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önkormányzati tájékoztató

Négy országból ropták a táncot 

– Milyen változásokat vár polgármesterként az új par-
lamenttôl és kormánytól, kiemelt figyelemmel az ön-
kormányzat finanszírozására vonatkozóan?

– Meggyôzôdésem, hogy a jelenlegi kétharmados par-
lamenti többség soha nem látott lehetôséget nyújt az 

Országgyûlés számára. 
Hozzá lehet nyúlni olyan 
régi feladatok ellátásá-
hoz, ami mintegy fene-
ketlen kútként nyelte el 
az adózók forintjait. Gon-
dolok itt elsôsorban az 
egészségbiztosítási és a 
nyugdíjrendszerre, a szo-
ciális biztonságot érintô 
kérdésekre, az adóreformra. Most tényleg történelmi pilla-
nat van, hogyha jól sáfárkodik az új kormány, hosszú távon 
biztossá lehet tenni az ország mûködését és az emberek 
megélhetését.

Természetesen változni fog az önkormányzati rendszer 
is, az új kormány a régi gondolatához ragaszkodva inkább 
a megyerendszert szeretné erôsíteni a régiókkal szemben, 

Az isaszegi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat táncfesztivált szer-
vezett a Visegrádi 4-ek országaiban élô 6–18 éves korosztály szá-
mára 2010. május 14–16-án a Damjanich János Általános Iskolá-
ban. A SZTÁRLÁB / STARNOGA / STARNOHA elnevezésû fesztiválra 

Csehországból Žirov-
nice iskolája, Len-
gyelországból Boja-
nów testvérváros iskolája, Szlovákiából Trstena (Árvanádasd) partnertelepülés 
iskolája, a velünk közös nyelvet beszélô és értô zselízi, valamint az isaszegi 
iskolák tanulói vettek részt. Három korcsoportban versenyeztek a fiatalok a se-
regszemlén, majd velük együtt több csapat is fellépett versenyen kívül az azt kö-
vetô nagyszabású gálamûsorban. Ezzel a fesztivállal Isaszeg városi rangja ismét 
emelkedett, hiszen méltó helyszínévé vált az új Damjanich iskola ennek a ren-
dezvénynek, és a külhoni vendégeket fogadó és ellátó szervezetek, magánsze-
mélyek és vendéglátó egységek biztosították az igazi vendégszeretô hangulatot. 
(tudósítás a 8. oldalon) (oprem)

Vécsey László országgyûlési  
képviselô társaságában

Képviselôink a modern ülésteremben

Bízom a jövôben 
Interjú Hatvani Miklós polgármesterrel

Negyedik éve folyamatosan, a választási „ígéretekkel” összhangban és eredménye-
sen fejlôdik a városunk. Az országos problémák viszont itt is jelen vannak, nincs 
könnyû helyzetben az önkormányzat. A közelmúltban zajlottak le az országgyûlési 
választások.

A zselízi majorettek

Az isaszegi mûvészeti iskola versenyzôi
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ami tulajdonképpen jó is, hiszen ezer éve bevált a megye-
rendszer, a megyei hivataloknak van létjogosultsága. Bí-
zom benne, hogy rendbe teszik az önkormányzati finan-
szírozást is, hiszen nagyon sok olyan probléma van, ahol 
lényegesen kevesebb finanszírozási összeget kapunk, mint 
amibôl maga a feladat megoldható lenne. Ilyen például az 
oktatás.

Az biztos, hogy az új parlamentnek és az ország vezetôi-
nek el kell azon gondolkodniuk – hiszen tudják, nagyon sok 
polgármester ül a parlamentben –, hogyan lehet biztosítani 
az önkormányzatok mûködésének a feltételeit, mert a mai 
finanszírozási rendszer kipukkadt. Számos önkormányzat a 
csôd szélén táncol, elég itt arra utalnom, hogy Isaszeg ese-
tében is az állami normatíva tulajdonképpen nemcsak reál-
értékben, hanem számszerûen is csökken.

Nem egyszer nyilatkoztam az újságnak, hogy a csök-
kenésen túl az is óriási probléma, hogy megemelkedett 
az ÁFA, amivel jelentôsen nôttek a kiadásaink, hiszen az 
önkormányzat nem igényelheti vissza az ÁFÁ-t, mint egy 
gazdálkodó szervezet. Városunk sokkal szigorúbb, fegyel-
mezettebb és racionálisabb gazdálkodással bír, mint más 
települések. Bennünket az élet már korábban rákénysze-
rített erre, így minálunk már tovább ezt a húrt nem lehet 
feszíteni.

Bízom abban, hogy az átszervezés nem fog azzal járni, 
hogy például a mûszaki osztályt vagy az anyakönyvi részt 
esetleg elvinnék Isaszegrôl, mert hallani, hogy a központo-
sítás értelmében ezek megtörténhetnek.

Változások várhatóak az önkormányzati választásnál is. 
Jelenleg 17 képviselôje van Isaszegnek, 10 egyéni és 7 
listás hely szerint. Az októberi választáskor úgy fog ez meg-
változni, hogy 8 körzet lesz, 3 listás hely fog maradni, tehát 
egy 11 fôs képviselô-testület várható a következô ciklus-
ban. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos változás, 
szerintem 9 fôvel is mûködhetett volna eredményesen a 
városunk, de már ez is egy óriási elôrelépés, 11 fôvel is 
hatékony és jó döntéseket lehet hozni. A polgármester -  
választás továbbra is marad közvetlen, ez már mindenkép-
pen bizonyos. 

Amit a cikk elején elmondtam az elvárásaimról, mindez 
azoknak az ígéreteknek az elsô fecskéje, amit a választás 
során ígért a FIDESZ–KDNP, hogy csökkenti a parlamenti 
és a helyi képviselôk számát. Úgy látom, hogy az ígére-
tek lendületesen kezdenek megvalósulni, és remélem, a 
továbbiakban is hasonlóképpen történik minden, ezért így 
összegzem mondandómat: bízom a jövôben. 

 – Van-e mostantól nagyobb esély Isaszeg fejlôdésére, 
hiszen városunkat két országgyûlési képviselô is 
segítheti, Vécsey László (Fidesz) és a helyben élô 
Bertha Szilvia (Jobbik) személyében? Gondolok például 

a munkahelyek teremtésére, további fejlesztésekhez 
források biztosítására.

– Természetesen elôny lehet az, hogy egy területet akár 
két vagy három képviselô is tud támogatni. Meg kell említe-
nem, hogy az elôzô ciklusban Fogarasiné Deák Valéria asz-
szonnyal korrekt kapcsolatom volt, és fordulhattam hozzá is 
segítségért. Bízom benne, hogy ez hatványozottan igaz lesz 
Vécsey László képviselô úrral, hiszen ôt húsz éve ismerem, 
polgármester kollégám, ráadásul a kistérségben is négy éve 
együtt dolgozunk, a kapcsolatom vele baráti jellegû, így két-
ségkívül minden erejét beveti Isaszeg érdekében.

Azt gondolom, hogy ennek igaznak kell lennie Bertha 
Szilvia képviselô asszonyra is, hiszen ô is Isaszegen él már 
tíz éve, isaszeginek vallja magát, és ebbôl adódóan bizo-
nyára segíteni fogja a várost. Vele is korrekt a kapcsola-
tom. Bizonyos helyzetekben eddig ôk fordultak segítségért 
az önkormányzathoz, amit én polgármesterként teljesíteni 
tudtam. Most a helyzet változik, hiszen úgy gondolom, én 
is fordulhatok hozzá, hogy segítsen a városon, például ab-
ban a bizottságban, szakterületen, ahol dolgozni fog a par-
lamentben. Képviselôinknek telefonon gratuláltam a meg-
választásukhoz, és jelezték is, hogy természetesen mindent 
elkövetnek a városunkért.

Munkahely teremtésében azt gondolom, hogy jelen pil-
lanatban nem tudnak segíteni. Nekünk elôször a rendezési 
tervünket kell elfogadtatni a szakhatóságokkal, ami több-
éves munka, ahol a kijelölendô területeken majd be tudunk 
fogadni olyan cégeket, akik képesek munkahelyet terem-
teni. A fejlesztési forrásokra pedig az a válaszom, hogy itt 
mi – hála Istennek – az elmúlt négy évben is rengeteg 
pályázaton nyertünk, szakmailag mindig olyan pályázatot si-
került elkészítenünk, ami a bírálók tetszését elnyerte. Bízom 
benne, hogy ez ezután is így fog történni, bár most már arra 
a pontra értünk, amikor az önerô biztosítása is problémát 
okoz a település számára. Olyan fejlesztéseket kell tehát 
megcéloznunk, amik 100%-ban állami támogatásúak. 

A településrendezési tervet elkezdtük készíteni kettô és 
fél éve. Nagyon hosszú folyamat ennek az elkészítése, hi-
szen a település valamennyi részét érinti, szinte mind az 
5400–5500 hektárt, ami Isaszeg kül- és belterülete. Mind-
egyikre van elképzelésünk, de vannak területek, amelyekkel 
nem tudunk mit kezdeni, mert védettek, tehát azokat ebbôl 
természetesen ki kell, hogy hagyjuk.

– Hirtelen, szinte egyik napról a másikra elkészült 
az Aulich és a Madách utca egy-egy részének a fel-
újítása.

– Én nem szoktam kérkedni a munkám eredményével, 
de most nagyon büszke vagyok, hogy ez a két útszakasz 
megépülhetett. Annak az észrevételemnek köszönhetô 
mindez, hogy tulajdoni lapokkal bizonyítottan a Magyar Ál-

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.
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Új útpálya az Aulich… … és a Madách utcában

Munkamegbeszélés a Hétszínvirág ÓvodábanA bölcsôde felújítása közben

Avatóünnepség az elkészült iskolábanAz új iskola birtokba vétele



4 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

lam bizonyos útszakaszokat nem adott át a város tulajdo-
nába sok évvel ezelôtt. Tulajdonosként így neki kellett volna 
éveken keresztül ezeket az utakat karbantartani, kátyúzni, 
amit a település végzett el folyamatosan, hiszen kötelessé-
günknek éreztük, hogy mûködôképes legyen a város. Az ez 
ügyben lezajlott tárgyaláson a fentiek ellentételezéseként 
kértem a két útszakasz rendbetételét. A vasútállomásra ve-
zetô igen nagy forgalmú Aulich utca volt a legfontosabb, 
illetve a Madách utcának a kezdô szakasza. Tényleg egyik 
pillanatról a másikra el is készültek, aminek nagyon örülök, 
és remélem, a lakosság is pozitívan értékeli mindezt. Ezen 
túlmenôen hosszú folyamat lesz az utcák átkerülése városi 
tulajdonba, aminek a rendezése most elkezdôdött.

– Kérem Polgármester urat, hogy adjon tájékozta-
tást az olvasóknak a folyamatban lévô és a tervezett 
további beruházásokról is.

Az iskola beruházás hellyel-közzel befejezôdött. A böl-
csôde felújítása napjainkban elkezdôdött és folyamatban 
van. Az Aulich utcai orvosi rendelô átalakítása a közeljö-
vôben indul, amit nevezhetünk majd nyugodtan egy kis 
egészségháznak, hiszen három rendelô kerül kialakításra. 
Elsô ütemben az alsó szint fog elkészülni. A következô 
években nagyon szeretném, hogyha a tetôteret is felújí-
tanánk egy tetôcserével, egy fal felemelésével, hogy ott is 
tudjunk kialakítani orvosi rendelôt. Terveim szerint egy mini 
labor létrehozásával a vérvételt és vizsgálatokat helyben el 
tudnák végezni.

 Folyamatban lévô beruházás a játszótér elkészítése, 
ahol sajnos az MNV Zrt. nem írta alá a tulajdonosi hozzá-
járulást. Remélem, mire e sorokat olvassák, addigra elkez-
dôdhet a 60 millió forintos beruházás az Ady Endre és a 
Görgey utca sarkánál, a Nemzedékek Parkjának a kialakítá-
sával. Szerettük volna július 1-jén, a Város Napján megnyit-
ni, de ez az idô csúszni fog, valószínûleg augusztus 20-ra. 

Ezen kívül folyamatban van a TÁMOP pályázat az óvo-
dáinkban és iskoláinkban. Információink vannak arról, hogy 
Zselic városával a Visegrádi 4-ekhez benyújtott pályáza-
tainknak van nyerési esélye. Egy pályázat rendezvények 
költségvetését állná, a másik pedig egy vállalkozói inkubá-
tor iroda létrehozását támogatná a hivatal épületén belül, a 
padlástér átalakításával, ahol a helyi vállalkozóknak tudnánk 
segítséget nyújtani ügyes-bajos dolgaikban.

– A polgármes-
ter a katasztrófa-
védelem felelôse. 
A májusi esôzések, 
viharok okoztak-e 
károkat a telepü-
lésünkön? Mire 
hívná fel a lakos-
ság figyelmét?

– Az esôbôl ju-
tott bôven nekünk 
is, úgy, ahogy az 
egész országban, 

csak talán mi szerencsésebbek vagyunk, mert látványosan 
nagy károk nem keletkeztek. Óriási probléma: a frissen fel-
újított Damjanich iskola pincéjét soha nem látott mérték-
ben öntötte el a talajvíz. Ezt tapasztalva szakemberekkel 
felvettük a kapcsolatot, akik javasoltak több 10 millió forin-
tos megoldást, amire sajnos nincs fedezetünk. Így megpró-
bálunk a vis-major alaphoz pályázni, bízva abban, hogy az 
állam segédkezet nyújt, és nem hagyja, hogy a frissen fel-
újított épületben maradandó károsodások keletkezzenek.

A másik ilyen kritikus pontunk a Rákos-patak és a halas-
tavak környéke volt, ahol a tavak úgy megteltek, hogy a gá-
takon átcsapott a víz, de szerencsére ez még kezelhetô volt. 
Nagy elôny most, hogy két évvel ezelôtt az önkormányzat 
idôben lépett, és a Gödi 
Víztársulással kitisztíttatta 
a Rákos-patak medrét, így 
gyorsan le tudott vonulni 
az ár. Ha esetleg itt is gát-
szakadás következik be, 
az alacsonyabban lévô 
lakórészeket elönti a víz. 

Arra hívnám fel min-
den lakosnak a figyelmét, 
hogy a vízelvezetô és a 
szikkasztó árkok amikor 
megtelnek, az áteresze-
ket, ahol megreked a víz, 
tisztítsa ki mindenki. Kér-
ném a tisztelt lakosságot, 
hogy törvényi kötelezett-
ségüknek tegyenek eleget azzal, hogy portájuk elôtt rendet 
tartanak.

– Ismét rangos esemény színhelye volt városunk, a 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által négy ország 
résztvevôi számára szervezett táncversennyel. Hogy ér-
tékeli a látottakat?

– Elsôsorban köszönet a Szlovák Nemzetiségi Ön-
kormányzat minden tagjának, aki ebben részt vett, külön 
Fuferenda Lászlónénak, Mészáros Gusztáv úrnak, és Mé-
száros Gusztávné Pirike asszonynak, akik nem csak a szer-
vezômunkában vállaltak oroszlánrészt, hanem anyagilag is 
hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához. Ter-
mészetesen köszönet minden egyes támogatónak, hiszen 
szép számmal voltak, akik segítették a rendezvényt, amihez 
természetesen a város is hozzájárult a Damjanich iskola és 
a sportcsarnok rendelkezésre bocsátásával. A Damjanich is-
kola vezetôi és dolgozói döntô érdemeket szereztek abban, 
hogy a fesztivál ilyen magas színvonalon megrendezésre 
kerülhessen. Ezúton köszönöm az ô munkájukat is és min-
den közremûködôét.

Öröm volt látni a résztvevô gyerekeket, fiatalokat, habár 
a nyelv nem volt közös, de a tánc és a zene minden nép 
számára érthetô, összekötô kapocs. Bízom benne, hogy 
lesz folytatása a fesztiválnak.

dr. Székelyné Opre Mária
Munkában a kárelhárítók

A Szlovák Nemzetiségi  
Önkormányzat vezetôi 
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Tájékoztató a Képviselô-testület májusi üléseirôl

• Hatvani Miklós polgármester tájékoztatta szóban a Kép-
viselô-testületet a két ülés között történt fontosabb ese-
ményekrôl, intézkedésekrôl, amit tudomásul vettek, és a 
megtett intézkedéseket jóváhagyták.

• Megállapította a Testület a Klapka György Általános Isko-
la és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben a mûvé-
szetoktatásban igénybe vehetô szolgáltatások térítési- és 
tandíját a 2010/2011-es tanévre. A rendelet a helyben 
szokásos módon megtekinthetô, az iskolában tájékoztatást 
nyújtanak a jelentkezések, beiratkozások alkalmával.

• Köszönettel tudomásul vette a Testület Turányi László-
né önkormányzati képviselô lemondását a május havi, és 
Könczöl Gábor önkormányzati képviselô lemondását há-
rom havi tiszteletdíjáról.

• Elfogadta a Testület az Isaszegi Vízmû Nonprofit Közhasz-
nú Kft. 2009. évi mérlegbeszámolóját, közhasznúsági je-
lentését, könyvvizsgálói jelentését és a Felügyelô Bizottsági 
jelentését.

• Meghallgatta és elfogadta a Testület a Dózsa György Mû-
velôdési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely, a Jókai Mór Váro-
si Könyvtár, a Bóbita Óvoda, a Hétszínvirág Óvoda valamint 
a „Segítôkéz” Családsegítô- és Gyermekjóléti Szolgálat és 
az Isaszeg Város Önkormányzata Gyámhatóságának 2009. 
évi tevékenységérôl szóló beszámolóját.

• Négy intézményünk vezetôjét bízta meg a Testület az 
intézményvezetôi feladatok ellátásával a jelenlegi veze-
tôk személyében: a Damjanich János Általános Iskolában 
Koháry Orsolyát, a Jókai Mór Városi Könyvtárban Horváth 
Árpádnét, a Dózsa György Mûvelôdési Otthon és Mú-
zeumi Kiállítóhely élén Verseczkyné Sziki Évát, valamint 
a Bóbita Óvodában Szabóné Kiss Mártát. E helyen is gra-
tulálunk mindannyiuknak, és további sikeres munkát kí-
vánunk.

• Meghatározta a Testület az általa fenntartott óvodákban és 
általános iskolákban az indítható csoportok, osztályok és 
napközis csoportok számát a 2010/2011-es nevelési-ok-
tatási évre vonatkozólag. A Bóbita Óvodában 5, a Hétszín-
virág Óvodában 8 csoport indulhat. A Damjanich iskolában 
két elsô osztály és egy összevont alsó tagozatos napközis 
csoport indítását engedélyezi a normál tagozaton, az SNI 
tagozatán négy összevont osztály és egy összevont napkö-
zis csoport mûködhet az új tanévben. A Klapka iskolában 
három elsô osztály és három napközis csoport indítását 
engedélyezte a Testület egy fô pedagógus felvételével. 

• Jóváhagyta a Testület, hogy árlejtéses versenytárgyalás ke-
rüljön lefolytatásra a Buda utca – Vágóhíd utca – Széche-
nyi utca találkozásánál lévô csomópont és a sportcsarnok 
melletti, a Gábor Dénes közben lévô sportcsarnok parko-
lójának végétôl a Gábor Dénes Szakközépiskola bejárata 
közötti utak felújítására. Az elvégzendô útfelújítások fe-
dezetét a 2009. évben az úthálózat fejlesztésére felvett 
kedvezményes kamatozású hitel fel nem használt része 
biztosítja.

• Isaszeg közigazgatási területére vonatkozóan a gyepmes-
teri feladatok, mint közfeladatok ellátására a Szomorú Szív 
Kft. Állatmentô Szolgálat (székhely: 2209 Péteri, Zöldfa u. 
12. szám, telefon: 20/964-3025) gazdasági szervezettel 
2010. június hó 01. napjától határozatlan idôtartamra szó-
ló együttmûködési megállapodást kötött az önkormányzat. 
A gyepmesteri feladatok igénybevételével kapcsolatosan a 
20/964-3025-ös telefonszámon lehet érdeklôdni.

A soron következô képviselô-testületi ülés idô-
pontja: június 24. 16.00 óra, helye: a Városháza 
Nagyterme.

Településôrség
A Képviselô-testület egy sikeres pályázat eredményeként 
létrehozta az Isaszegi Településôrséget, amely 2010. má-
jus 1-tôl 2010. december 31-ig 4 fôs létszámmal mûködik. 
A bérüket az állam és az önkormányzat biztosítja.

Elôírt öltözetben és felszereléssel végzik tevékenységü-
ket, hatósági jogkörrel nem rendelkeznek, kényszerítô esz-
közt nem alkalmazhatnak.

A településôröknek a 
közterületi jelenlétet kell 
erôsíteni, biztonságosab-
bá és hatékonyabbá tenni 
a szolgálatot ellátó közte-
rület-felügyelôvel közösen. 
Városunk három gyalogos 
átkelôhelyénél a reggeli és 
a késô délutáni órákban 
ügyeletet tartanak.

Ôrjáratokat folytatnak a 
polgárôrökkel közösen, több alkalommal a rendôrôrssel is 
egyeztetve. Figyelik a közterületeken történô eseményeket 
is, és várják a lakosság bejelentéseit, észrevételeit, ha ron-
gálást, garázdaságot vagy bármi rendellenességet tapasz-
talnak. 

 Szilárdi László, 
az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke

Homoki és Társa Jármûvezetô-képzô Kft.
Gödöllô, Vasútállomás

tel./fax: 28/413-866 • mobil: 30/977-8800
Felnôttképzési nyilvántartási szám: 13-0091-04  Akkreditációs lajstromszám: AL-0084

Tanuljon nálunk vezetni!
Személygépkocsi-vezetôi és motoros tanfolyamot indítunk

Isaszegen, a Mûvelôdési Központban 
2010. június 7-én és július 5-én 18 órai kezdettel. 

A vizsgára felkészülést számítógépes,  
projektoros, klimatizált tanteremben biztosítjuk.

Felvilágosítás és részletes információ: 
Kôrösi József szakoktatónál: 20/966-1439.

Gödöllô, vasútállomás: hétfôtôl csütörtökig 8–16h, pénteken 8–13h.
Iskolavezetô: Homoki László (30/977-8800).

E-mail: info@homokikft.hu • Honlap: http://www.homokikft.hu

Válassza a minôséget!
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Életfa Kárpát-medence  
összefogás

Mit is takar az Életfa Kárpát-medence összefogás? „Azt a lel-
kiséget, amely felelôsséget érez és vállal szûkebb és tágabb 
közösségéért, ennek a közösségnek a sorsáért. A kezdemé-
nyezôk ugyanis Magyarország minden településérôl és a 
Kárpát-medence elcsatolt területeirôl egy-egy marék földet 
gyûjtenek össze, és ezt ünnepélyes keretek között Hegykôn 

egyesítik, szimbolikusan kifejezve ezzel a nemzet egységét. 
A föld fölé egy hársfát, életfát ültet a falu közössége, majd 
az összekevert föld egy kis részét eljuttatják azokra a telepü-
lésekre, akik ezt kérik, hitet téve ezzel arról, hogy bár életünk 
egy jól körülírható közösségben zajlik, sosem feledkezhe-
tünk meg arról, hogy gyökereink ezerfelé ágazva mélyebb-
re nyúlnak, és átszövik az egész nemzetet.” (Csiszár Ágnes)

Az Életfa program megálmodója Ôsz Róbert, a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem tanszékének adjunktusa, iparmû-
vész. Dr. Reisner Ferenc címzetes kanonok, Hegykô – Fertô-
homok – Hidegség községek plébánosa pedig az ökumené 
egységének vigyázója. A kezdeményezés gyakorlati segítôje 
Varga Norbert politológus, történelem- és görögkatolikus 
hittanár, Hegykô alpolgármestere. 

Május 3-án a Gödöllôi Kistérségi Társulás polgármesterei, 
alpolgármesterei – a Gödöllôi kistérségben kialakult együtt-
mûködést és összetartozást is szimbolizálva – minden te-
lepülésrôl egyként-egyként elvitték Hegykôre a maréknyi 
jelképes földet. Városunk vezetôi fontosnak érezték ezt az 
eseményt, így Pénzes János alpolgármester (képünkön kö-
zépen) személyesen vitte el az isaszegi földet, szimbóluma-
ként nemzetünk egységének.

dr. Székelyné Opre Mária

Segítô kezet nyújtottunk  
az árvízi védekezésben

A tévében illetve a sajtón keresztül elszoruló szívvel értesül-
tünk a kegyetlen természeti csapásról, ami országunkat is 
érinti, és emiatt a Mezôôri Szolgálat két tagja úgy gondolta, 
hogy segíteni kell az árvíz sújtotta embertársainkon.

Felkerestük polgármester urat, és kértük, hogy támogas-
son minket szándékunk megvalósításában, amit ô örömmel 
üdvözölt, és felajánlotta a hivatal segítségét. Rövid idô alatt 
kilenc fô gyûlt össze, és már másnap kora reggel, 5 órakor 
két gépkocsi szállított bennünket Miskolcra. Még odaérkezé-
sünk elôtt a Megyei Katasztrófavédelem parancsnoka telefo-
non Ócsanálosra irányította kis csoportunkat.

Ezen a kétszázötven fôs te-
lepülésen – amely 3–4 km-re 
van Ónodtól – nagy örömmel 
és lelkesedéssel vártak ben-
nünket, és fogadták az utánunk 
érkezôket is az ország más ré-
szeibôl. Rövid bemutatkozás és 
öltözködés után hozzáfogtunk 
a számunkra kijelölt munka el-
végzéséhez. Reggel nyolc órá-
tól délután négyig a mi kis csa-
patunk 7500 zsákot töltött meg 

homokkal. Ezen a munkaterületen mintegy 500–600 fô dol-
gozott egyszerre. Ebédelni a település közepén egy viszony-
lag jó állapotú épületben lehetett. Itt minden szorgos kezû 
munkást egy nagy adag pörkölttel vártak, ami igen jólesett. 

Az ebédbôl való visszajövetel közben láttuk az ott élô em-
bereken elkeseredettségüket, fájdalmukat, szomorúságukat 
és a bizonytalanságot. Ezek az idôs emberek hálájukat kife-
jezve kávéval, teával, üdítôvel kínáltak bennünket. Maga a lát-
vány, ami fogadott nagyon szomorú és lehangoló volt. Min-
denütt víz és homokzsák. A pihenés közben megállapítottuk, 
hogy a mi kis városunk, Isaszeg igen kedvezô és szerencsés 
földrajzi fekvésû, hiszen hasonló katasztrófa talán nem sújt-
hatja az itt lakókat.

Ezúttal szeretnénk köszönetet mondani a Polgármesteri 
Hivatal vezetôinek, illetve mindazoknak – Majer Zsolt, Szol-
ga Zoltán, Aranyosi Csaba, Surmann József, Juhász János, 
Nagy Nándor, Bublik Róbert, Gyöngyösi Lajos és Villányi 
László – akik részt vettek e nemes cselekedetben.

A Mezôôri Szolgálat
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Szociális és egészségügyi 
fejlesztések

Önkormányzatunk sikeresen pályázott a bölcsôde akadály-
mentesítési és felújítási munkáira. A kivitelezésre kiírt elsô 
pályázat eredménytelen volt. Olyan magasak voltak az aján-
lati összegek, hogy a pályázaton nyert pénz, illetve az ön-
rész és a kivitelezési ajánlatokban szereplô magas összegek 
kifizetését egyszerûen nem tudta vállalni az önkormányzat.
Ezért a támogatási pályázatban szereplô akadálymentesíté-
si és minimális felújítási munkákra saját cégünket, az Isa-
szeg Vízmû Nonprofit Kft.-t bíztuk meg fôvállalkozói mivol-
tában, isaszegi alvállalkozók bevonásával.

Május 3-án megtörtént a munkaterület átadása, helyi 
vállalkozók végzik a különbözô munkákat. A bölcsôde épü-
letét ténylegesen „ízekre” bontották, ezért szinte egy telje-
sen új, modern épületet adhatunk át az elkészülés után. 

Komoly szer-
vezést igényelt a 
bölcsôdések átköl-
töztetése az öregek 
napközi otthoná-
ba, az ott lévô házi 
szociális ellátás, 
valamint az idôsek 
ellátása továbbköl-
tözött a Klapka is-
kolába és az Akác-
fa utcába. Ez egy 
átmeneti idôszak, 

ami ennek a munkának a tervezett, és reményeink sze-
rint várható befejezési határidejéig, június 30-ig tart. Ezután 
vissza tudjuk adni a gyermekeknek illetve a használóknak 
az épületeket.

A másik ilyen pályázati támogatással megvalósuló pro-
jektünk, az Aulich utcai orvosi rendelô átalakítása. A mos-
tani rendelô és orvosi lakás helyére – mozgáskorlátozott 
megközelítéssel – két orvosi rendelô új váróval illetve egy 
tartalék helyiség kialakítását tervezzük. 

Az újság megjelenésének napjaiban várhatóan döntés 
születik arról, hogy a pályázaton kiválasztott kivitelezô révén 
ez a beruházás elindítható. Ami nagyon fontos a lakosság 
számára, hogy ebben az átmeneti idôszakban ebben az 
épületben nem lesz orvosi rendelés. A munkálatok alatt 
itt nem lehet folytatni a rendelést, ezért a Klapka iskolá-
nak az egyik helyiségét – a volt igazgatói lakást, ami pil-
lanatnyilag nyelvi laborként üzemel – vesszük igénybe az 
építkezés idôszakára. Ennek a várható befejezése szeptem-
ber 30. Tordai doktor úr addig a háziorvosi ellátást itt fog-
ja biztosítani (Kossuth u. 85.) A késôbbiekben részletesen 
tájékoztatást adunk az orvosi rendelô mûködésérôl, de az 
érintettek türelmét és megértését elôre is kérjük a várható 
kellemetlenségek, kényelmetlenségek miatt.

Pénzes János, alpolgármester

Felhívás

Isaszeg Város Polgármesteri Hivatala felhívja a Tisztelt Lakos-
ság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügye-
letérôl szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§ (4) bekezdése 
és az 50.§-a szerint: a földhasználó köteles az adott év 
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû bimbójának 
kialakulását megakadályozni, és ezt követôen ezt az ál-
lapotot a vegetációs idôszak végéig folyamatosan fenn-
tartani! Az a földhasználó, aki e kötelezettségének nem tesz 
eleget, 15 ezer Ft-tól 15 millió Ft-ig terjedô összegû növény-
védelmi bírság megfizetésére kötelezhetô, és el kell rendelni 
a közérdekû védekezést, melynek költségét az ügyfél viseli. 
Kérem, hogy fenti kötelezettségének mindenki tegyen eleget 
az allergiás megbetegedések visszaszorítása, valamint a hát-
rányos jogkövetkezmények megelôzése érdekében.

Parlagfûvel fertôzött területek hivatali idôben a Polgármes-
teri Hivatal ügyfélszolgálatán személyesen vagy a 28/583-
100 telefonszámon, továbbá írásban jelenthetôk be.

dr. Busai György, jegyzô
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ARANYBARKÁCS
Megnyitottunk!

Kínálatunkból:
Szúnyoghálók öntapadós, tépôzáras kiszerelések minden 
méretben, méretre szabva is.
Makita kerti gép akció!
Elektromos és benzinmotoros fûnyírók, BoSch szegélynyí-
rók, barkácsgépek, ipari gépek, FiScher rögzítéstechnika, 
kötôelemek, zárak, kilincsek, lakatok, takarólécek, szegély-
lécek, saroklécek, üvegezôlécek, képkeretlécek, profillécek, 
vágó- és csiszolókorongok, gyémánt- és körfûrésztárcsák, 
kéziszerszámok, takarófóliák, purhabok, sziloplasztok  
és még sok barkácstermék nagy választékban!

Várjuk kedves Vásárlóinkat!
Nyitva: Hétfôtôl péntekig 6.30–17.00
Szombat: 7.30–13.00

ARANYBARKÁCS
Isaszeg, Dózsa György u. 3. 
(a mûvelôdési otthonnal szemben)
Telefon: 20/444-0916

h
oz

za
 m

ag
áv

al
 a

 k
up

on
t!

15
0 

Ft
-o

t f
iz

et
ün

k 
ér

te
 s

zú
ny

og
há

ló
 v

ás
ár

lá
sa

 e
se

té
n.

Isaszegi nyugdíjast keresünk 
havi 2–3 alkalomra, 

szezonálIs ház körülI, 
kertI munkákra. 600 Ft/óra

telefon: 30/221-8448 
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Valamikor 2009 tavaszán megkeresett Fuferendáné Klárika, 
a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke azzal a szán-
dékkal, hogy pályázzunk együtt egy fesztiválra a Visegrádi 
Alapnál. Az ötlet hátterében a korábbi DILONGSTAR fesztivá-
lon való sikeres részvételünk volt. 

Nincs nagyobb lehetôség egy város, egy iskola számára 
a kapcsolatok építésében, a gyermekeknek kulturált idôtöl-
tésére való példamutatásban, mint egy fesztivál, ahol meg-
csillogtathatják a képességeiket, tudásukat. 

Összeállítottuk a pályázati anyagot, amit az „angolkisasz-
szonyok”: Verseczki Evelin és Kelemen Csiki Melinda ta-
nárnôk a V4 honlapján, angol nyelven elkészítettek. Majd 
iskolai pályázatot írtunk ki a logó megtervezésére, amit a 8.a 
osztályos Hevér Bálint nyert meg. Minden meghívott részt-
vevônek már 2009 májusában kiküldtük a felhívást, ami tar-
talmazta az alapvetô tudnivalókat. Sajnos az elsô pályázati 
fordulóban nem nyertünk, így újra nekiveselkedtünk, és im-
már sikerrel jártunk.

Bár a szervezés folyamatos volt, az áprilisi eredmény-
hirdetés után felgyorsultak az események. Mészáros Piriké-
vel és Gusztival, illetve Klárikával a többszöri megbeszélés, 
folyamatos együttmûködés során kialakítottuk a végleges 
elképzelést.

Már pénteken 
megérkeztek a csa-
patok. Az iskola szín-
padán folyt a próba, 
hiszen minden csa-
patnak szüksége volt 
színpadbejárásra. Az 
estét egy finom va-
csorával zártuk a 
Csata Vendéglôben. 
A várható rossz idô 
miatt az iskola udva-

rára sátrat állítottunk, és a sportcsarnokot is elôkészítettük. 
Szombaton a sorsolás után kezdetét vette a verseny. 

A gyerekek nagy élvezettel táncoltak, majd nézték társaik 
mûsorát. Közben pedig boldogan falatoztak az asszonyok 
által sütött finomságokból, amit Borókné Hanák Cili kínált 
nekik. 

Az ebéd elôtt 
kirándulást tettek 
a sétálni vágyók a 
Szoborhegyre, így 
aztán az étvágy is 
nagyobb volt a Ká-
posztás Vendéglô-
ben. 

Az esô miatt 
a tervezett felvonulást a sportcsarnokban tartottuk meg. 
A Gála kezdetén a zselízi majorettek vonultak be, utánuk az 
összes táncos, majd mindenki bemutathatta produkcióját a 
délután során. Nagy öröm számunkra, hogy több olyan csa-

pat is jelezte részvételi szándékát, akik nem versenyeztek, 
de a gálán szerették volna bemutatni a tudásukat. A közel 
háromórás rendezvény nagyon jó hangulatban telt. Kicsik 
és nagyok élvezhették együtt a táncolás örömét. A mûsor-
számok között értékeltük a versenyzôket, megkapták az 
ajándékcsomagokat. Minden résztvevô vihetett haza logó-
val ellátott sálat, matricát, ajándéktáskát.

Számomra a rendezvény fénypontja, kiteljesedése volt, 
amikor a gála végén két nagylány, akik különdíjat kaptak, 
elkezdtek táncolni, és a többiek csatlakoztak hozzájuk, a 
majorettek a színpad elôtt, a többiek a színpadon. Egymás 
nyelvének az ismerete nélkül, de együtt táncoltak, élvezték 
a zenét, a társaságot. Ez volt a cél! Rávezetni gyermekein-
ket, hogy együtt mennyivel kellemesebben telik az idô, hogy 
mennyivel értékesebbé válik az ember élete, ha kapcsolatai, 
barátai vannak.

Az estét egy ünnepi vacsora zárta a Zöld Sasok étterem-
ben, ahol tortával kedveskedtünk a vendégeknek, amin a 
logó is rajta volt. Másnap mindenki hazautazott.

Egy ilyen rendezvény megszervezése nagyon nagy 
munka, de csodálatos élmény. Köszönjük, hogy részesei 
lehettünk az elsô isaszegi Sztárláb fesztiválnak, hogy meg-
tapasztalhattuk az együttmûködés gyümölcsözô hangulatát. 
Köszönjük Klárikának, Pirikének és Gusztinak a sok segít-
séget, minden kollégámnak a fáradhatatlan munkát. És kö-
szönjük minden adományozónak a hozzájárulását a rendez-
vény sikeréhez.

Koháry Orsolya igazgató

Táncfesztivál a Damjanich iskolában
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Kulcsátadás

2010. május 3-án reggel a Templom utcai iskolából együtt vonultak át a már igazán megérdemelt új iskolába a damjanichos 
tanulók és tanáraik. Az új épülettel való ismerkedés felemelô érzése után délután, ünnepélyes pillanatok közepette adta át 
Hatvani Miklós polgármester az önkormányzat nevében a Damjanich iskola tanulóinak, tanári karának, az egész közösségnek 
az új iskolát, Koháry Orsolya igazgatónônek pedig jelképesen az iskola kulcsát.

(oprem)
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– Hogyan mûködik a bizottság, kik a tagjai, és mik a 
legfontosabb feladataik?

– A bizottság havonta egy alkalommal, de a tennivalóktól 
függôen szükség esetén több esetben is, akár más bizottság-
gal összevontan ülésezik. Bizottságunk tagjai: Bajusz Dániel, 
Barkóczi Balázs, F. Orosz Sára, Turányi Lászlóné és jóma-
gam. Az ülések érvényessége érdekében próbálunk figye-
lemmel lenni egymás munkaidô-beosztására is.

A bizottság fô feladata a helyi tájékoztatás, ezen belül 
az Önkormányzati Tájékoztató, a települési honlap és a he-
lyi televíziós mûsor szerkesztése. Ezen kívül a testvértelepü-
lésekkel való kapcsolattartás, közös programok szervezése, 
helyi rendezvények véleményezése, a civil szervezetekkel, 
kistérséggel történô együttmûködés, valamint a város turisz-
tikai kommunikációja, a helyi kulturális értékek gondozása és 
a tehetséges emberek felkutatása. Feladatkörünkhöz tartozik 
még a helyi rendeletek véleményezése, korszerûsítése, vala-
mint új szabályzatok alkotásának elôkészítése, szerzôdések, 
elôterjesztések jogi szempontból történô véleményezése.

– Kérem, támassza alá konkrét példákkal a bizottsá-
gi munkát.

– Úgy ítélem meg, hogy az elmúlt négy évben elvégzett 
munkánk sikeresnek mondható. Engedjék meg, hogy né-
hány dolgot kiemeljek. Korszerûsítettük az újság arculatát, 
egyben a tartalmát is bôvítettük. Ez legjobban akkor látszik, 
ha az ember megnéz egy öt évvel ezelôtti és egy mosta-
ni lapszámot. Óriási a különbség. A honlap arculatát kétszer 
dolgoztuk át, hogy kezelhetôségben és desingban igazodjon 
a mai kor igényeihez. Megpróbáltuk igényesebbé és infor-
matívabbá tenni a helyi televízió adását, amely sok problé-
mát és nehéz munkát jelentett, és bár elôfordulnak hibák, 
törekszünk azok jobbítására. 

Közös programokat szerveztünk a testvértelepülésekkel, 
amelynek köszönhetôen sok isaszegi gyermek és felnôtt ju-
tott ki külföldre. Célunkat elértük ezzel, mert civil szerveze-
tek, intézmények és magánemberek között is élô kapcsola-
tok jöttek létre, melyek hosszú távon komoly elônyére válnak 
Isaszegnek. Segítettük a testvértelepülések fesztiváljának 
megszervezését, lebonyolítását, ami szintén egymás meg-
ismerését, barátságok kialakulását segítette. Kétszer írtunk ki 
helyi mûvészeti pályázatot, kiállításokat szerveztünk az isa-
szegi fiatal, tehetséges mûvészeknek, példaként említeném 
Kalocsai Richárd fényképkészítôt. A városi rang elnyerésére 
benyújtott pályázat elôkészítésében is részt vállaltunk, továb-
bá a városavató fesztivál szervezésébe is besegítettünk. Kiala-

kítottuk a civil szerveze-
tek pályázati rendszerét, 
és négy éven keresztül 
bíráltuk a beérkezett pályamûveket olyan szempontrendszer 
alapján, hogy a megítélt pénzek a település fejlôdését szol-
gálják. Támogattuk isaszegi írók könyveinek megjelentetését. 
Az elmúlt négy év alatt legalább 500 rendeletet, szerzôdést, 
szabályzatot készített elô, véleményezett a bizottság, és ezen 
kívül is még több kisebb-nagyobb munkát lehetne felsorolni. 

– Egy település kommunikációja több szinten és több 
csatornán keresztül történhet. Mi az, amit kiemelne az 
elvégzett feladatok közül, és mi szerepel még az elvég-
zendôk sorában?

– Fontosnak tartom, hogy a városban élô emberek igé-
nyes és hiteles tájékoztatást kapjanak az önkormányzat 
munkájáról, egyben mindig az volt a célom, hogy a helyi 
közösségek is helyet kapjanak a települési médiákban, hírt 
adhassanak értékeikrôl, munkáikról.

A belsô kommunikáció mellett fontos számunkra, hogy a 
térség vagy akár az ország is halljon, lásson a helyi polgárok 
sikereirôl. Ezt mint PR tevékenységként végezzük. Tavasszal 
ebben az irányban is sikerült lépéseket tennünk turisztikai 
szakemberek idehívásával, városunk nevezetességeinek, 
eseményeinek bemutatásával. Ennek eredményeként az or-
szágos sajtóban is megjelentek írások, fotók Isaszegrôl.

– Tudjuk, hogy a civil szervezetek mûködésének a 
segítését szívügyének érzi. Miért olyan fontos terület ez 
egy település életében?

– Én azt vallom, hogy a helyi civil szervezetek a város 
mozgatórugói, mivel a különbözô formában összetömörült 
emberek társadalmi munkában végzik a feladataikat, ame-
lyek által a településünket élhetôbbé teszik. Ezen kívül az 
önkormányzattól rengeteg feladatot átvállalnak, amelyek ha 
nem kerülnének elvégzésre, bizonyára sokkal szegényebbek 
lennénk, társadalmi szempontból egy nagy ûr tátongana a 
helyi közéletben. S nem utolsósorban a lokálpatrióta nevelés 
fô motorjai a civil szervezetek, személy szerint ezért érzem 
szívügyemnek a támogatásukat több területen is.

– Miként értékeli, hogyan összegezné a közel négy 
éves munkájukat? 

– Nehéz négy év van mögöttünk, de az elvégzett munka 
meghozta gyümölcsét, nem csak a bizottságra, hanem az 
egész önkormányzat teljesítményére értve. A bizottsági mun-
kán kívül személyesen, mint képviselô rengeteg más fontos 
dologgal is foglalkoztam.

Bizottságok az Önkormányzatért
 

A Képviselô-testület munkájának hatékonysága nagyban függ az önkormányzati 
bizottságokétól, amelyek elôkészítô ténykedésükkel nagymértékben segítik a tes-
tületi döntések meghozatalát. Isaszegen öt bizottság mûködik, amelyek munkájá-
ról folyamatosan adtak számot a bizottságokat vezetô elnökök a lapunkban. Most 
az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság eredményeirôl adunk tájékoztatást. Szi-
lárdi László, a második ciklusát töltô képviselô ennek a bizottságnak az elnöke, ôt 
kérdezzük a következôkben.
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Szóljon a harang

Emlékeztetôül korábbi bemutatkozásainkból: az egyesület 
2003-ban alakult és fogadta jelképesen örökbe a Honvéd-
sírokat, melyet szûkebb környezetével egyetemben folyama-
tosan, kitartóan igyekszünk rendben tartani, szépíteni, fejlesz-
teni. Az utóbbi idôben egyre több és több látogatója van a 
Honvédsíroknak, sok helyi, de máshonnan érkezô, eseten-
ként külföldi emlékezô is tiszteletét teszi. 2008-ban avattuk 
történelmi pihenôhellyé az aradi vértanúk tiszteletére elké-
szíttetett Emlékezô Angyal tölgyfából faragott szobor átadási 
ünnepségével egy idôben, az egyesület fennállásának ötödik 
évfordulóján. 2009-ben önkormányzati támogatásból fekete 
márványtáblát helyeztünk el elôtte. 

Az Együttmûködés Isaszegért Egyesület most kéréssel 
fordul a tisztelt isaszegi polgárokhoz. 2010-ben szeretnénk 
egy szép haranglábat készíttetni, és a ráhelyezendô harangot 
minden honi illetve határainkon túli emlékezôvel megkon-
gatni minden, az 1848–49-es szabadságharcunkat meghar-
colt hôs emlékére. A harang már elkészült NCA pályázaton 
nyert segítséggel. Egyik oldalán két angyal tartja országunk 
koronás címerét, a másikon e felirat: Isten dicsôségére és 
hôs honvédeink emlékére. Hogy ezt a célunkat maradékta-

lanul meg tudjuk valósítani, téglaje-
gyeket bocsátottunk ki, egyenként 
1000 Ft névértékben. Ezidáig akik-
hez eljutott a híre, már jó szívvel 
támogatták kezdeményezésünket. 

E helyütt szeretnék megkö-
szönni minden eddigi szíves támo-
gatást, és engedjék meg a tisztelt 
olvasók, hogy kiemelten mondjak 
köszönetet az egyesület elnöke-
ként valamennyiünk nevében két 
támogatónknak igen értékes hoz-
zájárulásukért: Ságodi Attilának 
(50 000 Ft) és Fôdi Istvánnénak 
(10 000 Ft).

Ezúton szeretném kérni azokat az isaszegi vagy máshol 
élô lakosokat, akik egyetértenek céljainkkal, hogy egy-egy 
téglajegy megvásárlásával a harangláb elkészülésének költ-
ségeihez járuljanak hozzá. Köszönettel vesszük ezirányú 
szándékukat, amit az alábbi telefonszámokon jelezhetnek: 
20/546-8524 (Verseczki Erzsi), 30/260-6080 (Ságodi Já-
nosné Káposztás Vera), 28/495-559.

Verseczki Erzsébet, elnök

– A választókörzettel kapcsolatos képviselôi elkép-
zeléseit sikerült-e megvalósítania, összehangolnia mint 
képviselô és mint bizottsági elnök? Saját közéleti szere-
pét érintôen mik a jövôbeni tervei?

A bizottsági és az egyéb képviselôi feladatok mellett dol-
gozom a 4-es számú választókerülettel is. Leaszfaltoztuk a 
Mátyás király és az Arany János utcákat, ezen kívül még egy 
utca kapott emelt szintû útkarbantartást. Sikerült további két 
utca aszfaltozásának tervezését elindítani, amelyek a Petôfi 
Sándor utca a térrel együtt, és a Nádor utca. Amennyiben 
ez a két utca elkészül, két kisebb utca kivételével az egész 
körzetben aszfaltos út lesz. De a jövôben a megmaradt két 
utcával is vannak már terveim. A Mátyás király utcából a Béke 
tér irányába járdát építettünk. A Béke téren ôsz elejére ját-
szóteret és szabadidôparkot alakítunk ki, ami a körzetemben 
lakó gyermekek, felnôttek kényelmi lehetôségeit is fogja gya-
rapítani.

Ezen kívül az anyagi helyzetünkhöz mérten több karban-
tartási és állagmegóvó munkát is elvégeztünk a területen. 

Nyáron még szeretnénk 
rendezni a Mátyás király 
utca felsô szakaszán az 
árkok csapadékvíz-elve-
zetését. Jelenleg is azon 
dolgozunk, hogy az utca 
legmeredekebb szaka-
szán a TIGÁZ vezeték 
áthelyezését követôen a 
lefolyó víz útját megfele-
lôen szabályozzuk.

Képviselôi munkám során törekedtem mindig a problé-
mák legelônyösebb megoldására, valamint lehetôségeimhez 
mérten megpróbáltam azoknak az embereknek segíteni, 
akik megkerestek gondjaikkal, kéréseikkel, legyenek ôk a vá-
lasztókerületem lakói vagy mások. Szeretném a megkezdett 
munkát tovább folytatni a lakosság érdekében, keressenek a 
továbbiakban is.

dr. Székelyné Opre Mária

A Képviselô-testület az Ügyrendi és Kommunikációs Bizott-
ság javaslatára döntött a helyi civil szervezetek támogatásá-
ról. Az idei költségvetésben erre a célra elkülönített 1,5 millió 
forintot a következô szervezetek között osztották ki: Isaszegi 
Szent Márton Lovas Hagyományôrzô Egyesület, Isaszegi 
Múzeumbarátok Köre, Határon Túli Magyar Emlékhelye-
kért Alapítvány, SEBI GYM Sport Egyesület, Együttmûködés 

Isaszegért Egyesület, Isaszeg Mûvészeti Alapítvány, Isa-
szeg Népi Hagyományai Alapítvány, Isaszegi Nyugdíjasok 
Önsegélyzô Klubja, Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre.

A támogatás kizárólag a pályázatban kért célra használ-
ható fel. Az elnyert összegrôl számlákkal igazoltan 2010. de-
cember 31-ig el kell számolni.

Szilárdi László, bizottsági elnök

Civil szervezetek támogatása



12 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Igazgatói megbízások
Újabb öt évre bízta meg a Képvise-
lô-testület Verseczkyné Sziki Évát, a 
Dózsa György Mûvelôdési Otthon és 
Múzeumi Kiállítóhely, valamint Hor-
váth Árpádnét, a Jókai Mór Városi 
Könyvtár igazgatóját az intézmény-
vezetôi feladatok ellátásával. Eddigi munkájukat megkö-

szönte, a jövôbeni fel-
adatok elvégzéséhez 
pedig erôt, egészséget 
kívánt Hatvani Miklós 
polgármester, aki sze-
mélyesen is gratulált a 
két vezetônek.

A Dózsa György Mûvelôdési 
Otthon és Múzeum júniusi 
programja
Tervezett programkínálat:
Június 2. 10.00: A Kalamajka Bábszínház Kacor király címû 

elôadása óvodásoknak
Június 4. 18.00: Megemlékezés a trianoni szerzôdés 90. 

évfordulóján a Hôsök és Áldozatok Emlékparkjában
Június 20. 16.00: A Klapka György Általános Iskola és AMI 

évzárója
Június 21. 13.00–18.00: Véradás
Június 26.: Betyár ugratópróba a Szent Márton Lovas Ha-

gyományôrzô Egyesület szervezésében. Információ: Pa-
lánkai József (30/256-3969); www.isaszegihuszar.hu

Június 21–25.: Nyári napközis tábor. Minden nap más-más 
mozgalmas, színes programmal várjuk a nyári szünidejü-
ket töltô gyermekeket. Részvételi díj: 10 900 Ft/fô/hét. 
Jelentkezési határidô: június 11. A június 22-i és 24-i 
buszkirándulásokra külön is lehet jelentkezni: 3500 Ft/
kirándulás. Részletes információ a plakátokon, illetve a 
mûvelôdési otthon honlapján

Szolgáltatások:
Június 7. 18.00: KRESZ tanfolyam; jelentkezés és tájékoz-

tatás
Június 14. 11.00–13.00: A.S.A ügyfélszolgálat a mûvelôdé-

si otthon elôterében
Csoportjaink vendégszereplései:
Június 6.: IX. Tavaszi Fesztivál – Fót (Csata Táncegyüttes, 

Utánpótlás és Felnôtt csoport)
Csoportjaink eredményei:
Május 8-án a Csata Táncegyüttes Hagyományôrzô csoport-

ja Kiskunlacházán Ötödik alkalommal nyerte el a Kiváló 
minôsítést Verbuválás címû koreográfiájával

Május 15-én az Isaszegi Asszonykórus a Vass Lajos Népze-
nei Szövetség Mezôkövesden megrendezett versenyé-
rôl Kiemelt Arany minôsítéssel tért haza, továbbjutva a 
döntôbe

Május 15–16-án a Gaudium Carminis Kamarakórus nagy 
sikerrel vendégszerepelt Jákon

Gratulálunk a csoportok eredményes szerepléseihez!

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!

Könyvtári hírek

Április 24-én, szombaton megnyílt Budaházi Zsuzsa amatôr 
festômûvész Tavasz címû kiállítása a Könyvtári Galériában, 
amelyet lánya, Berkes Orsolya nyitott meg, aki esztétika sza-
kos egyetemi hallgató. A barátok, rokonok, ismerôsök (kb. 
40 fô) csodálkozva és gyönyörködve nézték végig a gazdag 
színvilágú képeket. Elismerô szavaik és gondolataik vendég-
könyvünkben olvashatók. A kiállítás hûen tükrözi az alkotó 
indítékát: „A mûvészet célja: érzések kiváltása, pusztán az 
érzések kiváltódásának érdekében…” (Oscar Wilde) 

A Damjanich János Általános Iskolából Pásztorné Bar-
kóczi Éva második osztályosai vettek részt Egyszer volt, hol 
nem volt címû mesefoglalkozásunkon. A gyerekek játékos 
irodalmi fejtörôk segítségével megismerkedtek a népmesék 
szereplôivel, az Ablakzsiráf képes lexikon használatával. Le-
fejezték a hétfejû sárkányt Weöres Sándor Sárkánybûvölô 
címû versének segítségével, varázsoltak almából ördögöt, ol-
vastunk csalimesét, stb. Így telt a nálunk töltött két óra.

Lengyel-magyar múzeumi program
A Kós Károly-díjjal kitüntetett Múzeumbarátok Köre a len-
gyel alkotmány ünnepe alkalmából megemlékezést tartott 
a múzeumban. Jeles lengyel személyiségek, Lengyelor-
szágban kirándulásokon és versenyeken, rendezvényeken 
résztvevô diákok és felnôttek is fontosnak tartották, hogy 
részt vegyenek ezen a gazdag programot nyújtó összejöve-
telen. Köszöntôk, elôadások, filmbemutató, kiállítás után a 
program végén lengyel ételspecialitások (bigos) kóstolójá-
val zárult a kitûnôen megszervezett rendezvény. Köszönet 
érte.

FŰKASZÁLÁS 15 Ft/m2 • PARLAGFŰIRTÁS 30 Ft/m2

FAKIVÁGÁS a fáért cserébe

Egyéb kerti munkák OLCSÓN, GYORSAN, PONTOSAN
Bozsányi Péter

telefon:  06-70/265-3209 • e-mail: bozsanyi@fotnet.hu
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Ismét ökoiskola lettünk

A Damjanich János Általános Iskola a 2007. évben nyerte el 
elsô alkalommal az ökoiskola címet. Az elmúlt három év po-
zitív tapasztalatai alapján ez év márciusában ismét beadtuk 
pályázatunkat a cím megújítására. 

Miért fontos számunkra az ökoiskola szövetséghez való 
tartozás? Az iskolánk e cím elnyerésével, és a fenntartható-
ság elvének a pedagógiai programunkba való beillesztésével 
lehetôséget ad arra, hogy gyermekeinket megóvjuk az érzel-
mi elsivárosodástól, továbbá arra, hogy megtanítsuk ôket a 
közvetlen környezetükben lévô természeti és ember alkotta 
értékek megismerésére és megbecsülésére. Célunk, hogy az 

emberiség jövôjének biztosítására képes, kreatív, a környe-
zetünk iránti felelôs és érte tenni akaró felnôttekké neveljük 
tanulóinkat.

A hatékony környezeti nevelés érdekében mindegyik tan-
tárgyban, a természettudományi és társadalomtudományi 
tantárgyakban egyaránt nagy hangsúlyt fektetünk a környeze-
ti nevelési lehetôségek kihasználására. A valóságból kiinduló 
példákkal, a logikus gondolkodást, az analizáló, szintetizáló 
és lényegkiemelô képességeket fejlesztô feladatokkal készít-
jük fel a tanulóinkat a környezeti problémák értelmezésére 
és megoldására.

A mi iskolánkban két szinten folyik ez a környezetvédelmi 
nevelés: a szaktantárgyi órákon (természettudományos, hu-
mán, osztályfônöki, mûvészeti) és a tanórákon kívül – téma-
nap, szakkör, fakultáció, tábor, kirándulás, szabadidôs tevé-
kenység, ünnepélyek, akciók, stb.

Nagy örömünkre szolgál, hogy pályázatunk sikeres volt.
Bagó Beatrix, öko-munkaközösség vezetô

Helyben Isaszegen

Június 17-én (csütörtökön)
és július 15-én

autós Iskola
Az akkredItált Bag Band Bt.

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

A Születés Hete

Idén is megrendezésre került a Születés Hete Fesztivál, má-
jus 3-án szerdán és május 8-án szombaton tartottuk a Dó-
zsa György Mûvelôdési Otthonban. Programjaink nem csak 
a várandósoknak, szülés elôtt álló kismamáknak szóltak, ha-
nem a kisgyermekes családoknak is készültünk néhány elô-
adással, tanácsadással. Találkozhattunk a korábbi években 
megismert elôadókkal, illetve ismereteink bôvítésére néhány 
új témával színesítettük az amúgy is meglehetôsen színes 
palettánkat. A legnagyobb népszerûséget idén is a szülés, 
születés témakö-
rében elhangzott 
elôadások kapták. 
Nyolc évvel ezelôtt 
a szervezôk azzal a 
céllal indították út-
jára a rendezvény-
sorozatot, hogy a 
várandós, szülés 
elôtt álló kisma-
mák, családok mi-
nél szélesebb körû 
tájékoztatást kaphassanak 
az elôttük álló nagy ese-
ményrôl, illetve a számuk-
ra elérhetô választási lehe-
tôségekrôl. Isaszegen ezt 
a kezdeményezést idén 
ötödik alkalommal rendez-
tük meg. Célunk, hogy az 
elkövetkezô években te-
lepülésünk továbbra is helyszíne legyen ezen rendezvény-
sorozatnak. A cél érdekében szervezôi munkánkat tovább 
építgetjük, szépítgetjük.

Szervezôk: Gazdagné Leitner Tünde, Szászi Melinda, 
Szabó-Padi Alexandra, Laczi Anna, Hasznosi Nikolett. Szín-
vonalas rendezvényünket támogatóink segítségével valósítot-
tuk meg, amit szeretnénk ezúton megköszöni mindannyiuk-
nak, kiemelten a helyi önkormányzatnak.

Hasznosi Nikolett védônô, Születés Hete szervezô
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Weöres Sándor Országos 
Gyermekszínjátszó Találkozó

Április 17-én, szombaton Tökölön a Pest megyei bemutatón 
vettünk részt. A Kék liliom címû mesét adtuk elô, melyet 
Sindely Julianna írt színpadra Benedek Elek azonos címû 
mûvébôl.

14 csoport mutatkozott be, izgatottan vártuk az ered-
ményt. A zsûri elôadásunkat ezüst minôsítéssel jutalmazta.

A Kedvbôl Csinálók tagjai: Bukó Katalin, Demény Balázs, 
Domonics Zsófia, Farkas Zsófia, Horváth József, Juhász 
Viktória, Kovács Boglárka, Marton Mátyás, Poharenszki Vi-
vien, Papp Attila, Rajta Csaba, Sárosdi Richárd, Sárvári Tí-
mea és Vajda Gábor.

Elôadásunkat már látták Csömörön és Tökölön, Isasze-
gen pedig a napközis évzárón tekinthetik meg május végén.

Köszönjük Jutka néni munkáját.
A csoport tagjai

Gödöllôn versenyeztek

Katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen vettek részt diákjaink 
április 16-án, pénteken Gödöllôn.

Az ügyességi feladatokon kívül sérültet kellett szállítani, 
tüzet oltani, tûzoltótömlôt kigurítani és feltekerni, sebesültet 
kötözni, valamint teszteket töltöttek ki a következô témakö-
rökben: katasztrófavédelem, polgári védelem, tûzmegelôzés, 
elsôsegélynyújtás, vöröskereszt és veszélyes áruszállítás.

16 általános iskola közül a 8. helyezést érte el a csapat. 
Elôször indultak a versenyen, sok tapasztalatot szereztek.

Akikre büszkék vagyunk: Jenei Noémi, Pál Gábor, Sza-
lárdy Ákos, Lipták Zoltán.

Felkészítôik: Kalita Éva védônô, Sindely Julianna osztály-
fônök, Képes Tamás tûzoltó. 

Gratulálunk a tanulóknak és felkészítôiknek.
Iskolavezetés

Országos elsô helyezés

Az Országos Cigány Önkormányzat az idei évben tizenhar-
madik alkalommal rendezte meg a Pacsirta Gyermekfesz-
tivált. Ez a fesztivál valójában egy verseny, ahol az ország 
cigány származású gyermekei, fiataljai mérhetik össze tudá-
sukat több kategóriában is.

Ebben az évben elôször képviseltette magát eme meg-
mérettetésen Isaszeg, a Damjanich János Általános Iskola ta-
nulóival. Többször és több helyen bizonyították már tanuló-
ink tehetségüket a hagyományos cigány táncmûvészet terén, 
helyi szinten több elôadáson, bemutatón, isaszegi rendez-
vényen felléptek már nagy tetszést aratva. Ezért gondoltunk 
arra, hogy tudásuk, tehetségük egy nagyobb rendezvényen 
is megállná a helyét, így beneveztünk a versenyre.

Az iskolából kilenc tanulóval megalapítottuk az Ande Voja 
(Jókedvünkben) táncegyüttest, és lelkesen készültünk hétrôl 
hétre a próbatételre. Szecsô Kovács Zoltán koreografálta és 
tanította be a táncot.

A fesztivál a budapesti OCÖ épületében került megren-
dezésre. Az ország minden tájáról érkeztek versenyzôk. A 86 
jelentkezô között voltak olyan neves ellenfelek, cigány ki-
sebbségi oktatási intézmények is, mint a pécsi Ghandi Gim-
názium, és a budapesti Kalyi Jag Iskola.

A sokféle, nagyon színes elôadások közül a zsûri az isa-
szegi Ande Voja táncegyüttest értékelte a legjobbnak a cso-
portos tánc kategóriában, ezzel elhoztuk az elsô helyezést.

A gyermekek életében ez az elsô eset, hogy országos 
versenyen érjenek el ilyen jó eredményt, és ez fantasztikus 
érzés volt!

Az elsô helyezéssel megkaptuk azt a jogot, hogy az ôsz-
szel megrendezésre kerülô I. Országos Cigány Ki Mit Tud? 
rendezvényre nem kell selejtezôket vívnunk, hanem auto-
matikusan a döntôbe kerültünk.

Elsô helyen szeretném köszönetemet kifejezni a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzatnak, aki az anyagi forrásokat biz-
tosította ahhoz, hogy elindulhassunk a Pacsirta Fesztiválon, 
illetve Szecsô Kovács Zoltánnak az áldozatos, elsô helyezést 
érô munkájáért! És nem utolsósorban szeretném megkö-
szönni a kilenc gyermek helytállását, hiszen elsôsorban raj-
tuk múlott, hogy isaszegi szürke kisverebekbôl szépen szóló 
Pacsirtákká váltunk!

Kun Gergely
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GENKI Családi Sport- és 
Egészségnap

Egyesületünk május 1-jén megrendezett családi napja min-
den elôzetes várakozást felülmúlt. Ha csak néhány gondolat-
ban kellene összefoglalni, ezek lennének a legmegfelelôbb 
szavak: lelkes, felhôtlen, családias, látványos és színvonalas. 
Százhatvan lelkes résztvevôvel, felhôtlen idôben és hangu-
latban, családias légkörben lezajlott programok, melyet látvá-
nyos karatebemutató és színvonalas koncert zárt le.

A családi nap közös reggeli megnyitóval, bemelegítéssel, 
átmozgató karate edzéssel kezdôdött. Páratlan látvány volt, 
ahogy a 160 résztvevô – gyerekek, szülôk, családtagok, ba-
rátok, karatésok és nem karatésok – egyszerre melegítettek 
be, ütöttek, védtek és mosolyogtak! 

Az edzés után vette kezdetét a családi vetélkedô, melyen 
26 csapat indult. Az elsô versenyszám egy válaszkeresô játék 
volt Isaszeg területén, mely a sportcsarnoktól a Szoborhegy 
érintésével egészen a sporttelepig tartott. 

Ezek után a sporttelepen következtek különbözô ügyes-
ségi játékok, sor- és váltóversenyek, elgondolkodtató felada-
tok, labdajátékok.

Ebédre a Sport Büfé jóvoltából bôséges bográcsgulyással 
csillapíthatta mindenki az étvágyát.

Az összes résztvevô remekül érezte magát a sporttelepen 
egészen délután fél hatig, miközben egy aktív, sportos napot 
tölthetett el.

A rendezvény zárására a Dózsa György Mûvelôdési Ott-
honban került sor, ahol elôször egy látványos karatebemu-
tató kápráztatta el a közönséget, majd a Madame zenekar 
színvonalas koncertje szórakoztatta a közönséget. A koncert 
szünetében zajlott le a családi vetélkedô eredményhirdeté-
se és díjátadása, ahol az elsô helyezett egy kézzel faragott, 
gyönyörû vándordíjat vihetett haza a következô egy évre, 
melynek elkészítéséért külön köszönet jár az Ujvári család-
nak (GENKI), akik szintén lelkes résztvevôi voltak a családi 
napnak.

Remekül sikerült tehát az elsô GENKI Családi Sport- és 
Egészségnap. Kiváló alkalom volt minden résztvevônek, hogy 
együtt tölthessen egy teljes napot aktívan, jó hangulatban.

Köszönet mindenkinek, köztük az I. C. TATAMI SE tag-
jainak, hogy megtiszteltek minket részvételükkel, valamint 
egyesületünk karatékáinak, családjaiknak és barátaiknak. 
Külön köszönet a Dózsa György Mûvelôdési Otthon mun-
katársainak rendezvényünk záró programjában nyújtott se-
gítségükért, a GENKI WKSZE vezetésének és magas öves 
tanítványainak a sikeres lebonyolításért és a látványos be-
mutatóért, illetve a Madame zenekarnak a színvonalas kon-
certért.

Reméljük, hogy egy év múlva is hasonlóan szép idônk 
lesz, és még többen részt tudnak majd venni családi napun-
kon, melyet természetesen ismét május 1-jén rendezünk 
majd meg.

Jakab Attila, elnök, Genki WKSZE

Hurrá, fociztunk!

A Hétszínvirág Óvoda nagycsoportosai örömteli kiáltással fo-
gadták a hírt, hogy részt vehetünk a Magyar Gyermek Labda-
rúgó Szövetség által „Tehetséggondozás” címen meghirde-
tett pályázaton. A pályázat célja, hogy minél több gyermek 
megismerkedjen a labdarúgás szépségeivel, és sporteszkö-
zök biztosításával segítse és fejlessze az óvodás gyermekek 
mozgását. A pályázat kivitelezésének kritériuma háromfordu-
lós mérkôzés lebonyolítása volt.

Tokai Norbert szakedzô és Tóth László koordinátor irá-
nyításával 2010. április 30-án a gödöllôi Sport Centrum mû-
füves pályáján 100 gyermekkel sportnapon vettünk részt. Jól 

megszervezett, több részbôl álló akadályverseny keretében 
bonyolítottuk le a háromfordulós kupamérkôzést.

A gyermekek és a dolgozók nevében köszönjük a szín-
vonalas szervezést. A pályázaton nyert összeget labdákra és 
sporteszközökre fordítjuk.

Skultétiné Pál Judit, óvodavezetô

Tavaszi labdarúgó mérkôzések

FELNÔTT CSAPAT: PEST MEGYE I/B osztály
1. Dunakeszi – Isaszeg 3:4 (2:2) Szabados P.2, Káldi T., 

Somlói R.
2. Isaszeg – Dunabogdány 3:1 (0:0) Káldi T., Péter K., 

Somlói R.
3. Perbál – Isaszeg 0:2 (0:1) Szabados P., Somlói R.
4. Isaszeg – Pécel 2:1 (0:0) Szabó D., Szabó T.
5. Pilissport – Isaszeg 7:0 (4:0)
6. Isaszeg – Dány 5:1 (1:0) Szabó T.2, Káldi T., Skribek Z., 

Szabados P.
7. Verôce – Isaszeg 5:1 (3:1) Somlói R.
8. Isaszeg – Aszód 0:2 (0:1)
9. GEAC – Isaszeg 2:1 (1:0) Skribek Z.
10. Isaszeg – Pomáz 2:2 (2:1) Görbe K., Görbe N.
11. Pilisszentiván – Isaszeg 5:4 (3:2) Káldi T.2 ,Skribek Z., 

Szabó T.
A bajnokságból három mérkôzés van hátra: Isaszeg – Pilis-
csaba 05. 30., Mogyoród – Isaszeg 06. 05., Isaszeg – Kisné-
medi 06. 13.

Ligeti László
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Pedagógusnapi köszöntô

Június elsô vasárnapja a pedagógusok munkájának el-
ismeréseként a pedagógusnap. Ez alkalomból köszön-
tünk minden pedagógust és a munkájukat segítôket az 
alábbi verssel. 

Váci Mihály: Esô homokra
Osztani magad: – hogy így sokasodjál:

kicsikhez hajolni, – hogy magasodjál:

hallgatni ôket, – hogy tudd a világot:

róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.

Széjjel szóródni, – esô homokra, –

sivatagnyi reménytelen dologra,

s ha nyár se lesz tôled, és a táj se zöldebb,

– kutakká gyûjt a mély: – soká isznak belôled!

A Klapka iskola bálja

Új terasz, kerthelyiség 
és borospince nyílt!
•	 Napernyôvel	ellátott	kerthelyiség	jó	idô	esetén	40	fôig
•	 Udvari	teraszunk	24	fô	fogadására	esôs	idôben	is	alkalmas
•	 Éttermünk	50	fôs,	a	sörözô	egybenyitásával	70–80	fôs	rendezvény		

lebonyolítására	alkalmas
•	 Felújított	borospincénket	ajánljuk	baráti	társaságoknak	14	fôig
•	 À	la	carte	ételek,	pizza	és	menü	díjmentes	házhozszállítását	vállaljuk
•	 Éttermünkben	üdülési	csekket	és	étkezési	utalványt	elfogadunk

Legyen a vendégünk! Június hónapban készpénzfizetés esetén  
20% kedvezményt adunk isaszegi lakosoknak minden 
helyben fogyasztott étel árából.

2117 Isaszeg, Rákóczi u. 8. Telefon: 28/582-371
Mobil: 70/256-8483 • www.csatavendeghaz.hu
Nyitva: 1130–2100 óráig, vasárnap 1130–2000 óráig.

A Klapka iskola fotói
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A helyi önkormányzatokról szóló törvény jelentôs számú köz-
feladatot fogalmaz meg a települési önkormányzat számára. 
Isaszeg Város Önkormányzata e közfeladatok közül két fel-
adat, az egészséges ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés 
és -tisztítás elvégzésével a – kizárólag önkormányzati tulajdo-
nú – Isaszegi Vízmû Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelôs-
ségû Társaságot bízta meg.

A társaság jegyzett tôkéje 8 530 000 Ft, mely 3 250 600 
Ft készpénzbôl és 5 280 000 Ft nem pénzbeli hozzájárulás-
ból áll.

A cég felügyeletét a tulajdonos önkormányzat képvise-
lô-testülete által választott háromtagú felügyelôbizottság 
látja el. A felügyelôbizottsági tagok az alapítótól független 
személyek.

A társaság az alapító okiratában meghatározott cél sze-
rinti tevékenysége utáni és a vállalkozási tevékenysége utáni 
adókötelezettséget érintô kedvezményt igénybe vette, ösz-
szege 1 888 000 Ft volt.

A társaság tartós adományozásra a tárgyév során nem 
kötött szerzôdést.

A társaságnak az adózás rendjérôl szóló törvény szerinti 
köztartozása nem állt fenn, így a kedvezmények igénybe-
vételére jogosult.

A társaságnak fejlesztési hitele 2009. december 31-én 
nem volt.

A társaság a tárgyévben közhasznú tevékenységéhez 
(vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés és -tisztítás) állami támo-
gatást nem vett igénybe.

A társaság cél szerinti tevékenységéhez használt irodáját 
Isaszeg Város Önkormányzatától bérli. A társaság üzemelte-
ti a vízmû létesítményeit, mûtárgyait és vezetékeit, valamint 
a szennyvízelvezetés és -tisztítás létesítményeit, mûtárgyait, 
közterületi átemelôit, a szennyvíztisztító telepet és a szenny-
vízcsatorna-hálózatot, melyeket Isaszeg Város Önkormányza-
tától bérel, a használatért bérleti díjat fizet.

A beszámolási idôszakban a közmûvekre fizetett bérleti 
díj összege: 8 760 000 Ft.

A társaság a tárgyévben az amortizáció és az elôzô 
évi mérleg szerinti eredmény felhasználásával összesen 
18 977 000 Ft összegû – az alábbiakban részletezett – be-
ruházást, illetve fejlesztést valósított meg, amely tartalmazza 
a kisértékû tárgyi eszközök értékét is. 
Megvalósított beruházások:
– JCB 3CX árokásógép vételárának  

2009. évi hiteltörlesztése 286 000 Ft
– 2 db VW kisteherautó vásárlás  

2009. évi hiteltörlesztése 1 477 000 Ft
– Szennyvízszivattyú 1 615 000 Ft
– Fotométer (szennyvízvizsgálatokhoz) 1 958 000 Ft
– Búvárszivattyú (szentgyörgypusztai kúthoz) 174 000 Ft
– Fûnyírógép 123 000 Ft

– Számítógép 138 000 Ft
– Víz- és csatornadíj számlázási program 500 000 Ft
– Program szennyvíz minôségi hibák, vizsgálati adatok  

kezelésére, nyilvántartására, feldolgozására 255 000 Ft
– 1/A vízmûkút bekötése 6 071 000 Ft
– Kossuth-Rákóczi-Ady u. körforgalom  

vízvezeték rekonstrukció 4 691 000 Ft
– Rákóczi u. meglévô benzinkút  

vízvezeték átépítési terv 350 000 Ft
– 5/1 vízmûkút melléfúrásának engedéyezése 72 000 Ft
– kisértékû tárgyi eszköz (100 000 Ft alatt) 1 267 000 Ft

A társaság befektetett eszközeinek fordulónapi állománya 
109 858 000 Ft.

A közhasznú szerzôdés rögzíti, hogy a társaság a köz-
hasznú tevékenységként végzett vízszolgáltatási, szennyvíz-
elvezetési és -tisztítási tevékenységéhez önkormányzati tá-
mogatást nem vesz igénybe. A társasághoz így cél szerinti 
önkormányzati támogatás nem érkezett.

A társaság a beszámolási idôszakban folyamatosan vé-
gezte Isaszeg városban és Szentgyörgypusztán az ivóvíz-szol-
gáltatást, Isaszeg városban a szennyvízelvezetést és -tisztí-
tást. A vízszolgáltatás árbevétele 88 556 000 Ft, nyeresége 
7 607 000 Ft. A szennyvíz ágazat árbevétele 86 921 000 Ft, 
nyeresége 5 084 000 Ft.

A Kft. a tulajdonos önkormányzat felé – az alábbiak sze-
rint – jelezte a víziközmûveken elvégzendô legsürgôsebb be-
ruházási feladatokat:
– Szentgyörgypusztát be kell kötni a városi ivóvíz- és 

szennyvízhálózatba.
– A szennyvíztisztító telepet a már elnyert KEOP I. fordulós 

pályázati támogatás felhasználásával át kell építeni, eh-
hez be kell nyújtani a II. fordulós pályázatot.

A társaság mérleg szerinti eredménye 7 866 000 Ft, melyet 
a tulajdonos döntése szerint az alábbiakra használhat fel:
– 1/A vízmûkút bekötésének  

2009. évre áthúzódó költsége 348 000 Ft
– 5/1 vízmûkút engedélyezés, kútfúrás 4 068 000 Ft
– 5/1 vízmûkút kútbekötési munkái
 – kútgépészet 2 770 000 Ft
 – védôterület kialakítás, kerítésépítés 680 000 Ft

Az Isaszegi Vízmû Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. évben 
közhasznú tevékenységét a vonatkozó törvények és egyéb 
jogszabályok betartásával végezte.

A közhasznúsági jelentés és a tárgyévi beszámoló elfoga-
dását a könyvvizsgáló és a felügyelôbizottság támogatta, így 
azt a tulajdonos önkormányzat képviselô-testülete a 2010. 
május 20-i ülésén elfogadta.

Ritecz György, ügyvezetô

Isaszegi Vízmû Nonprofit Közhasznú Kft.  
Közhasznúsági jelentése a 2009. gazdasági évrôl



IX. évfolyam, 6. szám • 2010. június

Háziorvosi ügyeletek

2010. június

01. Dr. Horváth Anna 16. Dr. Eszlári Egon

02. Dr. Eszlári Egon 17. Dr. Horváth Anna

03. Dr. Horváth Anna 18. Dr. Eszlári Egon

04. Dr. Horváth Anna 19. Dr. Horváth Anna

05. Dr. Halász Gergely 20. Dr. Horváth Anna

06. Dr. Halász Gergely 21. Dr. Kürti József

07. Dr. Kürti József 22. Dr. Horváth Anna

08. Dr. Horváth Anna 23. Dr. Eszlári Egon

09. Dr. Eszlári Egon 24. Dr. Horváth Anna

10. Dr. Horváth Anna 25. Dr. Eszlári Egon

11. Dr. Kürti József 26. Dr. Mészáros Zsolt

12. Dr. Eszlári Egon 27. Dr. Mészáros Zsolt

13. Dr. Eszlári Egon 28. Dr. Kürti József

14. Dr. Kürti József 29. Dr. Horváth Anna

15. Dr. Horváth Anna 30. Dr. Eszlári Egon

2010. július

01. Dr. Horváth Anna 07. Dr. Eszlári Egon

02. Dr. Horváth Anna 08. Dr. Horváth Anna

03. Dr. Mészáros Zsolt 09. Dr. Kürti József

04. Dr. Mészáros Zsolt 10. Dr. Halász Gergely

05. Dr. Kürti József 11. Dr. Halász Gergely

06. 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.
Dr. Halász Gergely: Aulich utca 3. Telefon: 493-302.
HÉTKÖzI, HÉTVÉGI OrVOSI üGyELET TELEFONSzá-
MA: 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 hí-
vás esetén: 28/420-844.
A helyi rendôri ügyelet közvetlen száma: 70/203-3888.

Anyakönyvi hírek
a 2010. 04. 15 –  05. 15. közötti idôszak eseményeirôl

Születések:

Szentgyörgyi Dániel Árpád utca 9.
Turai Zsuzsanna Erdô utca 35.
Csia Natalia Erdô utca 31/b
Tóth Olívia Thököly utca 
Telek Balázs Bendegúz Aulich utca 8. A épület
Vasicza Péter Dózsa György utca 14.
Kanalas Vendel Benkovics utca 13.
Ecseri Csenge Alkotás utca 47.
Kovácsics Dzsenifer Renáta Szent László utca 17. 

Házasságkötések:

Suhajda Erika és Riad Girgis Abd El Malek Georg 
Vida Katalin Anita és Jódi Attila
Gulyás Nikolett és Szántó Tibor
Hernyes Henriett és Mag Tamás
Fekete Mónika és Varró Imre
Takács Enikô és Juhász Ákos Tibor
Horváth Valéria és Kovács Krisztián 

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk!

Halálesetek:
Majosházi Lajos (76) Aradi utca 12.
Varga József (75) Deák Ferenc utca 4.
Balogh Józsefné Zele Ilona (54) Nap utca 2/b
Forgó Józsefné Surman Erzsébet (85)
 Mátyás király utca 24.
Bencsikné Sztolárik Gizella (79) Rét utca 16.
Tóth János (82) Rózsa utca 14.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Abdelhamid Mohamedné, anyakönyvvezetô

Gyászjelentés
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Gabrielli Hugó Attila, volt isaszegi 
lakos 2010. 04. 21-én, hosszú ideig tartó betegséget követôen, 50 
éves korában elhunyt. Gyászoló felesége és családja

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk a Rét utca lakóinak és mindazoknak, akik 
Bencsikné Sztolárik Gizellát utolsó földi útján elkísérték, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban együttérzésüket fejez-
ték ki. Családja

Júniusi állatorvosi ügyelet
VI. 5–6. Dr. Michalik László

Isaszeg, Ady Endre u. 1.
20/981-3100

VI. 12–13. Dr. Csizmadi Sándor
Kistarcsa, Malom u. 2.

30/951-8590

VI. 19–20. Dr. Békési Béla
Pécel, Szemere u. 17.

30/954-9684

VI. 26–27. Dr. Mile Attila
Pécel, Kálvin tér 2.

30/986-2643

VII. 3–4. Dr. Almási Csaba
Csömör

30/349-2166


