
Isaszeg Önkormányzati tájékoztató
VII. évfolyam, 8. szám • 2008. augusztus

E történelmi pillanatban, amikor Isaszeg megkap-
ta a városi rangot, talán bízhatunk abban, hogy a 
városi címmel rendelkező települések – köztük mi  
is – nagyobb szerepet, lehetőségeket fognak kapni. 
A városi rang valóban egy lehetőség, amivel élhe-
tünk, bízva abban, hogy hasznára válik az itt élők-
nek. E cím egyben kötelez is bennünket. Kötelez az 
eddiginél még több munkára, odafigyelésre, össze-
fogásra céljaink megvalósításához. 

Városunk szépítése, fejlesztése folyamatban van, melynek 
apróbb jeleit tapasztalhatják Önök is. Bízunk nagyobb ter-
veink megvalósulásában is: a körforgalom megépítésében, 
a főútvonalak felújításában. Reméljük, városként nagyobb 
esélyünk lesz az úthálózat és a Damjanich Iskola bővítésé-

re, a Tóth Árpád utcai iskolában tornaterem kialakítására, 
a szennyvíztisztító bővítésére beadott pályázatok kedve-
ző elbírálására. A városi cím elnyeréséhez is komoly, nagy 
munkával járó pályázatot kellett elkészíteni, amit hál’ Is-
tennek kedvezően értékeltek.

Ez a siker nem csupán munkatársaimnak, a hivata-
li dolgozóknak, a Képviselő-testület munkájának, hanem 
elődeimnek, az akkori testületeknek és Önöknek is köszön-
hető. Sok-sok apró lépés, lényeges mozzanatok, amelyek-
nek köszönhetjük a városi címet. Jóleső érzés kimondani: 
város lettünk. Remélem, e jelentős esemény hozzájárul Isa-
szeg további sikeres fejlődéséhez, ami mindannyiunk közös 
érdeke, ezért kérem a továbbiakban is az Önök közremű-
ködését, bizalmát városunk fejlődése útján.

A rang számunkra nem cél, hanem eszköz, amellyel ja-
víthatjuk az életminőséget. Itt szeretném elmondani, hogy 
a városi rangtól nem lesz hirtelen jobb és szebb minden. 
A többletbevétel mellett igazából azt várjuk, hogy meg-
jelennek befektetők, ipari vállalkozások, amelyek munka-
helyet fognak teremteni a településen, fellendítik a gazda-
ságot. A vállalkozásokon keresztül megemelkedik majd az 
iparűzési adó, amiből már könnyebben lehet gazdálkodni, 
komfortosabbá tehetô az itt lakók élete, de a változások 
csak fokozatosan következnek be.

Megnyugtatom Önöket, a városi rang nem jár a he-
lyi adók megemelésével. Nem tervezzük a lakossági hoz-
zájárulások mértékének emelését csak azért, mert várossá 
váltunk. Ez egy közigazgatási átalakulás – mint már em-
lítettem, némi többletbevétellel és további fejlesztési lehe-
tőségekkel –, ami nem vonja maga után a Polgármesteri 
Hivatal átszervezését sem, de szeretnénk a szolgáltatások 
színvonalát még jobbá tenni települési szinten. Isaszeg 
helyzete nem könnyű, de nem is reménytelen, csak időre, 
megértésre, békességre és összefogásra van szükség.

Hatvani Miklós, polgármester

Városi üdvözlet

Tisztelt Isaszegiek!
Azt gondolom, 1849. április 6. után 2008. július 1. is piros betűs ünnep Isaszeg történelmében. 

Méltó módon szeretnénk megünnepelni e jeles eseményt, amelyre ezúton tisztelettel és szeretettel hívok meg 

minden kedves isaszegi polgárt a magam és képviselőtársaim nevében.
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Településünk gazdag történelmi múlttal rendelkezik. Ezt 
bizonyítják az őskorból és az Árpád-korból előkerült régé-
szeti leletek. A Szent Márton tiszteletére felszentelt Öreg-
templomunk a XII. század végén már fennállt. Városunk 
első írásos említése 1274-ből való, első birtokosa Kárászi 
Sándor bán, szebeni és dobokai ispán. Birtokosai voltak 
még többek között a Rozgonyiak, az Esterházyak és a 
Grassalkovichok. A falu első neve Ilswaszyg alakban for-
dul elő, a szóösszetétel első szláv tagjának (Irsva) jelentése 
égerfa, a szeg pedig a magyar szeglet, zug főnévre utal. 
A név teljes jelentése tehát égerfákkal benőtt szeglet. 

Két jelentős ütközet zajlott le Isaszegen. 1265-ben 
IV. Béla és elsőszülött fia, V. István ütköztek meg, mely 
végül is az ifjabb király győzelmével zárult. De valójában 
településünk nevét az 1849. április 6-án vívott győztes 
csata tette híressé. Görgey, Klapka, Aulich és Damjanich 

tábornok hőstetteit és a résztvevő isaszegiek 
(honvédek, nemzetőrök) önfeláldozását máig 
is őrzi szívében a város lakossága. 

Városunk az elmúlt évszázadokban fo-
lyamatosan gyarapodott és fejlődött. Az igazi 
változás a II. világháború befejeztével követ-
kezhetett be: például ivóvízhálózat, egészség-
ügy kiépítése, iskola építése. 1970-ben Isaszeg 
nagyközségi rangot kapott. Ez új lendületet 
adott a fejlesztéseknek – óvoda, művelődési 
otthon és könyvtár, múzeum építése, infra-
strukturális fejlesztések: gázhálózat, csatorna, 
telefon kiépítése –, amelyek hozzájárultak a 
lakosság magasabb életszínvonalához.

A városi rang elnyerésével újabb forduló-
ponthoz és lehetőséghez érkeztünk, mely a fejlődésnek egy 
új útját nyitja meg. Legyünk büszkék eredményeinkre és 
városunkra, hiszen hosszú és fáradságos út vezetett idáig. 

„Őrizzük emlékeinket, nehogy végleg elvesszenek, s ezáltal üresebb 
legyen a múlt, szegényebb a jelen, s kétesebb a jövő.” (Ipolyi Arnold)

Szmolicza József, gyűjteménykezelő, Falumúzeum

A lap kiadója a ZoLa-Tech Kft. Felelôs szerkesztô: Szilárdi László. Szerkesztô munkatárs, fotók: Dr. Székelyné Opre Mária.  
Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea. Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi út 45. • telefon: 28/583-101 

e-mail: hivatal@isaszeg.hu • web: www.isaszeg.hu 
A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva.  

Hirdetésfelvétel: a 06-70/387-2694 telefonszámon vagy a szekely.opremaria@gmail.com e-mail címen minden hónap 20-áig.

Rövid múltba és jövőbe tekintés
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Tájékoztató 
a Képviselő-testület 2008. júliusi ülésén  

hozott határozataiból

• Határozott a Testület, a Dózsa György Művelődési 
Otthon előtti területet rendbetételéről, parkosításá-
ról, parkoló kialakításáról.

• Könczöl Gábor önkormányzati képviselő 2008. július 
havi tiszteletdíjáról az isaszegi temető feletti stáció 
(keresztút) megvalósításának támogatására, Magya-
ri Oszkár képviselő az Isaszegi Művészeti Alapítvány 
támogatására mondott le.

• Újra benyújtja az önkormányzat az isaszegi szenny-
víztisztító telep bővítésére a pályázatot.

• A Hétszínvirág Óvoda intézményvezetői teendőinek 
ellátásával  Skultétiné Pál Juditot bízta meg a testület  
2008. augusztus 15-től  2009. augusztus 14-ig.

• Az önkormányzat kitüntetéseiről szóló rendelet alap-
ján a 2008. évben két „Isaszeg Díszpolgára” kitünte-
tést és elismerő címet adományoz a testület, amelyek 
átadására augusztus 20-án, a hivatalos városi ün-
nepségen kerül sor.

Szilárdi László,  
az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat hírei
~ Idén ismét több településre kaptunk romanapok-

ra meghívót. Mindegyiken szerepel, hogy számí-
tanak az Isaszegiek fellépésére. A csörögi és valkói 
kisebbségi önkormányzattal alakulásunk óta jó a 
kapcsolatunk, s ez reméljük, megmarad az elkövet-
kezendőkben is. Idén a törökbálinti kisebbségi önkor-
mányzattól is kaptunk meghívót, akikhez szívesen 
mentünk el. Természetesen vittünk fellépőt is, így 
képviseltük Isaszeget. Ezeken a kulturális rendezvé-
nyeken tapasztalatokat gyűjtünk, megfigyeljük mi 
az, amit jól vagy rosszul csinálunk, vagy épp mi az, 
amiben jobbak vagyunk, és azt fejlesztjük tovább.

~ Szeretném bejelenteni, hogy Isaszegről három cigány 
gyerek mehet tíznapos nyaralásra Fonyódra. Ezek a 
gyerekek elég jó tanulók, aktívak a közösségi élet-
ben, szófogadóak és érdeklődőek, vagyis nyitottak a 
jóra. Köszönjük dr. Székely András Bertalan minisz-
tériumi vezető főtanácsos úrnak, hogy lehetővé tette 
számukra a táborozáson való részvételt.

~ Június 21-én lezajlott az isaszegi romanap. Idén a 
változatosság kedvéért szabadtéri rendezvényt tar-
tottunk. Bátran mondhatjuk, hogy a második ro-
manap is jól sikerült.

~ Július hónapban kezdődik el 12 fő szociális gondo-
zó munkás szakképzése, amit a Roma Nők Közhasz-
nú Szervezete isaszegi tagszervezete kezdeményezett 
azok számára, akik ezen a területen szándékoznak 
munkát vállalni, dolgozni.

~ Augusztus 20-án mi is részt veszünk a sportpályán 
rendezendő városavató ünnepségen.

Váradi Attiláné, képviselő

„Nyugdíjas” lakossági baNkszámla nyitási akció!
Nálunk Ön dönt pénzügyeirôl, nem szabunk feltételt, mégis átvállaljuk 

a havi számlavezetési díjat!

amit nyújtunk:
 lakossági bankszámla több mint egy évig havi számlavezetési díj nélkül (EBKM: 0,75%);
 ingyenes készpénzfelvétel;
 bankkártya az elsô évben éves díj nélkül;
 ingyenes pénzügyi tanácsadás takarékszövetkezeti betétlekötési és hitelfelvételi ügyekben;
 teljeskörû számlavezetés bôséges szolgáltatáskörrel.

amit ajánlunk:
 „Takarék számlabetét” havi rendszeresség, akár egészen kis összeg automatikus lekötési 

lehetôséggel (EBKM negyedéves lekötés: 4%);
 „Nyugdíjas folyószámlahitel” az elsô nyugdíj megérkezésétôl igénybe vehetô, akár a havi 

nyugdíj teljes összegéig (THM: 20,14%);
 „Ház-tartás” lakásbiztosítás helyben köthetô;
 Kedvezményes kötelezô gépkocsi felelôsségbiztosítás.
amit kérünk:
 számlanyitáskor kérjük, hozza magával a nyugdíjas igazolványát, személyi igazolványát vala-

mint az utolsó havi nyugdíjszelvényét.

Az akció díjkedvezményre vonatkozó része  
 a 2008. augusztus 01. és 2008. december 31. között –  
 nyugdíjasok részére – megnyitott lakossági bankszámlákra  
 2009. december 31-ig érvényes.

Pécel és Vidéke TakarékszöVeTkezeT 
2117 Isaszeg, Kossuth Lajos utca 15.
 Telefon: 28/582-270

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. augusztus 4-én és szeptember 1-jén 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!



4

Örömmel tudatjuk
Ismeretes, hogy Turányi Lászlóné, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke minden témát igazi vállalkozói szemlélettel, 
pénzügyi rálátással közelít meg. Az utak építésével, állapotával kapcsolatos problémák kezelésében kiemelt odafigyeléssel 
vett és vesz részt. Kezdeményezője volt már korábban is a 2004–2005-ös években épült utak garanciális javításának. Ké-
szült is egy felmérés az akkor megépített utakról, „amit sajnos a műszaki átadás-átvételnél az előző Képviselő-testület nem 
vett figyelembe”, idézem őt a képviselő-testületi ülés napirend utáni felszólalásából.

– Mi történt azóta? – kérdezem a képviselőasszonyt.
– 2006 márciusában újabb felmérést készítettem az utak állapotáról, és a május 16-i testületi ülésen döntöttünk arról, 

hogy felülvizsgálatot rendeltünk el az utakról. Sajnos ez a felülvizsgálat akkor mégsem készült el, úgyhogy az új testü-
let felállása után a Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kezdeményezésemre határozatot fogadott el, melynek 
alapján kérte meg az önkormányzat ezt a vizsgálatot. Az eredmény megérkezte után Hatvani Miklós polgármester úr, a 
TK Bizottság elnöke, Könczöl Gábor és jómagam – mint az 5. számú választókörzet képviselője – leültünk a Vakond Kft. 
vezetőivel tárgyalni. Sikerült is megegyezni arról, hogy a 2008. évben kijavítják az Április 6. és Március 15. utcákat. Mivel 
a felülvizsgálat megállapította, hogy az elkészült aszfalt vastagsága nem a terv szerinti, ennek ellentételezésére leaszfal-
tozták a Templom utca temetőbejárat és parókia közötti útszakaszát, a temetőben egy belső utat, valamint a PROFI és 
a benzinkút közötti részt. Végül is a Vakond Kft. a minőségi kifogásokat és a nem megfelelő vastagságú aszfaltréteget 
elismerte a felülvizsgálati jegyzőkönyv alapján, és ennek megfelelően vállalta az utak kijavítását, valamint a fent említett 
útszakaszok új aszfaltréteggel való ellátását.

 Készítette: 
Dr. Székelyné Opre Mária

Az Európai Uniós pályázatokon történő részvétel központi 
helyet és szerepet tölt be önkormányzatunk életében.  

A pályázatírás előkészítő szakaszában vizsgálnunk kell 
a tervek és az önerő meglétét, melyek milliós költségvetési 
tételek. A tervek az Aprókfalva Bölcsôde és a Hétszínvirág 
Óvoda II. üteméről már az előző ciklusban elkészültek. 
A 2007–2008. évben készült 16 db út építési, és a Damja-
nich Iskola bővítési terveit az önkormányzat, a Klapka Is-
kola Tóth Árpád utcai tornaterem-öltöző engedélyes terveit 
Magyar Géza főépítész a saját munkájáért ellenszolgáltatást 
nem kérve készítette el. A szennyvíztisztító bővítéséhez 
szükséges tanulmány a Mélyépterv Kft. szellemi terméke. 
A pályázatokat külsős pályázatíró cégek állították össze. 
A pályázatok benyújtásához szükséges önerőt az önkor-
mányzat minden esetben biztosítani tudta.       

Így kerültek benyújtásra az alábbi nagy pályázatok: te-
lepeken élők életkörülményeinek javítását szolgáló pályázat, 
családsegítő épület akadálymentesítése, Damjanich János Álta-
lános Iskola bővítése, Isaszeg várossá nyilvánítása, 16 db bel-
területi út szilárd burkolattal történő ellátása, a szennyvíztisz-
tító bővítése és korszerűsítése, a bölcsőde bővítése és felújítása. 
Az Aprókfalva Bölcsôde, valamint a Damjanich Iskola bő-
vítésére benyújtott pályázatok elbírálása folyamatban van. 
Pályázatainkat minden esetben befogadták a bírálat utolsó 

szakaszáig eljutva, de többségük – rendszerint forráshiány 
miatt – elutasításra került, kivéve a várossá válásit. Ter-
mészetesen a munkát, befektetett energiát, reményt nem 
adjuk fel, hiszen a város fejlődésének egyik útja a pályáza-
tokon való pozitív szereplés.

Balázs Istvánné, pályázati referens

HELYBEN ISASZEGEN

AUTÓS ISKOLA
Korrekt elméleti és gyakorlati képzéssel

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

Augusztus 28-án (csütörtökön)
és szeptember 18-án

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

A pályázatokkal nőnek esélyeink
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Levél az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság részére
Tisztelt Bizottság!

Levél formájában szeretném megköszönni a Bizottság elmúlt idôszakban végzett munkáját, fáradozását, és anyagi támogatá-
sát. Nagyban hozzájárultak, ahhoz hogy a sportrendezvényeinken résztvevők színvonalas díjazásban és elismerésben részesül-
jenek, ezáltal is tovább vigyék, öregbítsék Isaszeg jó hírnevét. Köszönöm még egyszer, és kívánok Önöknek további jó munkát!

Üdvözlettel: 
Tokai Norbert

Pest Megye így köszönti a várossá vált Isaszeget
Végleg a miénk a Falumúzeum!

Korábbi számainkban beszámoltunk róla, hogy Pest Megye Önkormányzata anyagi okokból nem tudja fenntartani a me-
gyében működő helytörténeti gyűjteményeket, kisebb múzeumokat.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az isaszegi Falumúzeum legyen azoké, akik anyagi hozzájárulásukkal, két 
kezük munkájával felépítették, adományaikkal gyarapították, vagyis maradjon az itt élő embereké, biztosítva ehhez a 
pénzügyi keretet. Pest Megye Önkormányzata hosszas tárgyalások után ellenszolgáltatás nélkül adta vissza a negyven 
éve működő múzeumunkat. A leltár szerinti átadás június végén, a hivatalos, ünnepélyes keretek közötti július 25-én tör-

tént meg a Falumúzeumban. Horváth István szavalata után 
Hatvani Miklós polgármester úr köszöntötte a kis ünnepsé-
gen megjelenteket, és adott egy átfogó képet a múzeum ed-
digi történetéről. Dr. Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyűlésének 
elnöke mondott ünnepi beszédet, melyben kihangsúlyozta 
az eddigi eredményeket, a múzeum létének fontosságát, és 
átadta az átadás-átvételi megállapodást tartalmazó map-
pát. „Pest Megye Önkormányzata szárnyaira bocsájtja a gyűj-
teményt, hogy megkezdhesse az önálló életét.” Ezt követőleg dr. 
Kálnoky-Gyöngyössy Márton, a Pest Megyei Múzeumok Igaz-
gatóságának vezetôje méltatta a múzeumban folyó munkát 
és előretekintett a jövőbe, jelezve, hogy a szakmai segítségre 
ezután is számíthatunk. Ezután Skravanek Bernadett, a Klap-
ka György Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény tanulója fuvolajátékával tette bensőségesebbé az 
ünnepséget, majd az Asszonykórus néhány tagja gondosko-
dott a jó hangulatról isaszegi népdalok éneklésével. 

Szmolicza József gyűjteménykezelő meghatottan köszön-
te meg a jelenlévőknek a továbbműködés ilyen formában való 
lehetőségét, majd az állandó kiállítást lehetett megtekinteni. 

Végre végleg az isaszegi polgároké a Falumúzeum! Hála 
és köszönet Szatmáry Zoltán  alapítónak és mindazoknak, 
akik nagyon sokat dolgoztak múzeumunkért. Mostantól 
már hivatalosan is a sajátunknak tudhatjuk. Sok szép kiál-
lítás, program gazdagítsa az idelátogatókat, és tegyünk meg 
mi is mindent, hogy elődeink nyomdokaiba léphessünk!

Kovácsné Halomházi Zsuzsanna
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Az Isaszegi Mûvészeti Alapítvány szeretettel vár minden kedves érdeklôdôt rendezvényeire.

A rendezőség a műsorváltoztatás jogát fenntartja! Információ: 06-70/944-2417.

Nemzetközi Gregorián Fesztivál Vácott
Az immár negyedik alkalommal megrendezett Váci Nemzetközi Geregorián Fesztiválra kapott újólag meghívást a Gau-
dium Carminis Kamarakórus, melynek harmadik napján, július 5-én léptünk fel a piarista templomban igen színvonalas 
magyar és külföldi scholák társaságában. Jól érzékelteti a rendezvény nagyságát a székesegyház lépcsőjén készült fotó, 
melyen a résztvevők (olasz, japán, litván, szlovák és magyar kórusok) együtt láthatók. 

Bemutatkozásunk után a székesegyházban celebrált latin nyelvű gregorián misén minden kórus egyszerre énekelte a 
liturgiához tartozó gregorián dallamokat. Lélegzetelállító élmény volt hallani a több mint száz hang együtt zendülését. 
A mise után a Püspöki palota udvarán vendégelték meg a kórusokat. Mielőtt hazaindultunk, még rövid sétát tettünk a 
gyönyörűen felújított főtéren, és természetesen nem maradhatott el a Dunaparti korzózás sem.

Kis csapatuk Surmann Mária vezetésével missziójának érzi a gregorián muzsika művelését, népszerűsítését. Az ilyen 
alkalmakon akár saját költségen, családunk zúgolódása ellenére is részt veszünk!

2008. június 28–29-én vendégségben jártunk a marcali Calypso Kórusnál, az általuk rendezett Dunántúli Kórustalál-
kozón. A két kórus ismeretsége régebbre nyúlik vissza, hiszen tavaly mi fogadtuk őket az augusztus 20-i rendezvények 
alkalmával, és már meghívást kaptunk 2009 tavaszára Tatára egy kórustalálkozóra.

Ezúton szeretném meghívni a kedves olvasót augusztus 23-ra az isaszegi Öregtemplomba, ahol az Isaszegi Művészeti 
Napok alkalmából lépünk fel. A gregoriánok mellett a zeneirodalom más korszakainak dallamai is felcsendülnek az Önök 
szórakoztatására.

Ágoston Kata, kórustag

Augusztus 22. (péntek)
10.00 Dózsa György Művelődési Otthon: A Lakner Gye-

rekszínház musical előadása.
19.30 Indul a Bakterház Söröző: Blues Floor zenekar.

Augusztus 23. (szombAt)
10.00 Breki Söröző: A Bogrács Művészete – Főzőverseny 

nem csak profiknak.
15.00 Számítástechnikai és Informatikai Szakközépisko-

la: Szegedi Zsolt keramikusművész, Csekovszky Árpád 
egykori tanítványának kiállítása. Megnyitja: Kemény Pé-
ter keramikusművész, a Moholy Nagy Művészeti Egye-
tem Szilikátművészeti Tanszékének vezető helyettese.

18.00 Öregtemplom: Exkluzív komolyzenei hangverseny. 
Fellépnek: Gaudium Carminis Fesztivál-díjas női kama-
rakórus Surmann Mária énekművész karvezetésével, 
Kovács Ágnes szoprán, Szvétek László operaénekes, a 
Magyar Állami Operaház tagja.

Augusztus 24. (vAsárnAp)
16.00 Jókai Mór Városi Könyvtár: Baranyai András grafi-

kusművész kiállításának megnyitója
18.00 Jókai Mór Városi Könyvtár: A nagyszentmikló-

si kincs. Előadó: Dr. Bálint Csanád régész, a Magyar  
Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének igazga-
tója.

A Xv. IsAszegI mûvészetI nApok  
progrAmjA
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Az Augusztus 19–20-AI 
városAvAtó ünnepség progrAmjA

Augusztus 19. (kedd)
Sportpálya
17.00 Játszótéravatás – a Kolompos Együttes koncertje: Ko-

lompos Mulatság. Beszédet mond: Kovácsné Halomházi 
Zsuzsanna, önkormányzati képviselő.

18.00 Jam Session Zenekar koncertje.
20.00 Charlie koncert.

Városháza
18.00 Várostábla-avató ünnepség.
Éjszakai városavató túra az Isaszegi Természetbarát Klub 

szervezésében. Útvonal: Városháza – Szentgyörgypusz-
ta – Honvéd-emlékmű – Honvédsírok – Öregtemplom 
– Városháza (12 km). Nevezési díj nincs, a túrára regiszt-
rálni lehet 20.00-tól 20.30-ig a Városházánál.

Augusztus 20. (szerdA)
Szent István Római Katolikus Templom
08.30 Ünnepi mise, új kenyér áldás és szentelés. Énekel a 

Gaudium Carminis Kamarakórus.
09.30 Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Szent István 

szobornál. Közreműködnek: Isaszegi Asszonykórus, Ka-
tolikus Egyház Ének- és Zenekara.

09.50 Díszfelvonulás a Művelődési Otthonhoz a Szent Már-
ton Lovashagyományőrző Egyesület lovasainak felve-
zetésével.

  
Dózsa György Művelődési Otthon előtti tér
10.00 Városavató ünnepség. Köszöntőt mond: Hatvani Mik-

lós Isaszeg polgármestere. Beszédet mond: Dr. Szili Ka-
talin, a Magyar Országgyűlés elnöke, Dr. Szűcs Lajos, 
Pest Megye Közgyűlésének elnöke, Fogarasiné Deák Va-
léria országgyűlési képviselő, Dr. Gémesi György MÖSZ 
elnök, Gödöllő város polgármestere.

 –  Ünnepélyes városkulcs átadás.
 –  Dísztéravatás.
 –  „István, a király” című táncjáték, az Eurodance Tánc-

stúdió előadása.
18.00 Aratófelvonulás indul a Sportpályára a Csata Tánc-

együttes, az Isaszegi Asszonykórus, a Csatangoló Tánc-
csoport és a Fix Stimm Zenekar részvételével.

Jókai Mór Városi Könyvtár
11.00 „Isaszeg régen és ma” című kiállítás.

Alemany Erzsébet Segítő Ház
15.00 Az új épület avató ünnepsége: „Bővül és szépül az 

Ápoló Otthonunk és városunk, Isaszeg”.

Sportpálya – Szabadtéri színpad
13.00 Városi ünnepség nyitó koncertje.
14.00 Hadak Útja Lovas Egyesület bemutatója.
14.45 Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művé-

szetoktatási Intézmény társastánc előadása.
15.00 Vívóbemutató.
15.20 Táncművészeti Stúdió Ritmikus Sportgimnasztika 

szakosztályának bemutatója.
15.50 Staféta Együttes óriásbábos előadása.
16.30 NUT Csillagai Hastánciskola előadása.
17.05 Adventista Egyház fúvósainak előadása.
17.35 A Pest Megyei Labdarúgó Szövetség sportkitünteté-

seinek átadása.
17.45 „István, a király” című táncjáték az Eurodance Tánc-

stúdió előadásában.
18.20 Néptáncbemutató a Csata Táncegyüttes és a Csa-

tangoló Tánccsoport előadásában. Közreműködik: Fix 
Stimm Zenekar.

19.20 Musical show a Budapesti Operettszínház fiatal mű-
vészeinek előadásában.

20.00 L’art pour L’art Társulat műsora.
21.30–23.00 Calypso Plus Band koncertje. 
 Közben: Tűzijáték.

~ Ejtôernyôs ugrás a délután folyamán.
~ Gumikerekű városnéző kisvonat indul a Sportpályáról 

augusztus 19-én 15.00 órától 19.00 óráig és augusztus 
20-án 13.00 órától 20.00 óráig.

~ Egész nap vásárosok, büfé és vidámpark várja az érdek-
lődőket!

~ Kézműves foglalkozások 15.00-től 18.30-ig az isaszegi 
intézmények és civil szervezetek közreműködésével.

~ A focipályán 15.50-től 17.00-ig meccs, az Öregfiúk csa-
pata játszik meglepetés vendégcsapattal.  

Információ: a 28/582-055 vagy a 28/582-056 telefonszámon, az isaszegmuvotthon@citromail.hu címen valamint  a www.dozsamuvotthon.atw.hu weboldalon is lehet.
A programok változtatásának jogát fenntartjuk!
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Az elmúlt hónapok eredményei – képekben

1
2

3
5

6 7

9
8

1: Korszerű játszótér épül a sportpálya mellett; 2: A gyermekorvosi rendelő új bejárata; 3: Megszépült a Polgármesteri 
Hivatal házasságkötő terme; 4: Hamarosan gyönyörködhetünk a Tóth Árpád utcai szökőkútban; 5: A DM új üzlet-
központját nyitja meg a Rákóczi utcán; 6: Átalakul a Dózsa György Művelődési Otthon előtti tér; 7: Új ruhában az 
Aprókfalva Bölcsôde; 8: Fiatalodott a Gazdakör épülete is; 9: Az Aulich utcai új bankjegykiadó automata.

4
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Valkony Antal, Isaszeg Díszpolgára: 

1965-ben kerültem Isaszegre, azóta másodszor éltem át la-
kóhelyem közigazgatási átminősítését, elôször nagyközség-
gé és most várossá. Isaszeg lakóinak nagy többsége örül a 
változásnak. Ebben az örömben én is osztozom és optimis-
ta is vagyok. Bízom városunk jövőjében. Remélem, a fejlő-
dés lehetőségei jobban megnyílnak, bővülhetnek meglévő in-
tézményeink, s újak is épülhetnek (tantermek-Damjanich, 
tornaterem-Klapka) bővülhet a bölcsőde, megépül az új vá-
rosközpont, befejeződik az úthálózat felújítása, a turizmus 
fejlődésnek indul. A városi rang nemcsak a lehetőségeket vil-
lantja fel, hanem nő az itt lakók felelőssége is lakóhelyük 
jövőjének kialakításában, hogy szeressünk Isaszegen élni, és 
jól érezzük magunkat itt.

 
Horváth Árpádné, 

a Jókai Mór Városi Könyvtár vezetője:

Fény-árnyék, ami megfogalmazódik bennem, de bizakodó va-
gyok a realitás talaján maradva. Örülök a városnak nyújtott 
nagyobb anyagi, pályázati lehetőségeknek, melyet a vezetésnek 
ki kell használni és jól sáfárkodni. Szeretnénk, ha nem ma-
radna „gyalogváros” Isaszeg, és megmaradna a falu és város 
közötti átmenet a hagyományok megőrzésével. A megváltozott 
összetételű lakosság igényeinek a kielégítését is szem előtt kell 
tartani. Továbbra is fontos a szomszédos és határon túli kap-
csolatok ápolása.

 
Rostás István, 

a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke: 

Az isaszegi romák örülnek, de sokan igazából nem értik mit 
is jelent ez. Az idegenek rácsodálkoznak, és nagy eseménynek 
tartják. Az itteniek jó utakat szeretnének zebrákkal, „fekvő-
rendőrökkel” gyermekeik érdekében. Remélik, hogy a telkeiken 
több családi ház épülhet, így együtt maradhat a család. Gon-
dolják, hogy a rendőrök létszáma megnő, így kevesebb „balhé” 
várható, és a közlekedés is javul.

 
Varga Jánosné, 

az Isaszegi Hírek főszerkesztője, nyugdíjas:

Végre elérkezett az a nap, amikor Isaszeg város lett. Ennek az 
eredménynek az elérése elsősorban dr. Tóthné Pacs Vera 18 évi 
munkájának és az akkori testületeknek köszönhető. Mit sze-
retnék? Úgy gondolom – nyugdíjastársaim nevében is – azt, 
hogy városunkban mélységes és végtelen nyugalom és béke le-
gyen.

Kalocsai Gábor, MÁV alkalmazott: 

Az új városnak szerintem nagyon fontos lenne, hogy turiszti-
kailag tegyük vonzóvá. Ha Gödöllőre elutazik valaki, Isaszeget 
sem hagyja ki. Fontosnak tartanám egy túratérkép elhelyezését 
a városban a tájékozódás miatt. A túra után egy csobbanás a 
legalább egy medencés strandon igen csábító lenne. A Szobor-
hegyen ki lehetne alakítani egy szánkópályát, és síelési lehető-
ség sem ártana. Pécel irányába a tavak és a patak környékén 
egy turisztikai központ játszótérrel lenne szerencsés, hogy ne 

kelljen messzire utazni az itt élőknek. Célszerű lenne még egy 
minden igényt kielégítő bevásárlóközpont kialakítása is, és 
távlatokban gondolkodva egy egészségügyi központ is.

 
Fiatalok egy csoportja: 

Örülünk a várossá válásnak, egyben több lehetőséget, helyi 
elfoglaltságot várunk. Szórakozási lehetőségek jórészt Gödöl-
lőn és Budapesten vannak. A Városháza mögötti teret lehetne 
hasznosítani szabadtéri nyári fesztiválok megrendezésére. Ke-
rékpárút építését, az uszoda befejezését ha meg tudná oldani 
az önkormányzat, vagy a foci mellett más sportklubok beindí-
tását, ezek mind jók lennének.

Készítette: Dr. Székelyné Opre Mária

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.

Megkérdeztük ugyanarról
Mit jelent az Ön számára Isaszeg várossá válása, mit remél, mit szeretne ettől az eseménytől?

Minden, aMi nyoMda
ZoLa-Tech Kft.

Vállaljuk minden típusú kiadvány  
(névjegykártya, szórólap, prospektus, plakát, könyv, 
újság, naptár, stb.) teljeskörû nyomdai kivitelezését  

rövid határidôvel, KedVeZô áron.
Tel.: 20/253-4073 • Fax: 28/493-547

e-mail: nyomda@zolatech.hu
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Anyakönyvi hírek
a 2008. 06. 16–2008. 07. 16. közötti időszak eseményeiről

Születések:
Kalocsai Kristóf Bem utca 23.
Apágyi Máté Templom utca 63.
Vass Viktor Ady Endre utca 36.
Dobos Emília Külterület
Incze Jácint Hóvirág utca 5/a
Likavcsán Hanna Bartók Béla utca 30.
Zámbó Ramóna Izabella Tompa Mihály utca 50.

Házasságkötések:
Koczkás Csilla és Németh István
Török Mónika Edina és Grósz Gyula Kálmán
Holló Katalin és Széki László

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk!
Halálesetek:

Farkas Árpád (70 éves)  Szent István utca 14.
Hunya András (52 éves) Csengeri utca 2/a
Veress Mihály (74 éves) Dózsa György utca 15.
Simon Péterné Vonnák Sarolta (56 éves) 
 Liget utca 20/a
Hoványi Mihályné Potvorszki Klára (67 éves)
 Május 1. utca 7.
Hegedüs Tiborné Kertész Éva (77 éves)
 Május 1. utca 35.
Kőrösi Ferenc (41 éves) Szentgyörgypuszta
Erki Ferenc (62 éves)  Béke utca 15.
Szabó Mihály (67 éves)  Thököly utca 11.
Rosza Józsefné Erdősi Mária Veronika (79 éves) 
 Széchényi utca 21.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Csóry Józsefné és Abdelhamid Mohamedné  
anyakönyvvezetők

Hétközi és hétvégi összevont ügyeletek
Augusztus 

01. Dr. Eszlári Egon
02–03. Dr. Kürti Orsolya
04.  Dr. Kürti Orsolya
05.  Dr. Kürti József
06.  Dr. Eszlári Egon
07.  Dr. Tordai Gábor
08. Dr. Horváth Anna
09–10.  Dr. Tordai Gábor
11. Dr. Kürti Orsolya
12.  Dr. Kürti József
13.  Dr. Tordai Gábor
14. Dr. Tordai Gábor
15. Dr. Eszlári Egon
16–17. Dr. Horváth Anna
18. Dr. Kürti Orsolya
19. Dr. Kürti József
20. Dr. Eszlári Egon
21. Dr. Tordai Gábor
22. Dr. Horváth Anna
23–24. Dr. Kürti József
25. érdeklôdjön a központi telefonszámon
26. Dr. Kürti József
27. Dr. Eszlári Egon
28. Dr. Tordai Gábor
29. Dr. Tordai Gábor
30–31. Dr. Eszlári Egon

Szeptember 
01. Dr. Kürti Orsolya
02. Dr. Kürti József
03. Dr. Eszlári Egon
04. Dr. Tordai Gábor
05. érdeklôdjön a központi telefonszámon 
06–07. Dr. Kürti Orsolya
08. érdeklôdjön a központi telefonszámon 
09. Dr. Kürti Orsolya
10. Dr. Horváth Anna
11. Dr. Tordai Gábor
12. Dr. Horváth Anna
13–14. Dr. Tordai Gábor

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.
Segélyhívószám: 112.
Gyógyszertárak nyitvatartása szombat-vasárnap:
EZÜSTKEHELY Patika: páros héten 8–12-ig.
LIGET Patika: páratlan héten 8–12-ig.

Állatorvosi ügyelet 2008. augusztusban 
VIII. 2–3. Dr. Szeredi Levente 
 Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13. 20/353-4547
VIII. 9–10. Dr. Rédling Tibor 
 Kistarcsa, Váci M. u. 2. 30/966-8415
VIII. 16–17. Dr. Sági László 
 Pécel, Tarcsai u. 16. 30/940-4313
VIII. 20. Dr. Békési Béla
 Pécel, Szemere P. u. 17. 30/954-9684
VIII. 23–24. Dr. Csizmadi Sándor
 Kistarcsa, Malom u. 2. 30/951-8590
VIII. 30–31. Dr. Horváth Bánk
 Kerepes, Szabadság út 65. 30/221-7723

Köszönetnyilvánítások:

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki Erki Ferencet utolsó földi útján elkísérte, 
sírjára virágot helyezett, a család gyászában osztozott.

Felesége és gyermekei.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Simon Péterné Vonnák Sa-
roltát utolsó földi útján elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mélysé-
ges bánatunkban részvéttel osztoztak.

Szeretô férje és gyermekei
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Városszépítés
Isaszeg Város Önkormányzata komoly erőfeszítéseket tesz 
annak érdekében, hogy a város arculatát, képét alakítsa, 
az épületeket, parkokat, játszótereket szebbé, látványosab-
bá, használhatóbbá tegye, felújítsa, esetleg újat is építsen. A 
lehetőségeink pillanatnyilag szűkösek, és sokszor az elvég-
zett munka alig észrevehető, nem kiemelkedően látványos. 
Mégis arra kell törekednünk, hogy a közterületek, középü-
letek látványa, a város utcáin végigsétáló, átutazó embe-
rek elé táruló utcakép tetszetős, rendezett benyomást kelt-
sen. Ennek érdekében mind az önkormányzatnak, mind a 
lakosságnak tennie kell.

Közeledik augusztus huszadika, államalapító Szent 
István királyunk ünnepe, egyben városalapító ünnepsé-
günk napja. Ebből az alkalomból a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság a város vezetésével egyetértés-
ben kezdeményezi, kéri a tisztelt lakosokat, hogy fokozott 
odafigyeléssel, törődéssel, közös összefogással szépítsük, 
tegyük rendezetté lakókörnyezetünket jó gazda módjá-
ra. Hívjuk fel jó példával lakótársaink figyelmét az utca 
gyomtalanítására, fűnyírásra, virágok ültetésére, eldobált 
hulladékok összeszedésére.

Próbáljunk olyan utcaképet kialakítani, amely az arra 
járónak tekintetmarasztaló látványt nyújt. Az ünnepek al-
kalmából legyen jobb közérzetünk ettől is, járuljunk hozzá 
az ünneplés fényének emeléséhez közös igyekezetünkkel.

Könczöl Gábor, 
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

BABA-MAMA KLUB 
minden hétfőn 10.00–12.00 óráig  

a Dózsa György Mûvelôdési Otthonban

Mondókázással és havonta meglepetés- 
vendégekkel színesítve vár minden kedves érdeklôdôt  

a programszervező, Laci Anna.

Részvételi díj alkalmanként: 200 Ft.

Nyári szünet utáni első kezdési nap:  
szeptember 1., hétfő. 

Telefonos elérhetőség: 06-20/391-6683.

– Menü, pizza és à la carte ételek kiszállítása  
szombaton és vasárnap is.

– Torkos csütörtök minden hónap elsô csütörtökén.
– Ünnepi akciók 20%-os árengedménnyel.
– Rendezvények lebonyolítása. 
Üdülési csekket és étkezési utalványt elfogadunk a menü és a torkos csütörtök kivételével.

LEgyEn Ön is a vEndégÜnk!

A Csata  
Vendéglô 
ajánlata

A Dózsa György Művelődési Otthon augusztusi szokásos szolgáltatásai, tanfolyamai, csoportjainak működése az ed-
digiek szerint történik. Érdeklődni a Művelődési Otthon irodájában személyesen,  a 28/582-055 vagy a 28/582-056 tele-
fonszámon, az isaszegmuvotthon@citromail.hu címen, valamint a www.dozsamuvotthon.atw.hu weboldalon is lehet.

2117 Isaszeg, Rákóczi út 8.
Tel.: 06-28/582-371, 06-70/256-8483
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Isaszegi hagyományôrzô 

fôzôfesztiválA bogrács mûvészete

2008. augusztus 23.
Breki Sörözô

(a Vörösmarty utca végén, a tóparton)

Az Isaszegi Mûvészeti Napok keretében immár negyedik alkalommal ren-
dezzük meg nyárbúcsúztató fôzôfesztiválunkat.
A hagyományokhoz híven a tûzrakáshoz szükséges kellékeket biztosít-
juk, a nevezôknek csak a bográcsot, a nyersanyagot és a jó kedvet kell 
hozniuk.
A fesztivál idején zenekarok szórakoztatják a közönséget. 
(14.00–22.00 óra között a Theseus, 16.00–22.00 óra között a Mityó Gemini zenekar játszik.)

Helyfoglalás: 7.00 órától

Zsûrizés: 12.00 – 13.30 között

Start: 8.00 órától

Eredményhirdetés: 14.00 órakor

Nevezési díj: 1000,– Ft
Bôvebb információ a rendezvényrôl: 06-70/335-2542


