyon jó érzés, és én így vagyok ezzel a mai napig.
– Az egyéni választókerületében az elképzeléseit
mennyire sikerült megvalósítania? Tervezi-e a jövôben
a közéleti szerepvállalást?
– Remélem, a ciklus végére a 2004–2005-ben épült
utak garanciális javítását sikerül megnyugtatóan befejezni,

ami komoly erôfeszítést igényelt eddig is az önkormányzat
részérôl. Úgy érzem, jómagam is sokat tettem ezért a gyakori
tárgyalások során, a jegyzôkönyvek készítésekor az újabb és
újabb hibák felsorolásával…
Tervezni sok mindent lehetett, de ismerve az ország gazdasági helyzetét, a megvalósítások nagy erôfeszítésbe kerültek. Annak örülök, hogy a Nap utcát sikerült aszfaltburkolattal
ellátni a választókörzetemben. A Béke téri játszótér is elkészül a nyár végére.
Nem hálás feladat közszereplést vállalni, mert minden
ember elképzelése más, és mindig lehetne jobbat, többet
tenni, de a lehetôségeinket a finanszírozás alacsony mértéke
korlátozza. Amennyiben a választók megtisztelnek a bizalmukkal, akkor igen, továbbra is vállalom a képviselôséget.
dr. Székelyné Opre Mária

Élelmiszersegély program Isaszegen
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület egy nonprofit szervezet,
melynek célja, hogy az információgyûjtés és publicitás eszközeivel kapcsolatot teremtsen az országunkban felhalmozódó
élelmiszerfeleslegek és az arra rászorulók között, ezzel elôsegítse a szegénység és az éhezés csökkenését. Önkéntesek segítségével összegyûjtik a hipermarketekben, gyárakban és feldolgozóüzemekben fölöslegessé vált és megsemmisítés elôtt
álló, nem lejárt szavatosságú élelmiszereket, majd adomány
formájában eljuttatják a hozzáértô karitatív szervezetekhez és
önkormányzati intézményekhez, akik ingyenesen szétosztják
ezen termékeket a rászoruló emberek között. Az Élelmiszerbank magánszemélyeket közvetlenül nem segélyez.
Szolgálatunk 2007-ben csatlakozott az Élelmiszerbank
Egyesülethez. Évente két alkalom az, mikor az Élelmiszerbank adta lehetôséggel tudunk élni és 219 családot, azaz
450 fôt érint Isaszegen, akik rászorultsági elven (létminimum közelében élôk, kisnyugdíjasok, hátrányos helyzetû

gyermekek) juthatnak ehhez az adományhoz. A segítségnyújtás ezen formája településünkön is hozzájárul a társadalmi kohézió erôsítéséhez.
Az élelmiszercsomagok kiosztását, melyek fôként tartós
élelmiszereket tartalmaznak, szolgálatunk munkatársai végzik.
Az adomány szolgálatunkhoz kerülésében az elmúlt
évekhez hasonlóan nélkülözhetetlen segítséget nyújtott az
Isaszegi Vízmû Nonprofit Kft., valamint a Településüzemeltetési Iroda által foglalkoztatott közcélú munkások.
2010. június 15–17-ig kiosztásra került adományhoz
(cukor, finomliszt, száraztészta, háztartási keksz) városunk
polgármestere, Hatvani Miklós is hozzájárult, mint magánember. E nélkül a támogatás nélkül 40 család nem részesült
volna cukoradományban. Önzetlen segítségnyújtásukat ezúton köszönjük, és a továbbiakban is számítunk rá!
A „Segítôkéz” Családsegítô
és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

Karate Egyesületünk elsô félévi mérlege
Véget ért a GENKI WKSZE tavaszi-nyári versenyszezonja, melyet szép, bizakodásra okot adó eredményekkel sikerült zárni.
Egyesületünk karatékái hat versenyen vettek részt ebben a
szezonban – és képviselték isaszegi karate klubjukat, melyek közt szerepelt meghívásos, regionális, valamint országos
megmérettetés is. Ezen a hat versenyen összesen hatvan
pontszerzô helyezést szereztek a csapat versenyzôi, melyek
a következôk szerint oszlanak meg: 8 elsô, 18 második, 26
harmadik és 8 negyedik helyezés.
Remek szezont zártunk tehát, melyet csak megkoronázott Egyesületünk Ovikaratésainak bemutatója a Hétszínvirág
Óvoda Családi Napján, mely bemutatón a gyerekek életük
elsô karatebemutatóján nagy bátorságról és karateszeretetrôl
tettek tanúbizonyságot, hiszen ennyi ember elôtt, több, évek
óta karatézó felnôttnek is nehezére esett volna bemutatót
IX. évfolyam, 7. szám • 2010. július

tartani. Ovikaratésaink azonban az elsô kisebb megszeppenés után bátran kiálltak és bemutatták az eddig remekül
megtanult karate technikákat és kombinációkat.
Június 28-tól Egyesületünk Gyomaendrôdön tölti hagyományos nyári edzôtáborát, mely végén övvizsgára kerül a
sor, ahol lehetôsége nyílik minden arra érdemes karatékának a következô övfokozat megszerzésére.
Edzéseink egész nyáron folynak a Városi Sportcsarnokban, ahová a továbbiakban is minden érdeklôdôt sok szeretettel és szakmai hozzáértéssel várunk korosztálytól függetlenül.
Egyesületünk az augusztus 20-i isaszegi rendezvénysorozat keretei közt bemutatót tart a Sporttelepen, ahová szintén
minden karate iránt érdeklôdôt szeretettel várunk.
Jakab Attila, elnök, Genki WKSZE
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Három országot bejártunk

Tolerancia Tábor Pécsett

2010 májusában – immár 13. alkalommal – ismét egy német tanulmányúton voltunk Kurunczi Imréné, Klári néni szervezésében, amelyen 49 isaszegi és hernádi diák vett részt.
Tizenhárom órát utaztunk a célig, ahol kitörô örömmel
vettük birtokba szobáinkat. Szállásunk a németországi Oberreute-Irsengundban, az iskola – ahol e héten háromszor 4
nyelvórán vettünk részt német anyanyelvû tanárokkal – viszont az ausztriai Bregenz területén volt.
Elsô tanítási napunk kalandosra sikeredett. A teljesen idegen városban három különbözô helyszínt kellett megkeresnünk az ott élôk és a térkép segítségével, nyelvtudásunkra
támaszkodva. A gyerekek közül sokan még nem is ismerték
egymást, így barátkozásra is kiváló alkalmat adott ez a játék.
A hét folyamán az iskola többször sort kerített még a város
bemutatására, mindezt természetesen németül.
A tanórák után minden nap kirándultunk. Megtekintettük
az Inatura nevet viselô interaktív kiállítást, melynek témáját a
természet és a technika kapcsolata adta. Jártunk vízesésnél is,
ahol sziklákhoz erôsített utakon haladtunk egyre feljebb. Bregenz bámulatos városát és a Bodensee-t a Pfänderbahnról
csodálhattuk meg, ami egy üvegfelvonó, 1022 méterre vitt
minket a víztükör fölé. Harmadik napon hajóra szállt a csapat,
és a Bodeni-tavon lévô kis szigetre, a virágok szigetére utaztunk. Gyönyörû növények és kellemes környezet várt itt ránk.
Kísérô tanáraink óvó tekintettel figyeltek, mikor fürdeni mentünk. Utolsó napon meglátogattuk
Svájcot, ahol elôször a lélegzetelállító Rajna-vízesést csodáltuk meg.
Egy hajóval bementünk a vízesés
alá, és onnan bámultunk a hatalmas zuhatagra. St. Gallenben nézelôdéssel és csokoládévásárlással
zártuk a napot.
Idén is sikerült életre szóló
élményeket szereznünk. Azt hiszem, igazam van, ha azt állítom,
jövôre ismét diákok hada várja
majd ezt a nagyszerû lehetôséget.
Holenár Nikoletta, tanuló

A budapesti Amerikai Nagykövetség már két alkalommal
szervezett Balatonlellén egyhetes, ingyenes toleranciatábort
„Romák és Barátaik” néven. A 2009-es nyári táborban a
Klapka György Általános Iskola 14 tanulója is részt vett, és
annak a tábornak az utóhétvégéjére utaztunk 11 régi és új
táborozó diákkal Pécsre, Európa kulturális fôvárosába 2010.
április 16–18. között, hogy találkozzunk a táborban megismert gyerekekkel, vezetôikkel és az amerikai szervezôkkel is.
Ennek a pécsi hétvégének is az volt a célja, hogy roma
és nem roma gyerekek jól érezzék magukat együtt, amihez
a szervezôk felejthetetlen programokat biztosítottak. Elôadást
hallgattunk meg angolul az amerikai nemzeti parkokról, megnéztük a türbét és a székesegyházat, felmentünk a pécsi tévétoronyba, túráztunk a Mecsekben, esti sétákra mentünk,
fagyiztunk, angol dalokat énekeltünk, és élveztük a pécsi emberek kedvességét.
De minden program közül a legjobban a mecseki kalandpark varázsolt el bennünket. Ott kipróbáltuk az erdei bobpályát, a falmászást, a kötélpályát, gokartoztunk, vakok kiállításán mentünk végig, dróthálón másztunk és csúszdáztunk is.
A hétvége felejthetetlen volt és hamarosan újra találkozunk a barátainkkal. Ezúton is szeretnénk megköszönni az
Amerikai Nagykövetség munkatársainak a lehetôséget és a
támogatást, hogy egy ilyen nemes kezdeményezésben mi
is részt vehetünk.
Erdélyi Katalin

Családi délután
Szülôi segítséggel ismét sikerült megtartani június 4-én a hagyományos családi
délutánunkat, amelyre meghívtuk leendô kis óvodásainkat is. Nagy öröm volt
számunkra, hogy együtt tölthettük velük
ezt a kellemes idôt. Sajnos az idôjárás
nem kedvezett, de hogy ez az esemény
megvalósulhatott, segítségünkre voltak Koháry Orsolya és
Balogh Istvánné iskolaigazgatók, akik egyrészt a Sportcsarnokot a rendelkezésünkre bocsátották, másrészt a hangosí-
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tásban segítettek nekünk Borók Károlynéval. Az SZMK tagjainak segítségével
és a szülôk nagylelkû támogatásából
befolyó összegbôl ismét tudjuk majd
a meglévô udvari játékainkat gyarapítani. Mindannyian örömmel néztük a sok
boldog gyermekarcot, amint a színes
programok közül – ugrálóvár, bábszínház, arcfestés, lufihajtogatás, kézmûves
foglalkozás – választottak kedvükre valót. Mindenki emlékezetes élményekkel tért haza.
A Hétszínvirág Óvoda pedagógusai
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Anyakönyvi hírek

Háziorvosi ügyeletek

a 2010. 05. 15 –  06. 15. közötti idôszak eseményeirôl
2010. július

Születések:

01. Dr. Horváth Anna

17. Dr. Horváth Anna

02. Dr. Horváth Anna

18. Dr. Horváth Anna

03. Dr. Mészáros Zsolt

19. Dr. Kürti József

04. Dr. Mészáros Zsolt

20. Dr. Horváth Anna

05. Dr. Kürti József

21. Dr. Eszlári Egon

06. Dr. Horváth Anna

22. Dr. Horváth Anna

07. Dr. Eszlári Egon

23. Dr. Halász Gergely

08. Dr. Horváth Anna

24. Dr. Eszlári Egon

09. Dr. Eszlári Egon

25. Dr. Eszlári Egon

Házasságkötések:

10. Dr. Halász Gergely

26. Dr. Kürti József

Vörös Melinda és Ait Andallah Mohammed Said
Juhász Melinda és Stógl László

11. Dr. Halász Gergely

27. Dr. Horváth Anna

12. Dr. Kürti József

28. Dr. Eszlári Egon

50 év egymás szeretetében:

13. Dr. Horváth Anna

29. Dr. Horváth Anna

Hoványi Mária és Mezei János (1960. május 28.)
Parádi Gabriella és Csatár István (1960. június 4.)
Lakatos Julianna és Csámpai Rezsô (1960. június 8.)
Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk

14. Dr. Eszlári Egon

30. Dr. Eszlári Egon

15. Dr. Horváth Anna

31. Dr. Horváth Anna

Kiszel András
Pogonyi Netti
Berger Anasztázia
Apágyi Réka
Régi Lili
Kobela Bálint
Juhász Bence
Tóth Olívia
Soós Dóra
Farkas Andrea
Varró Luca

Klapka utca 1/b
Rákóczi utca 4.
Jókai utca 7.
Táncsics utca 7.
Hóvirág utca 3.
Árpád utca 48.
Tavaszmezô utca 5.
Thököly utca 2.
Kossuth Lajos utca 61.
Toldi utca 7.
Esze Tamás utca 1.

16. Dr. Kürti József
2010. augusztus

Halálesetek:
Balázsi Lajosné Németh Erzsébet (64 éves)
Mikszáth Kálmán utca 22.
Fogel Gyula (71 éves)
Bacsó Béla utca 4.
Kovács Sándor (64 éves)
Ilkamajor 170/15.
Szabó Ferenc (77 éves)
Mátyás király utca 134.
Kanalas Lajosné Kanalas Anna (63 éves)
Benkovics utca 8.
Isaszeginé Mézes Matild Ilona (55 éves)
Görgey utca 3.
Zemen József (63 éves)
Táncsics Mihály utca 6.
Kovács Andrásné Kanalas Terézia (74 éves)
Mátyás király utca 67.
A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Abdelhamid Mohamedné, anyakönyvvezetô

Júliusi állatorvosi ügyelet
VII. 3–4.

Dr. Almási Csaba
Csömör

30/349-2166

VII. 10–11.

Dr. Sági László
Pécel, Tarcsai u. 16.

30/743-7973
30/940-4313

VII. 17–18.

Dr. Békési Béla
Pécel, Szemere u. 17.

30/954-9684

Dr. Rédling Tibor
VII. 24–25.
Kistarcsa, Váczi M. u. 2.
VII. 31–
VIII. 1.

30/966-8415

Dr. Szeredi Levente
20/353-4547
Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13.

IX. évfolyam, 7. szám • 2010. július

01. Dr. Horváth Anna

05. Dr. Horváth Anna

02. Dr. Kürti József

06. Dr. Kürti József

03. Dr. Horváth Anna

07. Dr. Mészáros Zsolt

04. Dr. Eszlári Egon

08. Dr. Mészáros Zsolt

Dr. Eszlári Egon: Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288.
Dr. Horváth Anna: Botond utca 12. Telefon: 493-250,
mobil: 30/591-7086.
Dr. Tordai Gábor: Aulich utca 3. Telefon: 493-302.
Dr. Kürti József: Csata utca 2. Telefon: 495-238.
Dr. Mészáros Zsolt: Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288.
Dr. Halász Gergely: Aulich utca 3. Telefon: 493-302.
Hétközi, hétvégi orvosi ügyelet telefonszáma: 70/387-2685
A hétközi ügyelet héfôtôl csütörtökig 1530-tól másnap reggel
730-ig tart. Pénteken 1200-tól szombat reggel 730-ig. A hétvégi
ügyelet szombat 730-tól hétfô 730-ig tart. Délutáni rendelés a
mindenkori ügyeletes rendelôjében 1630–1730-ig.
Gyógyszertárak nyitvatartása szombat–vasárnap:
Ezüstkehely Patika: páros héten 8–12 óráig,
Liget Patika: páratlan héten 8–12 óráig.
A mentôk ingyenes hívószáma: 104.
Mobiltelefonról való hívás esetén: 28/420-844.
A helyi rendôri ügyelet közvetlen száma: 70/203-3888.
A mezôôrök telefonszáma:
70/459-3301 és 70/459-3302.
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Virágos körforgalom
Újra szemet gyönyörködtetô a város központjában a virágokkal teleültetett körforgalmi csomópont.
Horváth István, a Városüzemeltetési osztály vezetôje tájékoztatása szerint mintegy 2800 db egynyári virágot, 160 cserép muskátlit ültettek el, nem csak a körforgalom környékén,
hanem a középületek és buszmegállók mellett elhelyezett
mintegy 25 db virágos ládában, a villanyoszlopokra szerelt
virágtartókban. Természetesen a Tóth Árpád utcai parkunkban is most üzemel a pici szökôkút, remélhetôleg ezt és
a város különbözô pontjain található „közkincseinket” igyekszünk megóvni, megvigyázni.

Szép a huszár
Májusi számunkban hírt adtunk arról, hogy a március 15-én
Budapesten kiállított huszárszobrokból Isaszegre is kerül egy
végleges elhelyezésre, hiszen közismert a városunk szabadságharcos múltja. Megtörtént az ideszállítás és a talapzattal
együtt való elhelyezés a Madách utcai múzeum kertjében.
Az arra járók már az utcáról megcsodálhatják az életnagyságú, díszes egyenruhájú huszárt a lovával együtt. Minél többen sétáljanak arra, hogy gyönyörködjenek a látványban!

Szép a huszár, ha felül a lovára,
Fényes kardját köti az oldalára.
Onnan nézi, merre van a hazája,
Édesanyja merre vár a fiára.
Szép a huszár, ha felül a lovára,
De még szebb, ha elvágtat a csatába.
Jobb karjával védelmezi hazáját,
Bal karjával öleli a babáját.
Tegnap este jöttem meg a csatából,
Leesett a vas a lovam lábáról.
Nyisd ki, kovács, azt a szurtos ajtódat,
Jó élesre vasald meg a lovamat!
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Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

