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önkormányzati tájékoztató

Megtartotta alakuló ülését az új Képviselô-testület
Hatvani Miklós október 18-án köszöntötte az alakuló ülésen megjelent képviselôket, meghívott vendégeket és valamennyi 
érdeklôdô polgárt, majd megnyitotta az ünnepi ülést. Felkérte Kovácsné Halomházi Zsuzsanna korelnököt az ülés további 
levezetésére. A Himnusz eléneklése után Dr. Papolczy Antal, a Helyi Választási Bizottság elnöke tartotta meg a bizottság tájé-
koztatóját a választás eredményérôl, és elmondta, hogy az ajánlások, a választási kampány, valamint a választás lebonyolításá-
nak idôszaka a választási jogszabályi elôírásoknak megfelelôen zajlott le. A választások zavartalan lebonyolításáért köszönetét 
fejezte ki, a megválasztott polgármester és önkormányzati képviselôk eredményes munkájához erôt, egészséget kívánt.

Ezután megbízóleveleket adott át, elsôként Hatvani Miklós polgármesternek, és eskütételre kérte fel a képviselôket: 
Pénzes János, dr. Kardos Gábor, Bajusz Dániel, Borók Károly, Czeglédi Sándorné, Hajdu Sándor, Klincsek Attila,  
Kovácsné Halomházi Zsuzsanna, Markel István, Mészáros Gusztávné és Szilárdi László személyében.

Everling Róbert önkormányzati képviselô írásban bejelentette, hogy 2010. október 17-i hatállyal lemond a kompenzációs 
listán megszerzett képviselôi mandátumáról, ezért helyette az MSZP kompenzációs listáján következô Hajdu Sándor lett a 
képviselô.

A korelnök felkérte a polgármestert az eskü letételére, majd 
gratulációja és jókívánságai után átadta az ülés levezetését a pol-
gármesternek. 

Polgármester úr Kölcsey Ferenc máig is érvényes és a jövôbe 
mutató szavait idézte, amivel ô és képviselôtársai is azonosulnak: 
„…Messze jövendôvel komolyan vess öszve jelenkort; Hass, 
alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derûl!”

…Ígérem Önöknek, folytatni fogom azt a munkát, melyet 
négy éve kezdtem el, és a választáson leadott voksaikkal, a vá-
ros polgárai is elismertek. Ez úton szeretném köszönetemet és 
hálámat kifejezni Isaszeg lakosságának az irányomban mutatott 
hatalmas bizalmuk miatt. Hiszem, és magamra nézve, továbbra 
is kötelezônek tartom a Szózat szavait: Áldjon, vagy verjen sors 
keze, Itt élned, halnod kell. A polgármester eskütétele

Az új Képviselô-testület tagjai
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A köszöntô és köszönô szavak után javaslatot tett a bi-
zottsági szerkezet kialakítására, elnevezésére, személyi ösz-
szetételére és ezzel összefüggésben a Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzat módosítására, amit elôzetesen egyeztettek 
a választások után. A következôket fogadta el az új testület:

Ügyrendi, Jogi és Önkormányzati Koordinációs  
Bizottság
Elnök: Szilárdi László
Képviselô tagjai: Bajusz Dániel, Mészáros Gusztávné
Nem képviselô tagjai: Everling Róbert, Papp Bálint

Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Elnök: Bajusz Dániel
Képviselô tagjai: Borók Károly, Markel István
Nem képviselô tagjai: Petruska Gabriella, Szilárdi Lászlóné

Humánerôforrás és Közoktatási Bizottság
Elnök: Czeglédi Sándorné
Képviselô tagjai: Hajdu Sándor, Klincsek Attila, Kovácsné 
Halomházi Zsuzsanna
Nem képviselô tagjai: Borók Károlyné, Karádi Zsuzsanna, 
Kiss Sándor

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági 
Bizottság
Elnök: Borók Károly
Képviselô tagjai: Klincsek Attila, Markel István, Mészáros 
Gusztávné, Szilárdi László
Nem képviselô tagjai: Csekeô Ervin, Szabó Sándor

Népjóléti és Esélyegyenlôségi Bizottság
Elnök: Kovácsné Halomházi Zsuzsanna
Képviselô tagjai: Czeglédi Sándorné, Hajdu Sándor
Nem képviselô tagjai: Hohmann Péterné, Vojt Vince

Szóbeli elôterjesztésként fôállású alpolgármesternek Pén-
zes János képviselôt, társadalmi megbízatású alpolgármes-
ternek dr. Kardos Gábor képviselôt javasolta elfogadásra a 
polgármester. 

Úgy az alpolgármesterek, mint a bizottsági tagok letették 
az esküt, és aláírták az esküokmányokat. Döntött a Képvise-
lô-testület a polgármester, az alpolgármesterek és bizottsági 
elnökök, tagok illetményérôl és tiszteletdíjáról is.

Hatvani Miklós az eskütételt követôen gratulált a megvá-
lasztott alpolgármestereknek, tisztségviselôknek, munkájuk-
hoz sok sikert és jó egészséget kívánt.

dr. Székelyné Opre Mária

A lap kiadója az LA4 Média Kft. Felelôs 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.

Bertha Szilvia  
fogadóórája

Bertha Szilvia, a Jobbik
országgyûlési képviselôje 

fogadóórát tart 
2010. december 3-án, pénteken 

17.00–19.00 óraig 
a Polgármesteri Hivatal  

Nagytermében  
(2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.).

Esküt tesznek az alpolgármesterek (a kép jobb és bal oldalán)

Munkára készen az új önkormányzat

Az ünnepi ülés vendégei A külsô bizottsági tagok
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Tisztelt Isaszegi Polgárok! Városunk Tisztelt Lakosai!
Mindannyian megrendüléssel hallottuk a hírt a Devecserben 
és Kolontárban történt ipari katasztrófáról. Együttérzô szere-
tettel gondolunk a katasztrófa áldozataira, hozzátartozóikra, 
s mindazokra, akiknek az élete a váratlan csapás nyomán 
kilátástalan helyzetbe került. 

Részt vállalva a szenvedôk anyagi és lelki terheinek hor-
dozásában, Isaszeg város önkormányzata a helyi egyházi fe-
lekezetekkel egyetértésben azzal a kéréssel fordul Isaszeg 
lakosságához, hogy közösen igyekezzünk segítségükre lenni 
e dunántúli településeknek, akik a vörösiszap-áradat káro-
sultjaivá lettek. 

Ennek következtében Isaszeg önkormányzata bankszám-
lát nyit, illetve pénzgyûjtô urnákat helyez el, ahová szemé-
lyesen bárki – lelkiismerete és anyagi teherbírása mértéke 
szerint – befizetéssel élhet. 

Az adományok gyûjtése 2010. november 15-tôl 
2011. január 30-ig tart. 

Az adománygyûjtô urnák megtalálhatóak: Ezüstke-
hely Gyógyszertár, Liget Patika, Pécel és Vidéke Taka-
rékszövetkezet (Kossuth Lajos u.), Drogerie Markt (dm), 
PROFI, Csata Vendéglô melletti lottózó (Rákóczi u.).

Az e lapszámban elhelyezett postai csekken is befi-
zethetôk az adományok. Aki teheti, a következô bank-
számlaszámra is utalhat: 65600120-15102861 Pécel és 
Vidéke Takarékszövetkezet.

Kérjük, hogy adományainkon keresztül is juttassuk kifeje-
zésre együttérzésünket, amit most a nálunknál is nehezebb 
körülmények közé került embertársaink megsegítéséért te-
hetünk meg. Ezt a kérést ne felhívásként fogadjuk, hanem 
városunk közös segítségnyújtásaként, amelyhez megértô 
szeretettel járuljunk hozzá.

Isaszeg Város Önkormányzata: 
Hatvani Miklós polgármester

Isaszegi Református Egyházközség: 
Bajusz Árpád lelkipásztor

Evangéliumi Pünkösdi Közösség, Isaszeg: 
Szabó Endre lelkipásztor

Hetednapi Adventista Egyház Isaszegi Gyülekezete: 
Szilvási Józsefné lelkész

Isaszegi Római Katolikus Egyházközség: 
Gulyka József címzetes prépost, esperes

A 2010. október 4-én bekövetkezett ajkai timföldgyári ka-
tasztrófa után a Klapka György Általános Iskolában ado-
mánygyûjtést szerveztünk. Ezzel akartuk segíteni a kolontá-
ri Táncsics Mihály Általános Iskola azon diákjait, akiknek a 
vörösiszap-áradatban mindenük odaveszett. Felvettük a kap-
csolatot Soháné Csóka Zitával, a kolontári iskola igazgató-
nôjével, aki nagyon örült segítôkészségünk hallatán. 

94 diákunk – természetesen szüleik támogatásával – és 
16 tanárunk és iskolai dolgozónk vett részt a két héten át tar-
tó gyûjtésben. Hatalmas mennyiségû füzetet, radírt, vonalzót, 
mappát, órarendet, vignettát, ceruzát, tollat, színes ceruzát, 
filctollat, körzôt, ragasztót, gyurmát, festéket, táskát, füzet-
borítót, kartonlapot, színes lapot, nyomtatópapírt és tolltartót 
sikerült összegyûjteni, melyek megtöltötték egy személyautó 
csomagtartóját és hátsó üléseit.

Az adományokat 2010. október 26-án személyesen ad-
tuk át a kolontári diákok részére, amit az iskola igazgatónô-
jének férje vett át. Ô intézi a faluba érkezô összes szállít-
mány átvételét és elosztását a kolontári iskolában, ami most 
a katasztrófaelhárítás és a segélyelosztás központja. Az iskola 
ideiglenesen Ajkán mûködik, de a diákok aznap az igazgató-
nô vezetésével Budapestre utaztak kirándulni, hogy kicsit el-
felejtsék az ôket ért borzalmakat. 

A vörösiszap-áradat leírhatatlan pusztítást végzett Kolon-
táron és Devecseren. A házak falain másfél méter magas-
ságig látszik az iszap nyoma. A fák, a kerítések és az utcák 
iszappal borítottak, a szántóföldek használhatatlanná váltak. 
A romokat és a fertôzött földet több tucat teherautó folya-
matosan hordja el a faluból. A tisztítást a helybéliek, az ön-
kéntesek és a katonák végzik, a faluba érkezôket pedig fo-
lyamatosan rendôrök ellenôrzik. A vörösiszap annyira erôs 
vegyi anyag, hogy a betont is szétmarja. Talán csak évek 
múlva heveri ki ez a vidék ezt az óriási tragédiát. Minden 
tiszteletünk azoké az embereké, akik ezen a romhalmazon 
megpróbálják újrakezdeni az életüket. Az összes adományo-
zónak köszönjük a felajánlását!

Erdélyi Katalin, tanár

Gyerekek gyûjtöttek az iszapkárosult gyerekeknek

Kétszer ad, aki gyorsan ad („Bis dat, qui cito dat”)
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– Polgármester úr, elôször is engedje meg, hogy 
gratuláljak választási gyôzelméhez, és sok sikert kíván-
jak munkájához a második ciklus kezdetén. Számított-e 
ilyen nagyarányú személyes gyôzelemre? 

– Mondhatom, a legmerészebb álmaimban sem. Bíztam 
a folytatásban, fôleg úgy, hogy az Április 6. Kör és a Fidesz 
is mögöttem volt. Ismerve az ország jelenlegi közhangula-
tát, a tavaszi választási eredményt, talán én is önbizalommal 
várhattam a választást, de ilyen hatalmas arányú gyôzelem-
re nem számítottam. Bízom benne, hogy ez – a mögöttem 
lévô csapatok népszerûsége mellett – az elôzô négy évben 
elvégzett munka eredménye is, és a békességé is, ami a vá-
rosunkban kialakult. Úgy gondolom, mindezeket együttesen 
értékelték a választók, és ezért adták voksukat ilyen magas 
számban a személyemre.

– A választások során egy ellenfele volt. Gyakorolt-e 
az ön irányában gesztust, illetve beszéltek-e a jövôrôl?

– Igen, nagyon nagy örömömre Verseczki András ba-
rátom felhívott a választás éjszakáján, gratulált és sok sikert 
kívánt a munkámhoz. Én már akkor jeleztem, hogy nagyon 
szívesen megismerném az ô elképzeléseit, ha erre módot ad 
nekem. Amennyiben lehetôségem van, azokat a program-
elemeket is szeretném a munkámba beépíteni, amit András 
barátom gondolt. A kapcsolatfelvétel a részemrôl megtör-
tént, telefonon kértem, hogy jelöljön meg idôpontot, amikor 
tudunk tárgyalni. Azt hiszem, hogy erre szükség van, hiszen 
ô 15 százaléknyi szavazónak képviseli az elképzeléseit, és én 
mindenki polgármestere szeretnék lenni. Azoké is, akik rám 
szavaztak, azoké is, akik nem.

– Az önt támogató képviselôjelöltek a nyolc körzetbôl 
hétben megszerezték a mandátumot. Mit jelent ez az ön 
számára?

– Ez elsôsorban a jelöltek jó kiválasztását jelenti. Mi olyan 
embereket tudtunk a választóknak ajánlani, akiknek nagy 
az elfogadottságuk, ismertségük, felkészültségük. Valóban 
mondhatom, hogy bár minden egyes jelölt kiváló ember, 
és alkalmas lett volna arra, hogy a város mindennapjaiban, 
fejlesztésében tevékenyen részt vegyen, de a választók úgy 
ítélték meg, hogy a Fidesz–Április 6. Kör jelöltjei lesznek a 
legalkalmasabbak erre. 

– Igen, tulajdonképpen a 12 fôs Képviselô-testület-
ben 8 fôbôl áll a Fidesz–Április 6. Kör csapata, ami ab-
szolút többséget és kényelmes irányítást jelent az ön 
számára.

– A választás lezárult, és innentôl fogva nem úgy gondol-
kodom, hogy Fidesz–Április 6. Kör, hanem úgy, hogy van 11 
képviselô és egy polgármester, aki a város lakosságát kép-
viseli, a város szolgálatában tevékenykedik. A munkám eddig 
is a szolgálatról szólt, ami ezután is így lesz. Összefoglalva úgy 

vélem, hogy amikor belépünk 
az ülésterembe, akkor mindenki 
felejtse el a párthovatartozását 
vagy -szimpátiáját, ott Isaszeg 
legyen a téma, a lényeg, Isasze-
gért kell dolgoznunk.

– Aránylag nyugodt, kul-
turált légkörû volt a kampányidôszak, többnyire nem le-
hetett hallani negatív, lejárató „hadjáratot”. Önnek mi a 
tapasztalata ezzel kapcsolatban?

– Tulajdonképpen így volt. Talán a végén adódott egy 
kicsit erôsebb „felütés”, ami érzésem szerint belefér egy 
választási kampányba, harcba. Nem is kívánok senkinek a 
kampányával foglalkozni, mint ahogy az elôzô választási cik-
lusokban sem foglalkoztunk a nemes ellenfelek személyé-
vel. Mindig a saját programunk bemutatására törekedtünk, 
ez most is így történt. Remélem, amíg én magam politizálni 
fogok, az a csapat, amely mögöttem áll, mindig is ezt fogja 
tenni. Soha nem folyamodtunk semmilyen lejárató eszköz-
höz, ezután sem tesszük azt, a városért fogunk dolgozni.

– Reméljük, hogy ez így lesz. Az elôzô Képviselô-tes-
tület, maga mögött a munkájukat segítô dolgozókkal, 
az apparátussal, jelentôs beruházásokat hajtott végre, 
irdatlan ütemben, komoly erôfeszítések árán érte el az 
eredményeket sok téren. A megújult Képviselô-testület 
tud-e elôrelépni, vagy esetleg óvatosabb fejlesztéspoliti-
kát kell folytatni a jövôben?

– Az elôrelépés alapjait tulajdonképpen az elôzô idô-
szakban lefektettük. A közeljövôben elkezdôdik a két park 
építése. Beadtuk második fordulójára a szennyvíztisztító 
pályázatot. Most már hivatalos értesítésünk van arról, hogy 
nyertünk Zselízzel két pályázatot, részben kulturális rendez-
vényre, illetve egy a vállalkozókat kiszolgáló „inkubátor ház” 
létrehozására. Természetesen mi is kíváncsian várjuk, hogy 
az új kormány milyen pályázatokat fog kiírni, és ugyanúgy, 
mint eddig, a pályázati pénzek elnyerésével szeretnénk Isa-
szegre hozni a fejlesztéseket. 

– A lakosság számára az egyik legégetôbb probléma 
a munkahelyteremtés. Elkészült Isaszeg településren-
dezési terve, ami nagy elôrelépést jelent e tekintetben. 
Vannak viszont még megépítetlen utak is. 

– Igen, a szennyvíztisztítót leszámítva, munkahelyek lé-
tesítése és az útépítés a két legjelentôsebb terület, ahol 
mindenképpen elôbbre kell lépnünk. Már most is folyik a 
kijelölt tíz utcának – az Erdô utcával tizenegy, mert azt újra 
kell érvényesítenünk – a tervezése. Ma nem látom realitá-
sát, hogy egyszerre tudjuk a tíz utcát megépíteni, de évente 
egy-kettônek az aszfaltozása megvalósítható. A ciklus vé-
gére valószínûleg ezek az utcák elkészülnek. Ami valóban 

A remélt út, a további fejlôdés 
Interjú Hatvani Miklós polgármesterrel 

Hatvani Miklós az önkormányzati választásokon országosan is kimagasló, 
84,75 százalékos eredménnyel gyôzött a Fidesz–Április 6. Kör támogatásával.
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kiemelten fontos a számomra, hogy vállalkozásokat vonz-
zunk ide. Ezirányban is tettünk már lépéseket, és a tele-
pülésrendezési tervben kijelölt ipari területre szeretnénk 
minél elôbb vállalkozásokat hozni. Ehhez elô kell készíteni 
a terepet technikai és jogi szempontból is. Ezen a téren 
a makrogazdaságnak sokkal nagyobb szerepe van, mint a 
helyi önkormányzatnak. Magyarul, ha az ország gazdasága 
beindul – ami a kormányzatnak is az elsôdleges célja –, ak-
kor valószínûleg itt is megjelennek a vállalkozások. Bízom 
abban, hogy a már megtett kormányzati intézkedések ezt 
fogják elôsegíteni.

– Égetô kérdés városunkban a bölcsôdei és óvodai 
férôhelyek bôvítése. Sorbanállás van mindegyik intéz-
ményünknél. Lát-e esélyt ennek a problémának a meg-
oldására?

– Köztudomású, hogy az alapítványi Gábor Dénes Óvo-
da, Általános Iskola, Gimnázium, és Szakközépiskola nyert 
egy pályázatot, és megépítik a bölcsôdét. Akkor a bölcsôdei 
elhelyezés nem lesz probléma a város számára. Szurkolok 
nekik, hogy mielôbb át tudják adni a létesítményt. Az óvo-
dai férôhelyek esetében valóban el kell gondolkodni azon, 
hogy mit tudunk tenni a gyermeklétszám növekedését meg-
vizsgálva. Most az alapítványi óvoda megszûnése miatt is je-
lentkezett ez a probléma az intézményeinkben. Amennyiben 
tartósnak ítéljük ezt az állapotot, akkor az egyik óvodánkban 
mindenképpen újabb férôhelyeket kell kialakítani. Azt gon-
dolom, hogy a Vadász utcai Bóbita Óvoda alkalmas az eset-
leges bôvítésre. 

Jelen pillanatban az önkormányzat önerôbôl nem tud je-
lentôs beruházást végrehajtani, csak pályázati lehetôséggel. 
Az óvodák folyamatos karbantartása – nyílászárók, parketta 
cseréje – természetesen evidencia, amit meg tudunk oldani 
saját hatáskörben is, de a bôvítéshez mindenképpen több-
letforrást kell keresnünk. 

– Évekkel ezelôtt szó esett róla, hogy adott az ön-
kormányzatnak olyan területe, ahol akár felépülhetne 
valamelyik történelmi egyház (esetleg mindkettô) ösz-
szefogásával egy egyházi óvoda.

– Nem találkoztam még ilyen kezdeményezéssel az egy-
házak részérôl, de amennyiben ilyen irányú megkeresés ér-

kezne, teljesen nyitottak vagyunk és pozitívan állunk a kér-
déshez.

– A fejlesztés fontos, meghatározó szeletét vázolta 
Polgármester úr a jövôt illetôen. Azt gondolom, hogy a 
különbözô beruházások, építkezések mellett igen fontos 
a kultúra, a hagyományok, a sport, a civil szervezetekkel 
való foglalkozás kérdése is. Milyen szerepet fog a hu-
mán terület betölteni a város életében? 

– Továbbra is szeretnénk a fizikai, épített fejlesztéseket 
folytatni, emellett valóban nem áll szándékunkban elfelej-
teni azt, hogy a városban élôk mindennapjai, komfortér-
zete, egyéb kulturális és sport igénye is ki legyen elégítve. 
A terület eddig is kiemelten fontos volt számomra, tovább-
ra is így tervezem. Természetesen ez is erôsen pénzfüggô, 
hiszen az, hogy egy nevesebb együttest, elôadómûvészt 
ide tudjunk hozni, nagyon sok pénzbe kerül. Ami az erônk-
bôl telik, mindent megteszünk, erre ígéretet teszek a város 
lakóinak. 

– Fontos szelete a város életének az ebben az inter-
júban nem említett területek közül a szociális és egész-
ségügyi szféra is.

– Szociális téren az elmúlt négy év alatt a lehetôségekhez 
mérten segítettük a rászorultakat. A közmunka programban 
való részvételünkkel sok embernek biztosítottunk munkát 
helyben. Reméljük, hogy ez a foglalkoztatási forma a to-
vábbiakban is megmarad. Az egészségügyre térve, büszke 
vagyok a fogorvosi rendelô felújítására, valamint az egész-
ségház elsô ütemének a megvalósítására az Aulich utcában. 
Bízom a folytatás lehetôségében.

– Szeretne-e még Polgármester úr valamit elmonda-
ni az újságot olvasóknak?

– Köszönöm az irányomban meglévô bizalmat. A ciklus 
végén akkor lennék boldog és elégedett a Testület illetve 
önmagam munkájával, ha a város lakói is ugyanúgy látnák 
és éreznék, hogy az a munka folytatódott, amit 2006-ban 
elkezdtem. Szeretném, ha négy év múlva mindenki kéz-
zelfoghatóan érzékelné az eredményeket. Leginkább eb-
ben bízom, és mindennapi munkámban ezt tartom szem 
elôtt.

dr. Székelyné Opre Mária

A falugazdász tájékoztatása

Értesítem a nitrátérzékeny területen gazdálkodókat, a következô fontos információkról:
– A nitrátérzékeny területek MEPAR blokkok szintjén történô felsorolása a 27/2006. II.7. kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés 

ab és bb pontjában találhatók. Amennyiben nem jut hozzá a rendelethez, a segítséget nyújtok. Elérhetôségem: 30/434-
5041.

– A nitrátérzékeny területeken nitrát adatszolgáltatási kötelezettsége van a termelôknek. Ezt erre a célra rendszeresített adat-
lapon kell beküldeni 2010. december 30-ig a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságra a következô címre: 2100 Gödöllô, 
Kotlán Sándor u. 3. Adatlap beszerezhetô a fent említett igazgatóságon és a falugazdásznál.

– Aki nitrátérzékeny területen gazdálkodik, köteles gazdálkodási naplót vezetni.
– Aki 2009-ben nem adott le adatlapot, most még pótolhatja azt is a 2010-essel együtt. Az adatszolgáltatás elmulasztása – 

információim szerint – komoly bírságot vonhat maga után. 
Juhász László, falugazdász
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Az aradi vértanúk emlékére

Isaszeg város polgárai megemlékezést tartottak a Szoborhe-
gyen az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Aradon 
kivégzett vezetôinek, valamint az elsô felelôs magyar kor-
mány vértanúhalált halt miniszterelnökének tiszteletére az 
október 6-i nemzeti gyásznapon. 

„161 évvel ezelôtt, 1849. október 6-án végezték ki 
Pesten Batthyány Lajost, az elsô magyar felelôs kormány 
volt miniszterelnökét, Aradon pedig a magyar szabadság-
harc 13 honvédtábornokát. Október 6. azóta is a magyar 
nemzet gyásznapja. A szabadságharc elbukott ugyan, de 
a nemzet áldozata nem volt hiábavaló. A küzdelem tár-
sadalmi vívmányait, a jobbágyfelszabadítást, a közteher-
viselést és a törvény elôtti egyenlôséget már nem lehetett 
tôle elvenni. Az a hôsies katonai teljesítmény, amelyet a 
magyarság akkor tanúsított, rokonszenvet váltott ki Euró-
pa- (sôt Amerika-) szerte, s örök idôre példaként szolgál az 
utókor számára. Október 6. a vértanúk emléknapja. Mi is 
eljöttünk, hogy tisztelettel lerójuk kegyeletünket a szabad-
ságharc mártírjai elôtt.”

A történelmi eseményeket Szakály Róbert, a Klapka Isko-
la történelemtanára idézte fel. Ezt követôen a Klapka György 
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény ta-
nulóinak színvonalas mûsorát láthattuk. A megemlékezés ko-
szorúzással és a Szózat eléneklésével zárult.

H. Andrea

Készülôben a harangláb

Az Együttmûködés Isaszegért 
Egyesület munkálkodásának le-
nyomatait már láthatjuk városunk-
ban, ha csak a Makovecz Imre által 
tervezett Emlékezô Angyal aradi 
vértanúk emlékfájára gondolunk. 
Folyamatban van a honvédsírok te-
rületén egy harangláb felállítása is, 
ami lassan elkészül, és tavaszra terve-
zik a felavatását.

Az egyesület igen aktív, komolyan 
veszi vállalásait, bár az anyagi lehetôsé-
geik igen szûkösek, de törekszik pályáz-
ni, támogatókat találni, hiszen enélkül 

nem érhették volna el ezeket a 
kézzelfogható eredményeket. 

Verseczki Erzsébet elnök 
tájékoztatása szerint a tavasz 
folyamán felavatásra kerül a 
harangláb a Katonapallagon.

Az Egyesület munkája nyo-
mán megújulnak, szépülnek 
emlékhelyeink. Köszönet illeti 
ôket erôfeszítéseikért.

(szerk.)

Keressük a város  
karácsonyfáját

Az elôzô évekhez hasonlóan, idén is lakossági fel-
ajánlásból származó fenyôfát állít fel majd az ön-
kormányzat az ünnep elôtt. Várjuk azok jelent-

kezését, akik az udvarukon, a lakóingatlanuk 
elôtt vagy máshol rendelkeznek olyan, leg-
alább 6–8 méter magas fenyôfával, amely 
már kinôtte a rendelkezésre álló teret, és 
szívesen látnák a mûvelôdési otthon elôtti 
téren karácsonyi díszben. Jelentkezni lehet 

a 70/315-2314-es telefonszámon Tóth La-
jos közszolgálati csoportvezetônél.
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Az Isaszegi Cigány Kisebbségi Önkormányzat hírei

A 2010. október 3-án megtartott önkormányzati választások során meg-
újult az Isaszegi Cigány Kisebbségi Önkormányzat is. A leköszönô képvise-
lôk közül csupán Váradi Attiláné indult és jutott be az új felállással induló 
Kisebbségi Önkormányzatba.

Mindenekelôtt szeretnénk megköszönni minden választónknak a ne-
künk megszavazott bizalmat. Munkánk során mindig elsô helyen lesz az 
isaszegi cigány lakosság, a hátrányos helyzetû emberek érdekeinek képvise-
lete, igyekszünk megfelelni az elvárásoknak, amelyeket felénk támasztanak.

Köszönetet mondunk a leköszönô Képviselô-testületnek is. Az elmúlt négy év munkája során olyan˙értékteremtô, érték-
megôrzô rendezvényeket szerveztek, bonyolítottak le, melyek már hagyománnyá váltak Isaszeg cigány lakossága számára. 
Természetesen ezeket a hagyományokat mi is továbbvisszük és ápoljuk.

Rengeteget tettek a gyermekek, tanulók tehetségének gondozásában, hiszen elindították és támogatták a hagyományos ci-
gány tánc tanulását, gyakorlását. A fellépéseket, bemutatókat – ahol ezek a gyermekek megmutathatták tehetségüket – anya-
gilag és szervezôi munkákkal is segítették. Az ország más pontjain is fellépéseken, bemutatókon, tehetségkutató versenyeken 
vehettek részt, melyek mind nagy sikerrel zárultak. Jó kapcsolatokat ápoltak a környezô települések cigány kisebbségi önkor-
mányzataival egy jó hangulatú, eredményes munkakapcsolatot alakítva ki. Köszönet érte, és köszönet minden munkájukért!

Az elkövetkezendô négy évben a már kialakult hagyományok ápolása mellett rengeteg újítást vettünk tervbe. A legfonto-
sabb és elsôrendû feladatunknak tartjuk a hátrányos helyzetû családok, gyermekek hátrányainak csökkentését. Ennek érdeké-
ben az iskolákkal, óvodákkal való jó kapcsolatot még szorosabbra szeretnénk fûzni, és egymás munkáját kölcsönösen segíteni. 
A felnôttek körében is szorgalmaznánk a tanulást; célunk, hogy minél többen szerezhessenek szakképzettséget.

Szeretnénk a lehetô legtöbb pályázatot benyújtani, a pályázati forrásokat maximálisan kihasználni. Értékeket teremtô prog-
ramokat indítani mind gyermekek, mind felnôttek, mind családok részére. Nagyon fontosnak tartjuk a hagyományok ápolását, 
a cigány identitás megôrzését. Mindezekkel párhuzamosan szeretnénk csökkenteni a feszültséget, a szakadékot, mely sok 
esetben jelentkezik a többségi társadalom és a cigány kisebbség között.

Mi, négyen egy olyan Isaszegért szeretnénk dolgozni, ahol a két nép békében, egymást segítve élhetne. Létrehoztunk 
egy e-mail címet, amelyre mindenki megírhatja véleményét, javaslatait. Szívesen veszünk minden jó szándékú, építô jellegû 
hozzászólást, ötletet: isaszeg.cko@gmail.com.

Kanalas Péterné, Váradi Attiláné, Vidák Sándor, Kun Gergely

Most szabad égetni
Az önkormányzat rendeletben határozta meg az avar és 
kerti hulladék égetésének idôpontját, figyelembe véve a 
lakosság egészségének és az isaszegi gyógyító erejû le-
vegô tisztaságának védelmét. A város teljes területén az 
ôsz folyamán, október és november hónapokban kedden 
és pénteken 10.00 és 18.00 óra között szabad égetni a 
szerves és növényi hulladékot, száraz faleveleket, gallya-
kat stb. Nem égethetünk mûanyagot, gumit, ismeretlen 
összetételû vegyi anyagokat vagy ipari eredetû hulladéko-
kat, amelyeknek rákkeltô hatása is lehet.

Az égetés intsen óvatosságra mindenkit! A tüzet/
tüzelôberendezést nem szabad ôrizetlenül hagyni, csak 
nagykorú végezhet ilyen feladatot, és lehetôleg lakókör-
nyezetünket ne zavarjuk vele. Tûzgyújtás estén készenlét-
ben kell tartani a tûz esetleges terjedését megakadályozó 
felszerelést, eszközt, de túl erôs szél esetén inkább kerül-
jük szabadban a tûz gyújtását. A szabályokat megszegôket 
30 000 Ft-ig terjedô pénzbírsággal is sújthatja az önkor-
mányzat. Reméljük, erre azonban nem kerül sor.

(szerk.)

A Szlovák Kisebbségi  
Önkormányzat választási 
eredményei
Isaszeg Város Helyi Választási Bizottsága a Ve. 115/I.§ (6) 
bekezdésének i) pontja, a 115/L. § elôírásai szerint, a sza-
vazatszámláló bizottság jegyzôkönyve alapján, valamint a 
választási számítógépes rendszer felhasználásával összesí-
tette a szavazatokat és megállapította a települési szlovák 
kisebbségi önkormányzati képviselôjelöltekre leadott érvé-
nyes szavazatok számát. A választás eredményes volt, mivel 
az érvényes szavazatok száma 182, melybôl Macharovszky 
Sándor 10,  Fuferenda Lászlóné 47, Grznár Józsefné 37, 
Kovács Józsefné 18, Mészáros Gusztáv 46, Fuferendáné 
Szücs Tünde 24 szavazatot szerzett.

Isaszegen a megválasztott települési szlovák kisebbsé-
gi önkormányzati képviselôk – a legmagasabb számú ér-
vényes szavazatot megszerzô jelöltek közül – a következô 
személyek lettek: Fuferenda Lászlóné, Mészáros Gusz-
táv, Grznár Józsefné és Fuferendáné Szücs Tünde. 

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
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Herenden jártunk

Az Isaszegi Nyugdíjasok 
Önsegélyezô Klubja 2010. 
szeptember 15-én meghí-
vást kapott Herendre a He-
rendi Porcelánmanu-
faktúra Zrt-be. Nagy 
szeretettel fogadtak 
bennünket, és bepil-
lantást nyerhettünk a 
herendi porcelán készíté-
sébe és festésébe. Igen gyönyörû 
porcelán étkészleteket és szebbnél szebb tárgyakat láttunk. 
A kávézóban a manufaktúra által készített gyönyörû porcelán 
készletbôl fogyasztottuk el a kávét és teát, mint egy igazi ki-
rályi család. Mindenki rendkívül szép élménnyel gazdagodva 
tért haza.

Harmati Lászlóné, elnök

Nyílt nap a Vidámparkban

A Budapesti Vidámpark immár tizenkettedik alkalommal ren-
dezte meg nyílt napját a fogyatékkal élô gyerekek és fiatalok 
számára. A rendezvényre az ország egész területérôl több 
ezer mozgás-, látás-, hallássérült, valamilyen fogyatékkal élô 
vagy hátrányos helyzetben élô gyermek és felnôtt érkezett. 
A Vidámpark e rendezvényen – a korábbi hagyományoknak 
megfelelôen – lehetôvé tette számukra, hogy korlátlanul 
igénybe vegyék a park játékait. A nap végén mindenki élmé-
nyekben gazdagon térhetett haza.

Isaszegrôl a Ceglédi Mozgássérültek Önálló Egyesülete 
szervezésében vettek részt gyerekek és felnôttek. Az utazást 
anyagi segítségükkel támogatták: Horváth István, Mészáros 
Gusztáv és felesége, Padányi József, Nagyné Szûcs Krisz-
tina, Everling Róbert, Pénzes János, Csák Alajosné, Szalár-
diné Szalma Szilvia.

H. Andrea

Erkel Ferenc nyomában

Szeptember és október hónapban 
részt vettünk a budakeszi Erkel 
Ferenc Mûvelôdési Ház által 
szervezett Erkel Ferenc Em-
lékév Versenyen. Iskolánkat, a 
Klapka György Általános Is-
kola és AMI-t két csapat 
is képviselte az alapjá-
tékban: a Moderato és 
a Rozmaring.

A felkészülést ének-
tanáraink, Bene Sán-
dorné és Tûz Anita 
vezetésével már a nyá-
ron elkezdtük. A téma Erkel 
Ferenc élete és munkássága 
volt. Az iskolakez-
dés után egyre töb-
bet gyakoroltunk, 
mondtuk a szöve-
geket, illetve hall-
gattuk a zenei anya-
got. Egy hónap telt 
el így.

A verseny nap-
ján, szeptember 
30-án tanárainkkal 
együtt Budakeszire 
utaztunk. A vetélke-
dô elsô fordulójá-
ban a mi csoportunkban három csapat mérte össze tudását. 
Innen csak az egyik iskola tanulói juthattak tovább. 

A játékot Varga Károly rádiós személyiség, mûsorvezetô 
vezette, aki megjelenésével, humorosságával oldotta a fe-
szültséget. 10 órától körülbelül 12 óráig tartott a verseny, 
utána jött az eredményhirdetés. Mindenki nagyon izgatott 
volt. A megszerezhetô legtöbb pont 115 volt, ebbôl nekünk, 
a Rozmaring csapatnak 102-t sikerült összegyûjtenünk. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy részt vehettünk a következô for-
dulóban.

Ezt követôen három hetünk volt felkészülni az újabb 
megmérettetésre, melyhez több oldal kiegészítô anyag és 
hanganyag is tartozott. Az elôdöntô idôpontja október 21. 
volt. Itt hat csapat mérkôzött meg egymással, ebbôl egy volt 
isaszegi.

Sokkal összetettebbek voltak a feladatok, és a részletekre 
is jobban kellett ügyelni. Szakmai zsûrinek kellett megfelelni, 
akik a Zeneakadémia hallgatói voltak.

Eredményesen szerepeltünk, a megszerezhetô 140 
pontból 119-et gyûjtöttünk. Csapatunk, a Rozmaring nagy 
dicséretet kapott, s élményekkel gazdagon tértünk haza.

Fodor Balázs 8.a
Fodor Gergô 8.a
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Megújult lehetôségek – Széchenyi Kártya

Beruházásra is lehet hitelt fel-
venni szeptembertôl a Széche-
nyi Kártya programban, akár 
önállóan, akár a már meglévô 

Széchenyi folyószámla- 
vagy forgóeszközhitel mel-
lé. Az új beruházási hitel 

elônye, hogy használt gépre 
vagy megkezdett projektre is 

igényelhetô pénz az új vállalkozás beindítása mellett, és a 
beszerzés tárgya vagy a beruházás maga is lehet a hitelfede-
zet része. A vállalkozások igénye alapján tették lehetôvé azt 
is, hogy egyedi banki döntés függvényében ne csak ingatlan-
fedezet biztosítása mellett lehessen beruházási hitelt felven-
ni, hanem maga a hitelbôl megvalósuló beszerzés (gép vagy 
ingatlan) vagy beruházás is lehet részben vagy egészben a 
hitel fedezete. 

A Széchenyi beruházási hitelt már meglévô Széchenyi fo-
lyószámla- vagy forgóeszközhitel mellé vagy önállóan is fel-

vehetik a vállalkozók, maximum 50 
millió forintos összegig. A hitelké-
relmet a kamarai, illetve VOSZ-iro-
dákban lehet beadni vagy online, 
ahogy eddig is.

Minimum 20 százalékos ön-
részre van szükség a Széchenyi be-
ruházási hitelnél. Az, hogy mennyi 
önerôt fognak kérni a bankok a vállalkozótól, változó lehet. 

A beruházási hitel igényléséhez feltétel, hogy megfele-
lôen felépített üzleti elképzelése legyen a vállalkozásnak, vi-
szont ezt a lehetô legegyszerûbb formában kell bemutatnia 
és beadni az üzleti tervet. Ennek elkészítésében díjmentesen 
segédkeznek az egyébként az igénylés benyújtásában közre-
mûködô kamarai és VOSZ-irodák. 

További információk az érdeklôdôk számára a www.ka-
vosz.hu, www.szkartya.hu weboldalon és a Nemzetgazda-
sági Minisztérium honlapján olvashatók (www.ngm.gov.hu).

H. Andrea

KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

Szerzôdjön az Önnek legkedvezôbb feltételekkel! 

NOvEMBERI aKcIó! 
Isaszegen a GENERALI képviselôje Bresztyenszky György. 

telefon: +36 20/320-1803
e-mail: gyorgy.breszty@tanacsado.generali.hu

Élet- és nyugdíjbiztosítások, egészség- és balesetbiztosítások,  
utasbiztosítások, vagyonbiztosítások, gépjármû-biztosítások,  

pénztári és pénzügyi szolgáltatások, közvetített banki termékek.

További információért, ingyenes díjszámításért hívjon bizalommal!

GENERALI Biztosító
Válassza a minôséget és garanciát!

A Klapka György Általános Iskola nyolc tanulójával utaztunk 
Gyôrbe, Pannonhalmára és Bábolnára 2010. október 15–
17. között, hogy az Amerikai Nagykövetség által rendezett 
ingyenes Tolerancia Hétvégén részt vegyünk. A hétvége a 
nyári, balatonlellei tábor folytatása volt, hogy a diákok, a kö-
vetség alkalmazottjai, a táborvezetôk és a tanárok találkozza-
nak egymással.

Gyôrben a Városháza tornyát és a csillagvizsgálót mász-
tuk meg elsô nap. Este a boszorkát próbáltuk köveken ug-
rálva legyôzni, és a Rába-parton is sétáltunk. Másnap Pan-
nonhalmán a Bencés Fôapátságot látogattuk meg, ahol egy 
interaktív makett segített minket az épületek megismerésé-
ben. A bástya, a bazilika, az altemplom, a kerengô, a könyv-
tár, a kódextörténeti kiállítás, a levendulás kert és a kilátó is 
mind csodálatosak voltak. Délután Bábolnán répával etettük 
a lovakat a lótenyésztési múzeum, a fogatok, és Magyaror-
szág legöregebb akácfájának megtekintése után. Estére is-

mét jutott egy izgalmas játék: tárgyakat kellett elcsempészni 
a boszorkától. Az utolsó napon háromfôs csapatokban, tér-
kép segítségével közlekedve töltöttünk ki tesztlapokat a gyôri 
belvárosról, amit aztán részletesen meg is néztünk. A gó-
tikus Bazilikát Szent László hermája, Apor Vilmos sírja és a 
vérrel könnyezô oltár tette felejthetetlenné. Megtudtuk, hogy 
miért dobott Napóleon ágyúgolyót egy ház falába, hogy a 
Karmelita templom bagoly formájú, hogy miért van frigyláda 
a szentháromság szobron, és hogy a Kovács Margit Múzeum 
csodás szobrokat rejt. 

A programok nagyszerû alapot adtak a hétvégéhez, de 
a felejthetetlenségét a társaság biztosította. Az, hogy a gye-
rekek jól viselkedtek, jól érezték magukat, és hogy azonos 
értékrendû tanárok találkoztak, akiket összeköt a humor és a 
tolerancia. Télen folytatjuk!

Erdélyi Katalin, tanár

Tolerancia Hétvége Gyôrben
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Ötvenhat üzenete

Az októberi forradalom hôseire, mártírjaira és eseményei-
re emlékeztünk, ahogyan országszerte, úgy Isaszegen is. 
A megemlékezés 22-én délelôtt a Damjanich iskolában kez-
dôdött az udvari színpadon bemutatott irodalmi mûsorral. 

Este a Hôsök és Áldozatok Emlékparkjában „1956 –2006. 
október 23-a emlékére” felirattal Simó Szabolcs erdélyi fafa-
ragómester kopjafája került leleplezésre. Dr. Kardos Gábor 
alpolgármester köszöntötte az egybegyûlteket. Megtisztelô 
volt Vécsey László, körzetünk országgyûlési képviselôjének 
jelenléte. A megemlékezésen részt vett és ünnepi beszédet 
mondott Révész Máriusz országgyûlési képviselô, aki az öt-
venedik évforduló rendôri brutalitásának az egyik szenvedô 
alanya volt.

„Valahol elindul egy gondolat,
látatlanul és észrevétlenül, 
és elme-bércen lélek-völgyön át
egetverô eszmévé lelkesül:
korlátokat zúz, gátakat ragad!”

Ezzel a Wass Albert-idézettel kezdte emlékezését a képvise-
lô úr, aminek lényege végigvonult a mondanivalóján. A hely 

szelleme megérintette ôt, 
és mintegy párhuzamot 
vont az 1848–49. évi és 
az 1956-os forradalom és 
szabadságharc körülmé-
nyeivel, követeléseivel, 
eredményeivel. A magyar 
demokrácia elmúlt húsz 
éve legsötétebb napjának 
nevezte az 1956-os forra-
dalom ötvenedik évfordu-
lóját, amikor a szocialista 
kormány félelmében el-
barikádozta az egész fô-
várost, megfosztva az embereket a tisztességes megemlé-
kezés lehetôségétôl.

Bajusz Árpád református lelkész megemlékezô szavait 
hallhatták még városunk megjelent vezetôi, Hatvani Miklós 

polgármester, a képviselôk 
és az érdeklôdôk. 

Rangot, látványt adott az 
avatásnak, hogy a Történel-
mi Vitézi Rend tagjai álltak 
ôrt. Verseczki Evelin szavalt, 
majd az emlékezôk koszorú-
kat és kicsi, égô mécseseket 
helyeztek a kopjafa mellé.

Másnap délelôtt a Szo-
borhegyen folytatódott a 
városi ünnepi megemléke-

zés. Dr. Kardos Gábor alpolgármester mondott ünnepi be-
szédet, amelyben hangsúlyozta: „1956 kezdeteit nagyon 
nehéz meghatározni, de talán indulhatunk attól a ponttól, 
amikor a két ordas eszme viaskodott felettünk: a nácizmus 
és a kommunizmus. A kommunizmus a szovjet Vörös Had-
sereggel érkezett. Porrá zúztak mindent, asszonyokat, lá-
nyokat gyaláztak meg, több százezer embert elhurcoltak, 
és amit lehetett, elraboltak. Most, akik engem hallgatnak, 
kérem, fogják fel, hogy ezek nem unalmas történelmi isme-
retek, hanem emberi tragédiák, tragikus magyar sorsok… 
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A válogatott kínzások, verések, megaláztatások során sokan 
lettek testi és lelki nyomorékok vagy haltak meg idô elôtt. 
A rettegés, az embertelenség, az elkeseredettség 1956-ban 
egyesítette a nemzetet. A ’ne szólj szám, nem fáj fejem’ 
okosaival szemben az ifjúság kirobbantotta a forradalmat. 
Egy pillanatra átélhették a szabadság érzését. Álmok és ter-
vek születtek hazáról, életrôl, boldogságról. Ezek voltak a 
szabadság napjai. 

Aztán az agresszív világhatalom, a Szovjetunió vérbe foj-
totta a szabadságharcot, és a magyar kommunista pribé-
kek elkezdték a megtorlásokat. A világ némán végignézte 
ezt. Akasztások, bebörtönzések, internálások, megaláztatá-
sok… Beszélni tilos volt, mi hallgattunk, és ôk pedig hazud-
tak éjjel és nappal.”

Ünnepi beszédének érdekes fordulata volt, amikor sze-
mélyes élményét osztotta meg a közönséggel: „1956-ban 
születtem, a barátom 1955-ben. A barátom apját, aki törté-
nelemtanár volt és négy nyelven beszélt, az ’56-os szerep-
lésért lázítás miatt letartóztatták, és tíz év börtönt kapott. 
Nekünk nem merték elmagyarázni, hogy ne szégyelljük, de 
kis tudatlanként szégyelltük, hát mégiscsak börtönben volt. 
Ma nagyon büszke vagyok rá, és amikor Isaszegen járt Witt-
ner Mária, a halálra ítélt magyar szabadságharcos, meg-
kérdeztem, ismeri-e az én barátom édesapját, Dr. Horváth 
Gyulát. Azt mondta, természetesen, és tudja, hogy szabadu-
lása után rövidesen meghalt.

Számomra a legfontosabb üzenete 1956-nak, hogy van 
magyar összefogás. A turáni átok ellenére ’56-ban együtt 
gondolkodott és cselekedett jobboldali és a baloldali, a 
munkás és a paraszt, az értelmiségi és az egyszerû, a val-
lásos és az ateista, és mind-mind együtt és mind magyarul. 
Ez az üzenete ’56-nak. Mindannyiunk ünnepe, mindannyi-
unk forradalma, mindannyiunk országában.”

Jövôbe mutató tanulsággal zárta beszédét: „…Adjon 
1956 egyesítô eszménye támaszt és segítséget a mai ma-
gyar valóságnak. Ne tévesszenek meg bennünket az ide-
gen érdekeket képviselô hamis emberek, akik befészkelik 
magukat a bizalmas környezetünkbe. Tudjuk szétválasztani 
a jót és a rosszat minden percben. Tudjuk felmutatni a kö-
zös akaratot minden percben. Uralkodó módon térjen visz-
sza életünkbe az ezeréves keresztényi erkölcsiségünk, a 
munka, a család becsülete, egymás kölcsönös tisztelete, 
mások és önmagunk megbecsülése. Legyen erôs, büszke 
nemzeti és isaszegi identitásunk!” 

Az ünnepi beszédet követôen a Gábor Dénes Óvoda, Ál-
talános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola diákjainak iro-
dalmi mûsorát láthattuk az intézmény igazgatója, Keresztúri 
Jusztina közremûködésével. 

Ezt követôen Hatvani Miklós polgármester, majd a város 
vezetôi, társadalmi és civil szervezeteinek, intézményeinek 
képviselôi helyezték el az emlékezés koszorúit. 

dr. Székelyné Opre Mária
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A Bóbita Óvoda szeptemberben ismét megnyitotta kapuit 
az újonnan érkezô és a régi óvodások elôtt. Újra megtelt az 
óvoda gyermekzsivajjal. 

Az óvodába lépéskor a kiscsoportos gyermek eleinte bi-
zonytalannak, magányosnak érezheti magát, hiszen elválik 
attól a biztonságos családi környezettôl, amiben eddig ne-
velkedett. Ezért is fontos az óvodapedagógus szeretetteljes 
jelenléte, aki partner, játszótárs a gyermek óvodai életében, 
és oldja a gyermeki feszültségeket, félelmeket. 

Intézményünkben a nevelési év 2010. szeptember 01-
tôl 2011. augusztus 31-ig tart. Óvodánk férôhelye 125 fô, a 
felvehetô gyermekek száma 150 fô, jelenleg 139 gyermeket 
tudtunk fogadni. Mind az öt csoportunkba vegyes életkorú 
gyermekek járnak. Személyi ellátottságunk nem változott: 
egy óvodavezetô, kilenc óvodapedagógus és öt dajka látja 
el a nevelômunkát.

A Bóbita Óvodában a nevelés a tevékenységközpontú 
óvodai nevelési program alapján folyik, melyet egy csoport-
ban kiegészít a kompetencia alapú óvodai program. Ebben 
a programban részt vesz két óvodapedagógus – Zombori 
Lászlóné és Skravanek Jánosné – a szakmai vezetô, Kiss 
Krisztina irányításával. 

A munka folyamata 2010. februárjában már megkezdô-
dött. Felvettük a kapcsolatot a referencia-intézményekkel, a 
folyamat-szaktanácsadóval, és a kompetencia-mentorral. Pe-
dagógusaink folyamatosan részt vesznek továbbképzéseken, 
rendszeresen bôvítik tudásukat, módszertani ismereteiket a 
projekt sikeres megvalósítása érdekében.

A kompetencia alapú óvodai programcsomag remé-
nyeink szerint a gyermekek számára önfeledt, boldog gyer-
mekkort jelent, amelyben kedvük szerint játszhatnak, isme-
reteket, élményeket szerezhetnek. Megkönnyíti számukra az 
iskolába való átmenetet, esélyegyenlôséget biztosít, és olyan 
képességeket alapoz meg, amelyek segítik majd a társadalmi 
elvárásoknak való megfelelést.

Tárgyi feltételeink folyamatosan bôvülnek, elhasználódott 
eszközeink cserélôdnek. Nagy örömünkre szolgált, hogy az 
udvari játékkészletünk ezen a nyáron több elemmel gyara-
podott. A gyermekek örömmel vették birtokba a biztonságos 
új lengôhintát, mérleghintát és a pihenôpadot az asztallal, 
amire a pénzt a dm helyi üzletének dolgozói gyûjtötték, és 
helyi vállalkozók segítettek a felállításukban. Köszönetünket 
fejezzük ki mindazoknak, akik intézményünket munkájukkal 
és anyagi hozzájárulásukkal támogatták.

Szabóné Kiss Márta, mb. óvodavezetô

A TÁMOP pályázat programja a Klapka iskolában

Iskolánkban tíz tanulócsoportban, új, korszerûbb módszerek-
kel folyik a tanítás. A program célja diákjaink képességeit, 
készségeit oly módon fejleszteni, hogy felnôttként sikerrel 
tudjanak a munkaerôpiaci elvárásokhoz alkalmazkodni.

E program része a három hetet meghaladó projekt, mely-
nek témája iskolánkban „Téli néphagyományok, adventi ké-
szülôdés”. 

A projekt november 29-én kezdôdik és december 21-
ig tart. A gyerekeken és a pedagógusokon kívül a szülôk is 
aktívan részt vesznek a projektben tervezett programokon. 
Készíthetnek adventi koszorút, adventi naptárt, ajándék-
tárgyakat szeretteiknek, vagy árusíthatják azokat a karácso-

nyi vásáron. Megismerkednek az ünnepekhez kapcsolódó 
népszokásokkal, hagyományokkal. Más népek hagyomá-
nyait ismerhetik meg az idegen nyelvi karácsonyi partikon. 
Történeteket, verseket, dalokat tanulnak, nemcsak magyar, 
hanem angol és német nyelven is. Elkészítik a betlehemi 
istálló makettjét, betlehemes játékot adnak elô. A program-
sorozat kiemelkedô eseménye az ének-zene tagozatos 
diákok karácsonyi hangversenye a római katolikus temp-
lomban. A téli szünet elôtti utolsó tanítási napon kerül sor 
a zárórendezvényre, az értékelésre és a karácsonyi ünnep-
ségre. A teljes program megtekinthetô az iskola honlapján.

Kovácsné Halomházi Zsuzsanna

A Bóbita Óvoda életébôl
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Néhány gondolat  
óvodánkról

A Hétszínvirág Óvodában a 2010/2011-es nevelési évet 
237 gyermekkel kezdtük meg, ebbôl 67 az újonnan felvett 
gyermekek száma. Az induló csoportokban az óvónôk szere-
tetteljes környezetben, sokféle játéktevékenységgel és ötlet-
tel várták a beérkezô gyermekeket, amely a kicsik figyelmét 
elterelte a szülôktôl való elválásról.

Intézményünkben sokszí-
nû tevékenységgel, módszer-
rel fejlesztjük a gyermekek 
személyiségét, minél érde-
kesebbé, szeretetteljesebbé 
téve az óvodánkban eltöltött 
idôszakot.

Szeptember 1-tôl elkezd-
tük a TÁMOP 3.1.4 Kompe-

tencia alapú oktatás pályázat megvalósítását. A program ér-
dekes tevékenységeket, kísérleteket tartalmaz, melyhez sok 
új vers és történet kapcsolódik. A program szakszerû kivitele-
zéséhez bevont pedagógusok a pályázat keretében tovább-
képzéseken vesznek részt.

Örömmel tölt el bennünket, hogy egyre több szülô csat-
lakozik azon szülôk köréhez, akik munkájukkal, részvételük-
kel és segítségükkel támogatják intézményünket. Szeretnénk 
megköszönni Zentai Péter és Kertész Csaba szülôknek az 
öltözôpadok felújítását, Molnár Mihálynak a tisztítószereket. 
A családi napon befolyt összegbôl megvásárolt udvari játé-
kok óvodába szállítását Ragács János apuka oldotta meg. 
Szabóné Onódi Judit, mint az SZMK vezetôje, nagy értékû, 
mûanyag, udvari játékadománnyal lepte meg óvodásainkat.

Köszönet Isaszeg Város Önkormányzatának az elmúlt 
idôszakban történô fejlesztésekért: az újonnan épített rész 
szigeteléséért, a szélfogó és esôvédôk megépítéséért, a 
kerékpártároló kialakításáért, betonozásáért, az informatikai 
normatíva keretében négy csoportban új gyermekasztalok és 
székek valamint öltözôpadok vásárlásáért. 

Az óvoda minden dolgozója törekszik arra, hogy óvodá-
saink az egész nap során jól érezzék magukat, a szülôk pedig 
a legnagyobb megelégedéssel vigyék haza naponta gyerme-
keiket.

Skultétiné Pál Judit, óvodavezetô

Iskolatörténeti kiállítás a 
Damjanichban

„Egy adott idôpontban született 
dolog magán viseli a pillanat 
valamennyi sajátosságát. Ilyen 
a Damjanich is. 1905. A döntés 
elôbb született. De a kivitelezés 
sok buktatóján át nehéz út veze-
tett. Mégis megszületett, létrejött 
a várva várt iskola. Állami iskola 
lett, mert bár egyházit szerettek volna, de így támogatta 
az állam. És ez már akkor is meghatározó volt. Persze et-
tôl a lényeg nem változott. Minden feladat fontos volt, ami 
a gyermekeket, az isaszegi gyermekeket elôrébb viszi élet-
útjukon. A betûvetésen, számoláson át a gazdasági isme-
retekig minden tananyag lett. Az iskola – akkor még nem 
Damjanich – adott, nap mint nap adott. A szülôknek, az 
iskolából kikerülteknek is adott. Irányította a kulturális éle-
tet, összefogta az embereket. Mai napig komoly hivatkozás, 
hogy ’az öreg iskolába jártam’. Miért van ez? Mert itt érték 
született, születik. Érték a tudás, az elôrehaladás, a felemel-
kedés, a közösséghez tartozás.…

…Mit adunk ma – mi, a ’Damjanich’ – Isaszegnek? Hisz-
szük, hogy boldog gyermekeket, sikeres felnôtteket, dolgoz-
ni, tenni vágyó magyar embereket. Olyanokat, akik tudják, 
mi a dolguk, tudják, mi az érték. Valljuk, hogy példát kell ad-
nunk törekvésbôl, akaratból, tudásból, fejlôdésbôl. Ugyan-
úgy, mint elôdeink, a többszáz kolléga, kolléganô, a nép-
tanítók is ezt tették. Ezért lehetünk most itt.

…Kollégáimmal összeállítottunk, pontosabban az Alapít-
vány összeállított egy kiállítást, mely bemutatja elmúlt 105 
évünket. Számtalan fénykép, dokumentum mesél a múltról. 
Napokig el lehetne böngészni benne. És fogunk is, hiszen 
gyermekeinknek ez tananyag lesz a következô hónapban. 
Gondolják meg: 105 év! Csodálatosan nagy idô. Nézzék 
meg a képeket, olvassák el a dokumentumokat, emlékez-
zenek! A Damjanich iskola 105 évét bemutató kiállítást az 
utódok kötelességének tudatában megnyitom, és átadom 
Önöknek, hogy örömük leljék benne.”

Részletek Koháry Orsolya igazgató megnyitó beszédébôl
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Meghívó
Isaszeg Város Önkormányzata, a Dózsa György  
Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely 

és a Dobogó Baranta Hagyományőrző Egyesület
 tisztelettel meghívja Önt, kedves családját  

és minden érdeklődőt a

Magyar Szent Korona
című kiállítás megnyitójára

2010. december 4-én 17.00 órára.

A Szent Koronáról a fotókat készítette:  
Szelényi Károly fotóművész.

 A kiállítás a Budapesti Műszaki  
és Gazdaságtudományi Egyetem tulajdona.

A kiállítást megnyitja:
dr. Kardos gábor alpolgármester.

Előadást tart a Magyar Szent Korona  
és az alkotmányozás időszerű kérdéseiről: 

Dr. tóth zoltán JózSef, 
a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára,

 jogtörténész, politológus, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Jogi Karának tanára.

A Szent Korona Őrségről ismertetőt mond: 
Szentpétery istván koronaőr.

Közreműködnek: a Klapka György Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

növendékei.
 Fellépnek: az Isaszegi Baranta Had tagjai.

A kiállítás fővédnöke: 
hatvani Miklós, Isaszeg polgármestere.

 A kiállítás helyszíne: 
Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi  
Kiállítóhely, 2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2.

Jó együtt lenni

Az Isaszegi Római Katolikus Egyházközség a nyár minden keddjén szervezett valami-
lyen közös elfoglaltságot. A programok finanszírozása alapítványi pénzbôl történt, így 
a résztvevôknek ingyenes volt. Amikor az idôjárás engedte, kirándultunk az erdôbe, 
ilyenkor fôztünk is paprikást vagy gulyást bográcsban. Ezekre a kirándulásokra min-
den hittanos gyereket hívtunk és vártunk. Sokan minden alkalommal eljöttek, mások 
csak egyszer-egyszer, de minden résztvevô megtapasztalhatta, milyen jó a közösség, 
milyen jó együtt lenni. Júliusban a Margitszigetre látogattunk el. Szent Margit sírjánál 
közösen imádkoztunk, majd élveztük a zenélô szökôkút csodáját.

Augusztus 24-én harminc gyerek néhány felnôttel Hollókôre indult autóbusszal. 
A várban tett séta és a lenyûgözô panoráma látványa után következett a közös ebéd, 
majd a délután számháborúzással telt. Bár a hazaúton már csöpörgött az esô, a han-
gulat mégis napfényes volt, mert együtt voltunk.

Száraz Józsefné, hitoktató

A Márton-napi búcsú  
igazi értelme

Szent Márton 316 táján született a 
mai Szombathelyen. Itáliában ne-
velkedett. Már gyermekként von-
zotta Krisztus vallása. Tízéves ko-

rában – pogány szüleinek tudta 
nélkül – felvétette magát a 
hitjelöltek sorába. Mielôtt meg-

keresztelték volna a császár pa-
rancsára, Mártonnak is hûségesküt 
kellett tennie a császár zászlajára. 
A lovassághoz kapott beosztást. 

Egy alkalommal, a fagyos téli reggelen kilova-
golt a város kapujához, amikor egy mezítelen kol-

dus kért tôle alamizsnát. Mártonnál nem volt semmi pénz, ezért 
meggondolás nélkül kardjával kettéhasította köpenyét, a felét a 
koldusnak adta, a másik felével pedig ô burkolózott be. Következô 
éjjel megjelent neki az Üdvözítô abban a fél köpenyben, amelyet 
ô a koldusnak adott. Az Úr így szólt hozzá: „Márton, a hitjelölt 
öltöztetett engem ebbe a köpenybe”. Ezek után nem vonako-
dott felvenni a keresztséget. Ezt követôen még két évig szolgált a 
katonaságnál. Leszerelve úgy tervezte, visszavonultan tölti életét. 
A Mindenható Isten hívását követve pappá szentelték. Tours váro-
sába került, és a hívôk serege ôt választotta a város püspökének. 

Szent Márton egész életében látogatta a betegeket, szegénye-
ket, és bôséges adományt adott a rászorulóknak. Ezért választot-
ták ôseink ôt a város védôszentjének, hogy tanuljunk példájából, 
keressük fel a betegeket, és segítsünk a rászorulókon. Nemcsak 
Szent Márton idejében volt szükség aktív keresztényekre! A mai 
önzô és szeretetlen világban még nagyobb az igény az együtt-
érzésre. Ez lenne a búcsú igazi értelme: Szent Márton követése 
és példájának megvalósítása. A búcsú nem a Szoborhegy alatt a 
bazárban, hanem a templomban a szentmisével és a szentáldo-
zással valósul meg!

Gulyka József, címzetes prépost esperes
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Testvérgyülekezeti találkozó

A testvértelepülési megállapodás aláírására 2007-ben került sor a 
horvátországi Csúzával. 2009-ben a Testvértelepülések I. Fesztivál-
ja alkalmából látta vendégül az Isaszegi Református Egyházközség 
Csúza református küldöttségét, szerveztek közös programot, ismer-
kedtek meg egymással, mivel az isaszegi gyülekezet tagjai fogadták 
és látták el a vendégeket. 

Isaszeg gyülekezetének nyolctagú küldöttsége – a lelkipásztor és 
a gondnok vezetésével – a látogatás viszonzására október 15–17-én 
talált alkalmat. Megkülönböztetett szeretetben volt részünk ottlétünk 
során úgy a gyülekezetben, mint a családoknál. Megtisztelt bennün-
ket jelenlétével Kollár Lajos polgármester és Pinkert Zoltán alpolgár-
mester is családjával együtt. Mély benyomást tett mindannyiunkra 
az az összetartó közösség, amely a kicsinysége ellenére erôsen ôrzi 
hitét és magyarságát. Azt hiszem, sokáig fogunk emlékezni az együtt 
töltött napokra.

 Bajusz Árpád lelkipásztor 
írása nyomán idézzük fel ott-
létünket: „A csúzai gyülekezet 
azontúl, hogy a Reformációtól 
kezdve tartja számon a létét, 
büszkélkedhet Ács Gedeon lel-
kipásztorával, aki Kossuth Lajos 
tábori lelkésze volt, s követte a 
kormányzót az emigrációba is. 
1861-ben tért vissza Ameriká-
ból, és haláláig (1887) a gyü-
lekezet lelkésze volt. Sírját hûen ápolja gyülekezete, és az isaszegi 
küldöttség is elhelyezte sírhantján a hálaadás koszorúját. A teljes 
mûemléki felújítás alatt lévô hercegszöllôsi templomba is ellátoga-
tunk. Hercegszöllôs a Dumamelléki Egyházkerület kialakulásának 
egyik forrásvidéke. A Sztárai Mihály által eljuttatott reformációi tö-
rekvések érték el Kopácsot, Szentlászlót, Vörösmartot és a környezô 
településeket is. Az isaszegi gyülekezet küldöttsége verses, énekes 
bizonyságtétellel szolgált, amit fôképpen Kercsmár Zsolt presbiter, 
énekmondó, valamint Szendrô Dénes gondnok által összeállított 
vetítettképes elôadás jelentett. Verses köszöntést fogalmazott meg 
Lázárné Szikszai Jolán, gyülekezetközi-testvéri köszöntéssel pedig dr. 
Székely András Bertalan presbiter állt elô. A vasárnapi istentisztele-
ten az úrasztala körüli hálaadásunkban egymás iránti szeretetünket 
is kifejezésre juttatva búcsúztunk el úgy egymástól, hogy ennek a 
gyülekezeti kapcsolatnak a jövôben is érvényt szerzünk. A Reformá-
ció hónapja bizonyságtétele egyik megnyilatkozásának érezzük ezt 
a gyülekezetközi találkozást, és együttlétet.” 

dr. Székelyné Opre Mária

A Szent Koronáról

„A magyar közjogi, politikai hagyományban a Szent 
Korona a szuverenitás, a fôhatalom hordozójaként, 
az örök isteni törvényeken nyugvó állandóság ke-
reteivel korlátokat szab az emberi hatalmasko-
dás, tökéletlenség világának. A Szent Korona-tan, 
amely a XX. század közepéig a magyar történeti 
alkotmány alapja, a jogok és kötelességek, vala-
mint az igazságosság és a lehetôségek egyensú-
lyára törekvés eszközeivel, a mellérendeltség elvén 
nyugvó megosztott hatalom normáival és gyakor-
latával, továbbá a gondoskodás felelôsségével, 
megmaradásunk biztosítéka volt.” (dr. Tóth Zoltán 
József, jogtörténész) 

A magyar korona szentségének titka nemzet-
tudatunkba épült. Nem tudjuk a pontos okát, de 
mégis sokan érezzük a Szent Korona szakrális erejét. 
A hazugság évtizedeiben nem tanultunk, és csak ke-
veset hallottunk a Koronáról. Most is sokszor mél-
tatlan viták övezik. Máshol nincsen arra példa, csak 

a magyaroknál, hogy ezer éven ke-
resztül az összes királyt ugyanazzal 
a koronával avatták fel. Az úgyne-
vezett rendszerváltás elején, az An-
tall-kormány intézkedése nyomán 
a Korona mása a magyar címer-
be visszakerült. Az ezredfordulón 
pedig az Orbán-kormány az akkor 
még múzeumi tárgyat a jelentôsé-
gének megfelelôen, méltó tiszte-
letadás mellett az Ország Házában 
helyezte el.

Mostanában sokszor hallunk az alkotmányozás-
sal kapcsolatban a Szent Korona-tanról, amelyben 
a Korona különleges uralkodói személyiséggel van 
felruházva. A Szent Korona törvényei királyra és alatt-
valókra egyaránt kötelezôek voltak, és ez biztosította 
évszázadokon keresztül a jogállamiságot. Ezen érde-
kes témakörhöz kapcsolódva kerül megrendezésre a 
Magyar Szent Korona címû kiállítás.

Dr. Kardos Gábor, alpolgármester
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Anyakönyvi hírek
a 2010. 09. 15 –  10. 15. közötti idôszak eseményeirôl

Születések:

Szántó Melissza Erika  Ilkamajor
Máthé Nimród  Nagy Sándor utca 17.
Gyetván Bálint  Kossuth Lajos utca 132.
Márton Petra  Martinovics utca 9.
Korpos Richárd  Széchényi utca 18.
Szilágyi Áron  Zrínyi utca 19.
Balázs Lilien  Orgona utca 3. 

Házasságkötések:

Vidák Szabina és Tihon Róbert
Bedô Zsuzsanna és Kalmár Attila
Csámpai Katalin Barbara és Nana József Tivadar
Miklós Mária és Gudella Antal István
Tompa Magdolna és Smaltig Adrián Loránd

50 év egymás szeretetében:

Rziba Gizella és Both András (1960. október 08., Móra-
halom)
Gallai Piroska Margit és Surman István (1960. szeptem-
ber 17.)
Szabó Margit és Palotai Mihály (1960. október 08.)
Nagy Ilona és Palaga István (1960. október 15.)

60 év egymás szeretetében:

Csányi Anna és Száraz András (1950. szeptember 23., 
Galgahévíz)

 Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Halálesetek:
Grznár Józsefné Nemes Erzsébet (77)  Rákóczi u. 3.
Kékesi Istvánné Berki Irén (77)  Nap u. 5.
Zempléni Ferencné Tóth Julianna (71) Buda u. 78.
Hajczinger Sándorné Plasek Erzsébet (90) 
 Rét u. 9.
Kaputa Ottó (75)  Szent István u. 1.
Gelencsér Lászlóné Hársházi Rózsa (72) 
 Rákóczi u. 33.
Damina Istvánné Temesi Erzsébet Mária (78) 
 Kossuth L. u. 142.
Czikkely Imréné Bálint Mária Anna (90) 
 Nagy Sándor u. 9.
Huszár Gáborné Somorjai Ilona Terézia (70) 
 Madách I. u. 26.
Józsi Margit Vigh Margit (86) Szent István u. 19. 
Nagy Lajos Béláné Major Ilona (85)  Bercsényi u. 31.
Schmelek Mihályné Muzsik Margit (67) 
 Buda u. 14.
Vér János (69)  József Attila u. 8.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Abdelhamid Mohamedné, anyakönyvvezetô

Helyben Isaszegen

november 11-én (csütörtökön)
és december 9-én

autós Iskola
Az akkredItált Bag Band Bt.

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. november 8-án és december 6-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!
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Háziorvosi ügyeletek

2010. november

01. Dr. Horváth Anna 16. Dr. Horváth Anna

02. Dr. Horváth Anna 17. Dr. Eszlári Egon

03. Dr. Eszlári Egon 18. Dr. Déri István

04. Dr. Déri István 19. Dr. Eszlári Egon

05. Dr. Eszlári Egon 20. Dr. Horváth Anna

06–07.: Érdeklôdni a köz-
ponti ügyeleti telefonszámon

21. Dr. Horváth Anna

22. Dr. Kürti József

08. Dr. Kürti József 23. Dr. Horváth Anna

09. Dr. Horváth Anna 24. Dr. Eszlári Egon

10. Dr. Eszlári Egon 25. Dr. Déri István

11. Dr. Déri István 26. Dr. Kürti József

12. Dr. Horváth Anna 27. Dr. Déri István

13. Dr. Eszlári Egon 28. Dr. Déri István

14. Dr. Eszlári Egon 29. Dr. Kürti József

15. Dr. Kürti József 30. Dr. Horváth Anna

2010. december

01. Dr. Eszlári Egon 05. Dr. Déri István

02. Dr. Déri István 06. Dr. Kürti József

03. Dr. Horváth Anna 07. Dr. Horváth Anna

04. Dr. Déri István 08. Dr. Eszlári Egon

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.
Dr. Déri István: Aulich utca 3. Telefon: 493-302.
HéTKÖzI, HéTVéGI ORVOSI üGyElET TElEFONSzÁ-
MA: 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.

ügyeleti információ

A délutáni rendelést a beosztott ügyeletes orvos látja el 
16.30-tól 17.30-ig. A központi ügyeleti telefonszám változat-
lan: 70/387-2685.

Dr. Eszlári Egon és dr. Kürti József a saját rendelôjében 
látja el az ügyeleti betegeket, úgy, mint eddig.

Dr. Horváth Anna kedden a Botond utca 12. szám alatti 
rendelôjében ügyel, hétvégén az Aulich utca 3. szám alatti 
új rendelôben. 

Dr. Déri István csütörtökön is és hétvégén is szintén az 
Aulich utcai rendelôben lesz megtalálható, mint ügyeletes 
orvos. 

Gyermekorvosi rendelés 
változása
Tájékoztatjuk a kedves szülôket, hogy dr. Schwaiger Mária 
Éva doktornô 2010. november 01-tôl december 31-ig nem 
rendel. Átmenetileg dr. Horváth Anna doktornô helyettesíti.

A rendelések a megszokott helyen és idôben kezdôdnek 
a Rákóczi utca 14. szám alatt, de egy órával rövidebb ideig 
tartanak, a pénteki napok kivételével, amikor csak délelôtt 
van rendelés mindkét körzetben lakók számára dr. Horváth 
Anna rendelôjében, a Botond utca 12. szám alatt.

Kérjük a kedves szülôket és a kis betegeket a rendelési 
idôk pontos betartására.

Dr. Schwaiger Mária Éva körzetének rendelési ideje a Rá-
kóczi utca 14. szám alatti rendelôben:
Hétfô: 13.00–16.00
Kedd: 08.00–10.00 (tanácsadás elôjegyzés alapján)
Szerda: 14.00–16.00
Csütörtök: 08.00–10.00
Péntek: 08.00–12.00 (Botond u. 12. alatti rendelôben) 

Dr. Horváth Anna körzetének rendelési ideje a Botond 
utca 12. szám alatti rendelôben:
Hétfô: 08.00–11.00
Kedd : 14.00–17.00
Szerda: 08.00–11.00 (tanácsadás)
Csütörtök: 14.00–17.00
Péntek: 08.00–12.00 

Novemberi állatorvosi ügyelet
XI. 6–7. Dr. Sági László

Pécel, Tarcsai u. 16.
30/940-4313

XI. 13–14. Dr. Michalik László 20/981-3100

XI. 20–21. Dr. Rédling Tibor
Kistarcsa, Váci M. u. 2.

30/966-8415

XI. 27–28 Dr. Szeredi Levente
Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13.

20/353-4547
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Az Isaszegi Természetbarát Klub (ITK), az Isaszegi 
Múzeumbarátok Köre és a Falumúzeum szeretettel 

meghívja Önt és kedves családját
MÚZEUMI ESTÉK sorozatának következô programjára

2010. november 13-án (szombaton) 16 órára  
a Falumúzeumba 

El Camino (Spanyolország) vetítettképes elôadásra.

„Egy út általában egy távolságot jelent, amit megteszünk,  
hogy a célhoz eljussunk. De mi a jelentése, lényege  

a Santiagóba vezetô Útnak? A hitélet vagy a kultúra része? 
Turizmus, sportteljesítmény, kaland? A szabadság keresé-

se? Megválaszolni csak az Úton lehet.”

Elôadó: dr. Sántha Tünde (ITK) és Török Márta

Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre, az Isaszegi 
Természetbarát Klub és a Falumúzeum 
a MÚZEUMI ESTÉK sorozatának részeként 

öt vetítettképes elôadást tart, amelynek idôpontjai  
és témái a következôk:

– 2010. november 13. El Caminó
– 2010. december 11. Hazánk gyönyörû tájain 1.
– 2011. január 22. Albánia
– 2011. február 19. Hazánk gyönyörû tájain 2.
– 2011. március 19. Ausztria–Karintia

 
 Valamennyi elôadás kezdési idôpontja délután 16.00 óra. 

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

MÛzEuMI ESTéK

Információ: Falumúzeum, 2117 Isaszeg, Madách Imre utca 15. Telefon: 28/582-281,  
e-mail: falumuzeum@fotnet.hu

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk! A belépés díjtalan!
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Traffipax információ  
2010. november hónapra

Japán mesternél edzettek

Egyesületünk vezetôi és tanítványaik október 23–24-én 
Shuzo Imai, 8 dan-os japán wado karatemester edzôtábo-
rán vettek részt. Az edzôtábor 12 órányi edzésanyagában 
az alaptechnikáktól a mesterkatákig szinte minden helyet 
kapott. A mester hajlékonysága és gyorsasága ismét lenyû-
gözött mindenkit, és még több motivációval töltötte meg a 
tábor résztvevôit a folyamatos, fáradhatatlan gyakorláshoz.

Minden karatéka életében meghatározó esemény egy ja-
pán karatemestert karnyújtásnyi közelségbôl látni, edzésén 
részt venni, fogadni a tanácsait, és megpróbálni végrehajtani 
az utasításait a tôle telhetô legjobban. Egyesületünk karaté-
káinak megadatott ez a lehetôség, és jó néhányan éltek is 
vele. Remélhetôleg jövôre, mikor ismét hazánkba látogat a 
mester, már többen képviselik majd egyesületünket.

Karatékáink novemberben meghívásos karateversenyen 
vesznek részt, majd decemberben a már szokásos Mikulás 
Kupán bizonyíthatnak, illetve az egyesület évzáróján a kezdô 
karatékák adhatnak számot az addig elsajátított technikákból, 
kombinációkból.

Jakab Attila 2 dan 
GENKI WKSZE elnöke és vezetôedzôje

11. 02. Kistarcsa, Kerepes
11. 03. Pécel, Isaszeg
11. 04. Gödöllô
11. 05. Gödöllô
11. 06. Kistarcsa, Kerepes, 
  Csömör
11. 07. Gödöllô
11. 08. Pécel, Isaszeg
11. 09. Kistarcsa, Kerepes, 
  Csömör
11. 10. Gödöllô
11. 11. Gödöllô
11. 12. Pécel, Isaszeg
11. 13. Kerepes, Kistarcsa
11. 14. Gödöllô
11. 15. Kistarcsa, Csömör
11. 16. Gödöllô

11. 17. Gödöllô 
  (fokozott ellenôrzés)
11. 18. Gödöllô
11. 19. Kistarcsa, Kerepes
11. 20. Pécel, Isaszeg
11. 21. Gödöllô
11. 22. Kistarcsa, Kerepes
11. 23. Gödöllô
11. 24. Isaszeg, Pécel
11. 25. Gödöllô
11. 26. Gödöllô 
  (fokozott ellenôrzés)
11. 27. Pécel, Isaszeg
11. 28. Gödöllô
11. 29. Kerepes, Kistarcsa
11. 30. Gödöllô

A Dózsa György Mûvelôdési 
Otthon és Múzeum 
novemberi programja
Tervezett programkínálat:
November 6. 1730: Mû-Hely Nap – Kreatív kulturális kap-

csolódás, közös élôzenére épülô, közösségépítô foglalko-
zás. Helyi és környékbeli amatôr zenekarok bemutatkozó 
élményzenéje

November 8. 1000–1200: Vasutas szakszervezet éves tag-
gyûlése

November 12.: Nagy Éva „Élô-világ” címû pasztellkép ki-
állításának megnyitója

November 13. 800–1200: Babaruha börze. Jelentkezés: Laci 
Anna (20/391-6683)

November 20.: Erzsébet – Katalin bál
November 23.: Ugra-bugra játszóház óvodásoknak. Részvé-

tel bejelentkezés alapján. Belépô 250 Ft/fô
November 27. 1500: Bohóc elôadás (részletes információ 

a plakátokon)
November 28. 1600: 20 éves a Gaudium Carminis Kamara-

kórus
Szolgáltatások:
November 8. 1800: KRESZ tanfolyam jelentkezés, tájékoz-

tatás
November 8. 1100–1300: A.S.A ügyfélszolgálat a mûvelôdési 

otthon elôterében
Csoportjaink vendégszereplései:
November 6.: Vass Lajos Népzenei Szövetség minôsítôje – 

Budapest (Isaszegi Asszonykórus)

Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklôdni a Mûvelô-
dési Otthon irodájában a 28/582-055 vagy a 28/582-056 tele-
fonszámon, az isaszegmuv otthon@citromail.hu címen valamint a 
www.dozsamuvotthon.atw.hu weboldalon is lehet.

A programok változtatásának jogát fenntartjuk!

Az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodi-
ka Adatbázis és Archívum néven adatbázist mûködtet, 
ahol ezentúl az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató 
köteles példánya is megtalálható. Az adatbázis web-
címe: http: //epa. oszk.hu/

LA
Nyomdaipari Kft.

média

telefon: 20/851-4368

web: www.la4.hu

e-mail: la4@la4.hu

minden, ami nyomda

• tervezés, nyomdai elôkészítés 
(logó- és arculattervezés, hirdetések tervezése, 
tördelés, szkennelés)

• nyomtatás 
(névjegykártya, szórólap, újság, könyv stb.)

• reklámajándékok készítése 
(egyedi papírzacskók, hûtômágnesek, tollak, 
pólók, bögrék stb. emblémázása) 
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Az idôs emberek köszöntése

Október 24-én – a nálunk már hagyományos módon, az 
ünneplés méltóságát emelve – jelentek meg az ünnepel-
tek és az ôket köszöntôk a városi sportcsarnokban. A város 
elsô számú vezetôi, képviselôk, intézményvezetôk is fontos-
nak tartották, hogy e jeles napon együtt legyenek idôsebb 
embertársaikkal.

Czeglédi Sándorné, a Humánerôforrás és Közoktatási Bi-
zottság elnöke köszöntötte az ünnepelteket, külön megem-
lítve a sorok között helyet foglaló szüleit és párja édesanyját. 
Köszöntôjébôl idézünk néhány gondolatot: 

„…Október elseje az Idôsek Világnapjaként lett ismert. 
Az ENSZ 1991-ben hirdette meg az Idôsek Világnapját, s 
azóta a Föld szinte minden országában megemlékeznek az 
idôs emberekrôl. Ebbôl az alkalomból szeretném köszönte-
ni Önöket Isaszeg Város Önkormányzata és Képviselô-tes-
tülete nevében.

…A választást megelôzô munkánk során sokukhoz be-
kopogtattunk. Nem könnyû feladat, de a fogadtatás amely-
ben részesültünk, bizonyította, nagy szükség van ránk, hogy 
néha meglátogassuk Önöket, elbeszélgessünk, tapasztala-
tot cseréljünk, megtudhassuk, miben segíthetünk – és nem 
csak a választások alkalmával. A ránk háruló tennivalók 
már sokkal felelôsségteljesebb felkészülést jelentenek majd. 
Tudjuk, milyen gondolatokkal induljunk el az Önöktôl kapott 
úton. A jövôben szeretnénk, ha éreznék a figyelmet, a segítô 
szándékot, és hogy Önök mellett állunk. 

Figyelnünk kell Önökre, hiszen Önök azok, akik végigélve 
egy örömökkel és küzdelmekkel teli életet, az idôskor böl-
csességével már helyre tudják tenni a dolgokat, és tudják, 
hogy mi a jó, amit tovább kell adni és mi a rossz, amit el kell 
kerülni az utánuk jövô generációknak.

Nekünk, ma még aktívan dolgozóknak az a feladatunk, 
hogy idôs embertársaink számára olyan életkörülményeket 
biztosítsunk, mely lehetôvé teszi a számukra méltó, derûs 
életet. A család gondoskodása mellett az önkormányzatnak 
és a helyi civil társadalomnak is mindent meg kell tenni 

azért, hogy a megérdemelt pihenés éveiben megkapják 
azt a támaszt, mely megszépítheti, teljesebbé teheti nap-
jaikat…”

Óbecsey István Szeressétek az öregeket címû versébôl 
vett idézettel zárta gondolatait:

„Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszketô kezû ôsz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.”

Dr. Székelyné Opre Mária összeállítása
Kalocsai Richárd fényképeivel


