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önkormányzati tájékoztató

2014. szeptember 8-án, hétfőn délután egy 
órakor Isaszeg város vezetése átadta a közada-
kozásból és felajánlásokból felújított honvéd-
szobrot Isaszeg lakosságának. A dátum azért is 
érdekes, mert a szobrot eredetileg 1901. szep-
tember 8-án avatták fel, ugyanebben az órában. 
Az ünnepségen beszédet mondott Téglás Gyu-
la, a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kap-
csolatok és Háborús Kegyeleti Főosztályának 
munkatársa, Hatvani Miklós polgármester úr, 
valamint Kovácsné Halomházi Zsuzsanna kép-
viselő asszony, aki a műemlék felújítását kezde-
ményezte. 

Kérem, olvassanak el egy rövid részletet pol-
gármester úr beszédéből.

„…Azonban ne feledje senki: a hatalmon lévők 
személye mindig változik, a lényeg az, hogy 
száz éve itt volt a szobor, itt volt Isaszeg, és itt 
voltak az isaszegiek. Ma itt van a szobor, itt van 
Isaszeg, és itt vagyunk mi, isaszegiek. És újabb 
száz év múlva is itt lesz a szobor, itt lesz Isaszeg, 
és itt lesznek az isaszegiek.” 

(Részlet Hatvani Miklós  
polgármester szeptember 8-án  

elmondott beszédéből)

A honvédemlékmű 
avatása
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A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata  
Kiadó: LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Szilárdi László  

Szerkesztô: Adorjánné Fehér Éva  
Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea  

Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.
telefon: 28/584-590 • e-mail: ujsag@isaszeg.hu • web: www.isaszeg.hu 

Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva. 

Észrevételeiket, javaslataikat, írasaikat várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail 
címre. Kérjük, hogy amennyiben írást szeretnének megjelentetni lapunkban, ezt 

elôzetesen, minden hónap 10-éig jelezzék részünkre. 
Szerkesztôségünk a lap terjedelmi korlátai miatt fenntartja a jogot a cikkek tartalmi 

változtatás nélküli rövidítésére. 

HirdeTéSi méreTeK éS árAK
méret  fekete-fehér színes
(szélesség × magasság) belső oldal belső oldal

1/1 oldal (181 × 262 mm) 25 400 Ft 31 750 Ft
1/2 oldal (181 × 128 mm vagy 87,5 × 262 mm) 13 970 Ft 19 050 Ft
1/4 oldal (87,5 × 128 mm vagy 181 × 61 mm) 7620 Ft 10 160 Ft
1/8 oldal (87,5 × 61 mm) 3810 Ft 5080 Ft
1/16 oldal (87,5 × 27,5 mm) 2540 Ft 3810 Ft

A lap színes hátsó borítóján megjelenő hirdetések esetében a fenti árakhoz képest 
100%-os felárat számítunk fel. Kedvezmények: 3 havi hirdetés megrendelése esetén 
5%, 6 hónapra 10%, 12 hónapra 15%. Hirdetésfelvétel a 28/584-590-es telefonszá-
mon, illetve az ujsag@isaszeg.hu e-mail címen minden hónap 20-áig.

Beszámoló a képviselő-testületi ülésről
A képviselő-testület szeptember 16-án 
tartotta utolsó rendes ülését, amelyen 
az alábbi beszámolókat fogadták el.
– az Isaszegi Polgármesteri Hivatal 

2013. szeptember 26. és 2014. 
augusz tus 15. között végzett hatósági 
és egyéb tevékenysége; 

– az Isaszeg Nagyközség Egészség-
ügyéért Közalapítvány 2013. szep-
tember 1. és 2014. augusztus 31. 
közötti időszakban végzett tevékeny-
sége; 

– az Isaszeg Város Önkormányzat 
2014. évi költségvetésének féléves 
helyzete; 

– a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi 
és Hulladékgazdálkodási Kft. helyi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatá-
sa; 

– a Települési Értéktár Bizottság 2013. 
november 1-től 2014. szeptember 
1-ig terjedő időszakra vonatkozó be-
számolója a működéséről;

– az Isaszeg Sportjáért Alapítvány 2013. 
szeptember 1. – 2014.  augusz tus 31. 
közötti időszakra vonatkozó beszámo-
lója a működéséről;

– a „Segítőkéz” Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat, valamint az Isa-
szegi Polgármesteri Hivatal Jegyzői 
Gyámhatóságának 2013. évi, a csa-
ládsegítő, gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatok ellátásáról szóló 
beszámolója;

– a Damjanich János Általános Iskola 
és a Klapka György Általános Iskola 
és AMI 2013/2014-es nevelési év 
tevékenységéről szóló beszámolója.

A testület köszönetét fejezte ki az 
intézmény vezetőinek és dolgozóinak 
az eredményes munkájukért. 

Lezárult az ÁROP-3. Szervezetfej-
lesztés Isaszeg Város Önkormányzatá-
nál című pályázat végrehajtási szakasza. 
Az erről szóló beszámolót és szakértői 
tanulmányt a testület elfogadta.

A képviselő-testület döntött arról, 
hogy csatlakozni kíván a szociálisan 
rászoruló fiatalok számára létrehozott 
Bursa-Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 
fordulójához, az A és B típusú rend-
szerhez. A csatlakozáshoz szükséges 
önrészt 2 millió Ft erejéig biztosítja a 
2015. évi költségvetés szociális kerete 
terhére. 

Szilárdi László

Polgármesteri beszámoló
A szeptemberi lapszámban tett ígéretemhez híven megragadom az alkalmat, hogy beszámolhassak önöknek az 
elmúlt nyolc évben történt legfontosabb eredményekről.

Az önkormányzat pénzügyi helyzete  
és vagyongyarapítása
2006-ban, polgármesteri megválasztásom után szembe-
sültem az önkormányzat igen nehéz anyagi helyzetével. 
Kifizetetlen számlákkal és jelentős adóssággal a háttérben 
kezdtem el az érdemi munkát. Ennek ellenére az elmúlt 
nyolc évben stabil működés mellett, szigorú pénzügyi fegye-
lemmel tudtuk vezetni a várost. Kiszámítható és megbízható 
partnerei voltunk mind a nálunk dolgozóknak, mind az ön-
kormányzattal szerződéses viszonyban álló vállalatoknak, be-
szállítóknak. A város fejlődése, mint azt a későbbiekben látni 
fogják, dinamikus és folyamatos volt, köszönhetően a renge-
teg sikeres pályázatunknak. Alapberuházásokat végeztünk el, 
amelyek javították az itt lakók életminőségét, és biztosítják a 
város további előrehaladását. 

 A korábbi szemléletet megváltoztatva mi elsősorban vet-
tünk, és nem eladtunk. Ennek keretén belül vásároltunk bel-
területi ingatlanokat (lakóházakat), amelyek a későbbiekben 
például a városközpont kialakításánál nélkülözhetetlenek 
lesznek. Vásároltunk erdőt, mezőt, szántót és egyéb külterü-
leti földeket, amelyeken az idetelepülő vállalkozások tudnak 
majd munkát biztosítani. Egyet külön is kiemelnék. Megvásá-
roltuk a régi szennyvíztisztító telep mögötti ingatlant, ahová 
az új tisztítómű épült.

Településfejlesztés
Engedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül ennél a rész-
nél felsorolást használjak!
•	 16 utcát láttunk el szilárd útburkolattal belterületen;
•	 megvalósítottuk az itt lakók régi álmát: körforgalmat hoz-

tunk létre;
•	 a Nagytarcsa, Pécel és Gödöllő irányából bejövő utak is 

megújultak;
•	 több mint tizenkét kilométer járdát építettünk vagy fel-

újítottunk;
•	 felújítottuk az Aprók Falva Bölcsődét;
•	 kibővítettük és felújítottuk a Damjanich János Általános 

Iskolát;
•	 újjávarázsoltuk és kibővítettük az Aulich utcai orvosi ren-

delőt;
•	 renováltuk a Dózsa György Művelődési Otthont;
•	 megtörtént a sportpálya és a hozzá tartozó épületegyüt-

tes teljes körű felújítása és bővítése;
•	 felújítottunk több tantermet és a tornatermet a Klapka 

György Általános Iskolában;
•	 korszerűsítettük a város konyháit és az intézményekhez 

tartozó ebédlőket;
•	 rendőrőrsöt alakítottunk ki;
•	 uniós játszótereket építettünk;
•	 részben megújítottuk a városházát.

Infrastruktúra, környezetvédelem, vállalkozások
Büszke vagyok arra a tényre, hogy ezen a hármas területen 
értük el a legnagyobb eredményeket, bár tisztában vagyok 
azzal, hogy a lakosság számára ezek nem annyira látványos 
beruházások. Viszont nélkülük a mindennapi életünk is elle-
hetetlenülne.
•	 Szennyvíztisztító telep megépítése;
•	 szemétbánya rekultiválása;
•	 ivóvízkutak megépítése;
•	 ivóvízhálózat bővítése (Szentgyörgypuszta);
•	 gáznyomásfokozók építése a lakosság biztonságos ellá-

tása érdekében;
•	 elektromos trafóház bontása, környezetbarát berendezés 

telepítése;
•	 csapadékvíz-elvezető rendszer bővítése;
•	 hat parkoló kiépítése városunkban;
•	 számos újonnan megtelepült vállalkozás Isaszegen 

(TBMI Hungary, MOL, BEVIS Duo Kft., DM, TESCO, MIN 
OIL, Aqua-Com Kft., Csányi Szőrme stb.);

•	 létrehoztuk a város mindennapi, zökkenőmentes műkö-
dését biztosító IGESZ-t.

Közművelődés, sport
Jelentős összegekkel támogatjuk az Isaszegen működő civil-
szervezeteket és alapítványokat. Közülük többel együttmű-
ködési megállapodást is kötöttünk. A testvértelepüléseinkkel 
kialakított jó kapcsolatoknak és a sikeres pályázatoknak kö-
szönhetően rengeteg színes programmal, eseménnyel tud-
tunk kedveskedni a város lakóinak. Felsorolnék néhányat a 
legjelentősebbek közül. 

Minden évben megrendezzük
•	 az Isaszegi Történelmi Napok című rendezvénysoroza-

tunkat;
•	 az országos ismertséget szerzett április 6-i csataimitációt;
•	 az augusztus 20-i rendezvényeket;
•	 a szüreti felvonulást;
•	 az Isaszegi Művészeti Napokat.
Támogatjuk
•	 a Sztárláb fesztivált;
•	 a minden évben megrendezésre kerülő Dilong Start;
•	 az isaszegi civilszervezetek rendezvényeit;
•	 a művelődési ház koncertjeit, kiállításait, rendezvényeit.
Megszerveztük
•	 a Testvértelepülések Fesztiválját;
•	 a nemzetközi futballtornát sportkörünk fennállásának 

századik évfordulóján;
•	 a Central European Tour kerékpárverseny isaszegi állo-

mását;
•	 a helyi vállalkozók számára nemzetközi konferenciákat.

Pályázati felhívás
Isaszeg Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumával együttműködve ezennel kiírja a 2015. évre a Bur-
sa-Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályáza-
tot a szociálisan rászorult felsőoktatási hallgatók számára.

A Bursa-Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázatra Isaszeg önkormányzat területén állandó lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallga-
tók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn be-
lül teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, 
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felső-
fokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat (A típusú pályá-
zat), illetve azon felsőoktatási intézménybe felvételt még nem 
nyert pályázók igényelhetik az ösztöndíjat, akik a 2015/2016-
os tanévtől kezdődően kívánnak részt venni a teljes idejű, nap-
pali tagozatos felsőfokú oktatásban (B típusú pályázat).

A B típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok ré-
szesülhetnek ösztöndíjban, akik 2015-ben először nyernek 
felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 
2015/2016-os tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázat beadásához a Bursa-Hungarica Elektroni-
kus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében 
(EPER-Bursa rendszer) egyszeri regisztráció szükséges. Az 
EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott, aláírt és a kötelező 
mellékletekkel ellátott jelentkezési lapot az Isaszegi Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján, valamint a pályáza-
ti kiírásért felelős személynél (Ragács Marianna gyámügyi 
előadó, 8. iroda) lehet leadni.

A pályázat kötelező mellékletei:
1.  a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogvi-

szony-igazolás (A típusú pályázatnál kötelező);
2.  igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy 

főre jutó havi nettó jövedelméről.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 
3-tól 2014. november 7-ig.
Regisztráció, jelentkezés: www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx.

Isaszeg Város Önkormányzata
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Jövőkép
Az önkormányzati rendszer finanszírozásának átalakítása kö-
vetkeztében a települések fejlesztési lehetőségei gyökeresen 
megváltoztak. A saját erőből történő haladás lehetősége je-
lentősen csökkent. Központi, illetve európai uniós pályázatok 
és pénzek bevonásával valósulhat meg bármilyen fejlesz-
tés, aki mást mond vagy ígér, az egyszerűen hazudik. A Kö-
zép-magyarországi régióban helyezkedünk el, ahol korláto-
zott számban, speciális területeken lesz lehetőség pályázni. 
Ezek figyelembevételével a következő időszakra felelősség-
gel az alábbi területeken látok előrelépési esélyeket: 
•	 turisztika, ezen belül is történelmi emlékpark, illetve tan-

ösvény létrehozása a várost körülölelő erdőkben;
•	 Isaszeg és Gödöllő közötti tórendszer hasznosítása;
•	 településünk járdáinak rehabilitációja;
•	 óvodabővítés vagy új óvoda építése;
•	 ipari park infrastrukturális ellátottságának biztosítása;
•	 a vasútállomás és környezetének teljes rekonstrukciója;
•	 a város tőzegtelepi részére egy másik, új vasúti átjáró 

megépítése;
•	 belterületi utak aszfaltozása korlátozott keretek között.

Úgy gondolom, hogy Isaszeg város polgármestereként köte-
lességemnek tettem eleget azzal, hogy néhány gondolatot 
megosztottam önökkel az elmúlt nyolc évet illetően. Remé-
nyeim szerint a fent említett eredmények és események az 
önök tetszését is elnyerték. Bízom benne, hogy az a mun-
ka, amit 2006-ban elkezdtem, folytatódni tud. A mottóm to-
vábbra is: „Hagyományt őrizni és értéket teremteni városun-
kért, Isaszegért.”

 Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Hatvani Miklós

Isaszeg város polgármestere
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Választási információk
Tisztelt Választópolgárok! 
A 2014. október 12. napján tartandó 
helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választására 
Isaszeg településen polgármesterjelölt-
ként, egyéni választókerületi jelöltként, 
valamint nemzetiségi önkormányzati 
képviselőjelöltként az alábbi állampol-
gárokat vette jogerősen nyilvántartásba 
a helyi választási bizottság. A jelöltek a 
szavazólapokon a következő sorrend-
ben szerepelnek.

PolgáRmesTeRJelölTeK
– dr. Kardos Gábor (Fidesz–KDNP)
– Hatvani Miklós (Április 6. Kör)

01. számú VálAszTóKeRüleT, 
01. számú szAVAzóKöR
Polgármesteri Hivatal, 2117 Isa-
szeg, Rákóczi utca 45.
A választókerület önkormányzati 
képviselőjelöltjei: 
– Mészáros Gusztávné (Április 6. 

Kör)
– Vilimek Ferenc (MSZP–DK–Együtt 

Korszakváltók Pátja)
– Bodrogi Imre (Fidesz–KDNP)
– Vojtné Magyari Szilvia (Jobbik Ma-

gyarországért Mozgalom)
A 01-es választókerülethez az aláb-
bi közterületek tartoznak: Buda ut-
ca, Csillag utca, Damjanich utca 1/a, 
2/a, Erdő utca, Hajnal utca, Horacsek 
tanya, Jászberényi utca, Klapka ut-
ca, Magyar utca, Marcsányi utca, Part 
utca, Rákóczi utca, Széchenyi utca, 
Templom utca, Vágóhíd utca, Külterü-
let hrsz. 3000-től 4999-ig, Külterület 
hrsz. 000006/0018, 000006/5, Kül-
terület hrsz. 000012/24, Külterület 
hrsz. 000135/0007, Külterület hrsz. 
000163/16, Külterület hrsz. 4554/6.

02. számú VálAszTóKeRüleT, 
02. számú szAVAzóKöR
Damjanich János általános Iskola, 
2117 Isaszeg, madách Imre utca 1.
A választókerület önkormányzati 
képviselőjelöltjei: 
– Czeglédi Sándorné (Fidesz–KDNP)
– Balog Istvánné (Április 6. Kör)

– Fuferenda Lászlóné (Független)
– Boros István (Jobbik Magyarorszá-

gért Mozgalom)
– Révász Tiborné (MSZP–DK–Együtt 

Korszakváltók Pátja)
A 02-es választókerülethez az aláb-
bi közterületek tartoznak: Ady End-
re utca, Alkotás utca, Belsőmajori utca, 
Bercsényi utca, Csata utca, Damjanich 
utca (Kivéve: 1/a, 2/a), Gábor Dénes 
köz, Görgey utca, Jókai utca, Kertész ut-
ca, Nap utca, Roham utca, Sápi utca, 
Táncsics Mihály utca.

03. számú VálAszTóKeRüleT, 
03. számú szAVAzóKöR
Damjanich János általános Iskola, 
2117 Isaszeg, madách Imre utca 1.
A választókerület önkormányzati 
képviselőjelöltjei: 
– Vojt Vince (Jobbik Magyarországért 

Mozgalom)
– Turányi Lászlóné (Fidesz–KDNP)
– Sopronyi László (MSZP–DK–Együtt 

Korszakváltók Pátja)
– Szilárdi László (Április 6. Kör)
A 03-as választókerülethez az aláb-
bi közterületek tartoznak: Arany Já-
nos utca, Árpád utca, Béke utca, Har-
sányi Bálint utca, Madách Imre utca, 
Mátyás király utca 1-től 111-ig, Mátyás 
király utca 2-től 94-ig, Nádor utca, Pe-
tőfi Sándor utca, Szent Erzsébet utca, 
Szent László utca, Tavaszmező utca, 
Zrínyi Ilona utca.

04. számú VálAszTóKeRüleT,  
04. számú szAVAzóKöR
Damjanich János általános Iskola, 
2117 Isaszeg, madách Imre utca 1.
A választókerület önkormányzati 
képviselőjelöltjei: 
– Mazula Istvánné (MSZP–DK–

Együtt Korszakváltók Pátja)
– Orosz Csaba (Független)
– Orosz Ferenc (Független)
– Bálint Pál István (Jobbik Magyaror-

szágért Mozgalom)
– Könczöl Gábor (Április 6. Kör)
– Sármezey Bence (Fidesz–KDNP)
A 04-es választókerülethez az aláb-
bi közterületek tartoznak: Alsóerdő-
sor utca, Április 6. utca, Bartók Béla 

utca, Batthyány utca, Béke tér, Benko-
vics utca, Erkel Ferenc utca, Fácántelep, 
Hóvirág utca, Kodály Zoltán utca, Má-
jus 1. utca, Március 15. utca, Rákos ut-
ca, Szent Imre utca, Szentgyörgypusz-
ta, Vadátjáró.

05. számú VálAszTóKeRüleT,  
05. számú szAVAzóKöR
Klapka györgy általános Iskola, 
2117 Isaszeg, Kossuth lajos u. 85.
A választókerület önkormányzati 
képviselőjelöltjei: 
– Barkóczi Balázs (MSZP–DK–Együtt 

Korszakváltók Pártja)
– Tukacs József (Jobbik Magyarorszá-

gért Mozgalom)
– Bajusz Dániel (Fidesz–KDNP)
– Horváth István (Április 6. Kör)
A 05-ös választókerülethez az aláb-
bi közterületek tartoznak: Aulich utca 
9-től 23-ig a páratlan oldal (kivéve: 1., 
3., 5., 7. házszámok), Aulich utca pá-
ros oldala, Báthori utca, Bem utca 1-től 
19-ig, Bem utca páros oldala, Gyöngy-
virág utca, Hunyadi utca, Kinizsi Pál 
utca, Kölcsey tér, MÁV Vasútállomás, 
Móricz Zsigmond utca, Nagy Sándor 
utca, Nyár utca, Szatmáry Zoltán utca, 
Rét utca, Rózsa utca, Thököly utca, Tol-
di Miklós utca, Vadász utca.

06. számú VálAszTóKeRüleT,  
06. számú szAVAzóKöR
Klapka györgy általános Iskola, 
2117 Isaszeg, Kossuth lajos u. 85
A választókerület önkormányzati 
képviselőjelöltjei: 
– Gabrucza Marianna (Jobbik Ma-

gyarországért Mozgalom)
– Jakócs Gábor (Magyar Munkás-

párt)
– Simon István (Fidesz–KDNP)
– Everling Róbert (MSZP–DK–Együtt 

Korszakváltók Pátja)
– Pénzes János (Április 6. Kör)
A 06-os választókerülethez az aláb-
bi közterületek tartoznak: Aulich utca 
1., 3., 5., 7. házszámai, Botond utca, 
Diófa utca, Dózsa György utca 1-től 
73-ig, Dózsa György utca 2-től 82-ig, 
Esze Tamás utca, Fenyves utca 1-től 
9-ig, Fenyves utca 2-től 40-ig, Hétvezér 

utca, Kossuth Lajos utca 1-től 127/a-ig, 
Kossuth Lajos utca 2-től 130-ig, Liszt 
Ferenc utca, Mátyás király utca 96-tól, 
Mátyás király utca 111/a-tól, Tompa 
Mihály utca, Wesselényi utca.

07. számú VálAszTóKeRüleT,  
07. számú szAVAzóKöR
Klapka györgy általános Iskola, 
2117 Isaszeg, Tóth árpád u. 1.
A választókerület önkormányzati 
képviselőjelöltjei: 
– Moldván Sándor (Jobbik Magyar-

országért Mozgalom)
– Markel István (MSZP–DK–Együtt 

Korszakváltók Pátja)
– Borók Károly (Április 6. Kör)
– Kiss Sándor (Fidesz–KDNP)
A 07-es választókerülethez az alábbi 
közterületek tartoznak: Akácfa utca, 
Alkotmány utca, Aradi utca, Csengeri 
utca, Dózsa György utca 75-től, Dózsa 
György utca 84-től, Felsőerdősor utca, 
Fenyves utca 11-től, Fenyves utca 42-
től, Hősök utca, Jegenye utca, Kossuth 
Lajos utca 129-től 165-ig, Kossuth La-
jos utca 132-től 160-ig, Liget tér, Liget 
utca, Pozsonyi utca 1., 3., Szent István 
utca, Temesvári utca, Tóth Árpád utca, 
Tölgyfa utca, Virág utca.

08. számú VálAszTóKeRüleT,  
08. számú szAVAzóKöR
Klapka györgy általános Iskola, 
2117 Isaszeg, Tóth árpád u. 1.
A választókerület önkormányzati 
képviselőjelöltjei: 
– Németh Lilian (Független)
– Kovács Árpád (Jobbik Magyaror-

szágért Mozgalom)
– Karádi Zsuzsanna (Fidesz–KDNP)
– Barabás István (MSZP–DK–Együtt 

Korszakváltók Pátja)
– Magyari Oszkár (Április 6. Kör)

A 08-as választókerülethez az aláb-
bi közterületek tartoznak: Bacsó Bé-
la utca, Bem utca 21-től, Deák Ferenc 
utca, Dobó István utca, Gárdonyi Géza 
utca, Hold utca, Ilkamajor, József Attila 
utca, Kassai utca, Kolozsvári utca, Kos-
suth Lajos utca 162-től, Kossuth Lajos 
utca 167-től, Külterület hrsz. 5000-től, 
Martinovics utca, Mikszáth Kálmán utca, 
Nagyváradi utca, Orgona utca, Pozsonyi 
utca 2-től, Pozsonyi utca 5-től, Tó utca, 
Vasúti őrházak, Vörösmarty utca.

800 NemzeTIségI szAVAzóKöR 
Nemzetiségi választásokkal kapcsolato-
san tájékoztatjuk Önöket, hogy Isaszeg 
egész települése egy választókerület-
nek minősül. 
Klapka györgy általános Iskola, 
2117 Isaszeg, Tóth árpád u. 1.
Isaszeg településen a szlovák nem-
zetiségi képviselőjelöltek: 
– Ragács József (Magyarországi Szlo-

vák Szervezetek Uniója-Szövetsége, 
Magyarországi Szlovákok Szövetsé-
ge Közhasznú Szervezete)

– Hoffer Zoltán (Magyarországi Szlo-
vák Szervezetek Uniója-Szövetsége, 
Magyarországi Szlovákok Szövetsé-
ge Közhasznú Szervezete)

– Fuferenda Tünde (Magyarországi 
Szlovák Szervezetek Uniója-Szövet-
sége, Magyarországi Szlovákok Szö-
vetsége Közhasznú Szervezete)

– Fuferenda Lászlóné (Magyarorszá-
gi Szlovák Szervezetek Uniója-Szö-
vetsége, Magyarországi Szlovákok 
Szövetsége Közhasznú Szervezete)

Isaszeg településen a roma nemze-
tiségi képviselőjelöltek: 
– Farkas István (Lungo Drom Orszá-

gos Cigány Érdekvédelmi és Polgári 
Szövetség) 

– Oláh Mátyás (Roma Polgári Tömö-
rülés)

– Horváth Ferenc (Roma Polgári Tö-
mörülés)

– Jakab Béláné (Roma Polgári Tö-
mörülés)

A választással kapcsolatban felvilágosí-
tás kérhető, illetve a szükséges nyom-
tatványok beszerezhetőek a helyi vá-
lasztási irodában (polgármesteri hivatal 
5. számú iroda, Isaszeg, Rákóczi utca 
45. Telefon: 28/583-117, e-mail: hi-
vatal@isaszeg.hu), valamint a www.
valasztas.hu weboldalon részletes tá-
jékoztató olvasható.

Helyi Választási Iroda

Tisztelt Állampolgárok!

Településünkön is megjelentek a választási kampányidőszakra jellemző nem-
kívánatos tevékenységek: a plakátok megrongálása és eltávolítása. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a kihelyezett plakátok tekintetében min-
denki fokozott figyelemmel járjon el, és ne okozzon kárt a plakátok tulajdono-
sainak, biztosítva ezzel, hogy bármely jelölt háborítatlanul végezhesse a számá-
ra jogszabályban biztosított kampánytevékenységét.

A helyi választási iroda a plakátok védelme érdekében a közterület-felügye-
let, a rendőrség és a polgárőrség segítségét is igényelte.

Helyi választási iroda
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Ebzárlat és legeltetési tilalom
A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Já-
rási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala a 
PE-07I/1/662-2/2014 számú határozata alapján a vörös 
rókák veszettsége elleni védekezés miatt a csalétek vakcina 
kiszórásának időpontjától (2014. október 4–9.), valamint 
a kiszórás utolsó napjától számított 14 napig Isaszeg vá-
ros közigazgatási területén ebzárlatot és legeltetési tilalmat 
rendelt el.

Az ebzárlat időtartama alatt
–  a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, 

illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy 
azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhes-
senek. Zárt udvarban a kutyák elzárását vagy 
megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki 
nem szökhetnek;

–  kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és 
szájkosárral szabad kivinni;

–  a település területéről kizárólag érvényes ve-
szettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy 
macskát csak a hatósági állatorvos kedvező eredmé-
nyű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni;

–  az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező va-
dászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, 
a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, va-
lamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési 
céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fen-
tiekben foglalt korlátozás alól;

–  az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági meg-
figyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára;

–  az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó 
rendezvény nem tartható.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Segélyhívás 
Három szervezet, egyetlen hívó-
szám: 112
A 112 egy egységes európai segély-
hívószám, ami ingyenesen hívható ve-
zetékes és mobiltelefonról egyaránt, 
bárhol az Európai Unióban. Ezen az 
egyetlen számon elérhetőek a men-
tők, a rendőrség és a katasztrófavéde-
lem. Az egységes segélyhívó rendszer 
gyorsabb és hatékonyabb segélyke-

zelést tesz lehetővé az unió polgárai 
számára. Minden tagállamban azonos 
elvek alapján biztosítja az egységes 
kapcsolatfelvétel lehetőségét a segít-
séget nyújtó készenléti szervekkel.

mi történik, ha hívta a 112-t?
Az ön hívását egész Európában szak-
képzett diszpécserek fogadják, akik – a 
készenléti szervek nemzeti rendszeré-
től függően – vagy közvetlenül koor-
dinálják az esetet, vagy átkapcsolnak 

a leginkább releváns szervezethez. 
Mindig adja meg a nevét, a címét és 
a telefonszámát! A hívó azonosításá-
val elkerülhető, hogy az egyazon ese-
ményhez kapcsolódó hívások több 
riasztáshoz vezessenek. Ha véletlenül 
tárcsázta a 112-t, ne tegye le! Mond-
ja meg a diszpécsernek, hogy minden 
renden van, különben megtörténhet, 
hogy a készenléti szervek szükségte-
len akcióba kezdenek.

Forrás: www.112.hu

Tájékoztatás adománygyűjtésről, mozgóárusításról
Isaszegen – éppen úgy, mint ahogyan más településen – évek óta előfordul, hogy karitatív tevékenységet folytató 
civilszervezetek személyes megkereséssel fordulnak a lakosság felé egy-egy nemes cél érdekében. A településen 
zajló adománygyűjtő tevékenység törvényi hátteréről az alábbiakat fontos tudni.

A civilszervezetek javára törvényi felhatalmazással többfé-
le módon folytatható adománygyűjtő tevékenység, amit a 
350/2011. (XII. 30.) számú kormányrendelet szabályoz.

Az adományozás önkéntes, az adományok gyűjtése pe-
dig nem járhat az adományozók, illetve más személyek za-
varásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltó-
ság sérelmével. Az adományt gyűjtő köteles tájékoztatni az 
adományozót az adománygyűjtés céljáról és az adomány 
felhasználásáról. Az adományozó választhatja a megadott 
számlaszámra történő fizetés formáját, vagy adományozhat 
az internet segítségével, telefonos adománygyűjtő számo-
kon keresztül, valamint kihelyezett gyűjtőládák útján.

A civilszervezet nevében vagy javára személyes meg-
kereséssel is végezhető adománygyűjtő tevékenység. Ekkor 
az adománygyűjtőnek igazolnia kell a személyazonosságát, 
valamint rendelkeznie kell az adományozott vagy adomány-
szervező adatait tartalmazó törvényszéki nyilvántartásból 
származó hiteles kivonattal és a szervezet írásbeli megha-
talmazásával.

Amennyiben egy karitatív civilszervezet egy településen 
pénzbeli adománygyűjtést szervez (például beteg gyermek 
gyógyulása érdekében), bejelentési kötelezettsége van a 
polgármesteri hivatalban és a rendőrségen. A regisztrálás-
kor bejelenti az adománygyűjtési szándékot, és megjelöli a 
gyűjtés pontos határidejét. A hivatal jegyzője tudomásul ve-
szi a civilszervezet bejelentését, és erről a gyűjtést végző ön-
kéntesnek pecsétel ellátott igazolást ad. Az adománygyűjtő 
önkéntesek az otthonában felkeresett személy kérésére kö-
telesek a rendeletben felsorolt okmányokat bemutatni, az 
adományozni szándékozó pedig a továbbiakban szabadon 
dönthet arról, hogy támogatja-e a szervezet céljait, és arról, 
hogy ezt milyen módon és formában teszi.

Városunkban sokszor tapasztalhatjuk, hogy mozgóáru-
sok csengetnek be otthonunkba, és megvételre kínálják a 

portékáikat. Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét a fo-
kozott óvatosságra. A jelenség veszélyein túl a tevékenység 
törvényi hátteréről az alábbiakat fontos tudni.

Mozgóárusítás csak a kereskedő üzlete szerinti telepü-
lés közigazgatási területén belül, a közterület tulajdonosá-
nak (kezelőjének) hozzájárulása és a termékre vonatkozó 
külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek 
birtokában, valamint a kereskedő nevének és székhelyének, 
továbbá az üzlet nevének és címének feltüntetésével vé-
gezhető. Mozgóárusítás keretében csak a kereskedő üzleté-
ben, a működési engedélyben foglaltak szerint forgalmazott 
termék árusítható. Az alkalmi és mozgóárusítás, valamint 
szolgáltató tevékenység végzéséhez közterület-használati 
hozzájárulást kell beszerezni a polgármesteri hivatalban. 
A kézből történő utcai árusítással elfoglalt közterület a fi-
zetendő díj szempontjából egységesen 1 négyzetméternek 
tekintendő, díja 400 Ft/m2/nap.

Szerkesztőség

Tisztelt lakosság!
Felhívjuk a figyelmüket, hogy szolgálatunk továbbra is 
várja adományaikat ruhanemű és más használati tárgy 
(bútorok, műszaki cikkek, edények) formájában, amit 
az erre rászorulók részére közvetítünk. Az önök számá-
ra feleslegessé vált, de még használható ruhákat és 
egyéb adományokat az intézmény épületében, nyitva-
tartási időben adhatják le. 

Szolgálatunk más módon nem gyűjt adományokat.
 Bakajsza Anna intézményvezető,  

„Segítőkéz” Családsegítő  
és Gyermekjóléti Szolgálat 

Életet menthet
Az Önkormányzati Egészségkártya Program keretén belül 
Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének és 
Hatvani Miklós polgármesternek köszönhetően Isaszeg vá-
rosa 500 darab egészségkártya megrendelésével elindítot-
ta azon kezdeményezést, hogy a helyi lakosok rendelkez-
zenek Dr. Card egészségkártyával.

A Dr. Card egészségkártya egy bankkártya nagyságú, 
négyoldalas információs eszköz, amelyhez egy interneten 
keresztül feltölthető sürgőssé-
gi modul kapcsolódik, ezek 
tartalmazzák a tulajdonos 
legfontosabb egészségügyi 
és személyes alapadatait, 
amelyeknek a megléte ha-
tékonyabbá teszi a sürgős-
ségi betegellátás minden-
napi munkáját. 

2014. szeptember 
17-én az idősügyi tanács 
ülésén polgármester úr át-

adta a három nyugdíjasklub vezetőjének a Dr. Card egész-
ségkártyákat. Hatvani Miklós elmondta, hogy az egészsé-
géért mindenki saját maga felelős, de a közösségnek, a 
társadalomnak is meg kell teremtenie azokat a feltételeket, 
amelyek ösztönzik, segítik, lehetőséget biztosítanak min-
den ember számára, hogy ezért tenni is tudjon. Isaszeg 
Város Önkormányzata azzal, hogy csatlakozott ehhez a 
programhoz, megtette az első lépést, hogy egy egészség-
tudatosabb társadalom kerüljön kiépítésre.

A Dr. Card Kft. képviselője, Papp Erika elmondta, hogy 
az országban eddig harminc település csatlakozott a prog-

ramhoz. Kiemelte, hogy Hat-
vani Miklós polgármester 
úr személyes felelősséget 
érez az Isaszegen élő idős 
emberek sorsáért. Ennek 
tanújelét adta, amikor nem 
csak kapcsolódott, hanem 
ajánlotta is a programot más 
települések polgármesterei-
nek.

Hanák Cecília
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Felhívás
Az „Isa-szegről-végről” – antológia helyi költők és írók műveiből című kötet kiadásának támogatására

Az irodalmat jellemezhetném úgy, mint egy háztartási gépet, ami segít, és könnyebbé tudja tenni a napjainkat.  
Ezt a gondolatot hordozni – igen, ez küldetés. (Lackfi János kortárs író, költő)

A Jókai Mór Városi Könyvtár Amatőr Költők és Írók Klubja 
2012. március 2-án, Arany János születésnapján alakult 13 
fővel. Azóta öt-hat hetente találkoznak. Verseikből, novelláik-
ból többször rendeztünk kiállítást a könyvtárban, és hírt ad-
tunk róluk az Önkormányzati Tájékoztatóban egy-egy városi 
rendezvényen való megmutatkozásuk alkalmából: költészet 
napja, magyar kultúra napja, április 6., Weöres Sándor vers-
felolvasó est stb.

Összeállt egy A5-ös méretű, 200 oldalas kötet (versek, 
novellák), amelynek költeményeit a Magyar Parnasszus iro-
dalmi folyóirat szerkesztőbizottsága válogatta. A célunk őrizni 

és közkinccsé tenni a helyi értékeket, színesíteni városunk 
kulturális életét.

Kérünk minden irodalmat kedvelőt, lokálpatriótát, hogy 
anyagi támogatásával járuljon hozzá a kiadvány megjelen-
tetésének költségeihez. Ennek egyik módja az átutalás a 
Jókai Mór Városi könyvtár bankszámlaszámára: 11742049-
16796342. A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: „ado-
mány AKÍK kötetre”. Az adakozás másik módja: készpénzben 
a könyvtárban, amelyről számlát adunk.

Köszönettel az AKÍK tagjai nevében: 
Majsa Györgyné klubvezető

A római katolikus egyházközség eseményei 
Októbertől az esti szentmisék 18 órakor kezdődnek. Vasár-
nap 15 órától, hétköznap 17.30-tól rózsafüzér-imádkozás, 
utána hétköznapokon 18 órától szentmise.

Régi és újra induló programok  
a Katolikus Kultúrközpontban
Hétfő, 18.30: Van kérdése? – felnőttcsoport (kéthetente)
Péntek, 16.00: a nem isaszegi iskolások elsőáldozási felké-

szítése
Péntek, 16.30: bérmálkozási előkészítő
Péntek, 18.30: Szent Márton-kórus próbája (a templomban)
Szombat, 15.00: gitáros gyermekénekkar
Szombat, 16.30: gitáros felnőtténekkar

Családi nap
Szeptember 13-ára esős időt jósolt a meteorológia. Így is 
lett. Bár a megígért ugrálóvárat az eső miatt nem állítottuk 
fel, mégis nagyon jól sikerült az őszi családi nap. Az Isaszegi 
Szent Rita Alapítvány támogatásával finom gulyáslevest főz-
tek Magdi, Éva és Józsi. Zsuzsi és Fanni elképesztő csillámte-
toválást készített a gyerekeknek. A jó hangulatról Tibi, Csabi, 
Márk gitárjátéka és Betti éneklése gondoskodott. Lehetett 
vasalós gyöngyöt rakni, színes fonalakból karkötőt fonni, 
gipszformákat festeni, pingpongozni, partizánozni. Nagyon jó 
volt, hogy családok is részt vettek a rendezvényen. Az anyu-

kák és apukák együtt tevékenykedtek, játszottak a gyerme-
keikkel. Köszönöm mindenkinek, aki segített ennek a családi 
napnak a lebonyolításában. 

örömzene a templom előtt
Szeptember 14-én reggel a szomorú idő ellenére bizakodva 
néztük az eget. A fél 9-es szentmise végén kértem a híveket, 

hogy mondjanak el egy imát a jó időért. Én is buzgón imád-
koztam, és meghallgatásra leltünk, mert mire a hangosítást 
kirámolták, még a nap is kisütött. Különös érzés volt látni 
a fekete felhőket. Minket elkerültek. Egy barátom javaslatá-
ra megnézett film jutott az eszembe. Az imameghallgatásról 
mondja a főhős: Isten van, hogy nemet mond, de nem azért, 
mert nem figyel ránk, hanem mert ő látja az egészet, és tud-
ja, hogy nekünk mi a jó. Vasárnap délután azt gondolom, 
hogy a Mennyei Atya is jónak találta az örömzenét. Nagy 
élmény volt együtt énekelni. A hallgatóság szívesen bekap-
csolódott a dalokba. Ha nem tudta a szöveget, tapsolt vagy 
csak visszanevetett ránk. Hálás vagyok Istennek a délutánért.
Köszönet Zolinak, aki megálmodta és nagy lelkesedéssel 
megvalósította az örömzenélést. Köszönet mindenkinek, aki 
segített a koncert lebonyolításában. 

Szárazné Marika

Októberi könyvtári hírek
Sok-sok esővel érkezett az ősz. Ideális időjárás ez az olvasás-
ra. Nincs is jobb ilyenkor, mint leülni egy kényelmes fotelba, 
jól betakarózni, egy bögre meleg tea és egy jó könyv tár-
saságában múlatni az időt. Elfeledkezni a kinti szürke, ned-
ves világról, és belefeledkezni egy izgalmas kaland vagy egy 
szép történet eseményeibe. Ehhez ajánlom egy kortárs oszt-
rák író, Daniel Glattauer műveit. Eddig három könyve jelent 
meg magyar fordításban, mindhárom megtalálható könyvtá-
runkban. Két műve (Gyógyír északi szélre, A hetedik hullám) 
egy érdekes irodalmi műfaj, a levélregény modern változata. 
Egy véletlenül rossz címre küldött e-mail indítja el a levelek 
özönét, amelyek alapján bepillanthatunk két idegen ember, 
egy férfi és egy nő bontakozó kapcsolatába. Mit tudhatunk 
meg egymásról az írott szó alapján? Mit mond el két ember, 
és mit hallgat el? Igazi kapcsolat ez? Ilyen és hasonló kérdé-
sek merülnek fel az olvasóban, és a választ csak magunk-
ban találjuk meg. S ha valaki nemcsak olvasná, megnézheti 
a Belvárosi Színházban a regényből készült színdarabot is. 
Harmadik könyve klasszikus regény, és mi más lehetne a 
téma, mint a szerelem? Olyan igazán mai, köztünk élő karak-
terek a szereplők. A cím szavai külön-külön is elgondolkod-
tatóak: Örökké tiéd. Meddig tart az örökké egy kapcsolatban, 
és mennyire lehet tiéd a másik? Mikor és miért válik terhessé 
a társ, és miért ér véget az örökké? Anélkül, hogy lelőném 
a poént, elárulhatom, hogy a könyv végére egy igazi thriller 
eseményeibe csöppen az olvasó.

Szeptemberi összejövetelükön az AKÍK tagjai nyáron szü-
letett verseikből olvastak fel, majd teljes erőbedobással dol-
goztak leendő antológiájukon. Összeállt a kötet anyaga, sor-
rendisége. Szép és tartalmas olvasmánynak ígérkezik. Amint 
meglesz a kiadáshoz szükséges anyagi fedezet, megjelenés-
re kerül kedves szülöttük, és az olvasók is kézbe vehetik a 
majd kétszáz oldalas kiadványt. Ezúton is kérünk minden 
lokálpatriótát, irodalmat kedvelőt, hogy anyagi hozzájárulá-
sával, felajánlásával támogassa a kötet megjelenését, amely 
újabb színfoltja lehet Isaszeg kulturális értékeinek. 

19-én Németh Mihály isaszegi gyűjtő falvédőiből és ré-
gi konyhai eszközeiből nyílt kiállítás a Könyvtári Galériában 
(képünkön). Mészáros Gusztávné Piroska kedves szavai-
val kellemes hangulatban repülhettünk vissza nagyanyáink 
konyháinak hangulatába. Ebben volt segítségünkre Kalocsai-
Bozsik Fruzsina Kincső huncut népdalaival és a Kovácsné 
Éva által készített finom sütemények. A terített asztalról nem 
hiányozhatott a házi kenyér vajjal és a sajtos pogácsa sem. 

20-án a III. Isaszegi Barangoló állomásaként több mint 50 
látogatója volt a kiállításnak. A vendégkönyv bejegyzései alap-
ján sokakban felidéződtek régi szép emlékek. A kiállítást októ-
ber 15-ig nézhetik meg az érdeklődők nyitvatartási időnkben.
Rendezvényeink októberben
•	 3-án,	pénteken	17	órától	az	AKÍK	tagjai	tartják	összejöve-

telüket, még mindig az antológia témájában.
•	 10-én,	pénteken	17.30	órai	kezdettel	a	Tóth	Árpád	Nem-

zeti Társaskör rendezésében dr. Margittai Gábor, a Ma-
gyar Nemzet társszerkesztője ad elő, és mutatja be új 
könyvét Szamár-sziget szellemkatonái. A nagy háború el-
titkolt halálmarsa címmel.

•	 17-én,	pénteken	18	órakor	Szendrő Szabolcs hegymá-
szó lesz a vendégünk, A Börzsönytől a Himalájáig címmel 
nyílik fotókiállítása a Könyvtári Galériában. A megnyitó 
után meghallgathatjuk diavetítéssel egybekötött előadá-
sát a Himalája meghódításáról és más, felhőket ostromló 
útjairól.

•	 22-től	26-ig	a	csütörtökre	eső	nemzeti	ünnep	miatt	zárva	
lesz könyvtárunk.

•	 31-én	17.30	órakor	dr. Csoma Mózes (az ELTE Koreai 
Tanszékének vezetőjének) előadása Magyarország és Ko-
rea – történelmi párhuzamok és kölcsönös szimpátia egy-
más iránt címmel. Csatlakozó programként Dézsi Ibolya 
Isaszegen élő műfordító bemutatja a 20. századi koreai 
irodalomban a népdal költőjeként ismeretes Kim So-wolt.

Reméljük, az őszi szünetben a diákok is több időt szakíthat-
nak az olvasásra, és a közösségi munka teljesítésére is kiváló 
alkalom lesz ez az időszak. Várjuk őket szeretettel! 

Ágoston Kata könyvtárvezető-helyettes
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A Boquilla Negra klarinétzenekar tagjai, a Boszporusz büfé-
ből Edit, a Genki Wado Karate és Szabadidő Sportegyesület 
tagjai, Jakab Attiláék, valamint Gabrucza Mariannék és Ka-
nalas Nóráék neveztek egy-egy csapattal. Mariannék sátrá-
nál egésznapos kézműves-foglalkozás volt. 

A Nyugdíjasok Önsegélyező Klubja nagyon szép isaszegi, 
szüreti desszertasztallal készült, valamint Nagy Eszter mun-

káiból gyönyörű kiállítást rendeztek erre 
az alkalomra. 

A Határon Túli Magyar Emlékhelye-
kért Alapítvány és az Isaszegi Nyugdíja-
sok Baráti Körének tagjai szintén velünk 
töltötték napjukat.

Gerendás Hajniék a lányokkal zum-
báztak. Albert Rebeka, Izsó Boglárka 
gyönyörű énekükkel, Szöllősi Anna sa-
ját koreográfiájára készült tánccal, Var-
ga Tímea hastánccal szórakoztatták a 
nézőket. Kulman  Klaudia  a lányokkal 
gymstickbemutatót tartott. Szteptáncos 
fellépőink is emelték a délutáni prog-
ram színvonalát, örömöt szerezve a né-
zőknek.

A Hadart Művészeti Társulat Zene 
szárnyain című előadása Jakus Szilvi 
közreműködésével osztatlan sikert ara-
tott a jelenlévők körében, hiszen Szilviék 
már az elmúlt évben is vendégeink vol-
tak itt a Liget téren.

Szép csendben ránk esteledett, él-
ményekkel, tartalmasan ért véget a 
szombati rendezvényünk.

önzetlen segítőink, támogatóink:
IGESZ dolgozói, valamint az Isaszegi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai Hor-
váth István vezetésével, Hatvani Miklós 
polgármester úr és felesége, Gulyka 
József atya, Könczöl Gábor és Irénke, 
Zsinkó Laci és Kati, Grznár József  és 
Jolika, PiCiShop, Csata Vendéglő, István  
Húsbolt, Pizza Firenze, Cortez Pizzéria, 
Vajda Tamás, Vercsik József, Valkony 
Tóni bácsi, Csekéné Valkony Andrea, 
Palagáné Répási Márti, Thury Tamásék, 
Faragó Attila és Evelin, Kovács Attila és 
Andi, Vizson Kft. – Nagy István és Erzsi-
ke, Pogonyi Cukrászda, Isaszegi Nyugdí-
jasok Baráti köre, Piri–Guszti virágbolt, 
Rita–Móni léggömbdekoráció, Turányi 
Norbert, Isaszegi Polgárőr Egyesület, 
Boszporusz büfé, Horváth vidámpark, 
Szabó Imréné, Hanák József, Németh 
Zoltán Szilárd, Peterle István, Kiss László, 
a  Mozdulj Velünk Egyesület tagjai.

Hálásak vagyunk  minden önzetlen segítőnknek, adomá-
nyozónknak, jószándékú embernek, aki elfogadta a meghí-
vásunkat, velünk volt, mert fontosnak tartja, magáénak érzi  a 
Mozdulj Velünk Egyesület célkitűzéseit. „Térteremtő közös-
ségek, közösségteremtő terek!”

Tisztelettel: Mészáros Gusztávné,  
Horváth István, Könczöl Gábor

Kulturális örökség napja

III. Isaszegi Barangoló
2014. szeptember 20-án délelőtt 10 órakor a Liget téren 
sok-sok érdeklődővel elkezdődött a városunk értékeinek egy 
részét megismertető barangolás. A tizenhárom helyszínből 
minimum öt helyet kellett meglátogatni, egy-egy kérdésre 
válaszolni, majd a barangolólapot a téren a MOVE sátránál 
leadni. Domonics Béla felesége, Edit, Kovácsné Halomházi 
Zsuzsa, Fuferenda Lászlóné, Nagy 
András, Ecseri Pál, Tóth Ottó, Bánsz-
kiné Varga Judit, Németh Mihály, 
Szmolicza József, a Dózsa György 
Művelődési Otthon és a Jókai Mór 
Városi Könyvtár dolgozói, valamint 
Szatmáry Zoltán fogadták a kijelölt 
helyszíneken a barangoló résztve-
vőit, segítettek a kérdésekre választ 
adni. A startnál, illetve a célban pe-
dig Nagy Mercedesz, Ács Nóri, 
Domonics Zsófi, Nagy Henriett várta 
az indulókat. A Klapka György Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola 1. b osztályosai Gombai Mária 
osztályfőnökkel, Porteleki Ivett 4. b 
osztálya, valamint Németh István 5.b 
osztályosai kiemelt jutalomban ré-
szesültek. Hernyes Hannáék külön-
díjat kaptak, mert valamennyi helyet 
felkeresték, hasonlóképpen Ivanics 
Ferenc, Szarkáné Mészáros Edit, 
Szabó Imréné Edit, Polenyikné Er-
zsike, Tihonné Polenyik Judit, Tihon 
Adrienn.

Gurulj a zenédre címmel amatőr 
BMX parkverseny zajlott a Mozdulj 
Velünk Egyesület adományokból fo-
lyamatosan bővülő pályáján, ahol az 
isaszegiek is nagyon ügyesen szere-
peltek: Harmati Alex, Palánkai Máté, 
Palánkai Marci, Fenyvesi Roland, 
Magyari Attila, Karacs Imi, Thury 
Márk és Barni. Versenyen kívül is 
mindenki jókat tekerhetett, rolle-
rezhetett. Köszönet a szervezésért 
Gizmo Nagy Attila csapatának. 

A Vállalkozók Isaszegi Egyesüle-
te 25 éves jubileumának alkalmából 
Könczöl Gáborral meghívtuk mind-
azokat, akik az elmúlt időszakban ré-
szesei voltak az egyesület életének.

A Liget téri Isaszegi Civil Kurázsi 
elnevezésű programunkra helyi civil-
szervezeteket kértünk fel, hogy tart-
sanak velünk ezen a napon.  

Főzőversenyt hirdettünk, kulturális, sportos bemutató-
kat tekinthettünk meg. A Mozdulj Velünk sátránál Juhász 
István, Huszti Laci, Figaró volt a bográcsfelelős. Az Isasze-
gi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai Horváth István elnök 
vezetésével finomat sütöttek, főztek, tűzoltóbemutatót tar-
tottak, megismertették az egyesület életével a jelenlévőket.  



14 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XIII. évfolyam, 10. szám • 2014. október 15

Dami fitt hét
Iskolánk eddig is nagy hangsúlyt fekte-
tett az egészséges életmód, a tiszta kör-
nyezet, a környezetvédelem kérdéseire. 
Ezt a folyamatot tettük teljesebbé az el-
ső héten megrendezésre került Dami 
fitt hét projekttel. Fontos célkitűzésünk-
nek tartottuk, hogy a jövő nemzedékét 
megismertessük az egészséges élet-
mód néhány alapelvével, amely min-
denki által gyakorolható és könnyen 
megvalósítható a családban.

Az volt a szándékunk, hogy a gye-
rekek megismerjék és felismerjék mind 
elméletben, mind pedig gyakorlatban 
ennek a fontosságát, és tegyenek is 
azért, hogy egészségesek és energiku-
sak legyenek.

Iskolánk egészségnevelési program-
jának távlati célja: a gyermekek képessé váljanak egészséges 
testi-lelki, szociális harmóniát megteremtő életvitel kialakítá-
sára. Felkészüljenek a környezet egészséget veszélyeztető 
hatásainak kivédésére. Tudjanak nemet mondani az egész-
ségkárosító anyagok kínálatára. Ezeket a célokat figyelembe 
véve állítottuk össze programjainkat a Dami fitt hétre.

Palaga Sándorné egészségtantanár, szervező

Az isaszegi Damjanich János általános Iskola  
7. a osztályosai az alábbiakat írták a hétről
Iskolánkban szeptember első hetében került megrendezésre 
a Dami fitt nevet viselő egészségvédelmi programsorozat. 
Számunkra is nagyon fontos az egészséges táplálkozás, a 
mozgás, az egészséges életmód, ezért a sokszínű progra-
moknak nagyon örültünk, és a gyakorlatban tapasztaltaknak 
hasznát is tudtuk venni. 

Kedden beszélgettünk a higiéniáról, hajápolási és koz-
metikai tanácsokat kaptunk isaszegi szakemberektől, ami na-
gyon fontos mindannyiunk számára.

A szerdai nap igazán próbára tette fantáziánkat, kéz-
ügyességünket. A napot energiafelszabadító tízperccel kezd-
tük. A gyakorlatoknak köszönhetően pedagógusok és diákok 
egyaránt megmozgathatták csontjaikat. Különböző gyümöl-
csökből, zöldségekből salátát készítettünk, és Márti nénivel 
egészséges, vitamindús ételeket főztünk. Nagyon ízlett a 
sárgarépa-krémleves, a wokos zöldséges tészta és a sárga-
répamuffin is. Judit néni segítségével gyógynövényekkel is-
merkedtünk, Tünde nénivel a nevetés jótékony hatásairól 
beszélgettünk. Zsuzsa nénivel gondolattérképet készítettünk, 
amelyet a későbbiek során más témáknál is hasznosan tu-
dunk alkalmazni. Sokat beszélgettünk a káros szenvedélyek-
ről. Meghökkentő adatokat tudtunk meg: Magyarországon a 
lakosság jelentős része dohányzik, és körülbelül ötven száza-
léka áll valamilyen kapcsolatban az alkohollal. A legmegdöb-
bentőbb az volt, hogy ebbe nemcsak a felnőttek, hanem saj-
nos már a 13-14 éves korosztály is beletartozik. István bácsi 
minden tanulónál elvégezte a fittségi állapotfelmérést, ami 
érdekes és elgondolkodtató eredményeket hozott. A  bát-
rabb diákok vércukorszint-mérésen vehettek részt.

Csütörtökön a sporté volt a főszerep. Zumbáztunk, rokiz-
tunk, dzsúdóztunk, íjászkodtunk. A Peter Cerny Alapítványtól 
egy koraszülöttmentő autó érkezett hozzánk, amit mindenki 
megnézhetett, láthattuk, hogy milyen eszközökkel van fel-
szerelve, és hogyan szállítják a csöppségeket. A mentősök 
megtanították nekünk, hogy kell mesterségesen lélegeztetni 
egy sérültet. Nagyon élveztük ezeket az órákat.

A pénteki akadályversenyen furfangos totókat, kereszt-
rejtvényeket oldottunk meg, amelyekhez szükségünk volt a 
héten tanult ismeretekre. A hét zárásaként körbesétáltuk és 
-bringáztuk a Breki tavat.

Köszönjük Palaga Márti néninek a szervező munkát, pe-
dagógusainknak pedig a jó hangulatú órákat.

Zselízben jártunk
Zselíz városától meghívást kaptunk, hogy képviseljük Isasze-
get a városnapon. 

Településünket a Boquilla Negra klarinétzenekar és a 
Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely 
csoportjai, a Csata Táncegyüttes és a Gaudium Carminis ka-
marakórus képviselte.

Lehetőségünk volt megnézni a Hadtörténeti Múzeumot 
Oroszkán, amely a Žákovič László által vezetett polgári társu-
lás tulajdonát képezi. A tárlat gerincét a hadszíntéri kutatások 
során előkerült hadianyag alkotja. A kiállítás részét képezi az 
a panoptikum, amely a környéken harcoló hadseregek min-
dennapjait mutatja be. 

Csoportjaink nagy sikerrel léptek fel a zselízi Amfiteát-
rumban. Ez a fellépés is a Magyarország–Szlovákia Határon 
Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 keretében 
jött létre. Az évek során baráti kapcsolatok alakultak ki. Így 

nemcsak a fenntarthatóság jegyében találkoznak csoport-
jaink, de mindkét város lakóinak fontos a rendszeres talál-
kozás. 

Verseczkyné Sziki Éva

Kartali  
vendégszereplés
A Dózsa György Művelődési Otthon csoportjai, a 
Csata Táncegyüttes és az Isaszegi Asszonykórus 
meghívást kapott Kartalra, a népzenei találkozóra. 

A találkozón tizenhat dalkör vett részt az ország 
minden tájáról. A helyi közönségen kívül hallhat-
ta az Isaszegi Asszonykórus jó hangulatú, vidám 
csokrait a vendégként meghívott dr. Gerzanics 
Magdolna Magyar Örökség díjas néprajzkutató, dr. 
Alföldy Borus István, az MR zenei együtteseinek 
igazgatója és Budai Ilona Magyar Örökség és Élet-
fa díjas népdalénekes. A rendezvény záró prog-
ramjaként lépett színpadra a Csata Táncegyüttes 
kiskamasz- és kamaszcsoportja, fergeteges sikert 
aratva táncaikkal.   

Gratulálunk a fellépőknek a szerepléshez.
Verseczkyné Sziki Éva

Értesítés közgyűlésről
Az isaszegi MÁV Nyugdíjas Szakszervezet éves közgyűlését 
2014. november 12-én 15.00 órakor tartjuk a Rózsa utca 3/b 
alatti klubházban. Minden tagunk részvételére számítunk. A vas-
utas alapítványi segélyek igényléseit november 5-én 10.00 óráig 
fogadjuk el.

Vezetőség

Köszönet
Köszönetet szeretnénk mondani Isaszeg Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének, hogy nyolcéves munkánkat, lelkesedé-
sünket az Isaszeg hagyományaiért kitüntetéssel jutalmazták, és 
egyben köszönjük mindazoknak a támogatását, akik segítették 
tánccsoportunkat. Reméljük, hogy jövőbeni tevékenységünk so-
rán is magunkénak érezhetjük az önzetlen támogató segítségü-
ket, hogy továbbra is öregbíteni tudjuk Isaszeg jó hírnevét.

Csatangoló Tánccsoport és Hagyományőrző Egyesület
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Az isaszegi karatésok 
új korszaka kezdődik

A GENKI WKSZE karatésai szokásukhoz híven – 
idén immáron ötödször – újra Gyomaendrődön 
edzőtáboroztak június utolsó hetében. A tábor 
igazán sikeres volt, mindenki kitett magáért az 
edzéseken, és maximálisan kihasználta a tábor 
adta kikapcsolódási lehetőségeket. A táborban 
elvégzett napi több óra gyakorlás és az egész el-
múlt év kitartó és kemény edzéseinek köszönhe-
tő fejlődés mindenki számára meghozta a sikert, 
és a táborzáró övvizsgán a következő fokozatba 
léphetett. Ezzel a vizsgával elérkeztünk ahhoz a 
lépcsőfokhoz, amikortól minden elérhető övfoko-
zat képviselői szerepelnek edzéseinken, a fehér-
től a barnáig.

A tábort júliusban egy hónap jól megérdemelt 
szünet követte, majd augusztus elejétől ismét 
felöltöttük a karateruhát, és elkezdtük átmozgat-
ni az eddig pihenni hagyott izmokat, ízületeket, 
koptatni az új öveket, és egyúttal kialakítani új 
edzőtermünket.

A város főútján szépül dojónk (edzőterem) 
közös erővel, a Rákóczi utca 12. szám alatt, ahová 
az idei tanévtől minden hétköznap várunk min-
denkit hároméves kortól, a számára legmegfele-
lőbb csoportba. Célunk megszerettetni, életmód-
dá alakítani a mozgást a karate minden jótékony 
hatásával együtt. Legyen akár fiú, akár lány, ver-
senyezni vagy aktívan kikapcsolódni, mozogni vá-
gyó, egyetlen dolga van: eljönni hozzánk. A többi 
a mi dolgunk.

Indul tehát az új tanévünk mindenki számá-
ra. Vannak, akik képviselték már egyesületünket 
bemutatókon. Mindenki elkezdte az edzéseket, 
és közelednek az őszi-téli versenyek, amelyeken 
a kezdők megismerkedhetnek a versenyek han-
gulatával a számukra kialakított kategóriákban, a 
nagyobbak pedig felmérhetik, hogy hol tartanak, 
miben kell javulniuk a zsúfoltabb tavaszi szezonig.

Várunk minden érdeklődőt, tagfelvételünk fo-
lyamatos.

GENKI dojo, Rákóczi u. 12.
Óvodás mozgásfejlesztés: 15.00–15.30

Ovikarate: 16.00–16.45
Kezdő, újrakezdő karate: 17.00–18.00

Haladó karate: 18.00–19.30
Infó: Jakab Attila

Tel.: 70/439-0703
E-mail: attila.jakab@genki.hu

Web: www.genki.hu, facebook.hu/genki.wado

Honismereti konferencia  
Biharszentjánoson 
A Nagyvárad székhelyű Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Em-
lékhely Társaság 2014. szeptember 5–7. között Biharszentjánoson 
(Románia), a kultúrházban szervezte meg XX. Honismereti kon-
ferenciáját. A konferencián az együttműködési megállapodásnak 
megfelelően a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány és 
– meghívott vendégként – az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre kép-
viseltette magát. 

Az ünnepélyes megnyitó a Szózat eléneklésével kezdődött. Ezt 
követően ökumenikus áhítatot tartott Monsignore Fodor József ál-
talános helynök és Forró László előadó-tanácsos. A résztvevőket 
köszöntötte Dukrét Géza, a PBMET elnöke. Szabó Ödön parlamenti 
képviselő, a Bihar Megyei RMDSZ ügyvezető elnöke kifejtette, hogy 
ne szégyelljük mondani, hogy igenis ez a fórum nem más, mint a 
Partiumi Akadémia, ahol bel- és külföldi szakemberek magas szintű 
előadásokat tartanak, hozzájárulva így a történelemtudományhoz. 
Lőrincz Lajos, Bors község alpolgármestere mint házigazda köszön-
tötte a konferenciát, ismertette, hogyan jutott el a falu az ismeret-
lenségből a kolostor romjainál állított emlékjelig, amelytől a neve 
származik. A konferenciát köszöntötte még Széman Péter, az Erdé-
lyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) országos elnöke, Gaál 
György, a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság elnöke, Wanek 
Ferenc, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnökségi tagja, Ráday Mi-
hály, a Város- és Faluvédők Szövetsége, a Hungaria Nostra elnöke, 
Fehér József, a Kazinczy Ferenc Társaság elnöke, Révász Gizella, a 
Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány elnöke. 

Ezt követte Dukrét Géza beszámolója. Ismertette a húsz kon-
ferencia témaköreit és annak eredményeit. A háromnapos konfe-
renciákon átlagban húsz előadás hangzik el, amelyek nagy részét 
közzé teszik. Külön kitért az egyesület könyvkiadására: 1997 óta 
napjainkig 96 könyvet adtak ki, amelyből 80-at a Partiumi füzetek 
könyvsorozatában, 16 kötetet pedig a sorozaton kívül. Hírül adta, 
hogy a délutáni emléktábla-avatással együtt eddig 15 emléktáblát 
avatott fel az egyesület.

Az idei Fényes Elek-díjakat a következők kapták meg: Wilhelm 
Sándor Székelyhídról és Révász Gizella Isaszegről. Tizenketten kap-
tak díszoklevelet azok a tagok, akik két évtized alatt a legtöbb elő-
adást tartották a konferenciákon, gazdagítva a helytörténeti isme-
reteket.

A délelőtt folyamán elhangzott még két előadás: Bátori Géza 
polgármester ismertette Bors község történetét és az utóbbi húsz 
év eredményeit. Kupán Árpád nagyváradi történész Biharszentjá-
nos történetét mutatta be, többször hivatkozva az általa írt Hűség 
és helytállás című könyvére, amely a falu történetét tartalmazza.

Délután dr. Dénes Zoltán kanonok, egyetemi docens a johannita 
lovagokat és kolostorukat, majd a Domonkos-rendet mutatta be. Ezt 
követően autóbuszokra ültek, és kimentek a falu határában hajdan 
állott kolostor romjainak maradványaihoz. Itt az önkormányzat se-
gítségével egy emléktáblát és egy négynyelvű magyarázótáblát he-
lyeztek el. Dukrét Géza kifejtette, hogy ezen a helyen csak bronzkori 
leleteket kerestek, és mint ilyen, hely van a műemléklistán, de az 
ásatások nem irányultak a kolostor feltárására. Az őseink tiszteletére 

elhelyezett emlékjel jelentőségéről beszélt, majd megáldotta 
Csomay Árpád helyi református lelkipásztor. A római katolikus 
egyház részéről Dénes Zoltán kanonok áldotta meg az emlék-
művet. Az áldások után koszorúzás következett. Az alapítvány 
koszorúját Balatoni Istvánné és Blau Iván helyezte el. 

Visszatérve a kultúrházba könyvbemutatót tartottak. Wil-
helm Sándor Tanulmányok az Érmellékről című, a Partiumi 
füzetek 80. kötetét Dukrét Géza ismertette. Magas színvo-
nalú kultúrműsor zárta a napot: a helyi református énekkar, 
a Galagonya néptáncegyüttes frenetikus előadása és az Isa-
szegi Nyugdíjasok Baráti Köre rendkívüli fiatalos, példamu-
tató táncparódiái, amelyek a jelenlévők körében óriási sikert 
arattak.

Szombaton a konferencia fő témájához (száz éve tört ki az 
első világháború) kapcsolódó előadások hangzottak el: Deák 
József (Borossebes) a háború történetéről beszélt, Halmágy-
csúcstól Borossebesig. A konkrét eseményeket és az eddig 
ismeretlen tömegsírokat mutatta be, fényképekkel illusztrál-
va. Miskolczi Lajos (Nagyvárad) az 1917. május 15-én lezaj-
lott otrantói ütközetet és a kattarói matrózfelkelést ismertette. 
Dr. Dénes Zoltán (Debrecen) a püspöki leveleket ismertette 
az első világháborúból. Számos érdekes levél felolvasásával 
színesítette előadását. Megtudhattuk, hogy milyen sok min-
dennel foglalkozott az egyház a háború ideje alatt. Fehér Jó-
zsef (Sátoraljaújhely) Ady Endre gondolatait és véleményét 
ismertette a háborúról. Tar Mihály Ady-versek felolvasásával 
illusztrálta az előadást, amelyből megtudhattuk, hogy Ady 
gyűlölte a háborút. Kiss Endre József (Sárospatak) az egy-
házi szolgálatot mutatta be az első világháborúban. Tácsi Eri-
ka (Temesvár) egy katona emlékeit ismertette a Keleten a 
helyzet változóban című előadásában. Kolozsvári István (Be-
rettyóújfalu) Trianon szociális következményeit mutatta be 
számos példán keresztül, a statisztika segítségével. Dr. Vajda 
Sándor (Borosjenő) egy rendkívül érdekes előadást tartott 
A levegő lovagja az első világháborúban címmel. Ugyanakkor 

ízelítőt kaptunk a repülés történetéből is. Ujj János (Arad) az 
aradi első világháborús emlékműveket, emlékhelyeket mu-
tatta be. Előadását betegsége miatt Berecz Gábor olvasta fel.

A következőkben a konferencia másik nagy témájá-
hoz (nagy személyiségeink emlékezete) kapcsolódtak. 
Starmüller Géza (Kolozsvár) Árpád-házi királyokról értekezett 
Három Árpád-házi hozomány címen. Olasz Angéla (Arad) a 
Gábor Áron-év alkalmából ismertette Gábor Áron életét és 
munkásságát. Két kisfilmmel színesítette előadását. Ezt kö-
vetően a társaság kivonult a templom elé, és megkoszorúzta 
az itt álló világháborús emlékművet. Az alapítvány koszorúját 
Révász Tiborné (Gizella) és Szendrő Dénes helyezte el. Be-
szédet Csomay Árpád lelkipásztor tartott.

Délután a következő előadások hangzottak el: dr. Jan-
csó Árpád (Temesvár) Hazánk első hegyi vasútja címen az 
Oravica–Anina hegyi vasút építéséről értekezett, Pásztai Ottó 
(Nagyvárad) a Tisza család történelmi szerepét ismertette, 
Wanek Ferenc (Kolozsvár) Mártonfi Lajost, egy szilágysom-
lyói származású tudós tanárt mutatott be, Csorba Teréz 
(Érsemjén) Kazinczy Ferenc fogságának évfordulójára, en-
nek történetét ismertette, Vallasek István (Kolozsvár) Kulin 
György akadémikusról, a kiváló magyar csillagász életéről tar-
tott előadást.

A harmadik nap szakmai kirándulással folytatódott. Mics-
kén meglátogattuk az Árpád-kori református templomot és 
a szoborparkot, Érábrányban a román kori templomromot, 
Szalárdon a gótikus református templomot, Hegyközszentim-
rén a református templomot és Szent Imre szobrát, Biharon 
a református és a római katolikus templomot.

A konferencián több mint 120-an vettek részt, Isaszegről 
az alapítvány és a Nyugdíjasok Baráti Köre képviseletében 34 
fő volt jelen. Sok felemelő mozzanat színesítette a konferen-
ciát, legfelemelőbb a hajdani kolostornál felavatott emlékjel 
ünnepe volt. 

Révász Tiborné
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Ügyeleti ellátás
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját háziorvosuk 
áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 óra között, pénteken 1130–
1800 óra között készenléti szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátására, 
amely az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőnként dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., 
 tel.: 28/582-831; mobil: 30/831-1887
Keddenként dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
Szerdánként dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288
Csütörtökönként dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., 
 tel.: 28/493-302; mobil: 20/928-3987
Pénteki ügyeleti beosztások októberben
október 3.: dr. Tordai Gábor; október 10.: dr. Mészáros Zsolt; október 17.: 
dr.  Kürti József; október 24.: Gödöllő; október 31.: dr. Eszlári Egon
Központi orvosi ügyelet  
Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 28/430-655 
Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén, 
munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában
Gyermekorvosi rendelők  
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12., tel.: 28/493-250
Dr. Adamikné dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14., 
tel.: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104

Gyógyszertárak nyitva tartása szombaton és vasárnap
Ezüstkehely Patika: páros héten 8-tól 12 óráig
Liget Patika: páratlan héten 8-tól 12 óráig
éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház utca 4.; 
tel.: 28/452-851
Fogorvosi rendelô: Rákóczi u. 10.; tel.: 28/495-237
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14.; tel.: 28/495-827

Anyakönyvi hírek
a 2014. Viii. 16. – iX. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületéSek
Faragó Iringó, Pénzes Ádám, Némedi Anna,  
Katus Milán, Szaniszló Hanna, Suster Anna Stefánia,  
Mikó Balázs, Tancsa Viola Mária, Lakatos Regina

HázaSSágkötéSek
Bredár Ildikó és Juhász Csaba János
Takács Rita és Juhász Sándor András 
Kecskés Tünde és Kósa Rudolf Roland
Nagy Anna és Kecskés János
Varga Szilvia és Gelencsér Sándor
Simoncsik Éva és Palócz László
Kovács Judit és Téglás László
Fényes Szimonetta és Skribek Szilárd
Holló Anita és Bíró István

50 év egymáS Szeretetében
– Aszódi Erzsébet és Farkas Mihály 1964. július 18-án
– Urbán Margit és Koncz István 1964. július 18-án
– Surman Katalin és Gódor Sándor 1964. augusztus 8-án
– Kiss Anna és Macharovszky Sándor 1964. augusztus 8-án
– Bóda Anna és Veréb László 1964. augusztus 22-én
– Pálfalvi Mária és Szántai Sándor 1964. augusztus 22-én
– Szabaczki Anna és Filipás László 1964. szeptember 5-én
– Nagy Mária Magdolna és Lázár Márton 1964. szeptember 

12-én 
kötöttek házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HaláleSetek
Bazsik József (65 éves), Bem utca 14.
Vilányi Sándorné Csontos Katalin (48 éves), Dobó utca 27.
Marosvölgyi Pál Ferenc (84 éves), Toldi Miklós utca 20.
Berkes Istvánné  Juhász Anna (84 éves), Jászberényi utca 24.
Tolnai Istvánné Hajdu Erzsébet (81 éves),  
Kossuth Lajos utca 13.
Szabó Ferenc Józsefné Hanák Mária (84 éves), Béke utca 32.
Szabó László (64 éves), Hunyadi utca 2/a
Bagi Lajos (60 éves), Jászberényi utca 4.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Közérdekű elérhetőségek
isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi utca 45. 
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 28/583-100. E-mail: hivatal@isaszeg.hu
Helyi rendôri járôrszolgálat 70/667-3535
mezôôrök 70/459-3301, 70/459-3302
Közterület-felügyelet (munkaidôben hívható)  
70/387-2698, 70/315-2314
Gyepmester Hercig József, 20/964-3025
isaszegi Vízmű Nonprofit Közhasznú Kft.  
Rákóczi u. 18., tel.: 28/494-517
Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban: 30/378-9971
isaszegi Önkéntes Tűzoltóegyesület 0–24 óra között hívható 
központi segélyhívószáma: 70/549-6223
isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi 
egyesület 20/981-9595
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés munkaidőben a 
28/430-562-es, a 28/520-878-as vagy a 20/409-7573-as telefonszámon, 
valamint a kozvilagitas@elmuszolg.hu e-mail címen.

Programajánló
Október 1. (szerda) 14.00, sportcsarnok:  Idősek világnapja
Október 3. (péntek) 15.00, Falumúzeum:  A múzeumok őszi fesz-

tiváljának megnyitója. Rejtett kincseink – csak itt, csak most – pincétől 
a padlásig

Október 3. (péntek) 17.00, művelődési otthon:  A Fidesz–KDNP 
fóruma. Dr. Kardos Gábor polgármesterjelölt vendége: Kövér László, 
az országgyűlés elnöke. Házigazda: Vécsey László országgyűlési kép-
viselő

Október 4. (szombat):  Őszi családi nap a Szoborhegy alatt
 12.00–18.00:  Játékos tudomány – furfangos csudavilág, interaktív 

kiállítás és játszóház
 12.30:  A Ritmus Dance Táncklub mazsorettbemutatója
 12.40:  A Klub Musashi bemutatója, zumbashow Gerendás Hajnival
 13.00:  Kutya–gyerek kommunikációs tréning, Gödöllői Kutyasport 

Központ
 13.00:  Néptáncosok felvonulása
 14.00:  Lovas bemutatók. Hadak Útja Lovas Sportegyesület, Isaszegi 

Szent Márton Lovas Hagyományőrző Egyesület, Szent György Lovarda 
és lovas vendégeik (Fót, Gomba, Pánd, Pécel, Tápióbicske)

 14.40:  Szüreti sokadalom. Közreműködnek: Csata Táncegyüttes, 
Csatangoló Tánccsoport, Faluvédő Egyesület Kisnémedi, Isaszegi Asz-
szonykórus, Nyársapáti Népdalkör, a turai Sára Ferenc Hagyományőrző 
Egyesület és vendégeik

 15.00:  Lovas felvonulás
 16.00:  Bab Társulat, Jelenetek egy házasságból – óriásbábos vidám 

előadás kicsiknek és nagyoknak 
 17.00:  Táncmulatság a Borvirág zenekarral
  Kísérő programok: Játékos tudomány, körhinták, népi játékok, kézmű-

ves-foglalkozások, lovaskocsizás, vásári forgatag, íjásztatás az Íjászkuc-
kó jóvoltából.

  Eső esetén helyszín a művelődési otthon
Október 6. (hétfő) 17.00, Szoborhegy:  Nemzeti gyásznap – meg-

emlékezés a honvédszobornál. Októberi csillagok – A Klapka György 
Általános Iskola és Alapfokú Művészei Iskola műsora. Történelmi visz-
szatekintés: Szakály Róbert történelemtanár

Október 10. (péntek) 15.00–19.00, művelődési otthon: Az isa-
szegi demokratikus baloldal választási fóruma. Vendég: dr. Újhelyi 
István EP-képviselő

Október 11. (szombat) 8.00–12.00, művelődési otthon:  Baba-
börze. Információ: Laci Anna, 20/391-6683

Október 10. (pénteken) 17.30, városi könyvtár:  Dr. Margittai 
Gábor, a Magyar Nemzet társszerkesztőjének előadása Szamár-sziget 
szellemkatonái – A nagy háború eltitkolt halálmarsa címmel. A Tóth 
Árpád Nemzeti Társaskör magyarságismereti szabadegyetemi soroza-
tának a negyedik tanévnyitó rendezvénye. Közreműködik az isaszegi 
vitézi dalárda

Október 11. (szombat) 9.00:   Múzeumok őszi fesztiválja – honisme-
reti túra. Gyalogtúra Mártonberekbe és Szentgyörgypusztára. Indulás a 
Falumúzeumtól

Október 13. (hétfő) 18.00, művelődési otthon:  Pályaválasztási 
börze

Október 18. (szombat) 15.00, Falumúzeum:  Múzeumok őszi fesz-
tiválja – tárgydoktor rendel. Restaurálási bemutató

Október 18. (szombat) 18.00, művelődési otthon:  Hangfürdő. 
Intenzív élmény a hangok, a rezgések szárnyán

Október 23. (csütörtök) 10.00, Szoborhegy:  Ünnepi megemléke-
zés és koszorúzás. Közreműködik: Club Színház, Gödöllő

nOvemberi előzeteS
november 7. (péntek) 15.00, Falumúzeum:  Időutazás a történe-

lem nyomában. Dr. Szabó József János előadása az I. világháborúról
november 7. (péntek) 19.00, művelődési otthon:  Svejk. A gödöl-

lői Club Színház előadása.
november 8. (szombat) 16.00, Falumúzeum:  Bem tábornok. Ko-

vács István előadása

induló prOgramOk
Színjátszókör indul isaszegen.  Várjuk azok jelentkezését, akik sze-

retnék magukat kipróbálni a szerepjátékok, a színpadi beszéd és a 
mozgás világában. Helyszín: Dózsa György Művelődési Otthon. Idő-
pont: minden héten csütörtökön 18–20 óra között. Alsó korhatár 10 
év, felső korhatár nincs. Első időpont: 2014. október 16., 18 óra. Továb-
bi információ: gofme@freemail.hu. A színjátszó kör a Gödöllői Fia-
tal Művészek Egyesülete szervezésében valósul meg, akik az utóbbi 
néhány évben olyan előadásokat mutattak be, mint a Valahol Euró-
pában, A padlás, Kabaré, Made in Hungária, Csárdáskirálynő, Anconai 
szerelmesek

táncoktatás isaszegen  korosztályok szerint, már 4 éves kortól. Lányok, 
fiúk, figyelem! A táncórákon különféle stílusokat sajátíthatsz el, mint 
például a hiphop, mazsorett vagy a fitneszelemekkel színesített mo-
dern tánc. Bővebb info: 70/635-4690

dinamikus gerinctorna  minden kedd és csütörtök reggel 9.00–10.00 
óra között a művelődési otthonban. Dinamikus gerinctorna (Klau-
dia-Cool-Fitnesz: 20/950-6239). Időseknek, derék- és hátfájósoknak, 
illetve a sportba visszazökkenni vágyó fiataloknak megfelelő bevezetés. 
Teljes ár: 800 Ft; nyugdíjas, diák: 500 Ft

alapfokú varró- és stílustanácsadó-tanfolyam  indul. Egy kurzus, 
ami rólad szól és a ruhásszekrényedről, azaz a külsődről, a jellegzetes-
ségeidről, a ruhakészítés alapjairól. Kedvelt ruhadarabok felújítása vagy 
újragondolása, illetve egyéb egyéni ötletek megvalósítása. Szeretettel 
várunk minden kedves hölgyet, a leányzóktól a nagymamákig, hogy 
megtanuljuk együtt, hogyan hozzuk ki magunkból a lehető legelő-
nyösebbet. Tanfolyamvezető: Gyuris Krisztina (www.gyuriskrisztina.
hu). Alap 1 tanfolyam: október 9-től december 18-ig csütörtökönként 
9.30–11.00 óra között. Jelentkezni lehet a 20/411-3496-os telefonszá-
mon, illetve a gyuris.krisztina@gmail.com e-mail címen

Felhívás fonókörre  Társakat keresünk induló fonókörhöz. Keressük 
azokat, akik már tudnak fonni orsón és/vagy rokkán. Akik néha szí-
vesen lennének együtt hasonló megszállottakkal, és osztanák meg ta-
pasztalataikat. Keressük azokat, akik most tanulnak fonni, és szívesen 
tanulnának és osztanák meg sikereiket, vagy kérnének tanácsot a már 
tapasztaltabbaktól. Keressük azokat, akik szeretnék kipróbálni, de nem 
mernek ezért vagy azért belevágni. Segíthetnénk egymásnak ötletek-
kel, tanácsokkal, bátorítással. Érdeklődni lehet Gazdagné Tündénél a 
30/701-0077-es telefonszámon



24 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Tisztelt  
olvasók!
2014. januárjában bízott meg a 
képviselő-testület a helyi újság 
szerkesztésével, valamint a szer-
kesztőbizottság vezetésével. Az 
első és legfontosabb teendőnk 
az volt, hogy az újság tartalmát 
kizárólag az objektív helyi tájé-
koztatás irányában indítsuk el. 
A szerkesztőbizottság úgy ítélte 
meg, hogy az országos jelentő-
ségű hírekhez több kommuni-
kációs csatornán is hozzájuthat 
a lakosság, ezért az Önkormány-
zati Tájékoztató oldalait főként 
a helyi közéleti eseményekről 
történő tudósításoknak kell ki-
tölteniük.

Lényegesnek tartottuk, hogy 
az intézmények, a helyi ci-
vil közösségek, önkormányzati 
programok, fejlesztések minél 
nagyobb mennyiségben kerülje-
nek be az oldalakra, azért, hogy 
a lakosság kielégítő tájékoztatást 
kapjon a helyi közügyekről. Sike-
rült elérnünk azt, hogy minőségi 
papíron, színes és fekete-fehér 
oldalakon már 20-24 oldalon 
keresztül tájékoztassuk a lakos-
ságot.

Emellett a helyi televízió adá-
sainak tekintetében igyekeztünk 
színvonalasabb és tartalmasabb 
műsorstruktúrát kialakítani.

Úgy ítélem meg, hogy érté-
kes munka volt az újság mellett 
az egész település kommuniká-
cióját vezetni. Köszönöm azok-
nak, akik ebben a munkában 
részt vettek, és segítették akár 
egy rövid cikk vagy tudósítás 
megírásával is az esedékes lap-
szám megjelenését.

Bízom abban, hogy az el-
következő időszakban a helyi 
kommunikációval kapcsola-
tos fejlesztési elképzeléseimet 
megvalósíthatom.

Tisztelettel: 
Szilárdi László  

felelős szerkesztő


