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Államalapítónk ünnepén
Augusztus 20. nemzetünk legnagyobb ünnepe. E napon ünnepeljük államalapí-
tásunk évfordulóját, elsô királyunkat, Szent Istvánt, s ehhez a naphoz kapcsolódik 
az új kenyér ünnepe is. Föld, haza, kenyér – e három fogalom emberi, nemzeti 
létünk alapja. 

A városi ünnepségre délelôtt fél tízkor – az ünnepi nagymisét követôen – a 
Szent István szobor elôtt került sor. Hatvani Miklós polgármester úr beszédében 
István király államalapító munkásságának jelentôségérôl, évszázadokon átívelô 
hatásáról beszélt:

„Szent István király nemzetmentô, királyságteremtô nagy egyéniség, aki egy 
dicsô, de letûnôben lévô korból átvezette a nemzetet egy új korszakba. Ha ezt 
nem tudta volna megvalósítani, mi is a besenyôk vagy az avarok sorsára ju-
tunk…

István a nemzetségekre tagolódó magyarságból független, keresztény álla-
mot alapított…

A magyar nép otthonra talált Európa szívében.
Ilyen múlttal méltán lehetünk büszkék arra, hogy magyarnak vallhatjuk ma-

gunkat. A harcokat elôttünk vívták meg ôseink, de a mi feladatunk, hogy meg-
óvjuk örökségünket. Ez a hely már több mint ezer éve az otthonunk, és hiszek 
abban, hogy még legalább ezer évig az is marad.

István királyt 1083-ban szenté avatták, augusztus 20-án nyitották fel a sírját, 
az egyház ünnepnappá nyilvánította ezt a napot.

Történelmünkben voltak idôszakok, melyekben a kor vezetôi István jelentô-
ségét igyekeztek elhomályosítani. A nemzet által megszokott augusztus 20-ai 
ünnepnapot az új tartalommal igyekeztek felruházni.

1991-ben az Országgyûlés a Magyar Köztársaság ünnepévé nyilvánította.
Szent István ünnepe a legkevésbé megosztó a magyar politika világában. 

Mindannyiunkat összeköt a múlt és a tu-
dat, hogy több mint ezer éve itt élünk a 
Kárpát-medencében. Együtt, összefogva 
azóta ôrizzük magyarságunkat. Ez Szent 
István igazi öröksége, amelynek óvása, 
védése közös kötelességünk.”

Az ünnepi beszéd után került sor a 
városi kitüntetések átadására. Minden 
kitüntetettnek szívbôl gratulálunk. Az ün-
nepség színvonalát ebben az évben is 
nagymértékben emelte a Gaudium Car-
minis Kamarakórus, az Asszonykórus és 
a katolikus templom énekkarának közre-
mûködése.

Kovácsné Halomházi Zsuzsanna, 
képviselô
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A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács az 
Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség 
nélkül programra pályázatot hirdetett a 2009. évi önkor-
mányzati fejlesztések támogatására. A támogatás célja a he-
lyi önkormányzatok feladatkörébe tartozó, állami és önkor-
mányzati tulajdonra vonatkozó fejlesztések támogatása volt.

Az önkormányzatok számára a tervezett fejlesztéseik 
megvalósításához számos esetben az egyetlen lehetséges 
mód, hogy pályázati úton elnyert támogatással és viszony-
lag elviselhetô önrész hozzárendelésével kerüljenek az el-
képzelt fejlesztések megvalósításra. 

Ezért jelen esetben is a Képviselô-testület döntése nyo-
mán a Polgármesteri Hivatal 2009 májusában pályázatot 
nyújtott be Háziorvosi rendelô felújítása és akadálymene-
tesítése a 2117 Isaszeg, Aulich u. 1–3. sz. címen. A be-
nyújtott pályázatot vissza nem térítendô támogatásban ré-
szesítették, amelynek összege 13 206 222 Ft. A 35%-os 
önerôt, 7 111 044 Ft-ot az Önkormányzat saját forrásból 
fogja biztosítani.

Régi vágy valósul meg ennek a pályázatnak a megnye-
résével, mert az Aulich utcai orvosi rendelôre és környékére 
igencsak ráfér a bôvítés, a felújítás.

Pénzes János alpolgármestert, mint a 7. számú válasz-
tókörzet képviselôjét kérdezem – akirôl tudom, szívügyé-
nek tekinti az orvosi rendelô felújítását – a pályázat tartal-
máról, a továbbiakról:

Az Aulich utcai épület az 1960-as évek elején épült kör-
zeti orvosi rendelônek és szolgálati lakásnak. Személye-
sen elôször a Klapka iskola megépítése után, egy kötelezô 
védôoltás kapcsán léptem át a rendelô ajtaját valamikor 
1964-ben. Ez bizony elég régen volt, de ma is jól emlék-
szem erre az alkalomra. Juhász János doktor úr is akkortájt 
került ide körzeti orvosnak. 

Tudom, hogy mindenki számára az egészség a leg-
fontosabb érték, ugyanakkor azt is tudomásul kell venni, 
hogy ez az állapot nem tart örökké. Életkorunk emelke-
désével egyre többször szorulunk mi magunk és család-

tagjaink is orvosi vizitre, 
segítségre. Úgy gondo-
lom, mindenkiben van 
egy kis szorongás, ami-
kor orvoshoz kell menni, 
amikor a betegek között 
kell várakozni, hogy sor-
ra kerüljünk. Ilyen alkal-
makkor fontos és meg-
nyugtató, hogy szép, 

tiszta környezet fogadja az embereket. Számomra ezért 
nagyon fontos és jó érzés, hogy ez a pályázat sikeres volt.

 Az orvosi rendelô az elmúlt több mint 40 év alatt teljes 
felújításban nem részesült, csak tisztasági festés, mázolás 
történt, illetve a fûtési rendszere korszerûsödött a ’80-as 
években egy központi gázkazánnal. A szolgálati lakás már 
évek óta használaton kívül van.

Isaszeg 2008. július 1-vel történô várossá válása, illet-
ve a lakosság létszámának folyamatos növekedése szük-
ségessé teszi a háziorvosi hálózat fejlesztését. Mivel az 
épület mérete és szerkezeti rendszere lehetôséget nyújt 
arra, hogy a meglévô háziorvosi rendelô korszerûsítésén 
túl egy másik háziorvosi rendelô is kialakításra kerülhes-
sen, ezért döntött úgy a Képviselô-testület, hogy pályáza-
tot nyújt be a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési 
Tanács támogatására. 

Az épület teljes egészében új külsô és belsô burkolato-
kat kap. A külsô nyílászárók mûanyag, hôszigetelt üvege-
zésû cseréjére kerül sor. A teljes homlokzat és a padlásfö-
dém utólagos hôszigetelést kap, és így az épület meg fog 
felelni a hôtechnikai szabványnak.

Az átalakítás során teljes felújításra kerül az épület 
elektromos, víz-, csatorna- és fûtésrendszere. Korszerû, 
energiatakarékos berendezések kerülnek beépítésre.

Az akadálymentesítés során az utca és az épület pad-
lóvonala közötti szintkülönbséget egy max. 8%-os rámpa 
megépítésével hidalják át. A bejárati üvegajtók, a rende-
lôk, vetkôzôk, nôvérszobák, mozgássérült WC-k ajtajai kü-
szöb nélkül készülnek, és megfelelnek majd minden egyéb 
vonatkozó elôírásnak. 

A pályázatnak ugyan nem része, de az átépítés során 
szeretnénk az itt tapasztalható gépkocsiparkolási gondo-
kon is enyhíteni.

Dr. Székelyné Opre Mária

A lap kiadója az LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Szilárdi László. Szerkesztô: dr. Székelyné Opre Mária. 
Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea.

Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi út 45. Telefon: 28/583-111 • E-mail: hivatal@isaszeg.hu • web: www.isaszeg.hu 
A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva. 

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

Orvosi rendelô felújítása
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Tájékoztató 
a Képviselô-testület 2009. augusztusában megtartott ülésérôl

• A Képviselô-testület 461 millió Ft összegû, kedvezô 
konstrukciójú folyószámlahitel felvételérôl döntött. Az 
isaszegi Damjanich János Általános Iskola bôvítése, fel-
újítása projekthez 131 millió Ft-ot, valamint a lakossági 
hozzájárulással épülô tizenhat utca útépítési munkák be-
ruházáshoz 330 millió Ft-ot. Az Önkormányzati Infrastruk-
túra Fejlesztési Hitelprogram beruházási hitel felvételére 
vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménye meghatáro-
zásra került, jelzálogfedezet kijelölésére és hitelszerzôdés 
megkötésére hozott határozatot. A hitel futamideje: 20 
év, türelmi ideje: 2 év, rendelkezésre tartási ideje: 2 év. 

 A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az ön-
kormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül elsôsor-
ban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a 
helyi adóbevételekre. Az Önkormányzat, mint zálogköte-
lezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévô 200 
millió Ft nettó értékû, 2521/3. helyrajzi számú belterüle-
ti, tehermentes, kivett sportcsarnok ingatlanán a hitel és 
járulékai erejéig az OTP Bank Nyrt. számára jelzálogjogot 
alapítsanak. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, 
hogy a hitel-visszafizetés idôtartama alatt a kért hitelt és 
járulékait a futamidô éveiben a költségvetésébe betervezi 
és jóváhagyja.

• Döntött a Testület a korábban meghatározott tizenhat 
közút szilárd burkolattal történô ellátására lefolytatott nyílt 
közbeszerzési eljárással kapcsolatosan. Az eljárás nyerte-
se az útépítés kivitelezésére a Scorpio Trans Kft. Székhe-
lye: 2117 Isaszeg, Diófa u. 2. A beruházás mûszaki ellen-
ôrének a HESTA Mérnökiroda Kft.-t választották (1038 
Budapest, Észak u. 36.)

• „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Kö-
zép-magyarországi Régióban” AROP-3.A.1 kódszámú 
nyertes pályázatban megvalósítandó projektmenedzseri 
feladatok elvégzésére az European Conformity Check 
(Budapest) pályázatát fogadták el. A pályázatban foglalt 
képzések megtartását az Art of Progress Kft. (Budapest) 
nyerte el. A hardver, szoftver beszerzésére közbeszerzési 
ajánlattételi felhívást tesznek közzé.

• Meghatározta a Testület az általa fenntartott Klapka 
György Általános Iskola és AMI, valamint a Damjanich 
János Általános Iskolában a 2009/2010-es tanévben 
felhasználható heti órakeretet. Megállapította a Testület, 
hogy az órakeret emelése költségvetési többletkiadással 
nem jár. Az intézmények a meghatározott órakereteken 
belül ellátják a BTM-es gyerekek fejlesztését is.

• Támogatta a Testület Mondok Zoltán rendôr százados 
2009. szeptember 1-jei hatállyal történô kinevezését a 
Gödöllôi Rendôrkapitányság Pécel Rendôrôrs állományá-
ba ôrsparancsnoknak.

• Tudomásul vette a Testület a többször módosított 
11/2003. (VI. 17.) az útépítési érdekeltségi hozzájárulás-
ról szóló helyi rendelet 4.§ (1) bekezdése értelmében a 

2003–2006 évben megvalósult útépítési beruházás ér-
dekeltségi hozzájárulás alakulásáról szóló beszámolót, és 
az együttmûködésben részt nem vevô, de a közút hasz-
nálatában érdekelt 45 ingatlantulajdonos határozattal tör-
ténô kötelezését az útépítési érdekeltségi hozzájárulás 
megfizetésére.

• Turányi Lászlóné önkormányzati képviselô és Molnár Ist-
ván bizottsági tag lemondtak július havi tiszteletdíjukról, 
Adorjánné Fehér Éva tiszteletdíjának egy részérôl.

A soron következô képviselô-testületi ülést 2009. szep-
tember 17-én 16 órai kezdettel tartjuk a Polgármesteri 
Hivatalban, amelyre tisztelettel meghívjuk az érdeklôdôket.

Szilárdi László,  
az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke

Felhívás
A város honlapjának átalakítása folyamatban van. Tisz-
telettel kérjük az isaszegi civil szervezeteket, egyesü-
leteket, csoportokat, hogy az új tartalomhoz rövid be-
mutatkozó anyagot – fotókkal együtt – küldjenek az  
lszilardi@freemail.hu címre. Határidô: 2009. október 1.

Szilárdi László

Gyerekek nyári táborozását 
támogatta az Önkormányzat
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Elkezdôdtek tizenhat utcában az útépítések 

Folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot a belterületi ti-
zenhat utca szilárd burkolattal történô ellátásáról. Magam 
és képviselôtársaim kiemelten fontosnak tartottuk az utak 
megépítését annak ellenére, hogy az uniós támogatásra 
benyújtott pályázatainkat elutasították. Áprilisban döntött 
a Testület a hitel felvételével és lakossági hozzájárulással 
történô beruházásról. Az érintett ingatlantulajdonosokat a 
képviselôkkel személyesen kerestük fel – egyrészt a tájé-
koztatás, másrészt a nyilatkozatok aláírása végett, melyeket 
követett a lakossági útépítési érdekeltségi hozzájárulásról 
szóló együttmûködési megállapodások aláírása.

Örömmel közölhetem, hogy a Képviselô-testület dön-
tése alapján augusztus 19-én megtörtént a szerzôdés alá-
írása az útépítés kivitelezôjével is, a Scorpio Trans Kft.-vel, 
valamint a mûszaki ellenôrzésre vonatkozóan a HESTA 
Mérnökiroda Kft.-vel. A beruházás augusztus 24-én elkez-
dôdött a munkaterület átadásával. A kivitelezôk a Polgár-
mesteri Hivatallal egyezetett módon, írásban értesítik azon 
utcák lakóit, ahol a munkák elkezdôdnek. 

A kivitelezés során elôfordulhatnak az útépítéshez  
kapcsolódó közmûfeladatok – víz-, gáz- és csatornabe-
kötések –, amelyekrôl a szolgáltatók a szokásos módon 
értesítik az érintetteket. A szándéknyilatkozatok aláírásakor 
már jelezték a képviselôk, és kérték is az ingatlantulajdo-
nosokat, hogy amennyiben valakinek víz-, gáz- vagy csa-
tornabevezetési, rákötési szándékai vannak, a kivitelezés 
megkezdése elôtti idôszakban végeztesse azokat el, mert 
az újonnan megépített utakat öt évig nem lehet felbonta-
ni. Most ismételten felhívjuk a tisztelt lakosok figyelmét, 
aki eddig nem tette meg, most még lehetôség van ezek 
megoldására. Egyébként a kivitelezô nagy körültekintéssel 
jár el az útépítés idôszakában, hogy minél kevesebb prob-
lémát okozzon az ott élôknek, de egy ilyen beruházás kel-
lemetlenségekkel is jár, amiért kérjük a megértésüket és a 
együttmûködésüket is. 

Az idôjárás és egyéb, elôre be nem tervezhetô körülmé-
nyek mellett úgy tervezzük, hogy ebben az évben elkészül-
nek a jó minôségû utak. A Képviselô-testület tagjai havon-
ta tájékozódnak az útépítések körülményeirôl, a munkák 
elôrehaladásáról.

A Polgármesteri Hivatal felhívja egyben azon ingatlantu-
lajdonosok figyelmét, akik az útépítési érdekeltségi hozzá-
járulásról szóló együttmûködési megállapodást még nem 
kötötték meg, hogy a beruházás végéig pótolhatják azt, így 
még a kedvezményes fizetési feltételek is igénybe vehetôk 
a rendelet elôírásainak megfelelôen. Amennyiben ez nem 
így történik, a késôbbiekben, a beruházás befejezése után 
a kedvezô pénzügyi lehetôségek már nem alkalmazhatók.

Pénzes János, alpolgármester

Az általános forgalmi adó és az infláció változása miatt vált 
szükségessé a konyhai étkeztetéssel összefüggésben al-
kalmazott étkezési térítési díjak emelése. Részleteket köz-
lünk a rendeletbôl, ami 2009. szeptember 1-jétôl hatá-
lyos. A teljes szöveg megtalálható az intézményekben és a 
www.isaszeg.hu honlapon.

A Képviselô-testület az önkormányzati intézmények napi 
élelmezési nyersanyagköltségét az alábbiak szerint állapítja 
meg korosztályok szerint:
1. Bölcsôdés: bruttó 277,– Ft / adag 3 × étkezés.
2. Óvodás: bruttó 328,– Ft / adag.
3. Iskolás: a. tízórai: bruttó 100,– Ft / adag
    b. ebéd: bruttó 264,– Ft / adag
    c. uzsonna: bruttó 67,– Ft / adag
    d. 3 × étkezés: bruttó 431,– Ft / adag.
4. Felnôtt étkezô:
 a. óvodákban és a bölcsôdében (óvoda konyha) 

  bruttó 296,– Ft  + rezsi: 309,– Ft / adag
  összesen: bruttó 605,– Ft / adag.
 b. iskolákban és az idôsek otthonában 
  (Klapka konyha) 
  bruttó 296,– Ft + rezsi: 309,– Ft / adag
  összesen: bruttó 605,– Ft / adag.
5. Idôsek Klubja
 a. tízórai: bruttó 100,– Ft + rezsi: 105,– Ft / adag
 b. ebéd: bruttó 296,– Ft + rezsi: 309,– Ft / adag
 c. uzsonna: bruttó 67,– Ft + rezsi: 70,– Ft / adag
 ebéd: összesen bruttó 605,– Ft / adag
 3 × étkezés összesen: bruttó 947,– Ft / adag.
A rezsiköltségek térítési díja bruttó 309,– Ft / ebéd.

A Képviselô-testület a felnôtt étkezôk esetében egysége-
sen bruttó 605,– Ft / adagban állapítja meg az intézményi 
térítési díjat.

Polgármesteri Hivatal

Részletek 
Az intézmények élelmezési nyersanyagnormáinak valamint az intézményekben alkalmazott térítési díjak és 
kedvezmények megállapításáról szóló rendeletbôl
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Aki az elmúlt három évtizedben ügyes-bajos dolgaival át-
lépte az önkormányzat küszöbét, szinte biztos, hogy talál-
kozott ügyeinek intézése során Csóryné Irénkével. Kedves 
mosolya, türelme, ügyfélközpontúsága miatt közmegbe-
csülést, népszerûséget vívott ki úgy a település polgárai, 
mint munkatársai körében. Ezúttal országos kitüntetéssel 
ismerték el szakmai és emberi képességeit.

Csóry Józsefné (született Laurán Irén) a közszolgála-
ti jogviszonyát az általános iskola befejezését követôen, 
1965. augusztus 3-án, gépíróként kezdte. 1972. január 
1-jén az Acsai Községi Tanácsnál helyezkedett el orvos-ír-
nokként, majd a Galgavölgye Mgtsz-nél könyvelôként és 
gyors- és gépíróként. Házasságot kötött, amelybôl két gyer-
meke született.

1980. augusztus 1-jén az isaszegi Községi Tanácsnál 
helyezkedett el elôadóként, majd 1980. novemberétôl 
teljes anyakönyvvezetôi feladatokat látott el. Kiemelkedô 

teljesítménye, szakmai szeretete és hivatástudata révén 
folyamatosan fejlesztette tudását. A teljes anyakönyvi és 
egységes községi szakvizsga megszerzését követôen ta-
pasztalatot szerzett a szociális, a gyermekvédelem, a sza-
bálysértés, a hatósági ügyintézés területén is.

1984-ben Kiváló Társadalmi Munkás, majd 1985-ben a 
Tanács Kiváló Dolgozója kitüntetést nyerte el.

Az 1975-tôl létrejött népességnyilvántartási rendszer 
változásait a kezdetektôl fogva figyelemmel kísérte. Az 
állampolgársági eljárás területén szakszerû ügyintézést 
nyújtott. 

A Köztisztviselôi törvény elfogadása után, 1992-tôl a 
hivatali dolgozók foglalkoztatásával, nyugdíjaztatásával, hu-
mánpolitikai feladatokkal, valamint a közfoglalkoztatással is 
foglalkozott.

Példamutató magatartása, közösségszeretete révén 
szakszervezeti titkárrá választották. A hivatali szervezet éle-
tében kifejtett tevékenysége hozzájárult az Önkormányzat 
eredményes és ügyfélbarát közigazgatási intézménnyé vá-
lásához.

Kimagasló, professzionális tudással és szakmai tapasz-
talattal vett részt az 1990 óta kiírásra kerülô választások so-
rán az elôkészületekben és a választások lebonyolításában.

A 44 év közszolgálatban eltöltött ideje alatt magas szak-
mai színvonalú munkájával példát mutatott a hivatali szer-
vezet többi dolgozójának. Pályafutása során gyakorolt tevé-
kenysége méltán váltott ki elismerést városunk életében, 
megbecsülés és tisztelet övezi. Ezért Hatvani Miklós polgár-
mester kezdeményezésére az Önkormányzati Minisztérium 
augusztus 20. alkalmából a „Köz Szolgálatáért Érdemjel” 
ezüst fokozatában részesítette. Szakmaszeretete és életútja 
szolgáljon követendô példaként az elkövetkezendô nemze-
dék számára. 

Az elismeréshez gratulálunk. 
Isaszeg Város Önkormányzata

Minisztériumi elismerés

Tájékoztatás

Tisztelt Szülôk!
Mint azt Polgármester úr írta az elmúlt számban, és ahogy már látható is, megkezdôdött 
a Damjanich Iskola várva várt felújítása és bôvítése. Ezért az új tanév elsô heteit már más 
tantermekben kell végigdolgoznunk. Ezúton is megköszönve mindenki segítô hozzáállását, 
a környezô intézményekben fogunk tanítani, amelyek a következôk: Katolikus Otthon, Nyug-
díjasok Háza, Vállalkozók Baráti Köre, Családsegítô Szolgálat, Mûvelôdési Otthon. Minden 
osztálynak saját terme van, tehát a tanítás szeptember elsején „zavartalanul” megkezdôdött. 

Örülünk az épülô szép, új, korszerû iskolának, ezért a kényelmetlenségeket is el kell viselni, nincs más lehetôségünk. Nagy 
a felelôsség, hiszen akár elsôs, akár nyolcadikos a gyermekünk, fontos minden iskolában töltött nap. A tantestület felkészült, 
és ura a helyzetnek.

Kérjük, és megköszönjük a családok együttmûködését, támogatását ezekben a nehéz hetekben. Már eddig is megtapasz-
taltuk, hogy a Damjanich iskola tantestülete mögött egy nagyon jó szülôi közösség van, akik szívesen és aktívan együttmûköd-
nek az iskolával gyermekeik érdekében. Ezzel nem szeretnénk visszaélni, de most nagyon számítunk rá.

Koháry Orsolya, igazgató
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Az önkormányzati programokkal párhuzamosan a sportpályán is há-
romnapos rendezvénysorozaton vehettek részt városunk lakói és az 
idelátogató környékbeliek Szent István napja alkalmából. A lebonyolí-
tására a Képviselô-testület szerzôdést kötött a családi juniális szerve-
zôivel, az ISA-GROUP Kft.-vel. Válság ide, válság oda, államalapítónk 
ünnepén a mûvelôdési ház helyi hagyományos programjai mellett 
nem maradt el a tûzijáték, az elôzetesen meghirdetett háromnapos, 
koncertekkel, gyermekmûsorokkal tarkított, változatos, Aczél Tamás 
nevével fémjelzett programsorozat. Mindez a vállalkozó cég és az 
ôket támogató szponzorok jóvoltából történhetett – nem az önkor-
mányzat kasszáját terhelte –, aki Isaszeget választotta már másod-
ízben programjai megvalósításának helyszínéül.

A juniálissal ellentétben rengetegen kilátogattak a pályára. Az elsô 
és a harmadik nap érdektelenség mutatkozott, de huszadikán az esti 
programokon mintegy 4–5000 nézô vett részt. A legapróbbaktól 
kezdve az idôsekig minden korosztály megtalálhatta a számára szóra-
koztató mûsorokat, idôtöltést. Legnagyobb sikert a Hooligans koncert, 
a tûzijáték és a városi csoportok fellépése aratta. A rendezôk gondos-
kodtak nemcsak a színpadi látnivalókról, hanem a közönség ellátásá-
ról is. Hatalmas vendéglátó sátrakban válogathattak a finom enni- és 
innivalókból a helyben szokásos árakat figyelembe véve. Rengeteg 
mutatványos szórakoztatta az arra járókat. 

A város vezetése jelenlétével tapasztalhatta a kiváló szervezést 
mind minôségben, mind tartalomban, és egyben köszöni a szerve-
zôknek és a szponzoroknak a segítséget. Reméljük, az önkormányzat-
nak jövôre is sikerül hasonlóan színvonalas rendezvényt biztosítania 
az isaszegiek megelégedésére.

a szerk.

Ünnepi programok a sportpályán
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Az Isaszegi Asszonykórus 
vezetôjének, Nagy János-
nénak „Isaszeg mûvelôdé-
séért” kitüntetést adomá-
nyozott a Képviselô-testület. 

Az Isaszegi Asszonykórus 
évek óta a KÓTA és a Vass 
Lajos Népzenei Szövetség 
tagja. Az ország különbözô 
részeirôl és külföldrôl is kap-
nak meghívásokat, ahol sike-
resen szerepelnek, de az isa-
szegieknek is sok kellemes 
percet szereznek. Országos 
minôsítô versenyeken ezüst 

és többszörös arany fokozatot értek el, fennállásuk 25. évfor-
dulóján miniszteri dicsérô oklevelet kaptak. Arany Páva díjjal 
is büszkélkedhetnek. 

Nagy Jánosné, „Marcsó néni” 1978-ban, 31 éve csat-
lakozott az asszonykórushoz, és mára a kórus legerôsebb 
mozgatórugója, 10 éve a vezetôje. A Csata Táncegyüttes 
hagyományôrzô csoportjának is aktív tagja. A több évtizede 
fennálló csoportok mûködését, a népi hagyományok ápo-
lását ô is mindig szívügyének érezte.

Vidám természetével, tenni akarásával magával ragad-
ja a kórustagokat, mindig lehet számítani aktív részvételé-
re, együttmûködésére a hagyományôrzô rendezvényeken. 
Azon kevesek közé tartozik, aki még ismeri a régi szép nép-
mûvészeti motívumokat, és saját kezûleg készíti az isaszegi 
hímzett népviseleteket. Neki is köszönhetôen az Isaszegi 
Asszonykórus egy összetartó, sikeres közösség, akik szerep-
léseikkel öregbítik Isaszeg hírnevét. 

Nagy Jánosné példamutató tevékenységével méltán ér-
demelte ki az „Isaszeg mûvelôdéséért” kitüntetést.

  

Isaszeg Város Önkormány-
zatának Képviselô-testüle-
te Balázs István részére 
„Isaszeg sportjáért” kitün-
tetést adományozott az 
augusztus 20-i városi ün-
nepségen.

Balázs István az Isasze-
gi Sportegyesület intézôje. 
Az ô feladata a csapatok 
ügyes-bajos dolgainak in-
tézése. Kezeli a verseny-
zéshez szükséges doku-
mentumokat, figyeli azok 
érvényességeit. Sok eset-

ben tevôlegesen részt vesz a szakszövetségi ügyek intézésé-
ben. Minden mérkôzésen ott van, segíti az edzôk munkáját. 

Kapcsolatot tart más egyesületi vezetôkkel és a játékvezetôk-
kel. A hazai mérkôzéseken a belépôjegyek árusítása is az ô 
tennivalói közé tartozik, de részt vesz a rendezésben is. 

Több mint 40 éve dolgozik az isaszegi labdarúgásért, ô 
az Isaszegi Sportegyesület krónikása is, akinél évtizedek óta 
megtalálhatók a csapatok szereplésérôl szóló fontos doku-
mentumok. 

Balázs István a településen a labdarúgásért végzett ki-
emelkedô, hosszantartó, lelkiismeretes tevékenységéért ér-
demes „Isaszeg sportjáért” kitüntetésre.

  

Augusztus 20-án „Gyermekeink jövôjéért” díjat és ajándék-
csomagot nyújtott át a Szociális és Egészségügyi Bizottság el-
nöke Lakatos Ivettnek. A díj azon hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetû, illetve sajátos nevelési igényû, kiskorú 
tanuló számára adható, aki valamely mûvészeti ágban el-
ismerésre méltóan, kiemelkedôen, magas színvonalon ért el 
eredményt országos szintû versenyen.

Lakatos Ivett ci-
gány származású kis-
lány, a Damjanich Já-
nos Általános Iskola 
6.b osztályos tanulója, 
osztályfônöke pedig 
Verseczki Evelin. Na-
gyon szerény családi 
körülmények között él, 
hátrányos helyzetben.

Nagyon szép sike-
reket ért el tanév köz-
ben és év végén. Már 
az év elején kitûnt, 

hogy Ivett talpraesett, jó képességû kisdiák. Több ered-
ménnyel is dicsekedhet. Kétszer is volt versmondó verse-
nyen, másodszor az Országos Cigány Önkormányzat által 
szervezetten, ahonnan az elsô helyezettnek járó kupával és 
egy roma – magyar képes szótárral érkezett haza, amelyet 
jogos büszkeséggel mutatott meg mindenkinek. Szívesen 
énekelt, többször vett részt cigány táncokat bemutató elô-
adásokon is.

A Kereszténydemokrata Néppárt által szervezett Botond 
Nemzetközi Rajzpályázaton is indult, ahol munkája nívódíjat 
kapott a 420 rajz közül. Tanév végén a Damjanich Iskola Ala-
pítványa által a kimagasló tanulmányi eredményeket elérô 
tanulóknak kiírt pályázaton is a jó év végi eredményével és 
szorgalmával pénzjutalomban részesült.

Büszke lehet rá tehát a családja, az iskolája, a Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat és nem utolsósorban a város, ahol 
él. Példa lehet testvérei, diáktársai számára.

Reméljük, a jövôben is büszkélkedhetünk hasonló sike-
rekkel, hisz fontos, hogy legyenek ilyen példaképek a jövô 
nemzedékek számára.

Városi kitüntetések Szent István ünnepén
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A Dózsa György Mûvelôdési 
Otthon és Múzeum  
szeptemberi programja
Tervezett programkínálat:
Szeptember 12. 8.00–12.00: Babaruha börze. Jelentkezés: 

Laci Anna (20/391-6683)
Szeptember 12. 15.00-18.00: Rovásírás oktatás
Szeptember 17.: Rendhagyó zeneszoba a Haydn emlékév al-

kalmából
Szeptember 20.: Szüreti vigalom. Hagyományôrzô zenés szüre-

ti felvonulás. Este szüreti bál a mûvelôdési otthonban. Idén 
is várjuk a színes madárijesztôket a felvonulásra és a madár-
ijesztô-szépségversenyre.

Szeptember 21. 13.00–18.00: Véradás
Szolgáltatások:
Szeptember 7. 18.00: KRESZ tanfolyam jelentkezés és tájékoz-

tatás.
Szeptember 14. 11.00–13.00: A.S.A ügyfélszolgálat a Mûvelô-
dési Otthon elôterében.
Csoportjaink fellépései:
Szeptember 26.: Népi Ízek Fesztiválja – Corvin Mûvelôdési Ház 

(Csata Táncegyüttes)
Kiállítások:
Szeptember 7–18.: Haydn kiállítás 
Szeptember 20-tól: Szüreti kiállítás
Isaszeg Városát mutatják be a mûvelôdési otthon dolgozói 
szept. 4–6. között a Népligetben tartandó Szeptemberfeszt, illet-
ve a szept. 12-i gödöllôi Civil Utca rendezvényeken.
Szeptembertôl újra várjuk az érdeklôdôket tanfolyam-
jainkon, foglalkozásainkon.
Minden hétfôn Baba–mama klub 10–12-ig a Mûvelôdési Ott-

hon tükrös termében. Elsô alkalom: Szeptember 7. Klubve-
zetô: Laci Anna (20/391-6683)

Keddenként Örömtánc este 20 órától a nagyteremben.
Minden második kedden 18–20-ig Gyöngyékszer-készítô klub 

az elôtérben. Elsô alkalom: szeptember 1.
Kedden 19.30-tól és pénteken 17 órától Tori judo klub a tükrös 

teremben.
Szerdán 17.30 órai kezdettel Jóga, 19.30-tól Tai chi.
Zenebölcsi pénteken 10.00–10.30-ig. (6 hónapostól 3 éves 

korig, min. 10 fôvel, elôzetes jelentkezéssel: 30/648-45-12, 
csabaorosz@yahoo.com) Elsô alkalom: szept. 11.

Hétfô, kedd, csütörtök és péntek esténként a megszokott rend-
ben folytatódnak a Csata Táncegyüttes próbái.

Most indul! A Caribian Salsa Klub szeretettel vár minden 
érdeklôdôt a mûvelôdési otthonban. Információ: 20/392-
7104 (Viola). A részletes órarendet szeptember elejétôl te-
kinthetik meg a www.caribiansalsa.hu honlapon.

Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklôdni a Mûvelôdési 
Otthon irodájában a 28/582-055 vagy a 28/582-056 telefonszámon, 
az isaszegmuv otthon@citromail.hu címen valamint a www.dozsamu-
votthon.atw.hu weboldalon is lehet.
A programok változtatásának jogát fenntartjuk!

Puszták Népe Lovasviadal 
Isaszegen

2004-ben Balla Zoltán döbbent 
rá, hogy éledô lovas társadal-
munknak a magyarság nemzeti 
érzését növelve szüksége van 
olyan lovasjátékra, amely eleink 
harci mûvészetét, harcjátékai-
nak gyakorlását példázza, és hi-
telesen, korhû módon tanítja és 
mutatja meg az utókor számá-
ra. Összeállított egy feladatsort, 

amelyet az Isaszegi Egyesület tovább bôvített.
2009 augusztusában ismét megrendezte a Szent 

Márton Lovas Hagyományôrzô Egyesület Isaszeg Pap-
hegy mellett, Andrásfalván ezt rangos lovas versenyt és 
bemutatót több kategóriában, ami családi rendezvény 
is egyben.

A lovasverseny – ahol minden egyes versenyzônek 
korhû ruházatban és felszereléssel lehet csak rajthoz 
állni – valamennyi versenyfordulóját Isaszeg szülötte, 
Palánkai József nyerte meg az idén kimagasló teljesít-
ménnyel.

A résztvevôk „har-
cos”, „levente” és „pu-
lya” kategóriákban mér-
ték össze tudásukat a 
különbözô nehézségi 
fokozatú pályán. Köz-
ben élô történelmi be-
mutatókat láthatott a 
közönség, amibe be-
vonták a gyermekeket: 
masírozhattak puská-
val, karddal igazi csá-
szárvadász ruhában, 
kovácsolhattak maguknak patkót a kovácsudvarban, 
harcolhattak egymás ellen egy igazi huszárkapitány ve-
zetésével, meghallgathatták Kerékgyártó László törté-
nelmi elôadását. Játékos családi gyalogos versenyszá-
mokat is bonyolítottak a rendezôk a nézôket bevonva. 
Az egész rendezvény ideje alatt kézmûvesek ejtették 
ámulatba a nézelôdôket, akik vásárolhattak magyar mo-
tívumokkal díszített pólókat, ruhákat, csecsebecséket. 
A gyerekek örömére játszóház mûködött, ahol a legegy-
szerûbb természetes anyagokból készült népi játékokkal 
játszhattak. Köszönet az alapanyagért és az elômunkála-
tokért Toma Tamásnak. A rendezvény saját erôbôl jött 
létre, Klincsek Attila önkormányzati képviselô támogatta. 
Köszönet érte. Amennyiben felkeltettük érdeklôdésüket, 
keressék az isaszegihuszar.hu honlapot www nélkül.

 Isaszegi Szent Márton  
Lovas Hagyományôrzô Egyesület
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Felnôtt 
mérkôzés

Ifi
mérkôzés

Kezdési ideje

01. forduló – aug. 16. Isaszeg – Dunakeszi 17:30 15:30

02. forduló – aug. 23. Dunabogdány – Isaszeg 17:30 15:30

03. forduló – aug. 30. Isaszeg – Perbál 17:30 15:30

04. forduló – szept. 06. Pécel – Isaszeg 16:30 14:30

05. forduló – szept. 12. 
(szombat)

Isaszeg – Solymár 16:30 14:30

06. forduló – szept. 20. Dány – Isaszeg 16:00 14:00

07. forduló – szept. 27. Isaszeg  – Verôce 16:00 14:00

08. forduló – okt. 04. Aszód – Isaszeg 15:00 13:00

09. forduló – okt. 11. Isaszeg – GEAC 15:00 13:00

(Ebben a fordulóban az ifi csapat ellenfele Tura csapata lesz.)

10. forduló – okt. 18. Pomáz – Isaszeg 14:30 12:30

11. forduló – okt. 25. Isaszeg – Pilisszentiván 13:30 11:30

12. forduló – nov. 01.
Isaszeg – Tinnye  
(csak ifi mérkôzés)

11:30

13. forduló – nov. 08. Piliscsaba – Isaszeg 13:30 11:30

14. forduló – nov. 15. Isaszeg – Mogyoród 13:30 11:30

15. forduló – nov. 22. Kisnémedi – Isaszeg 13:00 11:00

Ligeti László, I.S.E. elnök

Karate Egyesület alakult Isaszegen

A GENKI Wado Karate és Szabad-
idôsport Egyesület 2009. április 
1-jén tartotta meg alakuló közgyû-
lését lelkes isaszegi karatékák és 
szülôk részvételével. A Pest Megyei 
Bíróság 2009. 07. 16-án az egye-
sület társadalmi szervezetként való 
nyilvántartásba vételét elrendelte.

Egyesületünk az eddigi legma-
gasabb létszámmal, 20 fôvel képvi-
seltette magát az idei Wado Karate 
Edzôtáborban Gyomaendrôdön jú-
nius 15–21 között. A tábor remek hangulatban telt, a karatékák sokat fejlôdtek a 
napi három edzésen. Az edzôtábor végén Dan-kollégium elôtti övvizsgára került 
sor, ahol a karatékák számot adhattak egyre gyarapodó tudásukról.

A GENKI WKSZE sikeres vizsgát tett karatékái: 10. kyu fokozatra: Bezák 
Tamás, Bodó Richárd, Jarábik Dávid és Tóth Máté. 9. kyu fokozatra: Hajdu 
Levente és Képes Bence. 8. kyu fokozatra: Hajdu Bence Zsolt, Képes Edina 
(dicsérettel), Plachi Bálint, Urbán Dániel és Varga Réka (dicsérettel). 7. kyu 
fokozatra: Bagdány Attila, Dobai Eszter, Papp Gabriella (dicsérettel) és Var-
ga Gábor.

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt isaszegi edzéseinken szeptembertôl. 
További információk egyesületünkrôl a www.genki.hu oldalon.

Jakab Attila, 2˚dan, GENKI WKSZE elnöke

Gódor Ádám az év 
legjobb ifjúsági  
labdarúgója

Augusztus 20-án, a sportpályán tartott 
városi ünnepség keretében immár tized-
szer került átadásra az év legjobb isasze-
gi ifjúsági labdarúgóját megilletô Szend-
rô János-díj. A kitüntetés Szendrô János 
(1909–1994) nevét viseli, aki több mint 
ötven évig volt az 1911-ben alapított isa-
szegi sportkör labdarúgó szakosztályának 
vezetôje illetve elnökségi tagja. 1933-ban 
ô hozta létre az addig csak felnôtt labdarú-
gókat szerepeltetô egyesületben az ifjúsági 
csapatot. Társadalmi munkájának elisme-
réséül Isaszeg Önkormányzati Képvise-
lô-testülete 1999-ben Isaszeg Sportjáért 
posztumusz kitüntetésben részesítette. 
Fiai, Szendrô Péter és Dénes 2000-ben 
hozták létre édesapjuk emlékének adózva 
a róla elnevezett díjat, melynek keretében 
minden év augusztus 20-án – a sportkör 
vezetôségének és edzôjének javaslatára – 
az elôzô bajnoki év legjobb ifjúsági labda-
rúgóját oklevéllel, futballista makettel és 
pénzjutalommal honorálják.

A díjat 2000-tôl kezdôdôen Mono-
ri Tamás, Magyari Zoltán, Tóth Péter, 
Tóth Pál, Valachi Csaba, Risch Balázs, 
Bohács Ádám, Gódor Attila, Valachi Ta-
más és most Gódor Ádám érdemelte ki. 
Gódor Ádám – aki az elismerést Szend-
rô Dénestôl vehette át – a gödöllôi szak-
munkásképzô iskolában autószerelônek 
tanul. Korábban már több évig az isaszegi 
SE serdülô csapatában is jól szerepelt, az 
elmúlt bajnoki évben pedig beálló közép-
pályásként az ifi együttesben nyújtott ki-
emelkedô teljesítményt.

a szerk.

Sporthírek

Az Isaszegi SE megyei I/B osztályában szereplô 
felnôtt és ifjúsági labdarúgó csapatainak 2009. 
ôszi programja:
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helyen isaszegen

autós iskola
Az akkreditált Bag Band Bt.

Továbbra is korrekt elméleti és gyakorlati képzéssel
„Sm”, „A1”, „A” és „B” kategóriákban tanfolyamot indít

szeptember 24-én (csütörtökön) 
és október 15-én

a vállalkozók házában (Isaszeg, Rákóczi u. 12.)

17.00 órai kezdettel.
Jelentkezni lehet:

A helyszínen a tanfolyam indításakor, valamint
Fekete gábor oktatónál, telefon: 20/325-8865

Palaga Mariann szervezônél, telefon: 28/632-871, 30/285-0757
isaszeg, ady endre utca 13.

új

Nyilv. szám: 13-0386-04 www.bagband.hu Akkr. lajstromszám: 1245

T

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

Telefon: 20/353-4547 • e-mail: szeredil@t-online.hu

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

Kedd, csütörtök: 18–20 óráig
(sürgôs esetben hétvégén és ünnepnapon is)

igény eSetén házhoz iS megyek

homoki és társa Jármûvezetô-képzô kft.
Gödöllô, Vasútállomás • tel./fax: 28/413-866 • mobil: 30/977-8800
Nyilvántartási szám: 13-0091-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-0084

Tanuljon nálunk vezetni!
Személygépkocsi-vezetôi és motoros tanfolyamot indítunk

SzámÍtÓgéPeS gyAkoRLáSSAL

MINDEN HÓNAP ELSÔ HÉTFÔJÉN 
2009. szeptember 7-én és október 5-én 18 órakor. 
helyszín: Isaszeg, Mûvelôdési Otthon.

Felvilágosítás és részletes információ: kôrösi József szakoktatónál a 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!

20/851-4368 · la4@la4.hu

LA4 Média Kft.
Isaszeg, Vörösmarty u. 5.

www.la4.hu

minden, ami nyomda
Szórólapok, plakátok,  

névjegykártyák stb. kivitelezése  
rövid határidôvel, kedvezô áron.

Traffipax információ  
2009 szeptember hónapra
02: Gödöllô
03: Nagytarcsa, Kerepes
04: Mogyoród, Kistarcsa
05: Csömör, Kerepes
06: Gödöllô
07: Pécel
08: Isaszeg
09: Dány, Valkó
10: Vácszentlászló, 
 Zsámbok
11: Gödöllô
12–13: Isaszeg, Pécel
14: Mogyoród, Kerepes

15: Csömör, Kistarcsa
16: Kerepes, Mogyoród
17–20: Isaszeg, Pécel
21: Gödöllô
22: Nagytarcsa, Kistarcsa
23: Kerepes, Mogyoród
24: Pécel
25: Isaszeg
26–27: Gödöllô
28: Valkó, Dány
29: Mogyoród, Kistarcsa
30: Csömör, Kerepes
31: Gödöllô

Állatorvosi ügyelet 
2009 szeptemberében

IX. 5–6.:
Dr. Szeredi Levente

20/353-4547
Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13. 

IX. 12–13.:
Dr. Almási Csaba

30/349-2166
Csömör 

IX. 19–20.:
Dr. Mile Attila

30/986-2643
Pécel, Kálvin tér 2.

IX. 26–27.:
Dr. Rédling Tibor

30/966-8415
Kistarcsa, Váczi M. u. 2. 

Sajtóközlemény

A Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság Bûnügyi Osztálya el-
járást folytat emberölés bûntettének megalapozott gya-
núja miatt – ôrizetbe vételük mellett – M. Dániel 23 éves 
szigetcsépi, P. Viktor Zoltán 23 éves gödöllôi, valamint B. 
Zoltán 43 éves isaszegi lakosok ellen.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsí-
tottak 2009. július 10–11. közötti idôben bementek egy 
78 éves, idôs asszony isaszegi otthonába, az ott egyedül 
tartózkodó sértettet bántalmazták, majd különféle éksze-
reket tulajdonítottak el. Az asszony néhány nappal késôbb 
a kórházban belehalt sérüléseibe.

A helyszíni szemle során a technikusoknak sikerült 
olyan nyomokat rögzíteni, melyek vizsgálata alapján az 
igazságügyi szakértô beazonosította P. Viktor Zoltánt. 

Ôt és két társát az életvédelmi nyomozók a Gödöllôi 
Rendôrkapitányság munkatársai segítségével 2009. július 
30-án elfogták és elôállították. Az ellopott ékszerek jelen-
tôs része is megkerült. 

Az elkövetôk részletes beismerô vallomást tettek. 
A gyanúsítottakkal szemben PMRFK Bûnügyi Osztálya ja-
vaslatot tett elôzetes letartóztatásuk indítványozására az 
illetékes ügyészség felé.

Tekintettel az elkövetés módjára és motivációjára, az 
eljárást különös kegyetlenséggel, nyereségvágyból elkö-
vetett emberölés miatt folytatja az eljáró szerv. 

 Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság



VIII. évfolyam, 9. szám • 2009. szeptember 11

Hétközi és hétvégi  
összevont ügyeletek
2009. szeptember

01. Dr. Horváth Anna 16. Dr. Tordai Gábor

02. Dr. Eszlári Egon 17. Dr. Tordai Gábor

03. Dr. Tordai Gábor 18. Dr. Kürti József

04. Dr. Horváth Anna 19. Dr. Mészáros Zsolt

05. Dr. Mészáros Zsolt 20. Dr. Mészáros Zsolt

06. Dr. Mészáros Zsolt 21. Dr. Kürti József

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

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

09. Dr. Tordai Gábor 24. Dr. Tordai Gábor

10. Dr. Tordai Gábor 25. Dr. Horváth Anna

11. Dr. Horváth Anna 26. Dr. Eszlári Egon

12. Dr. Kürti József 27. Dr. Eszlári Egon

13. Dr. Kürti József 28. Dr. Kürti József

14. Dr. Horváth Anna 29. Dr. Horváth Anna

15. Dr. Kürti József 30. Dr. Eszlári Egon

2009. október

01. Dr. Tordai Gábor 05. Dr. Kürti József

02. Dr. Eszlári Egon 06. Dr. Horváth Anna

03. Dr. Horváth Anna 07. Dr. Eszlári Egon

04. Dr. Horváth Anna 08. Dr. Tordai Gábor

Dr. Eszlári Egon: Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288.
Dr. Horváth Anna: Botond utca 12. Telefon: 493-250, 
 mobil: 30/591-7086.
Dr. Tordai Gábor: Aulich u. 3. Telefon: 493-302.
Dr. Kürti József: Csata u. 2. Telefon: 495-238.
Dr. Mészáros Zsolt: Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288.
HéTKÖzI, HéTVéGI ORVOSI ÜGyELET TELEFONSzÁ-
MA: 70/387-2685
A hétközi ügyelet héfôtôl csütörtökig 1530-tól másnap reg-
gel 730-ig tart. Pénteken 1200-tól szombat reggel 730-ig. A 
hétvégi ügyelet szombat 730-tól hétfô 730-ig tart. Délutáni 
rendelés a mindenkori ügyeletes rendelôjében 1630–1730-ig.
Gyógyszertárak nyitvatartása szombat–vasárnap: 
Ezüstkehely Patika: páros héten 8–12 óráig,
Liget Patika: páratlan héten 8–12 óráig.
A MENTôK INGyENES HíVóSzÁMA: 104
Mobiltelefonról való hívás esetén: 28/420-844
HELyI RENDôRI ÜGyELET KÖzVETLEN ELéRHETô-
SéGE: 70/522-6517

Anyakönyvi hírek
a 2009. 07. 15 –  08. 15. közötti idôszak eseményeirôl

Születések:

Toronyi Réka Báthory utca 12.
Balogh Vanessa Dobó utca 39.
Bresztyenszki Bálint Külterület
Szabó Lajos  Béke utca 2/a
Csuka Petra Virág utca 8.
Németh Máté Esze Tamás utca 9.
Vidák Szalma  Dózsa György utca 7.
Kanalas Leila  Belsômajori utca 61.
Molnár Ádám  Batthyány utca 1.
Bertai Anna  Március 15. utca 27.
Szabó Noémi  Madách utca 21.
Hortobágyi Fanni Kertész utca 2.
Hegyi Lili Laura Szent László utca 4.

Házasságkötések:
Fehér Zsuzsanna Piroska és Dobondi Sándor
Zsíros Nikoletta és Salánki Gábor

50 év egymás szeretetében:
Gallai Ferenc és Paszternák Erzsébet 1959. 06. 06-án 
kötöttek házasságot, és a Nagy Sándor utca 71. szám alatt 
élnek.
Aszódi Márton és Sári Mária 1959. 08. 15-én kötöttek há-
zasságot, a Deák Ferenc utca 23. szám alatt élnek.
Hajdu István és Zentai Erzsébet 1959. 08. 22-én kötöttek 
házasságot, a Templom utca 19. szám alatt élnek.

Halálesetek:

Kernács József (89) Nap utca 2/b
Halászi József (59)  Béke utca 17. 
Juhász Pálné Fekete Mária (82) Ady Endre utca 44. 
Fekete János (81)  Akácfa utca 9. 
Benedek János Károly (82) Nap utca 3/b
Hemberger József (78) Nap utca 3/b
Görbe László (49)  Nagyváradi utca 14.
Bene Sándor (79)  Kossuth L. utca 86. 
Hajdú János Gáspár (81) Nagy Sándor utca 44.
Szénási Sándorné Mayer Erzsébet Irén (61) 
 Martinovics utca 8. 
Hrustinszki István (61)  Dózsa Gy. utca 5.
Lázár Andrásné Zentai Veronika (78) 
 Kossuth L. utca 38. 
Szungyi Géza László (66) Szent László utca 15. 
Holhós György (70)  Belsômajori utca 3/a
Selettye István (62) Nap utca 2.
Bóka Jenô (77) Kossuth L. utca 108. 
Bátori Jánosné Szántai Erzsébet (89)
 Jegenye utca 4.
Bencsik Miklós József (68) Rét utca 16. 

Abdelhamid Mohamedné, anyakönyvvezetô

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Görbe László temetésén 
részt vettek, gyászunkban együttérzésüket kifejezték, sírjára virágot 
helyeztek.

Felesége 
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Augusztus elején tíz napot magánúton Erdélyben töltöt-
tünk családjainkkal. Útitervünket úgy igazítottuk, hogy részt 
vehessünk városunk testvértelepülése, Csíkkozmás legna-
gyobb ünnepségén. Augusztus elsején emlékeztek meg az 
1848–49-es szabadságharc egyik utolsó csatájában elesett 
hôsökrôl, akikrôl Kányádi Sándor idézett verssorai is szólnak. 
A zuhogó esô ellenére óriási tömeg gyûlt össze a Nyerges-
tetôn. Székelyföld három mai megyéjébôl, Hargita, Kovászna 
és Maros megyébôl érkeztek a résztvevôk. 

Szavakkal le nem írható az érzés, amely eltöltött ben-
nünket, amikor a Csíki hegyek között a sok száz torokból 
felhangzott a magyar Himnusz, vagy ahogyan ott is nevezik: 
Nemzeti Imádságunk. 

Nagyon megható, igen szép, hosszú, színvonalas volt a 
mûsor, amely után megkoszorúztuk a hôsök tiszteletére állí-
tott emlékmûvet.

„Nem tud róluk a nagyvilág, hôstettükrôl nem beszélnek,

Hírük nem ôrzi legenda, dicsôítô harci ének,

Csak a sírjukon nôtt fenyôk, fönn a tetôn, a nyeregben,

S azért zöldell az az erdô egész Csíkban a legszebben.”

Kovácsné Halomházi Zsuzsanna 
és Könczöl Gábor, képviselôk

Augusztus közepére Lengyelországba, testvértelepülésünkre 
kapott meghívást az Isaszegi Asszonykórus. Dr. Sławomir 
Serafin, bojanówi polgármester kezdeményezte a Testvérte-
lepülések I. Fesztiválján az invitálást az ottani „Mézes Napok” 
rendezvényre, amely a méztermelés és -fogyasztás jegyében 
zajlott. Szívélyes fogadtatásban, igazi vendéglátásban volt ré-
szünk. A környék nevezetességeit is megmutatták – többek 
között a Potoczki kastélyt, az orchidea házat –, amelyek na-
gyon emlékezetesek maradtak számunkra. 

A többnapos rendezvény során az asszonykórus vasár-
nap szerepelt. Délelôtt a bojanówi kápolnában gyönyörû 
Mária-énekeket adtak elô. Az ottani szokások szerint az új 
kenyér ünnepi szentmiséjén az erre az alkalomra készített 

különleges koszorúkat szentelték meg. A mise után a községi 
sportpályán az ünnepélyes megnyitást követôen az elsô fel-
lépôk voltak az asszonyok, akik magyar népdalokat adtak elô. 
A sikerüket csak fokozta az öltözékcsere utáni kánkán-tán-
colás, amit hatalmas üdvrivalgás követett. Szívesen néztük 
végig mi is a lengyel csoportok színpadi szerepléseit. 

Egy napot eltöltött velünk Hatvani Miklós polgármester 
és Pénzes János alpolgármester. Polgármester urat felkérték 
szólásra, így kifejezhette örömét a bojanówiakkal kialakult, 
élô barátságról, hiszen már több csoport, delegáció, magán-
ember látogathatott el egymás településére a megismerke-
dés óta.

Kedves búcsúzkodás után indult haza az Asszonykórus 
másnap, örömöt hagyva a vendéglátók, és boldogságot a 
saját lelkükben.

Magdalena Dąbrowska-Jakócs

A Nyergestetôn így ünnepeltek

„Mézes Napok” Bojanówban


