
Isaszeg Önkormányzati tájékoztató
VIII. évfolyam, 4. szám • 2009. április

Kellemes Húsvéti ünnepeket,  
hitet és reményt kívánunk minden kedves olvasónknak!

– Nagyon sokszor mondom, hogy Isaszeg is Magyar-
országon van, ezért sajnos a gazdasági válság bennünket is 
jelentősen érint. Ennek egyébként első jele az, hogy a költ-
ségvetésünk reálértékben csökkent az előző évhez képest.  
A bevételünk várhatóan nem csak az állami támogatás 
miatt csökken, hanem a területünkön dolgozó vállalkozá-
sok is kevesebb adót tudnak befizetni, hiszen az ő megren-
deléseik is jelentősen csökkentek. További problémát okoz 
majd, hogy akiknek még van munkahelyük, azoknál a cé-
geknél is recesszió alakult ki, így folyamatosan bocsátják 
el az embereket. Ezt meg fogja érezni az önkormányzat a 
szociális oldalon is, amikor a lakosok jönnek be hozzánk 
különböző támogatásokért. De ebben a helyzetben segít-
séget jelent számunkra, hogy 2008-ban város lettünk, és 
ezáltal 41 millió forint pluszbevételhez jutunk.

Természetesen mindenféle nehézségek ellenére az ön-
kormányzat költségvetését stabilnak ítélem, úgy gondo-
lom, hogy ezt az évet is kis, apróbb zökkenőkkel tudjuk 
teljesíteni. Fejlesztési elképzeléseink idén tárgyiasulni fog-
nak, tehát amikor az interjú készül, két nagy elnyert pá-
lyázatunk – iskolabővítés, szennyvíztisztító – esetében 
ütemterv szerint haladunk.

– Tudósítottunk arról, hogy aula kialakításával épül fel 
az új iskolarész. 

– Terveink szerint korábban, már május 31-én befeje-
ződik az idei tanév a Damjanich Iskolában, és onnantól 

fogva elkezdődnek a kivitelezési munkálatok. Korábban 
döntött a testület, hogy az új szárnyban egyfajta közössé-
gi tér kialakítására sor kerülhessen, de miután már konk-
rét számadatokat tudunk a bekerülési költségeiről, az aula 
által nyert terület nagysága aránytalanul sokba kerülne 
egyrészt, másrészt az így megmaradó pénzt a régi épület 
még magasabb fokú felújítására költenénk, vagy más pá-
lyázatokon önrészként használnánk fel. Tehát így az ere-
deti tervek szerint épül fel az új rész.

– A jelenlegi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep 
a későbbiekben várható szennyvízmennyiséget nem képes 
már fogadni.

– A szennyvíztisztítóval kapcsolatban most folyik a 
tervezés, amire elnyertük a 28 millió forintot. Amennyiben 
elkészülnek a tervek, meglesznek a szükséges dokumentu-
mok, még ez évben beadjuk a második fordulóra is a pá-
lyázatot, amit reményeink szerint sikeresen bírálnak el, és 
megépülhet a szennyvíztisztító.

– A bölcsőde bővítésére is adtunk be pályázatot.
– Erről azt tudom elmondani, hogy nagy öröm érte vá-

rosunkat, bár nem az önkormányzati intézménnyel nyer-
tünk. A SZISZI 250 millió forintból építhet fel egy bölcsô-
dét, amihez ezúton is szeretnék gratulálni az alapítvány 
elnökének, Keresztúri Sándornak, és az intézmény igazga-
tójának, Keresztúri Jusztinának. Amennyiben megépül a 
bölcsôde, lehetőség nyílik arra, hogy minden isaszegi gyer-

Kilátásaink a válság közepette
Beszélgetés Hatvani Miklós polgármesterrel

Polgármester úr az elmúlt években 2007-et a tervek, 2008-at az átmenet évének nevezte a már látható eredményekkel. 
Az elmúlt év januárjában, illetve az év végi közmeghallgatáson tájékoztatta a polgárokat az elmúlt év legfontosabb állo-
másairól és a 2009-es esztendő terveiről is. Ismerjük az ország általános állapotát, az önkormányzatok nehéz helyzetét, 
amit súlyosbított a pénzügyi-gazdasági krízis, amelynek hatásait már a saját bőrünkön is érezzük. Arról kérdezem a város 
első emberét, hogy Isaszeg fejlődését, az előre vázolt beruházások megvalósulását mennyiben érinti mindez, mire számít-
hatunk eme válságos időben. 

Ma van húsvét napja, második hajnala,
Melyben szokott járni az ifjak tábora. 
Serkenj fel ágyadból, cifra nyoszolyádból 
Add ki hímesedet arany kosaradból. 
Add ki most szaporán, ne késsünk sokáig, 
Hogy a mi seregünk mehessen tovább is. 
Hogyha belôle bár kettôt-kettôt kapunk, 
Finom rózsavízzel szépen meglocsolunk!

Vízbevetô hetfű nekünk is úgy tetszik: 
Látjuk az utcákon, egymást hogy öntözik. 
Öntünk gazdát, asszonyt kedves leányával: 
Várunk piros tojást, de azt is párjával. 
Ha párjával adják, meg fogjuk köszönni, 
Ha párral nem adják, nem fogjuk elvenni.

Népi locsolóversek
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mek el legyen látva, illetve a lakosságnak választási lehe-
tősége lesz az állami és a magánintézmény között. Nagyon 
fontos, hogy ez a pénz is városunkba jön, Isaszeg gyara-
podik általa.

– A lakosságot leginkább talán a közutak építése, fel-
újítása érdekli. 

– A belterületi utakkal kapcsolatban nemrégiben kap-
tuk meg az értesítést, hogy a pályázat műszaki tartal-
ma megfelelt, az utak építésének szükségességét sem ki-
fogásolták meg, de sajnos forráshiányra hivatkozva nem 
részesítették támogatásban. Így most az önkormányzat 
saját forrásokat fog keresni, vélhetőleg a hitel felvételét is 
meg kell céloznunk. Itt szeretném megemlíteni, hogy az 
idei évben éppen kiírás előtt áll tíz utca magas fokú javí-
tása, ami annyit jelent, hogy 40 cm betondarálékkal fog-
juk borítani az utcákat, ez lesz a későbbi aszfaltozásnak 
az alapja. Erre is kiírtuk a közbeszerzést, várjuk az aján-
latokat, hogy az első félévben elvégezhessük. Az év má-
sodik felében pedig – hitel felvételével – elkezdjük azoknak 
az utcáknak az aszfaltozását, amelyekhez kész tervekkel 
rendelkezünk. Képviselőtársaim fel fogják keresni az adott 
körzetben élőket, és a régi, megszokott szabályok szerint, 
ahol megfelelő aláírás összegyűlik, az ott lakók hozzá-
járulásával, azt az utcát elkezdjük aszfaltozni.

– Korábban említettük, hogy az Isaszegen átmenő főút-
vonalak állami hozzájárulásból megépülnek.

– A legutolsó információm alapján tavasszal elkészül 
a Nagytarcsától Isaszeg felé vezető út, ami teljesen új asz-
faltréteget jelent. Ez magába foglalja a körforgalmat is a 
katolikus templomnál. Az eredeti tervektől eltérően sajnos 
az önkormányzatnak is hozzá kell járulni ahhoz, hogy 
megépüljön a körforgalom, mert forráshiányra hivatkozva 
az államilag finanszírozott részből ez kikerült. Viszont az 
önkormányzat úgy ítéli meg, hogy a balesetmentes közle-
kedés érdekében régi problémát orvosolunk a körforgalom 
megépítésével, ráadásul sokkal szebbé tesszük a városké-
pet. Reményeink szerint 2009. május 31-ig átadásra is ke-
rül.

A körforgalomtól Gödöllőig terjedő útszakasz felújítá-
sának is már tulajdonképpen a befejezésénél kellene jár-
nunk, de itt is időbeni csúszások vannak, amelyek nem 
rajtunk múlnak, hiszen ezek állami beruházások. Kép-
viselő-testületünk annyit tudott elérni a lobbizás erejével, 
hogy egyáltalán megépülhessen ez az út. Bízom benne, 
hogy a jelenlegi gazdasági recessziónak nem esik áldo-
zatául, és év végéig ez az útszakasz is megépül. Az ön-
kormányzat magára vállalta két jelzőlámpás gyalogos 
átkelőhely kialakítását az Aulich és a Tóth Árpád utcák-
nál, a református templom előtt pedig egy kisebb parkoló 
megépítését.

– Láttam földmérő mérnököket a Dányba menő úton is.
– Valóban, a már említett útfelújítási munkának a 

gyakorlati részét végzik Dány irányában is, ami az Isaszeg 

táblánál be fog feje-
ződni. A magunk 
részéről örülünk az 
eredménynek, mi-
szerint a saját útja-
ink legyenek felújít-
va, amit elsősorban 
mi, isaszegiek hasz-
nálunk. Természe-
tesen nagyon szí-
vesen segítem dányi 
kollégámat közös 
projektben a Dány felé menő további útszakasz felújítá-
sában. 

– Azt halljuk a már megépült utakról, hogy most, így tél 
végén elég rossz állapotban vannak.  

– Valóban nagyon sok helyen romlanak ezek az utak. 
Mi a Budapesti Műszaki Egyetem mérésével igazoltuk a 
kivitelező felé a hiányosságokat, aminek látható következ-
ményei vannak. Megállapodást írtunk alá, aminek nem 
történt meg a teljesítése, ezért valószínűleg bírósági perben 
fog eldőlni, hogy kinek mit kell végrehajtania. 

– A vasúti csomópont felújításának, a vasútállomás 
és környéke rendbetételének nagyon örültek volna az itt 
élők.

– Nagyon szerette volna a Képviselő-testület eredmény-
re vinni azt a pályázatot, ami első nekifutásra nem sikerült. 
De bízunk abban – mint az iskola és a szennyvíztisztító pá-
lyázatok esetében –, hogy második nekirugaszkodásra ez 
kedvező változást hoz. Azóta már csatlakozott a BKSZ-hez 
az Önkormányzat, mert ez előnyt jelentett volna az első 
elbírálásnál is. Ezt a hiányosságot pótoltuk, úgyhogy a 
pályázat újra kiírása esetén, a második fordulóban meg-
van a nyerési esélyünk.

– További elképzelések, tervek, gondolatok.
– Az általános településrendezési tervünket most módo-

sítjuk. Ennek során igyekszünk Isaszeg külterületén olyan 
pontokon kijelölni iparterületeket – jelenleg csak Szent-
györgypusztán van ipari zóna –, ami a legközelebb esik 
a körgyűrűhöz, és a megközelítéséhez nem kell bejönni a 
városba, hogy a lakosság életét ne terheljük még nagyobb 
forgalommal. Tervezzük egy kisvárosi belső kialakítását, 
amiről a későbbiekben adok részletesebb tájékoztatást.

A wellness területről továbbra sem mondtunk le, folya-
matosan keressük a befektetési lehetőségeket, akár termál-
fürdő, strand kialakításával. Több céggel tárgyaltunk, de 
sajnos a gazdasági válságra való hivatkozással két partner 
is felállt a tárgyalóasztal mellől. Bízunk benne, hogy át-
pörög a világon, az országon ez az időszak, és újra napi-
rendre kerülhet ez a téma.

Több alkalommal kerestek meg olyan befektetői elkép-
zeléssel, miszerint bevásárlóközpont épüljön a városban. 
Erről is folyamatosan tárgyalunk, mert a lakosság jobb ki-

A lap kiadója az LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Szilárdi László. Szerkesztô: Dr. Székelyné Opre Mária.  
Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea. Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi út 45. • telefon: 28/583-111  

e-mail: hivatal@isaszeg.hu • web: www.isaszeg.hu 
A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva.  

Hirdetésfelvétel: a 70/387-2694 telefonszámon vagy a szekely.opremaria@gmail.com e-mail címen minden hónap 20-áig.
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szolgálását, jobb ellátását tudnánk biztosítani. Ugyanak-
kor örökzöld vita, hogy kivel teszünk jót, mert a lakosság 
érdekei mellett – a nagy multinacionális cégekkel szemben 
– a helyi vállalkozók védelmét is szem előtt kellene tartani. 
Végül is azt gondolom, amennyiben megfelel a törvényi 
feltételeknek egy cég, akkor idejöhet, hiszen Magyarorszá-
gon szabadverseny van.

Szeretném elmondani, a tárgyiasult fejlesztések meg-
jelenése mellett nagyon fontos, hogy az itt élők minden-
napjait könnyebbé tegyük, az igényeket tudja a városve-
zetés kiszolgálni. Bízom benne, hogy kollégáim mind a 
hivatalban, mind a közintézményeinkben kellő tisztelettel 
és szeretettel viszonyulnak városunk lakóihoz, és hogy az 
általunk szervezett rendezvények színvonala, érdekessége 
elnyeri az itt élők szimpátiáját, tetszését. Örömhírként em-
lítem meg, amikor ez a lap az Önök kezébe kerül, a Test-
vértelepülések I. Fesztiválja zajlik Isaszegen, aminek teljes 
költségét uniós pályázaton nyert pénzből tudtuk finanszí-
rozni.

Természetesen intézményeink működtetésére, karban-
tartására is fokozottan odafigyelünk. Folyamatosan keres-
sük a pályázati lehetőségeket ezen a területen is. De azt kell 
mondanom, ebben az évben elsődlegesen az utakat, azok 
állapotát szeretnénk javítani, fejleszteni amellett, hogy 
a korábbi időszakban készült utak hiteleit az önkormány-
zat pontosan törleszti, ezek jelentősen nagy terhet képez-
nek. 

Végezetül azt kérném városunk lakóitól, ahogy eddig 
is szinte minden alkalommal, közös összefogással tegyük 
még élhetőbbé városunkat, Isaszeget. A bajban, a nehéz 
időszakokban erre van szüksége, és nem az ellentétek ki-
élezésére vagy az önsajnálatra. Ne adjuk fel, mert a befekte-
tett munka eredménye rövidesen látszani fog. Megértésü-
ket kérem, hiszen Isaszeg mindenképpen, a válság ellenére 
is fejlődik és fejlődni fog!

Dr. Székelyné Opre Mária

Tájékoztató 
a Képviselô-testület márciusi ülésén hozott döntéseibôl

•	A	Testület	a	két	ülés	között	történt	fontosabb	események-
ről, intézkedésekről szóló polgármesteri tájékoztatót tu-
domásul vette, a megtett intézkedéseket jóváhagyta.

•	A	 Damjanich	 Iskola	 bővítési,	 felújítási	 munkálatainak	
megkezdése miatt a 2008/09-es tanév rendjétől történő 
eltérést és az éves munkaterv módosítását a következő 
tartalommal fogadta el a Testület:

 A 2008/09-es tanév szorgalmi részét 2009. május 31-én 
a törvényben előírt 181 tanítási nappal fejezi be. 2009. 
június 15-ig biztosítják a tanulók napközbeni ellátását.

 A ballagási ünnepség időpontja: 2009. május 30.
 A tanévzáró ünnepség időpontja: 2009. június 15.
•	A	Polgárőrség	Bűnmegelőzési	és	Önvédelmi	Egyesület,	a	
Péceli	Rendőrőrs	 Isaszeg	városában	végzett	 tevékenysé-
gét, a Jókai Mór Városi Könyvtár és a Dózsa György 
Művelődési Otthon 2008. évi beszámolóját elfogadta a 
Testület. A könyvtár és a művelődési otthon 2009. évi 
munkatervét jóváhagyták azzal a feltétellel, hogy a költ-
ségvetésben meghatározott előirányzatokat nem lépik 
túl. Hozzájárult a Testület a két intézmény érdekeltség-
növelő pályázatának benyújtásához.

•	Isaszeg	Város	Önkormányzatának	2009.	évi	közbeszer-
zési tervét elfogadták.

•	Az	 önkormányzat	 emelt	 szintű	 útkarbantartási	 fel-
adatokat kíván elvégeztetni a település nehezen járható 
földútjai állapotának javításával 4,00 m útszélességben, 
darált beton felhasználásával, a környezethez igazodóan 
változó magasságban, alsó réteg durva, felső réteg finom 
konzisztenciájú anyaggal (átlag 40 cm vtg.) az alább fel-
sorolt utcákban: Táncsics utca (Belsőmajori és Kodály u. 
közötti szakasz): 355 fm, Kodály Zoltán utca: 520 fm, 
Bartók Béla utca: 520 fm, Erkel Ferenc utca: 414 fm, Batt-
hyány utca: 520 fm, Nap utca: 413 fm, Botond utca: 214 
fm, Felsőerdősor utca: 640 fm, Virág utca: 300 fm, Név-
telen köz (Batthyány és Kodály u. között): 284 fm.

 Szilárdi László, 
 az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke

Tisztelt Polgárok !
A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatja a lakosságot, 
hogy a városban felmérést végeznek igazolvánnyal és meg-
bízólevéllel ellátott személyek, az alábbi témákban:
•	 háztartási	 költségvetési	 és	 életkörülmény	 adatfelvétel	

(havi gyakoriságú),
•	 munkaerő-piaci	felmérés	(havi	gyakoriságú),
•	 a	lakosság	utazási	szokásai	(negyedéves	gyakoriságú).

A felvételek célja, hogy a mindenkori kormányzat ré-
szére megbízható adatokat szolgáltasson a lakosság jö-
vedelmeiről, kiadásairól, lakáshelyzetéről, valamint ösz-
szehasonlításra alkalmas adatokat biztosítson az ország 
munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatottságról és a 
munkanélküliségről, továbbá utazási és közlekedési szo-
kásairól is.

Az adatfelvételek reprezentatív jellegűek. A felvételek-
be bevont háztartások kiválasztása véletlen mintavétellel 
történik.

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató az iparűzési adóbevallás  
benyújtásához

Tájékoztatjuk a Tisztelt Vállalkozókat, hogy a 2008. évi  
iparűzési adóbevallás benyújtásának határideje 2009. 
május 31. Felhívjuk figyelmüket, hogy a www.isaszeg.
hu honlapon bevalláskitöltő program található. Kérjük, 
amennyiben lehetőségük van rá szíveskedjenek ezt alkal-
mazni, illetve a hivatali ügyintézés segítése érdekében a ha-
táridőt betartani.

A	szükséges	nyomtatvány	beszerezhető	a	Polgármeste-
ri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában is, illetve kérésre ki-
postázzuk. Együttműködésüket köszönjük. 

Adóiroda

�

�
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Isaszeg Város Önkormányzata  
pályázatot hirdet Isaszeg város közigazgatási  

területén működő valamennyi intézmény  
és egyház részére, nyári szabadidős programok  

támogatására.

A pályázati keretösszeg: 1 200 000,– Ft.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a résztvevők számát, korát,
– a táborozás, program időpontját, helyét, időtartamát
– csoportok esetében azok számát,
– a táborozás 1 fő/nap költségét,
– rövid leírást a programról, annak teljes költségéről és a 

költségviselés arányairól, 
– a megpályázott összeget.
Határidők:

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. április 9. 
(csütörtök) 10.00 óra.

A pályázatokat az Oktatási, Művelődési és Sport Bizott-
ság bontja és tárgyalja meg előzetesen, és tesz javaslatot a 
Képviselő-testületnek az elbírálásra.
Egyebek:

A	pályázatokat	zárt	borítékban	a	Polgármesteri	Hivatal	
titkárságán kell leadni Kóczánné Tóth Évánál. Cím: 2117 
Isaszeg, Rákóczi utca 45.

A borítékra legyen ráírva: Pályázat nyári szabad-
idős program támogatására.

Polgármesteri Hivatal

Isaszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
isaszegi székhelyű civil szervezetek  

(egyesületek, alapítványok) támogatására.

A pályázati keretösszeg: 1 500 000,– Ft.

A pályázatokat pályázati adatlapon kell benyújtani, amely 
letölthető a www.isaszeg.hu honlapról, vagy személyesen 
átvehető	a	Polgármesteri	Hivatal	ügyfélszolgálati	irodáján,	
vagy a titkárságon. 
Határidők:

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. május 11. 
(hétfő) 9.00 óra.

A pályázatokat az Ügyrendi és Kommunikációs Bizott-
ság bontja fel és tárgyalja meg előzetesen, és tesz javaslatot 
a Képviselő-testületnek az elbírálásra. 
Egyebek: 

A	pályázatokat	zárt	borítékban	a	Polgármesteri	Hivatal	
titkárságán kell leadni Kóczánné Tóth Évánál. Cím: 2117 
Isaszeg, Rákóczi utca 45.

A borítékra rá kell írni: Civil pályázat.
A pályázatról bővebb információ kérhető Szilárdi Lász-

ló, bizottsági elnöktől a 06-70/387-2696-os telefonszá-
mon.

A támogatásokat a szervezetek kötelesek 2009. évben 
felhasználni, a megkapott összeggel és a számlák másola-
tával	a	Polgármesteri	Hivatal	házi	pénztárában	elszámol-
ni.

Polgármesteri Hivatal

Pályázati felhívások

�
Szépen magyarul – szépen emberül

Nagyon fontosnak tartom, hogy tanítványaimat az anyanyelv szeretetére, 
annak igényes művelésére neveljem, hiszen nyelvhasználatunk jellemünk-
ről, műveltségünkről árulkodik. 

Mint német – orosz – magyar szakos tanár, úgy gondolom, szükséges az 
idegen nyelvek ismerete, hiszen az „híd” más népekhez, kultúrákhoz. Ám 
az anyanyelv helyes használata az ember szent kötelessége. 

Fontos szépen, helyesen beszélő, az anyanyelvi kultúra területén is igé-
nyes embereket nevelni. E célt szolgálja az általános iskolák Szép Magyar 
Beszéd Versenye, amelynek a Klapka György Általános Iskola és AMI is rend-
szeres résztvevője. 

Örömömre szolgál, hogy egyre több diák méri össze képességeit e terü-
leten, s tesz tanúbizonyságot arról, hogy – bár nem is olyan könnyű, mint gondolnánk – szépen beszélik anyanyelvün-
ket. 

Helyi fordulónkat decemberben rendeztük meg huszonnyolc tanuló részvételével. A zsűrinek valóban nehéz dolga volt. 
A győztesek Fodor Gergő és Fodor Balázs 6.a osztályos diákok lettek, így ők jutottak tovább a körzeti fordulóra, amelyre 
február 10-én, Szadán került sor. 

Jó volt látni és hallani, hogy rengeteg diák tartja fontosnak anyanyelvének helyes művelését, gondozását.
A délelőtt gyorsan elrepült, s mi izgatottan vártuk a zsűri döntését. Nagyon büszke voltam tanítványaimra. Fodor 

Gergő egy szép emléklapot kapott, s az 5–6. évfolyamok versenyében Fodor Balázs lett az első.
Február 25-én, a Klapka György Általános Iskola és AMI által rendezett Benedek Elek Meseíró és Meseillusztrációs Verse-

nyen a 6.a osztály 22 fővel vett részt, s a 6–7–8. osztályos kategóriában elhozta az első négy helyezést.
Legközelebb a Csömörön megrendezendő mese- és versmondó versenyre készülünk.
A cél mindvégig ugyanaz: az anyanyelv szeretetére nevelni, rámutatni annak szépségeire, gazdagságára.

Kurunczi Imréné, tanár, Klapka György Általános Iskola és AMI
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A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:
Urnasírhely, urnafülke: 10 év; földbe temetett koporsós 
sírhely: 25 év; kripta, kriptásított sírhely: 60 év.
Ezáltal az 1998-ban vagy előtte váltott urnasírok, az 
1983-ban vagy előtte váltott földbe temetett koporsós sír-
helyek és az 1948-ban vagy előtte váltott kripták 2008. 
december 31-én lejártak.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999 évi XLIII. 
Törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Kormány-
rendelet 18.§ (5) kimondja, hogy a rendelkezési jog gya-
korlása megszűnik, ha a használati idő meghosszabbítás 
hiányában lejár. Ugyanez a rendelet 21.§ (1) bekezdése pe-
dig kimondja, hogy a sírjellel, „síremlékkel” az rendelkezik, 
aki a temetési hellyel rendelkezik. (2) Ha a rendelkezési jo-
gosult a sírhely lejárta után, a sírjel, „síremlék” elszállítá-
sáról nem intézkedik, a türelmi idő lejárta után, hat hónap 
elteltével a temető tulajdonosa értékesítheti.

Tehát aki nem váltja újra a sírhelyet, az hat hónap után 
lemond a síremlékről is. Az újraváltás lehetőségéről Ecseri 
Pál temetőgondnoknál lehet érdeklődni (30/305-8962).

Kérjük a tisztelt sírhelytulajdonosokat, hogy a kellemet-
lenségek elkerülése érdekében a lejárt sírhelyeket váltsák újra, 
vagy ha nem tartanak rá igényt, jelezzék a temetőgondnok-
nál. Együttműködésüket és megértésüket köszönjük.

Továbbá: A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 
évi XLIII. Törvény 6.§ (4) előírja, hogy minden temetőtu-
lajdonos szabályzatot készítsen. Mivel a törvény alkotója 
tudja, hogy minden településen mások a helyi lehetősé-
gek, és a kialakult szokások, ezért ezeket szabályzatba kell 
foglalni. Ezt a szabályzatot mi is megalkottuk, amelynek 
a leglényegesebb pontja, ami a sírhelytulajdonosokra vo-

natkozik, az a temetőben végzendő munkák, és a síremlék 
állításával kapcsolatos szabályok.

A sírgondozás nem tartozik a temetőben végzendő 
munkák fogalmába, csak síremlékkel kapcsolatos felújítás, 
faültetés, síron túl eső növények ültetése, pad elhelyezés 
stb. Ezek a tevékenységek engedélykötelesek.

A síremlékállítási engedélyt az új síremlék megrendelése 
előtt kell megkérni. Ennek fontossága: 
– A sírhely méretének megvizsgálása, és az új síremlék 

méretének megállapítása.
– A sírhely megváltásának érvényességi időtartama.
– A sírhely feletti rendelkezési jogosultság megvizsgálása.
– A munkálatokat végző vállalkozó, cég megfelelő szak-

képesítés és engedély meglétének megvizsgálása. 
A szabályzat vonatkozik minden temetőlátogatóra, 

minden temettetőre, sírhely felett rendelkezőre, minden 
vállalkozóra vagy cégre, aki a temetőben vállal munkát.

A szabályzatban foglaltak be nem tartása szabálysér-
tésnek minősül.

 Gulyka József Ecseri Pál
 c. prépost esperes plébános temetőgondnok 

Az isaszegi római katolikus egyházközség temetővel kapcsolatos tájékoztatója

�
Olvasói levél

Felelősek vagyunk

Wass Albert gondolatával kezdeném, mely szerint: „Mi 
magunk is felelősek vagyunk ezért a világért, mint ahogy 
apáink és nagyapáink is felelősek voltak.” 

Elgondolkodtató szavak, valóban felelősek vagyunk 
akkor is, ha cselekszünk, és gyakran akkor is, ha nem te-
szünk meg valamit, szükség esetén nem szólalunk meg.

 A demokrácia természetes velejárója, hogy egy ország-
ban sokféle vélemény létezik, ez jó dolog, vitákat vált ki, ez 
viszi előre a világot. A vita a különböző nézetek ütközteté-
se, mely kulturált emberek között nem fajul el. Vitatkozni 
csak szemtől-szemben, nyíltan, véleményünk vállalásával, 
a másik fél meghallgatásával lehet. A vita lehet szűk körű 
és lehet nyílt, de nevünk vállalása elengedhetetlen.

 Nem árt elgondolkodni azon, hogy milyen állapotban 
van az ország. A válság környezetünkhöz képest jobban 
sújt bennünket, hiszen egy gazdaságilag legyengült or-
szágban élünk. Mostanában csodát nem várhatunk, bár 
mindannyian szeretnénk, ha Isaszeg egyre nagyobb mér-
tékben fejlődne, épülne, szépülne. Lehetőségeinket azonban 
nem szabad szem elől téveszteni. Lehet, hogy tévedek, de 

véleményem szerint egy kisvárosban az elsődleges cél a vá-
ros érdeke kell, hogy legyen, nem az aktuális nagypolitikai 
csatározások utánzása. 

 Nehéz helyzetben vagyunk, és a nehéz helyzeteket csak 
összefogással lehet megoldani, ehhez azonban jót akaró 
emberekre van szükség. 

 Isaszeg életében volt olyan időszak – bizonyára min-
denki emlékszik rá –, amikor olyan mértékű békétlenség 
uralkodott, ami talán azelőtt még soha. A postaládák nem 
győzték nyelni a különféle gyalázkodó küldeményeket, 
csak kapkodtuk a fejünket. A felpaprikázott hangulatban 
emberek tettlegességig egymásnak estek. Nem volt kelle-
mes időszak, de szerencsére elmúlt, és nem hittem, hogy 
bárki visszakívánná. Azonban ismét feltűntek postalá-
dánkban olyan írások, melyek ezt a hangulatot idézik. 

 Bizony, a mi felelősségünk, hogy hagyjuk-e ismét el-
uralkodni a viszályt, vagy felismerjük, hogy az értelmes, 
városunk fejlődését szolgáló összefogás többre vezet, és a 
magunk lehetőségeihez mérten teszünk érte. 

Komlós Péterné



6

A Dózsa György Művelődési Otthon áprilisi programja

Április 3. péntek
12.00: 1849 méteres emlékfutás a Szent Márton kúttól a Szo-

borhegyig – az Oktatási Művelődési és Sportbizottság szer-
vezésében.

Április 4. szombat
10.00: 1849-es Emlékkápolna avatása az isaszegi Szlovák Ki-

sebbségi Önkormányzat szervezésében.
Múzeum
16.00: Ólomkatona-kiállítás megnyitója az isaszegi Múzeum-

barátok Köre szervezésében.
Dózsa György Művelődési Otthon
18.00: Petőfi Sándor: „A helység kalapácsa” eposzparódia a 

Forrás Színház előadásában.
Április 5. vasárnap
Isaszegi csata teljesítménytúrák (részletek 12. odalon).
Dózsa György Művelődési Otthon
14.00: Testvértelepülések I. Fesztiválja keretében: Testvérváro-

sok gálaműsora (részletek a műsorfüzetben).
Isaszegi Gábor Dénes Oktatóközpont területe
14.00–17.30: „Időutazó történelmi tábor” (Árpád-, lovag-, tö-

rök-, Rákóczi kor). „Huszárkonyha” – főzőbemutató.
15.00–17.00: „Másképp a szabadságharcról…” nemzetközi 

konferencia a Határontúli Magyar Emlékhelyekért Alapít-
vány szervezésében.

Szabadságtörekvések Emléktemploma – református 
templom
17.45: Koszorúzás.
18.00: Megemlékezés. Igét hirdet: Bajusz Árpád református lel-

kész. Beszédet mond: Szendrő Dénes, az isaszegi Múzeum-
barátok Körének elnökségi tagja.

kb. 18.30: Fáklyás felvonulás indul a szentgyörgypusztai Kő-
kereszthez gyalogos és lovas hagyományőrzők felvezetésével. 
Menet útvonala: Esze Tamás utca – Mátyás király utca – 
Dányi út – Szentgyörgypuszta.

Kőkereszt
Emlékest és koszorúzás. Beszédet mond: Dr. Virág Gábor törté-
nész, Kishegyes. Közreműködnek: Csata Táncegyüttes; Pannónia 
Néptáncegyüttes, Kistarcsa; Szent Márton Lovas Hagyomány-
őrző Egyesület. Az estet táncház és „katonai hadtáp” zárja.
Április 6. hétfő
Isaszegi Gábor Dénes Oktatóközpont területe
09.00–12.00: „Másképp a szabadságharcról…” nemzetközi 

konferencia a Határontúli Magyar Emlékhelyekért Alapít-
vány szervezésében.

Szoborhegy alatti szabadtér:
– Történelmi korszakok szövetségeinek bemutatói (Árpád-, lo-

vag-, török-, Rákóczi kor). 
– Katonai próbatételek a bátrabb nézők bevonásával.
13.30–14.15: „Mátyás király bolondos bolondja” címmel a 

Maszk bábszínpad előadása.
14.15–14.30: Térzene – Dányi Ifjúsági Fúvós Zenekar.
Katonapallag
13.00: Ünnepi megemlékezés és koszorúzás.
Múzeum
14.00: „Magyar – lengyel barátság napja” – koszorúzás.
Városháza
14.50: Térzene és koszorúzás 
15.00: Harangzúgás, katonai és népi hagyományőrzők – fúvós-

zenekar díszfelvonulása indul a Szoborhegyhez.
Szoborhegy alatti szabadtér:
– Katonai díszszemle, falusi életképek (közreműködők: Pannónia 

táncegyüttes, Kicstarcsa; Muharay Elemér Népi Együttes, Bag; 
Csata Táncegyüttes, Isaszeg; Isaszegi Asszonykórus; Csatan-
goló Tánccsoport), csatabemutató, melyet hadtörténész közve-
tít. Beszédet mond Hatvani Miklós polgármester. 

Szoborhegy – Honvédszobor
– Ünnepélyes koszorúzás katonai tiszteletadással, fúvószene-

kar közreműködésével.

Tervezett programkínálat
Április 2., 8.00–13.00: Általános iskolai beiratkozás (Dam-

janich és Klapka iskolák).
Április 3., 13.00–18.00: Általános iskolai beiratkozás 

(Damjanich és Klapka iskolák).
Április 11.
14.00: Megemlékezés a Tóth Árpád emléktáblánál a Költé-

szet Napja alkalmából. Közreműködik a Gaudium Car-
minis Kamarakórus.

16.00: Húsvéti kézműves foglalkozás. 
 „Táncba hívó” – élő zenés táncházsorozat kezdőknek, 

haladóknak egyaránt.
Április 18.
10.00–12.00: Üdülőövezet közgyűlése.
16.00–19.00: Exodus koncert a Pünkösdista Egyház szer-

vezésében.
Április 21., 18.00: Pörzse Sándor-est a Jobbik Magyaror-

szágért Mozgalom szervezésében.
Április 24., 10.00–15.00: Babaruha börze. Jelentkezés: Laci 

Anna (20/391-6683).

Április 25., 13.00–16.00: Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köré-
nek közgyűlése.

Április 26.
15.00: Táncba hívó. 
16.00: A textil varázsa	–	Patchwork-kiállítás	megnyitó.
Májusi előzetes
Május 1.: Májfaállítás.
Május 3.: A Csata Táncegyüttes Anyák napi műsora.
Kiállítások
Április eleje: Tavaszi Emlékhadjárat kiállítás.
Április 26 – június 2.: A textil varázsa	–	Patchwork-kiállítás.
Szolgáltatások
Április 6., 18.00: KRESZ tanfolyam – jelentkezés, tájékoz-

tatás.
A.S.A ügyfélszolgálat legközelebbi időpontja: május 11. 

11.00–13.00.
Csoportjaink fellépései
Április 18.: A Gaudium Carminis Kamarakórus Egerben.
Április 18-27.: A Csata Táncegyüttes törökországi vendég-

szereplése az Izmíri Gyermekfesztiválon.

Isaszegi Történelmi Napok (április 3–6.)
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Március 15. elôestéjén, szabadságunk ünnepén
Március 14-én, szombaton este hagyományőrző, egyben megújuló összejövetellel – télűző fáklyás felvonulással köszön-
töttük az eljövendő tavaszt. A közös együttlét célja volt – a varázsláson túl – az életmentő jó hangulat, közös öröm, fel-
töltődés. Velünk tartott Téli Bözse is – a kiszebaba, aki heves táncot járt a magasban. Őt a délutáni kézműves foglalkozá-
son hívták életre alkotó kedvű munkatársaim. Ideje volt a télbúcsúztatónak, tavaszköszöntőnek, mivel igen sanyargatnak 

bennünket már a magas gázszámlák. Igyekeztünk komo-
lyan venni dolgunkat, így nagy csinnadrattával: dobokkal, 
kereplőkkel, népi rigmusokkal, jó ízű zenével – a Túlpart 
zenekar támogatásával – hangoskodtunk. Segítségül hívtuk 
a tüzet, több mint 180 fáklya fényével és a nagy máglya 
tüzével űztük-űztük a telet. Téli Bözse, a máglya rítusos 
körbetáncolása után hamar lángra lobbant a tűz ölelésé-
ben. A kiváló talpalávaló muzsikaszónál, táncos lábú kollé-
gánk, Kővágó Zsolt mellett nem lehetett csak úgy álldogálni, 
így aztán aki bírta, vígan velünk tartott az örömtáncban, 

a csillagfényes, hideg éjszakában. Az illatos forralt bor, a jó tea és a finom zsíros kenyér 
kiválóan kerekítette a hangulatot. Aki ott volt, jól járt: megérintette a tavasz öröme, aki 
nem hiszi, járjon utána…

Az 1848-as forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján városunkban a tör-
ténelmi emlékhelyek zarándokhelyekké váltak. Gyalogosan, buszokkal, kerékpárokkal 
tömegek tisztelték meg Isaszeget, mint a régió kiemelt történelmi emlékhelyét. Az ün-
nepélyes megemlékezéseket a Szabadságtörekvések Emléktemplománál 9.30-kor Bajusz 
Árpád református lelkész ünnepi beszédével, és a Klapka Iskola tanulóinak közremű-
ködésével, koszorúzással zártuk. A városi ünnepségen nagyon sokan jelentek meg a 
Szoborhegyen a szabadságharc jelképénél, a Honvédszobornál. A történelmi pillanato-
kat dr. Busai György, városunk jegyzőjének köszöntője és a Damjanich János Általános 

Iskola tanulóinak színes műsora idézte fel. Az emlékezés méltóságához hozzájárult Nemcsics Kinga népdalénekes és Szabó 
Sándor tárogatóművész közreműködése is. Befejezéseként pártok, civil szervezetek és intézmények hosszú sora helyezte el 
a tisztelet koszorúit a szobor lábazatánál. A tárogató hangjaival kísérve indultak haza az ünneplők, kirándulók, amikor 
az eső is cseperegni kezdett az 1848. március 15-i eseményekhez hűen…

Verseczkyné Sziki Éva

Fényképek: Kalocsai Richárd
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Fesztiválváros lettünk

Talán már szájról szájra terjed a hír városunkban, hogy va-
lami „világraszóló” eseményre kerül sor április hónapban. 
Egy őszi képviselő-testületi határozat jóváhagyta, hogy 
adjon be Isaszeg pályázatot az Európai Bizottság „Európa 
a polgárokért” programjára. A december 1-jén elindított tá-
mogatási kérelmünk az „Aktív polgárokat Európának” al-
programon belül, a testvérvárosok polgárainak találkozói 
pályázati típusban került kidolgozásra.

Városunk két székelyföldi településsel – Csíkszent-
mártonnal és Csíkkozmással – az 1990-es évek óta, a len-
gyelországi Bojanówval, a drávaszögi Csúzával, a bácskai 
Kishegyessel pedig az elmúlt években létesített partnerségi 
viszonyt. A felvidéki Kenyheccel – kétirányú látogatások 
után –, kölcsönös szándék áll fenn hasonló kapcsolat lé-
tesítésére.

Mint az utóbbi négy testvérkapcsolat kezdeményezője 
és tető alá segítője, úgy gondoltam, hogy a több kétoldalú 
együttműködést célszerű lenne magasabb szintű, több-
oldalú kapcsolattá fejleszteni. Ezért álmodtuk meg felesé-
gemmel, és dolgoztuk ki a Testvértelepülések I. Fesztiváljá-
nak a tervezetét, amely mellé a város vezetői támogatólag 
odaálltak. A vízió szerint a művészet, a hitélet, az okta-
tás és a gazdaság területén adunk lehetőséget arra, hogy 
a hét település megmutathassa értékeit, öregbítve ezáltal 
Isaszeg hírnevét itthon s határainkon túl. Az elképzelést 
a legmesszebbmenően összehangoltuk az Isaszegi Törté-
nelmi Napok programjával, hogy a két rendezvénysorozat 
erősíthesse egymást.

Az álom március hónapban valóra vált: a brüssze-
li EACEA (Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó 
Ügynökség) teljes mértékben elfogadta, és zöld utat adott a 
megvalósulásnak. Feszített tempóban, alig három hét alatt 
kellett az előkészítés ezer ága-bogát megszerveznünk, ami-
hez polgárok, intézmények és szervezetek egész sorát sike-
rült megnyernünk. Kérjük városunk lakóit, hogy érezzék 
magukénak, s látogassák az elsősorban az Önök épülésére 
szánt programokat, fogadják igazi házigazdaként az ide-
látogató barátainkat, hiszen így szövődhetnek barátságok, 
így keltik majd jó hírét Isaszegnek, hogy azután másokkal 
együtt vissza is térjenek hozzánk.

A sikeres fesztivál reményében mindenkinek előre is 
köszönöm az előkészítésben és a lebonyolításban végzett 
munkáját.

Dr. Székely András Bertalan
fesztiváligazgató

Testvértelepülések l. Fesztiválja

Ki tud többet Lengyelországról?
Isaszeg Város Önkormányzata a Damjanich János Általá-
nos Iskola és a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény közreműködésével vetélkedőt 
hirdet az isaszegi általános iskolás tanulók részére.

Előzmények: Az elmúlt év őszén 15 tanuló a Damja-
nich és a Klapka iskolából meghívást kapott Isaszeg len-
gyel testvértelepülésére, Bojanów általános iskolájába. Az 
ismerkedés, barátkozás mellett elhatározás született arról 
is, hogy a magyar és lengyel gyerekek mind jobban meg-
ismerjék egymás hazáját, népét, történelmét, kultúráját, 
vetélkedőt szervezünk számukra a tavasz folyamán Boja-
nówban és Isaszegen, a helybeli pedagógusok irányításá-
val. A bojanówi gyerekek Ki tud többet Magyarországról? 
címmel versenyeztek.

Az isaszegi vetélkedő témája: Ki tud többet Lengyel-
országról?

A résztvevők köre: isaszegi 6–7–8. évfolyamos tanulók, 
évfolyamonként háromfős csoportokat alakítva. A csopor-
tok alakulhatnak az iskolák tanulóiból vegyesen is.

Jelentkezési határidő: 2009. április 10. Erdélyi Katalin 
és Kelemen-Csiki Melinda tanárnőknél. A vetélkedő anyagát 
is tőlük lehet átvenni.

A jelentkezés feltételei: A jelentkező csoportoknak 
egy Lengyelországot bemutató tablót kell a benevezéskor 
leadni, amelyekből kiállítás készül majd, és az értékelésük-
re is sor kerül. A verseny témájához kapcsolódóan nevet 
kell választaniuk a csapatoknak, amit a verseny folyamán 
indokolniuk kell.

A vetélkedő helyszíne, ideje: a Dózsa György Műve-
lődési Otthon, 2009. április 28., 15.00 óra.

Ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztás: 2009. 
április 28., a Testvértelepülések I. Fesztiválja rendezvény ke-
retében.

A vetélkedő lebonyolításában és az értékes díjazásban – 
tárgyi ajándék, táborozás – részt vállal: a budapesti Lengyel 
Intézet és az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat is.

Polgármesteri Hivatal
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Vallomások az iskolakezdésről
Szélesre tárt kapuval várja iskolánk – már több mint száz éve – diákjainkat. 
Közöttük is leginkább az örök megújulást képviselő első osztályosokat. A „kis” 
ovisokból egyszer csak „nagy” iskolások lesznek. A tanévnyitón csupa meg-
szeppent, anyukája kezét szorító gyermek vár az udvaron. Szorongással teli 
kíváncsisággal várják, vajon melyik tanító néni áll melléjük? Ki vezeti be őket 
egy új, egy ismeretlen világba? Nemcsak a gyermekeknek és szüleiknek, hanem 
nekünk, pedagógusoknak is okoz némi szorongást az iskolakezdés. Nekem sze-
mély szerint is sokat jelent minden tanévkezdés, mert felidézi bennem azokat a 
felejthetetlen napokat, amikor kisgyerekként, majd pályakezdő pedagógusként először léptem át az iskola küszöbét. 

Ugyanakkor mindig nagy öröm is számomra, amikor a száját szorító kisgyermek, az ismerkedés, a tanító nénivel 
való	közös		játék,	és	sok-sok	beszélgetés	után	egyszer	csak	megnyílik,	bizalmába	fogad,	elkezd	csacsogni.	Persze,	olyan	
tanítványom is volt, aki első naptól kezdve úgy viselkedett, mintha mindig az iskolánkba járt volna. Nagyon izgalmas a 
betűtanítás időszaka is. Szinte mindig a következő betű a legérdekesebb. S e tanítási szakasz végén a döbbenet: „És ezután 
mit fogunk csinálni?” Számomra és számukra is hihetetlen, hogy január végére már mindent el tudnak olvasni, le tud-
nak írni, nincs előttük titok az év kezdetén még ismeretlen olvasókönyvben. Nagyszerű dolog, amikor rácsodálkoznak 
a sok-sok új információra, csüngnek tanítóik szaván. Könnyen elvarázsolhatók, egy simogatástól, öleléstől máris meg-
nyugszanak, ha megbántották őket. 

Szerintem egy tanító számára az a legnagyobb kihívás és egyben öröm is, amikor a csillogó szemű kisdiákot bevezeti 
a betűk, számok birodalmába, és utána már kisebb – nagyobb tölcsérrel töltheti a fejükbe a sok-sok érdekességet, isme-
retet az őket körülvevő világról. Az pedig külön jóleső érzéssel tölt el, ha a felsőbb évfolyamról vissza-visszajárnak a volt 
tanítványok, nem felejtik el az együtt töltött éveket.

Szeretnénk, ha kis tanítványaink beiratkozása, iskolakezdése sikeres és örömteli lenne, ha fokozatosan hangolódnának 
rá az iskolában rájuk váró tennivalókra. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy már most megismerkedjenek iskolánkkal, a 
tanító nénikkel, társaikkal. Játékos formában együtt készülünk az első osztályra.

Pásztorné Barkóczi Éva, tanító néni, az alsó tagozatos munkaközösség vezetője

„Ha a világ rigó lenne,
Kötényembe ő fütyülne,
Éjjel-nappal szépen szólna,
Ha a világ rigó volna.”

Weöres Sándor (1913–1989) egyik legismer-
tebb gyermekversének néhány sorát idézzük 
abból az alkalomból, hogy 2009. február 
25-én városunkban megrendezésre került a 
Weöres Sándor Versmondó- és Versillusztrációs 
Verseny, amellyel emléket állítottunk kiemel-
kedő  irodalmárunknak, költőnknek.

Weöres Sándor géniusz volt a maga mű-
faja nemében. Komoly gondolatokat ébresz-
tő, felnőtteknek szóló költeményei, valamint 
csodálatos színdarabja, a Holdbéli csónakos 
mellett a nagyközönség elsősorban gyer-
mekversei alapján ismerte meg a költőt. Mindannyiunknak 
van egy kedvenc Weöres Sándor verse, amelyre gyermek-
korából szívesen emlékezik, és együtt mondogatja gyerme-
keivel, unokáival.

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény tanárai úgy gondolták, hogy az 
évente hagyományosan megrendezésre kerülő városi ver-
senynek Weöres Sándor munkássága legyen a témája.

A rendezvényen részt vett városunk valamennyi óvodá-

ja és iskolája. Öt korcsoportban hirdettünk 
versillusztrációs és versmondó versenyt.

A Dózsa György Művelődési Otthonban 
és a Jókai Mór Városi Könyvtárban közel 
160 versmondót hallgatott meg a zsűri. 
A versillusztrációs versenyen 385 alkotás 
közül választották ki a sokszínű techni-
kával készült, díjnyertes munkákat. A raj-
zokból, kerámiákból nyílt kiállítás három 
hétig volt látható a művelődési otthon elő-
terében.

A február 27-én délután megrendezett 
gálaműsor keretében a művészeti iskola nö-
vendékei adtak színvonalas, szívet melenge-
tő műsort Weöres-versek feldolgozásával.

A győztes gyermekek verseskötetet, rajz-
eszközöket, oklevelet kaptak ajándékba. Az Önkormányzat 
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsága 40 000 Ft pénz-
összeggel járult hozzá a jutalmak megvásárlásához. Tá-
mogatásukat ezúton is köszönjük. Ezenkívül köszönetet 
mondunk Mészáros Gusztávnénak, aki minden tanévben a 
virágdekoráció készítésével támogatja rendezvényeinket.

Gratulálunk a nyerteseknek, és sok sikert kívánunk az 
elkövetkezendő évekre!

Varga Zsuzsanna, igazgatóhelyettes

„Ha a világ rigó lenne”
Weöres Sándor Versmondó- és Versillusztrációs Verseny

�
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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.

 
helyen isaszegen

autós iskola
Az akkreditált Bag Band Bt.

Továbbra is korrekt elméleti és gyakorlati képzéssel
„Sm”, „A1”, „A” és „B” kategóriákban tanfolyamot indít

április 16-án (csütörtökön) 
és május 21-én

a vállalkozók házában (Isaszeg, Rákóczi u. 12.)

17.00 órai kezdettel.
Jelentkezni lehet:

A helyszínen a tanfolyam indításakor, valamint
Fekete gábor oktatónál, telefon: 20/325-8865

Palaga Mariann szervezőnél, telefon: 28/632-871, 30/285-0757
isaszeg, ady endre utca 13.

új

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

T

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 

2009. április 6-án és május 4-én 18 órakor. 

Helyszín: Isaszeg, Mûvelôdési Otthon.
Felvilágosítás és részletes információ: Kôrösi József szakoktatónál a 

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!

Traffipax információ 
2009 áprilisára

01-jén: Kerepes, Kistarcsa
02-án: Mogyoród, Kerepes
03-án: Gödöllő
04-én: Gödöllő
05-én: Isaszeg, Pécel
06-án: Isaszeg, Pécel
07-én: Valkó, Vácszentlászló
08-án: Zsámbok, Dány
09-én: Gödöllő
10-én: Pécel
11-én: Isaszeg
12-én: Nagytarcsa, Kerepes
13-án: Csömör, Mogyoród
14-én: Pécel, Isaszeg
15-én: Pécel, Isaszeg
16-án: Pécel, Isaszeg

17-én: Mogyoród, Kerepes
18-án: Kerepes, Kistarcsa
19-én: Gödöllő
20-án: Gödöllő
21-én: Isaszeg, Pécel
22-én: Isaszeg
23-án: Mogyoród, 
 Nagytarcsa
24-én: Csömör, Kistarcsa
25-én: Gödöllő
26-án: Gödöllő
27-én: Vácszentlászló, 
 Zsámbok
28-án: Dány, Valkó
29-én: Gödöllő
30-án: Kerepes, Mogyoród

20/851-4368 · la4@la4.hu
szórólapok, plakátok, újságok és egyéb 
nyomtatványok tervezése és kivitelezése 

LA4 Média Kft.
Isaszeg, Vörösmarty u. 5.

www.la4.hu

minden, ami nyomda
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Anyakönyvi hírek
a 2009. 02. 15–2009. 03. 15. közötti időszak eseményeiről

Születések:
Hamburger Olivér  Buda utca 51/2. 
Pataky Krisztián  Bercsényi utca 37.
Bene Ákos  Árpád utca 24.
Vidák Armandó Adriánó Madách utca 52.
Ézsiás Benjamin  Virág utca 12.
Veres Tímea  Csengeri utca 2.
Győri Bálint  Liszt Ferenc köz 2/a.
Haineala Nimród Ábel  Külterület 5272 hrsz.

Házasságkötések:
Lukács Zsuzsanna és Tichony István
Hermánn Ágnes és Lestár Péter

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk!
Halálesetek:

Kuskó János (57 éves) Bercsényi utca 45.
Rehák Mihály Ferenc (89 éves) Bercsényi utca 9.
Cserényi István (69 éves) Rákóczi utca 48.
Pénzes János (79 éves) Hétvezér utca 15.
Heizer Jánosné Strasser Gizella Mária (79 éves) 
 Bercsényi utca 1.
Szentesi Árpád (66 éves) Kossuth Lajos utca 49.
Szabó Imréné Rafael Erzsébet (81 éves) 
 Béke utca 39.
Fajta Gábor (68 éves) Hősök utca 15.
Nemecskó Istvánné Czeller Franciska (79 éves) 
 Szent László utca 51

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Abdelhamid Mohamedné, Csóry Józsefné anyakönyvvezetők

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága férjem, Pénzes 
János temetésén részt vettek, mély gyászunkban együttérzésü-
ket fejezték ki, sírjára koszorúkat, virágokat helyeztek.

Felesége és gyermekei

Hétközi és hétvégi összevont ügyeletek
Április 

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

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

Dr. Eszlári Egon: Hunyadi u. 19. Telefon: 493-288.
Dr. Horváth Anna: Botond u. 7. Telefon: 493-250.
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.

�
Miért? Miért!

Valahol mélyen rettegve őriztük a művelődési otthon előt-
ti első városi díszparkot. Azért féltettük és féltjük, mert 
sajátunknak érezzük, hiszen milyen gyönyörűséges volt 
a városi közösségi karácsonyfa a kis jászollal esténként ki-
világítva, mindannyiunk örömére… 

Március 20-án éjjel pár fiatal szétverte a díszvilágítást. 
A döbbenet, a düh, a szomorúság kísérte a reggeli, délelőt-
ti órákat a rendőrségi jegyzőkönyv felvétele során. MIÉRT? 
kérdezték a felháborodott lakosok. Nincs rá ésszerű ma-
gyarázat. Szerencsére van a városban lehetőség sportolásra, 
edzésre. Miért nem ott vezetik le fölös energiáikat a vandá-
lok? Miért teszik tönkre azt, ami nem kevés pénzbe került?

 Ha nem őrizzük magunkban a szépet, szétesik belső és 
külső világunk is. Kérem, önmagunk és közösségünk bé-
kéjéért őrizzük, védjük értékeinket! Ne tegyük tönkre azt, 
ami közös örömünkre szolgál! 

Verseczkyné Sziki Éva, a művelődési otthon igazgatója



VI. Isaszegi Csata Emléktúra
45, 30 éS 15 KM-ES TáVOKOn – 2009. áPrIlIS 5. (VASárnAP)

Az Isaszegi Természetbarát Klub és az Útvonalkövetők Klubja – Isaszeg Város Önkormányzata, Isaszegi Nyugdíjasok 
Baráti Köre, Pest Megyei Természetbarát Szövetség, valamint a Csányi Szôrme Kft. támogatásával – 2009-ben már hato-
dik alkalommal rendezi meg Isaszegen és környékén hagyományos teljesítménytúráját, amelyre valamennyi érdek-
lődőt szeretettel várunk.

A rajt ideje: 
•	 45	km:	 6:00	–	7:30;	
•	 30	km	 6:00	–	9:30;	
•	 15	km:	 6:00	–	11:30.
nevezési díj: 
•	 45	és	30	km:	 600,–	Ft/fő,	
•	 15	km:	 500,–	Ft/fő.	
Isaszegi lakosoknak a nevezés ingyenes!
Szolgáltatás: Útvonalleírás térképmelléklettel, üdítő, 
zsíros, lekváros, májas, mézes kenyér, édesség (csoki, ná-
polyi), üdítő, kristályvíz, valamint csomagmegőrzés.

Díjazás: Oklevél, kitűző.
A túrával kapcsolatosan érdeklődni lehet:
•	 Notter Béla, 2117 Isaszeg, Wesselényi utca 4.
 Tel.: 20/254-1746, e-mail: notter@fotnet.hu
•	 Gethe László, 2117 Isaszeg, Április 6. utca 70.
 Tel: 70/380-3291, e-mail: gethe.laszlo@gmail.com
•	 valamint	az	itk.isaszeg.info és a www.utvonalkovetok.

hu weboldalakon.
Notter Béla, szervező


