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Megemlékezés az 1956-os forradalomról és
szabadságharcról
A városi ünnepi megemlékezésen dr. Budaházi Árpád, az 1956-os Magyarok
Világszövetségének alelnöke – a sokunk által ismert
eseménysor mellett – helyi
vonatkozásokra irányította
a figyelmet. Az emberi sorsok között keresve felidézte
Papp Elek bácsi alakját, aki
„éveken keresztül együtt
ünnepelt velünk itt, a Szoborhegyen.
Egyetemista
volt, amikor egy koncepciós
perben bûnösnek mondták
ki és börtönbüntetésre ítélték. Börtönéveiben többször is megkínozták, majd egy bányában kellett dolgoznia.
Az 1956-os októberi eseményeknek köszönhette szabadulását. A megfélemlítésnek más eszközei is voltak. A kommunizmus éveiben Isaszegen is felszámolták a kisipart és
a kiskereskedelmet, a malmokat államosították, és beindult
a téeszesítés, majd elkezdték üldözni a kuláknak minôsített
gazdákat. Mindezek Isaszegen is sok ember életében okoztak törést (…) Az isaszegiek a forradalom alatt újra megtapasztalták, mit jelent a bizonytalanság és a félelem. 1956
ôszén Dánytól Isaszeg határán át egészen Budapestig tankokat sorakoztattak fel, szorosan
egymás mögé. Ez egy erôdemonstráció lehe-

tett a szovjetek részérôl, akik azt gondolták, szétszaladnak a
pesti srácok, ha meglátják a fegyverarzenált.”
A szónok emlékeztetett arra is, hogy épp öt évszázaddal
a forradalom kitörése elôtt, 1456. október 23-án hunyt el
Kapisztrán Szent János, aki nélkül nem gyôztük volna le a törököket Nándorfehérváron. Ezek után az sem véletlen, hogy
az ’56-osok saját védôszentjüknek tartják. Dr. Budaházi Árpád a Corvin-köz parancsnokával, Pongrátz Gergellyel és a
lengyel nagykövet asszonnyal történt beszélgetéseire is emlékeztetett a forradalom és szabadságharc jelentôségének
méltatásakor. „Legyünk mi is büszkék az ’56-osokra, ôrizzük
emléküket! A még élôket tiszteljük és szeressük! Adjunk hálát a Magyarok Nagyasszonyának, hogy megszabadultunk
a diktatúrától” – fejezte be beszédét.
Az ünnepi beszéd után „Isaszeg közbiztonságáért˝ kitüntetést adott át Hatvani Miklós polgármester Juhász József isaszegi polgárôrnek.
Ezen a megemlékezésen a Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Számítástechnikai és Informatikai Szakközép és
Szakképzô Intézmény tanulóinak Ilyenek vagyunk címû mûsorát nézhette végig a ködös idô ellenére a Szoborhegyre
kilátogató hallgatóság.
Végezetül az intézmények, a helyi politikai és civil szervezetek elhelyezték a megemlékezés koszorúit az ’56-os kopjafánál. A Szózat eléneklésével zárult az ünnepség.
(A szerk.)

Halottainkra emlékezve
Kosztolányi Dezsô: Halottak (részlet)
Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.
Futók között titokzatos megállók.
A mély sötét vízekbe néma, lassú
hálók.
Képek,
már megmeredtek és örökre
szépek.

Emléktábla a nyilas terror áldozatainak
Az isaszegi Képviselô-testület a 2. és 3/2009. (I. 22.) sz. határozatában döntött a Hôsök és Áldozatok Emlékparkjában
három emléktábla felállításáról. A világháborús emlékmû
mellett a kommunizmus áldozatának monumentumát februárban avattuk, júniusban pedig a trianoni békediktátum sötét tragédiájára figyelmeztetô mûalkotás került leleplezésre.
A sort a Szálasi-féle puccs következtében elhurcolt áldozatok
emlékét megörökítô tábla felavatása zárta október 14-én.
Csobán Pál, a gödöllôi Református Kollégium Líceumának történelemtanára beszédében rámutatott, hogy az
ország német megszállása elôtt Vitéz nagybányai Horthy
Miklós kormányzó meg tudta akadályozni a zsidó és cigány
magyarok táborokba hurcolását, sôt több tízezer lengyel
menekült között zsidó emberek ezreit is befogadta. A Magyar Királyság kormánya nyíltan megtagadta a náci csapatok
átvonulását hazánkon a baráti Lengyelország megtámadására, valamint 1 millió magyar zsidó kiadatását a hitleri birodalomnak. Ugyanakkor az ország 1944-ig tartó viszonylagos békéjéért és nyugalmáért taktikai okokból meghozott
kompromisszumoknak súlyos ára volt: a német gazdasági
nyomásgyakorlás, politikai téren az 1938 óta szomszédos
totális diktatúrát képviselô nagyhatalmat kiszolgáló nyilaskeresztes párt és népi német egyesület elôretörése, a hazai
németek közvetlenül az SS-be való besorozása, a doni tragédia, a zsidótörvények és az újvidéki razzia.
1944. október 15-én a már fél éve német megszállás
alatt lévô országban elrabolták az államfô fiát, ifj. Horthy
Miklóst, másnap pedig a kormányzót lemondásra kényszerítették, fogságba ejtették. A hatalmat Hitler csatlósa, Szálasi Ferenc vette át, akinek rémuralma tette lehetôvé magyar
állampolgárok tömegeinek faji alapon történô kifosztását,
meggyilkolását, lágerekbe hurcolását. A történész háláját
fejezte ki azon keresztyéni lelkületû, egyszerû embereknek – közöttük nagyszüleinek –, apácáknak, lelkipászto-
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roknak, diplomatáknak,
katonatiszteknek, politikusoknak, akik ebben
az idôszakban is megtettek mindent a veszélyeztetett honfitársaink
mentéséért. Rámutatott
arra a szomorú tényre
is, hogy a II. világháború negyedik legnagyobb emberáldozatát hazánk hozta.
„Nem a mártíroknak, nem a segítôiknek, hanem nekünk
van szükségünk a megemlékezésre” – zárta emlékezését
Csobán Pál.
Az emléktáblát nagytiszteletû Bajusz Árpád református
lelkész áldotta meg, majd a város vezetôi, képviselôk, különbözô szervezetek tagjai és polgárok helyezték el a kegyelet
gyertyáit.
SZAB

Ünnepi futás
Schirilla György Mosonmagyaróvárról indult, s október 23án érkezett meg Salgótarjánba. Az 580 kilométert futva tette
meg. A két várost történelmének tragikus eseménye köti ös�sze: Mosonmagyaróváron 1956. október 26-án, Salgótarjánban december 8-án dördült el a sortûz, amely emberi életek
sokaságát oltotta ki. Erre emlékeztet a futás, amit a szeretet,
a béke és az egészség mottó jellemez. Isaszegen a Pécel
felôli várostáblánál fogadták iskoláink tanulói a sportembert,
és együtt futottak vele keresztül a városon. Minden résztvevô
emléklapot kapott. A futónál lévô kopjafára Isaszeg emlékszalagja is felkerült.
(A szerk.)
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Városunk biztonságáért
Az október 23-i város ünnepi megemlékezésen „Isaszeg közbiztonságáért”
kitüntetés átadására került sor. Ebben az évben a Képviselô-testület Juhász
József isaszegi polgárôrt találta méltónak a díjazásra, a település közbiztonsága érdekében végzett kiemelkedôen példamutató tevékenységéért.
A kitüntetést Hatvani Miklós polgármester úr adta át. Ebbôl az alkalomból kértem meg Turányi Lászlónét, az Isaszegi Polgárôrség Bûnmegelôzési
és Önvédelmi Egyesületének elnökasszonyát, hogy értékelje az egyesület
munkáját.
Polgárôrségünk 1998 óta
mûködik a településen, ezóta – úgy gondolom – igen
sokat tett a biztonságért. A
rendszeres járôrözés, közös
szolgálatok és akciók a Péceli Rendôrôrssel folyamatosak. A polgárôrség feladata a
bûnmegelôzés, a település rendezvényeinek biztosítása, a gyanús
esetek jelzése a rendôrségnek, a város intézményeinek fokozott figyelése, valamint az ott tartott rendezvények biztosítása. Kiemelném
a hagyományos április 6-i ünnepségsorozatot, a Szent István-napi
ünnepet, a szüreti felvonulást, valamint Mindenszentek ünnepét,
amikor a temetô környékét és az ott parkoló autók biztonságát felügyelik. Kiemelném még a rendkívüli idôjárási viszonyokat, az ez évi
vihar okozta állapotokat, amikor ôk is elsôk között segítettek a károk
helyreállításban.
A 2008-as évben Juhász József hatékony segítségével és vezetésével megalakult a helyi polgárôrségen belül a Mátrix csoport, amelynek van egy rendszámfelismerô rendszere, amit nemcsak helyben,
hanem országos akciókon is használunk. Ezzel a készülékkel ki lehet
szûrni a lopott autókat, ami komoly segítség a rendôrség számára.

A polgárôrség munkáját Isaszeg Város Önkormányzata támogatja, valamint az 1%-os adótámogatás is segíti mûködésünket, amelyet ezúton is
köszönünk. Polgárôreink szabadidejükben ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat, amelyet e lap
hasábjain keresztül a város nevében megköszönök.
Az ez évi és mindenkori polgárôr kitüntetéssel az önkormányzat az egész csoport munkáját is elismeri.
(oprem)

Az épülô iskola tájékán
A kivitelezés indulásakor felmerült kezdeti nehézségek után ütemes elôrehaladás tapasztalható.
A Hinterland Kft.-vel a tervezôi mûvezetés az egyeztetések lezárását követôen megkötésre került. Így a kivitelezés közben felmerült kérdések a tervezô részérôl gyorsan megoldásra kerülnek, ami biztosítja a folyamatos munkavégzést.
A tárgyalások megkezdôdtek az Ady Endre utca 2. számú ingatlan tulajdonosával a szükséges területrész megvételérôl, a megállapodásig lehetôséget biztosítottak a kivitelezéshez
szükséges terület használatához.
Az új épületrésznél állnak a földszinti falak, a földszint feletti födém és a liftakna a födémig. A villanyszerelés csövezése, gépészeti alapvezetékezés van folyamatban. Cél, hogy a
hideg, csapadékos idô elôtt tetô kerüljön az épületre.
A régi épületben a villanyszerelés alapvezetékezése, a bontási munkák befejezôdtek, az
aljzatbetonozás kezdôdik. Egy tanteremben a padlóréteg korábbi csôtörés miatt elázott, itt
a téglaboltozatos födém korlátozott teherbírása miatt statikailag körültekintôen kell eljárni.
A pótmunkákról a szerzôdésmódosítás megtörtént. A Képviselô-testület által felállított
munkacsoport Everling Róbert alpolgármester vezetésével figyelemmel követi az építkezést.
Padányi József, építésügyi és beruházási osztályvezetô
VIII. évfolyam, 11. szám • 2009. november
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Pályázati felhívás
1

2

3

4

5

Isaszeg Város Önkormányzata (2117 Isaszeg, Rákóczi
u. 45. Tel.: 28/583-100, fax: 28/583-118) a 2004.
évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint pályázatot ír ki
Isaszeg város területén menetrend szerinti helyi közúti
személyszállítási tevékenység ellátására.
A pályázat nyílt. A pályázaton a 2004. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerinti pályázók vehetnek részt,
azaz belföldi vagy külföldi székhelyû jogi személyek és
jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni
vállalkozók vagy azok konzorciumai, melyek megfelelnek a Pályázati kiírásban foglalt feltételeknek is. Külföldi
székhelyû szolgáltató a pályázaton abban az esetben
vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend
szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a
külföldiek számára.
A pályázónak igazolnia kell a tevékenység végzéséhez
szükséges engedélyek, autóbuszok és kiszolgáló személyzet meglétét, meg kell felelnie továbbá a közúti
közlekedésrôl szóló 1988. évi I. törvény és a vonatkozó
rendeletek, különösen a 49/2001. (XII. 22) KöViM rendelet elôírásainak.
A pályázaton való részvétel további feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a Pályázati kiírás tartalmazza. A Pályázati kiírás
megvétele a pályázaton való részvétel feltétele, az
ára 100 000 Ft + Áfa, amely bruttó összeget a kiíró
11742049-15391528 számú számlájára kell átutalni
a jogcím és az eljárás tárgya feltüntetésével.
A pályázatokat a Kiíró tárgyalás megtartása nélkül bírálja el. A Pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági
követelmények és bírálati szempontok alapján a Kiíró

az összességében legkedvezôbb ajánlatot benyújtó, a
legtöbb pontot elérô Pályázóval köt szerzôdést.
6

A pályázatot 2010. január 7. nap 0900 órai beérkezéssel, Isaszeg Város Polgármesteri Hivatal Titkárságán
(2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.) kell benyújtani, és a Pályázati kiírást is itt lehet megvenni.
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A pályázatok felbontásának ideje:
2010. január 7. 0930 óra. Helyszín: 2117 Isaszeg, Rákóczi út 45., Tanácsterem.
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A személyi állomány szemle idôpontja:
2010. január 12. 1000 óra.
A gépjármûszemle idôpontja: 2010. január 12.
1100 óra. Helyszín: Isaszeg, Rákóczi u. 45.
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Az eredményhirdetés legkésôbbi idôpontja:
2010. január 21-i képviselô-testületi ülés.

10 A szerzôdéskötés legkésôbbi idôpontja:
2010. február 5.
11 A közszolgáltatási szerzôdés idôtartama:
nyolc év, amely 2010. március 1-tôl 2018. február 28.
napjáig tart.
12 A szolgáltatás megkezdésének határnapja:
2010. március 1.
13 Ajánlattétellel kapcsolatos kiegészítô tájékoztatás az
alábbi címen kérhetô: Hatvani Miklós polgármester,
Isaszeg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal,
2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Tel.: 28/583-105, fax:
28/583-118.

Pályázatot nyújtottunk be…
A KMOP-2009-5.2.1/A kódszámú „Pest megyei település központok fejlesztése – Kisléptékû megyei fejlesztések”
elnevezésû kiírásra, amely jelenleg az értékelési szakaszban van a ProRégió-nál, mint közremûködô szervezetnél.
Sikeres pályázás esetén két közterület felújítása és átalakítása kerül sorra. Ezek a város két különbözô pontján található – Béke
tér valamint az Ady Endre és Görgey utca találkozásánál – játszótér és szabadidôpark, valamint a Nemzedékek Parkjának a
kialakítását jelentik.
A pályázaton elnyerhetô összeg 55 millió forint, amelyhez 10%-os önerô társul. Bízunk benne, hogy a pályázat kedvezô
elbírálásáról tájékoztathatjuk a jövôben a lakosságot!
Polgármesteri Hivatal
A lap kiadója az LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Szilárdi László. Szerkesztô: dr. Székelyné Opre Mária.
Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea. Fotók: dr. Székelyné Opre Mária.
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.

4

Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Tájékoztató
a Képviselô-testület szeptemberi és októberi ülésein meghozott döntéseirôl
•

•

•
•

•

•

Többször is ülésezett a Képviselô-testület az elmúlt két
hónapban. A hónap végi ülésen fogadták el a Damjanich
János Általános Iskola és a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 2008/2009es tanévérôl szóló beszámolóját a 2009/10-es az új
tanév indulásáról szóló kiegészítéssel, valamint mindkét
iskola 2009/10-es tanévi munkatervét, és jóváhagyták a
tantárgyfelosztásukat. Tudomásul vette a testület a Damjanich iskola beruházási munkáiból adódó változásokról
– az egyes iskolai osztályok elhelyezésérôl – szóló, Oktatási Hivatalnak írott levél tartalmát.
Engedélyezte a Testület mindkét általa fenntartott iskolában szükség szerint az osztályok és napközis csoportok
maximális osztálylétszámtól való eltérését a törvényességet betartva. Néhány esetben az Oktatási Hivatal engedélyét is kellett kérni.
Meghatározta a Testület a Damjanich iskola alkalmazotti
létszámkeretét a feladatfinanszírozás szerint.
Fontos döntéseket hozott a Testület a Damjanich iskola beruházásával kapcsolatosan. A beruházás többletfeladatainak elfogadása érdekében munkacsoportot hozott
létre, amelynek elnöke Everling Róbert alpolgármester,
tagjai Könczöl Gábor és Klincsek Attila önkormányzati
képviselôk. A mûszaki ellenôri feladatokat ellátó személy
Padányi József építési és beruházási osztályvezetô.
A Testület az iskola beruházás többletkiadásainak elismerésére tartalékot határozott meg, egyben felhatalmazta a polgármestert az egyes többletberuházói feladatok
elfogadására és a tárgyalásos eljárás eredményeképpen
létrejövô szerzôdés aláírására.
A Képviselô-testület az Isaszeg 16 belterületi útjának szilárd burkolattal történô ellátása beruházásával kapcsolatosan az elôre nem látott többlet beruházói feladatok ellátása érdekében szerzôdés módosítását kezdeményezte.
A felmerülô többletkiadások fedezésére itt is tartalékot
határozott meg. A beruházással kapcsolatos többletfel-

adatok elfogadása érdekében munkacsoportot hozott létre, amelynek elnöke Pénzes János alpolgármester, tagjai
Turányi Lászlóné önkormányzati képviselô valamint Padányi József építési és beruházási osztályvezetô.
• A munkacsoport mindkét beruházás esetében a polgármester felé döntéshozatali javaslatot tesz a többletfeladatok vonatkozásában, amely alapján a polgármester
döntést hoz. A Testület felhatalmazta a polgármestert
az egyes többlet beruházói feladatok elfogadására és
a szerzôdésmódosítás aláírására. Tervezôi, mûvezetési
szerzôdések elfogadására került sor a két beruházást illetôen. A Damjanich János Általános Iskola felújítása és
bôvítésével kapcsolatos HINTERLAND Zrt. tervezôi mûvezetési szerzôdését, a város 16 közútjának szilárd burkolattal történô ellátása kivitelezési munkáihoz az AQUATERV KOMPLEX Kft tervezôi mûvezetési szerzôdését
elfogadták el.
• A Képviselô-testület 2007. év eleje óta tárgyalásokat,
levelezéseket folytat annak érdekében, hogy a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelô Zrt. kezelésében-tulajdonában
lévô ingatlanok az Önkormányzat tulajdonába kerüljenek
ipari park kialakítása érdekében.
• A Képviselô-testület a két ülés között történt fontosabb
eseményekrôl, intézkedésekrôl szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul vette, a megtett intézkedéseket jóváhagyta.
• Elfogadta a Testület a Polgármesteri Hivatal 2008. október 1. és 2009. szeptember 23. közötti idôszakban
végzett munkájáról, tevékenységérôl szóló beszámolót.
A soron következô képviselô-testületi ülés ideje:
2009. november 19. 16.00 óra. Helye a Polgármesteri
Hivatal, amelyre tisztelettel meghívjuk az érdeklôdôket.
Szilárdi László,
az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke

COPD tüdôszûrés Isaszegen
A krónikus obstruktív tüdôbetegség (COPD) jelentôs halálozással járó krónikus betegség. A fejlett világban jelenleg a
felnôtt lakosság 4–7%-át érinti, a negyedik vezetô haláloki
tényezô és az ötödik leggyakoribb rokkantságot okozó kórkép. Magyarországon a betegek számát félmillióra becsüljük.
A betegség leggyakoribb rizikótényezôje a dohányzás, a szen�nyezett levegôjû környezet, ritkán örökletes tényezôk. Többnyire 40 éves kor felett kezdôdik. A tüdôfunkció vesztéséhez a
beteg sokáig alkalmazkodik, így jellemzôen súlyos tünetekkel
fordul csak orvoshoz. Korai felismerése és kezelése bizonyítottan javítja a beteg életminôségét, meghosszabbítja munkaképességét és csökkenti az egyénre, családjára és a társadaVIII. évfolyam, 11. szám • 2009. november

lomra rótt hosszútávú költségeket. A betegség légzésfunkciós
vizsgálattal korán, még a súlyos panaszok megjelenése elôtt
kimutatható, ezért szûrôvizsgálatot szervezünk.
Ha Ön az alábbi állítások közül hármat igaznak tart, várjuk
ingyenes COPD szûrésre: dohányzik, vagy korábban dohányzott vagy szennyezett levegôjû munkahelyen dolgozik, 40 év
feletti, könnyebben kifullad fizikai terhelésre, gyakran köhög,
köpete van.
A szûrés idôpontja: 2009. november. 25. 14–18 óra.
Helyszíne: Isaszeg, Aulich utca 3. háziorvosi rendelô.
Dr. Farkas Éva, a Tüdôgondozó vezetô fôorvosa
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Jó minôség, hosszú távra
Gôzerôvel folyik az útépítés
Tudomásunk szerint elôször fordult elô Isaszeg történetében, hogy egyidôben a város tizenhat pontján zajlanak az útépítési munkálatok. Túljutott a félidôn ezeknek
az utcáknak az aszfaltozása. Pénzes János alpolgármestert, mint e szakterület legfôbb felelôsét kérdezem,
elégedett-e a város vezetése, a Képviselô-testület a
munkák haladásával? Tudják-e tartani a tervezett idôpontokat?
Azt el kell mondanom elöljáróban, hogy a Képviselô-testület
a munkálatokra pályázatot írt ki, közbeszerzési eljárás során
kiválasztottuk a Skorpió Trans Kft.-t kivitelezônek. A munkaterület átadása augusztus 24-én történt meg. Azóta – az október 23-i hosszú hétvége kivételével – folyamatosan dolgoznak. A kivitelezôi és vállalkozói szerzôdés november 30-i
határidôt szabott meg a munkák teljesítésére, amit reményeink szerint tartani tudunk.
Felállítottunk egyfajta prioritást az utak építése kapcsán,
ahol elsô és legfontosabb szempont a jó minôség – úgy a
beruházó, mint a kivitelezô vagy a mûszaki ellenôr részérôl
–, másodlagos, a lakosság minél kisebb zavarása, esetlegesen a tervvel összehangolható igények kielégítése, harmadsorban pedig a határidô tartása. Fontos szempont volt az is,
hogy még jó idôben kerüljön az aszfaltburkolat az utakra.
Mostanra körülbelül a munkák 70%-át végezték el. Mire ez
az újság az olvasók kezébe kerül, várhatóan minden egyes
utcát aszfaltréteg borít. Ezt követi a padkarendezés, ároképítés, csapadékvíz-elvezetés a szükségletekhez igazítva. Ha az
idôjárás engedi, november 30-ig a kivitelezô vélhetôen ezeket a munkálatokat is teljesíteni fogja.
– Említette, hogy a minôség elsôdleges szempont.
Tudjuk, az elmúlt években problémák merültek fel a
megépült utakkal. Elégedettek-e a most alkalmazott
technológiával, az aszfaltréteg vastagságával az eddigi
tapasztalatok alapján?
– Az utóbbi években épült utakról elmondható a gyenge minôség, és ebbôl eredôen a mai napig tartanak a pereskedések, kijavíttatások. Akkor a Terrazym technológiát

alkalmazták, most pedig klasszikus pályaszerkezetû utak
épülnek. Ez a pályaszerkezet egy M-50-es mechanikai stabilizációval, mart aszfalt kiegyenlítéssel és az utak besorolásától függôen egy- vagy kétrétegû aszfaltréteg borítással
készül. Ez úttípustól függôen 36–41 cm pályaszerkezetet
jelent. Nálunk három kategóriába sorolhatók az utak, ezek
alapján került megtervezésre az pályaszerkezet is. Az elsô
kategóriába a gyûjtôutak tartoznak, amelyek kétrétegû aszfaltréteget kaptak, és nagy terhelésre alkalmasak, itt az aszfaltszélesség 5,5 m. A lakóterületi utak kisebb terheléssel,
egyrétegû aszfaltburkolattal 3–3,5 m szélességben készültek. A harmadik kategóriánál pedig az úttesten történik a
csapadékvíz elvezetése is kiemelt szegélyek között, itt az
átlagos szélesség 3 m. A kivitelezés során a mûszaki ellenôr, a beruházó munkabizottság folyamatosan figyelemmel
kíséri a munkálatokat, azok megfelelését a terveknek és az
elvárásoknak. Természetesen az aszfaltréteg vastagságát is,
ami egyrétegû aszfalt esetében 6 cm, kétrétegû esetén pedig 11 cm.

– Örömmel fogadják az emberek az utak elkészülését még akkor is, ha egy ilyen nagy beruházás nehézségekkel jár. Tudom, amennyi utca, tulajdonos annyiféle
probléma adódik. Vannak, voltak-e olyan észrevételek,
kifogások, javaslatok a lakosság részérôl, amelyeket
tudtak orvosolni, kezelni?
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– A beruházás elindulása óta heti rendszerességgel tartunk
kooperációs megbeszéléseket, minden hét egy kinevezett
napján, amikor a tervezô, a kivitelezô, a mûszaki ellenôr, a
beruházó jelen van. Egyeztetjük utcánként, munkafolyamatonként az elôrehaladást. Ettôl függetlenül napi szinten is
ott vagyunk az utcákon, figyeljük, kezeljük a problémákat.
Számtalan lakossági észrevétel érkezett a kivitelezés során,
szinte minden ingatlantulajdonosnak van véleménye, meglátása. Óriási türelemre és konstruktív együttmûködésre van

folyamatosan szükség mindenki részérôl. Leghatározottabb
kérésünk volt a lakók felé, hogy a munkaterület-átadással
a kivitelezô részére biztosítsuk a zavartalan munkavégzést.
A kivitelezô felé pedig, hogy
az ingatlantulajdonosok bizonyos munkafázisok alkalmával megfelelô kiértesítés,
egyeztetés után az autóikat az
ingatlanjaikra be tudják juttatni, beállhassanak a portájukra.
Ahol lehetett, igyekeztek ezeket a kéréseket teljesíteni.
Azt szoktam mondani,
hogy 500 ingatlant érint ez a
beruházás, legalább ezerféle
a vélemény és kétezerféle a
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probléma. Ezeket szinte házról-házra próbáltuk kezelni, de
arra kértük az ingatlantulajdonosokat, a szakemberek végezhessék abban az ütemben, szakmai sorrendben a munkát,
amit a legjobb belátásuk és szakmai megítélésük diktál. Az
útépítéssel kapcsolatosan az egyik legnagyobb problémát
a csapadékvíz elvezetése okozza, ami a település egészére nincs megoldva. Az útépítési tervek számoltak a felszíni
adottságokkal, a természetes esési viszonyokkal, az úttestre
esô csapadékvíz mennyiségével és azok továbbvezetésével,
de a település egészére vonatkozó csapadékvíz-elvezetés a
mostani útépítési munkálatok után ránk váró feladat. Tehát
az egész városra kiterjedô egységes csapadékvíz-elvezetés
megoldását is tervezni kell! Amennyiben pályázati lehetôség
adódik, mindenképpen kihasználjuk, hogy ez is véglegesen
megoldódjon Isaszegen.
Abból is adódott probléma a lakosság részérôl, hogy elkészült már az aszfalt és miért nincs még padka? Az elsôdleges szempont az, hogy fagymentes, jó idôjárási körülmények között kerüljön az utakra az aszfalt. A padkarendezésre,
a csapadékvízárkok, mederlapok kiépítésére a második
munkafázisban kerül sor, ezek után fog az utca teljesen elkészülni.
Úgy érzem, a lakosság nagy része megértette az elmondottakat, de ha valakinek esetleg még a munkálatok legvégén is akadnak észrevételei, azokat is próbáljuk megfelelôen
orvosolni.
– Sikerül a temetô
környékét is az utak
építésével még jobban
rendbe tenni, szépíteni, új parkolót kialakítani.
– Az Öregfalu néven
ismert településrész, a
temetô és környéke a
hagyományos építkezésû, régi településmag.
Úgy gondoltuk, hogy
az ott épülô utcáknak a
funkciója és a táji környezetbe való beilleszté-
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se is egy fontos feladat. Azon kívül az igen szûkös parkírozási
lehetôségeket is szerettünk volna bôvíteni, hogy több autó
kényelmesebben tudjon parkolni. A Marcsányi utca környéki
útépítés révén több döntést is hozott a Képviselô-testület az
ott élôk részvételével. Így a környezetbe illeszkedô, igényes
kialakítású utcák kerülnek kiépítésre. Ezeknek természetesen jelentôs anyagi vonzata van, melynek pluszköltségét az
önkormányzat finanszírozza. Reméljük, hogy a közlekedés
biztonságos lesz a jelentôs szintkülönbséggel rendelkezô
utcarészeken, másrészt pedig az Öregtemplom környéke a
beruházással szebbé, kulturáltabbá válik.
– Megépült a körforgalom, Gödöllô irányába a fôútvonal. A református templom elôtt kialakítottak néhány
autóparkolót. Zebrán kelhetünk át az úttest másik oldalára. A forgalmi jelzôlámpák létesítésével összefüggésben mirôl tudjuk tájékoztatni a polgárokat?
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– A városunkon átvezetô 3103-as és 3102-es számú
utak a Magyar Közútkezelô Zrt., nem az Önkormányzat kezelésében vannak. Az itt végrehajtott fejlesztéseket az állam
finanszírozta. Attól függetlenül minden egyes tárgyalási fordulóban az önkormányzat részt vett az elôkészítô megbeszéléseken, és lehetôségeket kaptunk és kértünk, hogy azok
az igények is kerüljenek be a tervekbe, amelyek az itt élô
lakosság biztonságát, komfortérzetét szolgálják, mint a gyalogos átkelôhelyek és forgalmi lámpák. Az önkormányzat saját
költségén megrendelte ezeknek a terveit, és elôkészíttette a
kivitelezés során azok megvalósíthatóságát. Egyelôre a hagyományos, KRESZ-ben elôírt balesetmegelôzési táblákat
helyeztük el, és a zebrákat festettük fel. A forgalmi lámpás
gyalogos átkelôhelyek kialakítását reményeim szerint a következô évben tudja majd az önkormányzat megvalósítani.
Befejezésül még annyit, törekvéseink eredményeként valóban jó minôségû utak kerülnek átadásra, és hosszú távra biztosított lesz a biztonságos közlekedés. A sok kényelmetlenség nemsokára elfelejtôdik és csak a kellemes komfortérzés
marad meg az útépítésekbôl. Köszönjük a lakosság anyagi
hozzájárulását és türelmét.
Dr. Székelyné Opre Mária

Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Fôhajtás a mártírok
tiszteletére
Isaszeg város polgárai 2009. október 6-án a Katonapallagon és a Szoborhegyen emlékeztek a 160 évvel ezelôtti
eseményekre. Rakóczi Katalin, a Damjanich János Általános Iskola pedagógusa, az ünnepség szónoka többek között rámutatott: „Október hatodika van, nemzeti gyásznap.
Az aradi vértanúkra, az 1848–49-es szabadságharc leverését követô megtorlás áldozataira emlékezünk. 160 évvel
ezelôtt a 13 tábornok Aradon és Batthyány Lajos Pesten

emberfeletti bátorsággal viselte a halált. Hittek igazukban,
esküjük szentségében, szavaik tisztaságában, így nyílt tekintettel várták a jövôt. S tudták jól, mire számíthatnak.
Mind a tizenhárman meggyôzôdéssel vallották, hogy az
általuk szolgált ügy méltó, igaz ügy, amelyért érdemes
minden kockázatot, áldozatot vállalni (…)
Arad szimbólum lett, a hôsi küzdelem utáni megtorlás
emléknapja. Emléke nem lesújt, megfélemlít, hanem bátorít, ösztönöz: ha ilyen kiváló emberek áldozták életüket
a magyar nemzetért és egész Európa szabadságáért, akkor igyekezzünk méltóak lenni hozzájuk! Merítsünk erôt az
aradi vértanúk hazáért, embertársaikért tudatosan, megfontoltan hozott áldozataiból, emberi nagyságuk szolgáljon példaként.
Mit üzennek nekünk ma, 2009-ben az aradi hôsök?
Mindenekelôtt arra hívják fel a figyelmet, hogy ki a magyar. Közülük volt, aki nem tudott kifogástalanul magyarul
beszélni, volt örmény, szerb, osztrák vagy egyéb származású, mégis a magyar szabadságért áldozták az életüket. Megerôsítve Illyés Gyula mondását, ’nem az számít
öcsém, hogy honnan jössz, hanem az, hogy hová mész’,
vagy Karácsony Sándor véleményét: ’Nem az a magyar,
akinek a nagyszülei azok voltak, hanem az a magyar, akinek az unokái magyarok’ ”.
Az ünnepi mûsort a Damjanich János Általános Iskola
diákjai és a Csata Táncegyüttes tagjai adták, amely méltó
volt a gyásznap hangulatához. A diákok – 1–8. osztályosig – mély átéléssel szerepeltek, büszkék voltak arra, hogy
részesei lehettek a megemlékezésnek. A mûsort Oláhné
Szántó Tünde és Rafael Károlyné, a táncbetétet Kôvágó
Zsolt állította össze és tanította be. A megemlékezést koszorúzás követte, amelyet Szabó Sándor kísért tárogatójátékával. A Szent Márton Lovas Hagyományôrzô Egyesület tagjai ágyúlövéssel tisztelegtek az aradi hôsök emléke
elôtt.
Ezúton is hálásan köszönöm kollégáimnak, diákjainknak
és a táncosoknak a magas színvonalú, méltó megemlékezést.
Koháry Orsolya, igazgató
VIII. évfolyam, 11. szám • 2009. november
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A Dózsa György Mûvelôdési
Otthon és Múzeum októberi
programja
Tervezett programkínálat:
November 2. 9.30–10.00: ÚJ! Ölbéli dúdoló – ölbéli játékok 0–3 éves korig – ingyenes bemutató foglalkozás. Szeretettel várunk minden énekelni, játszani szeretô mamát a
babájával! Információ: Szôllôsy Borbála (30/647-2800)
November 7. 18.00: Kultúr Rock – élôzenei koncert a Jam
Session Zenekarral
November 9. 18.00: „Hagyd a dagadt ruhát másra.” Az
egyensúly megtalálása, az önmegvalósítás a család és a
munka között nôknek. Beszélgetés Vidi Ritával, a www.
hosnok.hu oldal fôszerkesztôjével most megjelenô könyvének apropóján. Részvételi díj: 300 Ft/fô
November 10. 17.00: Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet
részközgyûlése
November 14. 8.00–12.00: Babaruha börze. Jelentkezés:
Laci Anna (20/391-6683)
November 18. 10.00-12.00: MÁV Nyugdíjas Szakszervezet
közgyûlése
November 19. 14.00: Rendhagyó irodalomóra Weöres
Sándor halálának 30. évfordulója alkalmából
November 20. 17.00: Bérces Rezsôné kézimunka kiállításának megnyitója
November 21. 20.00: Erzsébet-, Katalin-bál. Sztárvendég:
Keresztes Ildikó
November 28. 19.00: Oscar – zenés bohózat két felvonásban a dunakeszi Oscar Színtársulat elôadásában
November 29. 16.00: Gaudium Carminis Kamarakórus
éves koncertje vendég együttesek közremûködésével
December 1.: Rendhagyó fizikaóra – 2009 a csillagászat
éve jegyében. Bôvebb információk a plakátokon
Szolgáltatások:
November 2. 18.00: KRESZ tanfolyam jelentkezés, tájékoztatás
November 9. 11.00-13.00: A.S.A ügyfélszolgálat a Mûvelôdési Otthon elôterében
Kiállítások:
Október 20-tól November 15-ig Bereczky Ildikó „Pontokból” címû grafikai kiállítása
November 20-tól Bérces Rezsôné kézimunka kiállítása
ÛJ! Minden kedden 10.15-kor Csiribiri torna – 40 perces
mozgásfejlesztô foglalkozás 1–3 éves gyermekek számára
speciális tornaszerekkel, játékos gyakorlatokkal, mondókákkal.
Részvételi díj 850 Ft, illetve 7500 Ft/10 alkalom. Információ:
Virágh Orsolya (70/456-4312; szilas.zene@gmail.com)
Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklôdni a Mûvelôdési Otthon irodájában a 28/582-055 vagy a 28/582-056 telefonszámon, az isaszegmuvotthon@citromail.hu címen valamint a
www.dozsamuvotthon.atw.hu weboldalon is lehet.
A programok változtatásának jogát fenntartjuk!
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Természetesen anyatejjel!
Idén is köszöntöttük a jól
szoptató édesanyákat a
Szoptatás Világhete alkalmából. Tizenhat éve, 1992
óta minden évben, napjainkban már a világ 120
országában ünneplik az
Egészségügyi Világszervezet
és az UNICEF pártfogása
alatt a Szoptatás Világnapját,
aminek teljes körû szervezését a WABA malajziai központja végzi.
Városunkban
2009.
október 2-án rendeztük
meg az ünnepséget ebbôl
az alkalomból az Egészségházban.
Köszöntöttük
mindazon anyukákat, akik
gyermeküket hat hónapos
korukig kizárólag anyatejjel
táplálták, illetve hat hónapos koruk után is szoptatták. Ezen jeles napunk nagyon kellemes hangulatban
telt el, ahol a csemetéikkel
megjelent anyukák egy szál vörös rózsát és egy kisebb ajándékcsomagot kaptak. Gratulálunk mindazon anyáknak is,
akik rendezvényünkön nem tudtak rész venni.
Köszönjük Hatvani Miklós polgármesternek a rendezvényhez nyújtott anyagi támogatását.
A Védônôi Szolgálat nevében: Juhász Sándorné,
Szilágyi Ildikó, Tóth Istvánné, Hasznosi Nikolett

Könyvtárak
együttmûködése
A Kölcsey Ferenc Alapítvány rendszeresen pályázatot hirdet
hazai könyvtárak számára, hogy könyvadománnyal támogathassák határon túli magyar testvérintézményüket. A Testvérkönyvtár segítô program keretében a pályázónak vállalnia
kell, hogy az elnyert összegbôl értékes tartalmú szépirodalmat, szakirodalmat, gyermekirodalmat vásárol a hazai könyvtermésbôl, a partner igényelnek megfelelôen, és gondoskodik az adomány célba juttatásáról.
Az alapítvány kuratóriuma október 15-én döntött a II. félévi
kérelmekrôl. Örömmel számolhatunk be arról, hogy a testvérkönyvtári pályázaton az isaszegi Jókai Mór Városi Könyvtár 80
ezer Ft-os támogatást nyert el a bácskai Kishegyes bibliotékájával kialakított partnerkapcsolatainak ápolására.
Horváth Árpádné, könyvtárvezetô
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Ne égess falevelet, ôszi lombot, de fôleg mûanyagot ne!
A már egyeseknél szakrális, kultikus jelleget öltô kerti égetés ellen szeretnék szólni. Az olyan hozzáállás ellen, amely
nem becsüli eléggé, nem tekinti ajándéknak lakhelye
adottságait, ahol erdôk, vagy éppen általa ültetett zöld növények adnak jó levegôt a vegetációs idôszakban és azon
kívül is.
És igen, a fák ôsszel lehullajtják lombjaikat, és innentôl
kezdve szemétként kezelik, halomba rakják és meggyújtják
ôket.
Ne legyenek illúzióink: a falevelek, lombok égetésekor keletkezô füst ugyanolyan dioxintermelô forrás, mint a
hulladékégetô-mûvekbôl kiáramló levegô, és ugyanolyan
mérgezô, mint a dioxinnal szennyezett import paprika vagy
indiai guargumi. A közlekedés mellett az avarégetés járul
hozzá nagymértékben a szállópor-koncentráció növekedéséhez. Egy svájci tanulmány szerint egy nagyobb kupac
avar 6 órás égetésével annyi szállópor keletkezik, mint 250
autóbusz 24 órai folyamatos közlekedése során. A nedves
zöldhulladék (gally, nyesedék, fû, lomb) füstje irritáló, maró
és rákkeltô alkotókat tartalmaz. Bôrgyulladást, allergiát, asztmát válthatnak ki, rontják a tanulási képességet. Kinek nincs
a családjában, barátai között asztmában, allergiában szenvedô? Gondoljunk bele, keddenként és péntekenként hány
nedves levélkupac füstölög Isaszegen! (Állítom, van olyan
szomszédom, aki meg lehet gyôzôdve arról, hogy minden
kedden és pénteken nemcsak lehet, de kell is égetni!) De
az is lehet, hogy nem tudják, hogy ha még mûanyagot is
dobnak a kupacra vagy bármilyen tüzelôberendezésbe
(kályhába, kazánba stb.), azzal mennyit ártanak maguknak
és másoknak is, amellett, hogy jogszabályt szegnek, és 500
ezer forintig terjedô bírságra számíthatnak. Hogy miért?
A mûanyagok égésekor mérgezô anyagok szabadulnak fel.
Ezek nagy koncentrációban akár azonnali halált is okozhatnak. A PVC (kábelek, szennyvízcsövek, vízvezetékek, padlóburkolatok készülnek belôle) égésekor – ez csak egy a

mûanyagok közül – olyan anyagok szabadulnak fel, mint
az elsô világháborúban harcigázként alkalmazott foszgén,
vagy rákkeltô vinil-klorid, illetve a dioxinok. Ha mûanyagot
égetünk, könnyen elszenvedhetjük ezek valamelyikét: daganatos betegség, impotencia, magzatkárosodás, máj- és
vesekárosodás, májrák, légzési elégtelenség, tüdôgyulladás,
vérsejt-károsodás, halál…
Hogy akkor mit kezdjünk velük? Ne égessük ôket!
A lehullott levelek esetében gondoljunk arra, amikor
tûzre hányjuk, az értékes szerves anyagok megsemmisítésével a növekedéshez szükséges egyik legfontosabb feltételtôl, a jó termôtalajtól fosztjuk meg növényeinket. (Az
erdôben ugye senki sem gereblyézi össze.) A saját kertünkben is komposzttá alakíthatjuk. Üssünk le karókat négyzet
alakban, e köré feszítsünk ki drót kerítéshálót, de léteznek
elôre gyártott, összeállítható komposztálók is. A rétegenként belehelyezett lombot bátran tömöríthetjük, nem úgy
mint a vegyes komposztálókban. Forgatás nélkül is szépen
lebomlik. Száraz nyarakon olykor öntsünk némi vizet rá.
Tévhit, miszerint a dió levelét nem szabad komposztálni.
Annyiban igaz, hogy a friss levélben valóban vannak növekedésgátló vegyületek, juglin és csersav, de ezek a folyamat
során teljesen lebomlanak. Én a családommal vegyes komposztálást folytatok, tehát konyhai zöldség- és gyümölcshulladékkal együtt komposztálom a lombhulladékot, eredményesen.
Égetés nélkül éljünk együtt a természettel, hogy ôsszel
és kora tavasszal se kelljen tiszta levegôért kapkodni, mert
magától is ezt nyújtja nekünk ez a táj, sokan ezért választottuk, mások ezért maradtak, megint mások ezt kapták örökségül.
Dr. Boldizsárné Fábián Csilla
Forrás: www. komposztalj.hu
SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület
Levegô Munkacsoport

Rendôrségi hírek
Felhívás
A hûvös idô beköszöntével azonos idôben ismét elôfordultak épülôfélben lévô családi házakból gázkazánlopások.
Bár egyelôre a Gödöllôi Rendôrkapitányság illetékességi
területérôl nem érkezett feljelentés, felhívjuk az építkezôk
figyelmét, hogy lakatlan, ôrizetlen ingatlanokban ne tároljanak gázkazánt, radiátorokat, egyéb fûtési szerelvényeket,
hiszen ezek eltulajdonításával jelentôs anyagi káruk keletkezhet.
Október 24-én 20.30 órakor a Fenyves utcában közlekedett egy Lada típusú személygépkocsi, melyben két férfi
ült. Az ellenôrzés során megállapítást nyert, hogy a férfi vezetôi engedély nélkül vezetett. Mivel a járôrök a megállítást
VIII. évfolyam, 11. szám • 2009. november

megelôzôen észlelték, hogy az autót K. S. isaszegi lakos
vezette, aki eltiltás hatálya alatt áll, valamint vele szemben
az ittasság is felmerült, a férfit vérvételre szállították.
Október 23-án délután az Isaszeg és Pécel között közlekedô vonat vezetôje tett bejelentést a Gödöllôi Rendôrkapitányságra, hogy a vonaton egy idôsebb hölgy felismert két
fiatalembert, akik korábban a sérelmére bûncselekményt
követtek el. A péceli vasútállomásra érkezô járôr igazoltatta
O. Krisztián és V. Krisztián bagi lakosokat, akik a körözési
nyilvántartásban szerepeltek. A Gödöllôi Rendôrkapitányság
két bûnügyben rendelte el elfogásukat. A gyanúsítottakat a
bíróság október 26-án elôzetes letartóztatásba helyezte.
Gödöllôi Rendôrkapitányság
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Köszönettel tartozunk
A közelmúltban több esetben is megtapasztalhattuk a városunkért tenni akaró vállalkozók, szülôk, pedagógusok, itt lakók segítô
szándékát. Az isaszegi vállalkozók egy köre keresett meg, hogy
miben tudnának segíteni. Így került sor a Tóth Árpád utcai iskola
96 méter hosszú kerítésének a felújítására, amelynek az összes
anyagszükségletét – kerítésbetétek, cement, sóder, vasoszlopok, zsalukô – Csányi János és H. Nagy Bertalan biztosította. A
festékeket a Jakus és a Turányi Festékbolt, a villanyáramot Kiss
Mariann bocsátotta rendelkezésre. A munkák zömét a Városüzemeltetési Osztály dolgozói végezték, a festést az iskolába járó
gyermekek szülei.
A nyár folyamán szükségessé vált a Rákóczi utcai
gyermekorvosi rendelô tetôterében egy iroda kialakítása a
Polgármesteri Hivatal dolgozói
részére. A pályázattal foglalkozó kollégák valamint az oktatási- és sajtóreferens foglalhatták el új irodájukat. A padlózat
felújítása és a festés megtörtént, a fûtési rendszer felújítása is szükségessé vált, a kivitelezés során Szûrös Attila vállalkozó
4 db radiátorral ajándékozta meg a hivatalt.
A lépcsôfeljárat felújítására is sor került a közelmúltban a temetô kertjében. Orlik József és Hanák
Ede barátaikkal, segítôikkel
cserélték ki betonelemekre
a korábbi falépcsôzetet és
építették ki a korlátokat.
Köszönettel tartozunk
még Képes Tamás vállalkozónak, aki több esetben
is térítésmentesen végzett
különbözô festéseket, javításokat.
A teljesség igénye nélküli ez a három kiemelt mozzanat, így
nekik is és minden városunkért a késôbbiekben is tenni akaró
vállalkozónak, polgárnak megköszönöm a támogatást.
Hatvani Miklós, polgármester

Összefogás
az Öreghegyen
Az isaszegi Öreghegyen lakók összefogtak és elhatározták, hogy az útelágazásnál keresztet emelnek. Amikor
meghallottam a kezdeményezés tervét, nagyon megörültem. Ha ilyen dologról hall az ember a mai világban, akkor ez lélekmelengetô érzés. Az ötletszülô atya
egy mezôôr volt, aki hívô katolikusként úgy gondolta, ha
megállhat majd alatta, keresztet vethet és imádkozhat –
akár munkába menet-jövet, vagy bármikor –, jó érzések
tölthetik el a szívét. A mezôôr gondolata támogatásra talált és sokakat megmozgatott. Egy emberként álltak az
ügy mellé a nyaralók és a telektulajdonosok, biztosítva az
anyagi hátteret, a szabadidejüket feláldozva, hogy a kereszt minél hamarabb elkészülhessen. Nagy örömünkre
rövid idô alatt állt is a kereszt, hirdetve Isten dicsôségét.
2009. október 4-én Gulyka József esperes, címzetes
prépost és Bajusz Árpád református lelkész ökomenikus
istentisztelet keretében felszentelték. Ezúttal szeretném
megköszönni mindazoknak, akik adományaikkal, segítségükkel, hozzáállásukkal részt vett e nemes cél megvalósításában.
Tisztelettel: Nagy Péter

Felhívás
A dm isaszegi üzlete részérôl Péter Zsanett üzletvezetô, és Apágyiné Rácz Veronika helyettes kezdeményezésére gyûjtési akció indul a Bóbita Óvoda udvari játékainak felújítására, újak vásárlására. A Rákóczi utca 21. alatt lévô üzletben
november 5-tôl az adakozni szándékozók bedobhatják egy lezárt üvegbe az
erre a célra szánt összeget. Hasonlóképpen segítették az isaszegiek a sportpálya melletti játszótér megépülését is. Számítunk az ismételt összefogásra!
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Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Színesebbek lettünk

Sportnap és faültetés

Borúsnak indult az az októberi szombat, mikor felnôttekkel
telt meg iskolánk Tóth Árpád utcai épületének udvara. Mindenki bizakodó szemmel figyelte az eget, s annak percenkénti változásait. A szülôk – hiszen ôk voltak a felnôttek –, a
nyáron elkészült kerítés festése céljából gyülekeztek. A tanító nénik kérésére áldozták fel szabadnapjukat, hogy közös
erôvel szebbé, színesebbé varázsolják az iskola udvarát.

A szokásosnál nagyobb gyermekzsivajtól, izgatottan hajrázó
diákoktól volt hangos a Klapka iskola Tóth Árpád úti épülete
és udvara.
Vidáman kezdôdött a hét, hiszen sportolásra, versenyre hívtuk tanulóinkat a városi sportnapon. Évfolyamonként
csapatokat alkotva oldották meg az érdekes feladatokat.
Elôzô héten nevet kellett választaniuk a benevezéshez.

A „lábát lógató” esô ellenére nekikezdtünk a munkának.
Szülô, tanító, gyermek egyaránt drótkefét, ecsetet ragadott, s
egyre színesebb kerítésmezôk tarkállottak a kezük nyomán.
A meglévô festékeket vállalkozó kedvû szülôk összeöntötték,
keverték, így újabb és újabb színek születtek. A hideg ellen
megpróbáltunk meleg teával, kávéval védekezni, az elhasznált energiákat pedig zsíros kenyérrel igyekeztünk pótolni.
A hangulatot és a jókedvet fokozta, hogy az idô is a kezünkre
dolgozott: néha még a nap is kisütött.
Itt is szeretném megköszönni a szülôknek, gyerekeknek,
kollégáimnak azt a lelkesedést, jókedvet, segítô szándékot,
amellyel igyekeztek iskolánk környezetét szebbé tenni. Bízom benne, hogy a lemaradt kerítésszakasz festését is sikerül minél hamarabb befejezni.
Külön köszönöm Jakus Istvánnénak és Könczöl Gábor
képviselô úrnak, valamint fiának a felajánlott festéket és a
szakmai segítséget.
Horváthné Pataki Éva,
a Klapka Iskola igazgatóhelyettese
VIII. évfolyam, 11. szám • 2009. november
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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)

Traffipax információ
2009 november hónapra
01:
Mogyoród, Kerepes
02–03: Isaszeg, Pécel
04:
Vácszentlászló,
Zsámbok
05:
Dány, Valkó
06:
Gödöllô
07:
Pécel
08:
Isaszeg
09:
Nagytarcsa, Mogyoród
10:
Kerepes, Kistarcsa
11:
Csömör, Kerepes
12–13: Isaszeg, Pécel
14:
Isaszeg

15–16:
17:
18:
19:
20:
21–22:
23:
24:
25:
26–27:
28:
29:
30:

Gödöllô
Mogyoród, Kistarcsa
Kistarcsa, Kerepes
Pécel
Isaszeg
Gödöllô
Valkó, Zsámbok
Kerepes, Mogyoród
Csömör, Kistarcsa
Gödöllô
Mogyoród, Kerepes
Kerepes, Kistarcsa
Isaszeg, Pécel

igény esetén házhoz is megyek
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. november 2-án és december 7-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!

2009. novemberi állatorvosi ügyelet
X. 31–XI. 1.:

Dr. Rédling Tibor
Kistarcsa, Váczi u. 2.

XI. 7–8.:

Dr. Szeredi Levente
20/353-4547
Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13.

XI. 14–15.:

Dr. Almási Csaba
Csömör

30/349-2166

XI. 21–22.:

Dr. Mile Attila
Pécel, Kálvin tér 2.

30/986-2643

XI. 28–29.:

Dr. Békési Béla
Pécel, Szemere u. 17.

30/954-9684
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30/966-8415

LA

telefon: 20/851-4368
web: www.la4.hu
média e-mail: la4@la4.hu
Nyomdaipari Kft. cím: 2117 Isaszeg, Vörösmarty u. 5.
Szolgáltatásaink:
• tervezés, nyomdai elôkészítés
(logó- és arculattervezés, hirdetések tervezése,
tördelés, szkennelés)
• nyomtatás
(névjegykártya, szórólap, újság, könyv stb.)
• reklámajándékok készítése
(egyedi papírzacskók, hûtômágnesek, tollak,
pólók, bögrék stb. emblémázása)

minden, ami nyomda

Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Anyakönyvi hírek
a 2009. 09. 15 –  10. 15. közötti idôszak eseményeirôl

Hétközi és hétvégi
összevont ügyeletek
2009. november

Születések:
Budai Sára Luca
Bánszki Luca
Ragács Luca
Antal Dorottya Kinga
Hatházi Annamária
Stefanek Petra
Borsos Barbara Nelli
Hajmásy Viktória Eszter
Kanalas Mónika
Kertész Katinka
Pakuts Hajnal Kincsô
Gyôri Alexa Ivett

Tompa Mihály utca 17.
József Attila utca 9/a
Kossuth Lajos utca 6.
Kossuth Lajos utca 132.
Bacsó Béla utca 4.
Martinovics utca 10.
Szentgyörgypuszta
Zrínyi utca 14.
Benkovics utca 18.
Névtelen utca, hrsz: 2272/4/1
Április 6. utca 8.
Belsômajori utca 47.

Házasságkötések:
Csekeô Dorottya Katalin és Gál Gábor
Szépe Szilvia és Vasicza Szabolcs
Fodor Veronika és Lantos Attila
Gyurik Csilla Regina és Dancsa Zoltán
Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk!

Halálesetek:
Kovács István (75 éves) Liget tér 5.
Dongó Tibor (69 éves)
Hôsök utca 19.
Hársfalvi Ferenc (88 éves) Mátyás király utca 150.
Hámori István (60 éves) Fenyves utca 30.
Borsos Mihály (35 éves) Szentgyörgypuszta
Szabó László (64 éves)
Tó utca 2.
Mihalovics János (55 éves)
Jászberényi utca 38.
Fodor Lajosné Szabó Ibolya Ágnes (57 éves)
Nap utca 2/a
Bátori Mihály Antal (51 éves)
Jegenye utca 6.
Patai Istvánné Földesi Eszter (95 éves)
Március 15. utca 2.
Huszkai István (67 éves) Dózsa György utca 99.
Nagy János (62 éves)
Kossuth Lajos utca 144/a
Kiss Jánosné Gyôri Julianna (69 éves)
Toldi utca 5.
Bajnóczi Lajosné Becsei Franciska (73 éves)
Május 1. utca 2/a
Móri István (41 éves)
Tó utca 16.

01. Dr. Eszlári Egon

16. Dr. Horváth Anna

02. Dr. Horváth Anna

17. Dr. Kürti József

03. Dr. Kürti József

18. Dr. Eszlári Egon

04. Dr. Eszlári Egon

19. Dr. Tordai Gábor

05. Dr. Tordai Gábor

20. Dr. Eszlári Egon

06. Dr. Kürti József

21. Dr. Horváth Anna

07. Dr. Mészáros Zsolt

22. Dr. Horváth Anna

08. Dr. Mészáros Zsolt

23. Dr. Kürti József

09. Dr. Horváth Anna

24. Dr. Horváth Anna

10. Dr. Kürti József

25. Dr. Eszlári Egon

11. Dr. Eszlári Egon

26. Dr. Tordai Gábor

12. Dr. Tordai Gábor

27. Dr. Kürti József

13. Dr. Eszlári Egon

28. Dr. Eszlári Egon

14. Dr. Kürti József

29. Dr. Eszlári Egon

15. Dr. Kürti József

30. Dr. Kürti József

2009. december
01. Dr. Horváth Anna

06. Dr. Mészáros Zsolt

02. Dr. Eszlári Egon

07. Dr. Kürti József

03. Dr. Tordai Gábor

08. Dr. Horváth Anna

04. Dr. Horváth Anna

09. Dr. Eszlári Egon

05. Dr. Mészáros Zsolt

10. Dr. Tordai Gábor

Dr. Eszlári Egon: Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288.
Dr. Horváth Anna: Botond utca 12. Telefon: 493-250,
mobil: 30/591-7086.
Dr. Tordai Gábor: Aulich utca 3. Telefon: 493-302.
Dr. Kürti József: Csata utca 2. Telefon: 495-238.
Dr. Mészáros Zsolt: Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288.
Hétközi, hétvégi orvosi ügyelet telefonszáma: 70/387-2685
A hétközi ügyelet héfôtôl csütörtökig 1530-tól másnap reggel 730-ig tart. Pénteken 1200-tól szombat reggel 730-ig. A
hétvégi ügyelet szombat 730-tól hétfô 730-ig tart. Délutáni
rendelés a mindenkori ügyeletes rendelôjében 1630–1730-ig.
Gyógyszertárak nyitvatartása szombat–vasárnap:
Ezüstkehely Patika: páros héten 8–12 óráig,
Liget Patika: páratlan héten 8–12 óráig.
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Mobiltelefonról való hívás esetén: 28/420-844

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Abdelhamid Mohamedné, anyakönyvvezetô
VIII. évfolyam, 11. szám • 2009. november

helyi rendôri ügyelet közvetlen elérhetôsége: 70/203-3888.
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Az Idôsek Világnapján
„Nem öreggé válni,
hanem az öregséget hordozni mûvészet”
(Goethe)

Október elseje az Idôsek Világnapjaként ismert. Ebbôl az alkalomból szervezett igen emelkedett hangulatú, nagyszabású mûsort október 24-én – immár hagyományosan – a két
isaszegi nyugdíjas szervezet. A sportcsarnok teltházas közönsége élvezettel fogadta a nyitótáncot, majd gyönyörködött az
egymás után következô mûsorszámokban és az azt követô
színvonalas jelenetekben, amelyeket hosszú tapssal köszönt
meg. Igazán kitettek magukért a szervezôk, nemcsak a táncok, az énekek betanításában, hanem a fellépôk ruháinak
megtervezésében, megvarrásában, az étkek beszerzésétôl
az asztalok megterítéséig mindenben. A mûsorvezetô – Harmatiné Erzsike – szavai után Hatvani Miklós polgármester
üdvözölte a megjelenteket és reményét fejezte ki, hogy Isaszeg város továbbra is azon az úton fog haladni, amely során
megbecsüli idôs polgárait és számít a segítségükre. Fogarasiné Deák Valéria, körzetünk országgyûlési képviselôje is
meleg szavakkal üdvözölte a jelenlévôket.
Az ünnepség során Polgármester úr szerény ajándékkal köszöntötte a jelenlévô
szépkorúakat, majd a finom
falatok elfogyasztására és
mulatságra került sor.
Végezetül kívánjuk lapunk hasábjain keresztül is
idôsebb polgártársainknak,
hogy öregkoruk egészségben, szeretetben legyen
gazdag!
Sz. Opre Mária

Az Idôsügyi Tanács és mindkét nyugdíjas szervezet
nevében megköszönjük az Idôsek Világnapja alkalmából az Önkormányzattól és minden támogatótól
kapott segítséget. 
Harmati Lászlóné, rendezô
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