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önkormányzati tájékoztató

A közmeghallgatást Hat-
vani Miklós polgármester 
nyitotta meg, köszöntötte 

a jelen lévô képviselôket, a megjelent lakosokat, a meghí-
vott vendégeket, a hivatali dolgozókat, és megtartotta éves 
tájékoztatóját, amibôl részleteket közlünk: 

„(…) egy éve ilyenkor tele voltunk álmokkal, ábrándok-
kal, amikor még csupán terveztük a 2009-es évet, és pró-
báltuk elôre látni a ránk váró feladatok tömegét, a megszo-
rítások hatásait, és egyre szûkülô pénzügyi lehetôségeinket 
latolgattuk. 

Ami a legfontosabb, elmondhatjuk, hogy mûködik a vá-
ros. Mûködik a város, és igen sok, régen várt fejlesztést is 
elvégeztünk, vagy folyamatban vannak napjainkban is. 

A teljesség igénye nélkül a legfontosabbakat sorolom 
fel:

– elkészültek a város fôútjai,
– megépült a több évtizede várt körforgalom jelentôs ön-

kormányzati teherviseléssel,
–  kialakítottuk a református templom elôtti parkolót,
– kiépítettük a jelzôlámpák alépítményét az Aulich utcai, 

illetve a Tóth Árpád utcai iskola épületénél, a gyalogos 
átkelôhelyeken,

– járdát építettünk többek között a Nap utcában, a 
Batthyány, Erkel és Táncsics utcákban,

–  a gyermekorvosi rendelôben teljes fûtéskorszerûsítést 
hajtottunk végre,

– a Vízmû Kft.-t új székházba költöztettük, ahol komforto-
sabb, kulturáltabb körülmények között tudják a lakossá-
got kiszolgálni,

– a városüzemeltetésnél technikai fejlesztés keretében új 
traktort vásároltunk, a régit felújítottuk,

A beruházások éve

A közmeghallgatás tulajdonképpen egy nyilvános képviselô-testületi ülés, amit 
évente legalább egyszer kötelezô tartani. Városunkban december 17-én került sor 
erre az eseményre a mûvelôdési otthonban, elég szerény lakossági érdeklôdés 
mellett. Ez több dolgot is jelenthet: az egyik lehet az, hogy a polgárok nem a 
széles nyilvánosság elôtt szeretnék megvitatni a problémáikat, emellett az egyik 
felszólaló helyi polgár szerint a közérdekû tájékoztatás a városi tévén és újságon 
keresztül eléggé alapos, így a legtöbb kérdésre eleve a választ is megkapják. Ezen 
túlmenôen az egyéni gondok felvetésére a Polgármesteri Hivatalban kapják meg 
a választ, a megoldást.

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntô Ûjév reggelén

Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívbôl
ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,

s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke. –
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!
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– a temetô elôtt megkezdtük az új parkoló kialakítását,
– 8 utcában kôzúzalékos megoldással járhatóvá tettük az utakat,
– 16 utcában befejezéséhez közeledik az aszfaltozás, amelynek a felügyele-

tével, irányításával Pénzes János alpolgármester urat bíztam meg,
– a kezdeti problémák után biztató ütemben halad a Damjanich János Álta-

lános Iskola építése, ahol Everling Róbert alpolgármester urat bíztam meg 
a munkák felügyeletével,

– befejezéshez közeledik a szennyvíztisztítómû rekonstrukciójának elsô fá-
zisa, ami terv és tanulmányok készítésébôl áll,

– pályázaton nyert összegbôl a Polgármesteri Hivatal informatikai fejleszté-
sét hajtjuk végre,

– megszerveztük a Testvértelepülések I. Fesztiválját pályázati pénzbôl,
– 60 millió forint támogatást nyertünk a két óvodában és iskolában a kom-

petencia alapú oktatás bevezetéséhez és a nevelôk képzéséhez,
– elkészítettük a szemétbánya rekultivációs tervét,
– és talán ami a legfontosabb: engedélyezés alatt van a településünk szer-

kezeti terve, amely a város fejlôdésének alapköve.
2010-re tervezzük:
– a bölcsôde felújítását,
– az Aulich utcai rendelô átépítését, ahol két rendelôt szeretnénk kialakítani, 
– illetve a lámpás gyalogos átkelôhelyek megépítését.˝
Polgármester úr kiemelte még a pályázatok további benyújtásának fontossá-
gát, hiszen csak ezek által lehet fejlesztési forrásokhoz jutni a tervek és terve-
zett beruházások megvalósításához. Kifejtette azt is, hogy vannak vágyak és 
jogos igények, amelyeket nem tudtak teljesíteni, de a felsorolt eredmények, 
sikerek jó érzéssel tölthetnek el minden isaszegi embert.

„(…) A 2010-es év rendkívül nehéz esztendô lesz. Minden évet így kez-
dünk, de valóban egyre nehezebb a helyzet. Hatalmas kiadási tételeink lesz-
nek, ugyanakkor csökkennek az állami és helyi bevételek, ami arra kényszerít 
bennünket, hogy újragondoljuk az egész mûködésünket, és megkeressük, 
hol tudjuk a kiadásainkat mérsékelni. Arra törekszünk, hogy megtartsuk a 
költségvetési egyensúlyt, még ha fájó döntéseket is kell hoznunk. A lakosság 
nehéz anyagi helyzetét ismerve semmilyen adó bevezetését nem tervezzük.

Munkám során számtalanszor találkozom torokszorító emberi tragédiák-
kal, amelyeken anyagi lehetôség vagy hatásköri hiány miatt sajnos segíteni 
nem tudok. Félek tôle, hogy a következô évben ezen esetek száma szapo-
rodni fog. (…)”

Polgármester úr tájékoztatója végén megköszönte a magánszemélyek és 
civil szervezetek Isaszegért kifejtett munkáját és azt a segítséget, amit az itt 
élôktôl, a városért dolgozóktól, a hivatali munkatársaktól és a képviselôktôl 
kap munkája során. Kifejezte reményét, hogy az elkövetkezô idôkben is – ha-
sonlóan a mostanihoz – eredményes lesz a közös munka. 

Ezt követôen Everling Róbert alpolgármester adott tájékoztatást a Dam-
janich iskola építésérôl, amelyrôl a közeljövôben részletesen informáljuk az 
olvasókat. A bizottsági elnökök – Szilárdi László, Turányi Lászlóné, Kovácsné 
Halomházi Zsuzsanna, ifj. Hajdú Sándor és Könczöl Gábor megbízásából 
Magyari Oszkár – is beszámoltak tevékenységükrôl, megemlítve azokat a 
felvállalt és elvégzett részfeladatokat, amelyeket a polgármesteri beszámo-
lóban nem hallottunk. Pénzes János helyett – aki betegsége miatt volt tá-
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Tájékoztató 
a Képviselô-testület decemberi ülésén meghozott döntéseirôl

• A Képviselô-testület a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrôl, intézkedésekrôl szóló polgármesteri tájé-
koztatót és a megtett intézkedéseket jóváhagyta. Ugyan-
úgy elfogadta a folyamatban lévô beruházásokról szóló 
beszámolót is. 

• Ez év nyarán négy önkormányzati intézményünk veze-
tôjének jár le a határozott idejû megbízása: a Damja-
nich János Általános Iskola, a Bóbita Óvoda, a Dózsa 
György Mûvelôdési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely és 
a Jókai Mór Városi Könyvtár esetében. Ezen az ülésen 
meghatározta a Testület az intézményvezetôi pályázatok 
kiírásának tartalmát, a pályáztatási eljárás ütemezését. 
A pályázati kiírások olvashatóak az Oktatási és Kulturális 
Közlönyben, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán és a 
városi honlapon is.

• Az OKM szakmai és informatikai fejlesztési feladatok ellá-
tására 4 980 000 Ft vissza nem térítendô központosított 
állami támogatást biztosított az önkormányzat számára, 
amely összeget a Bóbita és a Hétszínvirág Óvoda, a Dam-
janich és a Klapka iskola eszközfejlesztésére kell fordítani. 
Az informatikai eszköz- és bútorvásárlásra közbeszerzési 
eljárás került kiírásra, amit jóváhagyott a Testület. 

• Négy oktatási intézményünkkel – Hétszínvirág Óvoda, 
Bóbita Óvoda, Damjanich János Általános Iskola, Klapka 
György Általános Iskola – indultunk a TÁMOP-3.1.4-09/1. 
kódszámú, EU-s Közoktatási intézmények átfogó fej-

lesztése Isaszegen címû pályázaton, ahol 2009. novem-
ber 26-án kihirdetésre került, hogy az igényelt támoga-
tást 100%-ban a rendelkezésünkre bocsátják, amelynek 
értéke 60 millió Ft, önerô nélkül. Jelenleg a Támogatói 
okirat aláírásának folyamata zajlik, de ezzel párhuzamo-
san a törvényben foglaltaknak megfelelôen a közbeszer-
zési eljárás lefolytatását is szükséges elkezdeni a pályázat 
megvalósításához, amirôl döntött a Testület.

• Meghatározta a Testület a köztisztviselôk teljesítmény-
követelményeinek alapját képezô 2010. évi kiemelt cé-
lokat részletesen, amibôl csak a címszavakat közöljük: a 
szolgáltató jelleg elôtérbe helyezése, a hatósági ügyvitel 
fejlesztése, a mûködés szervezettségének és szabályo-
zottságának hatékonyabbá tétele, az önkormányzati és 
államigazgatási feladatok magas szintû ellátása.

• Elfogadta a Testület az Isaszeg Nagyközség Egészség-
ügyéért Közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt ala-
pító okiratát, egyidejûleg kérte a közhasznú jogállásának 
megváltoztatását, és csupán „közhasznú szervezetként” 
nyilvántartásba vételét a Pest megyei Bírósághoz való be-
nyújtással.

• Módosított a Testület több helyi önkormányzati rendele-
tet is, amelyekrôl részben tájékoztatjuk olvasóinkat, illetve 
felhívjuk figyelmüket, hogy a helyben szokásos módon 
megtalálhatják azokat és elolvashatják.

Szilárdi László,  
az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke

vol –, Padányi József osztályvezetô beszélt az útépítés ha-
ladásáról, a felmerülô problémákról és azok orvoslásáról.

A jelenlévôk ezután megfogalmazták felvetéseiket, 
kérdéseiket, észrevételeiket és javaslataikat, amelyek el-
sôsorban az útépítésekbôl adódó problémakörhöz kap-
csolódtak, de a teljesség igénye nélkül érintették: a csapa-
dékvíz-elvezetést, a forgalmi rend módosítását, a 40 km/
óra gépjármû haladási sebesség feloldását Isaszegen és 
annak túllépésének veszélyét, a környezetvédelmet, a hul-
ladék elhelyezését városunkban, a termálvíz lehetôségét, 
a Múzeumbarátok Körének létszámbôvítését, a bevásárló-

központ építésének hírét, annak várható hatásait, a szociá-
lis kártya bevezetésének lehetôségét, a munkahelyterem-
tések elmaradását, utcai árusok zavaró jelenlétét vagy a 
rendôrség járôrözésének sûrûbbé tételét.

A polgármester, a képviselôk, Mondok Zoltán rendôr 
százados és a meghívott szakemberek alapos és kimerítô 
válaszokat adtak minden esetben az egyébként nyugodt, 
barátias légkörben lezajló közmeghallgatáson. Végül Hat-
vani Miklós polgármester megköszönte az isaszegi polgá-
rok érdeklôdô részvételét, majd jókívánságaival bezárta az 
ülést.

Dr. Székelyné Opre Mária
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Játszótér  
Isaszeg „karácsonyfája alá”

December 23-án értesült arról az önkormányzat, hogy a 
Közterületi játszótér- és parkfejlesztés Isaszegen címû pá-
lyázatunkat 49 991 579 Ft támogatásra érdemesnek találták.

Városunk lakosságszáma 11 000 fô, amely dinamikusan 
növekvô tendenciát mutat. Ez a tény, valamint a városi rang 
elnyerése jelentôs települési fejlesztéseket tett indokolttá. 
Legfontosabbak ezzel kapcsolatban az intézmények fejlesz-
tése, bôvítése, valamint szabadtéri közösségi terek, parkok 
kialakítása, az élhetôbb környezet megteremtése, lakossá-
gunk életminôségének javítása.

Jelenleg csupán egy, a hatályos elôírásoknak megfelelô 
játszótér található városunkban, a sportpálya melletti, ami 
elenyészôen kevés. Ezzel a pályázattal két olyan játszótér 
és szabadidôpark kialakítását valósítjuk meg, amely megte-
remti a szabadidôs tevékenységek kulturált eltöltését gyer-
mekeink és családjaik számára.

Két közterület kerül így átalakításra az Ady Endre utcán 
és a Béke téren. 

A pályázatról bôvebben tájékoztatjuk a lakosságot a jö-
vôben.

Polgármesteri Hivatal

Részletek
A hulladékgazdálkodásról szóló 39/2009. (XII. 18.) 
számú önkormányzati rendeletbôl 

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselô-testülete a hul-
ladékgazdálkodásról szóló 2/2003. (II. 24.) számú rende-
letét az alábbiakban módosította 2010. január 1. napjától.
A rendszeres gyûjtésre rendelkezésre bocsátott szabvány 
szerinti gyûjtôedények egyszeri ürítési díja:

A gyûjtôedény térfogata (liter)
Egyszeri ürítés  
díja (Ft+ÁFA)

1 db 60 l-es edény egyszeri ürítése 272 Ft + ÁFA

1 db 110 l-es edény egyszeri ürítése 320 Ft + ÁFA

1 db 120 l-es edény egyszeri ürítése 320 Ft + ÁFA

1 db 240 l-es edény egyszeri ürítése 511 Ft + ÁFA

Külterületi ingatlanok  
egyszeri ürítési díja:

272 Ft + ÁFA

A speciális A.S.A. hulladékgyûjtô zsák ára: 230 Ft/db + ÁFA.
A külterületi ingatlant idényjelleggel (adott évben április hó-
nap 1. napjától szeptember hónap 30. napjáig) használó 
lakos számára heti egyszeri ürítés díja: 272 Ft/ürítés + ÁFA, 
a hulladék konténerekben gyûjtve.

Polgármesteri Hivatal

Részletek 
Az ivóvízfogyasztás alapdíjáról, a közüzemi ivóvízért 
fizetendô díjról és a csatornadíjról szóló önkor-
mányzati rendeletbôl

A rendelet hatálya kiterjed Isaszeg város közigazgatási terü-
letén felhasznált, az önkormányzat tulajdonában lévô víz-
mûbôl szolgáltatott ivóvízért, illetôleg a közüzemi csator-
namû használatáért fizetendô legmagasabb díjakra. Ez a 
rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.
– A vízdíj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget 

vízmérô hiányában a 38/1995. (IV. 5.) Kormányrende-
letben írtak, valamint a 47/1999. (XII. 28.) KHVM ren-
delet 3. sz. melléklete szerinti átalánnyal kell megha-
tározni. A csatornadíj alapja a csatornamûbe bekötött 
ingatlanon felhasznált vízmennyiség.

– A fogyasztók a januári, márciusi, májusi és novemberi 
vízóra leolvasás alapján (szeptember, október, novem-
ber, december, január, február, március, április) a teljes 
vízfogyasztást, a további négy hónapban a mindenkori 
havi vízfogyasztás 80%-át fizetik csatornadíjként.

– Azon ingatlan esetében, ahol a locsolóvíz mérésére al-
mérôt használnak, a fômérô és ezen almérô által mért 
fogyasztás különbsége után locsolási kedvezmény nem 
érvényesíthetô. Nem kell díjat fizetni a közmûhálózaton 
lévô tûzcsapról a tûzoltáshoz felhasznált vízért.

– Az engedély nélküli csatornarákötéseknél a csatorna-
szakasz mûszaki átadása napjától az engedély nélküli 
rákötés felderítéséig ötszörös csatornadíjat fizet vissza-
menôleg a fizetésre kötelezett ingatlantulajdonos. 

– Isaszeg város területén a vízközmûre és a csatorna-
közmûre való rácsatlakozás közcélú hálózatfejlesztési 
érdekeltségi hozzájárulását ingatlanonként, egy ösz-
szegben kell megfizetni a mindenkori ingatlantulajdo-
nosnak.

1. Az ivóvíz-szolgáltatás díjai:
1.1. Alapdíj – A vízszolgáltatás alapdíja 1 db vízmérôvel fel-

szerelt vízbekötésre: 260 Ft/hó + ÁFA.
1.2. Vízdíj – Isaszeg város területén a közüzemi vízmûbôl 

szolgáltatott ivóvíz közületek és a lakosság által fizetett 
díja egységesen: 234 Ft m3 + ÁFA.

2. A csatornaközmû-szolgáltatás díjai:
Isaszeg város területén a közületek és a lakosság által fi-
zetett csatornadíj összege egységesen: 230 Ft/m3 + ÁFA.
3. Vízközmûre való rácsatlakozás díja:
Isaszeg város területén a vízközmûre való rácsatlakozás 
közcélú hálózatfejlesztési érdekeltségi hozzájárulása in-
gatlanonként: 100 000 Ft + ÁFA/m3/nap × vízfogyasztás 
igény (m3/nap).
4. Csatornaközmûre való rácsatlakozás díja:
Isaszeg város területén a csatornaközmûre való rácsatlako-
zás közcélú hálózatfejlesztési érdekeltségi hozzájárulása in-
gatlanonként: 140 000 Ft + ÁFA.

Polgármesteri Hivatal
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Amíg Isaszeg lakóinak túlnyomó többsége soknapos készülô-
dés, munka és ráhangolódás után a valóban meghitt, szere-
tetteljes karácsonyt ünnepli szerettei körében, mások a rom-
bolás terén jeleskednek. Megdöbbentô, egyben kiábrándító 
látvány fogadta mindazokat, akik a szent ünnep elsô napján 
elhaladtak a mûvelôdési otthon elôtt. A hetek óta feldíszített 
„mindenki karácsonyfája”, mint egy megbecstelenített szûz, 
immár egy halom letépett ág, toboz közepén árválkodik, a 
lámpafüzér cafatjai lógnak le róla, mint amikor az erôszak el-
követése elôtt egy védtelen leányról a ruháit letépik. És ahogy 
tekintetünk végigsiklik a „testen” a tetejéig, a legszörnyûbb 
látvány ott fogad: az elkövetô fejszével megcsonkította, s elvit-
te a fenyô ékességét, a felsô egy–másfél métert a csúcsával.

Még fel sem ocsúdunk a hátborzongató látványtól, ami-
kor észrevesszük a tôle balra lévô betlehemet, amely szintén 
a dúlás áldozata lett: a Megváltó s az állatok össze-vissza 
törve, a szent helyet – nyilván a másikkal egyidejûleg – gya-
lázta meg az illetô, avagy társaság. Egy arra járó édesanya 
a gyermekével, felfogva a történteket, csak annyit mondott 
továbbhaladva: az ilyenek miatt nem lesz még sokáig a lakó-
helyünkbôl város…

Jómagam is, belegondolva a látottakba s hallottakba, egy-
más mellé teszem gondolatban a mozaikkockákat: alig né-
hány hónapja estek vandálok áldozatává ugyanitt a padok 
melletti világítótestek, a vasúti gyalogos aluljárót rendszere-
sen rongálják, a világháborús hôseink emlékmûvének oldalán 
esténként gördeszkáznak – ami megítélésem szerint szintén 
nem más, mint az elesettek emlékének megbecstelenítése 
–, maga az emlékpark is hemzseg a szeméttôl, az újonnan el-
helyezett szemétládának egyik napról a másikra a hûlt helyét 
találjuk a buszmegállóban, a házunk elôtt pedig nap mint nap 
a mások által eldobált csikkeket, cukroszacskót vagy éppen 
egy állat, netán a gazdája ürülékét kell eltakarítanom. Nos, 
ilyen a mi kis mikrovilágunk, amely persze se nem jobb, se 
nem rosszabb a bennünket körülvevô tágabb világnál.

Igen, egy olyan világban, ahol a „mindent szabad!”-ot 
sugallják a véleményformálók, ahol a pedagógus számára 
gyakorlatilag semmilyen eszköz nem áll rendelkezésre a fe-
gyelmezésre, következésképp ki van téve diák és szülô ön-
kényének, ahol azt a gazdát hurcolják meg, aki az illetéktelen 
behatolók ellen a telkén belül árammal védi a saját termé-
sét, és nem a tolvajt, ahol a kereskedelmi tévék és rádiók az 
abnormális viselkedést igyekszenek normává tenni, ahogy a 
törvénykezés az azonos nemûek együttélését egyenrangú-
sítja a „normális” családdal, ahol a tradicionális értékeket: a 
tisztességet, a becsületet, a másik ember s az idôsebbek 
tiszteletét, az elesettek megsegítését, a család, az édesanyák 
megbecsülését, a hitet, a nemzetet és jelképeit, a hazát év-
tizedek óta nevetségessé igyekeznek tenni, sôt becsmérlik, 
vagy tiltják, büntetik, ahol a lopás, csalás, hazugság, vagy ép-
pen a „megélhetési bûnözés” megengedhetô, ahol a rendôr 
kétféle mércével mér, ott ne csodálkozzunk a tapasztaltakon.

Az igazi megújulás és változás az lesz, amikor a jelzett 
értékek ismét a helyükre kerülnek, nem csupán a gazdaság-
ban, hanem a lelkekben, az ember emberhez való viszonyá-
ban is megpróbálnak rendet tenni. Bizonyos vagyok benne, 
hogy (még) többen vagyunk, akik szeretnék átmenteni egy 
jobb világba a maradandó értékeket, ne felejtsük azonban, 
hogy „vétkesek közt cinkos, aki néma”! Ne hagyjuk, hogy 
a legszentebb ünnepeinket és a hétköznapjainkat, a köz-
vagyont sérült lelkû senkiházik tönkretegyék, összefogással 
fogjuk le a rombolók kezét!

Székely András Bertalan

Nyomravezetôi díj
A Péceli Rendôrôrs rongálás miatti büntetôeljárást kezdemé-
nyezett ismeretlen elkövetôk ellen az Isaszegi Polgármesteri 
Hivatal feljelentésére. Az önkormányzat 100 000 Ft nyomra-
vezetôi díjat ajánlott fel azon személyek részére, akik a mû-
velôdési ház elôtti rongálásokról, azok elkövetôirôl érdemi 
információkat szolgáltatnak a rendôrség számára, nevük nyil-
vánosságra kerülése nélkül. Hívható a 107, a 112 és a helyi 
rendôri ügyelet +36-70/522-6517-es telefonszáma.

Ünnepeink és hétköznapjaink megrontóiról
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Minden élet kô egy épületben.
Minden élet hang egy tenger által mormolt dalban,
sorsokból szôtt óriási szônyeg,
Isten-szôtte óriási dallam.”
(Millenniumi óda)

Karácsonyi hangverseny

Immár 13. alkalommal adott karácsonyi hangversenyt a 
római katolikus templomban a – néhány éve a mûvészeti 
iskolával kibôvült – Klapka György Általános Iskola. Bár a 
13-as számtól sokan tartanak, ezen az estén bebizonyo-
sodott, hogy nem kell aggódni. 

Az iskola zenetagozata és a hangszeres tanszakok együttesen igen magas színvonalú produkciót nyújtottak. Az osztályok 
kórusai és a felsôs nagykórus hangszeres kísérettel adták elô a szebbnél szebb karácsonyi dalokat. Szólóének, kórus, furu-

lya, fuvola, és egy kis zenekar váltották egymást, együtt zenéltek 
tanárok és tehetséges tanítványok, és szépen komponált karácso-
nyi jelenettel tették változatossá a mûsort.

Végül, zárásként Selmeczi György Millenniumi ódáját énekel-
te a teljes zenetagozat és a mûvészeti iskola zenekara. Felemelô 
érzés volt a templom fényeiben hallgatni a tiszta gyerekhangokat 
és zenekari kíséretet.

A közönség vastapssal köszönte meg minden gyermek és a 
felkészítô tanáraik munkáját. Igazi, szép összmunka volt, gratulá-
lunk!

Szabó Lászlóné
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„Adventi rege” – Luca-naptól istvánozásig

December 13-án városunk karácsonyi ünnepén a Dózsa György Mûvelôdési Otthon csoportjai kétfelvonásos elôadással mu-
tatták be a már-már feledésbe merülô ôsi, misztikus, adventi és karácsonyi néphagyományokat, szokásokat.

Az adventi rendezvénysorozat zárórendezvénye az év egy jeles napjára, Luca-napra esett, ezért a darab története is ettôl 
a naptól indult és idôrendi sorrendben vonultatta fel a Luca-napi szokásokat – kezdve a kotyolással, majd a Luca széke készí-
tésének titokzatos tudományával folytatva –, a téli fonóbeli játékokat, a karácsonyi készülôdést, kántálást, regölést, az Istvánok 
köszöntésével bezáróan. A hagyományok színpadi felelevenítését a boszorkánytánc, gyönyörû karácsonyi dallamok, mese, va-
lamint fergeteges táncok tarkították majd’ kétszáz fôs szereplôgárda közremûködésével. A szintén több száz fôs nézôközönség 
méltán díjazta vastapssal a rendkívüli színvonallal szerkesztett és elôadott produkciót.

A mûsor végeztével a mûvelôdési otthon elôtt felállított betlehemi jászol elôtt Gulyka József prépost, esperes és Bajusz 
Árpád református lelkész szavaival, valamint a Gaudium Carminis Kamarakórus csodálatos dallamaival kívánhattunk egymás-
nak és a város lakóinak kellemes karácsonyi ünnepet és boldog új évet! 

Ezúton, a város nagy nyilvánossága elôtt szeretném megköszönni csoportjaink egész éves kiváló munkáját, és azt, 
hogy az év folyamán szerepléseikkel országszerte öregbítették Isaszeg jó hírét. Jó egészséget, kitartást kívánok további 
munkájukhoz: Bánszkiné Varga Juditnak, Kôvágó Zsoltnak, Nagy Jánosnénak, Kovács Gézáné Surmann Máriának.

Verseczkiné Sziki Éva, igazgató
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Tervezett programkínálat:
Január 11. 10.00–12.00: Évnyitó Baba–Mama Klub
Január 12. 18.00: A Don-kanyarban elesettekre em-

lékezünk a Hôsök és Áldozatok Emlékparkjában. 
Megemlékezést tart Harmati Róbert, történelem sza-
kos tanár. Közremûködnek az Isaszegi Asszonykórus 
tagjai

Január 16.: Méhész közgyûlés
Január 16. 16.00: Az Isaszegi Természetbarát Klub vetí-

tettképes élménybeszámoló-sorozata a Helytörténeti 
Gyûjteményben Izlandi mozaikok címmel. Elôadó: Not-
ter Béla

Január 21. 17.00: Rendhagyó fizikaóra – Fodor Antal ama-
tôr csillagász (Sülysápi Csillagászati Közhasznú Egyesü-
let) elôadása a Naprendszerrôl

Január 22. 16.00: Isaszegi fiatalok a Dózsa György 
Mûvelôdési Otthon színpadán a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából

Január 23. 16.00: A Múzeumbarátok Köre éves közgyûlése 
a múzeumban

Január 24. 16.00: Jobbik Fórum
Január 29. 14.00: A Karaván Mûvészeti Alapítvány Minden 

egér szereti a sajtot címû színházi elôadása gyerekek-
nek.

Január 30.: Mû–Hely Nap kreatív kulturális kapcsolódás, kö-
zös zenére épülô közösségépítô foglalkozás és teaház.
Helyi és környékbeli amatôr zenekarok bemutatkozó 
koncertje

Csoportjaink fellépései:
Január 23.: Magyar Kultúra Napja és kiállítás megnyitása – 

Erdôkertes (Gaudium Carminis Kamarakórus)
Szolgáltatások:
Január 4. 18.00: KRESZ tanfolyam; jelentkezés és tájékoz-

tatás
Január 11. 11.00-13.00: A.S.A ügyfélszolgálat a mûvelôdé-

si otthon elôterében

• Január 5-tôl minden kedden 10.30-kor Csiribiri tor-
na – 40 perces mozgásfejlesztô foglalkozás 1–3 év kö-
zötti gyermekek számára speciális tornaszerekkel, játékos 
gyakorlatokkal, mondókákkal. Információ: Virágh Orsolya 
(70/456-4312; szilas.zene@gmail.com)

• Január 6-tól szerdánként 18.00-tól jóga, 19.30-tól tai chi
• Új! Szombatonként 10.00-tól egészségmegôrzô senior 
torna. Az edzés tartalmaz gerinctornát, könnyû nyújtáso-
kat és légzésgyakorlatokat. Középkorúak és idôsek jelent-
kezését várjuk. Információ: Tóth Roland AMM terapeuta 
(20/450-9363)

• Gyöngyfûzô klub minden második kedden 18 órától 
a Mûvelôdési Otthon elôterében. Klubvezetô: Gazdagné 
Leitner Erzsébet (Tündi)

Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklôdni a Mûvelô-
dési Otthon irodájában a 28/582-055 vagy a 28/582-056 tele-
fonszámon, az isaszegmuv otthon@citromail.hu címen valamint a 
www.dozsamuvotthon.atw.hu weboldalon is lehet.

A programok változtatásának jogát fenntartjuk!

A Dózsa György Mûvelôdési Otthon és Múzeum januári programja 

Egy délután a mesék birodalmában…

150 éve Székelyföldön született Benedek Elek írónk, népme-
segyûjtônk. Ebbôl az alkalomból szerepeltek a Klapka György 
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 5. 
osztályos tanulói Sindely Julianna tanárnô felkészítésével a 
csömöri Petôfi Sándor Mûvelôdési Házban a Magyar Nép-
mesejáték Kistérségi találkozóján. Gyermekeink az ünnepelt 
Benedek Elek A kék liliom címû mesejátékát adták elô.

Életvidám játékukkal, színes elôadásmódjukkal szereztek 
örömet az érdeklôdô nézôknek, kisebbeknek és a felnôttek-
nek egyaránt. Lelkesedésükkel megmelengették mindenki 
szívét. Mesejátékukat a nézôk hatalmas tapssal, a szakmai 

zsûri dicsérô szavakkal 
méltatta.

Ezen a délutánon 
nem a versenyzés volt 
a cél, nem a dobogós 
helyekért folyt a küz-
delem, hanem a ma-
gyarság kincseinek fel-
elevenítését tartották 
szem elôtt. Elvarázsol-

tak minket a gyerekek, 
az egészen kicsiktôl a 
felnôttekig meséjükkel, 
táncukkal, énekükkel 
egy külön világba. Sor 
került a Benedek Elek 
meseillusztrációs rajz-
pályázat eredményhir-
detésére is. Iskolánkból 
Hanula Benedek (6.b) ötödik helyezést ért el.

Köszönjük Sindely Julianna tanárnônek a felkészítést, hi-
szen a sok gyakorlással nemcsak egy mesejátékot játszottak 
el kiválóan a szereplôk, hanem Benedek Elek eszméihez hí-
ven magyarságra, a magyar múlt megbecsülésére, szeretet-
re, emberségre is nevelte a gyerekeket.

Akikre büszkék vagyunk: Bukó Katalin, Demény Balázs, 
Domonics Zsófia, Farkas Zsófia, Horváth József, Juhász Vik-
tória, Kovács Boglárka, Marton Mátyás, Palanik Kristóf, Papp 
Attila, Poharenszki Vivien, Rajta Csaba, Sárosi Richárd, Sár-
vári Tímea. Köszönjük a szülôk nevében:

Farkasné Podmaniczky Ágnes
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„Ôrizzük emlékeinket, nehogy végleg elvesszenek, s ezáltal üre-
sebb legyen a múlt, szegényebb a jelen, s kétesebb a jövô.”

Ipolyi Arnold
 

A Kós Károly-díjjal kitüntetett Isaszegi Múzeumbarátok Köre 
– megalakulásának 40. évfordulója alkalmából – ünnepi 
közgyûlést tartott 2009. november 28-án. A közgyûlés elôtt 
az elnökség tagjai felkeresték azon tagjaiknak a sírját, akik az 
elmúlt évtizedekben sokat tettek az isaszegi múzeumügyért. 
Mécses gyújtásával és egy-egy szál virág elhelyezésével 
adóztak emléküknek.

Ezt követôen a Csata Vendéglôben folytatódott a meg-
emlékezés. Tatai Irén elnökségi tag köszöntôje után Szat-
máry Zoltán elnök úr ismertette az elnökség beszámolóját, 
amely átölelte az 1969-es alakulástól kezdôdô és a napjain-
kig tartó idôszakot, felsorolva a mindenkori elnököket, titkáro-
kat, felelôsöket. Elmondta, hogy a Múzeumbarátok Körének 
egyik legfontosabb célja volt, hogy az 1967-ben megnyitott, 
Szatmáry Zoltán (1901–1989) által létrehozott régi múze-
umépület helyett új falumúzeum épülhessen. Ezt az épület 
rossz állaga tette szükségessé, ami veszélyeztette a benne 
lévô kiállítási tárgyak épségét. 

Az álom 1982-ben vált valósággá. Több mint két éves 
munka után az új múzeum, néhai Szatmáry Zoltán múzeum-
vezetô irányításával, a község lelkes lakosai, intézményei és 
a Múzeumbarátok Köre tagjainak támogatásával mûködött. 

A Múzeumbarátok Köre számtalan kiállítást rendezett, 
lengyel–magyar baráti találkozót és elôadást szervezett. A 
kör a helyi és múzeumi tárgyak gyûjtésén és ápolásán kívül 
gazdaságilag támogatja és társadalmi munkával is segíti a 
Falumúzeumot. Az Isaszegi csata térben és idôben címû 
ólomkatona-kiállítást 2000-ben az önkormányzat anyagi 
hozzájárulásával, a baráti kör jelentôs anyagi ráfordításával 
készíttették el. Az elmúlt év áprilisától, új tárlóban a múzeum 
egyik kiemelkedô látványossága.

2007-ben Isaszeg Nagyközség Önkormányzatának kez-
deményezésére a Kós Károly-Díj Bizottság javasolta, hogy – 
közösségi kategóriában – az Isaszegi Múzeumbarátok Köre 
kitüntetésben részesülhessen. Az indokolás szerint: „A díja-
zott egyesület közel 40 éve folyamatosan mûködik, kezde-
ményezô és példamutató szerepet tölt be Isaszeg község 
társadalmi életében. Tevékenységük magában foglalja a te-
lepülési értékvédelemtôl a történeti hagyományok – és az 
ezzel összefüggô lengyel–magyar kapcsolatok – ápolásán át 

a közösségi élet és az ön-
kéntes munka szervezé-
sét, jeles példát mutatva 
mindezzel a felnövekvô 
generációnak és ember-
társainknak.” A Kós Ká-
roly-díjat Szatmáry Zoltán, 
a Múzeumbarátok Körének elnöke és Szmolicza József titkár 
vette át ünnepélyes keretek között. 

Elnök úr igen részletes visszatekintése után Juhász Vil-
mos elnökségi tag emlékezett az alapító néhai Szathmáry 
Zoltánra. 

Az ünnepi közgyûlést megtisz-
telte jelenlétével Hatvani Miklós 
polgármester, aki fontosnak tartotta, 
hogy a múzeum mûködését az ön-
kormányzat tudja biztosítani, és örül 
annak, hogy a városban olyan civil 
szervezek munkálkodnak, mint az 
Isaszegi Múzeumbarátok Köre. Gra-
tulált az elért eredményekhez és to-
vábbi sok sikert kívánt munkájukhoz.

Az ünnepi közgyûlés során em-
léklapok átadására került sor azon tagok részére, akik huza-
mosabb ideig segítették a kör munkáját. 

Szmolicza József, titkár

Jubilált a Múzeumbarátok Köre

Izlandi mozaikok

Vetítettképes élménybeszámolóra kerül sor Notter Béla elô-
adásában. Amit láthatunk: Kék Lagúna, Krysuvik-Segur – a 
fortyogó világ. Reykjavik – Izland fôvárosa. Seljafoss és Skó-
garfoss – két hatalmas vízesés. Dyrhólaey – vad tenger-
part. Thingvellir – ahol hasad szét a föld. Geysir, Gullfoss 
– Izland leglátványosabb vízesése. Kerid-kráter, Thverfells-
horn – gyalogtúra Reykjavik „házihegyére”.
Idôpont és helyszín: 2010. január 16. (szombat), 
16 óra, Falumúzeum, Madách Imre utca 15.

A Múzeumbarátok Körének tagjai Isaszeg történelmét és 
kultúráját szeretô lokálpatrióták, akik társadalmi munkában, 
önzetlenül tevékenykednek településükért. A lelkesedés 
és az elvégzett munka szeretete és sikere az összetartó 
erejük. Aki kedvet érez a régmúlt emlékeinek kutatásához, 
gyûjtéséhez, vagy szívesen segítene, mindenkit szeretettel 
várnak. 

Köszönetüket fejezik ki támogatóiknak, Isaszeg város 
polgárainak, akik bármilyen módon segítették munkájukat.

Éves közgyûlésüket 2010. január 23-án, szombaton 
16 órakor tartják a múzeumban, melyre tisztelettel hívnak 
minden érdeklôdôt.

(szerk.)
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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)

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. január 4-én és február 1-jén 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!

LA
Nyomdaipari Kft.

média

telefon: 20/851-4368
web: www.la4.hu
e-mail: la4@la4.hu
cím: 2117 Isaszeg, Vörösmarty u. 5.

minden, ami nyomda

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) 

Helyben Isaszegen

Január 21-én (csütörtökön)
és február 18-án

autós Iskola
Az akkredItált Bag Band Bt.

SürgôSen,  
áron alul eladó 

Isaszegen, csendes utcában, jó közlekedéssel,  
972 m2-es telken kétlakásos, egyszintes 

(lakásonként 73 m2), 2,5 szobás társasházi lakások 
jelenleg 60%-os készültségi fokban.  

a vételár lakásonként 8,5 millió Ft, 
mely a teljes, kész állapotra vonatkozik.

TEHERMENTES, TULAJDONOSTÓL! 

Telefon: 06-20/325-2226 

FELHÍVÁS
A dm részérôl Péter Zsanett üzletvezetô  
és helyettese, Apágyiné Rácz Veronika  
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.  

Számítunk a segítségükre, az ismételt összefogásra!

Téli örömök a Szoborhegyen
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Hétközi és hétvégi  
összevont ügyeletek
2010. január

01. Dr. Kürti József 17. Dr. Kürti József

02. Dr. Mészáros Zsolt 18. Dr. Horváth Anna

03. Dr. Mészáros Zsolt 19. Dr. Kürti József

04. Dr. Kürti József 20. Dr. Eszlári Egon

05. Dr. Horváth Anna 21. Dr. Tordai Gábor

06. Dr. Eszlári Egon 22. Dr. Eszlári Egon

07. Dr. Tordai Gábor 23. Dr. Horváth Anna

08. Dr. Kürti József 24. Dr. Horváth Anna

09. Dr. Eszlári Egon 25. Dr. Kürti József

10. Dr. Eszlári Egon 26. Dr. Horváth Anna

11. Dr. Kürti József 27. Dr. Eszlári Egon

12. Dr. Horváth Anna 28. Dr. Horváth Anna

13. Dr. Eszlári Egon 29. Dr. Eszlári Egon

14. Dr. Tordai Gábor 30. Dr. Mészáros Zsolt

15. Dr. Horváth Anna 31. Dr. Mészáros Zsolt

16. Dr. Kürti József

2010. február

01. Dr. Kürti József 08. Dr. Kürti József

02. Dr. Horváth Anna 09. Dr. Horváth Anna

03. Dr. Eszlári Egon 10. Dr. Eszlári Egon

04. Dr. Tordai Gábor 11. Dr. Tordai Gábor

05. Dr. Horváth Anna 12. Dr. Eszlári Egon

06. Dr. Eszlári Egon 13. Dr. Horváth Anna

07. Dr. Eszlári Egon 14. Dr. Horváth Anna

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 TELEfONSzá-
MA: 70/387-2685
A hétközi ügyelet héfôtôl csütörtökig 1530-tól másnap reg-
gel 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 helyi rendôri ügyelet közvetlen elérhetôsége: 
70/203-3888

Anyakönyvi hírek
a 2009. 11. 15 –  12. 15. közötti idôszak eseményeirôl

Születések:

Molnár Emese Kossuth Lajos utca 98.
Bakó Liliána Tó utca 6.
Kendrovics Ivett Patrícia Szent István utca 37.
Fityus Bálint Dózsa György utca 31.
Ládonyi Lili Anna Hajnal utca 17.
Orosz Adél Templom utca 53.
Bense Boglárka Szent László utca 45.
Hafrovics Máté Szent László utca 13.
Bokor Hanna Erkel Ferenc utca 20.2.a.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk!

Házasságkötések:
Házasságkötés az eltelt idôszakban nem volt.

Halálesetek:
Horváth Szilárdné Sziráki Veronika (58 éves) 
 Nagy Sándor utca 36.
Tamási Jenô Jánosné Porcsontos Katalin (79 éves) 
 Aulich utca 8.
Szomorkay László Vilmos (64 éves)
 Külterület 3662 hrsz.
Lakszner Miklós (66 éves)  Ilkamajor
Kelemák Gyula (77 éves) Vörösmarty utca 17.
Uri Pál Péter (58 éves) Arany János utca 16.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Abdelhamid Mohamedné, anyakönyvvezetô

állatorvosi ügyelet  
2010. január hónapban

I. 9–10.
Dr. Szeredi Levente
Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13.

20/353-4547

I. 16–17.:
Dr. Michalik László
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

20/981-3100

I. 23–24.:
Dr. Almási Csaba
Csömör 

30/349-2166

I. 30–31.:
Dr. Békési Béla
Pécel, Szemere u. 17.

30/954-9684

Közlekedési kedvezmények

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvez-
ményeire irányuló támogatások 2010. január 20-tól adható-
ak be: személygépkocsi-szerzési támogatásra vagy átalakítás-
ra, és közlekedési támogatásra. Az érintettek a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálatán és Szociális Irodájában kérhetnek 
felvilágosítást ügyfélfogadási idôben.
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Kedves Olvasóink!
Sikeres, békés és jó egészségben gazdag, boldog új esztendôt kívánunk!

Szilárdi László és szerkesztôtársai

Ûj arculatú utcatáblák

A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára és 
döntése nyomán elkezdôdött a város területén lévô utcanévtáblák 
karbantartása, felújítása, cseréje. Olyan utcarészekre, keresztezôdé-
sekbe, csomópontokba is elhelyezték az új táblákat, ahol még eddig 
nem voltak. A jobb tájékozódás érdekében fokozatosan cserélik illet-
ve rakják ki azokat a városüzemeltetés dolgozói. A 350 utcanévtábla 
zománcozott lemezbôl, zöld alapon sárga felirattal készült, és Isaszeg 
címere is rákerült. 

Látványtervek a majdani szennyvízteleprôl

Befejezéshez közeledik a szennyvíztisztító telep fejlesztése pályázat megvalósítása. A támogatási szerzôdés szerint meghatá-
rozott feladatok teljesítése folyamatos. Elkészültek a telep látványtervei is, amelyeket szívesen közreadunk, hogy olvasóink is 
láthassák. Reméljük, hogy a jövôben a valóságban is örülhetünk a felépülô létesítménynek.

(szerk.)


