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Megkérdeztük a fôépítészt 
Talán nem minden isaszegi számára ismert, hogy városunk 
főépítésze, Magyar Géza a szakma egyik jelese hazánkban. 
A Budapesti Műszaki Egyetem elvégzése után az egyik leg-
nagyobb tervező intézetnél, a Lakótervnél kezdte építészter-
vezői tevékenységét. Időközben felvételt nyert a Mesterisko-
lára, majd annak elvégzése után tíz esztendeig az iskola 
mestereként oktatói munkát végzett alkotó tevékenysége 
mellett. A '90-es évek elején saját tervezőirodát alapított, 
ahol tervezői munkásságát jelenleg is folytatja. Isaszeg vá-
ros főépítészi feladatait negyedik éve látja el.

A Budapesti Műszaki Egyetem a címzetes egyetemi do-
cens címet adományozta számára. A Lakótervnél műterem-
vezetőként, majd vállalati főépítészként dolgozott. Tervezési 
feladatai között jelentős helyet foglalt el az iskolák tervezése, 
ezért – kiemelve Szolnok városában a Tisza partjára tervezett 
gimnázium újszerűségét – Ybl Miklós díjjal tüntették ki. 

Városrendezési tervezései közül kiemelkedő Salgótarján 
városközpontjának kialakítása, amit Állami díjjal ismer-
tek el. A nógrádi megyeszékhely központjába sok lakóépüle-
tet és különböző intézményi együtteseket tervezett. A Városi 
Múzeum tervezéséért a második Ybl díjat adományozzák az 
építésznek. Az épületet 2005-ben országos védettségű mű-
emlékké nyilvánították. Salgótarjáni munkásságáért a vá-
ros díszpolgárrá választotta.

A Damjanich János Általános Iskola Isaszeg egyik legrep-
rezentatívabb, központi részén található, kiváló építészeti 
adottságú, 104 éves, helyi védelem alatt álló épület új te-
tőtéri informatikai részleggel. Az iskola felújítása, új épü-
letszárnnyal való bővítése – infrastrukturális és szakmai 
fejlesztése – fontos célkitűzése volt az önkormányzatnak. 
A város főépítészét a nyertes pályázat jelentőségéről, a bő-
vítés lényegéről és a település jövőjét illető víziójáról kér-
deztük.

 – Az iskola bővítése régóta szükséges a város számára. 
Korábban is készültek tervek a bővítésre hasonló tartalom-
mal, de pénz hiányában nem épülhettek meg. Az elnyert 

pályázati összeg lehetőséget ad 
arra, hogy a meglévő iskola fel-
újítása, korszerűsítése mellett 
a bővítés is megvalósuljon. Az 
iskola bővítésével megnyílik a 
város számára az út a jövendő 
városközpont tervezésének meg-
kezdésére, és arra, hogy a város-
központ megvalósítását kiemelt 
feladatai között szerepeltesse.

A Damjanich János Általános Iskola korszerűsítésének 
és bővítésének tervezését személyes érintettségem miatt 
szívügyemnek tekintettem. Édesapám Isaszegen született, 
és ebben az iskolában kezdte meg tanulmányait.

A korábbi és mostani tervek között lényeges különbség 
van építészeti és esztétikai vonatkozásban. Amíg a korábbi 
terv archaizáló, a régi formavilágot elvtelenül követő volt, 
az új megoldás a mai építészet eszköztárát használja, de 
tömegében jól illeszkedik a régi épülethez. Jól oldja meg 
és építészetileg hangsúlyozza az iskola főbejáratát. A régi 
és az új épület közötti funkcionális kapcsolatot kedvezően 
alakítja ki. Véleményem szerint a tetőtéri átjárhatóságot 
is meg kell oldani, de erre a kiviteli tervek készítése során 
még van lehetőség.

Jelenleg készül a város módosított településszerkezeti 
terve és az új helyi építési szabályzat. Ebben a tervben kell 
kidolgozni azokat a városrendezési és építészeti paraméte-
reket is, amelyek alapján elindulhat Isaszeg – előbbiekben 
már említett – városközpontjának a tervezése. Az új vá-
rosközpontban a nyitott és zárt terek szövetét szeretnénk 
létrehozni, intézmények, kulturális létesítmények, ven-
déglátás számára szolgáló épületek építésével, parkolók és 
zöldfelületek biztosításával. Fontosnak tartom a kertvárosi 
lépték és jelleg megőrzését. Az új településszerkezeti terv 
kiemelten foglalkozik a Rákóczi út és a Kossuth Lajos utca 
városközponthoz szervesen illeszkedő szerepével.

(oprem) 
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A Damjanich Iskola a 2008/2009-es tanévet 15 normál 
és 5 SNI csoporttal kezdte meg. Immár a negyedik osztá-
lyig működnek az iskolaotthonos csoportok. A harmadik 
éve működő, emelt szintű informatikaoktatás iránt nagy 
az érdeklődés. Ebben az évben először indítottunk emelt 
szinten angol nyelvet tanuló osztályt is. E többletszolgál-
tatásokkal magas színvonalon készítjük fel a tanulókat a 
középiskolai felvételikre. Tanulóink számos szakkörön ve-
hetnek részt. Legkedveltebbek az informatikával kapcsola-
tos tevékenységek. Nagy az igény az ingyenes középiskolai 
felkészítő foglalkozások iránt is, hiszen ez nagymértékben 
segíti a gyerekeket a továbbtanulásban. A tornacsarnokban 
minden nap több szakágban zajlanak sporttevékenységek, 
foglalkozások: foci, kosárlabda, vívás és gyógytestnevelés 
terén…

Iskolánkban a rászoruló tanulók egyéni illetve logopé-
diai fejlesztést is kapnak. 

Az ökoiskolai foglalkozások, programok hasonlóképp 
színesítik az iskolai életünket. Kirándulásokat, túrákat, 
háziversenyeket rendezünk, amelyeken hasznosan tölthe-
tik el szabadidejüket.

Tanulóink sok rangos térségi és országos tanulmányi 
és sportversenyen indulnak ebben az évben is. Iskolánkban 
működik a dolgozók esti iskolája, amely iránt szintén ko-
moly az érdeklődés.

Nagy vá-
rakozással né-
zünk az iskola-
bővítés elé. A 
tervekből látjuk, 
hogy iskolánk 
több tanterem-
mel, szaktantermekkel egészül ki, a régiek megújulnak, 
eszközeink, bútoraink szebbek és jobbak lesznek. A beru-
házás nemcsak külső megújulást fog hozni. A Damjanich 
Iskola pedagógusai mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy az egyre magasabb színvonalú oktatás mind jobban 
kiszolgálja a gyermekek és a szülők igényeit.

Koháry Orsolya, igazgató

Várakozással nézünk a beruházás elé…

�
Nyugdíjba vonuló pedagógusok köszöntése 

A Damjanich János Általános Iskola pedagógusai közül ebben az évben hárman fejezték be aktív pedagógus-pályafutá-
sukat. Mindhárman nemzedékeket neveltek, oktattak ez idő alatt településünkön. 

Garasanin Sándorné, Mártika kedvességével, szelídségével megszerettette az iskolát a sajátos ne-
velési igényű gyermekekkel, a lényéből fakadó jóságot átsugározta rájuk. Minden gyermek 
számíthatott a segítségére, türelmére. A szülőket is ellátta tanácsaival a gyermekek nevelése 
során, tudva, hogy a gyermekek érdeke ezt kívánja.  A pedagógus pályát hivatásának tekin-
tette, e szerint élt és dolgozott az elmúlt 35 évben. 

Megyeri Rezsőné, Éva az iskolánk alsó tagozatos tanulóit tanította, mintegy 33 éven keresztül az 
írás, olvasás és számolás tudományára. A gyerekekkel mindig megértő, toleráns volt, igényes-
ségével szinte a tanítványai második otthonává varázsolta az iskolát. Igazgatóként jó közös-
séggé formálta a tantestületet. Éveken át bábszakkört szervezett és vezetett. Az iskola diákjai 
máig emlékeznek a szervezésében lezajlott nyári táborokra.

Szabóné Pusztai Judit a sajátos nevelési igényű gyerekeket oktatta-nevelte 1971-től az iskolánk-
ban. Logopédusként fejlesztette a gyermekek beszédét, fontos volt számára, hogy a tanulók 
tisztán, szépen tudják kifejezni gondolataikat. Kiemelten kezelte a fogyatékos gyermekek mű-
vészeti oktatását, rajzszakkört is szervezett a számukra. Nagy súlyt helyezett arra, hogy esz-
tétikus környezetben, nyugodt légkörben fejlődhessenek. 

Mindannyiunk nevében nagyon szép és tartalmas pihenőéveket kívánok mindhárom kolléga-
nőnknek!

Koháry Orsolya, igazgató
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Tanévkezdés 
a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben

Az általános iskolában 528 diák tanul 10 alsós és 10 felsős 
osztályban. A művészeti oktatásban közel 300 növendék 
vesz részt. Ebben a tanévben a következő tanszakok mű-
ködnek: hegedű, furulya, klarinét, fuvola, ütő, trombita, 
zongora, magánének, szolfézs, kamarazene, festészet, kéz-
műves, kerámia, színjáték, balett, társastánc.

A nyári szünetben a nevelőtestület tagjai 200 gyermek 
részére biztosítottak programokban és élményekben gaz-
dag üdülést, kikapcsolódást. Diákjaink nyaraltak Zamár-
diban, Kisecseten, a Mecsekben, a Mátrában és 16-an elju-
tottak Angliába is.

A gyerekek szabadidős programjainak bővítése és az is-
kola tárgyi eszközeinek fejlesztése érdekében  pályázatokon 
vettünk részt, ahol 550 000 forintot nyertünk. A Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete pályázaton 2,6 millió 
forintot nyert a művészeti oktatás tárgyi eszközeinek fej-
lesztésére. 

A nyár folyamán a Kossuth Lajos úti épületben egy 
korszerű informatikai szaktantermet alakítottunk ki, 
mely lehetővé teszi, hogy csoportbontásban, magas szín-
vonalon oktassuk a számítástechnikát. A beruházás leg-
nagyobb részét a Gyermekekért Oktatási-Nevelési Alapít-
vány finanszírozta.

Valamennyien tudjuk, hogy a felnőtt világban meny-
nyire fontos az, hogy a munkavállaló legalább egy ide-
gen nyelvet jól beszéljen. A nyelvoktatás színvonalának és 
eredményességének javítása érdekében szeptembertől be-
vezettük az emelt szintű idegennyelv-oktatást (német és 
angol nyelv) első évfolyamon felmenő rendszerben.

Sikerekben gazdag, eredményes tanévet kívánok az is-
kola valamennyi diákjának és tanárának.

Balog Istvánné, igazgató

Megköszönjük munkájukat a Klapka Iskolában
Balázs Józsefné több mint 30 éve közalkalmazott, 25 éve dolgozott iskolánkban napközis cso-

portvezetőként. Határozott, kiegyensúlyozott, gyermekszerető pedagógus. Fő feladatának 
tartotta, hogy a napközis gyerekek jól felkészülten menjenek másnap az iskolába, és sze-
ressenek napközibe járni. Nyugdíjba vonulása alkalmából, több évtizedes munkája elisme-
réseként, Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesült, amelyhez szívből gratu-
lálok.

Hanák Sándorné 16 évig tevékenykedett iskolánkban hittanárként, egyben mint etika szakos 
tanár is. Jól képzett pedagógus, aki a gyermekekért élt. Mindig arra törekedett, hogy általá-
nos emberi értékeket, erkölcsi normákat közvetítsen. Az igényes munkára nevelést nagyon 
fontosnak tartotta, személyes példamutatással erre ösztönözte diákjait. Éveken keresztül 
szervezte a hittanos táborokat, és gondoskodott a változatos programokról. Köszönet illeti 
a lelkiismeretes munkájáért.

Karvai Attiláné 38 éve tanít, iskolánkban 5 éve. Magyar szakos tanárként anyanyelvünk meg-
szerettetését, helyes használatát, a gyerekek olvasóvá nevelését tartotta kiemelt feladatának. 
Tanítványai gyakran szerepeltek eredményesen a körzeti és megyei versenyeken, felléptek az 
iskolai, községi ünnepélyeken és rendezvényeken. Tanítványaival, kollégáival és a szülőkkel 
jó kapcsolatot alakított ki.

Nyugdíjas éveikre nagyon jó egészséget, sok boldogságot és a megérdemelt pihenést kívánom.
Balog Istvánné, igazgató                                                                   

Az isaszegi református egyházközség kulturális  
bizottsága tisztelettel meghív minden érdeklődőt

AZ IRGALMAS SAMARITÁNUS
címû bábelőadásra, amelyet

2008. október 26-án, vasárnap 16 órakor
mutat be a református templomban a Sáfár Színpad. 

Szeretettel várjuk a családokat, akiknek az alkotó  
közreműködésére is számítanak a művészek.

A Falumúzeum nagytermében helytörténeti előadás  
megtartására kerül sor október 11-én 16 órakor 

Isaszeg és környéke tájhasználata a 18–19. században  
címmel. 

Előadó: Prof. Dr. Frisnyák Sándor, 
ny. egyetemi tanár, az MTA doktora.  

Az előadásra szeretettel hívunk és várunk  
minden érdeklődőt! A belépés díjtalan.
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Tisztelt Isaszegi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az őszi lomtala-
nítást Isaszegen a 2008. október 15–29-ig tar-
tó időszakban végezzük. A lomokat a megadott 
napon reggel 6 óráig szíveskedjenek az ingatla-
nok elé kihelyezni, hogy az autó korai elhaladása 
miatt ne maradjon hulladék az utcán. A lomta-
lanítás során nem szállíthatunk el kommunális 
hulladékot, veszélyes hulladékot (pl. olajat, festé-
ket, akkumulátort, elemeket), vashulladékot, au-
tógumikat, építési törmeléket, nagy faágat, kerti 
zöldhulladékot.

A zöldhulladékgyűjtést 2008. november 
8-án fogjuk elvégezni. Kérjük, akkor is reggel 6 
óráig szíveskedjenek az ingatlanok elé kihelyezni 
a hulladékot. A zöldhulladékgyűjtés során nem 
szállíthatunk el 2 méternél hosszabb és 10 cm-nél 
nagyobb átmérőjű faágat, háztartási hulladékot, 
veszélyes hulladékot, vashulladékot, autógumit, 
építési törmeléket.

A többlethulladék elszállíttatására A.S.A. fel-
iratú zsákokat az alábbi üzletben tudnak vásárol-
ni: Turányi Lászlóné, Isaszeg, Rákóczi u. 12.

Kérdés esetén, kérjük, forduljanak bizalommal 
munkatársainkhoz! Elérhetőségeink: 2360 Gyál, 
Kőrösi út 53., vevoszolgalat@asa-hu.hu vagy 
29/540-244 és 29/540-245. Köszönjük együtt-
működésüket.                A.S.A. Magyarország Kft.

Isaszeg város környezetvédelmének egyes rendelkezéseiből
A tájékoztató Isaszeg város 14/1996.(X.15.) sz. többször módosított környezetvédelmi rendelete alapján készült, és an-
nak néhány elemét tartalmazza. 

 Levegőtisztaság: A belterületi ingatlanokon a kertekből kikerülő száraz gaz, gally égetése a keddi és pénteki napokon 
történhet meg, 10-18 óra közötti időpontban.  Ünnepnapokon és helyi ünnepeken a település egész területén tilos éget-
ni. Kérjük a lakosokat, tartsák be a rendeletet, ne égessenek ettől eltérő napokon. Különösen tilos továbbá a műanyagok, 
a gumik, a vegyi anyagok és mindennemű ismeretlen összetételű anyagnak a nagyközség területén történő égetése. Ne 
égessenek kályhában, tűzhelyben, kazánban sem ilyen környezetszennyező anyagokat!

 Területek tisztántartása: A nagyközség területén lévő közutak, terek és ezekhez tartozó műtárgyak (pl. híd, alul- és 
felüljáró, közút alatti átereszek stb.) közcélú zöldterületek, parkok, piac- vásártér állandó tisztántartásáról, karbantartá-
sáról, az ott keletkezett szemét elszállításáról a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. A magántulajdonok és ingat-
lanok tisztántartásáról az ingatlan felett rendelkezni jogosult köteles. Az ingatlan előtt lévő járda, belterületi földutaknak 
az úttengelyig történő tisztítása, a vízelvezető árok valamint a kapubejáróknál lévő áteresz karbantartása, a bokrok és 
fák visszametszése az ingatlan használójának kötelessége. Ugyancsak az ingatlan használójának kötelessége télen a járdá-
ról a havat eltakarítani, és szükség esetén a síkosság mentességet biztosítani. A kötelezettségek a bekerített vagy be nem 
kerített, üresen, illetve használaton kívülálló ingatlanokra, telkekre is kiterjednek. 

Az árkokból kitisztított hordalékot és egyéb szemetet úgy kell kupacolni, hogy a csapadékvíz közútról árokba lefolyá-
sát ne akadályozza. Ennek elszállíttatása a Polgármesteri Hivatal feladata. 

Tilos az úttestre, terekre, parkokra, mindennemű hulladékot (hamu, szénpor, gaz, építési törmelék, kerti szemét, stb.) 
kiszórni, valamint környezetszennyező folyadékot (gázolaj, szennyvíz, stb.) kiönteni. 

Vizek védelme, ivóvíz, szennyvíz: Az ingatlan előtt vagy az ingatlanon lévő élő vízfolyásokba, belvíz elvezető árokba 
szennyvizet, trágyalevet bevezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni nem szabad. Különösen 
tilos a szennyvizet és egyéb szennyező anyagokat ásott kútba, közútra és csapadékvíz elvezető árokba vezetni, valamint 
a környező földterületre kijuttatni.

A szabályok betartását a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi. A szabálysértésért pénzbírság róható ki, mértéke 30 000 Ft-ig 
terjed.

Polgármesteri Hivatal

KÖZLEMÉNYEK
a személyi jövedelemadó meghatározott részének felajánlásából 

származó  (SZJA 1%) bevétel felhasználásáról

A Gödöllői Taekwon-do Sportegyesület 1996. évi CXXVI. törvény 
6.§ (3) bekezdés rendelkezésének megfelelően ezúton tájékoztatja 
a nyilvánosságot és értesíti támogatóit, hogy  2007-ben a  sze-
mélyi jövedelemadó civil szervezeteknek felajánlott 1%-aiból az 
adóhatóság 62 789 Ft összeget utalt át. Ezt a bevételt az  alapsza-
bályunknak megfelelő kiadásokra használtuk fel, a bevétel teljes 
összegét  sportruházat  vásárlására  fordítottuk.

A támogatást ezúton is köszönjük! Kérjük továbbra is tá-
mogassák egyesületünket! Adószám: 18691906-1-13

Czeba Mihály, elnök

Az „Alapítvány a Dányi Iskolásokért” alapítvány az 1996. évi 
CXXVI. törvény 6.§ (3) bekezdés rendelkezésének megfelelően 
ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot és értesíti támogatóit, 
hogy 2007-ben a személyi jövedelemadó civil szervezeteknek 
felajánlott 1%-aiból az adóhatóság 237 717 Ft összeget utalt 
át. Ezt a bevételt az alapító okiratunknak megfelelően az alábbi 
költségekre fordítottuk: Tornaszerek vásárlása: 150 978 Ft, pin-
pongasztal vásárlása: 60 000 Ft, erdei iskola költségeihez hozzá-
járulás: 10 000 Ft, osztálykirándulás költségeihez hozzájárulás: 
7 000 Ft, hirdetési díj: 12 000 Ft.  Összesen:  239 978 Ft. 

A támogatást ezúton is köszönjük! Kérjük továbbra is tá-
mogassák alapítványunkat! Adószám: 18670691-1-13. Bank-
számlaszám: 65900217-13101936.

Az alapítvány kuratóriuma
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•	 Isaszeg	Város	Önkormányzat	Képviselő-testülete	 (tes-
tület) hozzájárult 3 fő fizikai állományú dolgozó to-
vábbi alkalmazásához a település területén karbantar-
tási és kommunális feladatok ellátására.

•	 A	Damjanich	János	Általános	Iskola	bővítéséhez	szük-
séges építési munkálatokkal kapcsolatos közbeszerzési 
eljárás lebonyolítására egyszerű közbeszerzési eljárást 
folytatott le a hivatal, és a három egyidejű ajánlat be-
kérése után a legkedvezőbb ajánlatot tevő Első Magyar 
Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.-t bízta 
meg a testület. 

•	 Ugyancsak	 a	 pályázat	 kapcsán	 az	 építési	 kivitelezői	
munkálatok elvégzéséhez műszaki ellenőr alkalmazá-
sa szükséges. Ezzel az egyszerű közbeszerzési eljárás-
ban érvényes legkedvezőbb ajánlatot tevő CH Imperial 
Zrt.-t bízta meg a testület. 

•	 A	Polgármesteri	Hivatal	szervezetfejlesztésére	és	szoft-
verbeszerzésére pályázat benyújtásához járult hozzá a 
testület.

•	 2008.	november	1-től	határozatlan	idejű	köztisztvise-
lői kinevezéssel dr. Busai Györgyöt bízta meg a testület 
a jegyzői feladatok ellátásával.

•	 Hozzájárult	 testület	 a	 Hétszínvirág	 Óvodában	 egy	
konyhai kisegítő alkalmazásához 2008. október 1-től 
2009. május 31-ig.

•	 A	Damjanich	János	Általános	 Iskola	SNI	 tagozatán	5	
tanulócsoport, valamint egy napközis csoport indítá-
sához járult hozzá a testület. 

•	 Elfogadta	a	Damjanich	és	a	Klapka	Iskola		2007/2008-
as tanítási év tevékenységéről szóló beszámolóját, és az 
új tanév indulásáról szóló tájékoztatást.

•	 Mindkét	iskolában	engedélyezte	a	maximális	osztály-és	
csoportlétszámtól 20%-kal felfelé történő emelést a 
szükséges esetekben.

•	 Biztosította	a	 testület	2	millió	 Ft	 erejéig	 a	 szociálisan	
rászoruló fiatalok számára létrehozott BURSA-HUN-
GARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zat 2009. évi fordulójához való csatlakozást.

•	 Elfogadta	a	testület	Gödöllői	Kistérségi	Közoktatási	Intéz-
kedési Tervet és a Gödöllői Kistérségi Közoktatási Esély-
egyenlőségi Programot, az „Isaszeg Sportjáért Alapítvány” 
beszámolóját, az Önkormányzat 2008. évi költségveté-
sének féléves helyzetéről szóló beszámolót is.

•	 Módosította	minden	intézményének	az	alapító	okiratát	
a várossá nyilvánításból adódóan. 

•	 A	TIGÁZ	Zrt.	a	gázhálózat	kiépítésével	új	gázfogadó	ál-
lomást épített meg a Dózsa György út végén. A testü-
let hozzájárult, hogy a 0190/1 helyrajzi számú 179 m2 
alapterületű önkormányzati tulajdonú területre a hasz-
nálati jog a TIGÁZ Zrt. javára bejegyzésre kerüljön.

�

Tájékoztató 
a Képviselő-testület 2008. szeptember 18-án megtartott üléseirôl

Tájékoztatás a Szlovák Önkormányzat tevékenységéről
Örömmel kezdhetem a beszámolómat. Ebben az évben már 
látható, érezhető és észrevehető a tevékenységünk.

200 000 Ft-tal támogattuk az isaszegi csata ünnep-
ségét, amelyen – a helyi csoportok mellett –, az ecseri és 
kistarcsai szlovák együttesek is szórakoztatták a község 
lakóit.

Két	óvónővel	részt	vettünk	a	Szlovák	Óvodai	Módszer-
tani Intézet továbbképzésén. Az óvónőknek tetszett, amit 
láttak és ígéretük szerint, azokat alkalmazni fogják. Az 
ősszel 2 napos továbbképzés lesz Budapesten vagy Békés-
csabán. 

Elzarándokoltunk Mátraverebély–Szentkútra, az Erdő 
Péter bíboros úr által tartott magyar–szlovák találkozóra. 

Pilisszántón is részt vettünk a Kiss Péter kancelláriami-
niszter úr és Čaplovič szlovák miniszterhelyettes úr által 
tartott megbékélési találkozón.

A L’udové Noviny újságban megjelent egy féloldalas 
cikk eddigi tevékenységünkről és a további terveinkről. 
Szándékosan írtam röviden az elvégzett munkánkról, hi-
szen a jelen és a jövő érdemel több figyelmet.

Érvényes építési engedély birtokában, elkezdtük építe-
ni az Emlékkápolnát a Görgey utca és a Damjanich utca 
találkozásánál lévő terecskén. Az 1848–49. évi szabad-
ságharcban részt vett isaszegi önkénteseknek szeretnénk 
méltó módon emléket állítani, és azt a 160. évfordulón: 
2009. április 6-án, ünnepélyes keretek között felavatni, és 

a városnak, az utódoknak átadni. Szükség van rá. A vá-
rosba látogató vendégek, az időjárástól függően, vagy az 
Emlékkápolnánál koszorúzhatnak, vagy jó idő esetén to-
vábbra is a Honvédsíroknál és a Szoborhegyen tehetik le 
az emlékezés virágait. A mindkét emlékhelyhez odavezető 
út környéke és a környezete további rendezést igényel. Az 
Emlékkápolna felépítéséhez a Pest Megyei Szlovák Önkor-
mányzattól 60 000 Ft-ot kaptunk, pályázat útján.

A Szlovák Köztársaság nemzeti ünnepére meghívót 
kaptunk Juraj Migaš nagykövet úrtól, aki az ünnepség 
után, a beszélgetésünk során további pályázat benyújtásá-
ra bíztatott, majd megígérte, hogy támogatni fogja annak 
kedvező elbírálását.   

Kéttannyelvű óvoda létesítésén dolgozunk. Jó lenne, ha 
a szülői értekezletekre meghívást kapnék mindkét óvodá-
ból. A békéscsabai szlovák módszertani központ biztosíta-
na 2 hétre 1 fő óvodapedagógust, akinek csak a szállását 
és ellátását kell majd fedeznünk, de a jövetelének dátuma 
még nem ismert.

Megindul a felnőtt szlovák nyelvtanfolyam is. A hely-
szín egyeztetése folyik a Szlovák Intézet vezetőjével. Szeret-
nénk, ha Isaszegre járna ki a szlovák tanár. 

Kérem Önöket, szíveskedjenek elképzeléseinket támo-
gatni, és észrevételeikkel, ötleteikkel megkeresni.

Fuferenda Lászlóné, a Szlovák Önkormányzat elnöke   

Szilárdi László, az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke
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 Szüreti kézműves délután és batyus bál
Idén a megszokottól eltérően rendeztük meg a szürethez 
kapcsolódó programjainkat. Elsősorban nem a színpadi 
műsorokra, felvonulásra helyeztük a hangsúlyt, hanem 
olyan rendezvényt szerettünk volna tartani, ahol a részt-
vevők apraja-nagyja megtalálja a lehetőséget a szórako-
zásra, kikapcsolódásra. Kora délutántól kézműves foglal-
kozással vártuk a gyerekeket. A Tesz-vesz kuckóban őszi 
termésekből apró tárgyakat, a Damjanich Iskola pedagó-
gusaival, papírdíszeket készíthettek, a Gyöngyékszerké-
szítő Klub tagjainak segítségével a gyöngyfűzés fortélyai-
val ismerkedhettek meg. A táncot tanulni vágyók a Csata 
Táncegyüttes ifjú táncosainak közreműködésével, három 
különböző magyar táncból is ízelítőt kaphattak, az igé-
nyesen játszó ifjú népzenészek kíséretével. A programot 
madárijesztők felvonulása színesítette. Az esti batyus bál 
már elsősorban a felnőtteket hívta táncba. Az éjszakába 
nyúló jó hangulatról a Kovácsik Band gondoskodott. 

A Művelődési Otthon dolgozói 

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
Az Isaszegen lakó, 45–65 év közötti asszonyok,  

akiknek utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, névre szóló meghívót kapnak mammográfiás szűrővizsgálatra.
A vizsgálat helye: Flór Ferenc Kórház 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. Tel.: 06-28/507-126.

Kérjük, tegyenek eleget meghívásunknak, vegyenek részt Önök is a mammográfiás szűrővizsgálaton, ami térítésmentes.
Információ: ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete, telefon: 06-1/465-3823

A lehetőség Adott! éljenek vele! 2008. szeptember 29 – október 17.

Pályázati felhívás
Isaszeg Város Önkormányzata az Oktatási  

és Kulturális Minisztériummal együttműködve 
a 2008/2009-es tanévre kiírja a 

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj pályázatot a szociálisan rászoruló  

felsőoktatási hallgatók számára.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű felsőoktatá-
si hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó 
keretidőn belül, államilag finanszírozott, nappali tago-
zatos felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, szak-
képzésben folytatják tanulmányaikat első diplomájuk 
megszerzéséhez.

A pályázathoz szükséges nyomtatványok besze-
rezhetők a Polgármesteri Hivatal 8. számú irodájában, 
ahol bővebb információval szolgál Ragács Marianna 
csoportvezető, mint a pályázati kiírásért felelős sze-
mély.

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

viszony-igazolás.
2.   Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők 

egy főre jutó havi nettó  jövedelméről.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 31.

Béke téri mesék
Sajnos sok mende-monda kering a Béke tér körül illetve a 
térrel kapcsolatosan. Szeretnék megnyugtatni mindenkit, 
hogy a tér megmarad, az önkormányzatnak nem áll szán-
dékában értékesíteni. Továbbra is játszótérként és parkként 
funkcionál. Hosszú távú tervekben egy EU-s szabványnak 
megfelelő játszótér megvalósítása a cél, természetesen en-
nek az anyagi fedezetét meg kell teremteni.

A félreértésre az adott okot, hogy a Péc-Isker Zrt. (volt 
ÁFÉSZ) eladta a tulajdonát képező üzletet, amely a Béke 
téren, 180 m2-es  területen található. A kisboltot ezután 
az Amazon Kft. fogja üzemeltetni, amely a Dózsa György 
és Mátyás király utca sarkán lévő élelmiszerüzletet is mű-
ködteti. Remélem sikerült így a félreértéseket megnyugta-
tóan tisztázni.

Tisztelt lakosok! Amennyiben problémáik és kérdéseik 
vannak, továbbra is szívesen állok a rendelkezésükre, se-
gítségükre.

Turányi Lászlóné, képviselő

HELYBEN ISASZEGEN

AUTÓS ISKOLA
Korrekt elméleti és gyakorlati képzéssel

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

Október 16-án (csütörtökön), valamint november 13-án
a Damjanich J. Ált. Iskolában (Isaszeg, Madách I. u. 1.) 

17.00 órai kezdettel! 
ÖNNEK NEM JELENTHET GONDOT A SZÁMÍTÓGÉPES KRESZ VIZSGA!

MI FELKÉSZÍTJÜK!
Jelentkezni lehet:

A helyszínen a tanfolyam indításakor, valamint

Isaszeg, Ady E. u. 13.
www.bagband.hu

T

Az Bag Band Bt. AKKREDITÁLT

Nyilv. szám: 13-0386-04 Akkr. lajstromszám: 1245
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Elismerés a barátságért
Fennállásának ötvenéves jubileumát ünnepelte a Magyarországi Bem József Lengyel 
Kulturális Egyesület Budapesten, az Európa hajón. Félévszázados működése alatt rend-
kívül sokoldalú tevékenységet fejtett ki, amelyek közül legendás, becsülendő érték a 
közös történelmi múlt, a lengyel-magyar barátság hagyományának ápolása. 

Az ünnepség alkalmából emlékplakettel ismerték el a lengyel kultúra követeit, a 
hagyományok ápolóit, többek között az isaszegi Falumúzeumot is. A szabadságharc 
lengyel vonatkozású emlékeit városunkban kiemelten ápoljuk, és sok éves baráti kap-
csolatot tartunk fenn a Magyarországon élő lengyelekkel, a Bem József Lengyel Kultu-
rális Egyesülettel, az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal.

A lengyel-magyar barátság ápolásának több, szép példáját sorolhatnánk, a legutolsó az ismeretlen lengyel kapitány 
síremlékének felújítása, kétnyelvű emléktábla elhelyezése az elmúlt évben. (Ide kívánkozik, hogy a két iskolánkból tizen-
öt 7-8. osztályos diák kapott meghívást testvértelepülésünk – Bojanów – iskoláinak meglátogatására, amelyre ezekben a 
napokban kerül sor.)

Szmolicza József gyűjteménykezelő és Szatmári Zoltán, a Múzeumbarátok Köre részéről az egyesület egyik Isaszegen 
élő vezetőjétől, Magdalena Dabrowskától vette át az elismerő emléklapot és plakettet.

Gratulálunk – a tavalyi Kós Károly-díj után – közgyűjteményünk újabb elismeréséhez.
Dr. Székelyné Opre Mária

A Dózsa György Művelődési Otthon előtti tér rendezése
A 2008. évi intézményi karbantartási feladatok részét képezte a Dózsa György Mű-
velődési Otthon belső és külső felújítása. Felmerült, hogy az intézmény előtti terü-
letrész is kerüljön felújításra, oly módon, hogy az – a meghatározó és hangsúlyos 
kialakításával –, méltóan hangsúlyozza a közművelődési intézmény fontosságát.

A megvalósításra két ütemben kerül sor. Az első ütem keretében a Dózsa György 
Művelődési Otthonnal határos területrészt újítottuk fel, amelyet a városavató ün-
nepség időpontjáig terveztünk realizálni, ez meg is valósult. A második ütemben a 
Dózsa György út másik oldalán lévő területrész „rendbetételére” kerül sor, a csapa-
dékvíz árok lefedésével, térburkolatok kiépítésével, zöldterület rendezéssel, a sarkon 
lévő vendéglátó egységtől a Dózsa György utca 11. számig terjedő hosszban.

A területrendezés megvalósítási koncepciójára – a hivatali főépítész bevonásával 
– a Polgármesteri Hivatal által megbízott szaktervező készített kiviteli tervet. Az 
első ütem megvalósítására közbeszerzési eljárást lefolytattak le, a nyertes ajánlat-
tevővel bruttó 9,9 millió Ft összegben megkötésre került a szerződés. 
A második ütemként megépülő területrész megvalósítására a Dózsa 
György út másik oldalán várhatóan ez év végéig kerül sor, a költ-
ségoptimalizálás miatt szükséges műszaki egyeztetéseket követően, de 
várhatóan az első ütemmel közel megegyező költséggel.

A beruházást a lehető legkedvezőbb módon finanszírozta a hivatal, 
mivel a közbeszerzés nyertese ugyanaz a befektető cég, aki a Rákóczi 
u. 75. alatti volt „csempebolt” épületet és a hozzá tartozó földterüle-
tet az Önkormányzattól megvásárolta, és a vételár részeként a Dózsa 
György Művelődési Otthon előtti terület rendezését elvégezte.

Padányi József, építési és beruházási osztályvezető

�

Tisztelt Lakosok!
Mint Isaszeg város 6. számú választókörzetének egyéni képviselője, kötetlen beszélgetésre hívom Önöket, amelynek 
témái eddig elért közös eredményeink valamint a körzet fejlődésének lehetőségei, az itt élők életminőségének további 
javítása lennének. Szeretném megismerni tapasztalataikat, véleményüket, és szeretném, ha együtt döntenénk lakó-
helyünk jövőjéről. 

A fórum helye: Jókai Mór Városi Könyvtár, Dózsa György utca 2. (Művelődési Otthon). Ideje: 2008. október 18. 
(szombat), 15 óra. Minden érdeklődőt szeretettel várok!

Barkóczi Balázs, képviselő
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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. október 6-án és november 3-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!

„SzAbAD FELHASzNáLáSú” 
JELzáLogHITEL AkcIÓ!

 Az igényelhetô hitel minimuma 1 millió forint
 Kamata (mindenkori jegybanki alapkamat függô): 12,5%
 Hitelelôkészítési díj (egyszeri): 1%–2%
 Kezelési költség (egyszeri): 1%, maximum 100 000,– Ft
 Fedezetként felajánlott lakóingatlan esetén átvállaljuk az 

értékbecslés díját
 Elôtörlesztési díj: nincs

A fenti kondíciók tájékoztató jellegû adatok és nem minôsülnek aján-
lattételnek. A részletekkel kapcsolatban keresse kirendeltségünket.

THM 1 000 000 Ft 5 éves futamidôre történô folyósítása esetén értendô: 15,22%

A THM meghatározása az aktuális feltételek illetve a hatályos jogszabályok figye-
lembevételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat.  
A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

PÉcEL ÉS VIDÉkE 
TAkArÉkSzöVETkEzET 

2117 Isaszeg, Kossuth Lajos u. 15.
Telefon: 28/582-270

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.

Bereit für neue Wege?

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in

Deutschland, welches Tageslichtsystemen entwickelt und fertigt.

Erfolg steckt an. Kommen Sie zu uns als

Vertriebssachbearbeiter (m/w)
für unsere ungarische Niederlassung mit Sitz in Gödöllő

Wenn Sie wirtschaftliches Grundverständnis, Interesse für technische

Zusammenhänge und Kenntnisse in EDV–Standardsoftware mitbringen,

sollten wir unskennen lernen.

Zu Ihren Aufgaben gehören Angebots- und Rechnungsstellung mit

Kalkulation, Materialplanung sowie Terminplanung für Montage-Einsätze.

Besuchen Sie uns im Internet: www.lamilux.de. Natürlich können Sie erste

Fragen auch telefonisch unter 06/30-231-9724 oder per E-Mail an

lamilux@vnet.hu klären.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:

LAMILUX Hungária Kft • Herrn Tamás Balogh • 2100 Gödöllő • Tessedik u. 4.

LAMILUX Heinrich Strunz GmbH • Postfach 1540 • 95105 Rehau

Minden, aMi nyoMda
Vállaljuk szórólapok, névjegykártyák,  

prospektusok, plakátok, újságok, könyvek,  
naptárak és egyéb nyomdai termékek  

teljeskörû kivitelezését  
rövid határidôvel, kedVezô áron.

zoLa-Tech kft.
Tel.: 20/253-4073 • Fax: 28/493-547

e-mail: nyomda@zolatech.hu
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Anyakönyvi hírek
a 2008. 08. 18–2008. 09. 15. közötti időszak eseményeiről

Születések:
Boros Viktória Polina Bercsényi utca 31.
Horváth Ramirez Szent István utca 16.
Somlós Kinga Hétvezér utca 2/a
Kutka Jázmin Alkotmány utca 47.
Horváth Renáta Hősök utca 27.
Borbáth Eszter Renáta Kassai utca 11.
Kocsis Viktória Anikó Május 1. utca 27/b
Szénási István Külterület
Turai Barbara Erdő utca 35.
Rózsa Sándor Kossuth Lajos utca 10.
Kanalas Andrész Benkovics utca 21.
Rácz Norbert Kevin Bercsényi utca 34.

Házasságkötések:
Hévizi Mónika és Schreiner Gábor
Aszódi Szilvia és Fuferenda László
Kele Erika és Csuka Sándor
Pekli Zsuzsa és Scelsa Giuseppe
Apágyi Hajnalka és Nagypál Szilveszter József
Király Erna és Kőri Sándor
Lefler Kinga Katalin és Dr. Hegyi Árpád

50 év egymás szeretetében:
 Herczeg József és Heusz Judit 1958. augusztus 23-án 

kötöttek házasságot, a Nagy Sándor utca 40. szám 
alatt élnek.

 Varga József és Győrkis Juliánna 1958. augusztus 30-
án kötöttek házasságot, a Deák Ferenc utca 4. szám 
alatt élnek.

 Szalkai István és Gattyán Mária Rozália 1958. szep-
tember 6-án kötöttek házasságot, a Béke utca 11. szám 
alatt élnek.

 Kővágó János és Szabaczki Erzsébet 1958. szeptember 
13-án kötöttek házasságot, a Damjanich utca 27. szám 
alatt élnek.

 Hoványi József és Kővágó Anna 1958. szeptember 13-
án kötöttek házasságot, a Kossuth Lajos utca 124/a. 
szám alatt élnek.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk!
Halálesetek:

Mázik József (73 éves) Madách Imre utca 45.
Regász Ferencné Csizmadia Erzsébet (91 éves) 
 Szent László utca 34.
Kiszel István (67 éves) Isaszeg
Lázár János (65 éves) Szent László utca 2.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Csóry Józsefné, Abdelhamid Mohamedné, anyakönyvvezetők

Hétközi és hétvégi összevont ügyeletek
Október 

01. Dr. Eszlári Egon
02. Dr. Tordai Gábor
03. Dr. Horváth Anna
04–05. Dr. Eszlári Egon
06.  Dr. Kürti József
07.  Dr. Kürti József
08.  Dr. Eszlári Egon
09.  Dr. Tordai Gábor
10. Dr. Kürti József
11–12.  Dr. Horváth Anna
13. Dr. Kürti József
14.  Dr. Kürti József
15.  Dr. Eszlári Egon
16. Dr. Tordai Gábor
17. Dr. Eszlári Egon
18–19. Dr. Tordai Gábor
20. Dr. Eszlári Egon
21. Hívja a központi ügyeletet!
22. Dr. Eszlári Egon
23. Hívja a központi ügyeletet!
24. Hívja a központi ügyeletet!
25–26. Dr. Eszlári Egon
27. Dr. Kürti József
28. Dr. Kürti József
29. Dr. Eszlári Egon
30. Dr. Tordai Gábor
31. Dr. Horváth Anna

November 
01–02. Dr. Kürti József
03. Dr. Kürti József
04. Dr. Kürti József
05. Dr. Eszlári Egon
06. Dr. Tordai Gábor
07. Dr. Kürti József
08–09. Dr. Horváth Anna

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
A hétközi ügyelet 1530-kor kezdődik és másnap reggel 730-ig 
tart, pénteken 1200-kor kezdődik és szombat reggel 730-ig tart. 
A hétvégi ügyelet szombat 730-tól hétfő 730-ig tart.

Hétközi, hétvégi ügyelet telefonszáma: 70/387-2685
Délutáni rendelés a mindenkori ügyeletes rendelőjében 1630 és 
1730 óra között.

A mentõk ingyenes hívószáma: 104.
Segélyhívószám: 112.

Gyógyszertárak nyitvatartása szombat-vasárnap:
EZÜSTKEHELY Patika: páros héten 8–12-ig.
LIGET Patika: páratlan héten 8–12-ig.

Állatorvosi ügyelet 2008 októberében 
X. 4–5. Dr.  
 cím telefon
X. 11–12. Dr.  
 cím telefon
X. 18–19. Dr.  
 cím telefon
X. 25–26. Dr. 
 cím telefon
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A Dózsa György Művelődési Otthon 
októberi programja

Tervezett programkínálat:
Október 3. 1900: West side story 2008 – A dunakeszi Farkas 
Ferenc Alap-fokú Művészetoktatási Intézmény színházi elő-
adása. Belépő: 500 Ft.
Október 4. 1500: Az 1848–49-es Forradalom és Szabadság-
harc időszakának emlékére készült eredeti képeslapok kiállí-
tásának megnyitója a Városi Helytörténeti Gyűjteményben 
az Együttműködés Isaszegért Egyesület rendezésében.
1800: Tini-Buli

Október 11.: Natura Nap.
Október 13.: Pályaválasztási börze.
Október 18. 800–1200: Őszi nagy babaruha börze.
Október 18.: Idősek Világnapja Tornacsarnokban.

Október 23. 1000: Városi megemlékezés a Szoborhegyen 
az 1956-os forradalom, valamint a Magyar Köztár-
saság 1989. évi kikiáltásának napja alkalmából. Ün-
nepi műsorral és koszorúzással emlékezünk a forra-
dalom eseményeire.

Október 25. 1400: Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének bálja.
Október 28, 30.: Őszi szünidei programok.
Szolgáltatások:
Október 6. 1800: KRESZ tanfolyam jelentkezés, tájékoztatás.
Október 13. 1100–1300: A.S.A ügyfélszolgálat.

Tanfolyamaink a szokásos rend szerint várják a kedves érdeklôdô-
ket. Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklôdni a Mûve-
lôdési Otthon irodájában a 28/582-055 vagy a 28/582-056 tele-
fonszámon, az isaszegmuvotthon@citromail.hu címen valamint a 
www.dozsamuvotthon.atw.hu weboldalon is lehet.

A programok változtatásának jogát fenntartjuk!

Gázvezeték építése
Augusztus 21-én elkezdték és folyamatosan építik a TIGÁZ 
Zrt. megrendelésére az új, közel 6 km hosszú, nagynyomá-
sú gázvezetéket a Dózsa György utcai nyomásszabályzótól a 
Templom utca – Magyar utca sarkán létesítendő nyomássza-
bályzóig. Így a település egészének megfelelő nyomású föld-
gázellátása biztosítható lesz. A kivitelezést napi rendszeres-
séggel ellenőrzi az Építési és Beruházási Osztály valamint a 
TIGÁZ műszaki ellenőre.

Filléres ötletek 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság felhívást tett köz-
zé a 2008. március 1-ig bevonásra került 1 és 2 Ft-os 
érmék gyűjtésével kapcsolatban, melynek célja játszó-
tereink fejlesztése volt. Isaszeg Város Önkormányzata 
örömmel értesíti az adakozókat és a gyűjtőket, hogy a 
Magyar Nemzeti Bank pénztárához beszállított érmék 
ellenértéke 289 381 Ft. Megköszönve adományaikat a 
guruló fillérek felhasználásáról tájékoztatjuk Önöket.

Az „Együtt a Gyermekeinkért Alapítvány” 2007. júniusá-
ban kezdte meg működését azzal a céllal, hogy egész-
ségügyi intézmények számára hatékony segítséget 
nyújtson. Működése alatt több esetben adományozott 
egészségügyi intézmények számára életmentő műsze-
reket. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek Szociális és Egészségügyi Bizottsága az alapítvány 
részére 100 000 Ft támogatást utalt át, amit a Kistarcsai 
Flór Ferenc Kórház Gyermekosztályának megsegítésére 
szántak. MEDIMA többfunkciós életmentő mobilgép 
kerül megvásárlásra a felajánlott összegből.

Ifj. Hajdú Sándor,  
a Szociális-és Egészségügyi Bizottság elnöke

Október 6.: Nemzeti Gyásznap 

 Az Isaszegi Történelmi Napok záró rendezvénye az 
Aradon 1849. október 6-án kivégzett 13 magyar tá-
bornok emlékére. 1515-kor különbusz indul a Katona-
pallaghoz a Művelődési Otthontól.

1600: Megemlékezés Harsányi Bálint sírjánál. Beszédet 
mond Nagy István, a hajdúszoboszlói Bocskai István 
Múzeum muzeológusa. A felújított sír felszentelése.

1640: Az „Emlékező angyal”, az Aradi Vértanúk Emlékfá-
jának leleplezése. Az emlékfát tervezte: Makovecz Imre. 
Készítette: Velekei József Lajos és Velekei Bálint. Énekel: 
Tolcsvay Béla énekművész és Petrás Mária népdaléne-
kes. Beszédet mond: Dúcz László őstörténet-kutató.

 Az Emlékfa felszentelése. Közreműködők: Szabó Sán-
dor tárogatóművész, a Csata Táncegyüttes, a Szent 
Márton Lovas Hagyományőrző Egyesület.

	 „Óvodások	fájának”	ültetése.	

 A tisztásról busz indul a Szoborhegy alatti területre, 
ahol a programjaink folytatódnak.

1800: Városi megemlékezés a Honvédszobornál. Műsort 
adnak a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény tanulói. Közreműköd-
nek: Petrás Mária népdalénekes, Szabó Sándor tároga-
tóművész, a Szent Márton Lovas Hagyományőrző Egye-
sület.

 Koszorúzás.

 Az est végén a Szoborhegy lábánál máglya, zene, tea, 
forralt bor és zsíroskenyér várja az érdeklődőket.
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A dm 1993. július 8-án nyitotta 
meg első üzletét Budapesten. Az el-
múlt 15 évben a diszkont drogéria 
több mint 220 üzlettel rendelkező 
országos hálózattá nőtte ki magát. 
Több mint 10 000 terméket kínál 
a szépség és az egészség jegyében, 
melyekből közel 1400 termék saját 
márka. A dm az egészségmegőrzés 
szakértőjeként széles választékot 
kínál bioélelmiszerekből, és teljes 
hálózatában árusítja a vény nélkül 
kapható gyógyszereket is.

2007 februárjában szakított 
a rövid távú akciókkal, és azóta a 
tartósan alacsony ár árpolitikát kö-
vetve garantálja, hogy a termékek 
többségének fogyasztói ára mini-
mum négy hónapig garantáltan 

nem emelkedik. Ezzel elősegítette 
a kényelmes vásárlást, és fokozta a 
vásárlók bizalmát a cég iránt.

Kedvezmények Világa törzsvásár-
lói hűségprogramjával folyamatos 
kedvezményeket kínál vásárlóinak. 
A kismamákra, mint kiemelt fon-
tosságú célcsoportjára külön is 
gondolt, mikor 2003-ban elindí-
totta nagy sikerű baba bónusz prog-
ramját, amire azóta már több mint 
85 000 kismama regisztrált.

A Családbarát munkahely és a 
Legjobb női munkahely címet is ma-
gáénak tudó vállalat immár három 
éve kampányol az egészségmegőrzés 
és a gyermekek egészséges fejlődése 

mellett. 2006-ban vásárlóival közö-
sen 15-15 millió forintot adomá-
nyoztak a Heim Pál Gyermekkórház 
Fejlesztésért alapítványnak, akik így 
új gyermeksürgősségi osztályukat 
tudták felszerelni életmentő mű-
szerekkel, valamint a Peter Cerny 
koraszülöttmentő Alapítványának, 
akik új mentőautót tudtak vásárol-
ni. 2007-ben szintén vásárlóikkal 
közösen országosan 200 óvodát tá-
mogattak összesen 40 millió forint-
tal, amit játékok vásárlására fordí-
tottak az intézmények. Idén pedig 
Együtt a mozgás öröméért címmel 
pályázatot hirdetett magyarországi 
általános iskolák részére, melynek 
célja, hogy minél több gyermek-
kel ismertessék meg a mozgás és az 

egészséges életmód 
nyújtotta örömöket, 
értékeket. A pályázat 
fővédnöke, amire or-
szágosan 347 iskola 
pályázott, Katus At-
tila aerobikbajnok 
és életmódszakértő. 
A pályázaton 40 ál-
talános iskola nyert 
egyenként 1 millió 
forint értékű sport-
szervásárlási támo-
gatást. 

A dm-ben az emberre nem csak 
mint vásárlóra tekintenek, hanem 
a társadalom aktív tá-
mogató tagjára is. A cég 
számára fontos, hogy 
mind vásárlói, mind 
munkatársai számára 
lehetővé tegye a „Mert 
itt érzem, hogy fontos 
vagyok” szlogennel való 
azonosulást.

A dm 2008. szeptem-
ber 18-án újabb üzlettel 
növelte hálózatát Isaszeg 
központjában, a Rákó-
czi utca 21. szám alatt. 

A nyitás alkalmából 3 napon keresz-
tül 20% kedvezményt nyújtottunk 
minden kedves vásárlónknak, mely 
kedvezmény a vásárlás végösszegéből 
vonódott le. Az új üzlet nyitásakor 
zenekar fogadta a vásárlókat, hostes-
seink minden vevônek lufit és rózsát 
osztottak, ezen kívül az első 2000 
vásárló ajándék pamuttáskában ré-
szesült. Az ünnepélyes pillanatokban 
megtisztelt bennünket jelenlétével 
Hatvani Miklós polgármester úr 
is, gratulált, és örömét fejezte ki azért, 
hogy az üzletben jelenleg négy fő isa-
szegi lakos kezdte meg a munkát. 

Az üzlet nyitva tartása: H–P: 
8.00–19.00, Sz.: 8.00–13.00, V.: zár-
va.

(fizetett hirdetés)

Megnyitotta új üzletét  
a dm Isaszegen
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Autómosó
M e g n y í l t !
Nyitási kedvezméNy 
augusztus 18-tól szeptember 30-ig

Autómosó 
Nagytarcsa, Petőfi utca 66.

svájci csúcstechnológiával

kefe és törölgetés nélkül

foltmentes száradás

tökéletes tisztaság

Egy valóban „nyomós” esemény
Nagy eseményre készül a Sebi GYM, immáron másodszor ren-
dezi meg a II. Női-férfi fekvenyomó Sebi GYM kupát ama-
tőr és igazolt sportoló kategóriában 2008. november 22-én 08 
órakor az isaszegi tornacsarnokban, melyre nevezni 2008. no-
vember 8-ig lehet a sportlétesítményben működő Sebi GYM-ben. 
A tornacsarnok padlóján ezen a napon a „reflektorfények” a fek-
venyomópadra irányulnak majd. Ezen a versenyen nem csak az 
nyer, aki győz, hanem mindenki, aki egyszer úgy döntött, elég 
a puhányságból, tunyaságból, és súlyzót véve kezébe az egész-
séges testmozgásnak ezt az útját választotta. Ennek az útnak 
vannak fokozatai, és a Sebi GYM ennek az útnak az egyengeté-
sét vállalta fel. Itt a Sebi GYM-ben mindenki helyet kap, azok 
is, akik – nem „babérokra” törve – csupán mozgási igényüket, 
testük fizikai szükségleteit elégítik ki és egy egészséges önbiza-
lom megszerzéséért vállalják az erőfeszítéseket. Kondicionáló 
terem, kondicionáló edzés. Nevükben hordozzák a sportmozgás 
jellegét. A konditeremben minden segítséget megkaphatunk a 
hosszú évek tapasztalatával bíró, és még most is aktívan súly-
zózó Sebestyén édesapától valamint szakedző fiától, Sebestyén 
Tamástól, aki eredményes versenyzői múlttal szakmai tudásá-
nak legjavát adva irányítja az itt folyó edzésmunkát.

Befejezésül hadd idézzem a Kr.u. 60 körül élt Juvenális ró-
mai költő tollából származó mondást, mely egészségtelen mo-
dern életvitelünkre napjainkban egyre inkább orvosság lehet: Ép 
testben ép lélek!

Bodrogi Imre, sporttárs 


