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Mozaikok 
az Isaszegi Történelmi Napok és a Testvértelepülések I. Fesztiválja eseményeiről

Nagyszerűen kiegészítette 
egymást a város huszonegy 
éves hagyománya és egy előz-
mények nélküli kezdeménye-
zés az elmúlt hónapban. Több 
mint harminc program vár-
ta az érdeklődőket, akik több 
ezren jelentek meg Isaszegről, 
az országból és határainkon 
túlról. Miután előző lapszá-
munkkal együtt minden ház-
ban kézbe vehették az ez alkalomra készített, húszoldalas, 
magyar-angol nyelvű műsorfüzetet, ezúttal valóban csak 
néhány mozaikkockát és számos fényképet szeretnénk fel-
villantani az emlékezetes pillanatokról.

Száznál is több vendég érkezett hat testvértelepülé-
sünkről, akik között az általános iskolástól a hetven év 
körüli íróig számos hivatás és minden korosztály kép-
viseltette magát. Ők és valamennyi idelátogató jóleső ér-
zésekkel feledkezhetett bele a színes fesztiváli kavalkád-
ba, sétáltak vagy siettek egyik helyszínről a másikra. 
Gazdasági és történelmi tanácskozás, szabadságharcos 
megemlékezések sora, fáklyás felvonulás, képzőművé-

szeti, ólomkatona- és fotó-
kiállítás, egyházi, iskolai, 
gyermek- és sportprogra-
mok, színpompás gálamű-
sor, színházi előadás, népi és 
katonai hagyományőrzők 
a legkülönbözőbb formák-
ban, fúvószenekar térzenéje 
váltották egymást ama cso-
dálatos napokban.

Jó volt isaszeginek len-
ni, kalauzolni a hozzánk látogatókat, látni a szereplők, 
az önkéntesek csillogó szemében az örömöt, ahogyan 
átérezték a pillanatok nagyszerűségét, hiszen olyan ese-
mény zajlott városunkban, ami a korábbiak újraélése 
mellett valami többletet, újat is adott. Az együttes mun-
ka közelebb hozta az itt élőket egymáshoz, de a hét test-
vértelepülés népét is, aminek közösségformáló és újabb 
együttműködésekben megnyilvánuló eredménye is lehet 
a jövőben. Isaszegi családok látták vendégül Csúza refor-
mátus presbitereit és lelkészét, valamint a Bojanówban 
lezajlott „Ki tud többet Magyarországról?” vetélkedő győz-
tes tanulóit, amiért külön köszönet illeti a vendéglátókat.
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A Katonapallagon Kovácsné Halomházi Zsuzsanna kép-
viselő többek között rámutatott, hogy százhatvan eszten-
dővel ezelőtt „közel ezer honvéd adta életét a magyar szabad-
ságért. A magyar földért. Értünk, magyarokért (…) Világos 
után az osztrákok negyven évig senkit sem engedtek a sírok 
közelébe. Azt akarták, hogy a dicsőséges csatának emléke se 
maradjon (…) Mégsem felejtettünk! (…) Nekünk, isaszegi em-
bereknek ez az erdő: temető. Őseink kiontott vére által meg-
szentelt hely (…) meg kell őriznünk ezt a földet, mert ez nem 
a miénk. Unokáinké, dédunokáinké.”

Az ütközet újrajátszása előtt Hatvani Miklós polgár-
mester kettős ünnepként jellemezte a Testvértelepülések 
I. Fesztiválja és a hagyományos Isaszegi Történelmi Na-
pok együttes megrendezését, amelynek kiemelkedő ese-
ménye az évenkénti csatajelenet. 

Rámutatott, hogy „százhatvan éve ezen a napon ezen a 
földön a tavaszi hadjárat sorsfordító, döntő jelentőségű üt-
közetére került sor a honvédsereg páratlan diadalával. A ta-
vaszi hadjárat sikeres volt, de mint tudjuk, a szabadságharc 
sajnos elbukott. A magyar nemzet saját bőrén, saját testén 
tapasztalhatta meg, hogy milyen nehéz dolog a szabadság. 
Nehéz dolog kivívni, még nehezebb megtartani, de a legne-
hezebb jól élni vele!” Kérte a jelenlévőket, hogy közösen 
tanuljunk meg élni az oly nehezen kivívott szabadsá-
gunkkal.

A fesztivál keretében ünnepi képviselő-testületi ülésen 
Hatvani Miklós és Dr. Konkoly József, a felvidéki Kenyhec 
polgármestere aláírták a testvértelepülési megállapodást. 
Az esemény záróakkordjaként a művelődési otthonban 
huszonhárom isaszegi csapat adott számot felkészültsé-
géről, a Ki tud többet Lengyelországról? vetélkedőn. A hato-
dik, hetedik és nyolcadik osztályosok legjobbjai egyhetes 
lengyelországi és balatoni táborozáson vehetnek részt, 
valamint Budapest lengyel emlékeit kereshetik fel idegen-
vezetéssel. Reméljük, felejthetetlen élményekben lesz ne-
kik is részük.

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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•	Támogatta	a	Testület	az	Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Ön-
kormányzati Társuláshoz történő csatlakozást. A csat-
lakozás eredményeképp realizálódhat az isaszegi bezárt 
szemétbánya (08/1 hrsz.) rekultivációs elképzelése. A re-
kultivációs tervezés költsége az Önkormányzatot terheli 
ugyan, de a rekultiváció megvalósítása 100%-os támo-
gatással történik.

•	A	Testület	a	3102	j.	és	3103	j.	összekötő	utaknál	megva-
lósuló, bruttó 49,5 millió Ft összköltségű körforgalmú 
csomópontra vonatkozóan döntött, hogy a megvalósí-
táshoz	25,3	millió	Ft-tal	járul	hozzá,	a	fennmaradó	24,2	
millió Ft-ot a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
finanszírozza. 

•	A	15/2009.	 (III.17)	ÖM	rendeletben	 foglaltaknak	meg-
felelően részt vesz a kiírásban szereplő sportlétesítmények 
felújítása című pályázaton az önkormányzat, amely ön-
erőt nem igényel a költségvetésből. A megpályázható ösz-
szeg maximum 10 millió forint. A pályázat benyújtásá-
hoz elfogadta a Testület Isaszeg Város Sportkoncepcióját.

•	Jóváhagyta	 a	 Testület	 a	 szlovákiai	 Kenyhec	 község-
gel a kölcsönösség alapján kialakult partneri kapcsolat 
testvértelepülési rangra emelését. 

•	A	 Szociális	 és	 Egészségügyi	 Bizottság	 külső	 tagjának	
megválasztotta a Testület Bakajsza Anna Isaszeg, Ma-
dách	utca	3.	szám	alatti	lakost	Bilász Jánosné helyett.

•	Klincsek Attila	 önkormányzati	 képviselő	 2009.	 április	
havi tiszteletdíjának egy részéről, Könczöl Gábor április 

és május havi tiszteletdíjáról történő lemondását tudo-
másul vette a Testület. 

•	A	2009.	évi	költségvetésből	a	nyári	táborozások	és	sza-
badidős	 programok	 támogatására	1	200	000	 Ft-ot	 biz-
tosított a Testület. A kedvezményezettek: Isaszegi Római 
Katolikus	 Egyházközség,	 Isaszegi	 Református	 Egy-
házközség, Damjanich János Általános Iskola, Klapka 
György Általános Iskola és AMI, Segítőkéz Családsegítő 
és Gyermekvédelmi Szolgálat, Hétszínvirág Óvoda, Bó-
bita	Óvoda,	Evangéliumi	Pünkösdi	Közösség,	Hetednapi	
Adventista	Egyház.

•	A	2009/2010-es	nevelési	évben	a	Bóbita	Óvodában	öt,	a	
Hétszínvirág Óvodában nyolc óvodai csoport indítását 
engedélyezi a Testület. Két-két első osztály indulhat a 
Damjanich János és a Klapka György Általános Iskola 
és AMI-ban. 

•	Az	SNI	tagozaton	induló	csoportokról	júniusban	dönt	a	
Testület.

•	Az	Isa Group, az AF. Project Kft. és a Családokért Tisztán 
Alapítvány ajánlatát fogadta el a Testület az augusztus 
19–20-i	városi	ünnepség	és	a	kapcsolódó	rendezvények	
megrendezésére. A pályázó 100 000 Ft összegű bérleti 
díjat ajánlott a sportpálya autóutakkal körülhatárolt te-
rületének bérbevételéért az önkormányzatnak. Az aján-
lattevőnek írásban kell átadni a tervezett teljes program 
leírását.

•	Elfogadta	a	Testület	a	2008.	évi	gazdálkodásról	szóló	be-
számolót. 

Tájékoztató
a Képviselő-testület 2009. áprilisában megtartott üléseiről

•	A	 Képviselő-testület	 útépítési	 beruházást	 kezde-
ményez	 16	 isaszegi	 belterületi	 utcában	 lakossági	
hozzájárulással	 (Magyar	 utca,	 Vágóhíd	 utca,	Má-
tyás	király	utca	 [Dózsa	és	Benkovics	utca	között],	
Arany	 János	 utca,	 Bercsényi	 utca,	 Táncsics	 utca,	
Botond	utca,	Tompa	Mihály	utca,	Diófa	utca,	Hét-
vezér	utca,	Kinizsi	utca,	Bem	utca	[Hold	és	Báthory	
utca	 között],	 Deák	 Ferenc	 utca,	 Erkel	 Ferenc	 utca,	
Nap	utca,	[Bercsényi	utca	és	ESE	intézmény	között],	
Marcsányi	utca).	A	meghatározott	16	utca	egy	ér-
dekeltségi	területegységet	képez	a	²/³-os	többség	ér-
dekeltségi	százalékának	meghatározásában.	

•	Az	érintett	utcákban	lakók	részére	a	Polgármesteri	
Hivatal	rövidesen	tájékoztatóban	fogja	az	útépítés-
sel	kapcsolatos	információkat	eljuttatni.	Az	önkor-
mányzat	 aláírásgyűjtő	 íveken	 tervezi	 a	 lakossági	
igényfelmérést	elvégezni.

•	A	Testület	az	utcák	útépítési	beruházásához	a	lakos-
sági	 érdekeltségi	hozzájárulás	befizetésére	a	követ-
kező	mértékeket	és	módozatokat	írta	elő:	

˜	Magánszemély	egy	összegű	befizetés	esetén	a	lakos-
sági	érdekeltségi	hozzájárulás	összege	140	000	Ft.

˜	Jogi	személy	vagy	jogi	személyiség	nélküli	gazda-
sági	társulás	170	000	Ft	+	áFA	hozzájárulást	fizet	
egy	összegben.

˜	Magánszemély	részletfizetés	esetén:	
»	12	 havi	 törlesztési	 időszakra	 160	000	 Ft,	 (első	
befizetés	17	000	Ft,	+	11	×	13	000	Ft),

»	36	 havi	 törlesztési	 időszakra	 170	000	 Ft,	 (első	
befizetés	5	500	Ft,	+	35	×	4	700	Ft).

»	A	részletfizetés	banki	átutalással,	közvetlenül	az	
önkormányzat	pénztárán	keresztül	vagy	postai	
csekk	formájában	történik.

•	Az	 útépítés	 tárgyában	 történő	 igények	 felmérése-
kor	az	érdekelteknek	írásban	kell	nyilatkozni	arról,	
hogy	melyik	módozatot	választják.

•	A	 16	utcára	 vonatkozó	helyi	 útépítési	 érdekeltségi	
hozzájárulás	 megfizetésére	 vonatkozó	 rendelet	 a	
Képviselő-testület	 júniusi	 ülésére	 kerül	 előterjesz-
tésre.

•	A	 kritikus	 állapotú	 belterületi	 földutak	 (Táncsics 
utca [Belsőmajor u. és Kodály u. közötti szakasz], Ko-
dály Zoltán utca, Bartók Béla utca, Batthyány utca, 
Nap utca, Felsőerdősor utca, Virág utca, Névtelen köz 
[Batthyány u. és Kodály u. között])	emelt	szintű	út-
karbantartására	 vonatkozó	 átdolgozott,	 optima-
lizált	műszaki	 tartalmat	 a	 Testület	 jóváhagyta,	 és	
külön	 döntéssel	 határozott,	 hogy	 az	 útkarbantar-
tással	egy	időben	épüljön	meg	az	utak	mellett	a	csa-
padékvíz-elvezető,	szikkasztó	rendszer	is.
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A	Polgármesteri	Hivatal	által	szervezett	lakossági	fórumon	
vehettek részt a vállalkozók, ahol Pénzes János alpolgár-
mester, dr. Busai György jegyző és dr. Bombicz József közigaz-
gatási főtanácsadó nyújtottak tájékoztatást, és válaszoltak 
a felmerült kérdésekre. Dr. Busai György részletes tájékoz-
tatást adott egy országos átfogó ellenőrzés eredményéről, 
amit a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság végzett az al-
koholtartalmú italok és dohánytermékek reklámozására és 
értékesítésére vonatkozó jogszabályok betartásáról, illetve a 
gyermekkorúak, a 18. életévüket be nem töltött személyek 
védelmében végzett vizsgálati eredményről. A tanulságos 
elemzés tükrében a résztvevők saját helyi tapasztalataik-
nak is hangot adtak. Nagyon sok esetben tehetetlenek a 
vendéglátó egységek, boltok vezetői a kiskorúság megálla-
pításában, így a dohányárukkal és alkoholtartalmú italok-
kal való kiszolgálással, értékesítéssel. A felelősség minden 
esetben az övék, még akkor is, ha a fiatalkorú idősebbnek 
tűnik. Kétség esetén tilos kiszolgálni, mert jogsértés ese-
tén a következmények a kiszolgálót terhelik. A hozzászó-
lók véleménye szinte egységes volt abban, hogy a szülők 
és családok szemléletén kellene változtatni, illetve a köz-
terület-felügyelőknek folyamatosan lehetne ellenőrzéseket 
tartani, nemcsak munkaidőben. A jegyző a veszélyeztetett 
helyekre fokozottabb rendőri felügyeletet tartana szüksé-
gesnek, mert a garázdaság és a kábítószer-fogyasztás bűn-
cselekménynek számít.

Részletesen esett szó a közterület használatról is, egy-
részt a jogszabályi korlátok, másrészt a konkrét helyi ta-
pasztalatok és felvetések tükrében. Érdekes felvetés volt a 
reklámtáblák elhelyezésének kérdése, az állattartásra vagy 
a vendéglátó egységekben a tévé használatára, illetve a 
közterületek beszennyezésére és annak eltakarítására vo-
natkozó felvetések. A kontármunka elítélésének kapcsán a 
helyi vállalkozók érdekeinek megvédése is szóba került. 

Pénzes	 János	 elmondta,	 hogy	 az	 utóbbi	 időben	 kie-
melten foglalkoznak a helyi rendeletek felülvizsgálásával, 
mert a jogszabályok betartása és betartatása közös érdek.

Dr. Bombicz József fontos jogszabályi változásokról 
adott tájékoztatást, amit a következő fejezetben és további 
lapszámainkban olvashatnak:

A telepengedélyezés rendje 2009. április 1-től

A	jelenleg	hatályban	lévő	Kormányrendeletet	2009.	már-
cius	 31-jétől	 teljes	 egészében	 felváltja,	 hatályon	 kívül	
helyezi	 a	 358/2008.	 	 (XII.31.)	 Kormányrendelet.	 Az	 új	
rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelen-
tése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 
tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a 
bejelentés szabályairól	címet	viseli,	és	az	1.	és	2.	mellék-
letben felsorolt gazdasági tevékenység folytatására terjed 
ki. A rendelet különbséget tesz a csupán bejelentésköteles, 
valamint az engedélyköteles tevékenységek között. Beje-
lentést követően a tevékenység végzése nyomban meg-
kezdhető, míg ha engedélyezésre van szükség, az több 
időt vehet igénybe.

Az	új	rendelet	szerint	az	1.	és	2.	mellékletben	meghatá-
rozott ipari tevékenység csak a külön jogszabály szerinti 
telken, építményben, vagy építményen belül önálló ren-
deltetési egységben (együtt: telep), az e rendeletben meg-
határozottak szerint folytatható.

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari 
tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését 
megelőzően	 a	 3.	mellékletben	meghatározott	 adattartal-
mú formanyomtatványon köteles Isaszegiek esetében Gö-
döllőn, az önkormányzat jegyzőjénél írásban bejelenteni 
a folytatni kívánt ipari tevékenységet. A telepengedély ki-
adására irányuló kérelmet a 4. mellékletben meghatáro-
zott adattartalmú formanyomtatványon a jegyzőhöz kell 
benyújtani.

A rendelet szövegét és mellékleteit nem közöljük, de a 
jogszabály hozzáférhető a http://www.nfgm.gov.hu/fel-
adataink/kkv/358_2008.html	internetes	portálon,	és	ta-
nácsokat	a	Polgármesteri	Hivatalban	dr.	Bombicz	Józseftől	
lehet kérni.

Dr. Székelyné Opre Mária

Lakossági fórum

•	A	 Képviselő-testület	 az	 Isaszeg	 város	 szennyvíztisztító	
bővítésével kapcsolatosan döntést hozott a pályázat első 
fordulója keretében történő, az előkészítési szakasz tá-
mogatási	 szerződés	 szerinti	 PR	 tevékenység	 megterve-
zése és ellátása, RMT (részletes megvalósíthatósági ta-
nulmány) és CBA (költség-haszon elemzés) kidolgozása, 
területelőkészítési feladatok ellátása, tervezési feladatok 
ellátása, befogadó terhelhetőség vizsgálat elkészítése 
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárások tekintetében. 
A nyertes vállalkozók által elkészített tanulmányok és 
tervek a feltételei a pályázat második fordulójában törté-
nő részvételnek.

•	Döntést	 hozott	 a	 Testület	 az	Önkormányzat	 intézmé-
nyeinek nyári felújításához benyújtott érvényes pályá-

zatokkal kapcsolatosan is. Az érvénytelen pályázatok 
tekintetében új pályázatok kerülnek kiírásra.

•	Módosította	a	Testület	Az útépítési érdekeltségi hozzájá-
rulásról szóló	11/2003	(VI.17.)	számú	rendeletét,	Az ön-
kormányzat kitüntetéseiről szóló	15/1997.	(IX.9.)	számú	
és Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyontárgyak felet-
ti tulajdoni jogok gyakorlásáról szóló	27/2004.	(X.21.),	a 
költségvetésről szóló többször módosított	 1/2008.	(II.22.)	
számú rendeleteit, amelyek a szokásos helyeken meg-
tekinthetők	 (Polgármesteri	 Hivatal,	 Városi	 Könyvtár,	
www.isaszeg.hu).

Szilárdi László, 
az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke

�
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2008.	 évben	 az	 önkor-
mányzat gazdálkodása ki-
egyensúlyozottnak mond-
ható. A kötelező feladatok 
ellátása során likviditási 
probléma nem akadályoz-
ta a gazdálkodást. Az in-
tézmények működési fel-
tételeit az önkormányzat 
hitelfelvétel nélkül tudta 
biztosítani. A működési 

hiány a takarékos gazdálkodás, valamint a saját bevéte-
lek növelése következtében működési többletbe fordult át. 
Az intézményi gazdálkodás a törvény által előírt feladatok 
legkevesebb pénzből történő ellátásával történt meg, a fel-
adatfinanszírozási rendszer mûködtetésével. Közalkalma-
zotti, köztisztviselői ágazatban jutalom kifizetésére nem 
nyílt lehetőség, a hivatal dolgozói az üres álláshelyek fel-
adatait	az	állások	 feltöltése	nélkül	 látták	el	2008.	 évben.	
A költségvetésben jóváhagyott adó- és járulékmentesen 
adható juttatások teljes egészében kifizetésre kerültek. A 
Polgármesteri	Hivatal,	valamint	az	intézmények	takarékos	

gazdálkodására	utal	 a	74,2	millió	 forint	működési	meg-
takarítás. Az önkormányzat fejlesztései a költségvetésben 
előirányzottakhoz képest szerényebb mértékben teljesül-
hettek, amely abból a törvényi előírásból adódott, hogy 
a nagyobb beruházásokat pályáztatni kell, sőt, a beruhá-
zásokhoz szükséges önkormányzati hitel is közbeszerzési 
törvény hatálya alá tartozik. A pályáztatások, valamint a 
közbeszerzések jelentős időveszteséget okoznak a fejlesz-
téseknél.

A fentiek alapján a város 1 501 511 ezer forint bevétel-
lel	és	1	387	417	ezer	forint	kiadással	hagyta	jóvá	a	tavalyi	
év beszámolóját. A pénzmaradvány összege 114 094 ezer 
forint, amely teljes egészében kötelezettséggel terhelt, ille-
tőleg	 visszatervezésre	 került	 a	 2009.	 évi	 költségvetés	 ki-
adásainak fedezetéül. 

Összességében elmondható, hogy takarékos, de ki-
egyensúlyozott költségvetési évet tudhatunk magunk mö-
gött,	hasonlóan	a	2007.	évhez.	A	visszafogott	gazdálkodás	
jelentheti a zálogát annak, hogy az előttünk álló beruhá-
zások saját forrás igénye rendelkezésre álljon.

Dr. Kuszák Róbert,  
gazdálkodási és adó osztályvezető       

�

A	Magyar	 Köztársaság	 Elnöke	 2009.	 június	 7-re	 tűzte	
ki	az	Európai	Parlament	magyar	tagjai	választásának	az	
időpontját. 

Isaszeg Város Polgármesteri Hivatala Választási Iro-
dájának vezetője: dr. Busai György jegyző. 

A Helyi Választási Iroda címe: 2117 Isaszeg, Rákóczi 
utca 45.

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételük-
ről	 2009.	 április	 10-ig	 értesítést	 kaptak.	 A	 névjegyzék	
2009.	április	8-tól	április	15-ig	volt	megtekinthető	a	Pol-
gármesteri Hivatal Választási Irodájában. 

A névjegyzékből való kihagyás vagy a névjegyzékbe 
való	 felvétel	miatt	2009.	április	8-tól	április	15-én	1600 
óráig lehetett kifogást benyújtani a helyi Választási Iroda 
vezetőjénél.

Az	Európai	Unió	azon	polgára,	aki	az	uniós	polgárok	
nyilvántartásában	nem	szerepel,	2009.	április	30.	napjáig	
kérhette a lakóhelye szerinti helyi Választási Iroda veze-
tőjétől a névjegyzékbe vételét.

A szavazás 2009. június 7-én 600-tól 1900 óráig tart.
A választópolgár személyesen, a lakóhelyén szavazhat. 

Isaszeg város közigazgatási területén 10 egyéni választó-
kerület és 10 szavazókör került kialakításra, amely meg-
egyezik a korábbi választások körzeteivel és helyiségei-
vel. Mozgóurnát a választópolgár írásban kérhet a helyi 
Választási Iroda Vezetőjétől, illetőleg a szavazás napján a 
szavazatszámláló Bizottságtól.

A szavazás napján lakóhelyétől távol levő választó-
polgár – kérelmére – belföldön igazolással, külföldön a 
Magyar Köztársaság nagykövetségein és főkonzulátusain 

adhatja le szavazatát. Igazolást személyesen vagy meg-
hatalmazott útján 2009. június 5-én 1600 óráig, ajánlott 
levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2009. június 2-ig 
megérkezzen a helyi Választási Irodához. A külképviseleti 
névjegyzékbe való felvételét a választópolgár személyesen 
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megha-
talmazással rendelkező meghatalmazott útján a lakcíme 
szerint illetékes helyi Választási Iroda vezetőjétől 2009. 
május 22-ig kérheti.

A listát állító pártok a választási bizottságok megbí-
zott tagjait legkésőbb 2009. május 29-én 1600 óráig je-
lenthetik be a Választási Bizottságok elnökénél, a sza-
vazatszámláló bizottság esetén a helyi Választási Iroda 
vezetőjénél.	(Az	Európai	Parlament	tagjainak	választásán	
Területi Választási Bizottság működik Budapesten, az V. 
kerület,	Városház	utca	5-7.	szám	alatt.)	

A közszemlére tett névjegyzék másolatát a helyi Vá-
lasztási Iroda vezetője a jelölt, a jelölő szervezet által írás-
ban bejelentett igény alapján, díjfizetés ellenében 2009. 
május 18-át követően adja át az igénylő számára. Az 
adatszolgáltatás adatait legkésőbb 2009. június 7-én 1600 
óráig kell megsemmisíteni. Az erről készült jegyzőköny-
vet legkésőbb 2009. június 10-én 1600 óráig át kell adni az 
adatszolgáltatónak.

A választási kampány 2009. június 5-én 2400 óráig 
tart.

A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya a helyi Vá-
lasztási Irodában 2009. június 10-én 1600 óráig megte-
kinthető.

Dr. Busai György, jegyző, HVI vezető 

A 2009. évi európai parlamenti választásokról

Takarékos, kiegyensúlyozott költségvetési év
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Isaszeg Város Önkormányzata Képviselô-testülete a he-
lyi	 önkormányzatokról	 szóló	 1990.	 évi	 LXV.	 törvény	
16.§	 (1)	 bekezdésében,	 a	 környezet	 védelmének	 általá-
nos	 szabályairól	 szóló	 1995.	 évi	 LIII.	 törvény	 48.§	 (3)	
bekezdés b) pontjában, a levegô védelmével kapcsolatos 
egyes	szabályokról	szóló	21/2001.	(II.	14.)	Kormányren-
delet	 11.§	 (4)	 bekezdésében	 kapott	 felhatalmazás	 alap-
ján, az Országos Tûzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 
9/2008.	(II.	22.)	ÖTM	rendeletben	foglaltakat	figyelembe	
véve, az avar és kerti hulladék égetésérôl az alábbi rende-
letet alkotja:

1.§ 
(1) A rendelet hatálya Isaszeg Város közigazgatási terü-

letén lévô ingatlanokra terjed ki. 
(2) A rendelet alkalmazása szempontjából avarnak és 

kerti hulladéknak minôsül a hasznosításra, komposztálás-
ra alkalmatlan fû, lomb, kaszálék, nyesedék, gyökérma-
radvány, szár, levél és egyéb növényi maradványok.

2.§ 
(1) A lakosság egészségének és a levegô tisztaságának 

védelme érdekében a település teljes területén az avar és 
kerti hulladék szerves, és növényi hulladékot (pl. száraz 
falevelek, gallyak stb.) kizárólag február, március, április 
15, valamint október, november hónapban keddi és pénteki 
napokon 1000–1800 óra között szabad elégetni. 

Április 16-tól szeptember 30-ig, valamint decem-
ber 1-tôl január 31-ig tilos az égetés. 

(2) Avar és kerti hulladék nem égethetô tûzgyújtási ti-
lalom idôtartama alatt. Az országos tûzgyújtási tilalom a 

település egész területére érvényes. Ünnepnapokon és helyi 
ünnepeken az egész településen tilos az égetés. 

(3) Az avar és kerti hulladék között kommunális vagy 
ipari eredetû hulladék nem égethetô. 

(4) Különösen tilos a mûanyagok, a gumik, a vegyi 
anyagok és mindennemû ismeretlen összetételû anyagnak 
a település közigazgatási területén történô égetése.

3.§ 
(1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tûz-

rakó helyen (háztartási tüzelôberendezés), és telken belül 
szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a kör-
nyezetet ne károsítsa, és az égetés hôsugárzása kárt ne 
okozzon. 

(2) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelôberen-
dezést ôrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén a 
tüzet azonnal el kell oltani. 

(3) Avar és kerti hulladék csak nagykorú személy fel-
ügyelete mellett, és a lakókörnyezet kismértékû zavarása 
mellett égethetô. 

(4) Az égetés használatának helyszínén olyan eszközö-
ket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel 
a tûz terjedése megakadályozható, illetôleg a tûz eloltható.

4.§	 Szabálysértést	 követ	 el,	 és	 30	000	 Ft-ig	 terjedô	
pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 2–3.§-ában foglal-
takat megszegi.

5.§ (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ki-
hirdetésérôl a helyben szokásos módon a jegyzô gondos-
kodik.

Polgármesteri Hivatal

Felhívjuk szíves figyelmüket arra a tényre, hogy az elmúlt 
években jelentősen megnövekedett városunk szennyvíz-
csatorna-hálózatában	és	az	arra	telepített	7	db	szennyvíz-
átemelőben	a	dugulások	és	meghibásodások	száma.	Ennek	
egyértelmű oka, hogy a háztartásokban használatos szi-
lárd hulladékok – amelyeknek helye a szemetesvödörben 
lenne – bekerülnek a szennyvízcsatornába.

A mellékelt fényképen szem-
léltetjük, hogy dolgozóink egy-
egy szivattyú dugulásánál mivel 
szembesülnek. Jól látható, hogy 
a dugulást okozó anyagok pelen-
kák, popsitörlők, intimbetétek, 
törlőkendők, felmosórongyok.

Ezzel	a	felhívással	tájékoztat-
ni szeretnénk a szennyvízkibo-

csátókat, hogy komoly üzemeltetési problémát okozhat a 
fent	említett	anyagok	szennyvízcsatornába	kerülése.	Ezek	
az anyagok nem bomlanak el, hanem egyben maradnak, 
és nagymértékben veszélyeztetik az üzembiztonságot a 
szennyvízcsatorna-hálózaton és az átemelő telepeken. 

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a felsorolt anyagokat 
legyenek szívesek a szemétbe kidobni, hogy ezek ne a 
szennyvízcsatornába kerüljenek. 

Dolgozóink mindent megtesznek a dugulások gyors 
elhárításáért, ami néhány fogyasztó felelőtlenségének a 
következménye. Kérjük, ne veszélyeztessék városunk jó 
környezeti állapotát biztosító szennyvízelvezetési rendszer 
működését, és a jövőben a szennyvízcsatornát rendeltetés-
szerűen használják. Megértésüket előre is köszönjük. 

Isaszegi Kht. 

Közérdekű információ
A	Pest	Megyei	Kéményseprő	és	Tüzeléstechnikai	Kft.	tájé-
koztatása	szerint	2009.	május	14-től	2009.	július	10-ig	a	
település közigazgatási határain belül a kötelező kémény-
seprő-ipari közszolgáltatások körébe tartozó feladatokat és 
a díjszedéseket arcképes igazolvánnyal rendelkező dolgo-
zóik fogják végezni.

Polgármesteri Hivatal

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselô-testületének 12/2009. (IV. 17.)  
számú rendelete az avar és kerti hulladék égetésérôl

Tisztelt Fogyasztók!

�
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Korszerűsödő géppark
A lap decemberi számában adtam tájékoztatást arról a képvise-
lő-testületi döntésről, amelynek nyomán az önkormányzat a 
2008.	 évi	 költségvetésében	 10	millió	 forintot	 tervezett	 a	 Telepü-
lésgondnokság eszközparkjának bővítésére. A rendelkezésre álló 
géppark egy része annyira elhasználódott, hogy üzembentartása 
gazdaságtalan.	Egyrészt	ezen	gépek	cseréje,	másrészt	a	gyarapodó	
városüzemeltetési feladatok elvégzése miatt szükségessé vált a gép-
állomány bővítése. 

Április első felében szállították le az olasz gyártmányú új trak-
tort a hozzá tartozó kiegészítőkkel: egy rászerelhető homlokrako-
dóval, a hozzá tartozó körmös kanállal és raklapvillával, valamint 
egy	 árokásóval.	 Egy	 jó	minőségű	 só-	 és	homokszóró	 berendezés	
is	 beszerzésre	 került.	 Ezekkel	 a	 gépekkel	 könnyebben,	 gyorsab-
ban megvalósítható a rakodás, a szállítás és az árokásás is, egyben 
újabb apróbb jelét tapasztalhatjuk az előrelépésnek.

Pénzes János, alpolgármester

Már körvonalazódik
Bár az elmúlt hetekben városunk központjában igen ko-
moly „felfordulás” tapasztalható, mégis úgy gondolom, 
ennek minden jóérzésű isaszegi örül. Valósággá vált, ami-
ről az elmúlt számban Hatvani Miklós polgármester tájé-
koztatta az olvasókat, miszerint rövid időn belül elkezdődik 
a Nagytarcsa felőli főútvonal felújítása Dány irányában, és 
egyidejűleg a város központjában a körforgalom kialakí-
tása. A Tóth Árpád utcai iskola körüli útszakasz is már 
felújításra került. 

Elég	sokat	vártunk	erre,	de	most	valóban	 itt	dübörög	
az úthenger, dolgozik a markológép, érezzük a friss asz-
falt szagát. Torlódás, várakozás, munkahelyi késések – de 
tudjuk,	mindez	egy	élhetőbb	városért	történik.	Elviseljük,	
kivárjuk, mert tapasztaljuk, hogy kora reggeltől késő es-
tig lapátolnak a sárga mellényesek, így nagy valószínű-
séggel május végére elkészül a körfogalom, és befejeződik 
a főútvonal említett szakaszának felújítása is. A munkával 
együtt járó közlekedési nehézségek elviseléséhez további 
türelmet kér a város vezetése.

(oprem)
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– Kezdjük picit messzebbről a beszélgetést: mikor és mi-
lyen indíttatásból költöztek Isaszegre?

– Hat éve kezdtük meg közös életünket feleségemmel, 
Opre Máriával Isaszegen. Marika a Hajdú-Bihar megyei Fü-
löpről érkezett, ahol több mint egy évtizedig az általános 
iskola igazgatóhelyettese volt, jómagam pedig a főváros 
egyik belső kerületéből. Sok hónapi, a megye számos te-
lepülését érintő „terepszemle” után döntöttünk Isaszeg 
mellett, amelyet gyönyörű fekvése, tiszta levegője, a ház 
körüli kert lehetősége és a főváros napi ingázás miatt nem 
elhanyagolható jó megközelíthetősége tett rokonszenvessé 
a számunkra. Máig eljutottunk oda, hogy szívvel-lélekkel 
isaszeginek érezzük magunkat.

– Mi az, ami legelőször megfogta Önt a városunkban?
– Jómagam a népi kultúra megőrzését és a nemzeti 

identitás erősítését tizenéves korom óta fontosnak tartom. 
Családom erdélyi és délvidéki gyökerekkel rendelkezik, 
így a Kárpát-medencében gondolkodás magától értetődő 
a számomra. A zenei és néptánc-anyanyelvemet a buda-
pest-kőbányai Tamási Áron Székely Népdalkörben és a 
táncház-mozgalom születésekor sajátítottam el, a honis-
mereti mozgalomban harmadik évtizede dolgozom. Ilyen 
előzmények után talán nem csoda, ha első pillanattól kezd-
ve megragadott a történelmi, népi hagyományainknak az 
a mély és intenzív ápolása, amellyel Isaszegen találkoztam.

– Hisz a hagyományőrzés közösségteremtő erejében?
–	Egy	olyan	korban	és	országban,	amikor	és	ahol	korlá-

tok nélkül zúdul ránk a globalizáció közösségeket szétzúz-
ni akaró, csak a Mammont bálványozó áradata, amikor 
az önszerveződő civil szféra támogatása megtorpant, ami-
kor a kereskedelmi médiából a természetes kötődéseinket 

és reflexeinket évtizedek óta 
többnyire gyengíteni szán-
dékozó kultúrmocsok zúdul 
ránk, akkor a védekezésnek 
egyetlen útja marad: az ön-
összeszedés. A szerves kultú-
ránkhoz, a hitünkhöz, a gyö-
kereinkhez, a mesterségesen 
szétszakított nemzetrészeink-
hez való ragaszkodás, a szálak 
újraszövése lehet a megmara-
dás, a megújulás útja.

– Hogyan született meg a 
Testvértelepülések I. Fesztiváljának az ötlete?

– A már a ’90-es években kiépített székelyföldi testvér-
kapcsolatok	 után	 az	 elmúlt	 3–4	 évben	 a	 közreműködé-
semmel sikerült kiépítenünk a partnerséget a drávaszögi 
Csúzával, a bácskai Kishegyessel, a lengyelországi Boja-
nówval és a felvidéki Kenyheccel. A kétoldali kapcsolatok 
magasabb szintre emelésében gondolkozva álmodtuk meg 
feleségemmel a Testvértelepülések I. Fesztiválját, amely a 
kultúra, az oktatás, a hitélet és a gazdaság területén egy-
idejűleg adhatott alkalmat a testvéreink bemutatkozására.

– A Népben,	nemzetben címmel megjelent tanulmány-
kötete kapcsán olvastam, hogy megőrzendő értéknek tekinti 
a szomszédos kultúrák interetnikus és interkulturális egy-
másra hatását, a különbözőség és a kulturális sokszínűség 
hosszú távú fennmaradását. A Testvértelepülések Fesztivál-
ját is tekinthetjük ilyenfajta kulturális kapocsnak, hídnak 
a szomszédos kultúrák között?

– A társadalomkutatók azon fajtájából való vagyok, 
aki nem csupán elméleteket gyárt, hanem azokat a gya-
korlatba	is	igyekszik	átültetni.	Egyfelől	értéknek	tekintem	
az Isaszegen egymás mellett élő népek identitását, más-
felől pedig – mint említettem –, a nemzettesttől elválasz-
tott, határon túli nemzetrészeinkkel való együvé tartozás 
erősítését a Kárpát-medencében élő szomszédainkkal való 
együttműködéssel összefüggésben. A történelem arra fi-
gyelmeztet bennünket, hogy csak összefogással válhatunk 
ismét emelkedő nemzetté, az ember a szomszédjával pedig 
csak jó viszonyra törekedhet.

– Igen találónak éreztem a fesztivál logóját is, ki volt a 
megálmodója?

– Szerencsére a 
szakképzettségeim 
között a nyomdá-
szat is megtalálha-
tó – számos kiad-
ványnak nemcsak 
a „belbecsét”, hanem a „külcsín”-jét is megadtam az elmúlt 
évtizedekben –, így nem volt nehéz most sem képi formá-
ba önteni a magyar és az európai gondolatot. A gyakorlati 

Hagyomány és megújulás
Idén, a győzedelmes isaszegi csata 160. évfordulóján került megrendezésre a Testvértelepülések 
I. Fesztiválja. Ennek kapcsán beszélgettünk Székely	András	Bertalannal, aki az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium vezető főtanácsosa, művelődésszociológus, kisebbségkutató, és nem 
mellesleg a fesztivál igazgatója.
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megvalósításban egyenrangú társunk volt Komlós Andrea, 
akivel a fesztivál összes külső megjelenésének, kiadványá-
nak az egységes arculatát kialakítottuk.

– Az, hogy a fesztivál párhuzamosan zajlott a Törté-
nelmi Napokkal, mennyiben újította, színesítette az eddigi 
hagyományőrző rendezvényeket? 

–	Egyértelműen	a	Történelmi	Napok	két	évtizedes	tra-
díciójára építettünk a Brüsszelbe beadott pályázat meg-
tervezésekor, hisz ez Isaszeg országosan is híres, évente 
visszatérő eseménye. Tehát a meglévő értékek, programok 
mellé igyekeztünk olyan új színeket, rendezvényeket szer-
vezni, amelyek valóban fesztivállá emelik a csatabemutatót 
és a kísérő megemlékezéseket. Így irodalmi kerekasztalt, 
képzőművészeti kiállításokat, komplex művészeti gála-
műsort, egyházi testvérgyülekezeti találkozót, kézműves 
és gasztronómiai bemutatót, vállalkozói tanácskozást, is-
kolai vetélkedőt szerveztünk, és sor kerülhetett a legújabb 
testvértelepülési megállapodás aláírására is.

– Melyik volt az Ön számára legemlékezetesebb pillanat 
a rendezvénysorozatban?

– Az a példás összefogás, ahogy idősek, fiatalok, kép-
viselők, pedagógusok, civilek, intézmények, helyi kiskeres-
kedők és szolgáltatók, a legkülönbözőbb területeken dol-
gozó és társadalmi csoportba tartozó emberek mellé álltak 
a kezdeményezésnek – átérezvén, hogy valami olyasmi 
történik ezekben a napokban Isaszegen, amire eddig nem 
volt példa. Ismerősök és ismeretlenek szorították meg a 
kezünket, fejezték ki az elismerésüket, a határon túli ven-
dégeink pedig nehezen felejthető emlékekkel távoztak. De 
hogy konkrét esetet is említsek: a csíkkozmási zenekar prí-
mása megvallotta, hogy a december 5-i népszavazás után 
– másokkal egyetemben –, nagyon el voltak keseredve, nos, 

az itt töltött napok meggyőzték arról, hogy élnek nálunk 
számosan egységes magyarságban gondolkozó emberek, 
sőt talán többen is, mint gondolnánk…

– Mi volt a tanulsága, és lesz-e folytatása a fesztivál-
nak?

– Talán a legfőbb tanulság az, hogy mernünk kell na-
gyot álmodni, kreativitással és sok-sok munkával, kellő el-
hivatottsággal és felkészültséggel a forrásokat is meg lehet 
hozzá	találni.	Előre	nem	ihatunk	a	medve	bőrére,	hiszen,	
ha elfogadják a szakmai beszámolónkat és a pénzügyi el-
számolást	az	EU-nál,	akkor	érkezik	majd	meg	az	önkor-
mányzatunkhoz a támogatás, de az energiaösszpontosítás 
eredményében bíznunk kell.

A folytatást úgy képzeljük el, hogy a fesztivált mindig 
más testvértelepülésünk rendezze meg, ki-ki a maga part-
nereivel. Mi kialakítottunk egy modellt, aminek a gerincét 
át lehet venni, de természetesen új elemekkel is gazdagítha-
tó a helyi sajátosságoknak megfelelően.

Illényi Mária
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„Isaszegért” kitüntetés  
adományozása

Az Isaszegért kitüntetés egy időszak kiemelkedő eredmé-
nyességű, maradandó értékű, megbecsülést kiváltó tevé-
kenységéért adható, egyéni teljesítményért. Azok részére 
adható, akik isaszegi lakosok, és Isaszegért kiemelkedő te-
vékenységet végeztek, emberi magatartásukkal, cselekvé-
seikkel a társadalmi élet területén követésre méltó példát 
mutattak.

Az	 április	 6-i	 csata	 160.	
évfordulóján Isaszegért 
megtisztelő kitüntetésben 
részesítette az Önkor-
mányzat Képviselő-testü-
lete Apágyi Istvánnét.

Apágyi Istvánné olyan 
közösségi ember, aki már 
sokszor bebizonyította, 
hogy csak hittel, szere-
tettel, önzetlenül lehet 
másokért élni, dolgozni. 
Népművelőként sokat tett 
és tesz jelenleg is az időse-
kért, fiatalokért egyaránt. 
Tizenöt évvel ezelőtt ala-
pító tagja volt az Isaszegi 
Nyugdíjasok Baráti Köré-
nek, ahol most is aktívan 
dolgozik. Szervezésében 

jött létre a Nyugdíjas Dalárda, a színjátszó kör, amely mű-
soraival sok örömet szerez több száz ember számára. Kisu-
gárzásával, hitével, tenni akarásával sokat tett s tesz azért, 
hogy megismerje mindenki a népművészetet, néptáncot, a 
versek szépségét. Isaszegért végzett kiemelkedő tevékeny-
ségéért, példamutató munkásságáért, emberi magatartá-
sáért méltán vehette át Hatvani Miklós polgármestertől a 
kitüntetést. 

Gratulálunk lapunk hasábjain keresztül is az elisme-
réshez, és további tevékeny, tartalmas éveket kívánunk jó 
egészségben.

 Emlékkápolna a hősöknek
A Történelmi Napok és a Fesztivál magasztos eseményso-
rában április 4-én, a Damjanich és a Görgey utca sarkán 
szép, új épülettel, emlékhellyel gazdagodott Isaszeg.

A várossá avatás alkalmából döntött úgy a Szlovák Ki-
sebbségi	Önkormányzat,	 hogy	 a	 csata	 160.	 évfordulójá-
ra az elődök iránti háláját és tiszteletét tárgyi formában 
is megjeleníti. A jubileum napjáig elkészült az Ave Maria 
nevű kiskápolna, amely a Szűzanyát ábrázoló ikonnal és 
a Megváltó keresztjével fejezi ki az utódok főhajtását a 
szabadságharcban nemzetőrként és önkéntesként harcolt 
helybéliek előtt.

Az ünnepélyes avatáson az emlékhelyet Gulyka József 
c.  prépost szentelte meg, szlovák és magyar énekeket adott 
elő Szvorák Katalin és a Gaudium Carminis Kamarakórus. 
Az egybegyűlteket szlovák nyelven Farkas István önkor-
mányzati és helyi szlovák kisebbségi képviselő köszöntötte. 
Ünnepi beszédet Mészáros Gusztáv kisebbségi önkormány-
zati képviselő mondott. Többek között kiemelte, hogy az 
Isaszegen aratott diadalnak egyaránt részesei voltak ma-
gyarok, lengyelek, tótok, szerbek és németek. „160 éve nem-
zetünk, országunk nagyjai és egyszerű állampolgárai félretet-
ték nemzetiségi vagy politikai ellentéteiket, és kezet nyújtva 
egymásnak, vállvetve harcoltak a közös ügyért, a haza meg-
mentéséért. Múltunk segíteni akar, ma is mutatja a példát, a 
megoldást, amely nem más, mint a párbeszéd és az összefogás. 
Egyezségre kellene végre jutni közös dolgainkat illetően.”

Az avatást megtisztelték jelenlétükkel a testvértelepülé-
sek küldöttségei, valamint Fuzik János, az Országos Szlovák 
Önkormányzat elnöke, akivel Hatvani Miklós polgármester 
és Fuferenda Lászlóné, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
elnöke külön is megbeszélést folytatott.�

Köszönetnyilvánítás 
Elismerésemet	és	köszönetemet	fejezem	ki,	hogy	a	Szlo-
vák Kisebbségi Önkormányzat saját anyagi erőforrá-
sából gazdagította városunkat egy újabb építménnyel, 
amely a szabadságharc isaszegi hőseinek állít emléket. 
Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete öröm-
mel bocsátotta rendelkezésre a területet, ami jelzésértékű 
azonosulás volt az építkezés gondolatával, fontosságá-
val. Városunk lakóinak, az idelátogató turistáknak, ven-
dégeknek egy szemet gyönyörködtető, további felkeres-
hető nevezetességet jelent az emlékkápolna.

Megkezdett közösségépítő, városunk egészének javát 
szolgáló munkájuk folytatásához erőt, egészséget és ki-
tartást kívánok. 

Hatvani Miklós, polgármester

Remény kezdete
A Testvértelepülések 
I. Fesztiváljáig 
tartott nyitva  
a Jókai Mór  
Városi Könyvtár 
Galériájában  
Molnár Anna 
(Deres Remény)  
fiatal isaszegi  
festőművész fenti 
című kiállítása.
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40 éves a Csata Táncegyüttes

Kalocsai Richárd, fiatal isaszegi fényképkészítő fenti címû 
kiállítása a Testvértelepülések I. Fesztiválja keretében ke-
rült	 megnyitásra,	 és	 még	 e	 hónap	 12.	 napjáig	 tekint-
hető meg a városi könyvtárban. A Reformátusok Lapja 
munkatársának korábban a budapesti Hattyúházban és 
Kossuth Klubban láthattuk az alkotásait. A kiállítás meg-
valósulását az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság tá-
mogatta. 

Szilárdi László

A Mûvelôdési Otthon májusi programja
Tervezett programkínálat:
Május 9. 16.00: A Csata Táncegyüttes Anyák napi műsora

Május 21. 10.00: A SzÖSz Színház Vízipók című előadása 
gyermekeknek

Május 24. 17.30: Hastánc est
Május 31.: Májfadöntés
Kiállítások:
Április 25. 17.00: A textil varázsa címû patchwork kiállítás 

megnyitója.	A	kiállítás	megtekinthető	május	31-ig.
Szolgáltatások:
Május 4. 18.00:	KRESZ	tanfolyam	jelentkezés,	tájékoztatás
Május 11. 11.00–13.00: A.S.A ügyfélszolgálat a Művelő-

dési Otthon előterében
Csoportjaink fellépései:
Május 3.: Szigeti Majális – Csepel (Csata Táncegyüttes)

Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklôdni a mûvelô-
dési 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!

Május 20.: 
A Születés Hete Fesztivál isaszegi programjai

Kiállítások és vásárok:
9.00–17.00: Faragott bababútor
9.00–17.00: Fajátékok: Facsoda
9.00–17.00: Teaház
10.00–15.00: Babaruhabörze
15.00–17.00: Steiner Melinda babái 

Előadások:
9.30–10.00: Családtámogatási rendszer
10.00–11.30: Mi történik a kisbabáddal szülés közben 

és utána?
10.00–17.00: Hordozókendő, textilpelus – hordozó-

kendő-használati tanácsadás
10.30–11.00: A családi napközi
11.00–11.30: Mihez van jogom?
11.30–12.00: A szülésznő – a szülőágy patrónája
12.30–13.30: Szoptatási tanácsadás
12.30–13.30: Mit egyen a baba, mit egyen a mama? – 

táplálkozási tanácsadás
13.30–14.00: Környezettudatos háztartásvezetés
14.00–14.30: Gyógyulás mellékhatások nélkül: a 

Bach-virágterápia
14.00–14.30: Biztonságos utazás
14.30–15.00: Mackónadrágot a szövetnadrágra…
15.00–16.00: Életre szóló házasság és gyermekvállalás
15.00–16.00: Miben segít a Kriston-intimtorna szülés 

előtt, közben és után?
15.00–17.00: Inkontinencia-tanácsadás
16.00–17.00: A szülés és születés az orvos szemével
16.00–17.30: Tanulási problémák
17.30–19.00:	Egy	élet	nőként,	anyaként,	emberként…
9.00–17.00: Mi legyen a nevem? – névválasztó

Traffipax információ 2009 májusára
01-jén: Mogyoród, Kerepes
02-án: Pécel
03-án: Isaszeg
04–05-én: Gödöllő
06-án: Valkó, Vácszentlászló
07-én: Zsámbok, Dány
08-án: Csömör, Kerepes
09-én: Nagytarcsa, Kistarcsa
10-én: Mogyoród
11-én: Isaszeg
12-én: Pécel
13–14-én: Isaszeg, Pécel
15-én: Valkó, Vácszentlászló
16-án: Zsámbok, Dány

17-én: Gödöllô
18-án: Kerepes, Kistarcsa
19-én: Csömör, Nagytarcsa
20-án: Mogyoród, Kerepes
21-én: Nagytarcsa, Mogyoród
22-én: Pécel
23-án: Isaszeg
24-én: Isaszeg, Pécel
25–26-án: Gödöllő
27–28-án: Isaszeg, Pécel
29-én: Gödöllô
30-án: Kerepes, Mogyoród
31-én: Csömör, Kistarcsa

Állatorvosi ügyelet 2009 májusában 
V. 1–3.  Dr. Rédling Tibor
 Kistarcsa,	Váci	Mihály	u.	2.	 30/966-8415
V. 9–10.  Dr. Almási Csaba	 30/349-2166
V. 16–17. Dr. Mile Attila
	 Pécel,	Kálvin	tér	6.	 30/986-2643
V. 20–21. Dr. Békési Béla
	 Pécel,	Szemere	u.	17.	 30/954-9684
V. 30–31. Dr. Sági László 30/743-7973
VI. 1.	 Pécel,	Tarcsai	u.	16.	 30/940-4313

�
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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.

GÉPKÖLCSÖNZÔ
Isaszegen,

az Alkotmány utca 42/a alatt

Nyitva tartás:
 hétfôtôl péntekig: 07.30 – 17.00

szombaton: 07.30 – 12.00

Telefon: 06-30/931-4252
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helyen isaszegen

autós iskola
Az akkreditált Bag Band Bt.

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

május 21-én (csütörtökön) 
és június 18-án

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

20/851-4368 · la4@la4.hu

LA4 Média Kft.
Isaszeg, Vörösmarty u. 5.

www.la4.hu

minden, am
i nyom

da

Az Isaszeg című önkormányzati tájékoztatóban megjelenő hirdetések méretei és díjai
Méret (szélesség × magasság) Díj (Ft + ÁFA)

1/1 oldal: 181 ×	262	mm 80 000,–

1/2	oldal: 181 ×	128	mm	vagy	87,5	×	262	mm 40 000,–

1/4 oldal 87,5	×	128	mm 20	000,–

1/8 oldal: 87,5	×	65	mm 10 000,–

1/16	oldal: 87,5	×	31	mm 6	000,–

Színes felár: +50%

rendez május 24-én, vasárnap.  
Jelentkezni a BREKI tónál, reggel 8 órakor lehet. 

A verseny 8.30-tól 12.00 óráig tart.
Nevezési díj: NINCS!

Szendvicset és üdítôt az egyesület ingyen biztosít!
Az értékes nyereményeket Király István ajánlja fel. 

Érdeklôdni lehet: Király István, 30/353-6146.

Az Isaszegi Horgász Egyesület

gyermek 
horgászversenyt 

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!

Újra itt a nyár, 
és nálunk a vakációzó diákoknak
50% kedvezményT  
biztosítunk az elméleti tanfolyam díjából! 

Június 15-én, 09 órai kezdettel Gödöllôn, 
a vasútállomáson személygépkocsi-vezetôi és motoros 

inTenzív tanfolyam indul.
Felvilágosítás és részletes információ: Gödöllô, Vasútállomás

Hétfôtôl csütörtökig: 8–16 óráig, pénteken: 8–13 óráig. 
Telefon: 28/413-866, 30/977-8800

Iskolavezetô: Homoki László · www.homokikft.hu · e-mail: info@homokikft.hu

minden hónap elsô hétfôjén, 18 órai kezdettel  
isaszegen, a mûvelôdési Házban

személygépkocsi-vezetôi és motoros tanfolyamot  
indítunk. Következô tanfolyamunk június 8-án indul.

Felvilágosítás és részletes információ: Kôrösi József szakoktatónál a 
20/966-1439 telefonszámon, és Kis Sándor szakoktatónál a 30/211-1430 
telefonszámon (+ jogosítvánnyal rendelkezôknek gyakorlási lehetôség).

Jármûkezelési vizsga Gödöllôn, elméleti és forgalmi vizsga Vácon!

Válassza a minôséget!

Teljeskörû  
nyomdai kivitelezés  

rövid határidôvel, házhoz- 
szállítással, kedvezô áron.
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Anyakönyvi hírek
a 2009. 03. 15–2009. 04. 15. közötti időszak eseményeiről

Születések:
Gyôri Bálint Melchior	 Liszt	Ferenc	köz	2/a
Lukács Máté Béke tér 4.
Horváth Flóra	 Kassai	utca	16.	
Cserényi Dominik Vörösmarty utca 1/b.
Hanzel Vivien Tó utca 8.
Okos Márton Áron	 Zrínyi	utca	27.
Vidák Dávid	 Benkovics	utca	31.
Sörös Zsanna	 Petôfi	utca	4.

Házasságkötések:
Gyarmati Erzsébet és Schmidt Miklós Tibor
R. Faragó Ilona és Kiss András Sándor
Gergely Boglárka Tímea és Tóth Ádám

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk!

Halálesetek:
Béres Jánosné Bognár Irén Erzsébet	(69	éves)	
	 Szentgyörgypuszta	10/27	hrsz.
Vilányi Jánosné Apágyi Erzsébet Anna	(66	éves)
	 Jegenye	utca	23.
Cseh Jánosné Jávor Erzsébet	(82	éves)
	 Szent	László	utca	35.
Sörös József	(60	éves)		 Mátyás	király	utca	100.
Tihon József	(71	éves)		Erdő	utca	8.
Király János	(79	éves)		Kossuth	Lajos	utca	47.
Hajdu Sándor	(73	éves)	Magyar	utca	4.
Nagy Istvánné Lukács Erzsébet (89 éves) 
	 Belsőmajori	utca	12.
Bezzeg Géza András	(61	éves)	
	 Belsőmajori	utca	25.
Pisiák László József	(62	éves)	
	 Bercsényi	utca	66.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Abdelhamid Mohamedné, Csóry Józsefné anyakönyvvezetők

Köszönetnyilvánítások

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Heizer Jánosnét 
utolsó földi útján elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyez-
tek, mély gyászunkban együttérzésüket fejezték ki.  Családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felesé-
gemet, Béres Jánosné Irénkét utolsó földi útján elkísérték, sír-
jára koszorút, virágot helyeztek, és mélységes bánatunkban 
részvéttel osztoztak. Férje és családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Fajta Gábor temeté-
sén részt vettek, gyászunkban együttérzésüket kifejezték, sírjá-
ra virágot helyeztek. Felesége és fiai 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Édesapánk, Hajdú 
Sándor temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, s mély 
gyászunkban együttérzésüket fejezték ki.

 ifj. Hajdú Sándor és családja

Hétközi és hétvégi összevont ügyeletek
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
09–10. Dr. Horváth Anna
11. Dr. Kürti József
12.	 Dr.	Horváth	Anna
13.	 Dr.	Eszlári	Egon
14. Dr. Tordai Gábor
15. Dr. Horváth Anna
16–17.	 Dr.	Eszlári	Egon
18. Dr. Kürti József
19. Dr. Horváth Anna
20.	 Dr.	Eszlári	Egon
21.	 Dr.	Tordai	Gábor
22.	 Dr.	Eszlári	Egon
23–24.	 Dr.	Horváth	Anna
25.	 Dr.	Kürti	József
26.	 Dr.	Horváth	Anna
27.	 Dr.	Eszlári	Egon
28.	 Dr.	Horváth	Anna
29.	 Dr.	Tordai	Gábor
30–31.	 Dr.	Kürti	József

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

�



15

Anyák napjára
Ratkó József: Zsoltár anyámnak
Az anyák halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot váltanak;
egyetlen halott sincs közülük;
fiatalok, mint az idő.
Újra születnek minden gyerekkel;
megöletnek minden halottal -
harmadnapra föltámadnak,
mire virradna.
Adassék nekik gyönyörűség,
szerelmükért örökös hűség,
s adassék könny is, hogy kibírják
a világ összegyűjtött kínját.

Anyák napja alkalmából a fenti gyönyörű verssel köszöntjük lapunk minden kedves édesanya és nagymama olvasóját. 
Kívánjuk, hogy jó egészségben tölthessék be övéik körében a legfőbb anyai hivatást: varázsolják meghitté a családi fész-
ket, szeretettel óvják, neveljék gyermekeiket, unokáikat, mosolyuk sugározza be napfénnyel a társuk, környezetük életét.

Pünkösd: a kereszténység és a magyar összetartozás ünnepe

A kereszténység harmadik legnagyobb ünnepe – a Kará-
csony	és	a	Húsvét	mellett	–	Pünkösd.	Eredetileg	ószövet-
ségi aratási hálaadó ünnep volt, az első zsenge ünnepe, 
ami később kibővült a mózesi törvényre való emlékezéssel. 
Ugyane	célból	ültek	össze	az	Apostolok	cselekedetei	szerint	
Mária és a tanítványok a Krisztus feltámadását követő öt-
venedik	napon.	Ekkor	a	 jézusi	 jövendölésnek	megfelelően	
megjelent a Szentlélek tüzes lángnyelvek formájában, ha-
talmas zúgás, szélvihar támadt. A Lélek, leszállván a ta-
nítványokra, kitöltötte őket, különböző nyelveken kezdtek 
el	szólani,	mégis	megértették	egymást.	Péter	ezt	követően	
elkezdett prédikálni, ezrek tértek keresztény hitre, megala-
kultak	az	első	gyülekezetek,	így	Pünkösd	egyben	az	egy-
ház születésnapja is.

A katolikus és protestáns egyházak nem véletlenül 
időzítik	 leggyakrabban	 a	 Pünkösd	 idejére	 a	 bérmálást	 és	
a konfirmációt, hisz ez egyben a húsvéti ünnepkör befe-
jezése.

A	 Pünkösdhöz	 –	más	 európai	 népekhez	 hasonlóan	 –	
számos magyar népszokás is kapcsolódik, amelyekben ke-
verednek az ősi pogány, az ókori római és a keresztény ele-
mek.	E	szokásokban	a	termékenység,	a	nász	szimbolikus	

megjelenése, a virágmotívumok dominálnak. Sok vidéken 
pünkösdi királyt, illetve királynőt választanak, amelyről 
többek között Jókai Egy magyar nábob című regényében ol-
vashatunk. A pünkösdöléskor adományokat is gyűjtenek, 
lakodalmas menetet utánozva, a barátságot komatállal, 
mátkatállal pecsételik meg. Jelentős szertartás a zöld ágak 
házba vitele, amely a termékenységvarázslás mellett védel-
met is nyújthat a rontás, a boszorkányok ellen.

A néphit szerint ha pünkösdkor szép az idő, jó lesz 
a bortermés. Aki pünkösd hajnalban születik, szerencsés 
lesz. A hajnalban merített kútvízben való mosdás egész 
évre elűzi a betegséget, keléseket. A teheneket nyírfaággal 
veregették, hogy jól tejeljenek.

Pünkösd	megün-
neplésének kiemel-
kedő magyar esemé-
nye a csíksomlyói 
búcsú.	 Egy	 1444-
ben kiadott pápai 
körlevél buzdította 
a Hargita környé-
kén élő székelységet, 
hogy Mária tiszte-
letére legyenek a fe-
rencesek segítségére a templomépítésben. Azóta is meg-
szakítás nélkül tart a zarándoklat Somlyóra, ami mára az 
összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti alkalmává 
vált. A katolikus székely és csángó hívek mellett, öt-hat-
százezer más keresztény vallásokhoz is tartozó magyar 
szokott odaérkezni az egész Kárpát-medencéből és szerte 
a világból, főként a rendszerváltozás óta. A csíksomlyói 
pünkösdi búcsú, a körmenet és a szentmise ezáltal a ma-
gyar összetartozás ünnepévé magasodott.

Székely András Bertalan
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Sporthírek
Az isaszegi labdarúgó csapat eredményei 2009 tavaszán:

Isaszeg – Dunakeszi 2:1
Verőce – Isaszeg 3:1
Isaszeg – Iklad 2:1
Vác – Isaszeg 1:4
Isaszeg – Dunabogdány 2:0
Vácrátót – Isaszeg 1:2

 A tavaszi idény hátralévő mérkőzései:

Április	26. 16.00 Isaszeg – Dány
Május	03. 16.30 Isaszeg – Kisnémedi
Május 10. 16.30 Isaszeg – Aszód
Május	16. 16.30 Kerepes – Isaszeg (szombat)
Május	23. 16.30 Isaszeg – Tahitótfalu (szombat)
Május	31. 17.00 Mogyoród – Isaszeg 
Június	07. 17.00 Isaszeg – Valkó

Az	 Isaszegi	 Községi	 Sport	 Kör	 2009.	 április	 22-i	 közgyűlésén	
Isaszegi	Sport	Egyesületre	(I.	S.	E.)	változtatta	a	nevét.

A	 Dreher	 Sörgyárak	 Zrt.	 új	 mezgarnitúrával	 és	 labdákkal	
szponzorálta csapatunkat. A mezavató mérkőzésen Isaszeg le-
győzte	Dány	csapatát	3:1-re.	A	bajnokságban	az	Isaszegi	Sport	
Egyesület	20	mérkőzés	után	a	harmadik	helyen	áll.

Ligeti László, elnök


