
Isaszeg Önkormányzati tájékoztató
VII. évfolyam, 5. szám • 2008. május

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az isaszegi csata 159. év-
fordulóján önkormányzatunk képviselő-testülete és a magam nevé-
ben. Köszönöm, hogy ilyen sokan választották vasárnapi program-
juknak a közös ünneplést és az immár hagyományos csatajelenet 
megtekintését.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc, nemzetünk kima-
gasló eseménye és nemzeti öntudatunk egyik alapköve. Olyan szilárd 
alapkő, melyre generációk sora épített, s mely nélkül nem lett volna 
polgári átalakulás, s talán még ma sem volna független, szabad Ma-
gyarország. 

De mindez 1849. április 6-án, a már-már mítikus tavaszi hadjárat 
idején nem volt látható, csak az, hogy a bécsi udvar minden erejével a 
sárba akarta taposni a forradalom vívmányait és a magyar szabadság 
törekvéseit. Az 1848-as év végi katasztrofális hadi helyzethez képest 
(mind számszerűen, mind felszereltségben és leginkább lelkiekben) je-
lentősen megerősödött honvédsereg a hatvani és a tápióbicskei győze-
lem tudatában bizakodva tekintett az ütközet felé. 

Itt, Isaszegen került sor a tavaszi hadjárat döntő csatájára. A tét 
mind a két hadsereg számára óriási volt. Ha a magyarok győznek, a 

császári-királyi hadseregnek Budára vagy Vácra kell visszavonulnia, s ezzel befejeződik a Duna-Tisza köze felszabadítása. 
Ha a császári-királyi hadseregre mosolyog a hadi szerencse Istenasszonya, a magyar fél kénytelen visszavonulni, és biz-
tonsággal csak a Tisza vonalán szilárdíthatja meg helyzetét. 

1849. április 6. legendás nap a magyar hadtörténelemben, 
hiszen hosszan tartó, véres küzdelem után, jelentős veszteségek 
árán szinte megismételhetetlen diadalt arattak a magyar ala-
kulatok. Ennél a gondolatnál érdemes elidőznünk: bár magyar 
alakulatokról szólunk, mindannyian tudjuk, hogy a harcolók 
között a magyar nemzetiségű katonákon kívül lengyelek, tótok, 
szerbek és németek küzdöttek a magyar haza szabadságáért. 
Elég, ha csak Damjanichot, a lengyel légiót, avagy a helyi tót 
lakosságot említjük. 

Úgy gondolom, hogy a mai napon, az isaszegi csata évfor-
dulóján üzen nekünk a múlt! Igen, üzen nekünk, kiutat mutat, a 
közös felemelkedés útját mutatja meg számunkra. 159 éve nem-
zetünk, országunk nagyjai és egyszerű állampolgárai félretették 
nemzetiségi vagy politikai ellentéteiket, és kezet nyújtottak egy-
másnak, sőt vállvetve harcoltak a közös ügyért, a haza meg-
mentéséért. 

Napjainkban jobb- és baloldali, konzervatív vagy liberális 
értékrendet magukénak tudó polgártársainknak és önmagunk-
nak kellene egyezségre jutnunk közös dolgainkat illetően. Mi-
közben ideológiák acsarkodnak egymásra, az ország lassan el-
süllyed az erkölcsi és gazdasági mocsárban. Pedig segíteni akar a 
múltunk, mutatja a példát mindannyiunk számára, csak észre 
kell vennünk a megoldást. A megoldást, amely nem más, mint a 
párbeszéd és az összefogás. Kedves honfitársaim, amennyiben ez 
megtörténik, mi is elmondhatjuk, hogy győztesen vívtuk meg 
a magunk tavaszi hadjáratát és isaszegi csatáját. 

Elmondta: Hatvani Miklós, polgármester 

Legnagyobb ünnepünkön
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Teljessé válik 2010-re  
a Zöld Híd hulladékgazdálkodási program

Részletek a Föld Napján Gödöllőre érkezett  
„HULLADÉKBÓL TERMÉK” kiállítás sajtóanyagából

Az engedélyezési eljárások 2008. márciusi lezárultával fel-
gyorsul a Zöld Híd Program megvalósítása. E hónapban 
kiírásra kerültek a hulladékkezelő központok építési tende-
rei, és a tervek szerint idén júliustól megkezdődnek a hulla-
dékgazdálkodási rendszer kivitelezési munkálatai, melynek 
átadására legkésőbb 2010-ben kerülhet sor. 

A Zöld Híd Program 106 település összefogásával meg-
valósuló regionális hulladékgazdálkodási és környezetvé-
delmi program, mely Pest megye északkeleti részére, illetve 
Nógrád megye nyugati részére terjed ki. 

A több mint 102 000 háztartást és közel 277 000 embert 
érintő beruházás célja a régió hulladékkezelési rendszerének 
Európai Uniós normák szerinti kialakítása. A program leg-
főbb célkitűzései között szerepel, hogy a műszakilag és jogi-
lag megfelelő hulladékkezelő rendszer létesüljön a térségben 
2010-re. Emellett kiemelten fontos, hogy a hulladékok sze-
lektív gyűjtése is megvalósuljon gyűjtőszigetek kialakítá-
sával, 5–8 éven belül a háztartások közvetlen bevonásával. 
Kiemelt cél, hogy lényegesen csökkenjen a lerakásra kerülő 
hulladékok mennyisége is. A fejlesztések révén a régi lera-
kók megszüntetésével és terület rendbetételével pedig jelen-
tősen csökkenhet a térség környezetterhelése. A mostani 
programban nem szereplő hulladéklerakók rekultivációjára 
a társulás már újabb nagyszabású pályázatot nyújtott be. 

A Zöld Híd Program keretein belül három nagy gyűjtő 
körzetben – Kerepes, Nógrádmarcal, Vácrátót – összesen 
kilenc fő létesítmény épül meg illetve korszerűsödik, köz-
tük két hulladékkezelő központ:  Kerepes, Ökörtelek-völgy; 
(az Ökörtelek-völgy, Kerepes–Gödöllő–Isaszeg közigazga-
tási területének találkozásánál van) Nógrádmarcal; egy 
átrakó állomás: Vácrátót, továbbá kilenc hulladékudvar: 
Aszód, Balassagyarmat, Fót, Gödöllő, Kerepes, Nagymaros, 
Rétság, Veresegyház, Vác, és megépül 486 szelektív hulla-
dékgyűjtő-sziget  is.

A rendszer garantálja az ötfajta gyűjtési típus esetében 
(ömlesztett hulladékgyűjtés, gyűjtőszigetes szelektív gyűj-
tés, zöldhulladék-gyűjtés, hulladékudvarokban történő 
gyűjtés és veszélyes hulladékok szelektív gyűjtése) a hul-
ladékok megfelelő begyűjtését továbbá optimális hasznosí-
tásukat, illetve előírások szerinti ártalmatlanításukat. 

„Munkánk teljes sikere esetén az ország egyik legszebb, 
gyakran látogatott részén a Duna–kanyar, Börzsöny, Ipoly–
völgy, Galga-mente és Gödöllő térségében alakulhat ki a kor 
színvonalának megfelelő, a jelenlegitől nagyságrendekkel jobb 
hulladékkezelési rendszer. Bízunk abban is, hogy az itt élő em-
berek, civil szervezetek partnerségével valóban tiszta vidék és 
rendes táj lehet életterünk” – állapította meg Gyenes Szilárd, 
a társulás munkatársa. 

A hulladékgazdálkodási rendszer próbaüzemére a 2009. 
év végén kerülhet sor az előzetes tervek alapján. 

A projektet az EU 50%-ban, a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium 40%-ban, az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium 5%-ban támogatja. A fenn-

maradó 5% önerőt az Észak–Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási Környezetvédelmi és Ön-
kormányzati Társulás (a társulás 2004-ben alakult több 
település részvételével – sajnos Isaszeg Önkormányzata 
akkor nem lépett be –, amely azóta folyamatosan bővül, 
s mára 106 önkormányzat a tagja) tagönkormányzatain 
keresztül biztosítja. A program végrehajtásának ellenőrzé-
sét és törvényességét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Ko-
héziós Alap Irányító Hatósága illetve a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága látja el. 

A hírrel kapcsolatos további információ a www.zold-
hid.hu címen olvasható.

Pénzes János, alpolgármester

Szelektív hulladékgyűjtés
Megkérdezzük a lakosságot

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkat követően fel-
gyorsultak azon környezetvédelemmel kapcsolatos esemé-
nyek, melyek keretében az uniós országokhoz hasonlóan a 
keletkező hulladékok szelektíven kerülnek összegyűjtésre és 
újrahasznosításra. A médiában is számos alkalommal lát-
ható, hogy a településeken a lakossági hulladék szelektíven 
kerül összegyűjtésre és elszállításra. A hulladékok össze-
gyűjtésére hulladékgyűjtő „szigetek” szolgálnak, ahová a 
lakosság részéről szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtésre 
kerül, külön-külön a fém, a műanyag dobozok (palackok), 
a papírhulladék. A szelektív hulladékgyűjtésnek természe-
tesen költségei vannak, amelyek egy része – a hulladék-
gyűjtő szigetek kialakítása – az önkormányzat feladata, a 
másik része a lakosságot terheli. Ez jelentheti az oly sok 
helyen már rendszeresített szelektív zsákok megvásárlási 
költségét, illetve a szelektív gyűjtésből és szállításból adó-
dó többletköltségeket.

A szelektív hulladékgyűjtésnek természetesen alapfel-
tétele, hogy a település lakossága a környezet védelmének 
fontosságát átérezze és a keletkező háztartási hulladékokat 
ténylegesen szelektív módon gyűjtse össze.

A településünkön szerződött hulladékszállító céggel a 
tárgyalások a szelektív hulladékgyűjtéssel és szállítással 
kapcsolatosan folyamatban vannak, a megfelelő konstruk-
ció kidolgozására vonatkozóan.

A legoptimálisabb megoldáshoz azonban elengedhetet-
len a lakosság véleményének ismerete, melyet kérünk akár 
a választott képviselőjük részére, akár levél formájában az 
önkormányzat részére eljuttatni, vagy a www.isaszeg.hu 
honlapon jelezni.

Padányi József, építési és beruházási osztályvezető

A lap kiadója a ZoLa-Tech Kft. 
Felelôs szerkesztô: Szilárdi László.  

Szerkesztô munkatárs: Dr. Székelyné Opre Mária.  
Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea. 

Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi út 45. • tel.: 28/583-101  
e-mail: hivatal@isaszeg.hu • web: www.isaszeg.hu 

A lap tulajdonosa: Isaszeg Nagyközség Önkormányzata. 
Megjelenik 3500 példányban. Minden jog fenntartva.

Hirdetésfelvétel: szekely.opremaria@gmail.com minden hónap 20-áig

�
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A Képviselő-testület elfogadta a 2007. évi gazdálkodásról 
szóló és a belső ellenőr 2007. évi tevékenységéről szóló be-
számolót.

Könczöl Gábor képviselő 2008. április havi tiszteletdíját 
felajánlotta a római katolikus templom felújítására és a te-
mető feletti stáció (keresztút) megvalósítására.

Eldőlt a gyerekek nyári programjainak, táboroztatásá-
nak támogatása. Sok szempont mérlegelése mellett a húsz 
beérkezett pályázatból kettő lett elutasítva. Így is mintegy 
600–650 gyermek nyári programját segíti a Képviselő-tes-
tület 1 200 000 Ft-tal a következőképpen: 
Damjanich János Általános Iskola: Tiszalök, Ifjúsági 
Tábor 110 000 Ft. Perkupa, erdei iskola 25 000 Ft. Bör-
zsöny, erdei iskola 42 000 Ft. Jurta tábor 36 000 Ft. Tábo-
rozás Isaszegen határon túli gyerekekkel 184 000 Ft. 
Klapka György Általános Iskola és AMI: Zamárdi tá-
bor 53 000 Ft. Szálkai tábor 45 000 Ft. Erdei iskola 20 000 
Ft. Német tábor 70 000 Ft. Zamárdi tábor 120 000 Ft. Ze-
nés-táncos tábor 40 000 Ft. Kisecseti tábor 65 000 Ft. 
Dózsa György Művelődési Otthon: ifjúsági tánctábor 
60 000 Ft. 
Segítőkéz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: 
„Vakáció Játszóház 2008” 45 000 Ft. 
Hétszínvirág Óvoda: autóbuszos kirándulás Budapestre 
35 000 Ft. 
Bóbita Óvoda: autóbuszos kirándulás Budapestre 40 000 
Ft. 
Római Katolikus Egyházközség: hittan tábor 160 000 Ft. 
Református Egyházközség: nyári hitéleti tábor 50 000 Ft.

A pályázóknak a pályázaton elnyert összegről szám-
lákkal igazoltan kell elszámolniuk legkésőbb 2008. októ-
ber 31-ig. 

Bár kevés pályázat érkezett, meghozta döntéseit a Tes-
tület az önkormányzat intézményeinek nyári felújításáról. 
Isaszegi vállalkozók kaptak lehetőséget a munkák elvégzé-
sére: Bálint József, Rideg István, Szűrős Attila és Képes Tamás.

Egyhangú döntés született arról, hogy a 0112/2. hely-
rajzi számú és a 0118/5. helyrajzi számú terület, valamint a 
3803/32. helyrajzi számú, 2 ha, 2622 m2 nagyságú, erdő 4 
besorolású terület ingyenesen átadásra kerüljön a Magyar 
Állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába. 

Támogatja a Testület az állami tulajdonú erdők va-
gyonkezelését végző zártkörűen működő részvénytársa-
ságok részvényeinek az önkormányzatok törzsvagyonába 
ingyenesen történő átadásról szóló törvényjavaslatot.

Augusztusban lejár a Hétszínvirág Óvoda vezetőjének 
öt évre szóló kinevezése, ezért az állás betöltésére pályáza-
tot kell kiírni az Oktatási Közlönyben. A pályázati feltéte-
lek a www.isaszeg.hu honlapon is elolvashatók. 

Egyetértett a Testület a Szlovák Kisebbségi Önkormány-
zat által kezdeményezett – a Görgey és Damjanich utca ta-
lálkozásánál, a 2753. helyrajzi számú közterületen –, az 
1849. április 6-i isaszegi csata hőseinek tiszteletére építen-
dő emlékhely létesítésével.

Támogatta a Testület a Jókai Mór Nagyközségi Könyv-
tár „Könyvtári felzárkóztató pályázat a könyvtárak állo-

mánygyarapítási összegének támogatására” című pályázat 
benyújtásához 160 000 Ft önrész biztosítását. 

A Testület úgy döntött, hogy bérbe adja a volt szemét-
bánya területét az I.S.A. Team részére Airsoft játék mű-
ködtetésére. Az egyesület köteles játékideje alatt az általuk 
használt területet szalaggal körülvenni, melyen feltüntetik 
az ott folytatott tevékenységet, a baleset- és életvédelmi 
előírásokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően betar-
tani és betartatni. Az egyesület a területet havonta előre 
egyeztetett időpontokban használhatja, azért alkalman-
ként bérleti díjat fizet. 

Pályázatot ír ki a Testület (sportpálya melletti) megépí-
tendő játszótér tervezésére, engedélyeztetésére és kivitelezé-
sére 1 500 m2 területen. A pályázat olvasható e lapszám-
ban és a www.isaszeg.hu honlapon.

Értékesíti a Testület a 461/3. helyrajzi számú 1355 m2 
nagyságú és a 461/4. helyrajzi számú 1069 m2 nagysá-
gú kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingatlant. Az 
ingatlanok vételárát az alábbiak szerint határozza meg: 
461/3. hrsz.: bruttó 15 000 000 Ft. 461/4. hrsz.: bruttó 
33 000 000 Ft.

2008. május 1-től a jegyzői álláshely pályázati úton 
történő betöltésének napjáig a Testület Fristáczkiné Szilas 
Tímeát bízta meg a jegyzői feladatok ellátásával.

Szilárdi László,
az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke

TájékoZTaTó
a Képviselő-testület 2008. áprilisában megtartott üléseinek határozataiból

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)

•   Védôoltások  
(kutya, macska, vadászgörény, 
házinyúl)

•   Veszettség elleni védôoltás 
  (egyedi számozott bilétával)
•   Általános belgyógyászati  

és sebészeti ellátás

•   Ivartalanítás
•  Elektrosebészet
•  Ultrahangos fogkôeltávolítás
•  Számítógépes  

betegnyilvántartás
•  Egyedi chipes állatmegjelölés
•  Európai állatútlevél kiállítása

Szükség esetén házhoz is megyek.
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Felhívás
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot,  

hogy a Pest Megyei Igazságügyi Hivatal  
Áldozatsegítő Szolgálata  

Gödöllőn, a Petőfi Sándor utca 6–10. szám alatt,  
a Rendőrkapitányság épületében

minden hónap első csütörtökén 10–13 óráig  
kihelyezett ügyfélfogadást tart.

Az Áldozatsegítő Szolgálat büntetőügyekkel kapcsolatban 
– ingyenes tájékoztatást ad jogaikról, az elérhető szociá-

lis és társadalombiztosítási, egészségügyi ellátásokról, 
ezek igényléséhez szükség szerint érdekeik érvényesíté-
sében segítséget nyújt;

– indokolt esetben büntetőügyi beadvány, kereset készí-
tésében szakjogászi segítséget biztosítunk (6 hónapon 
belül) szociális rászorultság esetén (147 232 Ft/fő jö-
vedelem határig) a – velünk közösen félfogadást tartó 
– Jogi Segítségnyújtó Szolgálat révén.

Emellett anyagi támogatást is tudunk nyújtani a bűn-
cselekmények áldozatainak. Azonnali pénzügyi segélyt 
kaphat – méltányossági alapon – a bűncselekmény utá-
ni 3 munkanapon belül igényelve bármely bűncselekmény 
kapcsán, ha átmenetileg olyan anyagi krízishelyzetbe ke-
rült, amit egyedül nem képes megoldani (utazásra, szál-
lásra, étkezésre, gyógyszerre, temetési költségre).

Állami kárenyhítésre is jogosult lehet a sértett és együtt 
élő családtagja – a fent megjelölt szociális rászorultság ese-
tén –, ha személy elleni, szándékos, erőszakos bűncselek-
mény áldozata lett, és súlyos egészségkárosodást szenve-
dett (legalább 8 napon túl gyógyuló sérülés) vagy elhunyt. 
Az erre vonatkozó kérelmet 3 hónapon belül lehet előter-
jeszteni formanyomtatványon, és rendőrségi igazolás is 
szükséges hozzá. A számlákkal igazolt költségeket, pl. ke-
resetkiesést, temetési költségeket is tudjuk kompenzálni.

Pest Megyei Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálata
1116 Budapest, Hauszmann Alajos u. 1.

Telefon: 06-1/371-8921, Fax: 06-1/371-8922
Félfogadás: hétfôn 9–13, kedden 13–16,  

szerdán 13–18, csütörtökön 9–13 óra között.

értesítés kéményseprésrôl
A Pest Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. Ér-
tesíti a lakosságot, hogy a 27/1996. (X. 30.) BM rendelet 
3–7.§-a értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a település közigaz-
gatási határain belül 

2008. május 02-ától 2008. május 30-áig

arcképes igazolvánnyal rendelkező dolgozói látják el, vala-
mint szednek díjat.

Mihály Zoltán, kirendeltségvezető

Védôkörzet
A Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatá-
si Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatóság nyulak vérzéses megbetegedése miatt védőkör-
zetet rendelt el Csömör, Nagytarcsa, Kerepes, Mogyoród, 
Fót, Pécel, Gödöllő, Veresegyház, Szada, Isaszeg települé-
sekre és Budapest XVI., XVII. kerületeire. 

A védőkörzeten belül a házinyúl-állományok védőoltá-
sa kötelező, annak költségei az állattartót terhelik. A védő-
körzetté nyilvánított területen keresztül nyulakat, házi-
nyulak nyers termékeit átvinni, a védőkörzeti területekre 
bevinni csak a Pest Megyei Mezőgazdasági Hivatal Élelmi-
szerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság enge-
délyével szabad.

Dr. Hajós Ádám, igazgató főállatorvos

�
HELYBEN ISASZEGEN

AUTÓS ISKOLA
Korrekt elméleti és gyakorlati képzéssel

„Sm”,  „A1”, „A”, „B” kategóriákban indít tanfolyamot

Május 15-én (csütörtökön)
 és június 12-én

17:00 órai kezdettel!
a Damjanich J. Ált. Iskolában (Isaszeg, Madách I. u. 1.)

ÖNNEK NEM JELENTHET GONDOT A SZÁMÍTÓGÉPES KRESZ VIZSGA!

MI FELKÉSZÍTJÜK!
Jelentkezni lehet:

A helyszínen a tanfolyam indításakor, valamint
Fekete Gábor oktatónál Tel.: (20) 325-8865

Palaga Mariann szervezônél: Tel.: (28) 632-871, (30) 285-0757
Isaszeg Ady E. u. 13.

T

 
Az Bag Band Bt.AKKREDITÁLT

www.bagband.huNyilv. szám: 13-0386-04 Akkr. lajstromszám: 1245

SzámlavezetéS megfizethetô költSégekkel
Fogadja nyugdíját, jövedelmét takarékszövetkezeti bankszámlára!

lakossági bankszámla:
• Számlavezetési díj 250,– Ft / hó-tól (EBKM: 0,75%–6,50%).
• Számlán belüli lekötési lehetôségek 1, 3, 6, 12 hónapos futamidô.
• Bankkártya igénylés lehetôsége, akár éves kártyadíj nélkül.
• Internet Bank 300,– Ft / hó alapdíjjal.
• Lakossági bankszámla hitelkeret (THM: 20,14%).
• Közüzemi számlák fizetése sorbanállás nélkül 50,– Ft / tétel.
Jelen ajánlat nem teljeskörû, és nem minôsül ajánlattételnek,  
a részletekrôl érdeklôdjön Takarékszövetkezetünknél!

Pécel éS vidéke 
takarékSzövetkezet 

Isaszeg, Kossuth Lajos u. 15. 
telefon: 06-28/582-270
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Új gázfogadó állomás épül
A településen lakók részéről a TIGÁZ Zrt. felé több alkalommal érke-
zett jelzés, különösen a hidegebb téli napokon, hogy a fűtőkészülékek 
nem működnek. A TIGÁZ szakemberei kivizsgálták a bejelentéseket, és 
arra a megállapításra jutottak, hogy a korábban kiépített gázvezeték-
rendszer a megnövekedett fogyasztást már nem képes ellátni. Erre való 
tekintettel beruházást 
kíván végezni a telepü-
lésen új, nagy kereszt-
metszetű gerincvezeték 
lefektetésével és egy új 
gáznyomás-szabályo-
zó állomás létesítésé-
vel, hogy a település 
egészének a megfelelő 
nyomású földgázzal 
történő ellátása bizto-
sítható legyen.

A gáznyomás-sza-
bályozó állomás súly-
ponti helyéül szakem-
bereik a Magyar utca és a Templom utca sarkán lévő önkormányzati 
tulajdonú ingatlant találták a legmegfelelőbbnek. Az előzetes egyezteté-
sek szerint a megépülő gáznyomás-szabályozó állomás közvetlenül az 
említett utcák találkozásánál lesz. Kivitelét tekintve az önkormányzat 
képviselői kikötésként a föld alatti kiépítésű típus elhelyezéséhez járul-
tak hozzá, tehát az utcaképet, a zöldfelületet csak egy körülbelül 4 × 2 
méteres acél fedlap bontja meg. A föld alatti kiépítésnek köszönhetően 
az amúgy is igen szigorú EU-norma szerinti alacsony zajkibocsátású 
berendezés teljesen hangmentessé válik.

A Dózsa György utca végén látható gázfogadó és szabályozó állo-
máshoz képest az újonnan megépülő berendezés már jóval korszerűbb 
és környezetbarát kivitelû lesz.

Padányi József, építési és beruházási osztályvezető

�

a helyi autóbusz-közlekedés gondjairól
Isaszeg életében a közhasználatú autóbuszjáratok jelentős szerepet töltenek be, mind a távolsági és helyközi, mind a helyi 
közlekedésben. A menetrendszerű helyi személyszállításra az önkormányzatnak a Pa-Nam Kft.-vel van szerződése, ami 
2007. szeptember 1-től 2008. augusztus 31-ig érvényes.

Magyarországon a helyi közlekedés támogatását az állam vállalta magára oly módon, hogy a nyugdíjasok és a diá-
kok után kiegészítő normatív támogatást biztosít a vállalkozóknak. Az ilyen jellegű vállalkozások esetében a jegyek és 
bérletek eladása illetve az állami támogatás összege biztosítja a működést. Ezek bármelyikének hiánya ellehetetleníti a 
szolgáltatást.

Tudomásom szerint az APEH ellenőrzést folytatott a járatokon, mert vitatja a vállalkozó igényének jogosságát. 
Az APEH ezért nyolc hónapja nem utalt normatívát a Pa-Nam Kft.-nek. Sajnálatos módon – a mi segítségünk ellenére is – 
mára a vállalkozás szinte működésképtelenné vált. Finanszírozási problémák miatt így a Pa-Nam Kft. csak május 
5-ig végzi a helyi személyszállítást.

Amikortól a Pa-Nam Kft. jelezte a problémát, a hivatal vezetése mindent megtett annak érdekében, hogy továbbra is 
folyamatos legyen ez a szolgáltatás Isaszegen. Több vállalkozóval is felvette a kapcsolatot a lakosság ellátása érdekében. 
Az egyetlen jelentkező ajánlati anyagát a Képviselő-testület rendkívüli ülésen tárgyalja. Az új vállalkozónak a tevékenység 
beindításához szükséges hatósági engedélyek beszerzése sajnos 15–30 napot vesz igénybe. Ez azt jelenti, hogy az új vál-
lalkozó várhatóan június 1-től kezdheti el a helyi autóbusz-közlekedési szolgáltatást.

Tisztelettel kérem a lakosság türelmét és megértését az átmeneti időszakban, egyben javasolom Önöknek, vegyék 
igénybe a VOLÁNBUSZ-járatokat.

Hatvani Miklós, polgármester

Minden, aMi nyoMda

a ZoLa-Tech Kft. szolgáltatásai:
– arculattervezés,
– nyomdai elôkészítés,
– kis, közepes és nagy példányszámú nyomtatás.

Vállaljuk minden típusú kiadvány (névjegykártya, 
szórólap, prospektus, plakát, könyv, újság, naptár, stb.)  
teljeskörû nyomdai kivitelezését rövid határidôvel,  
KedVeZô áron.

Telefon: 20/253-4073 • Fax: 28/493-547
e-mail: nyomda@zolatech.hu
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„Isaszeg díszpolgára”  kitüntetés  
és elismerő cím adományozása 2008-ban

In memoriam Papp Elek

A szeretve tisztelt Elek bácsi-
ra emlékezünk, aki követen-
dő példát mutatott életével 
mindnyájunknak. Ki volt ô, 
aki a hitéhez, a szeretteihez, 
a népéhez hű tudott ma-
radni mindvégig, aki elveit 
tetteivel igazolta, hitelessé 
téve ezzel a meggyőződését 
a történelem viharos idősza-
kában is? „Magyarnak lenni 

nem születés, hanem vállalás dolga”– vallotta.
1930. március 21-én született Kunmadarason. Édesap-

ja gyógyszerész volt, akit 1944. decemberében elveszített. 
„Már fiatalon ráéreztem korom számos feszültségére – írta –, a 
világháború összes borzalmát közvetlenül éltem át. Megjártuk 
a hontalanság útját, távollétünk alatt jogtalanul elrabolták 
földünket, majd házunkat és patikánkat.”

Középiskoláját a Karcagi Reformá-
tus Nagykun Gimnáziumban fejezte be 
1949-ben, majd a Debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem bölcsészkará-
ra nyert felvételt. A kommunista terror 
intézkedései a gyengék, megalázottak 
oldalára állították. Látta a kettős életet, 
a valóságot és a hazugságot. Mi lesz a 
nemzettel, nemzeti értékeinkkel – ez fog-
lalkoztatta és indította cselekvésre. Mű-
egyetemi összeesküvés címén 1950. 
augusztusában az ÁVH letartóztatta, 
október 6-án elítélték. Andrássy út 60., 
Márianosztra, Vác, Kisfogház, Csolnok 
a lélek és a test szakadékos útjai, ahol egyedüli reménye 
az Úristen volt. Még ott is az értékek követésével, a neves 
emberekkel kialakult kapcsolata által tudott lelkiekben és 
szellemiekben építkezni.

Csolnokon gyűjtötték össze azokat az elítélteket, akiket 
ideiglenesen sem akartak szabadlábra helyezni. A bányá-
ban dolgozó 200 fogoly, az 1956-os forradalom hírére 94 
óráig sztrájkolt a föld alatt, ügyük hivatalos vizsgálatáért. 
Tankok fenyegető ágyúcsöve meredt a bányára, de a honvé-
dek melléjük álltak, így nem dördült el lövés. A forradalmi 
küldöttek harmincadikán kiszabadították őket. Könnyezve 
énekelték a Himnuszt. A poklok poklában, betegen, a tízévi 
ítéletből hét és fél évet szenvedett, melyet méltósággal vi-
selt. Papp Elek szabadulásakor elmondhatta Adyval:

Nem mentem erre-arra,
Búsan büszke voltam a magyarra
S ezért is, hajh, sokszor kerültem
Sok hajhra, jajra, bajra.

Visszaemlékezésében erről az időszakról azt írta: „Hittem és 
bátor voltam, bizonyítja, hogy szabadulásom után, 1957-ben 
megnősültem. Megtaláltam jobbik felemet, akivel azóta is 

egyek vagyunk. Feleségem Sebessy Katalin általános iskolai ta-
nár. A vele eltöltött boldog évek egyetlen szomorúsága kisebbik 
fiunk elvesztése volt. Ezt a tragédiát csodával határos módon 
jó követte, a harminc évig csontvelőgyulladásos lábam meg-
gyógyult.” A család 1957-ben került Isaszegre. Katica né-
nit ide helyezték tanítani, Elek bácsit az EGYT Gyógyszer-
gyár segédmunkásként alkalmazta. Itt később elvégezte a 
vegyipari technikumot, és munkavédelmi oktatóként ment 
nyugdíjba. 1975-ben kapott mentesítési végzést a hátrá-
nyos jogkövetkezmények alól.

Papp Elek rendkívül széles érdeklődésű, szenvedélyesen 
olvasó, szellemi magot vető ember volt. Sugárzó egyéni-
ség, szerető szívű fényes elme, aki példát tudott mutatni a 
vele kapcsolatba kerülőknek. A nyolcvanas évek végén is-
mét szerepet vállalt a közéletben. Szervezetet kell létrehoz-
ni – mondogatta –, amelyik felvállalja a nemzetben való 
gondolkodást, segítséget keresve a helyi problémák meg-
oldására. Alapító tagja lett az 1989-ben alakult Április 6. 
Körnek. Az egyesület akkor a névválasztással is jelezte fő 
célját: a nemzeti gondolat erősítését, a lakóhelyhez való 
kötődést és a hagyományok ápolását a helyi közéletben. 
Az 1990. évi helyhatósági választások nyomán négy éven 

át önkormányzati képviselői tisztséget töl-
tött be. Segítette a civil szervezetek alakulá-
sát, amelyeket a társadalom önszerveződő 
sejtjeinek nevezett. Szorgalmazta a kü-
lönböző politikai szervezetek folyamatos 
párbeszédét, véleménycseréjét. Képviselő-
ként elsőnek vállalta fel az idős emberek 
problémáját, szükségét érezte egy isaszegi 
nyugdíjas szervezet létrehozásának, a meg-
alapításában is részt vett. A környezetvé-
delmet fontos dolognak tartotta, ezért az 
Isaszeg Környezetvédelméért és Természet-
védelméért Közalapítvány kuratóriumában 
is feladatot vállalt. A református közösség 
presbitereként a vallás és a család elsődle-

gességét élte és hirdette. Szívén viselte a gyerekek nevelését, 
az ifjúsági szervezetek működését. Bár nem itt látta meg a 
napvilágot, mégis szülőföldjeként szerette Isaszeget, ápolta 
hagyományait és a múlt tiszteletét plántálta a fiatal gene-
rációkba is.

Sokszor idézte József Attilát: „…adj emberséget az em-
bernek. Adj magyarságot a magyarnak…” 1997-ben a Po-
litikai Elítéltek Közössége a „Szabad Magyarországért 
Érdemkereszt Nemzeti Színű Szalagon” kitüntetésben ré-
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szesítette. 1999-ben a Magyar Köztársaság kormánya a 
„Szabad Magyarországért” emléklapot adományozta szá-
mára, a szabadság és függetlenség védelmében 1945–56 
között szerzett érdemeinek elismeréseként.

Az életút utolsó, szomorú dátuma 2006. szeptember 
15. Váratlanul ért a hír minden ôt szerető, tisztelő em-
bert, Elek bácsi hirtelen elhunyt. Végh Tamás verse fejezi 
ki mindnyájunk érzését:
„Egyenes gerincét latoló hatalom Elment. Döbbenten feszül belém a szó.
ígérettel soha meg nem törte, Azt hittem – mind azt hisszük –,
jelenlétével régi tisztességünk, hogy a jók örökké élnek,
emberségünk erejét hirdette, s nem hagynak minket egyedül.
hogy ki ne kopjon belőlünk. Ő is legbelül él már. Rendületlenül.”

Kidőlt a sok vihart megélt szálfa, „összedűlt a kincs-
tár”, de az örökül hagyott példás élet tanítása itt marad 
velünk.

Pillanatképek a csatamezôrôl

Wass albert emlékest
Wass Albert születésének 100., halálának pedig a 10. év-
fordulójára emlékezünk ebben az esztendőben. Az Isaszegi 
Nemzeti Társaság az író emlékére 2008. április 19-én „Ha-
gyaték” címmel emlékestet szervezett az isaszegi Művelődé-
si Otthonban. Az előadás legnagyobb örömünkre teltház 
előtt zajlott. 

Meghívott vendégeink voltak: Petrás Mária moldvai 
csángó népdalénekes, keramikus művész, Simó József elő-
adóművész, a Czegei Wass Alapítvány magyarországi kép-
viselője és Cs. Szabó István színművész.

Az est előzményeként 
társaságunk egy  pályáza-
tot hirdetett, amelyre be-
érkezett pályamunkákból 
emlékkiállítást állítottunk 
össze. A kiállítás anyaga a 
Művelődési Otthon aulá-
jában volt megtekinthető. 
Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni minden résztve-
vőnek azt a sok munkát, 
amit a kiállítás megvalósu-
lására áldoztak.

Rendezvényünk a Dam-
janich János Általános Is-
kola szervezésében megtartott, április 17-i Wass Albert 
szépolvasási versennyel kapcsolódott össze. A versenyen 
szereplő minden diáknak és felkészítő tanáraiknak is tisz-
ta szívből gratulálunk. Az est alkalmával a verseny két 
győztes diákját – Hrustinszki Noémit (Damjanich János 
Általános Iskola, Isaszeg) és Bimbó Esztert (Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola, Dány) is meghallgathatta a néző-
közönség.

Az emlékest fényét a Történelmi Vitézi Rend Kelet-Kö-
zép-Magyarországi Törzsszékétől kölcsönkapott, gyönyö-
rű magyar történelmi zászlai emelték, amelyekkel erre az 
alkalomra a Művelődési Otthont „ünneplő ruhába” öltöz-
tettük. 

Reméljük, az Isaszegi Nemzeti Társaság első bemutat-
kozó estjén mindenki jól érezte magát, és a művészek által 
nyújtott élmény emlékezetes marad.

A következő rendezvényünkkel a trianoni tragédiánkra 
emlékezünk, melyet 2008. június 4-én a Művelődési Ott-
honban tartunk. Mindenkit szeretettel várunk! 

Isaszegi Nemzeti Társaság

�
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Pályázati felhívás  
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat  

Képviselő-testülete pályázati felhívást tesz közzé  
az Isaszeg belterületén található 657. helyrajzi  

számú ingatlanon – a sportpálya mellett –  
jÁTSzÓTÉR TERvEzÉSÉRE ÉS KIvITELEzÉSÉRE.

 
A kiíró szerv megnevezése, székhelye: Isaszeg 

Nagyközség Önkormányzata. 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 
45. Tel: 06-28/583-100. Telefax: 06-28/583-118. E-mail: 
hivatal@isaszeg.hu

A pályázati eljárás tárgya, célja, jellege: Az Isa-
szeg belterület 657. helyrajzi számú ingatlanon az MSZ 
EN 1176 és az MSZ EN 1177 szabványsorozatoknak meg-
felelő játszótér tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése az 
adott helyrajzi számon belül – a Polgármesteri Hivatal ál-
tal meghatározott helyen, 1 500 m2 nagyságban az alábbi 
játszótéri eszközállománnyal.
A. Játszótér homok ütéscsillapító burkolattal telepítve.
B. Játszótér gumi ütéscsillapító burkolattal telepítve.
1. Kétállású hinta laphintával nagyobb gyerekeknek.
2. Kétállású hinta bölcsőhintával kisebb gyerekeknek.
3. Csúszdaház mászó hálóval.
4. Őrtorony.
5. Hárommodulos mászó.
6. Kisvonat (mozdony + kocsi).
7. Homokozó.
8. Görgős járó.
9. Libikóka.
10. Lóhere (rugós játék).
11. Dinó (rugós játék).
12. Kerti pad (6 db).
13. Hulladékgyűjtő (2 db).
14. Játszótér zárható kapuval való ellátása, körbekerítése.

Fizetési, finanszírozási feltételek: A kiíró felkéri a 
pályázókat, hogy tegyenek több javaslatot a finanszírozás-
ra (önerő, futamidő, részletfizetési lehetőség, egyösszegű 
kedvezményes kifizetésre vonatkozóan).

Kivitelezés befejezésnek határideje 2008. augusztus 10.
Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és ha-

tárideje: Az ajánlatokat zárt, cégfelirat nélküli borítékban, 
egy példányban, hivatalos cégszerű aláírással, az adott 

pályázatra utaló jelzéssel („Ajánlat játszótér tervezésére és 
kivitelezésére” felirattal) személyesen, postán, meghatal-
mazottja útján nyújthatja be. Az ajánlat minden oldalát 
kézjeggyel kell ellátni.

Az ajánlatok benyújtásának helye: Isaszeg Nagyközség 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Titkárság. 2117 
Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2008. május 
26. 10.00 óra.

Az ajánlatnak tartalmazni kell a pályázó nyilat-
kozatát:
a.  a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
b. az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre,
c. a tervezés és kivitelezés összegét,
d. az ajánlati kötöttségre vonatkozóan.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell egy referencia-
munkát, és egy elképzelést tartalmazó tervrajzot.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az 
ajánlatot a vevőnek az ajánlattételi határidőt követő 60 na-
pig fent kell tartania.

A pályázati eljárással kapcsolatos információt 
szolgáltató neve, címe, telefonszáma: Padányi József, 
Építésügyi és Beruházási osztályvezető, 2117 Isaszeg, Rá-
kóczi u. 45., 10. szoba. Telefon: 06-70/76-5127.

Az ajánlatok felbontásának, az eredményhirde-
tésnek helye, ideje: Isaszeg Nagyközség Polgármesteri 
Hivatal Nagyterme, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. 
Felbontás: 2008. május 26. 11.00 óra. 
Eredményhirdetés: 2008. május 28.

A benyújtott ajánlatok elbírálása: Tárgyalás nélkül 
az adott eszközállományra és kivitelezésre vonatkozó leg-
olcsóbb ajánlattevő nyer. Részletfizetési konstrukció esetén 
a legkedvezőbb finanszírozási lehetőséget ajánló pályázó 
nyer. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy 
részletfizetési vagy egyösszegű finanszírozást válasszon.

A szerződéskötés határnapja: 2008. június 20.
A pályázó adatainak megjelenésére történő felhí-

vás: Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testü-
lete felhívja a pályázók figyelmét, hogy adatai előterjesztés 
formájában nyilvánosságra kerülhetnek, de zárt ülésen ke-
rülnek megtárgyalásra.

Fizetési feltételek: A kivitelezés befejezését és a hiva-
talos átvételt követő 15 nap.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a 
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Hatvani Miklós, polgármester

Családi házak
építészeti tervezése

Glacz Béla építészmérnök
2117 Isaszeg, Március 15. u. 79.

Tel.: 06-20/396-5075
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„aranyos” játszótársak
A Klapka György Általános Iskola és AMI színjátszó tan-
szakának növendékei  2008. április 12-én Tökölön, a XVII. 
Országos Weöres Sándor Gyermekjátszó Fesztivál kereté-
ben léptek fel. Arany minősítést szereztek, amihez ezúton 
is gratulálunk! Az eddigiek során még nem vettek részt 
semmilyen megmérettetésben, idén azonban megpróbál-
ták, és teljes sikert arattak. Arany János Fülemüle című 
művét Belinszki József nyomán – a tanszak vezetője – Bu-
zogány Márta színművész dolgozta át és rendezte. A mű-
vésznő a korábbi években már több darabot is rendezett. 

Az isaszegi színjátszó csoport, a „Játszótárs” nevet vi-
seli. Buzogány Márta elmondta, hogy ezt a nevet azért 
választották, mert a gyermekeknek fontos, hogy „társak” 
is legyenek a csoporton belül, ettől működik jól a játék. 
A munkafolyamat során a növendékek megtapasztalják az 
egymásra való odafigyelést, és azt, hogy a „közös ügy –, 
közös érdek”, aminek gyümölcsöző eredménye is lehet.

A darabválasztás azért esett a Fülemülére, mert a téma 
ma is aktuális, ma is sok a felesleges perpatvar, civakodás 
az emberek között. Ezen kívül szerencsés az átdolgozás, 
mert sok benne a párbeszéd és a konfliktushelyzet, így jó 
színpadi szituációkat lehet teremteni. A rendezés során a 
tanszakvezető tudatosan figyelt arra is, hogy minden gye-
reknek legyen saját feladata és szerepköre.

A fesztivált Tököl város Művelődési Központja és 
Könyvtára látta vendégül. A felkészülés és a hely biztosítása 
elsőrangú volt, ami a szervezőket dicséri. A darabot egyéb-
ként az isaszegi gyermekek és felnőttek is megtekinthetik 
a tánc- és színjáték tanszak tanévzáró vizsgáján, amelyre 
2008. május 30-án 17 órakor kerül sor a Dózsa György 
Művelődési Otthonban. A szereposztás a következő: Pé-
terné: Hrustinszki Noémi, Pálné: Szepesi Petra, Fülemile: 
Bereczki Richárd, Mesélő: Sárvári Natália, Bíró: Bodrogi 
Marcell, Jancsi, a bíró szolgája: Réti Dániel, Falusi em-
berek: Szmolicza Tímea, Villányi Ferenc, Gyerek: Marton 
Ágoston, Kaposvári Kitti, Hrustinszki Viktória. Rendezte: 
Buzogány Márta. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szeretünk versenyezni!
A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény 5. a osztályos tanulói ismét öregbítet-
ték az iskola hírnevét.

Április 5-én Csömörön kiválóan szerepeltek a körze-
ti mese- és versmondó versenyen. Kurunczi Imrénével, Klári 
nénivel rengeteget készültek, aminek persze meglett a gyü-
mölcse. A résztvevők közül Fodor Balázs mesemondásban, 
Fodor Gergő versmondásban I. helyezést ért el. Azonban 
ne feledkezzünk meg Molnár Zsófiról sem, aki Petőfi Sán-
dor Pató Pál úr című versével ugyan nem ért el dobogós 
helyezést, de a nívós versenyen kiválóan szerepelt. Mind-
hármuknak jó lehetőség volt a megmérettetésre valamint 
tapasztalatszerzésre a körzeti szintű versenyen való rész-
vétel. Nagyon büszkék vagyunk rájuk.

Reméljük, hogy a jövőben is lesz még lehetőség, ahol 
alkalmunk lesz bizonyítani a rátermettségünket. Remé-
lem, sikerük mások számára is példaértékű, és egyre több 
diáktársunk kap kedvet a versenyzésre.

Kövesdi Eszter 5.a

Sporthírek
Az Isaszegi K.S.K. labdarúgó csapata a Pest-megyei II. osz-
tály Vésnök csoportjában szerepel a 2007/08. évi bajnok-
ságban. Tizennyolc lejátszott mérkőzés után a csapat a 7. 
helyen áll. Kilenc mérkőzést nyertünk, kilencet vesztettünk, 
huszonhét pontot szereztünk, harmincnégy gólt rúgtunk, 
és harminchetet kaptunk. Csapatunk legjobb góllövője 
Szabados Péter, aki 10 találatot jegyez. Ifjúsági csapatunk 
33 megszerzett pontjával a 6. helyen áll. Legeredményesebb 
játékosunk Bakócs Ádám, aki 20 gólt szerzett.

Ligeti László, elnök

TRaFFIPaX ELŐREjELZéS
2008. május hó

01-jén, 02-án:  Kistarcsa Rendőrőrs területe
03-án, 04-én:  Pécel Rendőrőrs területe
05-én, 06-án:  Aszód Rendőrőrs területe
07-én, 08-án:  Dány KMB területe
09-én, 10-én, 11-én: Aszód Rendőrőrs területe
12-én:  Veresegyház Rendőrőrs területe
13-án, 14-én:  Gödöllő területe 
15-én, 16-án:  Veresegyház Rendőrőrs területe
17-én:  Gödöllő területe
18-án:  Veresegyház Rendőrőrs területe
19-én:  Kistarcsa Rendőrőrs területe
20-án, 21-én, 22-én: Pécel Rendőrőrs területe
23-án, 24-én, 25-én: Kistarcsa Rendőrőrs területe 
26-án, 27-én, 28-án, 29-én, 30-án:  
 Aszód Rendőrőrs területe
31-én:  Dány KMB területe
A változtatás jogát a Rendőrség fenntartja!

Homoki és Társa Jármûvezetô-képzô Kft.
Gödöllô, Vasútállomás • tel./fax: 28/413-866 • mobil: 30/977-8800

Nyilvántartási szám: 13-0091-04  Akkreditációs lajstromszám: AL-0084

tanuljon nálunk vezetni!
Személygépkocsi-vezetôi és motoros tanfolyamot indítunk 

SZÁMÍTÓGÉPES GYAKORLÁSSAL
miNdeN hÓNaP elSô hétfôJéN 

2008. május 5-én és június 2-án 18 órakor. 
Helyszín: Isaszeg, Mûvelôdési Otthon.
Felvilágosítás és részletes információ: 

Kôrösi József szakoktatónál a 06/20-966-1439
   és Csajkovszki Évánál a 30/569-9195 telefonszámon, 

Kis Sándor szakoktatónál (30/211-1430) jogosítvánnyal rendelkezôk 
számára gyakorlási lehetôség ügyében.

E-mail: info@homokikft.hu • Honlap: http://www.homokikft.hu

Mindenkor és mindenhol az Önök szolgálatában!

Gödöllô, Vasútállomás
Hétfôtôl csütörtökig: 8–16 óráig, pénteken: 8–13 óráig. 

Telefon: 28/413-866, 30/977-8800 • Iskolavezetô: Homoki László

Jármûkezelési vizsga Gödöllôn, elméleti és forgalmi vizsga Vácon!

�
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a Dózsa György Művelődési otthon  
májusi programja

Tervezett programkínálat:
Május 5. 10.00–12.00: Baba-mama Klub. Vendégünk a 
születés hetének helyi szervezője: Lancsin Zsuzsanna.
Május 7–10.: Születés Hete – nem csak várandósoknak!
Gödöllői programok május 5-6-7-én a Művelődési Köz-
pontban, a Máltai Szeretetszolgálatnál és a Városházán. 
Információ: Tóth Győzőné Zsuzsanna 70/643-5680.
Május 11. 16.00: Anyák napja.
Május 17. 15.00: Kézműves délután és gyermek táncház a 
Kincs Majális keretein belül.
Május 19. 10.00–12.00: Baba-mama Klub. Vendégünk: 
Erdős László spiritiszta energiamasszőr.
Május 24.: Májfadöntés.
Május 29.: Gyermeknapi óvodás színház.
Rendezvények, melyeknek helyt adunk:
Május 18.: Családi- és gyermeknap – Adventisták Isasze-
gért szervezésében.
Május 22.: A Klapka György Általános Iskola és AMI 
hangversenye.
Május 25.: Hastánc-est. Fellépnek a Nut Csillagai hastánc-
csoport táncosai és más vendégszereplők. Jegyek kaphatók 
a Dózsa György Művelődési Otthonban. Információ: Faze-
kas Ágnes 30/540-9774.
Május 30.: A Klapka György Általános Iskola és AMI ta-
gozatainak évzárója.
Szolgáltatások:
Május 5. 18.00: KRESZ-tanfolyam jelentkezés, tájékoztatás.
Júniusi előzetes:
Június 7.: Véradás.
Június 16-20.: Nyári szüneti tábor.
Június 21.: Tini-Buli.
Június 23–27.: Nyári szüneti bentlakásos tábor. (A nyári 
szüneti táborokra június 5–ig várjuk a jelentkezőket a Dó-
zsa György Művelődési Otthonban. Részletes programok 
a plakátokon.)
Tanfolyamok melyekre szeretettel várjuk az érdek-
lődőket:
•	 Május	30–június	1.: Intimtorna tanfolyam. Jelentke-

zés Vígh Mónikánál: 20/960-4130.
•	 Társastánc tanfolyam felnőtteknek csütörtökönként 

19.30–21.00-ig. Standard és latin amerikai táncok ta-
nítása. Oktató: Vojt Zsanett.

•	 Gyöngyékszer készítő klub minden páros hét pénte-
ken 18.00–20.00-ig.

•	 Baba-mama klub hétfőnként 10.00–12.00-ig.
•	 Zenebölcsi – zenés, játékos, mesés foglalkozások pén-

tekenként 10.00–10.30-ig Orosz Csaba zenetanárral, 6 
hónapostól 3 éves korig, minimum 10 fővel. Részvételi 
díj: 2500 Ft/hó – 4 alkalom. Testvéreknek kedvezmény, 
szülőknek, kísérőknek ingyenes. Folyamatos a csatla-
kozási lehetőség előzetes jelentkezéssel: 30/648-4512 
vagy csabaorosz@yahoo.com.

•	 Tipegő Topogó – babáknak, mamáknak Benedek Krisz-
tina néptáncpedagógussal. Ölbéli mondókák, népi játé-
kok, dalok és táncok tanítása, minimum 15 fővel. Rész-

vételi díj: 700 Ft 1 felnőtt + 1 gyerek/alkalom, 900 Ft 
1 felnőtt + 2 gyerek/alkalom. Jelentkezésüket várjuk a 
Dózsa György Művelődési Otthonban. 

A programokra, tanfolyamokra szeretettel várjuk az érdek-
lôdôket!

Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklôdni a Mûvelôdési 
Otthon irodájában a 28/582-055 vagy a 28/582-056 telefonszá-
mon, az isaszegmuvotthon@citromail.hu címen valamint a www.
dozsamuvotthon.atw.hu weboldalon is lehet.

A programok változtatásának jogát fenntartjuk!

Születés Hete 2008
Ismét lesz Születés Hete Isaszegen, immár ötödik alkalom-
mal. Igyekeztünk olyan programot összeállítani, amely 
azoknak is érdekes lehet, akiket még nem, vagy már nem 
a gyermekvállalás foglalkoztat. 

Május 7-én egész nap előadások, beszélgetések zajla-
nak a Művelődési Otthonban, ahová a védőnőkkel együtt 
szeretettel várjuk a látogatókat. Vendégeink lesznek: szü-
lész-nőgyógyász, szülésznő, aromaterapeuta, Bach-virág-
terapeuta, intimtorna tréner, kineziológus, táplálkozási 
tanácsadó, biogazda, továbbá lesz biotermékek kóstolója, 
babaruha börze, kreatív fajáték-vásár, alpesi forrásvízkós-
toló, könyv- és malomvásár, egészségmegőrző termékek 
bemutatója. Akik még ott lesznek: a „Segítőkéz” Család-
segítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a FO-RO-TA klub, a RE-
GINA Központ és Nőház. A program ideje alatt játékkuckó, 
szoptató- és pelenkázóhely is rendelkezésre áll. A teasarok-
ban gyógyteákkal vár Nagy Zoli és Ildikó, akikkel a gyógy- 
és fűszernövény termesztésről is lehet beszélgetni. 

Továbbá 9–15 óráig ingyenes Dévény-szűrés Szénégető 
Viktória DSGM szakgyógytornásszal. Előzetes bejelentke-
zés szükséges Tündénél: 30/248-2883. Érdeklődni a mód-
szerről: 20/916-0044, illetve a www.deveny.hu–n lehet.

Este 18 órától „A nő, a férfi és a gyümölcsök. Miért kell a 
szerelem?” címmel  Dr. Baktay Zelka és Baktay Miklós pár-
kapcsolati terapeutákkal beszélgetünk a kapcsolatokról, 
saját erőforrásainkról, a szerelemről, arról a dologról, ami 
nélkül lehet élni, de nem érdemes.

Május 8-án csütörtökön a szoptatásról és a mozgásfej-
lődés elmaradásából adódó problémákról (a Dévény-mód-
szer tükrében) hallgathatunk előadást.

Május 10-én szombaton a könyvtárban délutántól es-
tig követik egymást az események. Filmvetítés, „Fogok tud-
ni szoptatni!” címmel előadás, majd kiállítás-megnyitó és 
beszélgetések. Este 18 órától Hoppál Bori testtudat-oktató 
lesz a vendégünk, akivel a női vágyakról, a gyönyörről és a 
női szexualitás szerepeinkkel változó természetéről beszél-
getünk, „Anyaság, szexualitás, nőiség” címmel.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket a Dózsa György Mű-
velődési Otthonban és a Jókai Mór Nagyközségi Könyv-
tárban. A programokra a belépés díjtalan. További infro-
mációk a www.szuleteshete.hu vagy a www.isaszeg.hu 
portálokon, illetve a várandós tanácsadóban. 

Lancsin Zsuzsa, helyi szervező  

�
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anyakönyvi hírek
a 2008. 03. 15–2008. 04. 15. közötti időszak eseményeiről

Születések:
Nagy Fanny Szent László utca 52.
Mihalicza Lilla Csengeri utca 1/c
Rácz Csaba Tó utca 16.
Gulyás Csenge Réka Ady Endre utca 26.
Nagy Zoltán Rákóczi utca 11.
Tihon Márk Zoltán Jászberényi utca 13.
Kanalas László Benkovics utca 33.
Kovács Erik Kölcsey tér 2.
Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk!

Halálesetek:
Laskovics Attila (43 éves) Orgona utca 5.
Sárvári Józsefné Juhász Erzsébet (74 éves)
 Rákóczi utca 35.
Vasicza Józsefné Szabados Mária (88 éves) 
 Szent László utca 41.
Iványi Györgyné Győri Margit (84 éves) 
 Rét utca 14.
A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Csóry Józsefné és Abdelhamid Mohamedné  
anyakönyvvezetők

Hétközi és hétvégi összevont ügyeletek
Május 

01–02. Dr. Kürti Orsolya
03–04. Dr. Kürti József
05. Dr. Kürti Orsolya
06. Dr. Kürti József
07. Dr. Eszlári Egon
08. Dr. Tordai Gábor
09. Dr. Kürti József
10–12. Dr. Horváth Anna
13.  Dr. Kürti József
14.  Dr. Eszlári Egon
15.  Dr. Horváth Anna
16.  Dr. Kürti Orsolya
17–18.  Dr. Eszlári Egon
19. Dr. Kürti Orsolya
20.  Dr. Kürti József
21.  Dr. Eszlári Egon
22. Dr. Eszlári Egon
23. Dr. Horváth Anna
24–25. Dr. Kürti Orsolya
26. Dr. Kürti Orsolya
27. Dr. Kürti József
28. Dr. Eszlári Egon
29. Dr. Tordai Gábor
30. Dr. Horváth Anna
31. Dr. Tordai Gábor

Június 
01. Dr. Tordai Gábor
02.  Dr. Kürti Orsolya
03. Dr. Kürti József
04. Dr. Eszlári Egon
05. Dr. Tordai Gábor
06. Dr. Eszlári Egon
07–08. Dr. Kürti József

Dr. Eszlári Egon: Hunyadi u. 19. Telefon: 493-288 
Dr. Horváth Anna: Botond u. 7. Telefon: 493-250, 
Mobil: 30/591-7086
Dr. Tordai Gábor: Aulich u. 3. Telefon: 493-302
Dr. Kürti József: Csata u. 2. Telefon: 495-238
Dr. Kürti Orsolya: Csata u. 2.Telefon: 495-238
A hétközi ügyelet 1530-kor kezdődik és másnap reggel 
730-ig tart, kivéve pénteken, amikor 1200-kor kezdődik és 
szombat reggel 730-ig tart. 

A hétvégi ügyelet szombat 730-tól hétfő 730-ig tart.

A hétközi és hétvégi ügyelet telefonszáma: 70/387-2685
Délutáni rendelés a mindenkori ügyeletes rendelőjében 
1630–1730-ig.

A mentõk ingyenes hívószáma: 104.
Mobiltelefonról való hívás esetén: 28/420-844

A gyógyszertárak nyitvatartási ideje szombat-vasárnap:
EZÜSTKEHELY Patika: páros héten 8–12-ig.
LIGET Patika: páratlan héten 8–12-ig.

állatorvosi ügyeleti szolgálat 2008. májusában
 
V. 10–11. Dr. Horváth Bánk 
 Kerepes, Szabadság út 65. 30/221-7723
V. 17–18. Dr. Szeredi Levente 
 Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13. 20/353-4547
V. 24–25. Dr. Csizmadi Sándor 
 Kistarcsa, Malom u. 2 30/951-8590
V. 31–VI. 1. Dr. Michalik László 
  20/981-3100

Meghívó
Szeretettel várjuk  

a Jókai Mór Nagyközségi Könyvtárba   
2008. május 10-én szombaton 17.00 órára 

Sz. Jánosi Erzsébet Úton… 
címû kiállításának megnyitójára  

a KÖNYVTÁRI GALÉRIÁBA  
és Élő mesék címû könyvének bemutatójára.
Megnyitja: Dobos Ildikó „műkedvelő műértő”.

Köszönetnyilvánítások
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 
Sárvári Józsefnét utolsó útjára elkísérték, sírjára ko-
szorút helyeztek, és osztoztak a család gyászában.

Lánya és unokája

Köszönetet mondunk mindenkinek, akik Szanisz-
ló Viktor Dávidot utolsó útjára elkísérték, sírjára 
a tisztelet virágait elhelyezték, a család gyászában 
osztoztak. 

Szülei és testvére
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anyák napjára
józsef Attila: Nem tud úgy szeretni 

Nem tud úgy szeretni a világon senki  
Mint az édesanyám tud engem szeretni.  
Akármit kivántam megtette egy szóra,  
Még a csillagot is reám rakta volna.  
Mikor a faluban iskolába jártam,  
Rendesebb egy gyerek nemigen volt nálam.  
El nem tűrte volna ő azt semmi áron,  
Hogy valaki nálam szebb ruhába járjon.  
Éjjel – nappal őrzött mikor beteg voltam,  
Magát nem kimélte, csak értem aggódott.  
Mikor felgyógyultam, fáradt két szemében  
Öröm könnynek égtek, s csókolva becézett.  
Én Istenem áldd meg, őrizd az anyámat,  
Viszonozhassam én ezt a nagy jóságot.  
Lássak a szemében boldog örömkönnyet,  
Ne lássam én soha búsnak, szenvedőnek.

„kérjetek és adatik nektek”
Isaszeg központjában több mint het-
ven évvel ezelőtt rakták le a Szent 
István templom alapkövét. A temp-
lom felépült, és az elmúlt évtizedek-
ben sokat szépült. 

Sajnos a közelmúltban a vihar 
községünket is elérte, és nem kímélte 
a katolikus templomot sem. A tor-
nyot renováltatnunk kell, a homlok-
zat, bádogozásra szorul, és a vakolat 
javítására is szükség van.

A község lakossága az elmúlt évtizedekben többször is 
megmutatta, hogy összefogással sokat lehet tenni a temp-
lomért, hogy kívül és belül is ékessége legyen Isaszegnek.

Mint korábban, most is kérjük a segítséget, várjuk a 
község lakóinak adományait az Isaszegi Római Katolikus 
Egyházközösség számára a Pécel és Vidéke Takarékszövet-
kezetben nyitott számlaszámára: 65600120-11029403 
valamint a templomban. Vállalkozók számára igazolást 
tudunk adni a befizetésről, amely az adóból leírható.

Megértő támogatásukat előre is köszönöm.
Gulyka József, c. prépost, esperes plébános 

Isaszeg életében örvendetes minden olyan kezdeményezés, 
melynek révén környezetünk szépül, megújul. A felújítás a 
római katolikus közösség szándéka szerint történik, mely-
nek megvalósulása kedvezően befolyásolja a településké-
pet. Az önkormányzat örül e jelentős kezdeményezésnek 
és a képviselők túlnyomó többségének egyetértésével Hat-
vani Miklós polgármester saját hatáskörben 100 000 Ft-tal 
támogatja a felújítást. (a szerk.)

Szülők-nevelők bálja
a Damjanich jános  
Általános Iskolában
2008. április 12-én a Damjanich 
János Általános Iskola dolgozói 
megrendezték évi hagyományos 
jótékonysági báljukat. Erre a nap-
ra ünnepi díszbe öltözött az isko-
la tornaterme, méltó helyszínt 
teremtve a rendezvény számára. 
A bált Koháry Orsolya igazgatónő 
nyitotta meg. Örömmel üdvözöl-
te a vendégek szórakoztatására 
izgatottan készülő „művészeket”, 
akik az iskola tanulói és pedagó-
gusai voltak. A műsorban fel-
léptek az 1.a osztály tanulói lufis 
tánccal, felkészítő tanáraik Har-
mati Ferencné és Hortobágyi Beatrix 
voltak.

A 2.a osztály sváb táncot adott 
elő, felkészítő tanáraik Bánszkiné 
Varga Judit, Mészárosné Kocsis Ka-
talin és Rácz Gáborné. Az 5.a, 5.b 
osztály tanulói önállóan koreog-
rafált táncukkal szórakoztatták 
a vendégeket. A 7.a osztály lámpás tánca, melynek bemu-
tatása idejére sötétségbe burkolózott a terem, szintén nagy 
sikert aratott. Felkészítő tanáruk Balázs Judit volt.  A 7–8. 
osztályos fiúk akrobatikus tornagyakorlatot mutattak be, 
felkészítő tanáruk Kelemen Csiki István. Ő tanította be a felső 
tagozatos diákokból és tanáraikból szerveződő lelkes csa-
patnak Zorba táncát. Az est fénypontja a 7–8. osztályosok 
keringője volt, amelyet Bánszkiné Varga Judit tanított be.

A keringő után kezdetét vette a hajnalig tartó bál, 
amelyhez a jó hangulatot a Pepita zenekar biztosította.

Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy köszönetet mond-
junk a bál előkészítésében részt vett valamennyi dolgo-
zónknak, Valkony Zsoltnak, aki videófelvételt készített a 
bálról, Juhász Zoltánnak, Nagy Nándornak, a Polgármesteri 
Hivatal dolgozójának, a Klapka György Általános Isko-
la szakácsainak, élelmezésvezetőjének, Bene Sándornénak, 
akik a finom vacsora elkészítéséről gondoskodtak, és min-
den adományozónknak, akik anyagilag hozzájárultak a 
bál sikeréhez: Faragó Attilának, Garasanin Sándornénak, Mé-
száros Gusztávnak,  Réti Lászlónak, a Zöld Sasok vendéglő-
nek, Zólyomi Endrének. Végül, de nem utolsósorban minden 
vendégünknek, aki elfogadta meghívásunkat, és a belépő-
jegy vásárlásával hozzájárult ahhoz, hogy iskolánk udva-
ra szebb, komfortosabb legyen.

Tóthné Ludman Ilona, igazgatóhelyettes

Meghívó
A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tantestülete szeretettel meghívja  

a község lakosságát a hagyományos Szülők-nevelők báljára.  
IDőPoNT: 2008. május 17. 19.00 óra. HELySzíN: Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Számítástechnikai  

és Informatikai Szakközépiskola, Szakképzõ Intézmény, 2117 Isaszeg, Gábor Dénes köz 1.
Belépő és vacsorajegy az iskolában és a helyszínen vásárolható.




