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Bemutatjuk Isaszeg Város Önkormányzatának  
2010. október 3-án megválasztott Képviselô-testületét

Pénzes János
Fidesz–Április 6. Kör – 6. vk.

Hatvani Miklós polgármester
Fidesz–Április 6. Kör

Czeglédi Sándorné
Fidesz–Április 6. Kör – 2. vk.

Bajusz Dániel
Fidesz–Április 6. Kör – 5. vk.

Klincsek Attila
Jobbik – lista

Everling Róbert
MSZP – lista

Markel István
MSZP – lista

Borók Károly
Fidesz–Április 6. Kör – 7. vk.

Szilárdi László
Fidesz–Április 6. Kör – 3. vk.

Kovácsné  
Halomházi Zsuzsanna
Fidesz–Április 6. Kör – 8. vk.

Mészáros Gusztávné
független – 1. vk.

Dr. Kardos Gábor
Fidesz–Április 6. Kör – 4. vk.

Tisztelt Választópolgárok!

Köszönöm a bizalmukat, ígérem, megszolgálom.

Hatvani Miklós
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A lap kiadója az LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: dr. Székelyné Opre Mária. 
Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea. Fotók: Ácsné Tóth Csilla, Haszara Andrea, dr. Székelyné Opre Mária.
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Hirdetésfelvétel: a 70/387-2694 telefonszámon vagy a szekely.opremaria@gmail.com e-mail címen minden hónap 20-áig.

Tájékoztató
a választási eredményrôl, a kisebbségi és nemzetiségi önkormányzati 
képviselôk megválasztásáról

A Helyi Választási Bizottság 2010. október 04-i ülésén 
megállapította a 2010. évi önkormányzati választás 
végleges eredményét. 

74/2010. (X.04.) számú HVB határozat
Polgármester: Hatvani Miklós, a Fidesz–Magyar Polgári 
Szövetség – Isaszegi Április 6. Kör Egyesület jelöltje. 

75/2010. (X.04.) számú HVB határozat
1. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselô-
je: Mészáros Gusztávné, független jelölt.

76/2010. (X.04.) számú HVB határozat
2. számú egyéni választókerület önkormányzati képvise-
lôje: Czeglédi Sándorné, a Fidesz–Magyar Polgári Szövet-
ség – Isaszegi Április 6. Kör Egyesület jelöltje.

77/2010. (X.04.) számú HVB határozat
3. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselô-
je: Szilárdi László, a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség – Isa-
szegi Április 6. Kör Egyesület jelöltje.

78/2010. (X.04.) számú HVB határozat
4. számú egyéni választókerület önkormányzati képvise-
lôje: Dr. Kardos Gábor, a Fidesz–Magyar Polgári Szövet-
ség – Isaszegi Április 6. Kör Egyesület jelöltje.

79/2010. (X.04.) számú HVB határozat
5. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselô-
je: Bajusz Dániel, a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség – Isa-
szegi Április 6. Kör Egyesület jelöltje.

80/2010. (X.04.) számú HVB határozat
6. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselô-
je: Pénzes János, a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség – Isa-
szegi Április 6. Kör Egyesület jelöltje.

81/2010. (X.04.) számú HVB határozat
7. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselô-
je: Borók Károly, a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség – Isa-
szegi Április 6. Kör Egyesület jelöltje.

82/2010. (X.04.) számú HVB határozat
8. számú egyéni választókerület önkormányzati képvise-
lôje: Kovácsné Halomházi Zsuzsanna, a Fidesz–Magyar 
Polgári Szövetség – Isaszegi Április 6. Kör Egyesület jelöltje.

A vegyes választási rendszer lehetôvé teszi, hogy a kompen-
zációs listákról 3 képviselôi mandátum kiosztható legyen. 

A választás során fel nem használt töredékszavazatok fel-
használásával kiszámolásra került, hogy az alábbi személyek 
önkormányzati képviselôi mandátumot szereztek:

85/2010. (X.04.) számú HVB határozat
A Magyar Szocialista Párt által állított lista alapján önkor-
mányzati képviselôi mandátumot szerzett:
Everling Róbert
Markel István
A Jobbik Magyarországért Mozgalom által állított lista alap-
ján önkormányzati képviselôi mandátumot szerzett:
Klincsek Attila

83/2010. (X.04.) számú HVB határozat
Az önkormányzati választáson megválasztásra került cigány 
kisebbségi önkormányzati képviselôk:
Kun Gergely
Vidák Sándor
Váradi Attiláné
Kanalas Péterné

84/2010. (X.04.) számú HVB határozat
Az önkormányzati választáson megválasztásra került szlovák 
kisebbségi önkormányzati képviselôk:
Fuferenda Lászlóné
Mészáros Gusztáv
Grznár Józsefné
Fuferendáné Szûcs Tünde

Helyi Választási Iroda

Az új Képviselô-testület  
alakuló ülése
A képviselô testület alakuló ülésének idôpontja lapzárta-
kor még nem volt kitûzve, a végleges idôpontot közzé-
tesszük a www.isaszeg.hu honlapon. 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Isaszeg, Rákóczi 
u. 45., Nagyterem. Az ülésre minden kedves érdeklôdôt 
tisztelettel várunk.

Az idôpontot illetôen tájékoztatás kérhetô a Polgár-
mesteri Hivatal titkárságán, a 28/583-102-es telefonszá-
mon.

Polgármesteri Hivatal
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Az Országos Választási Iroda isaszegi adatai

A választópolgárok száma a névjegyzékben: 8784
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 3402  (38,73%)

Polgármesterválasztás eredménye:
Hatvani Miklós (FIDESZ–Április 6. Kör) 2806  84,75%
Verseczki András (JOBBIK) 505  15,25%

Egyéni választókerületi önkormányzati képviselôk 
választásának eredményei:

01. választókerület:
Névjegyzékben szereplô választópolgárok száma: 1175
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  540  45,96%
Érvényes szavazatok száma: 536

Adorjánné Fehér Éva (FIDESZ–Április 6. Kör) 176  32,84%
Bodrogi Imre Endre (JOBBIK) 104  19,40%
Gyarmati Bálint (MSZP) 14  2,61%
Mészáros Gusztávné (független)  226  42,16%
Palaga Sándorné (független)  16  2,99%

02. választókerület:
Névjegyzékben szereplô választópolgárok száma: 1162
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  464  39,93%
Érvényes szavazatok száma: 454

Bánszkiné Varga Judit (független) 31  6,83%
Czeglédi Sándorné (FIDESZ–Április 6. Kör)  190  41,85%
Everling Róbert (MSZP)  57  12,56%
Fuferendáné Szücs Tünde (független)  13  2,86%
Kovács András (JOBBIK) 71  15,64%
Kurunczi Istvánné Kôrösi Erzsébet (független)  67  14,76%
Venczel Imre (független)  25  5,51%

03. választókerület:
Névjegyzékben szereplô választópolgárok száma: 1121
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  386  34,43%
Érvényes szavazatok száma: 378

Hajdu Gábor (független) 33  8,73%
Hajdu Sándor (MSZP)  83  21,96%
Szilárdi László (FIDESZ–Április 6. Kör) 200  52,91%
Verseczki András (JOBBIK)  62  16,40%

04. választókerület:
Névjegyzékben szereplô választópolgárok száma: 1175
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  383  32,60%
Érvényes szavazatok száma: 377

Juhász József Jánosné (független) 31  8,22%
Dr. Kardos Gábor (FIDESZ–Április 6. Kör) 226  59,95%
Répási Tibor (MSZP)  64  16,98%
Vojt Vince (JOBBIK) 56  14,85%

05. választókerület:
Névjegyzékben szereplô választópolgárok száma: 1051
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  490  46,62%
Érvényes szavazatok száma: 483

Bajusz Dániel (FIDESZ–Április 6 Kör) 224  46,38%
Barkóczi Balázs (MSZP) 122  25,26%
Bublik Róbert (JOBBIK) 65  13,46%
Szabados Péter (független) 72  14,91%

06. választókerület:
Névjegyzékben szereplô választópolgárok száma: 1058
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  473  44,71%
Érvényes szavazatok száma: 460

Barabás István (MSZP)  68  14,78%
Holló József (JOBBIK)  46  10,00%
Molnár István Károly (független) 45  9,78%
Pénzes János (FIDESZ–Április 6. Kör) 272  59,13%
Siklósi László (független) 29  6,30%

07. választókerület:
Névjegyzékben szereplô választópolgárok száma: 1051
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  358  34,06%
Érvényes szavazatok száma: 352

Borók Károly (FIDESZ–Április 6. Kör) 153  43,47%
Klincsek Attila (JOBBIK)  62  17,61%
Markel István (MSZP) 137  38,92%

08. választókerület:
Névjegyzékben szereplô választópolgárok száma: 991
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:  308  31,08%
Érvényes szavazatok száma: 307

Barkóczi József (MSZP) 38  12,38%
Bresztyenszky György Jenô (független) 28  9,12%
Fodor Veronika (JOBBIK) 64  20,85%
Kovácsné Halomházi Zsuzsanna (FIDESZ–Április 6. Kör)  
 141  45,93%
Magyari Oszkár (független)  36  11,73%
 
A kompenzációs listás választás eredményei:
A töredékszavazatok száma összesen : 1289
A mandátumszerzésre jogosító 5%-os határ:  65
A mandátumszerzésre jogosító 10%-os határ:  129
A mandátumszerzésre jogosító 15%-os határ:  194

 Töredékszavazatok Megszerzett 
 száma mandátumok száma
MSZP 583  2
JOBBIK 530  1
FIDESZ–Április 6. Kör 176  0
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A 2010/2011-es tanév a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény életében a tizenhetedik tanévkezdést jelenti. A korábban csak zenetagozattal 
rendelkezô intézmény mára már tizenhét tanszak kínálatát nyújtja a város valamennyi álta-
lános és középiskolás tanulója számára. Képzésünk év végén államilag elismert mûvészeti 
bizonyítvánnyal záródik. Valamennyi mûvészeti ágban oktatunk, ami különlegessége ennek 
a régiónak. Rendezvényeinken példaértékûen dolgoznak együtt a zene-, tánc-, képzô- és 
színmûvészetet tanuló növendékek.

Zenemûvészeti ágban tíz zenei tanszakon, 
egyéni oktatás keretében 62 fô tanul zongo-
rázni, dobolni, klarinétozni, furulyázni, trombi-
tálni, hegedülni, fuvolázni, énekelni, szaxofonozni. Itt a gyerekek heti két alkalom-
mal találkoznak fôtárgy-tanáraikkal, akik az adott hangszer ismeretére, szeretetére 
oktatják ôket. A helyi kulturális életben és a városi rendezvényeken minden al-
kalommal nagy sikerrel szerepelnek. Országos zenemûvészeti versenyeken isko-
lánk hírnevét öregbítik, és már több gyermek a zenei pályát választotta hivatásá-
nak. Ebben a tanévben is nagy volt a túljelentkezés zenei tanszakainkra, ám ide 
sajnos csak korlátozott számban vehettünk fel növendékeket. Csoportos oktatás 
keretében legnépszerûbb a társastánc tanszak, ahol 119 gyermek tanulja a stan-
dard és latin-amerikai táncokat. Rendkívül sikeresek a fellépéseik, sok versenyen 
vettek részt, és jobbnál jobb helyezéseket értek el. A képzô- és iparmûvészeti 
ágban 122 növendék tanul kerámiázni, kézmûveskedni, grafikázni. A tavalyi tan-
évben két kerámiás növendékünk ért el országos eredményt.

A színjáték tanszakon jelenleg két csoportban folyik az oktatás. Ezek a gye-
rekek is dobogós helyezést érnek el évrôl évre a Weöres Sándor Színjáték Fesz-
tiválon.

Tantestületünkben magasan képzett, több diplomával is rendelkezô mû-
vésztanárok oktatnak. Legfontosabb értékünknek a tehetséggondozást tartjuk, 
és arra törekszünk, hogy a gyermekek személyisége nyitottá váljon a különbözô 
mûvészetek befogadására. Örülünk, hogy városunk Képviselô-testülete is fon-
tosnak tartja és támogatja ezt a képzési formát.

Pablo Picasso szerint: „Minden gyermek mûvész. A gond csak az, hogyan 
maradjon mûvész felnôtt korában is.”

Varga Zsuzsanna, igazgatóhelyettes

A tanév indulása a mûvészeti iskolában

Halottak napja elôtt

Már október elejétôl számba vesszük, hogy hány csokrot, 
koszorút kell vinnünk a temetôkbe, tervezgetjük magunk-
ban, mikor tudjuk a sírokat rendbe tenni, hogy méltókép-
pen megemlékezzünk elhunyt szeretteinkrôl. Könny is 
gyûlik talán a szemünkben, és a fájdalom kiújul a szívünk-
ben, miközben ezeken gondolkozunk. Korunk elôrehalad-
tával múltunk egy-egy darabját, az emlékeket már csak a 
temetôben, az égô gyertya mellett idézhetjük fel.

Azt is tudjuk mindnyájan, hogy 
a tisztelet, a szeretet fokmérôje 
nem a sírokon elégetett gyertya 
és mécses, az elhelyezett virágok 
mennyiségével azonos. Mindez 
mélyebben van elrejtve, az ember 
lelkében, szívében honol.

(oprem)

Ady Endre: Október 6.

Ôszi napnak mosolygása,
Ôszi rózsa hervadása,
Ôszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott – hôsi áron –
Becsületet, dicsôséget
Az aradi tizenhárom.
Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Odahull az ôszi Rózsa,
Hulló levél búcsú-csókja,
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.

Ôszi napnak csendes fénye,
Tûzz reá a fényes égre!
Bús szívünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom
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Az évente megrendezésre kerülô Isaszegi Mûvészeti Napokat idén is magas szín-
vonalon, nívós közremûködôk meghívásával szervezte meg az Isaszeg Mûvészeti 
Alapítványt vezetô Futó házaspár. A kezdô programot A Nap, a Hold és a Csillag 
megszabadítása címû bábjátékkal a Kereplô Színház mûvészei mutatták be. Tö-
rök Ágnes és Szívós Károly olyan élvezetes elôadást hívtak életre, ami kicsiket, 
nagyokat egyaránt megnevetetett és ámulatba ejtett. A gyerekeket is bevonták a 

játékukba, és még váratlan reakcióikat is – 
humorral fûszerezve – beépítették az elô-
adásba. A gyerekek láthatólag nagyon él-
vezték a bábjátékot, fôként, akik szerepet 
vállaltak benne, és aki felment a színpadra 
játszani a játékokkal.

Esti programként az Animal Cannibals együttes koncertjét hallhatták a Bakterház 
Sörözôben a magyar rapcsapat rajongói.

Az isaszegi tóparton hagyományosan megrendezett Bogrács Mûvészete fôzôfesz-
tivállal kezdôdtek a szombati programok. A rossz idô ellenére sokan versenybe száll-
tak, hogy megmutassák fôzôtudományukat. A kiváló hangulatról a finom ételek és a 
jó társaság mellett a Dugó és barátai együttes gondoskodott.

Délután a Szakközépiskola aulájában Szunyoghy András grafikusmû-
vész és lánya, Szunyoghy Viktória festômûvész kiállítását láthatták az ér-
deklôdôk. A kiállítást Pogány Gábor mûvészettörténész nyitotta meg. Az 
érdeklôdôket az esti hangverseny elôtti sétára invitálták a szervezôk, ahol 
megtekinthették a 2010-ben felszentelt Isaszegi Keresztutat. A koncert elôtt 
köszöntôt mondott Gulyka József esperes, címzetes prépost és Futó Ta-
más grafikusmûvész. A közönséget ezúttal is csodálatos zenei élménnyel 
várta az Öregtemplomban a Gaudium Carminis fesztiváldíjas nôi kamara-
kórus Surmann Mária, augusztus 20-án kitüntetett énekmûvész karveze-
tésével. Emellett Bach Goldberg variációk címû mûvét elôadta: Bársony 

Péter brácsán, Oláh Villô csellón, 
Papp Dániel hegedûn.

A vasárnapi záró programok 
keretében März Eszter, a Mo-
holy-Nagy Mûvészeti Egyetem textil 
szakának végzôs hallgatója kiállított 
ruhakölteményeit és terveit láthat-
tuk. A fiatal mûvésznô kiállítását 
Sárváry Katalin, DLA textilmûvész 
nyitotta meg. 

Az esti beszélgetést Futó Tamás 
vezette. Vendége Ragályi Elemér, 
Kossuth-díjas operatôr, rendezô, 
forgatókönyvíró volt. Élvezetes tár-
salgás részesei lehettünk. Történe-
teket, anekdotákat hallhattunk egy 
teljességében megélt, gazdag élet-
útról, a magyar filmgyártás történelmérôl, hírességekrôl, rendezôkrôl, operatôr-társakról, 
színészekrôl, filmekrôl, tervekrôl. A beszélgetés végére így került hozzánk közelebb egy 
érdekes, számunkra csillogó világ és egy nagy tudású, közvetlen ember: Ragályi Elemér.

Az Isaszeg Mûvészeti Alapítvány tizenhetedik alkalommal szervezte meg az Isa-
szegi Mûvészeti Napokat. Idén ismét színvonalas, csodálatos élményekkel lehettünk 
gazdagabbak. Köszönjük az F. Orosz Sára – Futó Tamás mûvészházaspárnak szerve-
zômunkájukat, kitartásukat.

Haszara Andrea

XVII. Isaszegi Mûvészeti Napok
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Szeptember 1-jétôl az ESE isaszegi Alemany Erzsébet 
Segítô Ház Pedagógiai Szakszolgálatának keretében 
fejlesztô iskolát alapítottunk. Az intézmény új neve: ESE 
AESH Pedagógiai Szakszolgálat Korai Fejlesztô, Fejlesz-
tô Felkészítô Központja és Fejlesztô Iskolája.

Mi a fejlesztô iskola?
A közoktatási törvény kötelezôvé tette a 6–18 év közötti, sú-
lyosan vagy halmozottan fogyatékos gyermekek és fiatalok 
iskolai ellátását. Erre szolgál a fejlesztô iskola, ahol heti 20 
órában, 3–6 fôs csoportokban gyógypedagógus, konduktor, 
gyógytornász, pedagógus foglalkozik a tanulókkal.

A gödöllôi kistérségben súlyos és halmozottan fogyaté-
kos gyerekeket egyedül az ESE fejlesztô iskolája fogad. Több 
támogató szolgálat (így az ESE támogató szolgálata is) se-
gíti a bejárást, valamint sok szülô önállóan, saját autóval, 
busszal vagy vonattal hozza Isaszegre gyermekét, mert tud-
ja, látja, hogy egyre ügyesebb, egyre jobban el tudja látni 
magát, és örömmel jön reggelente iskolába. A bejáráshoz 
igénybe vehetô támogatás ügyintézésében a szülôknek se-
gítséget nyújtunk.

Mivel telik egy napunk? 
Megérkezés után kezdôdik az önkiszolgálás nevû tantárgy, 
ahol önmaguk ellátását – öltözést, vetkôzést, étkezést – gya-
korolják a tanulók. Ezek a nekünk hétköznapi dolgok egy 
halmozottan fogyatékos embernek gyakran megoldhatatlan 
feladatot jelentenek, pedig a jól begyakorolt cselekvéssorok 
csökkentik a kiszolgáltatottságot, segítik az esetleges önálló 
élet kialakítását.

09.15-kor kezdôdik a zenés köszöntô, ahol dalok, mon-
dókák, ritmusos mozgás segítik a fejlesztést. A felszabadult 
öröm jellemzi ezt az órát, ahol az egész iskola együtt van, 
együtt zenélünk, énekelünk.

10.00 órától van a mozgásfejlesztés, ahol az egyéni re-
habilitációs tervben elôírt módon, kis csoportokban, gyógy-
tornász vagy konduktor vezetésével folyik a munka.

11.00 órától a szûkebb-tágabb környezet nevû tan-
tárgy következik, ahol a gyereket közvetlenül körülvevô vi-
lágot mutatjuk be játékosan, rajzolva, festve, mesékkel vagy 
énekekkel kísérve.

Ezt követi az ebédelés, majd délután a napköziben pihe-
nünk, játszunk egészen a hazamenetelig.

Nagyon fontosnak érezzük, hogy a gyerekeknek, fiatalok-
nak élmény legyen az iskolában töltött idô, örömmel jöjjenek 
hozzánk. Ebben sokat segít Dorka, a terápiás kutya, aki a leg-
zárkózottabb, legelutasítóbb gyerekhez is közel tud kerülni, 
mosolyt tud varázsolni az arcokra.

Hogyan lehet beiratkozni?
A fejlesztô iskola is iskola, a tanév rendje megegyezik a töb-
bi oktatási intézményével, de mások a bekerülés feltételei, 
mint egy átlagos általános iskolába. Ha a szülô felveszi ve-
lünk a kapcsolatot, segítséget adunk a tanulási képességet 
vizsgáló szakértôi és rehabilitációs bizottsághoz benyújtandó 
dokumentáció elkészítéséhez. Ezután a bizottságban dolgo-
zó szakemberek (orvos, gyógypedagógus, pszichológus) 
elvégzik a szükséges vizsgálatokat, majd kijelölik intézmé-
nyünket a fejlesztésre. Ezek után iratkozhat be a gyermek 
iskolánkba. 

Sok-sok szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklôdôket: jöj-
jenek el hozzánk, nézzék meg, hogyan dolgozunk, játszunk 
együtt, gyerekek és felnôttek, ellátottak és nevelôk. Ha van 
a környezetükben súlyos fogyatékkal élô gyermek, akkor 
ne habozzanak, keressenek meg minket! Kérdéseiket fel-
tehetik a 28/582-425-ös és a 28/582-426-os telefonszá-
mon, az aesh@invitel.hu e-mail címen, vagy személyesen, 
az ESE Alemany Erzsébet Segítô Házban (Isaszeg, Nap 
utca 2/b). Honlapunkon is tájékozódhatnak új intézmé-
nyünkrôl, melynek címe: www.egymast-segito.hu. Keres-
sék bizalommal a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársait 
(Fazekas Krisztina igazgatót, Bezák Tibor vagy Veszelszki 
Éva pedagógusokat), akiktôl mindenre kiterjedô tájékozta-
tást kaphatnak. 

Veszelszki Éva

A térség elsô fejlesztô iskolája

Isaszeg, Rákóczi u. 8.
rendelés: 28/582-371
mobil: 70/256-8483

Óriási pizza akciÓ!
december 31-ig

Minden kiszállított, normál méretû pizza  
készpénzfizetés esetén

(Utalvánnyal, üdülési csekkel történô fizetés esetén 850,– Ft.)

csak 750,– Ft!csak 750,– Ft!
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• A Képviselô-testület a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrôl, intézkedésekrôl szóló polgármesteri tájé-
koztatót tudomásul vette, az intézkedéseket jóváhagyta.

• Jóváhagyta a Testület a város módosított Településszer-
kezeti Tervét, amely tartalmazza a tervezett fejlesztések 
ütemezését. A Településszerkezeti Terv módosításának 
részét képezi a Helyi Építési Szabályzat módosítása is, 
melyben a módosult övezeti elôírások kerültek meghatá-
rozásra. A Településszerkezeti Terv elfogadásával a Helyi 
Építési Szabályzat módosításáról szóló rendelet elfogadá-
sáról is döntött a Testület. Ezt követôen nyílik lehetôség 
arra, hogy a kapcsolódó helyi rendeletek (állattartási ren-
delet, környezetvédelmi rendelet, stb.) átdolgozására sor 
kerülhessen. A dokumentumok közzétételére a helyben 
szokásos módon került sor.

• Elfogadta a Testület a 2010. évi költségvetés módosításá-
ról szóló szöveges elôterjesztést, az Önkormányzat 2010. 
évi költségvetésének féléves helyzetérôl szóló beszámo-
lót, és elrendelte a 4/2010. (II.10.) rendelet elôirányzat 
változásainak átvezetését. A rendelet a helyben szokásos 
módon megtekinthetô. 

• Hozzájárult a Testület, hogy a város egészségtervének 
elôkészületi munkáit a Polgármesteri Hivatal elindítsa, 
melynek során a településen élôk csoportjaival felveszi 
a kapcsolatot, tájékoztatást nyújt, vélemények, javaslatok 
beszerzését kezdi meg. Az elôkészületi munkák állásáról 
folyamatos tájékoztatást kért a Testület.

• Mint az alapító, Isaszeg Nagyközség Önkormányzatának 
jogutódja, megszüntette a Testület az „Isaszeg Nagyköz-
ségért Közalapítvány”-t, melynek teljes vagyonát az „Isa-
szeg Nagyközség Egészségügyéért Közalapítvány” részére 
átadta. 

• Együttmûködési megállapodás aláírását fogadta el a Tes-
tület köztéri Ady Endre-mellszobor elhelyezésérôl a meg-
épülô Nemzedékek Parkjában, a Falvak Kultúrájáért Ala-
pítvánnyal.

• A NKÖM által elrendelt közmûvelôdési célvizsgálati jelen-
tésben foglaltakat tudomásul vette a Testület, és a helyi 
közmûvelôdési feladatellátás további javítása érdekében 
a célvizsgálati jelentésben javasolt feladatok végrehajtását 
ütemezte. 

• Jóváhagyta a Testület a két önkormányzati fenntartású 
óvoda és általános iskola 2010/2011-es tanévi tanügyi 
dokumentumait, amelyek az intézményekben, illetve azok 
honlapjain megtekinthetôk. 

• A szociálisan rászoruló fiatalok számára létrehozott BUR-
SA-HUNGARICA Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat 2011. évi fordulójának „A” típusú rendszeréhez 
csatlakozott a Testület, biztosítva a szükséges önrészt 
2 millió Ft erejéig. 

• Elfogadta a Testület az „Isaszeg Sportjáért Alapítvány” 
2008. szeptember 1. és 2010. augusztus 31. közötti idô-
szakra vonatkozó beszámolóját.

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató 
Részletek a Képviselô-testület szeptemberi ülésein hozott határozatokból

Folytatódott az idén februárban elkezdôdött összefogás. 
Hatvan szervezet írta alá Gödöllôn 2010. szeptember 22-
én a kistérség Foglalkoztatási Paktumának alapító okiratát. 
A partnerség létrehozásával közös kitörési pontokat fogal-
maztak meg a térség foglalkoztatási szintjének növelése, va-
lamint az inaktivitás és a munkanélküliség mérséklése érde-
kében munkáltatók, önkormányzatok, képzô intézmények 
és a regionális munkaügyi központ. Az ünnepélyes aláírá-
son jelen volt Dr. Gémesi György, a Gödöllôi Kistérség Ön-
kormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulásának elnöke. 
A megállapodást aláíró szervezetek között volt Isaszeg Város 
Önkormányzata is, amelyet Hatvani Miklós polgármester, 
Tóthné Pervai Katalin, valamint a „Segítôkéz” Családsegítô 
és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai képviseltek.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló Paktum 
célja egy partneri együttmûködés kialakítása a munkaerô-
piac különbözô szereplôi között – munkaadók, munkavál-
lalók, önkormányzatok, képzô intézmények, civil szerveze-
tek, valamint a munkaügyi központ – a térség foglalkoztatási 
és gazdasági helyzetének fejlesztése céljából. Átfogó cél a 

foglalkoztatási szint növelése, új munkahelyek teremtése, 
meglévô munkahelyek védelme, térségi humán-erôforrás 
fejlesztés, a hátrányos helyzetû csoportok munkaerôpiaci 
reintegrációja, a képzések munkaerôpiaci igényekhez való 
igazítása. A partnerség alapítói a gödöllôi kistérség gazda-
ságának és munkaerôpiacának fejlesztésében érdekelt vál-
lalatok, intézmények. Ezen szervezetek érdeke, hogy a tér-
ségben élô emberek képzettségi szintje növekedjen, a helyi 
vállalkozások termelékenysége, foglalkoztatási képessége 
javuljon, a térségi képzô intézmények a munkaerôpiaci igé-
nyeknek megfelelô tudással vértezzék fel az itt tanuló fiata-
lokat, illetve hogy érdemi párbeszéd és jól mûködô partner-
ség alakuljon ki a résztvevô szervezetek között.

A gazdasági és társadalmi szervezeti háttér és kapacitá-
sok egyedülállóak a kistérségben. Az együttmûködési meg-
állapodás aláírói egyetértettek abban, hogy a Foglalkozta-
tási Paktum sikeréhez természetesen szükségesek lesznek 
megfelelô kormányzati intézkedések, de még inkább a he-
lyiek akarata és kitartása. 

(Kivonat a sajtótájékoztató anyagából)

Kistérségi összefogás a munkahelyekért
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Ûjabb avatás

Szeptember 22-én ismét ünnepi pillanatokra gyûltek össze a 
meghívottak, a képviselôk, a bizottsági tagok, az intézmény-
vezetôk, a hivatali apparátus és nem utolsósorban az egész-
ségügyben dolgozók. Elérkezett az a pillanat is, amikor be-
fejezôdött az Aulich utcai orvosi 
rendelô felújítása, rendbetétele, 
XXI. századivá varázsolása. Errôl 
az eseményrôl tudósítunk ezeken 
az oldalakon. 

A bejáratnál lévô nemzeti szí-
nû szalagot újra Hatvani Miklós 
polgármester vágta el, ami után 
a jelenlévôk bemehettek az új 
orvosi rendelôbe. Az itt látottak 
hatására ismét csodálatos érzés 
keríthetett hatalmába mindenkit. 
Pénzes János alpolgármester 
avató beszédét olvashatják:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Vendégeink!
Egy kis házi ünnepségre jöttünk 
abból az alkalomból, hogy elké-
szült az Aulich utcai orvosi ren-
delô felújítása. Ebben az évben 
ez a harmadik felújított közintéz-
ményünk. Tavasszal készült el a 
Damjanich János Általános Isko-
la, június 30-án került átadásra 
az Aprók Falva Bölcsôde, és most egy teljesen átalakított 
és megújult egészségügyi létesítmény kulcsátadása törté-
nik meg.

Polgármester úr január 5-én bízott meg azzal, hogy a 
bölcsôde és az orvosi rendelô átépítési munkálatait felügyel-
jem és irányítsam. Nagy örömömre szolgált, hogy mindkét 
munka idôre és jó minôségben elkészült. Az orvosi rendelô 
támogatási szerzôdését tavaly ôsszel írtuk alá, amelyben az 
építkezés befejezési határideje 2010. szeptember 30-ában 
került meghatározásra. A CÉDE nevû pályázaton nyert tá-
mogatási összeg 13 millió forint, az önkormányzati önrész 
7 millió forint, tehát összesen 20 millió forint volt a beruhá-
zási elôirányzat.

A pályázatban az aláb-
bi mûszaki tartalom volt 
meghatározva: kettô orvo-
si rendelô és egy vizsgáló-
helyiség kialakítása, egy 
orvosi szoba, személyzeti 
öltözô, betegváró helyiség, 
épületen belüli akadály-
mentes közlekedés és a 
bejárati rámpa kialakítása, 
mozgáskorlátozottak szá-
mára WC építése, teljes 

talaj, oldalfal és födém hôszigetelés, korszerû hôszigetelt 
nyílászárók beépítése, teljes fûtési rendszer csere és ener-
giatakarékos kazán telepítése, új víz-, szennyvíz- és elekt-
romos rendszer létesítése, vagyonvédelmi riasztórendszer 
és számítógépes hálózat kialakítása, a falak külsô és bel-
sô festése új burkolatokkal. Ehhez járult még az utcai és 

a telken belüli gépjármûparkolók 
kialakítása, a kerítések javítása, 
valamint a parkrendezés.

A Képviselô-testület június 
4-én a kivitelezôi közbeszerzési 
pályázat gyôztesének a Gödöllôi 
Építô Zrt.-t hirdette ki. Az eredeti 
vállalási ár 36 millió forint volt. 
A pályázóval kezdeményezett 
tárgyalások eredményeként si-
került a beruházás összegét 24 
millió forint + ÁFA, azaz bruttó 
30 millió forintra csökkenteni. 
A kivitelezési költségek csök-
kentésének egyik eleme az volt, 
hogy a régi garázsépület bontá-
sát és a gépjármûparkoló kiala-
kítását Városüzemeltetési Osz-
tályunk vállalta. 

Szerzôdéskötés után a mun-
katerületet június 28-án adtuk 
át a kivitelezônek. A megkezdett 
munkálatok az eredetileg meg-
határozott ütemben haladtak. 

A hetente tartott kooperációs megbeszéléseken a kivitele-
zô, a beruházó, valamint a mûszaki ellenôr összehangolt 
és jól szervezett munkakapcsolatának eredményeként si-
került az építkezést határidôre befejezni. 

Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, 
aki ezen az építkezésen dolgozott. A Városüzemeltetési 
Osztály dolgozói a vállalt munkákat elvégezték, valamint 
felújították a kerítést, és a tereprendezést is elvégezték. 
Látható, hogy igényes, szép munkát végeztek.

 Név szerint is megköszönöm Kapás Pálnak, a Gödöl-
lôi Építô Zrt. vezérigazgatójának és Kuthi István építésve-
zetônek a munkáját. Köszönöm továbbá Dr. Busai György 

jegyzô, Padányi József mû-
szaki és beruházási osz-
tályvezetô, Horváth István 
városüzemeltetési osztály-
vezetô, Horváth Ferenc 
mûszaki ellenôr urak, va-
lamint az osztályok dolgo-
zóinak munkáját. Köszö-
net illeti Balázs Istvánné 
és Illényi Mária pályáza-
ti referenseink hathatós 
közremûködését is. Külön 
köszönöm Tordai Gábor 
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doktor úr segítségét és a betegek türelmét az átmeneti ké-
nyelmetlenségekért.

És végül, a számok és a mûszaki paraméterek után, hadd 
szóljak arról, miért jelent nekem különösen nagy örömet en-
nek az épületnek a felújítása. Tudjuk, hogy a magyar nem-
zet egészségügyi mutatói nagyon rosszak. A várható életkor 
tekintetében a sereghajtók között vagyunk Európában. Ön-
kormányzatunk sokat tett annak érdekében, hogy segítse az 
isaszegi emberek jobb színvonalú ellátását. A most átadás-
ra kerülô létesítmény is ezt példázza. Életünk során sokszor 
kell meglátogatnunk háziorvosunkat, fiatalabb korban rit-
kábban, aztán az évek múlásával egyre gyakrabban, ami 
sajnos természetes. Úgy gondolom, hogy az orvosi szoba 
elôtti várakozás percei gyorsabban telnek majd, és a kultu-
rált, szép környezet jó hatással lesz a betegekre is.

Körülbelül két hete, az épülô rendelô elôtt egy bevásár-
lókocsit húzó úr szólított meg bennünket, és azt kérdezte: 
Mikor fog elkészülni az új rendelô? Azt válaszoltuk, szeptem-
ber 30-ára. Kisvártatva folytatta: Az újságban ô is ezt olvas-
ta, de nem hiszi, hogy így lesz, mert általában mindenhol 
csúsznak a befejezési határidôk. 

Nos, az épület határidôre elkészült, és terveink szerint 
október 11-én, hétfôn pedig már berendezve ismét a gyó-
gyulni vágyó betegek rendelkezésére fog állni.

Jó egészséget kívánok mindenkinek!

Az ünnepi beszédet követôen Hatvani Miklós polgármester 
adott tájékoztatást arról, hogy az új Képviselô-testület felada-
ta lesz folytatni a második ütemet, akár a tetôtér beépítésé-
vel. Lehetôség van egy fogorvosi rendelôt, egy labort kiala-

kítani, ha meg tudnak egyezni az OEP-pel. Valójában egy kis 
egészségcentrum kialakítása a cél.

Polgármester úr emlékeztetett a régi idôkre, amikor Hor-
váth Anna doktornô indíttatására az Isaszegi Egészségügyi 
Alapítványt létrehozták, amelynek az volt a legfontosabb cél-
ja, hogy egészségházat építsen. Elmondta, hogy az utolsó 
ülésen sikerült életet lehelni az Isaszeg Egészségügyi Ala-
pítványba, melynek az elnöke újra dr. Horváth Anna lett. Ki-
fejezte eziránti örömét, és tájékoztatta a jelenlévôket, hogy 
az alapítvány sajátjának érzi, és a továbbiakban támogatja a 
maga erejével az egészségügyet.

Dr. Horváth Anna háziorvos, 
alapítványi elnök szavai:
Hosszú, öt évig tartó, elhalással fenyegetô idôszak után 
polgármester úrnak sikerült életre keltenie az Isaszegi 
Egészségügyi Közalapítványt. A megvalósításhoz nyújtott 
segítséget megköszönöm még Riteczné Vámos Katalin 
ügyvédnônek is.

Az Isaszeg Egészségügyi Közalapítvány az ügyeleti helyi-
ség felszereléséhez 1 500 000 Ft értékben mûszereket vá-
sárol (EKG-készüléket, defibrillátort, valamint ún. sürgôsségi 
táskát, mely életmentô eszközöket tartalmaz) az ügyeleti 
ellátás beindítása érdekében.

Nagyon örülök annak, hogy központi ügyeleti helyiség 
került kialakításra, ahol állandó jelleggel tartózkodik egy or-
vos. Így – remélhetôleg – nem lesznek fennakadások az 
ellátásban, a betegek megszokják, hogy hova kell menni, 
melyik telefonszámot kell felhívni. Az eddigiekhez hasonló-
an más-más orvos fogja ellátni az ügyeletet, de mostantól 
állandó helyen. Bízom benne, hogy ez mindenki megelége-
désére fog szolgálni.

Ezúton is kérem az itt megjelenteket, és rajtuk keresz-
tül Isaszeg egész lakosságát, hogy a késôbbiekben is tá-
mogassák alapítványunkat akár adójuk 1%-ával, akár más 
módon. Ezzel ôk is elôsegíthetik, hogy Isaszeg egészségügyi 
ellátását továbbra is tudjuk támogatni, finanszírozni mûsze-
rek, illetve egyéb szükséges eszközök vásárlásával.

Nagyon örülök, hogy ez megvalósulhatott, és köszönöm 
polgármester úr segítségét a város lakóinak nevében is. 

dr. Székelyné Opre Mária
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Helyben Isaszegen

Október 14-én (csütörtökön)
és november 11-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

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. október 4-én és november 8-án 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!

Sztárok karnyújtáSnyira
a Gózon Gyula kamaraszínházban! (1172 Bp., XV. utca 23.)

Nagyváradi Erzsébet, Szacsvay László, Tímár Éva
…és még sokan mások!

Váltson színházbérletet a 2010–2011-es színházi évadra!

A születésnap · Anconai szerelmesek · Himnusz · Irma, te édes
Adáshiba · Macskajáték · A makrancos hölgy · Hajnali mellúszás

Jöjjön el, ismerje meg Színházunkat!
15 percnyire Isaszegtôl! Ingyenes, 32 férôhelyes parkoló!

Szervezés: 06-1/253-5398,06-30/898-1829, www.gozon.hu
*Gobbi H. és Domján E. bérleteknél, október 15-ig.

ÉVadnyitó kedVezmÉny*:
4 bérlet 3 áráért a hirdetés felmutatójának!

Budapest helyett Gödöllôn

Mint korábban arról már tájékoztatást adtunk, a Közép-ma-
gyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Kistérségi 
Ügyfélszolgálati Irodát mûködtet Gödöllôn is. Címe: 2100 
Gödöllô, Dózsa Gy. út 13. I/110. (Hunflor Kft.) Ügyfélfo-
gadási idô: hétfôn és szerdán: 8.00 –15.00 óráig, kedden: 
9.00 –17.30 óráig, (ebédidô: 12.00 –12.30-ig).
Az ügyfélszolgálaton elérhetô szolgáltatások: 
– szolgáltatók, biztosítottak tájékoztatása; 
– panaszok, közérdekû bejelentések fogadása; 
– egyedi méltányossági kérelmek átvétele; 
– TAJ- és EU-kártya, valamint a nemzetközi egyezmények 

alapján kiadandó jogosultság-igazolással összefüggô fel-
adatok ellátása; 

– biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos feladatok ellátása; 
– pénzbeli ellátással és utazási költségtérítéssel kapcsola-

tos feladatok ellátása; 
– tartozásról szóló hatósági bizonyítványok (nullás igazolás) 

kiadása; 
– egészségügyi szolgáltatásra jogosultak bejelentésének át-

vétele.
(szerk.)

Volt-e haszna?

Sikeres volt városunkban az a 
korábban meghirdetett kezde-
ményezés, amely a használt, 
megrongálódott elektronikai 
cikkek begyûjtését szorgal-
mazta. Szeptember 25-én a 
város két pontján került sor a 
kiselejtezett, már nem hasz-
nált készülékek leadására. A FE 
GROUP INVEST ZRt. és a Zöld 
Híd Régió Kft. két gyûjtôkocsija 
telt meg a lakosság által oda-
szállított mosógépekkel, tévék-
kel, mikrohullámú sütôkkel és 
egyebekkel, amelyeket így már biztosan nem fogunk látni 
az utak mentén szétdobálva, az erdôszéleken és tisztáso-
kon lerakva. Szívbe markoló látvány bárhol a világon – váro-
sunkban is – az utak szélén, köztereken, buszmegállókban, a 
vasúti pálya mentén szétdobált palackok, papírzsebkendôk, 
mûanyag zacskók, alkoholos üvegek, cigarettacsikkek látvá-
nya. Sajnos vég nélkül lehetne folytatni a felsorolást. Külö-
nösen szeretik a szemetelôk a fent említett közterületeket, 
s nincs, aki ezeket rendszeresen takarítsa. Reméljük, ezért 
is volt hasznos és fontos ez a kezdeményezés – amihez az 
önkormányzat csatlakozott –, hogy így ösztönözzön bennün-
ket, városlakókat, környezetünk tisztán, rendben tartására, és 
a mások figyelmének az odairányítására.

(oprem)
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A lakhatás megôrzése, illetve a hajléktalanná válás megelô-
zése érdekében a legnehezebb anyagi körülmények között 
élôk speciális védelmet érdemelnek az energiaszolgáltatás 
tekintetében is. Ennek eleget téve – az Európai Unió elô-
írásai alapján – került bevezetésre a védendô fogyasztók 
intézménye. Védendô fogyasztóként a lakossági fogyasz-
tót a földgázkereskedôtôl és földgázelosztótól, valamint az 
elektromosenergia-szolgáltatótól különleges bánásmód és 
kedvezmények illetik meg. 

Szeretnénk támogatást nyújtani a védendô fogyasztókkal 
kapcsolatos törvényi elôírások és lehetôségek pontos értel-
mezésében, hogy a jogosultak teljes körûen értesüljenek az 
ôket érintô szolgáltatáshoz kapcsolódó kedvezményekrôl, és 
igénybe vehessék ezeket. Az alábbiakban összefoglaltuk a 
legszükségesebb tudnivalókat.

Ki számít védendô fogyasztónak? Aki a jogszabályi 
feltételek alapján szociálisan rászoruló és/vagy fogyatékkal 
élônek minôsül. 

Szociálisan rászoruló fogyasztónak, illetve fogyatékkal élô 
fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki 
vagy akinek a háztartásában élô személy megfelel a követ-
kezô feltételeknek:
Szociális rászorultság szerint:
• idôs korúak járadékában részesül,
• aktív korúak ellátására jogosult,
• lakásfenntartási támogatásban részesül,
• ápolási díjban részesül,
• rendszeres gyer mekvédelmi kedvezményre jogosult,

• otthonteremtési támogatásban részesült a támogatás 
megállapításától számított 3 éven keresztül vagy

• nevelôszülô, hivatásos nevelôszülô, aki saját háztartásában 
neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós ne-
velésbe vett gyermeket.

Fogyatékossága szerint:
• aki fogyatékossági támogatásban részesül,
• vakok személyi járadékában részesül,
• olyan személy, aki vagy aki után szülôje vagy eltartója a 

családok támogatásáról szóló törvény szerint magasabb 
összegû családi pótlék ban részesül.

A védendô fogyasztókról szóló nyilvántartásba vételt a fo-
gyasztónak kell kérelmeznie. A védendô fogyasztói minôsítés 
közmûszolgáltatóhoz benyújtandó kérelem feltétele, a szol-
gáltatók által kiküldött adatlap kitöltött és aláírt, valamint az 
önkormányzat jegyzôje által leigazolt példányának az eljutta-
tása a szolgáltatókhoz. A kérelmezô által a személyes ada-
taival kitöltött adatlapokat a Polgármesteri Hivatal ügyfélszol-
gálatán kell leadni. A nyilvántartásba történô felvételrôl nyolc 
napon belül írásbeli értesítést küld a szolgáltató. A különle-
ges bánásmód és a kedvezmény ezután érvényesíthetô.

Ugyanazon fogyasztónak egyidejûleg csak egy fogyasztási 
hely tekintetében adható ki igazolás. Egy fogyasztó egyszer-
re kérheti a nyilvántartásba vételét mind a földgáz-, mind az 
elektromosáram-szolgáltatójánál a külön-külön kitöltött és az 
önkormányzat jegyzôje által igazolt adatlapokkal.

Polgármesteri Hivatal

A védendô fogyasztókat megilletô kedvezmények

Lakásfenntartási támogatás iránt adhatnak be igényt az azo-
nos lakcímen élô, szociálisan rászorult személyek és csalá-
dok. Az a személy, akinek a háztartásában az egy fôre esô 
jövedelem nem haladja meg a 42 750 Ft-ot, amennyiben a 
lakásfenntartás szociális törvényben elismert havi költsége a 
háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja, lakás-
fenntartási támogatásra jogosult. 

A támogatáshoz szükséges formanyomtatványt a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatán lehet igényelni.

A kérelemhez csatolni kell: a havi rendszerességgel 
járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelôzô hó-
nap jövedelmérôl szóló igazolást, vállalkozásból származó 
jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját köz-
vetlenül megelôzô tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem 
egy havi átlagáról szóló igazolást, alkalmi munkavállalásról 

szóló nyilatkozatot a lakcímen bejelentetten élô valamennyi 
nagykorú személytôl, gyermektartásdíjról, gyermekelhelye-
zésrôl szóló nyilatkozatot, 16 év feletti gyermek esetében 
iskolalátogatási igazolást, ösztöndíjra vonatkozó igazolást, a 
szolgáltató vállalatok által kiadott utolsó havi számlákat, al-
bérlet esetén az albérleti szerzôdés, valamint a személyes 
iratok másolatát.

Aki vagy akinek közös háztartásában élô hozzátartozója 
lakásfenntartási támogatással rendelkezik, az jogosult a vé-
dendô fogyasztói minôsítésre, ami azt jelenti, hogy az ELMÛ 
és a TIGÁZ fogyasztók esetében a számlatartozással rendel-
kezôk részletfizetési kedvezményt, a kikapcsolással fenyege-
tettek pedig hosszabb határidôt kapnak a tartozásuk rende-
zésére.

Polgármesteri Hivatal

Lakásfenntartási támogatás nyújtása

minden, ami nyomda
www.la4.hu • 20/851-4368 • la4@la4.hu
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Fogyatékosok Világnapja 
 

Ismét megrendezésre került 2010. szeptember 13-án a Fô-
városi Növény- és Állatkertben a Fogyatékosok Világnapja, 
melyen a mi iskolánk hátrányos, halmozottan hátrányos hely-
zetû, valamint fogyatékos gyermekei is részt vehettek. Reggel 
ugyan izgatottak voltak a gyerekek, de sikerült az elsô tanítási 
órát megtartani, melynek végén megbeszéltük a közlekedé-
si és viselkedési szabályokat. Az egészséges ember számára 
sokszor nehezen kezelhetô lehet egy-egy testi vagy szellemi 
fogyatékossággal élô társuk jelenléte. Külön figyelmet kell for-
dítanunk arra, hogy elfogadják ôket. Gyermekeink nagyon jól 
viszonyultak sérült társaikhoz.

Míg a regisztrációra vártunk, megérkezett a köztársasági 
elnök úr felesége, Makray Katalin asszony is, aki beszédbe 
elegyedett az isaszegi gyerekekkel. Kanalas Ádámot, 4.b osztályos tanulónkat szólította meg, majd a körülötte állókkal is el-
beszélgetett. Kérdezgetett, majd jó szórakozást kívánt a csapatnak.

A programok nagyon mozgalmasak voltak, hiszen sok új néznivalóval, programlehetôséggel bôvítették ki az elmúlt évben 
az Állatkertet. Láthattunk akció, vadászat közben madarakat, rágcsálókat, kistestû emlôsöket. Simogathattunk, etethettünk 
kecskéket, tevét, zsiráfot, bepillanthattunk a rovarok, a jegesmedve, a kihalt állatfajok és minden ismert, felfedezett növény és 
állat világába. Mindenhol volt hozzáértô személy, aki magyarázta is a látnivalókat.

A rendezvény keretein belül voltak kézmûves foglalkozások, énekes, zenés elôadások, melyeket a gyermekekkel együtt mi 
is nagyon élveztünk. S persze a játszótér is kihagyhatatlan volt, így indulás elôtt a gyerekek önfeledt játékkal zárhatták a napot, 

s a buszon már a sok újdonság és kaland után elpilledve várták a hazaérkezést. 
Iskolánkban nagyon sok olyan gyermek van, akinek ez volt az elsô igazi kirándu-
lása, vagy csak az iskolával jut el távoli helyekre. Sajnáljuk, hogy nem engedtek 
el mindenkit a szülei. 

Örömmel készítettük azokat a rajzokat, alkotásokat, amiket ajándékba vittünk. 
Most még nagyobb az örömünk, mert ott a hálás tekintetet a szemükben. Fan-
tasztikus tanulási, megfigyelési lehetôséget kaptunk, de azt hiszem, számukra 
inkább a kaland s a kapott lehetôség az, ami életre szóló élményt nyújtott.

Szabó Katalin, Konnerth Erzsébet, Turák Józsefné

Isaszegrôl három autóbusszal utaztak a gyerekek és felnôttek, amibôl egyet a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatott 50 ezer forinttal, kettôt pedig 
az ISA-GROUP Kft. ingyenesen ajánlott fel. (szerk.)

Bográcsos fôzôverseny Nagykôrösön

Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének kis csapata 2010. szeptem-
ber 5-én 23 fôvel a Pest Megyei Nyugdíjas Szövetség által meg-
hirdetett és a Nagykôrösi Nyugdíjas Szövetség által megrendezett 
szabadtéri fôzôversenyen vett részt. Az idô kegyes volt hozzánk, mi-
vel ezen a napon éppen nem esett az esô. Baráti körünk kétféle 
étellel nevezett be a versenyre: a „csorba-levessel”, amellyel I. he-
lyezést, valamint „török bográcsos” étellel, amivel II. helyezést értünk 
el. Szakácsnônk, Mazula Istvánné Ildikó remekelt, a többiek segéd-
keztek, kuktáskodtak a fôzésnél. Azért a többi csapat finom ételeit 
is megkóstoltuk, többek között krumpligombóc-levest, pásztortarho-
nyát, marhagulyást, babgulyást, krumpliból sütött lepényeket. Mivel 
a helyszínen egésznapos városi rendezvények is zajlottak, színpadi 
elôadásokkal, érdekes bemutatókkal, a jó hangulat is biztosított volt 
a kitûnô ízek mellé.

Balázsy Katalin, Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre
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Kórusunk Trstenában

Kamarakórusunkat az a megtiszteltetés érte, hogy Fuferenda Lászlóné Klá-
rika közremûködésével – aki a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
ke – meghívást kaptunk szlovák testvérvárosunkba, Trstenába, a kétnapos 
Mária-ünnepre, templomi koncerten való szereplésre. Július 17-én a helyi 
Tristianus vegyeskarral, egy cseh és egy lengyel kórussal adtunk közösen 
koncertet, másnap az ünnepi szentmisén énekeltünk. További négy na-
pot töltöttünk itt, megtartottuk kórustáborunkat, melyet a kedves vendéglátás felejthetetlenné tett. A sok gyakorlás mellett Árva 
várába, Zakopanéba, Jablonkába és Besztercebányára is kirándulhattunk. Nagy segítséget kaptunk Andrea Kadlubiakova sze-
mélyében, aki tolmácsként, idegenvezetôként mindig mellettünk volt, gyakorlásunkhoz biztosította a zongorás termet. A város 
vezetôje, Josef Bubjak úr támogatása, a kis magyar csoport fogadása, ellátása példamutató volt. Július 20-án, kedden este a 
Tristianus vegyeskar vendégül látott bennünket, ahol finomakat ettünk-ittunk, felváltva énekeltünk, remek volt a hangulat. 

Július 22-én szállásadónktól és Andreától énekkel búcsúztunk, köszönetül a sok szeretetért, törôdésért, a remek ellátásért. 
Nagyszerûen éreztük magunkat, igazi feltöltôdés volt mind zeneileg, mind emberileg. Két kórustagunk, Kis Ágnes és Ágoston 
Kata – akik egyben sofôrjeink is voltak – gondoskodtak gondtalan utazásunkról. Reményeink szerint Isaszegen találkozunk 
újra a szép hangú szlovák vegyeskarral.

Surmann Mária, a Gaudium Carminis Kamarakórus vezetôje

„Fából álmodott munkák – egy 
elfeledett szakma újraéled…” 
címmel nyílt máig is megtekint-
hetô kiállítás a mûvelôdési ott-
honban szeptember 10-én. A ki-
állítást Horváth István nyitotta 
meg meleg szavakkal, méltatva 
a helyi születésû ifj. Karacs Lajos 
hobbi-faesztergályos mûvészeti 

munkásságát. A faesztergálásnak Magyarországon régi idôk-
be nyúló hagyománya van, amit városunkban a jelek szerint 
magas szinten mûvel egy itt élô. A kiállított csodás tárgyak kö-
zött láthattunk különleges megmunkálású, gyönyörû vázákat, 
tálakat, tányérokat, serlegeket, képeket. A kiállításon szépszá-
mú közönség vett részt, mintegy biztatást nyújtva ezzel is az 
alkotónak különleges hobbija további folytatásához. 

ifj. Karacs Lajos 1976-ban született, azóta is Isaszegen 
él. Már gyermekként is kedvelte a fát, az erdôt, hiszen a Szo-
borhegy alatt lakott, és ott volt a játszóterük. Gyermekkorá-
ban is szeretett játékból ezt-azt farigcsálni. Egy alkalommal 
szülei elküldték képet kereteztetni, és ott az asztalos mûhely 
csodás illata megragadta. Attól a naptól kezdve csakis aszta-
los akart lenni. A nyolc általánost a Damjanich János „Öreg” 

iskolában végezte, majd Gödöllôn, az akkori 202-es szak-
iskolában tanulta az asztalos szakmát. Inaséveit az isaszegi 
Lignifer Ipari Szövetkezetben töltötte, idôsebb Parádi Mihály 
mester keze alatt. Bár önszorgalomból, de ekkor próbálta ki 
elôször az intarziakészítést is, ugyanis vonzották a finomabb 
munkák és a szép faanyagok. Aztán valahogy úgy hozta a 
sorsa, hogy megvette élete elsô faeszterga-gépét. Ekkor látta 
be, hogy ez egy külön szakma. Több-kevesebb sikerrel, de 
annál lelkesebben esztergálgatott. 

Azután valahogy háttérbe szorult ez a tevékenység, és 
elkezdett zenét tanulni a Klapka iskolában, gitár szakon. 
A katolikus ifjúsági énekkarba járt gitározni, énekelni. Késôbb 
kiskocsmákban, lakodalmakban zenélt, hol egyedül, hol ze-
nekarral. Egyszercsak az interneten ráakadt egy nagyon ba-
ráti hangulatú faesztergályos oldalra, nevezetesen a Magyar 
Amatôr Faesztergályosok Klubjára. Egy ideig csak szemlélte 

ôket, munkájukat, majd késôbb, 2008-
ban regisztrált tag lett. Szeretettel fogad-
ták, és rengeteget tanult tôlük. Különbö-
zô találkozók alkalmával személyesen is 
megismerkedhettek, tapasztalatot cserél-
hettek. Egymásnak adták át e régi, ma 
már iskolában nem tanított mesterség 
cseppjeit.

Szívbôl ajánljuk mindenkinek, hogy 
tekintsék meg a kiállítást, gyôzôdjenek 

meg arról, hogy a faipar nem ismer határokat, a fahulla-
dékból is lehet különbözô méretû, színû, alakú, csodálatos 
tárgyakat készíteni, a végeredmény az alkotó képzeletén és 
kreativitásán múlik. Igaz a mondás: „A fa a lehetôségek vég-
telene, csak meg kell látni a benne rejlô szépségeket.” Ifj. 
Karacs Lajos élt ezzel a lehetôséggel.

dr. Székelyné Opre Mária

Fában rejlô szépségek
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Iskolatörténeti kiállítás

A Damjanich János Általános Iskolában 2010. október 
22-én 9.00 órakor iskolatörténeti kiállítás nyílik. A szep-
temberben 105. tanévét kezdô iskola írásos és képi em-
lékeibôl összeállított kiállítás 2010. október 22-tôl 2010. 
október 29-ig tart nyitva, minden nap 8.00–17.00 óráig.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk.
Koháry Orsolya, igazgató

A mûvelôdési otthon 
októberi programja

Tervezett programkínálat:
Október 8. 1800: Tanyi Enikô grafikus kiállításának megnyi-

tója (a kiállítás megtekinthetô 2010. november 5-ig)
Október 10. 1000–1700: Natura Nap. A testi-lelki egészség 

megôrzésének jegyében egész napos programok várják 
az érdeklôdôket

Október 11. 1800: Pályaválasztási Börze. A város 7–8. osztá-
lyos tanulóinak kívánjuk megkönnyíteni a pályaválasztást 
a környékbeli középiskolák bemutatásával

Október 14. 1400: Talamba koncert. Belépô: 500 Ft
Október 23. 1000: Városi megemlékezés. Történelmi vissza-

tekintés az ’56-os forradalom emlékére. Közremûködnek 
a Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szá-
mítástechnikai és Informatikai Szakközépiskola és Szak-
képzô Intézmény tanulói

Október 24. 1400: Idôsek Világnapja. Helyszín: Madách utcai 
Tornaterem

Október 27. 1400: Haydn est – rendhagyó énekóra. Közre-
mûködnek a Klapka iskola tanulói

Szolgáltatások:
Október 4. 1800: KRESZ tanfolyam; jelentkezés, tájékoztatás
Október 11. 1100–1300: A.S.A ügyfélszolgálat a Mûvelôdési 

Otthon elôterében
Csoportjaink vendégszereplései:
Október 6-án a Csata Táncegyüttes ifjúsági csoportja mû-

sort ad Erdôkertesen
Október 30-án a Csata Táncegyüttes felnôtt csoportja a II. 

Szilas Fesztiválon lép fel Budapesten
Tanfolyam:
Német nyelvtanfolyamok indulnak igényeknek megfelelô 

szinteken. Szintfelmérés október 9-én 9.00 –11.00-ig. In-
formáció: Ragács Márta (20/823-2542)

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!

Honismereti konferencia 

A XVI. Partiumi Honismereti Konferencia 2010 szeptem-
berében Nagyváradon került megrendezésre. A háromna-
pos konferencia központi témái a mûemlékeink védelme, 
a helytörténet, illetve a XX. század öröksége voltak. A kon-
ferencia keretében kerültek átadásra a Fényes Elek-díjak, 
azon személyiségek számára, akik kiérdemelték ezt hely-
történeti munkájukkal, történelmi örökségvédelmi tevé-
kenységükkel és a honismeret területén kifejtett nevelôi, 
oktatói munkásságukkal. Az érdekes elôadások mellett ki-
állításmegnyitó, városlátogatás, szakmai kirándulás szere-
pelt a programban. 

A konferencián részt vett Isaszegrôl Révász Gizella, a Ha-
táron Túli Emlékhelyekért Alapítvány elnöke is.

(szerk.)

Holtomiglan-holtodiglan

„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,

A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.

Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,

Nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.

Nem örül a gonoszságnak,

Örömét az igazság gyôzelmében leli.

Mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet nem szûnik meg soha.”

(Pál levele a Korinthusbeliekhez – részlet)

50 év egymás szeretetében:
Ladjánszki Mária és Papp Ferenc (1960. augusztus 27.)
Száz Mária és Sárvári István (1960. augusztus 27.)
Harangozó Erzsébet és Debreceni Kis István (1960. 
szeptember 03.)
Lelik Erzsébet és Szabó József (1960. szeptember 03.)
Bicskei Margit és Vidra József (1960. augusztus 20.) 

60 év egymás szeretetében:
Szabó Erzsébet és Gál Gyula (1950. szeptember 02.)

Kívánunk a jubiláló házaspároknak a továbbiakban 
is jó egészséget, szeretetteljes családi életet. Isten 
éltesse ôket sokáig!

Októberi állatorvosi ügyelet

X. 2–3. Dr. Rédling Tibor
Kistarcsa, Váci M. u. 2.

30/966-8415

X. 9–10. Dr. Mile Attila
Pécel, Kálvin tér 6.

30/986-2643

X. 16–17. Dr. Csizmadi Sándor
Kistarcsa, Malom u. 2.

30/951-8590

X. 23–24. Dr. Almási Csaba
Csömör, Ady Endre u. 19.

30/349-2166

X. 30 –
XI. 01.

Dr. Békési Béla
Pécel, Szemere Pál u. 17.

30/954-9684



IX. évfolyam, 10. szám • 2010. október 15

Háziorvosi ügyeletek

2010. október

01. Dr. Kürti József 17. Dr. Horváth Anna

02. Dr. Mészáros Zsolt 18. Dr. Eszlári Egon

03. Dr. Mészáros Zsolt 19. Dr. Horváth Anna

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

05. Dr. Horváth Anna 21. Dr. Déri István

06. Dr. Eszlári Egon 22. Dr. Tordai Gábor

07. Dr. Déri István 23. Dr. Eszlári Egon

08. Dr. Eszlári Egon 24. Dr. Eszlári Egon

09. Dr. Horváth Anna 25. Dr. Kürti József

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

11. Dr. Kürti József 27. Dr. Horváth Anna

12. Dr. Horváth Anna 28. Dr. Déri István

13. Dr. Eszlári Egon 29. Dr. Horváth Anna

14. Dr. Déri István 30. Dr. Déri István

15. Dr. Eszlári Egon 31. Dr. Déri István

16. Dr. Horváth Anna

2010. november

01. Dr. Horváth Anna 04. Dr. Déri István

02. Dr. Horváth Anna 05. Dr. Eszlári Egon

03. Dr. Eszlári Egon

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.
Dr. Déri István: 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 hívás esetén: 28/420-844.
A helyi rendôri ügyelet közvetlen száma: 70/203-3888.
A mezôôrök telefonszáma: 
70/459-3301 és 70/459-3302.

Anyakönyvi hírek
a 2010. 08. 15 –  09. 15. közötti idôszak eseményeirôl

Születések:

Ferentzi Rafael Mihály Rét utca 32.
Bebrevszky Ábel Zoltán Kossuth Lajos utca 107.
Sebestyén Péter Felsôerdôsor utca 15.
Pintér Kinga Csenge Orgona utca 9.
Nagy Szonja  Felsôerdôsor utca 1.
Balojti Luca  Felsôerdôsor utca 11.
Sárvári László  Rákóczi utca 26.
Szabó Botond  Templom utca 32.
Szilágyi Áron  Zrínyi utca 19.
Borbély Rajmund  Mátyás király utca 93.
Major Eszter Sára  Zrínyi utca 31.
Ocsovay Koppány  Batthyány Lajos utca 37. 1/a 

Házasságkötések:

Gróf Márta Anna és Bors Sándor
Bóza Katalin és Szepesi Zsolt
Czékus Krisztina és Tóth Csaba Attila
Bandúr Csilla és Rech Krisztián
Oláh Tímea és Kasuba Balázs
Horváth Judit és Kovács János
Lehôcz Éva és Schittler Gergô Péter
Pálinkás Zsuzsanna és Kapecska János
Dudás Melinda és Kiss Csaba László
Borbáth Lavénia és Bogár Szilveszter
Kutka Magdolna és Kaposvári Richárd
Nyikes Beáta és Kaposvári Lóránt
Angyal Melinda és Vadász László
Esztergályos Rita és Juhász Árpád Tamás
Bánki Andrea és Mayer Gábor

 Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Halálesetek:
Kovács Andrásné Hegyi Erzsébet (83 éves)
 Vadász utca 24.
Gallai Ferencné Pasternák Erzsébet (71 éves) 
 Nagy Sándor utca 71.
Vojt István (76 éves)  Nagy Sándor utca 63.
Hegedûs Zoltán (63 éves)  Hôsök utca 18.
Pénzes Lászlóné (65 éves)  Kinizsi utca 2.
Hegedûs László (60 éves)  Toldi Miklós utca 14.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Abdelhamid Mohamedné, anyakönyvvezetô

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Vadas Fe-
rencet, egyetlen szeretett fiamat, édesapát, társat az 
utolsó útjára elkísérték, és fájdalmunkban osztoztak. 

Köszönettel: édesanyja, gyermekei és Szilvi
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Isaszegi lakodalmas

Településünknek egyedülálló népviselete, népszokásai van-
nak, ami érdekes, értékes színfoltja Isaszegnek és a térség-
nek. Az itt élô emberek hisznek a hagyomány megtartó ere-
jében, melynek átadása, tolmácsolása, megismertetése a 
fiatalabb nemzedékkel kiemelten fontos feladat. 

A Csata Vendéglô szeptemberben a Csata Táncegyüttes 
és az Isaszegi Asszonykórus közremûködésével régi isasze-
gi lakodalomba hívta a násznépet. A rendezvény létrejöttét 
a hagyományok ôrzése és ápolása motiválta. A szervezôk 
szándéka, hogy megismertessék a résztvevôket Isaszeg la-
kodalmi népszokásaival, a jellegzetes lakodalmas ételekkel, 
viselettel. A mintegy kétszáz résztvevônek igazi cigány zené-
szek húzták a talpalávalót. 
Megcsodáltuk a nagyma-
máink korabeli gyönyörû, 
népviseletes menyasszo-
nyi ruhát, jókat derültünk 
a vôfély által akár az ifjú 
párnak, akár a násznép-
nek elôadott rigmusain. 
Ahogyan a régi lakodal-
makban szokás, hosszú 
sorban, egymás mögé áll-
va szolgálták fel a finom falatokat. 

Mi, a városunkban élôk, nemcsak itthon vagyunk, hanem 
itthon is érezzük magunkat, nem kívánunk elszakadni múl-
tunktól, hanem vállaljuk és hûen ôrizzük, ápoljuk örökségün-
ket, hagyományainkat, népszokásainkat. Reméljük, jövôre is 
lesz folytatása ennek a kezdeményezésnek.

dr. Székelyné Opre Mária

szüreti vigalom  

Az isaszegi szüreten a Pusz-
ták Népe rendezvény lovasai 
és lovaskocsik felvezetésével 
a kultúra házától indult a me-
net szeptember 25-én délután, 
napfényes, szép idôben. A kis-
bíró, Grúber Zsolt kidobolta 
a menetet, bíróuram, Szôdi 
Sándor kedves nejével hintón 
vezette a népes sereget. Ta-
sák Jani lovaskocsijával a kar-
tali Kaktusz Zenekart szállította. 
Mezôföldi néptáncosok Alapról, 
a Csatangoló Tánccsoport, az 
Isaszegi Asszonykórus, a Csata 
Táncegyüttes apraja nagyja, és 
nagy örömünkre a két isaszegi 

nyugdíjas klub alkotta a szüreti felvonulók népes tömegét, 
melyhez számos érdeklôdô csatlakozott. A menetet színesí-
tették a két lábon járó és a bábos madárijesztôk. Szép menet 
volt! A felvonuló együttesek három megállóban mutatták be 
táncos produkcióikat. Az elsô megállóban a Csata Vendéglô 
kínálta sörrel, borral a népes sereget. Mészáros Gusztávné 
Piroska és népes családja kitett magáért, olyan vendéglátást 
rittyentett a népnek, ami mindenki megelégedésére szolgált.

Helybéli csoportjaink igényes produkciókat mutattak be. 
Szólt az ének, a zene, a fergeteges táncok, a népviseletek 
szemet gyönyörködtetôek voltak. A betyárok csattogtatták 
ostoraikat, a legények kurjongattak… mi kell még a jó mu-
latsághoz?

A kultúra házában vidám, hangulatos elôadást láthat-
tunk a nyugdíjas klubjainktól és a vendég táncegyüttestôl. 
A madárijesztô-verseny és a házi étel- és sütikészítôk közötti 
sorsolás is nagy érdeklôdést aratott. Mindenki gyôztes volt, 
hiszen akinek nem kedvezett a sorsolás, az is végigkóstolhat-
ta a finomabbnál finomabb süteményeket. A szerencsések 
nyereményeket kaptak az Andromeda Travel jóvoltából (gö-
rögországi szállást), az Isaszegi Vállalkozók Egyesülete aján-
dékokat ajánlott fel. Szép együttlét volt, amit érdemes meg-
osztani az egész város népével abban a reményben, hogy 
jövôre is velünk tartanak. 

Verseczkyné Sziki Éva


