
Isaszeg Önkormányzati tájékoztató
VII. évfolyam, 9. szám • 2008. szeptember

Államalapító Szent István királyunk ünnepe 2008 nya-
rától egyben Isaszeg várossá avatási ünnepét is jelenthe-
ti. Immár végérvényesen beleíródott Isaszeg történelmébe: 
város lettünk. Lehet-e méltóbban ünnepelni, átvenni a vá-
ros kulcsát, mint ahogy azt Isaszegen tettük? Több ezer 
isaszegi polgár, aki szívügyének, fontosnak érezte, hogy 
részt vegyen az ünnepségen, a rendezvényeken, hozzájá-
rult ahhoz, hogy szép emlékeket vigyünk magunkkal a 
holnapokba. Felvettük ünneplő ruhánkat, 
mert éreztük, hogy mi, itt élők, akik tiszta 
szívből, igazán isaszeginek érezzük, valljuk 
magunkat, ez a közösség felemelő pillanato-
kat fog átélni az erre az alkalomra szervezett 
ünnepségsorozaton. 

Mit is jelent a várossá válás? Mindenki 
másként gondolja, érzi, éli meg. Dr. Szili Ka-
talin, az Országgyűlés elnöke ekként fogal-
mazta meg ünnepi beszédében:

„Sok mindent, de talán, ami legfontosabb: 
ennek a közösségnek az erősödését. Olyan erős 
kapcsolatok, szerveződések, intézmények lét-
rejöttét, ahol a polgár otthon érzi magát … 
Az életminőség javulását, a folyamatos át-
alakulást is – kultúrában, oktatásban, utak, 
közművek építésében, egészségügyi és szociális 

ellátásban, munkalehetőségek gyarapodásában. Ilyen körül-
mények változása az, amely évszázadok óta kiemeli a telepü-
lések sorából azokat, amelyek várossá válhatnak.”

Hatvani Miklós polgármester, Dr. Bujdosó Sándor szak-
államtitkár, Dr. Szűcs Lajos, a Megyei Közgyűlés elnöke, 
Fogarasiné Deák Valéria országgyűlési képviselő, Dr. Gémesi 
György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke 
köszöntő beszédei mind azt hangsúlyozták, hogy a város-
sá válás elődeink, mindannyiunk együttes érdeme, ered-
ménye, új távlatok megnyitásával. Közös felelősségünk, az 

Városavatás  
Szent István király 
ünnepén
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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.

A keresztény Magyarország megteremtőjének, Szent 
István királyunknak ünnepén emelkedett lelkülettel és 
örömteli szívvel jöttünk el Önökhöz. Ismerve Isaszeg 
történelmi múltját, a térségben betöltött szerepét és az itt 
élő emberek céltudatos, a közösségük felemelése érdeké-
ben kifejtett erőfeszítéseit, bátran elmondhatjuk, hogy ez 
a település méltán kiérdemelte a városi címet. Szent Ist-
ván tanítása világító jel kell hogy legyen mindannyiunk, 

a ma élő magyarság és nem utolsósorban a mai magyar 
nemzet vezetői számára, legyenek azok az anyaország, 
vagy a határon túlra szakadt nemzetrészek vezetői. Szent 
István az idegen népek gyûrûjében, a keleti és a nyugati 
világ határán országot, hazát alapított. Az ezeréves ke-
resztény magyar állam a magyar nemzet nagy és ma-
radandó alkotása. Kelet és nyugat határán a történelem 
számtalan megpróbáltatását, próbatételét kellett megél-
nünk. A huszadik század minket, magyarokat különös-
képpen megpróbált. Elviseltünk kilenc rendszerváltást, 
túléltünk hat államformát, négy határrevíziót, három 
forradalmat, két világháborút, olyan csapások soroza-
tát, amelybe nálunk sokkal népesebb nemzetek belerop-
pantak, és eltűntek a történelem sülyesztőjében. Nekünk 
megadatott még, hogy ha szétszakítva hetedhét határra 
is, ha megtizedelve is, ha darabokra szaggatva is, de fel 
tudtunk emelkedni, és újra tudtuk teremteni a nemzet 
nagyságát. 

Magyarország egy újabb várossal lett gazdagabb, kö-
szönhetően az itt élő emberek szorgalmának, jövőbe ve-
tett hitének, a hagyományok ápolásában gyökerező jö-
vőépítésnek és mindazon sok-sok jószándéknak, amely e 
kitartó és lelkes munkát koszorúzta. Szeretettel vagyunk 
Önök mellett, amikor az örömet kell megosztani, hiszen 
ha erősebb a nagy testvér, szebb jövő elé nézhet a kisebbik 
testvér is. Kérem, hogy ápolják, óvják és gyarapítsák szép 
városukat, kérem, legyenek méltóak a Szent István-i ha-
gyatékhoz. Isten áldását és a csíksomlyói Szűzanya gon-
doskodó oltalmát kérem Isaszeg város minden jószándé-
kú lakójára.

Erdélyi jókívánság
Részletek Gergely András ünnepi beszédéből

úton hogyan lépünk tovább. Az egyes ember, a közösség 
is csak a fejlődést választhatja, ami együttműködést, kö-
zös gondolkodást, cselekvést feltételez. Nagy királyunk, 
államalapító Szent István egyik legfontosabb szerepe is az 
egység létrehozásában volt.

„Isaszeg várossá avatása nemcsak a település minden pol-
gárának közös ügye, hanem minden Pest megyei lakosnak kö-
zös ünnepe. Közös tisztelgés a település kultúráját és annak 
örökségét megalapozó elődök és mai hagyománytisztelő pol-
gárai előtt.

Megyénk és városuk sorsa a közös történelmi múlt jegyében 
örökre összeforrt, jelene és jövője a mi kezünkben van, bánjunk 
hát velük a Szent István-i örökség jegyében bölcsen és hoz-
záértőn. Kívánok városuknak, megyénknek és nemzetünknek 
egyaránt áldott jövőt, valamennyi polgárának pedig további 
építésükhöz bölcsességet, hitet, reményt és békességet” – bú-
csúzott Dr. Szűcs Lajos.

Nagyon sokan eljöttek, megtiszteltek bennünket. Hatá-
ron innen és túlról, rokonok, szomszédok, barátok, isme-
rősök. Eljöttek ünneplő ruhát öltve, hogy együtt örüljenek 
velünk. 

„Az esemény jelentőségét tovább növeli, hogy együtt ünnepel-
hetünk határon túli magyar testvéreink küldötteivel és lengyel 
barátainkkal” – hangsúlyozta ünnepi beszédében Hatvani 
Miklós. „Hiszem és hittel vallom – folytatta –, hogy a városi 
rang elnyerése is valami teljesen újnak a kezdete, Isaszeg fejlődé-
sének a kiindulópontja lesz. Sokan és sokféleképpen segítették azt 
a munkát, amelynek elismeréseként településünk városi címet 
kapott. Ezúton is köszönöm mindenkinek az ügyben kifejtett te-
vékenységét. Meggyőződésem, hogy a XXI. század kihívásainak 
Isaszeg és az itt élők meg fognak felelni. Ehhez a munkához 
illetve úthoz tisztelettel kérem az Önök további támogatását, 
mert terveink megvalósítása csak együtt sikerülhet.”

Dr. Székelyné Opre Mária�
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Egy álom valóra válhat, a titkon remélt eredmény meg-
született: Isaszeg Város Önkormányzata az Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv Nemzeti Iskolafelújítási Program 
pályázatán 249 648 840 Ft támogatásában részesül. 
A pályázatot, amelyet még a nagyközségi önkormány-
zat nyújtott be, az ötszörös túljelentkezés nagy verseny-
futásában értékelték kedvezően.

A pályázat elsődleges célja az volt, hogy megfelelő 
oktatási körülményeket biztosíthassunk a Damjanich 
János Általános Iskola összes tanulójának, közöttük 
a sajátos nevelési igényű gyógypedagógiai tagozat ta-
nulóinak. A bővítés, fejlesztés kiváltja a Gazdakör féle 
épületegyüttesének szükségtantermeit és kiszolgálóhe-
lyiségeit, így az eddiginél jóval kedvezőbb oktatási kö-
rülményeket biz-

tosít egyfelől a speciális nevelési igényű, másfelől 
a normál tagozaton tanuló gyermekek számára. 
A Madách utcai Öregiskola udvarában új iskola-
rész épül, szaktantermek, szertárak, étkező, rende-
zett udvar kialakításával. Így javulhatnak nemcsak 
az ott tanulók, hanem az ott dolgozó pedagógusok 
munkakörülményei is, a szakmai tevékenységük, 
a pedagógiai programjuk megvalósításához pedig 
magasabb szinten biztosítható az eszközellátottság, 
a háttér.

Az elnyert pályázat lehetővé teszi, hogy egy a 
huszonegyedik század követelményeinek megfele-
lő intézményben színvonalasabb pedagógiai mun-

ka folyhassék, a 
jövő nemzedéke, 
gyermekeink ér-
dekében.

Hatvani Miklós, 
polgármester

Megújul az Öregiskola
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Bojanówig csatangoltunk
Augusztus 21-én indult útnak csoportunk lengyel testvérvárosunkba, Bo-
janówba, hogy eleget tegyen egy szokatlan felkérésnek: a helyi fesztiválon 
képviseljük városunkat, egyben a magyar kultúra egy szeletét. A csoport 
két és fél éves fennállása alatt még nem nyílt alkalom rá, hogy határainkon 
túl mutassuk be mindazt, amit elsajátítottunk. Nagy várakozással és izga-
lommal vágtunk neki az útnak a városavatóról hazatérő bojanówi delegáció 
felvezetésével. Az egész napos utazást követő pihenés után másnap reggel 

kirándulni vittek bennünket a łancuti kastélyba, ahová elkísért bennünket Zofia Kruk alpolgármester asszony is, aki fő 
gondviselőnk volt ott-tartózkodásunk alatt. Kora este már próbáltunk, majd grillpartira invitáltak a helyi polgármesteri 
hivatal dolgozói, ami végül éjszakába nyúló lengyel-magyar táncmulatságba torkollott. Szombat dél körül alkalmunk 
nyílt megnézni a polgármesteri hivatal nemrégiben felújított épületét. Miután mindennel elkészültünk, felvettük visele-
tünket és visszaindultunk, hogy végre bemutathassuk a helyi közönségnek a virtuóz magyar táncokat, amit ők aztán 
tapsukkal díjaztak is. Ekkorra már minden izgalom elszállt belőlünk, így nyugodt szívvel, a sikernek örülve töltöttük el a 
búcsúestét. Az iskolában rendezett rövid állófogadáson megköszöntük a fantasztikus vendéglátást a hivatal dolgozóinak, 
valamint isaszegi tolmácsunknak, Magdalena Dabrowskának, hogy oly készségesen kalauzolt bennünket a turné során. 
Lengyel barátainkkal közös mulatsággal zártuk ottlétünket a színpad előtti utcabálon. A vasárnapi hazautazást megelő-
zően még egyszer búcsút vettünk egymástól, majd kissé fáradtan, de élményekben gazdagon s jó érzéssel a szívünkben 
indultunk hazafelé. Úgy érezzük, nagy megtiszteltetés volt számunkra városunkat külföldön képviselni. Ezúton is sze-
retnénk megköszönni Hatvani Miklós polgármester úrnak, hogy erre lehetőséget kaphattunk.

Csatangoló Tánccsoport

E jelmondat nevében idén ötödik alkalommal rendezte meg 
a Szent Márton Lovas Hagyományőrző Egyesület a Pusz-
ták Népe Lovasviadalt.

A Paphegyen ismét méltó környezetet teremtett a ha-
gyományőrző lovasjáték számára a csapat. A parasztud-
var, a kovácsműhely, a csatatér, a játszóház, a jurta korhűen 
berendezve várta a lovasokat és az érdeklődő közönséget. 
Az esős idő ellenére szép számmal vettek részt a verse-
nyen a környékbeli lovasok és a Szlovákiából valamint 
Ózdról érkező versenyzők. A leglátványosabb bemutatót 
Vitkó Egon ózdi lovas mutatta be Sándor Móric emléké-
nek tisztelegve. A nézőközönség ismét megcsodálhatta a 
korhű ruhákat, melyekben a versenyzők megküzdöttek az 
akadályokkal. A jurta mellett íjászkodásra, kelevézhajítás-
ra, csatacsillag-dobálásra vállalkozhattak az érdeklődők. 
A játszóházban régi játékokat próbálhattak ki a gyerekek, 
és szebbnél szebb terménybábokat, díszeket alkothattak.

Szívmelengető látványt nyújtott a gyerekek lovas ver-
senye, ahol a legkisebb versenyző mindössze négyéves volt. 
A felnőtt verseny kicsinyített mását izgulhattuk végig. 
Öröm volt látni az utánpótlást, ahogy bátran és ügyesen 
vették az akadályokat.

Ismét sikerült a családokat egy hétvégi múltbeli idő-
utazásra vinni. Aki ott volt, betekintést nyerhetett őseink 
lovas életébe, és szép emlékekkel gazdagodhatott augusz-
tus első hétvégéjén.

2008. júliusában megrendezésre került Nagyvázsony-
ban a Nemzetközi Huszártorna, ahol csapatunk lány tag-
jai megnyerték a Legfényesebb Huszárszablya díjat. Egyéni 
versenyben az egyesület tagjai az első hat helyet, csoport-
versenyben pedig az első helyezést érték el. Büszkék va-
gyunk rájuk, mert bebizonyították, hogy a lányoknak ige-
nis van helyük a hagyományőrző lovas csapatokban.

Szent Márton Lovas Hagyományőrző Egyesület

Tiszteld a múltat, hogy legyen jövőd !

Várossá avatásunk örömében nem csak az Isaszegen élők 
vagy a tőlünk elszármazottak osztoztak. Egyfelől köze-
lebbi szomszédaink, a gödöllői kistérség települései – első 
embereiket a nagy nap folyamán vendégül is láthattuk –, 
másfelől az Isaszeggel rokonszenvezők határainkon innen 
és túl. Utóbbiak közé tartoznak azok a barátaink, akiket az 
1990-es évtizedben és az utolsó két évben partnerségi céllal 
megszólítottunk, és erre a hívó szóra igent mondtak. A vá-
rosba bevezető utakon immár táblák is jelzik, hogy test-
vértelepüléseink Erdélyből Csíkszentmárton és Csíkkoz-
más, Délvidékről Kishegyes, a horvátországi Drávaszögből 
Csúza és a lengyelországi Kárpátalja vajdaságból Boja-
nów. Nagy örömünkre szolgált, hogy nevezett települések 
polgármesterei – Gergely András, Bodó Dávid, Csóré Róbert, 

ifj. Virág Gábor és Sławomir Serafin – valamint munkatár-
saik eleget tettek ünnepi meghívásunknak, és vendégeink 
voltak augusztus 19–20-án. (Csúza vezetői rajtuk kívül 
álló okok miatt ki kellett mentsék magukat.) A nemzeti 
összetartozás szép gesztusa volt, hogy önkormányzatunk 
a katolikus templom előtti Szent István szobornál mon-
dott ünnepi beszéd elmondására Gergely Andrást kérte fel, 
aki az egész alcsíki kistérség vezetőjeként is, a „kistestvér” 
nevében köszöntötte a „nagytestvért”. Az isaszegiek egy 
részének származása okán is városunk vezetésének konk-
rét elképzelése van a felvidéki testvérkapcsolat kialakítá-
sára, amely gazdasági fejlődésünk előmozdítása mellett a 
szlovák önkormányzat számára is lehetőséget biztosít.

Dr. Székely András Bertalan

Testvérekkel az örömben
�

�
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Tájékoztató 
a Képviselő-testület 2008. augusztusi ülésein  

hozott határozataiból

•	 Isaszeg	Város	Önkormányzat	Képviselő-testülete	pályá-
zatot nyújt be „Belterületi utak fejlesztése” című kiírásra. 
A pályázaton 233 millió Ft-ot igényelünk, 191 millió 
Ft önrész biztosításával. A pályázat elkészítésével és a 
pályázat projekt menedzsment feladatainak ellátásával 
az INIS Business Kft.-t bízza meg.

•	 Újra	beadta	az	Önkormányzat	a	pályázatot	a	szenny-
víztisztító telep bővítésére. Ezen a pályázaton 5 millió 
Ft önrész mellett 28 millió Ft-ot igénylünk.

•	 2008.	szeptember	1-től	november	30-ig,	a	helyi	busz-
közlekedésre kiírt pályázat lebonyolításáig a Testület 
megbízta a Sipi-Bus Kft.-t a közszolgáltatás ellátásával. 
A szolgáltatáshoz 300 000 Ft + ÁFA/hó hozzájárulást 
biztosít a 2008. évi költségvetési tartalék terhére a Tes-
tület.

•	 Isaszeg	 Díszpolgára	 kitüntetésben	 részesíti	 a	 Testület	
Gulyka József esperes, címzetes prépostot és Benik Ba-
lázs raliversenyzőt.

•	 Módosította	a	Testület	a	15/2008.	 (VIII.	15.)	 rendele-
tét a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézményben a művészetoktatásban 
igénybe vehető szolgáltatások térítési- és tandíjmeg-
állapításainak szabályairól a 2008–2009-es tanévre. 
A rendelet megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, 
a www.isaszeg.hu honlapon és az intézményben.

Szilárdi László,  
az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke 

Tisztelt Isaszegi lakosok!

Több ingatlantulajdonos jelezte faültetési szándékát a 
Batthyány, Erkel, Bartók és Kodály utcák határolta te-
rületen. Ezen a részen az utcai kerítéstől 2,5 méterre 
lehet ültetni a fákat. Javasolt a nem magasra növő faj-
ták ültetése, mint madárberkenye, gömbakác, gömb-
juhar vagy gömbszivar. A magasra növő fákat később 
az ingatlantulajdonosnak kell metszeni, nyesni, levágni, 
hogy a fa megnövekedett ágai ne okozzanak problémát 
a légvezetékekben.

Juhász János, építésügyi előadó

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.

A Csata Vendéglô ajánlata
2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. • Telefon: 28/582-371, 70/256-8483

Menü, pizza és à la carte ételek díjtalan kiszállítása  
Isaszeg területén. 

Torkos csütörtök minden hónap elsô csütörtökén.

Névnapra, születésnapra és házassági évfordulóra  
helyben fogyasztásra árengedményt adunk.

ÜdÜlésI CsekkeT és éTkezésI uTAlVáNyT elfogadunk,  
menü és torkos csütörtök kivételével.

leGyeN ÖN Is A VeNdéGÜNk!

HELYBEN ISASZEGEN

AUTÓS ISKOLA
Korrekt elméleti és gyakorlati képzéssel

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

Szeptember 18-án (csütörtökön)
és október 16-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

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



6

Ünnepi pillanatok
Szikrázó napsütés, jó hangulat, eddig nem tapasztalt, szépszámú vendégsereg jellemezte a Szent István-napi és városava-
tó ünnepség minden korosztályt kielégítő, változatos programjait. Játszótéravatás, várostábla-avatás, városkulcsátadás, 
zenés-táncos produkciók, bemutatók, koncertek, kiállítások, kézműves foglalkozások, vidámpark, ejtőernyős ugrások, 
lacikonyha, városnéző kisvonat, tűzijáték és még sok egyéb látnivaló várta a városlakókat és vendégeket az ünnep alkal-
mából. Hadd nyújtsunk át egy színes csokrot olvasóinknak a felejthetetlen pillanatok képeiből.
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Gratulálunk, Isaszeg!
Különleges alkalom egy település életében, ha városi ran-
got kap. Most mégsem ehhez gratulálok, hanem az itt 

élő, városunkat szerető 
emberekhez. Az augusz-
tus 19–20-i rendezvény-
sorozat nem lehetett 
volna sikeres az ő össze-
fogásuk, közös munká-
juk nélkül. Aki nyitott 
szemmel járta végig a 
programok helyszíneit, 
láthatta, hogy az intéz-
mények, civil és egyhá-
zi szervezetek, klubok és 
együttesek korra, nemre 
és világnézetre való te-

kintet nélkül lelkesen dolgoztak mindkét napon. Nem 
ellenszolgáltatásért. A városért. Az isaszegi emberekért. 
Őket látva úgy éreztem, ha itt ilyen lelkes lokálpatrióták 
élnek, és követőik is akadnak, Isaszeg hamarosan „igazi” 
virágzó várossá válhat, amelyről az itt élők elmondhat-
ják: Jó itt élni! Mert egy város a benne élő polgároktól 
lesz város. Példaértékű volt az összefogásuk, ezért kö-
szönet jár. Köszönöm a Képviselő-testület nevében min-
den egyes embernek, aki munkájával hozzájárult Szent 
István királyunk valamint várossá válásunk megünnep-
léséhez. 

Emlékeztetőül a résztvevő intézmények, szervezetek 
és személyek: Aprókfalva Bölcsőde, Hétszínvirág Óvo-
da, Bóbita Óvoda, Segítőkéz Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálat, Damjanich János Általános Iskola, Klapka 
György Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Jókai Mór Városi Könyvtár, Nyugdíjasok Ba-
ráti Köre, Nyugdíjasok Önsegélyző Csoportja, Szent Már-
ton Lovas Hagyományőrző Egyesület, Hadak Útja Lovas 
Egyesület, Isaszegi Természetbarát Klub, a katolikus, a 
református, az adventista és a pünkösdi egyházközség, 
Isaszegi Művészeti Alapítvány, Gaudium Carminis Kama-
rakórus, Csata Táncegyüttes, Csatangoló Táncegyüttes, 
Isaszegi Asszonykórus, Együttműködés Isaszegért Egye-
sület, Alemany Erzsébet Segítő Ház, Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat, Polgárőrség, Tukacs József és barátai, 
Isaszegi Öregfiúk, a Polgármesteri Hivatal dolgozói és 
közmunkásai, Valkony Antal, Bánszki András és még so-
kan mások.

Anyagi segítséget nyújtottak: Fincsi Bt., Everling Ba-
lázs, Grznár Húsbolt, Jakus Festékbolt, Csata Vendéglő és 
Panzió, Piri + Guszti Virágbolt, Kövesdi Csaba, Magyari 
Ferenc, Kalória Bt., Harmati László.

Végül, de nem utolsósorban köszönöm a Dózsa 
György Művelődési Ház dolgozóinak és vezetőjének, Ver-
seczkiné Sziki Évának a több hónapos előkészítő- és pro-
fi szervezőmunkát, amelynek eredményeként a település 
lakói változatos, színes, érdekes programokon vehettek 
részt. 

Kovácsné Halomházi Zsuzsanna, képviselő 

Az esti fotókat Kalocsi Richárd készítette.
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A Dózsa György Mûvelôdési Otthon  
szeptemberi programja

Szeptember 1., 14.00–18.00: Véradás.
Szeptember 30. 10.00: A Kincses Színház Kisgömböc című 
előadása gyerekeknek.
Szeptember 20.: Szüreti kézműves foglalkozás és tánc-
ház.

Szolgáltatások:
Szeptember 1., 18.00: KRESZ tanfolyam; jelentkezés és tá-
jékoztatás.
Szeptember 8. 11.00–13.00: A.S.A ügyfélszolgálat a Mű-
velődési Otthon előterében.

Csoportjaink fellépései:
Szeptember 27.: VII. Vass Lajos Népzenei Találkozó és Ver-
seny, Sümeg – Isaszegi Asszonykórus.

Októberi előzetes:
Október 3.: West side story.
Október 6.: Városi ünnepség.
Október 11.: Natura Nap.
Október 13.: Pályaválasztási Börze.
Október 23.: Városi ünnepség.
Október 25.: Nyugdíjasok Baráti Körének bálja.

A Natura Napra várjuk azok jelentkezését, akik érdeklőd-
nek az ezotéria iránt és valamilyen témában előadást sze-
retnének tartani illetve témát ajánlanának.

Tanfolyamok, melyekre szeptembertől szeretettel 
várjuk az érdeklődőket:
•	 Társastánc tanfolyam felnőtteknek csütörtökön-

ként 19.30–21.00-ig. Standard és latin-amerikai tán-
cok tanítása. Oktató: Vojt Zsanett.

•	 Gyöngyékszer készítő klub minden páros hét pén-
teken 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, rész-
vételi díj: 2500 Ft/hó – 4 alkalom. Testvéreknek ked-
vezmény, szülőknek, kísérőknek ingyenes. Előzetes je-
lentkezéssel: 30/648-4512, csabaorosz@yahoo.com)

•	 Tipegő Topogó Babáknak, Mamáknak Benedek 
Krisztina néptáncpedagógussal – ölbéli mondókák, 
népi játékok, dalok és táncok tanítása (minimum 15 
fővel, részvételi díj: 700 Ft 1 felnőtt + 1 gyerek/alka-
lom, 900 Ft 1 felnőtt + 2 gyerek/alkalom. Jelentke-
zésüket várjuk a Dózsa György Művelődési Otthon-
ban).

Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklôdni a Mûvelô-
dési Otthon irodájában 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.

A programok változtatásának jogát fenntartjuk!

Állatorvosi ügyelet 2008. szeptemberben 
IX. 6–7. Dr. Almási Csaba 
 Csömör, Ady Endre u. 19. 30/349-2166
IX. 13–14. Dr. Korvin László 
  30/743-7973
IX. 20–21. Dr. Kadocsa Emese 
 Pécel, Kálvin tér 6. 30/986-2643
IX. 27–28. Dr. Nagy Noémi
 Kistarcsa, Malom u. 2. 20/770-3293

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. szeptember 1-jén és október 6-án 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!

„SzAbAD FELHASzNáLáSú” 
JELzáLogHITEL AkcIÓ!

 Az igényelhetô hitel minimuma 1 millió forint
 Kamata (mindenkori jegybanki alapkamat függô): 12,5%
 Hitelelôkészítési díj (egyszeri): 1%–2%
 Kezelési költség (egyszeri): 1%, maximum 100 000,– Ft
 Fedezetként felajánlott lakóingatlan esetén átvállaljuk az 

értékbecslés díját
 Elôtörlesztési díj: nincs

A fenti kondíciók tájékoztató jellegû adatok és nem minôsülnek aján-
lattételnek. A részletekkel kapcsolatban keresse kirendeltségünket.

THM 1 000 000 Ft 5 éves futamidôre történô folyósítása esetén értendô: 15,22%

A THM meghatározása az aktuális feltételek illetve a hatályos jogszabályok figye-
lembevételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat.  
A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

PÉcEL ÉS VIDÉkE 
TAkArÉkSzöVETkEzET 

2117 Isaszeg, Kossuth Lajos u. 15.
Telefon: 28/582-270
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Anyakönyvi hírek
a 2008. 07. 15–2008. 08. 18. közötti időszak eseményeiről

Születések:
Farkas Attila Patrik Alsóerdősor utca 5.
Varga Gábor Dániel Tóth Árpád utca 12.
Tolnai Kitti Béke utca 3/a
Jakab Krisztina Béke utca 77.
Palanik Máté Kossuth Lajos utca 144.
Harmati Diana Thököly utca 10.
Árvay Gellért Kossuth Lajos utca 51.
Kanalas Szonja Anna Csillag utca 29.
Pénzes Attila Mátyás király utca 68.
Csabai Gábor Április 6. utca 89.
Juhász Ádám Árpád utca 4.

Házasságkötések:
Petőcz Erzsébet Laura és Bisztray-Balku Zoltán
Horváth Anita Mónika és Cserényi Ferenc
Fodor Krisztina Erzsébet és Czap Szabolcs
Barth Éva és Turányi Norbert
Poldán Anna és Hortobágyi Péter
Blau Melinda és Mészáros Tamás
Lukovszki Marianna és Hafrovics Krisztián
Návai Anita és Bors Árpád Miklós

50 év egymás szeretetében:
Hafrvics András és Varga Mária 1958. május 24-én kö-
töttek házasságot, a Deák F. u. 12. sz. alatt élnek.
Tolnai László és Kis Mária 1958. május 31-én kötöttek 
házasságot, a Tompa M. u. 12. sz. alatt élnek.

60 év egymás szeretetében:
Kis István és Szász Ilona 1948. június 6-án kötöttek 
házasságot és Csorváson élnek.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk!
Halálesetek:

Kuzma Gyula (58 éves)  Bercsényi utca 23.
Palócz Lászlóné Ruzsvon Erika Judit (42 éves) 
 Nagyváradi utca 18.
Malina József (87 éves) Bercsényi utca 7.
Vidák Mária (80 éves)  Május 1. utca 57.
Hajmásy Gézáné Körmöndi Eszter (70 éves) 
 Zrínyi Ilona utca 14.
Oláh Lajosné Torkos Etel (88 éves)
 Fenyves utca 5.
Kovács István (66 éves) Liget utca 18.
Drab Pálné Zsadányi Erzsébet (69 éves)
 Hősök utca 23.
Berki László (66 éves) Madách Imre utca 51.
Bogártelki György (77 éves)  Wesselényi utca 16.
Szeleczki Sándorné Csajkovszy Erzsébet (73 éves) 
 Zrínyi Ilona utca 19.
Bajkai Ferenc (57 éves)  József Attila utca 6.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Csóry Józsefné, Abdelhamid Mohamedné, anyakönyvvezetők

Hétközi és hétvégi összevont ügyeletek
Szeptember 

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

Október 
01. Dr. Eszlári Egon
02. Dr. Tordai Gábor
03. Dr. Horváth Anna
04–05. Dr. Eszlári Egon

Dr. Eszlári Egon: Hunyadi u. 19. Telefon: 493-288 
Dr. Horváth Anna: Botond u. 7. Telefon: 493-250, 
 mobil: 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
Délutáni rendelés a mindenkori ügyeletes rendelőjében 1630 és 
1730 óra között.

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.

Köszönetnyilvánítások:
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki Kuzma Gyulát utolsó földi útján elkísérte, 
sírjára virágot helyezett, a család gyászában osztozott. Felesége és családja_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki Drab Pálnét utolsó földi útján elkísérte, sír-
jára virágot helyezett, a család gyászában osztozott. Fia és unokája.
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Új díszpolgáraink
Isaszeg Város Önkormányzata „Isaszeg Díszpolgára” kitüntetést ado-
mányozott Gulyka József esperes, címzetes prépost és Benik Balázs 
autóversenyző úrnak. 

Gulyka József esperes, címzetes prépost 1937. július 17-én Zagy-
vaszántón született. Már fiatal korában elhivatottságot érzett a papi 
hivatás iránt. Az Egri Hittudományi Főiskolát 1960-ban fejezte be. 
Pappá szentelése után Lajosmizsére, Üllőre, Kiskunmajsára, majd 
Dányba került káplánnak. 1972-ben lett plébános Szentlőrinckátán. 
Az Isaszegi Római Katolikus Egyháznál harminc éve, 1978 óta szol-
gál. Személyét a katolikus és nem katolikus hívők zöme elfogadta 
és megszerette a településen. Páratlan odaadással viseltetik az idősek 
gondjai iránt, egyben megérti a fiatalabb generációt is. Önzetlen segít-
ségének számtalan példáját lehetne sorolni.

Zászlóvivője volt a helyi általános iskolákban elindított hitok-
tatásnak. Létrehozta a Katolikus Otthont, ahol minden korosztályt 
színvonalas egyházi programokkal várnak. Gulyka József esperes, 
címzetes prépost szívügye a templom szépítése. 1982-ben elkészíttet-

te a szentélyben lévő nagy freskót, majd az ólomberakásos ablakokat. Folyamatosan szépíti Isten házát, bizonyítja ezt 
az idei templomfelújítás. Példamutató építőmunkájával irányt mutat Isaszeg polgárainak a belső és a külső rend, a lelki 
béke és a harmónia megteremtésére. 

Benik Balázs, Isaszeg ifjú díszpolgára 1979. március 13-án született. Gyermekkorát Isaszegen töltötte, itt járt ál-
talános iskolába. Versenyzői pályafutását Kesjár János Junior Kart Klubjában kezdte, ahonnan indulva számos fu-
tamgyőzelmet és bajnoki címet szerzett. Hat év gokartozás után a formaautózást a rali másodosztályában folytatta. 
2000-ben az évadzáró futamon az abszolút első helyen végzett, megszerezve ezzel az első igazi ralis futamgyőzelmét. 
2003-ban minden idők legfiatalabb magyar rali bajnoka. 2006-ban és 2007-ben megvédte bajnoki címét. 

Benik Balázst számon tartja a világ autósportja. A Ford amerikai és angliai gyáraiban kitüntetett helyen találkozha-
tunk a fényképeivel. Sikereiben mindig meghatározó volt a családi háttér. A családjától kapja azt a támogatást, amely 
nélkül nem lehetett volna sikeres ember. 

Bár már nem lakik Isaszegen, isaszeginek vallja magát. Sokszor találkozhatunk vele, mert akiket barátainak nevez, 
azok többségében isaszegiek. Isaszeg Város Önkormányzata Benik Balázs kitüntetésével a fiatal tehetségek kiemelkedő 
teljesítményét ismerte el. 

Az ESE Alemany Erzsébet Segítő Házban az augusztus 
20-i városavató programhoz kapcsolódott az új intézmé-
nyeik avatása.

Az ünnepségen az egyesület elnöke, Némethy Mária emlé-
keztetett a kezdetekre, amikor 2001-ben a Képviselő-testü-
let az ESE részére egy hektár földterületet adott. Az egyesü-
let Teréz anya-emlékéremmel viszonozta e gesztust Isaszeg 
Önkormányzata számára. A térség országgyűlési képvise-
lője, Fogarasiné Deák Valéria beszédében utalt arra is, hogy 
Isaszeg városi rangjához méltó módon járul hozzá az Ale-
many Erzsébet Segítő Ház és az intézményekben nyújtott 
színvonalas ellátás. Hatvani Miklós polgármester úr magán-
emberként meghatóan idézte fel a szeretetteljes légkört, a 
gondoskodást, melyet az idősek otthonában tapasztalt.

A program további részében idős néni verselése, a lakó-
otthonos fiatalok hangulatos zenés-táncos műsora követ-
kezett, és az elmaradhatatlan, az ünneplőkkel való hagyo-
mányos közös éneklés. Ezt követően a Ház legfontosabb 
segítője, a magyar származású, Németországban élő or-
vosnő, Alemany Erzsébet felavatta az új, 28 férőhelyes ápo-
ló otthont. A szalag átvágása után Gulyka József címzetes 
prépost, esperes úr és Bajusz Árpád nagytiszteletű úr ál-

dást kértek az új épületrészre és az abban lakókra. A ven-
dégek megtekinthették az ízlésesen berendezett szobákat, 
amit a mosodaavatás követett. Az új kenyér ünnepén az 
ESE új sütőgépén sütött új kaláccsal és tejszínhabos ka-
kaóval kínáltak meg minden kedves vendéget, akik között 
városunk elöljárói, polgárai és a civil szervezetek képviselői 
is jelen voltak.

Székelyné O. M.

Újkalács ünnep az új kenyér ünnepén

A jótevô, dr. Alemany Erzsébet
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2008 több szempontból is különleges év a számunkra. Ré-
szint azért, mert megértek a feltételei annak, hogy várossá 
váljunk, másrészt azért, mert ebben az évben a mi művé-
szeti fesztiválunk is jubileumot ünnepel. Egy közel 11 000 
lelket számláló helység életét nyilván nem egyik pillanatról 
a másikra változtatja meg az új minősítés, azonban min-
den bizonnyal többen bíznak abban, hogy ez a lépés szá-
mos lehetőséggel fogja gazdagítani a jövőben az életünket. 
Az pedig, hogy kulturális vonatkozásban mekkora jelen-
tősége van ma Magyarországon egy tizenöt éve folyama-
tos, töretlen nívójú rendezvénysorozatnak, valószínűleg 
minden, a jelen gazdasági helyzetet ismerő ember előtt vi-
lágos. Óriási! Csaknem egy évig tartó szervezés, levelezés, 
pályázati munka, kapcsolatfelvétel, lobbizás a legkülönbö-
zőbb szinteken, pénz, rengeteg társadalmi munka és önzet-
len segítség néhány szervezet, cég és ember részéről, akiket 
részletesen említünk majd a cikk végén. Mindebben a leg-
fontosabb a közösségért való tenni akarás, az együttmű-
ködési készség, és hogy mára Isaszegen nincs olyan ember, 
akihez nem jut el időben az országban jellegében egyedül-
álló művészeti fesztivál részletes programja. Az internet, 
a meghívók és szórólapok százai, a plakátok, az eligazító 
táblák, a helyi kábeltelevízió és a valamennyi postaládába 
bedobott Önkormányzati Tájékoztatóban közzétett részle-
tes program a biztosíték erre.

Az Isaszegi Művészeti Napok évente három napon ke-
resztül, több művészeti műfajban kínálja az ország legjobb 
előadóinak műsorait. 

A legendás Lakner Bácsi Gyerekszínház társulatából több 
mint harminc általános és középiskolás gyerekszínész 
adott fergeteges énekes-táncos musical előadást. A köny-
nyűzene kedvelői a Blues Floor zenekar remek, kétórás kon-
certjét hallgathatták meg – nem beszélve a belépőjegyhez 
járó bográcsos vacsoráról. A Bogrács Művészete című főző-
versenyre ezúttal 16 csapat nevezett be, és készített külön-
leges szabadtûzi ételeket Pálvölgyi István mesterszakács, a 
zsűri elnökének nagy örömére. 

Szegedi Zsolt keramikusművész kivételes kiállítását 
a szakközépiskolában, Baranyai András, az Isaszegről el-
származott, több nemzetközi díjjal jutalmazott grafikus-
művész, illusztrátor műveit pedig a könyvtárban tekint-
hetik meg az érdeklődők. Az Öregtemplomban rendezett 
komolyzenei hangverseny ezúttal is felejthetetlen élményt 
adott a közönségnek. A Gaudium Carminis Fesztivál-díjas 
női kamarakórus, Surmann Mária énekművész karveze-

tésével egységes és minőségi felvezetése volt a Németor-
szágból e koncertre hazaérkezett Kovács Ágnes szoprán 
szólójának. Az elmúlt évtizedben a kislányból a szemünk 
láttára művésszé vált énekesnő mindenkit ámulatba ejtett. 
Az estet méltón koronázta meg a nemzetközi hírű Szvé-
tek László operaénekes műsora. A fesztivál záróakkordja-
ként Dr. Bálint Csanád, a Magyar Tudományos Akadémia 
Régészeti Intézetének igazgatója tartott érdekes előadást a 
nagyszentmiklósi kincsről.

Az Isaszegi Művészeti Napok megvalósítását támogatta 
az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Nemzeti Kultu-
rális Alapprogram, Isaszeg Város Polgármesteri Hivatala, a 
Gábor Dénes Alapítvány, a Dózsa György Művelődési Ott-
hon, a Jókai Mór Városi Könyvtár, a PONT TV, a Wesselé-
nyi Vadásztársaság, az Indul a Bakterház Söröző, a Breki 
Söröző, Mészáros Gusztáv, a Csata Vendéglő és az Olasz 
minőségi Cukrászda. Segítségükért köszönetet mondunk!

F. Orosz Sára

Dr. Bálint Csanád 
előadását  
a nagyszentmiklósi 
kincsről komoly  
érdeklődés kísérte

Az Isaszegi Művészeti Alapít-
vány 15. alkalommal szervezte 
meg az Isaszegi Művészeti Na-
pokat. A város vezetése nevében 
hadd köszönjem meg F. Orosz 
Sárának és Futó Tamásnak, 
hogy Isaszeg kulturális, művé-
szeti életét ilyen magas színvo-
nalon szolgálják rendezvényeik-
kel. További áldozatos közösségi 
munkájukhoz erőt, egészséget 
és nem utolsósorban nagylelkű 
támogatókat kívánunk, amely-
be természetesen a mindenkori 
Képviselő-testület is beleértendő. 

Hatvani Miklós, polgármester

XV. Isaszegi Művészeti Napok

Szegedi Zsolt keramikusművész  
a fesztivál egyik fő támogatójával, Keresztúri Jusztinával

Az F. Orosz Sára és Futó Tamás által megálmodott Keresztút 
terveiből kiállítás nyílt a Városháza folyosóján
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Autómosó
M e g n y í l t !
Nyitási kedvezméNy 
augusztus 18-tól szeptember 30-ig

Autómosó 
Nagytarcsa, Petőfi utca 66.

svájci csúcstechnológiával

kefe és törölgetés nélkül

foltmentes száradás

tökéletes tisztaság

Szeretettel csináltam 
városunk tiszteletére

A Jóisten legyen városunkkal, hogy a kis városból váljon  
nagyobb város. Fejlődést kívánok, erőt, jó egészséget hozzá 
Polgármester úrnak és mindannyiunknak!

Tisztelettel:
Varga Ferencné, isaszegi lakos


