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„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni. 
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni. 
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet, 
És sok-sok önzetlen tiszta szeretetet.”

(Goethe)

Pedagógusnapra
Június első vasárnapján ünnepnap van az óvodákban, iskolákban. Nem tu-
dom, hogy más országokban tartanak-e pedagógusnapot – nálunk igen. A sze-
retetigényes és gyakran túlterhelő munkában a tanév során elfáradt pedagógu-
soknak nemcsak e jeles napon, de ilyenkor különösen jól esik minden köszönet, 
elismerő szó.
Ezért pedagógusnap alkalmából őszinte tisztelettel köszöntünk minden pedagó-
gust, oktató-nevelő munkát segítőt, és köszönjük áldozatos munkájukat vala-
mennyi óvodás, kisiskolás, diák, szülő és a fenntartó nevében. Hálásak vagyunk, 
hogy naponta türelemmel, biztató szóval, szükség esetén segítő szigorral csepeg-
tették a tudást, bővítették az ismereteket, alakították a gyermekek jellemét, adtak 
biztos tudást és tartást az életben való eligazodáshoz koruknak megfelelően.

Nincs olyan ember, aki ne gondolna vissza tisztelettel a pályáját elindító ne-
velőjére, példaként tisztelt pedagógusára, és ne emlékezne szeretettel óvodájára, 
iskolájára sok-sok év után is. Az oktatás-nevelés nagyon fontos, közös munka. 
A gyermek biztos jövőjének záloga a pedagógus, a család, a társadalom, az in-
tézményeket fenntartó közös összefogása. Csak együtt tudjuk a feladatot jól 
elvégezni, csapatmunkaként, még jobban odafigyelve erre a jövőben.

Kívánjuk, hogy e csapat minden tagja egymást segítve, megértve tudja tel-
jesíteni a rá háruló feladatát, közös ügyünk, gyermekeink és rajtuk keresztül 
mindannyiunk jövője érdekében. Kívánjuk, hogy a nemzet napszámosai, az 
eredményes, közös munkálkodás érdekében sokkal nagyobb megbecsülést, el-
ismerést élvezzenek. 

Megköszönjük a helytállást a nehéz időszakokban is. A közelgő nyári szün-
időre jó pihenést, kikapcsolódást, az elkövetkező tanévre szakmai munkájuk-
hoz sok-sok jó szót, hitet, szép eredményeket, magánéletükben boldogságot 
kívánunk az oktatás-nevelés minden dolgozójának.

Dr. Székelyné Opre Mária, oktatási referens

IX. Izmiri Nemzetközi Gyermekfesztivál 2008.04.18-27.
A Csata Táncegyüttes ifjúsági csoportja képviselte hazánkat Törökországban, az izmiri gyer-
mekfesztiválon. Nagy izgalommal várták a gyerekek az indulást, sokan közülük először jártak 
külföldön. A közel harmincórás utazás után táncosainkat családoknál szállásolták el, akik nagy 
szeretettel várták őket. Ekkor még nehezen indult a barátkozás, de a turné végén már könnyezve 
váltak el egymástól.

Törökországban minden évben április 23-án tartják a gyereknapot, eköré szervezik a külön-
böző rendezvényeket, versenyeket, fesztiválokat. A fesztivál teljes mértékben gyermekközpontú, 
és mindent megtettek azért, hogy a tizenkét meghívott nemzet fiataljai jól érezzék magukat. 
A családok különböző programokat szerveztek a gyerekeknek, melyek során sok érdekes él-
ményben volt részük. A magyar táncok nagy sikert arattak, az izmiri polgármester úr jövőre is 
szívesen vendégül látna bennünket. Gyermekeink betekintést nyertek egy idegen kultúrába, sok 
érdekes, izgalmas élménnyel lettek gazdagabbak. Becsülettel helytálltak, sikeresen szerepeltek, méltón képviselték hazán-
kat és természetesen Isaszeget. Köszönjük a segítséget és a támogatást az Önkormányzatnak, a Művelődési Otthonnak, a 
Néphagyomány Alapítványnak és a szülőknek. 

Bánszkiné Varga Judit, együttesvezető
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Isaszeg Nagyközség Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatalának jegyzője állást hirdet 

éPítésügyI-HatóságI ügyINtéző  
munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok: kiemelt építésügyi hatósági ügyek 
döntésre való előkészítése és végrehajtása, továbbá közre-
működés beruházás-előkészítésben, pályázatkészítésben, 
szükség esetén tervezéskoordinálás, községfejlesztéssel 
kapcsolatos feladatok előkészítése.
Jelentkezési feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építő-

mérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnök) 
szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki (vá-
rosgazdasági mérnöki) szakképzettség.

Előnyt jelent a közigazgatási gyakorlat.
A jelentkezéshez csatolni kell:
– a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önélet-

rajzot,
– az iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó ok-

mányok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt.
Besorolás, bérezés és egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselők jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. 
Tv. alapján valamint a helyi közszolgálati szabályzat sze-
rint történik. Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban (2117 
Isaszeg, Rákóczi utca 45.), Csóry Józsefné humánpolitikai 
referensnél lehet 2008. június 30-ig.

Isaszeg Nagyközség Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának jegyzője állást hirdet 
IgazgatásI ügyINtéző munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok: Mezőgazdasági igazgatás, működési- 
illetve telephelyengedélyekkel kapcsolatos feladatok, hagya-
téki ügyintézés, fogyasztóvédelem, szabálysértési eljárás.
Jelentkezési feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– középfokú végzettség,
– számítógépes gyakorlat.
A jelentkezéshez csatolni kell:
– a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önélet-

rajzot,
– motivációs levelet,
– az iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó ok-

mányok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt.
Besorolás, bérezés és egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselők jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. 
Tv. alapján valamint a helyi közszolgálati szabályzat sze-
rint történik. Jelentkezni 2008. június 20-ig a Polgármes-
teri Hivatalban (2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.), Csóry Jó-
zsefné humánpolitikai referensnél lehet.

tanulmányi pályázat

Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek Szociális- és Egészségügyi Bizottsága pályázatot hir-
det középiskolai oktatási intézményben tanuló isaszegiek 
egyszeri támogatására, az alábbi feltételekkel:

1. A Bizottság pályázat útján egyszeri támogatásban ré-
szesítheti azt a középiskolai oktatási intézményben 
tanulót, aki államilag finanszírozott nappali tagoza-
tos képzésben vesz részt az érettségi megszerzése ér-
dekében, ha legalább 3,6 tanulmányi átlagot ér el, és 
a pályázóval közös háztartásban élők egy főre jutó 
havi jövedelme nem éri el a pályázat elbírálásakor ér-
vényben lévő öregségi nyugdíjminimum 100%-át, és 
környezettanulmány alátámasztja a szociális rászo-
rultságot.

2. A Bizottság pályázat útján egyszeri támogatásban ré-
szesítheti azt a középiskolai oktatási intézményben ta-
nulót, aki államilag finanszírozott nappali tagozatos 
képzésben vesz részt az érettségi megszerzése érdeké-
ben, ha legalább 4,6 tanulmányi átlagot ér el.

A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell iskolaláto-
gatási igazolást, a bizonyítvány másolatát a tanulmányi 
átlagról valamint a közös háztartásban élők jövedelem-
igazolásait.

A pályázatok benyújtási határideje: 2008. július 15.
A leadás helye: Polgármesteri Hivatal, Isaszeg, Rákóczi utca 
45., Szociális csoport.

Ragács Marianna, szociális csoportvezető

A lap kiadója a ZoLa-Tech Kft. 
Felelôs szerkesztô: Szilárdi László.  

Szerkesztô munkatárs: Dr. Székelyné Opre Mária.  
Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea. 

Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi út 45. • tel.: 28/583-101  
e-mail: hivatal@isaszeg.hu • web: www.isaszeg.hu 

A lap tulajdonosa: Isaszeg Nagyközség Önkormányzata. 
Megjelenik 3500 példányban. Minden jog fenntartva.

Hirdetésfelvétel:  
szekely.opremaria@gmail.com minden hónap 20-áig

�

FELHíVás a KEDVEs szüLőKNEK!

Értesítjük Önöket, hogy 2008. szeptemberétől óvodás-
korú gyermekeik részére INGYENES SZLOVÁK NYELV-
OKTATÁST indítanánk, a napi foglalkozások keretében. 
Szeretettel várjuk a kedves jelentkezőket! Bővebb infor-
mációval kapcsolatosan találkozót szervezünk.

Fuferenda Lászlóné,  
a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke
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TájékozTaTó
a Képviselő-testület 2008. évi májusi üléseinek határozataiból

•	 Beszámolókat	hallgatott	meg	és	fogadott	el	a	Képviselő-testület:	a	Bóbita	Óvoda	és	a	Hétszínvirág	Óvoda	2007/2008-as	
nevelési év tevékenységéről, a Segítőkéz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Gyámhatóság 2007. évi műkö-
déséről.

•	 Elfogadta	az	Isaszegi	Kht.	2007.	december	31-i	fordulónapra	elkészített	egyszerűsített	éves	beszámolóját,	közhasz-
núsági és könyvvizsgáló jelentését, a Felügyelő Bizottság 2007. évi beszámolási időszak gazdálkodásának és éves 
beszámolójának felülvizsgálatáról szóló jelentését.

•	 Egyetértett	a	Testület	az	Isaszeg,	0190/2	helyrajzi	szám	alatti	önkormányzati	tulajdonú	területen	új	T-Mobil	bázis-
állomás létesítésével. Az erről szóló bérleti szerződés szerint a Magyar Telekom Nyrt. havi 200 000 Ft bérleti díjat 
fizet. 

•	 Hozzájárul	a	testület	ahhoz,	hogy	a	település	területén	karbantartási	és	kommunális	feladatok	ellátására	a	2008.	jú-
nius 2-tól 2008. szeptember 30-ig terjedő időre maximum öt fő fizikai állományú dolgozót a Polgármesteri Hivatal 
alkalmazzon.

•	 Az	Ügyrendi	és	Kommunikációs	Bizottság	javaslata	alapján	jóváhagyta	a	testület	a	2008.	évi	költségvetésben	a	civil	
szervezetek támogatására elkülönített 1 500 000 Ft-ból a kérelmezők támogatását: Isaszegi Szent Márton Lovas Ha-
gyományőrző Egyesület, Isaszegi Múzeumbarátok Köre, Isaszegi Községi Sportkör, Isaszegi Művészeti Alapítvány, Isa-
szegi Nyugdíjasok Baráti Köre, Együttműködés Isaszegért Egyesület, Isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi 
Egyesület Mátrix Csoportja, Isaszegi Horgászegyesület.

•	 A	Testület	támogatni	kívánja	az	Isaszegi	Nyugdíjasok	Baráti	Körét,	ezért	ingyenesen	használatba	adja	részükre	a	Rá-
kóczi utca 14. szám alatt található volt Egészségház egy iroda és egy raktárhelyiségét. A használatba adás határozat-
lan időre szól illetve addig, míg az önkormányzat érdekei nem kívánják a helyiség más célra történő hasznosítását. 

•	 A	testület	az	Isaszeg,	Rákóczi	utca	10.	szám	alatti	épület	(rendőrőrs,	fogorvosi	rendelő,	SNI	tagozat)	életveszélyes	ré-
szének elbontásával és az oda tervezett parkoló kialakításával egyetértett. A bontási munkákat rövidesen elkezdik.

•	 Elfogadta	a	Képviselő-testület	 a	9/2008.	 (V.	16.)	 számú	rendeletét	A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. 
A rendelet a szokásos helyeken megtekinthető.

Szilárdi László, az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke

Dr. Szeredi Levente
2117 Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13.

Telefon: 20/353-4547

e-mail: szeredil@t-online.hu

Rendelési idô: 
Hétfô, szerda, péntek: 19–20 óráig

Kedd, csütörtök: 18–20 óráig

(sürgôs esetben hétvégén és ünnepnapon is)

•   Védôoltások  
(kutya, macska, vadászgörény, 
házinyúl)

•   Veszettség elleni védôoltás 
  (egyedi számozott bilétával)
•   Általános belgyógyászati  

és sebészeti ellátás

•   Ivartalanítás
•  Elektrosebészet
•  Ultrahangos fogkôeltávolítás
•  Számítógépes  

betegnyilvántartás
•  Egyedi chipes állatmegjelölés
•  Európai állatútlevél kiállítása

Szükség esetén házhoz is megyek.

HELYBEN ISASZEGEN

AUTÓS ISKOLA
Korrekt elméleti és gyakorlati képzéssel

„Sm”,  „A1”, „A”, „B” kategóriákban indít tanfolyamot

Június 12-én (csütörtökön)

17:00 órai kezdettel!
a Damjanich J. Ált. Iskolában (Isaszeg, Madách I. u. 1.)

ÖNNEK NEM JELENTHET GONDOT A SZÁMÍTÓGÉPES KRESZ VIZSGA!

MI FELKÉSZÍTJÜK!
Jelentkezni lehet:

A helyszínen a tanfolyam indításakor, valamint
Fekete Gábor oktatónál Tel.: (20) 325-8865

Palaga Mariann szervezônél: Tel.: (28) 632-871, (30) 285-0757
Isaszeg Ady E. u. 13.

T

 
Az Bag Band Bt.AKKREDITÁLT

www.bagband.huNyilv. szám: 13-0386-04 Akkr. lajstromszám: 1245
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1. Damjanich János Általános Iskola:
– 3 db Höterm 100-s gázkazán karbantartása,
– a meglévő fűtési rendszer padlózatba beépített vissza-

térő csőrendszerének cseréje korrodálás miatt két he-
lyen.

2. Damjanich János Általános Iskola, Gazdakör épü-
lete:

– a palatető javítása pótlással 3 m2 mennyiségben,
– 11 db gázkonvektor átvizsgálása.
3. Damjanich János Általános Iskola, Sportcsarnok:
– 1 db Willo szivattyú javítása,
– 1 db Höterm 60-as gázkazán karbantartása,
– 1 db MVT blokkégős melegvíz ellátó gázkészülék (égő-

fej DWL 03E) karbantartása.
4. Hétszínvirág Óvoda:
– 2 db FÉG C40 cirkó karbantartása.
5. Bóbita Óvoda:
– 2 db Höterm gázkazán felülvizsgálata,
– 2 db Kalor K-4 vegyestüzelésű kazán lekötése a fűtési 

rendszerről.
6. Aprókfalva Bölcsôde:
– tetőszerkezet javításának felmérése (lécek, cserepek cse-

réje, pótlása) 60 m2 mennyiségben,
– 1 db FÉG cirkó felülvizsgálata,
– 2 db UNIKALOR vegyes tüzelésű kazán lekötése a fűtési 

rendszerről.
7. Segítőkéz Családsegítő Szolgálat:
– tetőszerkezet javítása (lécek, cserepek pótlása, cseréje, 

kúpozás) 60 m2 mennyiségben,
– a meglévő, nem használatos antenna és a régi tetőtartó 

teljes lebontása,
– 1 db Fégtherm cirkó felülvizsgálata,
– a központi fűtés rendszerének felülvizsgálata (kiegyen-

lítő tartály, automata légtelenítő),
– 10 db gázkonvektor felülvizsgálata.
8. Klapka György Általános Iskola és AMI:
– a villámvédelmi berendezés megváltoztatása illetve ki-

egészítése az előírásoknak megfelelően, belső villámvé-
delem kialakítása,

– a főelosztó berendezés felújítása, a gerinchálózatok ke-
resztmetszetének bővítése,

–	 1	db	Willo	S-80/125	szivattyú	javítása,
– 3 db Orosházi ÉTI 115-01-03 gázkazán karbantartá-

sa.
9. Dózsa György Művelődési Otthon:
– kisfeszültségű villamos berendezések felülvizsgálata, a 

felmerülő hibák javítása,
– a villámvédelmi berendezés megváltoztatása illetve ki-

egészítése az előírásoknak megfelelően. 
10. Polgármesteri Hivatal:
– a villámvédelem kialakítása épületen kívül illetve belül,
– 2 db vegyes tüzelésű kazán lekötése a fűtési rendszer-

ről,
– utcai homlokzaton ablak javítása, vízvetők cseréje és a 

tok alsó rész javítása (21 db)

11. Fogorvosi rendelő:
– 1 db C 40-es cirkó átvizsgálása.

Az ajánlatokat zárt borítékban kérjük leadni a Polgár-
mesteri Hivatal (Isaszeg, Rákóczi út 45.) titkárságán, 
Ecseriné Grznár Editnél.

Bírálati szempontok:
•	 Ajánlati	ár: 5 pont.
•	 Plusz	szolgáltatások	felajánlása: 3 pont (a megaján-

lott plusz szolgáltatások mértékétől függően pontoz 
a pályázat kiírója).

Határidők:
•	 A	pályázatok	leadási	határideje: 2008. június 16. hét-

fő, 09.00 óra.
•	 A	pályázatok	bontása: 2008. június 16. hétfő 10.00 

óra a Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 A bontásra a pályázók külön meghívót nem kap-

nak.
•	 Eredményhirdetés: 2008. június. 19. 16.00 óra, a kép-

viselő-testületi ülés után, melyre a pályázók külön 
meghívót nem kapnak.

Egyéb információk:
A munkákkal kapcsolatosan a pályázat leadása előtt tá-
jékoztatást ad Horváth István településüzemeltetési fő-
tanácsos. Telefon: 06-70/337-2238.
•	 A	munkák	kezdési	időpontja: 2008. június 20.
•	 Befejezési	határidő: 2008. augusztus 18.
A pályázat kiírója részajánlatok benyújtását is elfogad-
ja.

Referenciaigazolásokat a pályázónak az ajánlata mel-
lé csatolni kell.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a megajánlott 
plusz szolgáltatások igénybevétele tekintetében.

A pályázat kiírója a karbantartási illetve festés-má-
zolási munkákra egyösszegű, átalányáras szerződést kí-
ván kötni, az ajánlatokat ennek megfelelően kell elkészí-
teni. Az egyéb munkák esetében tételes felmérés alapján 
történik az elszámolás.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy az ir-
reálisan alacsony vállalási árat illetve az önkormányzat 
éves költségvetésében megszabott összegnél magasabb 
árat kizárja az értékelésből.

PáLYázaTI FELHÍVáS
Isaszeg Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet intézményeinek nyári karbantartási munkáira  

valamint az intézmények területén végzendő építőipari munkák elvégzésére.

Helyreigazítás

Az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató elôzô számának 
hatodik oldalán a helyes cím: „Posztumusz Isaszegért” 
kitüntetés és elismerô cím adományozása 2008-ban. 

(Szerk.)
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környezetünkért, egészségünkért
Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a fenti versenyzési lehetőséget vegyék komolyan, és 
azon túlmenően is törekedjenek környezetük tisztán tartására, szebbé tételére, gondo-
zására. Fordítson mindenki nagy figyelmet ingatlanán és azon kívül a parlagfű és egyéb 
allergiát okozó gyomok mentesítésére, fűkaszálásra, az árkok tisztán tartására, hiszen 
ez kötelessége is minden tulajdonosnak!. A közterület-felügyelők fokozott figyelemmel 
kísérik a nyári időszakban ezen munkák elvégzését, reméljük nem kerül sor senki eseté-
ben hatósági intézkedésre.

Igyekezzünk, hogy településünk szép, rendezett, kulturált legyen, hiszen ez mind-
annyiunk közös érdeke, s még a négy millió forintot is elnyerhetjük!

VErSENYFELHÍVáS
Pest Megye Önkormányzata a „tégy a parlagfű ellen!” Közhasznú alapítvánnyal közösen  

2008-ban megújult parlagfű-mentesítési versenyt hirdet a megyei települési önkormányzatok számára. 
a VErsENy tétjE Egy NégyMILLIó ForINt értéKű játszótér!

A versenyben való részvétel feltételei:
– Szervezzenek településükön az önkormányzat, civil szervezetek és a lakosság együttműködésével parlagfű-mentesítési 

akciót 2008. június 23. és 29. között. 
– Az akcióban gyommentesítsék a település belterületét, beleértve az önkormányzat kezelésében lévő közterületeket, az 

utak, rézsűk mentét, a közparkokat, közösségi tereket, ezzel egyidejűleg a helyi lakosok bevonásával minél több ma-
gánkertet. 

– A mentesítést dokumentálják fényképekkel, töltsék ki a részvételt igazoló űrlapot. Az akcióról így elkészült dokumen-
tációt a település jegyzője rövid kísérőlevéllel hitelesítse.

Postára	adás	határideje: 2008. július 4. péntek.
A legjobbnak ítélt pályázatok helyszínére a zsűri 2008. július 14-től kezdődően személyesen is ellátogat és az így szerzett 
benyomások alapján dönt a verseny nyerteséről.
Eredményhirdetés: a 2008. szeptember 26-i közgyűlésen.
A verseny nyertes településének négymillió forint értékű játszóteret építtet Pest Megye Önkormányzata és a „Tégy a par-
lagfű ellen!” Közhasznú Alapítvány. 
A játszótér építésének feltétele: megfelelő terület, engedélyek biztosítása, tereprendezés.

Részlet Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyűlésének elnöke felhívásából

Homoki és Társa Jármûvezetô-képzô Kft.
Gödöllô, Vasútállomás • tel./fax: 28/413-866 • mobil: 30/977-8800

Nyilvántartási szám: 13-0091-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-0084

Tanuljon nálunk vezetni!
Személygépkocsi-vezetôi és motoros tanfolyamot indítunk 

SZÁMÍTÓGÉPES GYAKORLÁSSAL
MINDEN HÓNAP ELSÔ HÉTFÔJÉN 

2008. június 2-án és július 7-én 18 órakor. 
Helyszín: Isaszeg, Mûvelôdési Otthon.

Felvilágosítás és részletes információ: 
Kôrösi József szakoktatónál a 06/20-966-1439

 és Csajkovszki Évánál a 30/569-9195 telefonszámon, 
Kis Sándor szakoktatónál (30/211-1430) jogosítvánnyal rendelkezôk 

számára gyakorlási lehetôség ügyében.

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

Mindenkor és mindenhol az Önök szolgálatában!

Gödöllô, Vasútállomás
Hétfôtôl csütörtökig: 8–16 óráig, pénteken: 8–13 óráig. 

Telefon: 28/413-866, 30/977-8800 • Iskolavezetô: Homoki László

Jármûkezelési vizsga Gödöllôn, elméleti és forgalmi vizsga Vácon!

NyArALNI MENNE? MI SEgíTüNk bENNE!
Szabad felhasználású hitelakció

kamata (jegybanki alapkamat függô):
• Éven belüli futamidejû hiteleknél évi 12%*
• Éven túli futamidejû hiteleknél évi 13%*
• Kamat* és THM** mértéke a 2008. április 21-én érvényes jegybanki alap-

kamat figyelembevételével került meghirdetésre illetve meghatározásra.
 Az igényelhetô hitel maximuma 5 millió Forint.
 500 000 Ft hitelösszeg akár egy jövedelemmel is igényelhetô.
 Kezelési költség (egyszeri): 1%–2,5% (min. 5000 Ft).
 Hitel lôkészítési díj (egyszeri): max. 5000 Ft.
 Ingatlanfedezet esetén átvállaljuk az értékbecslés díját.
 Elôtörlesztési díj: nincs.

THM** 500 000 Ft 1 éves futamidôre történô folyósítása esetén értendô: 17,84%
THM** 500 000 Ft 3 éves futamidôre történô folyósítása esetén értendô: 17,22%
THM** 1 000 000 Ft 5 éves futamidôre történô folyósítása esetén értendô: 15,81%

A THM meghatározása az aktuális feltételek illetve a hatályos
    jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek 
      változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató 
            értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A fenti kondíciók 
            tájékoztató jellegû adatok, nem minôsülnek ajánlattételnek, 
         részletekkel kapcsolatban keresse kirendeltségünket.

PÉcEL ÉS VIDÉkE TAkArÉkSzöVETkEzET 
Isaszeg, Kossuth L. u. 15., tel.: 28/582-270
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Egyéves előkészítő munka és a képviselő-testületek jóvá-
hagyása után ez év márciusában a bácskai Kishegyesen 
a községek vezetői hivatalosan aláírták a testvértelepülési 

megállapodást a Falunapon. Már a dokumentumban is szó 
esett arról, hogy nem csupán az önkormányzatok, hanem 
az egyes intézmények, szervezetek, sőt a családok kapcso-
latát is szándékozunk kiépíteni.

Az együttműködés gyakorlatba ültetése jegyében ápri-
lis hónapban meghívást kaptunk Kishegyesről. Községünk 

két általános iskolájából hat pedagógust és az oktatási re-
ferens asszonyt látták vendégül. Az ott töltött két nap alatt 
ismerkedhettünk a község történetével, mindennapi életé-
vel. A kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola igaz-
gatónőjével, Molnár Mártával és pedagógusaival a két tele-
pülés iskoláinak munkájáról, gondjainkról és sikereinkről 
valamint kulturális és üdültetési cserelehetőségekről tár-
gyaltunk. Látogatást tettünk a Kátai tanyán is, ahol ideális 
körülmények között erdei iskola és nyári tábor működik. 
Szombaton Szabadkán nyílt lehetőségünk városnéző sé-
tára. 

Május 23-án és 24-én a Klapka György Általános Isko-
la igazgatónője, Balogh Istvánné meghívására Kishegyesről 
négy pedagógust láttunk vendégül. Természetesen itt is az 
intézmények közötti kapcsolatok erősítése volt a megbe-
szélés legfőbb célja. Emellett megmutattuk nekik Isaszeg 

nevezetességeit, múzeumunkat, iskoláinkat, templomain-
kat. Szombaton a gödöllői királyi kastélyba kísértük el 
őket. A Nemzeti Tankönyvkiadó és az Apáczai Kiadó magyar 

nyelvű tankönyvekkel és szemléltető eszközökkel ajándé-
kozta meg a küldöttséget. Köszönjük Hatvani Miklós pol-
gármester úrnak, Everling Róbert alpolgármester úrnak 
és a Képviselő-testület tagjainak valamint kollégáinknak 
a vendéglátáshoz nyújtott anyagi, erkölcsi, szakmai segít-
ségét.

Reméljük, gyermekeink a megbeszélések eredménye-
képpen hamarosan részt vehetnek délvidéki táborozáson, 
felléphetnek Kishegyes ünnepi rendezvényein, az ottani 
gyermekek pedig élvezhetik az isaszegiek vendégszeretetét.

Kovácsné Halomházi Zsuzsanna

Testvérkapcsolat – immár intézményi szinten

Civil elismerés kisebbségi tevékenységért

A Magyar Néprajzi Társaság idei egyik kitüntetését a május 28-i köz-
gyûlésen isaszegi polgárnak adta.

A Pro Ethnographia Minoritatum emlékérmet Dr. Székely András 
Bertalan mûvelôdésszociológus, kisebbségkutató vehette át. Az indok-
lásban a Kárpát-medence magyar és nem magyar kisebbségei érdeké-
ben kifejtett több évtizedes társadalomkutatási munkásságának illetve 
az ezirányú néprajzi kutatások elôsegítésének az elismerése áll.

Gratulálunk a kitüntetéshez, Székely András kutatói és közéleti 
munkájához sok erôt, egészséget kívánunk!

„Áldd meg fejemet, ki bízik Benned…”

Balassi Bálint és korának énekelt költészete
Kercsmár Zsolt énekmondó elôadásában

2008. június 08. vasárnap 16.00 óra
Református templom, Isaszeg

Reneszánsz év • 2008 • A BiBliA éve

Reneszánsz év • 2008 • A BiBliA éve
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adventisták Isaszegért
Május 18-ra nagyszabású családi- és gyermeknapot szer-
veztünk Isaszegen. Már hónapokkal előtte elkezdtük a 
szervezést. Szabóné Nagy Szilvia főszervező és Kormos Ti-
vadar, a gyülekezet lelkésze jó kapcsolatot épített ki Hatva-
ni Miklós polgármesterrel, a Művelődési Ház vezetőjével és 
a közterület-fenntartókkal, akik minden támogatást meg-
adtak a program létrejöttéhez.

A polgármesteri megnyitót követően az összegyűltek 
serege futólépésben indult a körülbelül egy kilométerre 
lévő sportpályára, ahol sportvetélkedők és játékok kezdőd-
tek. Volt foci, röplabdázás, íjászat, vizeslufi-dobálás, kötél-
húzás, sor- és váltóverseny, palacsintaevő verseny, ingyenes 
trambulin és ugrálóvár. 

A lovas egyesület jóvoltából egy lovasbemutatót is lát-
hattunk, valamint lovagolhattak is a gyerekek. Az aszfalt-
rajz-versenyre is szép számban voltak jelentkezők. A han-
gulat nagyon jó volt, a gyerekek önfeledten játszottak, 
nyalogatták a jutalomfagyit, de a szülők is nagyon élvez-
ték a programot.

A Művelődési Házban az egészséges életmódot népsze-
rűsítettük. Megnézhették a látogatók az expo paneljeit, 
tanácsokat kaphattak az egészséges életmóddal kapcsolat-
ban, vércukorszint- és vérnyomásmérésre is jelentkezhet-
tek valamint vásárolhattak a finomabbnál finomabb ve-
getáriánus termékekből. A színpad függönye mögött 20 
perces frissítő masszázs várta a lazulni vágyókat. A mű-
velődési ház előtt arcfestéshez álltak sorba a kisebbek, de 
még a nagyobb lányok is festtettek a kezükre egy-egy szép 
pillangót vagy virágot.

Öt óra körül egy kis nyári zápor terelte be a sportpályán 
lévőket a Palánta együttes bábjátékára, majd az aszfalt-
rajzverseny eredményhirdetésére, az ajándékok átadására 
és a tombolahúzásra, melyben nagy segítség volt Teknőc 
Tekla. A gyömrői fiatalok színvonalas pantomimelőadását 
nézhettük ezután, majd a nap méltó befejezéseként az Éj-
féli Kiáltás gospel koncertje következett.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a település 
vezetőinek a lelkes támogatásért. Külön köszönet a Műve-
lődési Ház dolgozóinak a segítségért! Ha Isten segít, jövőre 
ismét megszervezzük a programot!

Kormos Tivadar,
a h. n. adventista gyülekezet lelkésze
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NAGyKör: 

 Vasútállomás – Kossuth utca 37. – Polgármesteri Hivatal – 
Templom utca 57. – Templom utca 25. – Madách Imre Általá-
nos Iskola – Madách utca 32. – Nap utca – Béke utca 44. – Béke 
tér – Dózsa György utca 69. – Dózsa György úti forduló – Al-
kotmány utca – Csengeri utca – Tóth Árpád utca – Kossuth 
utca/Hold	utca	–	Kossuth	utca/Toldi	utca	–	Kossuth	utca/Vas-
úti bejáró – Vasútállomás.

KISKör 1:

 Vasútállomás – Kossuth utca 37. – Polgármesteri Hivatal – 
Templom utca 57. – Templom utca 25. – Madách Imre Általá-
nos Iskola – Madách utca 32. – Nap utca – Béke utca 44. – Béke 
tér	–	Dózsa	György	utca	58.	–	Művelődési	Ház	–	Kossuth	utca/
Posta	–	Kossuth	utca/Vasúti	bejáró	–	Vasútállomás

KISKör 2:

 Vasútállomás – Kossuth utca 37. – Dózsa György utca 69. – 
Dózsa György úti forduló – Alkotmány utca – Csengeri utca 
–	Tóth	Árpád	utca	–	Kossuth	utca/Hold	utca	–	Kossuth	utca/
Toldi	utca	–	Kossuth	utca/Vasúti	bejáró	–	Vasútállomás.

iskolAköR 1:

 Vasútállomás – Kossuth utca 37. – Polgármesteri Hivatal – 
Templom utca 57. – Templom utca 25. – Madách Imre Általá-
nos Iskola – Madách utca 32. – Nap utca – Béke utca 44. – Béke 
tér – Dózsa György utca 69. – Dózsa György úti forduló – Dó-
zsa	György	utca	58.	–	Művelődési	Ház	–	Kossuth	utca/Posta	
–	Kossuth	utca/Vasúti	bejáró	–	Kossuth	utca/Toldi	utca	–	Tóth	
Árpád	Általános	 Iskola	–	Kossuth	utca/Toldi	utca	–	Kossuth	
utca/Vasúti	bejáró	–	Vasútállomás.

iskolAköR 2:

	 Vasútállomás	 –	Kossuth	utca/Vasúti	 bejáró	 –	 Kossuth	utca/
Toldi	utca	–	Tóth	Árpád	Általános	Iskola	–	Kossuth	utca/Hold	
utca	–	Kossuth	utca/Toldi	utca	–	Kossuth	utca/Vasúti	bejáró	–	
Kossuth utca 37. – Polgármesteri Hivatal – Templom utca 57. 
– Templom utca 25. – Madách Imre Általános Iskola – Madách 
utca 32. – Nap utca – Béke utca 44. – Béke tér – Dózsa György 
utca 69. – Dózsa György úti forduló – Dózsa György utca 58. 
–	Művelődési	Ház	–	Kossuth	utca/Posta	–	Kossuth	utca/Vasúti	
bejáró – Vasútállomás.

SzOMBAtI Kör:

 Vasútállomás – Kossuth utca 37. – Polgármesteri Hivatal – 
Templom utca 57. – Templom utca 25. – Madách Imre Álta-
lános Iskola – Nap utca – Béke tér – Dózsa György utca 69. 
–	Alkotmány	utca	–	Jegenye	utca	–	Kossuth	utca/Vasúti	bejáró	
– Vasútállomás.

jegyek és bérletek a sofôröknél válthatók.
június 1-jén minden helyi megállóba kikerült az adott meg-
állóra vonatkozó menetrend és idôtábla.

ISaSzEGI HELYI járaT úTVoNaLaI
INDuLásI a VasútáLLoMásróL 

 (MuNKaNaP)

Óra Perc Útvonal
04 55 Nagykör
05 17 Kiskör 2
05 47 Kiskör 1
05 47 Kiskör 2
06 17 Kiskör 1
06 17 Kiskör 2
06 47 Kiskör 1
06 47 Kiskör 2
07 20 Iskolakör 1
07 20 Iskolakör 2
08 07 Kiskör 1
08 07 Kiskör 2
09 25 Nagykör
10 25 Nagykör
11 25 Nagykör
12 20 Iskolakör 1
12 20 Iskolakör 2
13 20 Iskolakör 1
13 20 Iskolakör 2
14 17 Kiskör 1
14 17 Kiskör 2
15 17 Kiskör 1
15 17 Kiskör 2
15 50 Iskolakör 1
15 50 Iskolakör 2
16 47 Kiskör 1
16 47 Kiskör 2
17 17 Kiskör 1
17 17 Kiskör 2
18 25 Nagykör
19 25 Nagykör
20 25 Nagykör
21 25 Nagykör

INDuLás a VasútáLLoMásróL (szoMbat)

Óra Perc Útvonal
05 47 Szombati kör
06 17 Szombati kör
07 17 Szombati kör
08 17 Szombati kör
09 17 Szombati kör
13 17 Szombati kör
16 17 Szombati kör
17 17 Szombati kör
18 17 Szombati kör
19 17 Szombati kör
20 17 Szombati kör
21 17 Szombati kör
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anyakönyvi hírek
a 2008. 04. 15–2008. 05. 15. közötti időszak eseményeiről

születések:
Danielovits Viktória Május 1. utca 41.
Oyunbat Temujen Hősök utca 3.
Novák	András	Mihály Klapka utca 27. 
Csernyik Gábor Jászberényi utca 1.
Kanalas Krisztián Csillag utca 25.
Kis-Simon Zsófia Árpád utca 30.
Kaszai Kolos Batthyány Lajos utca 21.
Nagy	Kristóf	Bence Mátyás király utca 76.

Házasságkötések:
Bálint Balázs és Matúz Barbara Ilona
Nguyen	Van	Khanh	és Sveda Alexandra
Somogyi István és Toldi Edina

50 év egymás szeretetében:
 Bartha József és Dali Mária Marosvásárhelyen, 1958. 

május 10-én kötöttek házasságot, és az Orgona utca 6. 
szám alatt élnek.

 Molnár Mihály és Takács Ilona Isaszegen, 1958. május 
17-én kötöttek házasságot, és a Tompa Mihály utca 
14. szám alatt élnek.
Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk!

Halálesetek:
Szaniszló Viktor Dávid (20 éves)
 Szent István utca 9.
Sári Béláné Mayer Mária (79 éves) 
 Béke utca 33.
Móri László (54 éves) Templom utca 67.
Ragács	Mihály (63 éves) Klapka utca 37.
Rotariu Mária Cantaragiu Mária (77 éves) 
 Tompa Mihály utca 61.
Deák Lászlóné Kellner Klára (90 éves) 
 Madách Imre utca 60.
Szászi Istvánné Bezzeg Éva (55 éves) 
 Kossuth Lajos utca 1.
Kuskó János (85 éves)  Bercsényi utca 45.
Holczberger Ilona Trunk Ilona (60 éves) 
 Marcsányi utca 2.
A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Csóry Józsefné és Abdelhamid Mohamedné  
anyakönyvvezetők

Hétközi és hétvégi összevont ügyeletek
Június 

01. Dr. Tordai Gábor
02. Dr. Kürti Orsolya
03. Dr. Kürti József
04. Dr. Eszlári Egon
05. Dr. Tordai Gábor
06. Dr. Eszlári Egon
07–08. Dr. Kürti József
09.  Dr. Kürti Orsolya
10.  Dr. Kürti József
11.  Dr. Eszlári Egon
12.  Dr. Tordai Gábor
13. Dr. Kürti József
14–15.  Dr. Horváth Anna
16. Dr. Kürti Orsolya
17.  Dr. Kürti József
18.  Dr. Eszlári Egon
19. Dr. Tordai Gábor
20. Dr. Kürti Orsolya
21–22. Dr. Eszlári Egon
23. Dr. Kürti Orsolya
24. Dr. Kürti József
25. Dr. Eszlári Egon
26. Dr. Tordai Gábor
27. Dr. Eszlári Egon
28–29. Dr. Kürti Orsolya
30. Dr. Kürti Orsolya

Július 
01.  Dr. Kürti József
02. Dr. Eszlári Egon
03. Dr. Tordai Gábor
04. Dr. Horváth Anna
05–06. Dr. Tordai Gábor
07. Dr. Kürti Orsolya
08. Dr. Kürti József
09. Dr. Eszlári Egon
10. Dr. Tordai Gábor
11. Dr. Tordai Gábor
12–13. Dr. Kürti József

Dr. Eszlári Egon: Hunyadi u. 19. Telefon: 493-288 
Dr. Horváth Anna: Botond u. 7. Tel.: 493-250, 30/591-7086
Dr. Tordai Gábor: Aulich u. 3. Telefon: 493-302
Dr. Kürti József: Csata u. 2. Telefon: 495-238
Dr. Kürti Orsolya: Csata u. 2. Telefon: 495-238
A hétközi ügyelet 1530-kor kezdődik és másnap reggel 730-ig 
tart, pénteken 1200-kor kezdődik és szombat reggel 730-ig tart. 
A hétvégi ügyelet szombat 730-tól hétfő 730-ig tart.
Hétközi, hétvégi ügyelet telefonszáma: 70/387-2685
Du-i rendelés a mindenkori ügyeletes rendelőjében 1630–1730-ig.

A mentõk ingyenes hívószáma: 104.
Mobiltelefonról	való	hívás	esetén:	28/420-844.

Gyógyszertárak nyitvatartása szombat-vasárnap:
EZÜSTKEHELY Patika: páros héten 8–12-ig.
LIGET Patika: páratlan héten 8–12-ig.

állatorvosi ügyelet 2008. júniusában
 
VI. 7–8. Dr. Rédling Tibor 
	 Kistarcsa,	Váci	M.	u.	2.	 30/966-8415
VI. 14–15. Dr. Sági László 
	 Pécel,	Tarcsai	u.	16.	 30/940-4313
VI. 21–22. Dr. Nagy Noémi 
	 Kistarcsa,	Malom	u.	2.	 20/770-3293
VI. 28–29. Dr. Almási Csaba 
	 Csömör,	Ady	E.	u.	19.	 30/349-2166
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a Dózsa György Művelődési otthon  
júniusi programja

tervezett programkínálat:
Június	3.	13.00: 100 éves a „Nyugat” – rendhagyó iroda-
lomóra.
Június	5.	17.00: Klapka György Általános Iskola és AMI 
napközis évzárója.
Június	7.: Esküvő.
Június	14.: Klapka György Általános Iskola és AMI kiállí-
tás és évzáró.
Június	15.:	Klapka György Általános Iskola és AMI táncos 
és színjátszó tagozatainak évzárója.
Június	16–20.: Nyári szüneti tábor (részletes program a 
plakátokon).
Június 23–27.: Nyári szüneti bentlakásos tánctábor (rész-
letes program a plakátokon).
Június	21.	18.00–22.00: Tini-buli.

Csoportjaink vendégszereplései:
Június 1. Budapest: Nemzeti Vágta (Csata Táncegyüttes).
Június 14. Kistarcsa: Pannónia Fesztivál (Csata Tánc-
együttes).
Június	 21.	 Budapest: Duna Karnevál (Csata Táncegyüt-
tes).
Június	24.: Szent Iván éj – az Isaszegi Művészeti Alapít-
vány kertjében (Gaudium Carminis Kamarakórus).

Szolgáltatások:
Június	2.	18.00: KRESZ tanfolyam jelentkezés és tájékoz-
tatás.
Június	9.	11.00–13.00: A.S.A ügyfélszolgálat a Művelődési 
Otthon előterében.

Kiállítások:
Június	9-től: Klapka György Általános Iskola és AMI ki-
állítása.

Júliusi előzetes:
Július	5.: Tini-buli.
Július	 12.: Babaruha börze, jelentkezés: Laci Anna 
(20/391-6683).
Július 14-tôl augusztus 3-ig a Dózsa György Művelődési 
Otthon zárva tart.

tanfolyamok melyekre szeretettel várjuk az érdek-
lődőket:
•	 Társastánc tanfolyam felnőtteknek csütörtökönként 

19.30–21.00-ig. Standard és latin amerikai táncok ta-
nítása. Oktató: Vojt Zsanett.

•	 Gyöngyékszer készítő klub minden páros hét pénte-
ken 18.00–20.00-ig.

•	 Baba-mama klub hétfőnként 10.00–12.00-ig.
•	 Zenebölcsi – zenés, játékos, mesés foglalkozások pén-

tekenként 10.00–10.30-ig Orosz Csaba zenetanárral, 6 
hónapostól 3 éves korig, minimum 10 fővel. Részvételi 
díj:	2500	Ft/hó	–	4	alkalom.	Testvéreknek	kedvezmény,	
szülőknek, kísérőknek ingyenes. Folyamatos a csatla-

kozási	 lehetőség	 előzetes	 jelentkezéssel:	 30/648-4512	
vagy csabaorosz@yahoo.com.

•	 Tipegő Topogó – babáknak, mamáknak Benedek Krisz-
tina néptáncpedagógussal. Ölbéli mondókák, népi játé-
kok, dalok és táncok tanítása, minimum 15 fővel. Rész-
vételi	díj:	700	Ft	1	felnőtt	+	1	gyerek/alkalom,	900	Ft	
1	felnőtt	+	2	gyerek/alkalom.	Jelentkezésüket	várjuk	a	
Dózsa György Művelődési Otthonban. 

A	programokra,	tanfolyamokra	szeretettel	várjuk	az	érdek-
lôdôket!

Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklôdni a Mûvelôdési 
Otthon irodájában a 28/582-055 vagy a 28/582-056 telefonszá-
mon, az isaszegmuvotthon@citromail.hu címen valamint a www.
dozsamuvotthon.atw.hu weboldalon is lehet.

A programok változtatásának jogát fenntartjuk!

 TraFFIPaX ELŐrEjELzéS
2008. június hó

01-jén: Dány KMB területe;
02-án, 03-án: Pécel Rendőrőrs területe;
04-én, 05-én, 06-án: Kistarcsa Rendőrőrs területe;
07-én, 08-án: Pécel Rendőrőrs területe;
09-én, 10-én: Veresegyház Rendőrőrs területe;
11-én: Gödöllő területe;
12-én, 13-án: Veresegyház Rendőrős területe;
14-én, 15-én: Gödöllő területe;
16-án, 17-én: Aszód Rendőrőrs területe;
18-án, 19-én: Dány KMB területe;
20-án, 21-én, 22-én: Aszód Rendőrőrs területe;
23-án, 24-én: Kistarcsa Rendőrőrs területe;
25-én, 26-án, 27-én: Pécel Rendőrőrs területe;
28-án, 29-én: Kistarcsa Rendőrőrs területe;
30-án: Veresegyház Rendőrőrs területe.

 (A változtatás jogát a Rendőrség fenntartja!)

Minden, aMi nyoMda

a ZoLa-Tech Kft. szolgáltatásai:
– arculattervezés,
– nyomdai elôkészítés,
– kis, közepes és nagy példányszámú nyomtatás.

Vállaljuk minden típusú kiadvány (névjegykár-
tya, szórólap, prospektus, plakát, könyv, újság, 
naptár, stb.) teljeskörû nyomdai kivitelezését  
rövid határidôvel, KedVeZô áron.

Telefon: 20/253-4073 • Fax: 28/493-547
e-mail: nyomda@zolatech.hu
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éPüL-SzéPüL ISaSzEG
A Polgármesteri Hivatalban már elkezdődött, de a tanév befejezése után a többi intézményben is megkezdődnek a 
különböző karbantartási és felújítási munkálatok, hogy a szeptemberi iskolakezdéskor újra megfelelő körülmé-
nyek között folyhasson a mindennapi munka.

•	 A	DAmjAnich jános áltAlános iskoláBAn, valamint a GAzDAKörBEN és a tOrNACSArNOK-
BAN tervezzük a meglévő fűtési rendszer vizsgálatát, illetve a gázkazánok karbantartását. A vizesblokkok-
ban és a termekben, folyosókon tisztasági meszelés szükséges. Szeretnénk a Gazdakörben a palatető javítását 
is elvégezni. 

•	 A	HétSzíNvIrÁG és a BÓBItA ÓvODÁBAN a fűtési rendszerek átvizsgálása szintén fontos feladat. Az Ap-
rókfalva Bölcsôdében is sok lenne a tennivaló, de jelenleg folyamatban van egy pályázat beadása a bölcsőde bő-
vítésére és korszerűsítésére. Nyerés esetén az általunk jelenleg szükségesnek tartott munkák (pl. a tetőszerkezet 
javítása, a vakolat javítása festése, és a kerítés cseréje) is elvégzésre kerülnének. 

•	 A	csAláDsegítő szolgálAtnál nagyon fontos feladat a tetőszerkezet javítása (lécek, cserepek pótlása, 
cseréje, kúpozás). Szeretnénk a használaton kívüli antennákat és a régi tetőtartót teljesen lebontani. Az aka-
dálymentesítést szintén az idei nyárra tervezzük. Saját erővel próbáljuk kialakítani az idősek klubjának WC-jét 
is. Itt sem elhagyható a fűtés rendszerének, valamint a gázkonvektoroknak a felülvizsgálata.

•	 A	klApkA gyöRgy áltAlános iskolA és AlApfokú mûvészetoktAtási intézmény épüle-
tében lényeges a villámvédelmi berendezés megváltoztatása illetve kiegészítése az előírásoknak megfelelően. 
Az elektromos főelosztó berendezés felújítása, a gerinchálózatok keresztmetszetének bővítése úgyszintén elo-
dázhatatlan. Visszatérő feladat itt is a fűtési rendszer felülvizsgálata. A tantermekben lévő 16 darab tönkre-
ment radiátort ki kell cserélni. Fontos a konyha teljes tisztasági meszelése valamint a csövek és a tartószer-
kezetek mázolása. A Tóth Árpád úti épületben a tornaterem meszelését valamint a vizesblokk, a konyha és a 
termek lábazati festését fogjuk elvégeztetni.

•	 A	DózsA gyöRgy művelőDési otthonBAn szintén szükséges a kisfeszültségű villamos berendezések, 
a villámvédelmi berendezés megváltoztatása illetve kiegészítése az előírásoknak megfelelően. Tervezzük a fér-
fi mosdó teljes felújítását (csempézés, csövezés radiátor csere, festés, mázolás) valamint a könyvtár festését. 
Új külsőt is kap az intézmény a külső homlokzat és a faszerkezetek mázolásával.

•	 A	polgáRmesteRi hivAtAlBAn már elkezdődtek a munkálatok. A közel harmincéves házasságkötő ter-
met a településüzemeltetés ügyes kezű munkatársai varázsolják újjá, ezzel is szeretnénk a község lakosságá-
nak méltó helyet biztosítani az ünnepi alkalmakra. A villámvédelem kialakítására az épületen kívül és belül 
egyaránt sor kerül. Mivel a fűtési rendszer átvizsgálása itt már folyamatban van, így csak a vegyes tüzelésű 
kazán lekötése várat magára.

•	 A	fogoRvosi RenDelő épületének egy része az évek során életveszélyessé vált, így ennek mielőbbi lebontá-
sa szintén fontos feladat. Az így felszabaduló helyen gépkocsiparkolókat tudunk kialakítani a jelenleg nagyon 
zsúfolt Csata-közben.

Energiamegtakarítás céljából saját kivitelezésben tervezzük az arra alkalmas gázkazánok napi-heti programos 
termosztáttal történő felszerelését minden intézményben.

A szünidei munkálatokra összesen 10 millió forintot fordítunk, s ennek köszönhetően a szeptem-
beri iskolakezdésre – egyben a remélhető várossá válás megünneplésére – jelentősen megszépülnek 
intézményeink.

Horváth István, településüzemeltetési főtanácsos
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Egyházi ünnepeink
Minden kultúrában jellemző, hogy a felnövekvő ifjakat va-
lamely beavatási szertartással fogadja nagykorú tagjaivá 
a közösség. A keresztény egyházakban is megvan ennek a 
hagyománya. A katolikus egyházban két lépésben törté-
nik: az első áldozással és a bérmálással. A protestáns törté-
nelmi egyházakban ennek gyakorlata a konfirmáció.

A római katolikus és a református templomban idén is 
nagy élmény volt a gyermekek számára az első áldozás és 
az első úrvacsora-vétel. Ezekre az alkalmakra emlékezünk 
a következő képekkel.

Emlékezünk szeretett kollégánkra,  
Szászi Istvánné Bezzeg évára

Halottunk van. Gyászolunk.
A tegnapi kézfogás, mosoly, szavunk, monda-

taink összeölelkezése nem akar mégsem emlékké 
változni. Bevésődik tenyerünkbe, testünkbe tetová-
lódik minden, ami belőle az életé akar maradni. Őt 
látjuk az íróasztal mögött, kedves mosolyát a fo-
lyosón, ahogy üdvözöl bennünket, ahogy megiszik 
egy kávét, vagy elszív egy cigit, mesél a tegnap esti 
jó könyvről, érdeklődik gyermekeinkről.

Csendben, türelemmel végezte napi feladatát, se-
gített, ha kellett nekem s neked, önzetlenül, nem 
elismerésért. Nem panaszkodott az elvégzendő fel-
adatok mennyiségére, ha kellett, hazavitte a mun-
kát.

 Szerda délután, a munkából hazafelé tartva 
együtt tervezgettük a vacsora fogásait, ám csütör-
tök reggel a hivatalba lépve jeges rémület szorította 
össze szívünket, amikor meghallottuk a hírt.

Elmentél. Szó nélkül, csendben, s mi elmulasz-
tottuk a lehetőséget, hogy tudtodra adjuk, mennyi-
re szeretünk, tisztelünk.

Lezárult az életed, mely cselekvésekből, dönté-
sekből, örömökből, szomorúságokból és mindenek 
előtt felelősségből épült. Élet volt! Nem eltöltött 
évek – MEGÉLT ÉLET! Nem csupán létezett tehát, 
de élt is. Élt a családjában, gyermekeiben, bennünk, 
s él továbbra is.

Búcsúzásként a létezés utolsó mondata. A leg-
szebb megőrzés, ha méltók vagyunk az Ő öröksé-
géhez, hiszen:

„Aki láng volt valaha,
Aki szerette a világot,
És milliókért élni vágyott…
Nem hal meg soha!”

Szerető kollégái nevében: Csóry Józsefné


