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Hangversenykórus lett a Gaudium Carminis
Az isaszegi Gaudium Carminis 
fesztiváldíjas nôi kamarakórus 
közel két évtizede mûködik. Re-
pertoárja világi és egyházi több-
szólamú mûvekbôl tevôdik ösz-
sze, ezen belül a gregorián ének 
megszólaltatása kiemelt szere-
pet kap. Jó hangulatú próbáin 
és fellépésein egyházi és világi 
mûveket, népdalokat énekel, 
egyházi szolgálatot lát el misé-

ken, református istentiszteleteken. Közremûködik a váro-
si ünnepségeken, kórustalálkozókon, az Isaszeg Mûvészeti 
Alapítvány rendezvényein, valamint rendszeresen részt vesz 
a Gregorián Társaság által szervezett schola-találkozókon. 
Augusztusban elnyerték a „hangversenykórus” elismerô cí-
met, amely a kórusok esetében igen magas rangot jelent. 
Az Öregtemplomban adott komolyzenei hangversenyük volt 
egyben a minôsítésük alkalma is az Isaszegi Mûvészeti Na-
pok rendezvényen. A csoport mûvészeti vezetôje Surmann 
Mária énekmûvész, a budapesti Kodály Zoltán Magyar Kó-
rusiskola tanára, akivel ebbôl az alkalomból beszélgetünk.

– Mikor alakult a kórus, kik a tagjai?
– A kórus 19 éve mûködik. 1990-ben alakult, tagjai egye-

dülálló és két-, háromgyermekes, családos hölgyek sokféle 
végzettséggel. Jelenleg 13 fô énekel velünk.

– Milyen lépcsôfokai voltak az eddig megtett útnak?
– Elôször az arany-, majd – ahogy a repertoárunk bôvült, 

szerepléseink száma nôtt – két ízben a fesztiválkórus minô-
sítést nyertük el.

– Mit jelent a csoport számára a legújabb elismerés? 
– A kórus tagjai nagyon örültek a hangversenykórus mi-

nôsítésnek, hiszen amatôrök vagyunk, nem zenészek. Így a 
heti két próba – volt, amikor többet, de volt olyan is, hogy 
kevesebbet tudtunk ráfordítani, ez a szereplésektôl is füg-
gött – komoly igénybevétel a munka és a család mellett. 
Nagy köszönettel tartozunk az isaszegi Gábor Dénes Oktató-
központ alapítványának, mert anyagi támogatásával ezen a 
nyáron Béren kórustábort tudtunk tartani, ahol napi 5 órás 
énekléssel készülhettünk az augusztusi minôsítô koncertre.

– Mik a közeljövô tervei Surmann Máriának és az 
énekkarnak?

– Legközelebbi szereplésünk október 3-án Válon lesz a 
mûvelôdési házban, majd 10-én Vácott a székesegyházban 

énekelünk. November 28-án az isaszegi mûvelôdési otthon-
ban tartjuk a minden évben megrendezendô éves koncer-
tünket, melyen négy vendégkórus szerepel majd, és a Klap-
ka általános iskola énekkara, amelyet Bene Sándorné – aki 
kórusunkban is sokszor segít a fellépéseinken – vezényel. 
Mindenkit nagy szeretettel várunk!

Nagyon szeretnénk, ha a kórusunk tovább bôvülne, akár 
férfitagokkal is, így színesedne a repertoárunk. Azt kívánom, 
hogy mindig legyenek 
ilyen jó hangulatúak a 
próbák, egymás sze-
retete, megértése, 
barátsága így ma-
radjon. Terveink kö-
zött szerepel, hogy 
önálló verses-zenés 
esteket rendezzünk. 
Hallgassanak sokan 
bennünket, minden 
felkérésnek örömmel teszünk eleget. Szeretnénk, hogy a kó-
ruséneklésünk mindig magas színvonalú legyen. 

A zsûri elnöke, Anker Antal értékelésében kihangsúlyoz-
ta: „A kórus úgy megjelenésében, mint a mûvek tudásá-
ban meggyôzô volt. Amatôr mivoltától elvárható szint fe-
lett teljesített.” Igen, nagyon szép volt! Gratulálunk ebbôl az 
alkalomból a Gaudium Carminis Kamarakórus minden tagjá-
nak, külön Surmann Mária karvezetônek. Kívánjuk a további 
elôrelépést, sok-sok itthoni és netán külföldi – testvértelepü-
lési – vendégszereplést és vágyaik teljesülését.

Dr. Székelyné Opre Mária
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Egy régi álmunk válik valóra és teljesül a Damjanich János 
Általános Iskola felújításával és az új rész megépítésével. Ar-
ról már tájékoztattuk korábban az olvasókat, hogy a felújítás-
ra és bôvítésére elnyert pályázatra a kivitelezôt nem sikerült 
az elsô pályáztatási körben kiválasztanunk. A júliusi ülésen a 
törökbálinti Revcolor Kft. ajánlati árát fogadta el a Testület, 
akik végzik az iskola felújítási és építési munkálatait. Az elsô 
árajánlatoknál közel 140 millió forinttal kevesebb volt az ô 
ajánlatuk. Ez a kedvezô pénzügyi ajánlat a törvényesség be-
tartásával volt elérhetô, ami újabb közbeszerzési eljárást igé-
nyelt, és emiatt idôben eltolódott az építkezés megkezdése. 

A munkaterület átadására 2009. augusztus 3-án került 
sor. Azóta párhuzamosan folyik az új épület alapozása és a 
régi szárny felújítása. Mind a régi épület bontási, mind az új 
épület kitûzési munkái során felmerültek olyan problémák, 
amelyek elôre nem voltak láthatóak. Az 1905-ben épült is-
kolában katasztrofális állapotok tárultak fel a kivitelezô és 
elôttünk. Úgy a fûtés, mint a nyílászárók, a víz- és villany-
vezetékek javítására, cseréjére szükség van, tehát többlet- és 
pótmunkák is adódnak menet közben. A tervek szerint a régi 
épületben a tantermek kialakításához számos régi falazat el-
bontása vált szükségessé, amihez statikus szakvéleményét 
is kérni kell.

A kitûzés során több probléma is felszínre került. A kerí-
tés nyomvonalán, mint az késôbb kiderült, a Gábor Dénes 
Oktatóközpont áramellátását biztosító ELMÛ kábelt találtak. 
A kábel létérôl sem az intézmény, sem a hivatal nem tudott, 
az ingatlan tulajdoni lapján nem szerepel. A probléma ren-
dezése közel egy hetet vett igénybe, amikor az új épület alá 
esô kábelszakaszt az ELMÛ a telekhatáron kívülre helyezte, 
aminek a költségeit az oktatóközpont finanszírozta. 

Szintén a kitûzést megelôzô talajmechanikai fúrások so-
rán derült ki, hogy a csapadékvizet elvezetô Szent György 
vízfolyás – amely az iskola területén halad keresztül a terv 
szerint egyenes vonalban – elágazik az új épület alatt, így köt 
ki a Madách utcai csapadékvíz árokban. Ezt az ágat be kellett 
tömedékelni, és az épületet kikerülve a késôbbiekben új el-
vezetôt kell építeni.

Még egy komoly gond adódott az épület kitûzése során. 
Az építési koordináták megadásakor derült ki, hogy az épület 
tervezésekor az 1905-ben rögzített földhivatali adatot vették 
figyelembe, így az új épület jókora része kikerül közterületre. 
Ezért a régi épülethez kellett az új épület kitûzését igazítani, 
ami miatt az új épület jelentôsen hátrább került az ingatla-
non, tehát a meglévô sportpálya és a színpad (ciszterna) 
építményt el kellett bontani. Az épület helyének változása 
miatt az új épület sarka a szomszédos ingatlanhoz olyan kö-

zel került, hogy a tûzrendészeti szempontból elôírt körbejár-
hatóság nem teljesíthetô. Vélhetôen a szomszédos, 2490/2 
helyrajzi számú ingatlan hátsókerti részébôl területrész meg-
vásárlására kerülhet sor.

Sokkal több a probléma, mint amire számítottunk, de úgy 
gondoljuk, hogy most kell mindent rendbe tenni, még ak-
kor is, ha ez kellemetlenséget jelent a tanítás szempontjából. 
Sajnos csúszik az elôre be nem tervezhetô munkák miatt az 
építkezés. Nem lesz könnyû ez a néhány hónap sem a gye-
rekeknek, sem a pedagógusoknak, de a türelem meghozza 
gyümölcsét, hiszen egy modern, szép, minden igényt kielé-
gítô, komfortos iskolában folyhat majd a tanítás. Városunk 
életében ritkán adódik iskolaépítési lehetôség, amit vétek lett 
volna nem kihasználni, ezért a beruházás befejezéséig min-
denkinek a megértését kérem. Amit elhatároztunk, véghez-
visszük, s amit ígértünk, teljesítjük, a fejlesztések folytatódnak 
városunk fejlôdése érdekében.

A munkák állásáról, elôrehaladtáról folyamatosan be fo-
gunk számolni az újság hasábjain és a helyi televízióban. 
Megköszönöm Everling Róbert alpolgármesternek, Könczöl 
Gábor és Klincsek Attila képviselôtársaimnak, a Polgármes-
teri Hivatal dolgozóinak, különösen Padányi József osztály-
vezetônek, Koháry Orsolya iskolaigazgatónak az építkezés-
re való folyamatos odafigyelést. Kértem képviselôtársaimtól 
minden beruházás esetében a közös bejárást, szemlét, hogy 
ezáltal is segítsük észrevételeinkkel a munkálatokat.

Hatvani Miklós, polgármester

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

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.

Építjük az iskolát
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Tájékoztató 
a Képviselô-testület 2009. szeptemberében megtartott ülésérôl

• Tudomásul vette a Testület a két ülés között történt fon-
tosabb eseményekrôl, intézkedésekrôl szóló polgármes-
teri tájékoztatót, a megtett intézkedéseket jóváhagyta.

• Elfogadták az önkormányzat 2009. évi költségvetésének 
féléves helyzetérôl szóló beszámolóját, a 2009. évi költ-
ségvetés módosításáról szóló szöveges elôterjesztést, és 
elrendelték a 2/2009. (02. 20) költségvetésrôl szóló ren-
delet elôirányzat változásainak módosítását.

• A Polgármesteri Hivatal és az általa fenntartott költség-
vetési intézmények – Bóbita Óvoda, Hétszínvirág Óvoda, 
Damjanich János Általános Iskola, Klapka György Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Dó-
zsa György Mûvelôdési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely, 
Jókai Mór Városi Könyvtár, „Segítôkéz” Családsegítô- és 
Gyermekjóléti Szolgálat – alapító okiratait módosította a 
Testület a törvényi elôírásoknak megfelelôen. Ehhez kap-
csolódóan minden intézménynek módosítania kellett a 
Szervezeti és Mûködési Szabályzatát is. 

• Tudomásul vette a Testület az intézmények nyári kar-
bantartási munkálatainak elvégzésérôl szóló beszámolót. 
A 2009. évben kiírt nyári karbantartási munkálatok, me-
lyekre külsô vállalkozókkal szerzôdést kötöttek, határidôre 
elkészültek. 

• Elfogadta a Testület a folyamatban lévô beruházásokról 
szóló beszámolót. (Damjanich János Általános Iskola fel-
újítása és bôvítése [KMOP-4.6.1/B-2], Isaszeg Szennyvíz-
telep fejlesztése [KEOP-7.1.2.0-2008-0197], A város 16 
közútjának szilárd burkolattal történô ellátása)

• A Bóbita Óvoda vezetôjének – Tóth Józsefné – közal-
kalmazotti jogviszonya nyugdíjba vonulás miatt kérésére 
2010. március 31-ével megszüntetésre kerül. A vezetôi 
feladatok ellátásával az óvodavezetôi pályáztatási eljárás 
befejezéséig Szabóné Kiss Mártát, a jelenlegi vezetôhe-
lyettest bízták meg.

• Közös pályázati részvételrôl szóló beszámolót fogadott 
el a Testület Zselíz (Szlovákia) és Isaszeg vonatkozásá-
ban, amely szerint Isaszeg Zselízzel közösen vesz részt a 
határmenti települések részére kiírt pályázatokon, Zselíz 
vezetô, Isaszeg partner pályázóként. A Testület a pályázati 
önerô összegét összesen tízmillió forint keretösszegben 
határozta meg. Az egyes pályázatok vonatkozásában a 
pályázati önerô aránya a pályázaton elnyerhetô összeg 
15%-át nem haladhatja meg.

• Csatlakozott a Testület a szociálisan rászoruló fiatalok 
számára létrehozott BURSA-HUNGARICA Felsôoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójának 
„A” típusú rendszeréhez. A csatlakozáshoz szükséges ön-
részt 2,5 millió Ft erejéig biztosítja a 2010. évi költség-
vetés szociális kerete terhére.

• A Testület támogatja az Isaszegi Horgász Egyesületnek a 
2009. év II. félévére fizetendô bérleti díj elengedésére 
irányuló kérelmét azzal a kikötéssel, hogy az elengedett 

bérleti díjnak megfelelô összeggel számoljon el az érték-
növelô, tulajdont megóvó beruházásról.

• Klincsek Attila önkormányzati képviselô lemondott 
2009. szeptember havi tiszteletdíjának felérôl, amit át-
csoportosított a Testület az Isaszegi Szent Márton Lovas 
Hagyományôrzô Egyesület számára, az Ôszi Hubertus 
Vadászlovaglás rendezvény lebonyolítására.

A soron következô képviselô-testületi ülést 2009. 
október 15-én 16.00 órai kezdettel tartjuk a Polgár-
mesteri Hivatalban, amelyre tisztelettel meghívjuk az 
érdeklôdôket.

Szilárdi László,  
az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke

A szennyvíztelep fejlesztése 
pályázat megvalósulásáról

A kétfordulós pályázat elsô fordulójának keretében a beru-
házás elôkészítési feladatai kerültek elvégzésre, amelynek le-
záró fejezete a szennyvíztisztító vízjogi engedélyes terve volt. 
Az engedélyezett tervek alapján került összeállításra a pá-
lyázat második fordulós anyaga. A támogatási szerzôdésben 
meghatározott útvonalterv szerint a közbeszerzési eljárások 
lefolytatásra kerültek. Az eljárás nyertesei a részfeladatok 
végrehajtását megkezdték, amelyek közül a mai napig több 
is befejezôdött, mint például a befogadó terhelhetôségi vizs-
gálat és a területelôkészítési feladatok. 

A hátralévô feladatok az ütemtervnek megfelelôen ké-
szülnek, havonta kerülnek megtartásra projektmegbeszé-
lések, melyen az aktuális helyzetértékelés megtörténik. Je-
lenleg a megvalósíthatósági tanulmány és költség–haszon 
elemzés készítésében mutatkozik némi csúszás, mivel a 
feladat nagymértékben összefügg a tervezési feladatokkal, 
a tervezés során kialakult adatok felhasználásával tud a ta-
nulmány készítôje megalapozott dokumentumot készíteni. 
Sajnálatosan ezt a tényt a támogatási szerzôdés útvonalterve 
nem vette figyelembe.

A támogatási szerzôdéshez képest a mai napig egy vál-
tozásbejelentés történt, mivel a projekt pénzügyi ütemezé-
se (a támogatási szerzôdés szerinti) nem vette figyelembe 
a közbeszerzések idôtartamát, emellett a fizetési határidôk 
módosítását kellett aktualizálni.

A támogatási szerzôdés elôírása volt, hogy a projekt 
helyzetérôl augusztus 28-ig elôrehaladási jelentést kell kül-
denünk a KvVM Fejlesztési Igazgatóság részére. A projekt 
elôrehaladási jelentés megküldésre került határidôre, amit a 
KvVM FI visszaigazolásával elfogadott, minimális, nem lénye-
gi korrekciós hiánypótlás elôírásával.

Padányi József, építésügyi és beruházási osztályvezetô



4 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Fókuszban a közfoglalkoztatás

A 2009. január 1-tôl beindult Út a munkához program célja, hogy 
komplex intézkedésekkel járuljon hozzá ahhoz, hogy a munkára 
képes, tartósan munkanélküli személyek fokozottabb mértékben 
vegyenek részt közfoglalkoztatási formában.

Az aktív korúak ellátására jogosultak közül a közfoglalkozta-
tásban vagy képzésben részt vevôket a Munkaügyi Központ ál-
láskeresôként veszi nyilvántartásba és velük megállapodást köt. 
A jogosultsági feltételek alapvetôen nem változtak, így annak a 
személynek, akinek munkanélküli járadék folyósítási idôtartama 
lejárt, vagy álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, 
illetve a Munkaügyi Központtal legalább egy évig együttmûködött, 
és keresô tevékenységet nem folytat, jogosulttá válik a rendel-
kezésre állási támogatásra, átkerülnek az önkormányzati szociális 
rendszerbe.

Az Út a munkához program kulcs-
eleme a közfoglalkoztatás megszer-
vezése, amely a települési önkor-
mányzatok feladata. Az aktív korúak 
ellátására jogosult személlyel közcélú 
munkára legalább évi 90 munkanap-
ra és legalább napi hat órai munka-
végzésre kell határozott idejû munka-
viszonyt létesíteni.

A munkavégzés idôtartamára 
munkabért kapnak, amelynek össze-
ge teljes munkaidô esetén nem lehet 
kevesebb a minimálbérnél. A köz-
foglalkoztatás ténylegesen felmerült 
személyi kiadásainak (munkabér és 
közteher) 95%-a igényelhetô a köz-
ponti költségvetésbôl, tehát nem az 
önkormányzat kasszáját terheli.

A közfoglalkoztatási program ak-
kor hatékony, ha az adott településen 
lakó tartós munkanélküliek szem-
pontjából speciális és helyi igények-
hez, lehetôségekhez, az érintettek ké-
pességeihez igazodik. 2009. március 
1-tôl a közfoglalkoztatásba bevont 

személyek száma 38 fô volt, ami júniusban 50 fôre bôvült. Jelen-
leg a közcélú foglalkoztatottak száma 41 fô, rendelkezésre állási 
támogatásban részesül 21 fô.

Közfoglalkoztatás keretében az intézményekben és a közterüle-
teken került sor munkavégzésre, a városi és a civil szervezetek ren-
dezvényeinek elôkészítésében, lebonyolításában és az utómunkák 
során. Szakképzettséget igénylô munkaköröket is ellátnak karbantar-
tási, lakatosipari munkák esetében.

A közcélú munkavállalókkal az önkormányzat, az intézmények 
vezetôi meg vannak elégedve, munkájuk eredményes, megbecsült 
és fontos. Nagy segítséget jelentenek a mindennapi munka el-
végzésében, továbbra is szeretnék foglalkoztatni ôket, számítanak 
munkájukra.

Polgármesteri Hivatal

Védendô fogyasztó
Védendô fogyasztóként a lakossági fogyasztót a föld-
gázkereskedôtôl és földgázelosztótól valamint az 
elektromos energiaszolgáltatótól különleges bánás-
mód és kedvezmények illetik meg. 

A védendô fogyasztókról szóló nyilvántartásba vé-
telt a fogyasztónak kell kérelmeznie. 

A nyilvántartásba vétel kétféle jogcímen történhet: 
szociálisan rászoruló fogyasztóként és / vagy fogyaték-
kal élô fogyasztóként. A kérelem benyújtásának fel-
tétele a szolgáltatók által kiküldött adatlap kitöltött és 
aláírt példányának, valamint az önkormányzat jegyzôje 
által leigazolt példányának az eljuttatása a szolgálta-
tókhoz. 

A kérelmezô által a személyes adataival kitöltött 
adatlapokat a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán 
kell leadni. A nyilvántartásba történô felvételrôl nyolc 
napon belül írásbeli értesítést küld a szolgáltató. A kü-
lönleges bánásmód és a kedvezmény ez után érvé-
nyesíthetô.

Szociálisan rászoruló fogyasztónak, illetve fogya-
tékkal élô fogyasztónak azt a természetes személyt 
kell tekinteni, aki vagy akinek a háztartásában élô sze-
mély megfelel a következô feltételeknek:
Szociális rászorultság szerint:
– idôs korúak járadékában részesül,
– aktív korúak ellátására jogosult,
– lakásfenntartási támogatásban részesül,
– ápolási díjban részesül,
– rendszeres gyer mekvédelmi kedvezményre jogo-

sult,
– otthonteremtési támogatásban részesült a támo-

gatás megállapításától számított három éven ke-
resztül, vagy

– nevelôszülô, hivatásos nevelôszülô, aki saját ház-
tartásában neveli a gondozásába helyezett átme-
neti vagy tartós ne velésbe vett gyermeket.

Fogyatékossága szerint:
 – aki fogyatékossági támogatásban részesül,
 – vakok személyi járadékában részesül, vagy
 – olyan személy, aki vagy aki után szülôje vagy eltar-

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

Ugyanazon fogyasztónak egyidejûleg csak egy fo-
gyasztási hely tekintetében adható ki igazolás. Egy 
fogyasztó egyszerre kérheti a nyilvántartásba vételét 
mind a földgáz-, mind az elektromos áram szolgál-
tatójánál a külön-külön kitöltött, és az önkormányzat 
jegyzôje által igazolt adatlappal.

Bôvebb információt a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálatán vagy a Szociális és Igazgatási Irodában 
kaphatnak az érdeklôdôk.

Polgármesteri Hivatal
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Pályázati felhívás

Isaszeg Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisz-
tériummal együttmûködve kiírja a 2010. évre a BURSA-HUN-
GARICA Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot a 
szociálisan rászoruló felsôoktatási hallgatók számára.

A BURSA-HUNGARICA Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
pályázatra Isaszeg önkormányzat területén állandó lakóhellyel ren-
delkezô, hátrányos szociális helyzetû felsôoktatási hallgatók jelentkez-
hetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidôn belül teljes idejû (nap-
pali tagozatos) felsôfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben vagy felsôfokú szakképzésben folytatják tanulmá-
nyaikat.

A pályázathoz szükséges nyomtatványok beszerezhetôk a Polgár-
mesteri Hivatal 8. számú irodájában, ahol bôvebb információval szolgál 
Pisiák Lászlóné irodavezetô, mint a pályázati kiírásért felelôs személy.
A pályázat kötelezô mellékletei:
– A felsôoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás.
– Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élôk egy fôre jutó havi 

nettó jövedelmérôl.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 30.

Polgármesteri Hivatal

A 2009/2010-es tanév  
legfontosabb idôpontjai 

A szorgalmi idô elsô tanítási napja: 2009. szeptember 1. (kedd), utolsó 
tanítási napja: 2010. június 15. (kedd). Az iskola utolsó, befejezô év-
folyamán az utolsó tanítási nap
– középiskolákban és a szakiskolákban: 2010. április 30., 
– szakiskolákban, szakközépiskolákban másfél, két és fél éves képzés-

ben tanulók részére: 2010. január 15. 
A szorgalmi idô elsô féléve 2010. január 15-ig tart. Az iskolák 2010. 

január 22-ig értesítik a tanulókat, illetôleg a kiskorú tanulók szüleit az elsô 
félévben elért tanulmányi eredményekrôl. 

Tanítási szünetek 
– Ôszi szünet: 2009. október 26–30. 

A szünet elôtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet 
utáni elsô tanítási nap november 2. (hétfô). 

– Téli szünet: 2009. december 23–31. 
A szünet elôtti utolsó tanítási nap 2009. december 22. (kedd), a szü-
net utáni elsô tanítási nap 2010. január 4. (hétfô).

– Tavaszi szünet: 2010. április 2–6. 
A szünet elôtti utolsó tanítási nap április 1. (csütörtök), a szünet utáni 
elsô tanítási nap április 7. (szerda). 

Érettségi vizsgák
Az október-novemberi vizsgaidôszak kezdete október 16. (elsô vizs-

ganap), a vége pedig november 27. (utolsó vizsganap). 
A május–júniusi vizsgaidôszak kezdete május 3. (elsô vizsganap), a 

vége június 25. (középszintû szóbelik utolsó vizsganapja). 
Polgármesteri Hivatal

Egészségügyi  
közlemények

A gödöllôi Tormay Károly Egészségügyi Központ 
felmondta az Isaszeg önkormányzatával negye-
dik éve hatályos megállapodást a vér-, vizelet- és 
egyéb laboratóriumi vizsgálatokra küldött minták 
helyben való átvételére vonatkozólag. A beuta-
lási rend értelmében az érvényes beutalóval 
rendelkezô isaszegi betegeket a jövôben a Gö-
döllô, Petôfi Sándor u. 1. szám alatti rendelô-
intézet laboratóriumában fogadják. 

Az egészségügyi intézmény Hatvani Miklós 
polgármester tájékoztatást kérô levelére a dön-
tést finanszírozási, gazdasági és szakmai okokkal 
magyarázta.

A Közép-magyarországi Regionális Egészségbiz-
tosítási Pénztár 2009. szeptember 7-ével meg-
nyitotta kistérségi ügyfélszolgálatát Gödöllôn, a 
Dózsa György út 13. I. emelet 110. szám alatt. 

 A következô ügytípusokban állnak az ügy-
felek rendelkezésére:
– Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása,
– EU-s nyomtatványok iránti igények átvétele,
– TAJ kártya kiadása,
– egészségügyi szolgáltatásra jogosultak beje-

lentésének átvétele,
– tartozásról szóló hatósági igazolványok (nul-

lás igazolás) kiadása,
– jogviszonyrendezés,
– pénzbeli ellátási igények átvétele.
Félfogadási idô: hétfôn és szerdán 8.00–15.00 
óráig. Az iroda élén Horváth Tibor fôosztályveze-
tô áll. Az ügyfélszolgálatok elérhetôségérôl, ügy-
félfogadási rendjérôl, az ügyintézés körérôl szó-
ló információk közvetlenül elérhetôek az alábbi 
internetcímen: www.oep.hu/ugyfelszolgalatok.

A gödöllôi kerületi állategészségügyi hatóság zár-
latot rendelt el Isaszeg közigazgatási területére 
a mézelô méhekre, azok termékeire, valamint a 
velük érintkezésbe került ragályfogó tárgyakra a 
nyúlós költésrothadás fertôzô betegség miatt.

A zárlat ideje alatt tilos a mézelô méhek, ter-
mékeik, a velük érintkezésbe került eszközök 
elszállítása, a méhek beszállítása. Vándorméhé-
szek letelepedése nem engedélyezhetô. A zárlat 
enyhítésérôl illetve feloldásáról a gödöllôi hivatal 
intézkedik. A városi zárlat alatt álló valamennyi 
méhészet méhcsaládját – nyúlós költésrothadás 
szempontjából – hatósági állatorvosnak vagy a 
méhegészségügyi felelôsnek meg kell vizsgálni.

 Polgármesteri Hivatal
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Szüreti vigalom

Szürethez kapcsolódó szokásokat, mint az egyik legjelentôsebb népi mula-
tozást már a XVI. századtól számon tartják Isaszeg környékén és az egész or-
szágban. A jó hangulatú együttlét, a közösségek együttes öröme 2009-ben is 
megadatott számunkra a szeptember 20-i szüreti felvonuláson, amelyet igazi 

városi mulatsággá tett a lakosság lelkes tá-
mogatása, segítôkészsége. Az ôszi kiállítás-
hoz rendkívül sok tárgyat és terményt hoz-
tak, a szüreti vigalomhoz kóstolóval járultak 
hozzá. A népes felvonulókat 26 ló, 6 lovas-
kocsi, 3 traktor, 5 kis-, 1 nagyteherautó va-
lamint egy gumikerekû kisvonat vitte végig 
az utcákon. Az érdeklôdést felkeltették a vá-
rosban több helyen elhelyezett óriásbábok, 
a repülô boszorkány és a részeges boros-
gazda. Az utcákon évek óta nem volt ilyen 
nagy érdeklôdés a színes szüreti felvonulás 
iránt. A két megállónál – a Szoborhegy alatt 
és a Tóth Árpád utcában – népes tömeg 
gyönyörködött a helyi és vendégegyüttesek 

produkcióiban. A vendégeket a jófajta borral, idei musttal, finom falatokkal a jelmezbe öltözött nyugdíjasok vidám csapata segítsé-
gével kínáltuk. A szüreti vigalomhoz kapcsolódó hagyományos szerepköröket idén Ecseri Gábor és felesége, mint bíró és bíróné, 
Grúber Zsolt kisbíróként töltötte be. A felhívásnak megfelelôen élô és készített madárijesztôk egyaránt részesei voltak a parádénak. 
A népviseletbe öltözött fellépôk bemutatkozását, felvonulását színesítették a helyi és a környékrôl érkezô lovasok. A délután folya-
mán gyerekek és szüleik kézmûves foglalkozásokon bizonyíthatták kézügyességüket. A süteménysütô versenyre pedig különlege-
sen mutatós és ízletes finomságokkal neveztek be a város lakói. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni támogatóink, segítôink közremûködését: Isaszeg Város Önkormányzata, Pol-
gárôrség, Rendôrség, Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre, Isaszegi Nyugdíjasok Önsegélyzô Klubja, Klapka György Álta-

lános Iskola és AMI, Szent Márton Lovas Hagyományôrzô Egyesület és vendég-
lovasaik, Állomási Fagyizó, Isaszegi Vízmû Kht., Piri–Guszti Virágbolt, Szolga és 
Marton Palackozott Italok Boltja, Zöld ABC, Ecseri Pálné, Fityus Istvánné, Kiss Attila, 
Kovács Attila, Ritecz György, Szabóné Ónodi Judit, Ambrusics Iván, Csontos Zoltán, 
Ecseri Csaba, Gódor János, Ragács János, Roznik Károly, Széplaki Ferenc, Szilágyi 
György, Tasák János.

A nap díszvendége Dr. Gerzanics Magdolna a Vass Lajos Népzenei Szövetség veze-
tôségi tagja külön kiemelte a kiváló szervezôi munkát és városunk lakóinak összetartását, 
amelyek nélkül nem sikerülhetett volna ilyen szépen az a nap.

Verseczkyné Sziki Éva igazgató és munkatársai

Az avar és kerti hulladék égetésérôl

Az alábbiakban részleteket közlünk Isaszeg Város Önkormányzat Képviselô-testületének 12/2009. (IV.17.) számú Az avar és 
kerti hulladék égetésérôl szóló rendeletébôl.

A lakosság egészségének és a levegô tisztaságának védelme érdekében a település teljes területén avart és kerti hulladé-
kot, szerves, és növényi hulladékot (pl. száraz falevelek, gallyak stb.) február 1. és április 15., valamint október 1. és no-
vember 30. között keddi és pénteki napokon 10.00–18.00 óra között szabad elégetni. Április 16. és szeptember 
30., valamint december 1. és január 31. között TILOS az égetés. Ünnepnapokon és helyi ünnepeken az egész 
településen tilos az égetés.

Az avar és kerti hulladék között kommunális vagy ipari eredetû hulladék nem égethetô. Különösen tilos a mûanyagok, a 
gumik, a vegyi anyagok és mindennemû ismeretlen összetételû anyagnak a település közigazgatási területén történô égetése. 
Szabálysértést követ el és 30 000 Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható, aki a rendeletben foglaltakat megszegi.

Polgármesteri Hivatal
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Ünnepi istentiszteletre gyûlt össze az isaszegi református 
egyház 2009. szeptember 20-án. Hatvan esztendeje épült 
meg a Szabadságtörekvések emléktemploma, a város máso-
dik legnépesebb gyülekezetének otthona. A jeles eseményre 
a hívek adományaiból és önkéntes munkájával megújult a 
templom elôtere, fô hajójába szebb szônyegek kerültek, par-
kolóhelyét, belsô járdáját, lépcsôjét is kicsinosították.

Isten zsúfolásig 
megtelt házában a 
hálaadó igét Dr. Bo-
gárdi Szabó István, 
a Dunamelléki Refor-
mátus Egyházkerület 
püspöke hirdette. Ezt 
követôen a Gaudium 
Carminis Kamara-
kórus és Dr. Kercs-
már Zsolt presbiter 
szolgált zsoltárokkal, 

Sztárai Mihály és Kányádi Sándor versére írott énekekkel.
Az istentisztelet után közgyûléssé alakult alkalmon Szend-

rô Dénes gondnok a megjelent vendégek köszöntése után 
felidézte a kiegyezés utáni fél évszázadot. Ekkor a Budapest–
Hatvan vasútvonal megnyitása következtében számos refor-
mátus család is beköltözött Isaszegre, akik azután 1906-ban 
megalakították az elsô leányegyházat. A gyülekezet lelkészeit 
és gondnokait név szerint említette, munkájukat tömören jel-
lemezvén. Trianon, majd a második világháború után máig 
erdélyi, felvidéki és délvidéki magyarokkal is erôsödött a kö-
zösség. Gondnok úr megítélése szerint a Szabadságtörek-
vések emléktemploma megnevezés hat évtized után sem 
veszítette el az idôszerûségét.

Hatvani Tamás, a debreceni teológián idén végzett val-
lástanár – aki a templom történetébôl írta szakdolgozatát – 
gyülekezettörténeti áttekintést adott a kezdetektôl napjain-
kig. A házaknál, imaházban tartott alkalmak után 1948-ban 
erôsödött meg annyira, hogy Pécel leányegyházából önálló 
missziós egyházzá fejlôdhetett. Ilyen minôségben elsô lelki-
pásztora, a felvidéki Nagy Zoltán és Szatmáry Zoltán gond-
nok továbbította Tildy Zoltán köztársasági elnöknek – aki 

szintén református lelkész 
volt – a presbitérium kérését 
önálló templom építésére. 
Máig hálás a gyülekezet az 
engedélyért és a támogatá-
sért, hogy alig egy év alatt, 
az isaszegi csata centenáriu-
mi évében megépülhetett a 
templom a mai helyén. Az 
1993 óta itt szolgáló, mai lel-
kipásztor Bajusz Árpád.

Az ünnepi alkalmon meg-
jelent és igével köszöntötte 

az isaszegi egyházat Sipos Bulcsú Kadosa, az Északpesti 
Református Egyházmegye esperese, Pécel, Gödöllô és más 
környékbeli települések lelkészei, valamint Gulyka József ka-
tolikus esperes, c. prépost és a pünkösdista egyház képvi-
selôje. Hatvani Miklós polgármester a hatvanadik évforduló 

alkalmából a város zászlaját adományozta a gyülekezetnek, 
mint korábban a katolikus egyháznak is. Kalocsai Richárd, a 
Reformátusok Lapja fotósa a Kárpát-medencei magyar re-
formátusok közös egyházának megalakulásáról készült fény-
képeinek kiállításával szerepelt.

Az egybegyûltek végezetül elénekelték a Himnuszt és a 
Székely Himnuszt, majd a gyülekezeti teremben szeretet-
vendégség várta ôket. Isaszeg városa a templom elôtti par-
kolóhely kialakításával is hozzájárult az esemény méltó meg-
ünnepléséhez, egyben eredményes következô évtizedeket 
kíván. 

SZAB

Köszönet

A közelmúltban jelent meg Városunk 
– Az igazság ösvényén címû köny-
vecském. Hogy megjelenhessen, 
szükség volt Hatvani Miklós polgár-
mester úr beleegyezésére, és nem 
maradhatott el a Képviselô-testület 
szavazata sem. Nagyon jól esett, hogy mindenki igennel 
voksolt a pénzbeli segítségre. Ebben a nehéz gazdasági 
helyzetben ez külön értékelhetô. 

Köszönettel tartozom még Komlós Andreának írá-
saim összeállításáért, és a szívemnek oly kedves fedô-
lapért. Bizony gyakran konzultáltunk, sokszor eljött hoz-
zánk egyeztetni. Köszönet Varga Jánosnénak, az Isaszegi 
Hírek fôszerkesztôjének, aki elküldte unokája, Bánszki 
András felvételeit a város avatásáról. Végül köszönöm 
Everling Róbert alpolgármester nemes gesztusát, hogy 
anyagilag támogatta a nyomdai munkálatokat.

Hálás vagyok a Gondviselônek, hogy segítôkész em-
berekkel vesz körül, az élet így teljes és szép!

Budaházi Józsefné levele

A református templom jubileuma
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A Dózsa György Mûvelôdési 
Otthon és Múzeum októberi 
programja
Tervezett programkínálat:
Október 5. 18. 00: KRESZ tanfolyam – jelentkezés és tájé-

koztatás

Október 6.: Aradi vértanúk napja 
 városi megemlékezés az Isaszegi Történelmi Na-

pok keretein belül
 17. 00: Katonapallag
 18. 00: Szoborhegy – Honvédszobor
 Közremûködnek a Damjanich János Általános Is-

kola tanulói és a Csata Táncegyüttes tagjai

Október 6–19: Porcelánkiállítás
Október 10.: Natura Nap – Ép testben ép lélek. Egész nap 

több, az egészségmegôrzéshez kapcsolódó tanácsadás 
és bemutató, ingyenes egészségügyi szûrések is az ér-
deklôdôk rendelkezésére állnak

 1700 órától és a szünetben Eduard Szuhari (hárfa), 
David Yengibarian (harmonika) és Kézdy Luca (hege-
dû) mûvészek játékát hallgathatják, valamint Kolozsvári 
Grandpierre Károly festômûvész alkotásait tekinthetik 
meg az érdeklôdôk

 1800: Putnoki Tibor „Út a FÉNY felé” címû elôadása 
(9 perc a klinikai halál állapotában)

Október 12. 1100–1300: A.S.A ügyfélszolgálat
Október 12. 1700: Pályaválasztási Börze – a város általános 

iskolás gyermekei számára
Október 17. 1400: Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének bálja
Október 18. 1700: Posta Imre elôadás és könyvbemutató
Október 20. 1800: Grafikai kiállítás – Bereczky Ildikó „Pon-

tokból” címû kiállításának megnyitója

Október 23. 1000: Az 1956-os forradalom 
 és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 
 20. évfordulója
 városi megemlékezés ünnepi mûsorral és koszo-

rúzással a Szoborhegyen. Közremûködnek a Gábor 
Dénes Oktatóközpont tanulói.

Október 24. 1400: Idôsek Világnapja a Madách Imre utcai 
tornateremben

Október 29. 900–1200: Ugrabugra Játszóház (3–6 éves korig 
elôzetes bejelentkezéssel)

Október 31. 1700: Megemlékezés és kötetlen beszélgetés 
az ’56-os forradalomról

Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklôdni a Mûvelô-
dési Otthon irodájában a 28/582-055 vagy a 28/582-056 tele-
fonszámon, az isaszegmuv otthon@citromail.hu címen valamint a 
www.dozsamuvotthon.atw.hu weboldalon is lehet.

A programok változtatásának jogát fenntartjuk!

A Jókai Mór Városi Könyvtár 
hírei

A Jókai Mór Városi Könyvtárban 2009. szeptember 26-án, 
szombaton este A csoda bennünk van, csendes csodák, tit-
kok címmel nagysikerû találkozó volt. Vendégül láttuk Schäf-
fer Erzsébetet, a Pulitzer-díjas, „pipacsvirágos” újságírót, a 
Nôk Lapja fômunkatársát. A Könyvtári Galériában Kis Ágnes 
óvónô kiállítását nyitottuk meg, aki klasszikus festôk mûvei-
nek másolatát a saját gyönyörûségére alkotja. Most a mi szá-
munkra is gyönyörûséget szerez annak, aki betér hozzánk 
nyitvatartási idônkben megtekinteni a kiállítást.

Sportolhattunk újra...

Szeptember 18-án kipróbálhattunk 80 sportágat Budapes-
ten. Még felsorolni is sok! Élsportolókkal, olimpikonokkal 
találkoztunk. 39 tanuló vehetett részt ezen a rendezvényen. 
Nem csak mozogtunk, hanem átvehettük a júniusban nyert 
nyereményeket is ezen a napon. Iskolánkból 34 diák kül-
dött be rajzot az élményeirôl. Ebbôl a kiállításon láthattuk 
Jenei Noémi, Kövesdi Eszter, Bartos Bianka, Ilyés Nándor, 
Bartos Zoltán mûvét. Hanula Benedek alkotását 528 pálya-
mû közül a III. díjjal jutalmazták, és 10 000 Ft értékû sport-
szercsomagot kapott. Iskolánk 130 000 Ft-ot nyert, amibôl 
javíthatjuk a tornaterem felszereltségét.

Klapka Iskola

Lógós gyerekek

A közelmúltban hírügynökségek számoltak be arról, hogy a 
Borsod–Abaúj–Zemplén megyei Sajókazán börtönbüntetés-
re ítéltek egy anyát és apát, mert a gyerekeik rendszeresen 
igazolatlanul hiányoztak az iskolából. A szülôk tíz hónapra 
vonultak be a börtönbe. Hat gyereküket a nagyszülôk vették 
gyámság alá, és a jövôben a helyi asszonyok fogják ellen-
ôrizni, nehogy elkószáljanak iskolába menet.

A gyerekek minden reggel elindultak otthonról, de az is-
kolába már nem érkeztek meg. Három év alatt a családot 
többször figyelmeztették a hiányzások miatt, és pénzbünte-
tést is kiszabtak rájuk, de semmi sem változott. Az eset nem 
egyedi. Az elôzô tanévben a helyi általános iskolában több 
mint tizenkétezer igazolatlan órát halmozott fel körülbelül 
háromszáz gyerek. A helyi asszonyok ezért egy vallási közös-
séggel együttmûködve figyelôszolgálatot hoztak létre, és ha 
szükséges, felveszik a kapcsolatot a szülôkkel és a szociális 
ellátórendszerrel.

Szerencsére Isaszegen még ilyen fokot nem ért el az iga-
zolatlan hiányzások száma, de büntetések kiszabására már 
itt is sor került. Reméljük, ez a kirívó példa tanulságul szolgál 
minden érintett számára így tanév kezdetén.

Dr. Székelyné Opre Mária
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Véget ért a nyár, elkezdôdött az új tanév. Mindkét önkor-
mányzati iskolánkban megtartották az évnyitó ünnep-
ségeket. Az iskolák igazgatói köszöntötték a tanulókat 
– külön az elsô osztályosokat –, a szülôket, pedagógu-
sokat, az iskola dolgozóit, és jó egészséget, sok sikert 
kívántak mindenkinek a tanév folyamán.

Szeptember 1-jén 835 diáknak csöngettek be a 
Damjanich és a Klapka iskolában. A mûvészeti oktatás-
ban megközelítôleg 290-en vesznek részt, mely létszám 
stabilnak mutatkozik. Az óvodáink gyermeklétszáma 
378 fô, ami nem mutat csökkenô tendenciát.

A tanévet 351 diák 
és 33 pedagógus – 
közülük három új – 
kezdte meg munkáját 
a Damjanich János 
Általános Iskolában. 
A normál tagozatra 
301, a sajátos neve-
lési igényû tagozat-
ra 50 tanuló jár. Az 
elsô osztályokban 39 

gyermek tanulja a betûvetést. A felnôtt esti oktatást 25 fô 
igényli. Az iskola ezt a tanévet rendkívüli körülmények között 
kezdi az építkezés miatt. Az osztályokat a város különbözô 
pontjain, intézményeiben sikerült elhelyezni. Ez az átmene-
ti idôszak nagyobb odafigyelést, több munkát, összetartást 
igényel a pedagógusoktól a tanítás eredményessége érde-
kében. Az iskola az építkezés ellenére a betervezett progra-
mokat, rendezvényeket megtartja, rugalmasan alkalmazkod-
va az elvárásokhoz és a lehetôségekhez. Az idô már nagyon 
közeli, hogy iskolájuk tartalmában és küllemében is XXI. szá-
zadivá váljon. Kitartást mindenkinek.

Az új tanévet 484 tanuló és 36 pedagógus kezdte el a 
Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézményben. 9 alsós – 4 iskolaotthonos – és 10 
felsô tagozatos osztály, napközis csoportok és tanulószoba 
indul a tanévben. A két elsô osztályba 54 gyermeket írattak 
ebben az évben. Kiemelt oktatási-nevelési feladatik mellett 

igyekeznek színes programo-
kat biztosítani a tanulóknak. 
Az emelt szintû ének-zene 
oktatás, a kóruséneklés, a 
hangszertanulás, a versenyek 
szervezése régi múltra tekint 
vissza. A gyerekeknek volt rá 
módjuk, hogy megújuljanak a 
nyári táborokban, az iskola vi-
szont szinte a régi, mert nagy 
felújításokra most nem került 
sor, csak a minden évben 
szokásos munkákra.

 A mûvészeti oktatás mind a négy mûvészeti ágon mû-
ködik a korábban szokásos módon és helyeken. Az elmúlt 
évben elnyert komoly pályázati pénzbôl gyarapítani tudta az 
intézmény eszközállományát, ami a zene- és mûvészeti ok-
tatás színvonalát nagy mértékben emelte.

A Bóbita Óvodában szeptember 01-jén megkezdôdött 
az új nevelési év, ami 2010. augusztus 31-ig tart. A nyá-
ri karbantartási munkák keretében a tisztasági meszelésre 
és a vizesblokkok karbantar-
tására került sor. Az óvodá-
ba összesen 150 gyermek 
vehetô fel, jelenleg 142-en 
vannak. Szeptemberben 
39 kisgyermek kezdte el 
az óvodai életet. Elutasítani 
nem kellett szülôi kérelmet. 
Öt csoportba vegyes életkor 
szerint vannak besorolva a 
kicsik. Az óvónôk figyelem-
be veszik a szülôi igényeket 
a gyermekek elhelyezésé-
nél. Testvér, rokon egy csoportba kerülhetett, hogy köny-
nyebb legyen az új gyermekek beszoktatása. 

Az óvodában 10 óvodapedagógus, 5 dajka és 6 konyhai 
alkalmazott dolgozik azon, hogy a szülôk biztonságban tudva 
gyermeküket, nyugodtan végezhessék munkájukat. 

A Hétszínvirág Óvodában telített a létszám, mert 80 
szülô kérelmezte gyermeke felvételét. A túljelentkezés miatt 
hét gyermeket kellett elutasítanunk, akiknek végül is meg-
oldódott az elhelyezése a Bóbita Óvodában, és a nyári lét-
számváltozások miatt az óvoda vezetôje fel tudta ôket venni. 
Így szeptemberben 238 gyermek szerepel a névsorban a 
240 felvehetô közül. 

A nyári karbantartási idôszakban a Városüzemeltetés 
szakemberei a következô munkálatokat végezték el: tiszta-
sági meszelés, gyermek mosdók javítása, két csoportszoba 
világításának, korszerûsítése, egynek a festése, padlózatá-
nak teljes cseréje, ablakok, ajtók mázolása, megrongálódott 
kerítésrészek cseréje, nyári viharban tönkrement fák eltá-
volítása. A precíz munkáért hálásak az ott dolgozók, akik 
sokéves szakmai tapasztalatukkal, gyermekszeretetükkel 
arra törekszenek, hogy a gyermekek minden napja derûs 
hangulatban teljen.

Dr. Székelyné Opre Mária, oktatási referens

Iskolai, óvodai körkép
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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. október 5-én és november 2-án 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!

SürgôSen,  
áron alul eladó 

Isaszegen, csendes utcában, jó közlekedéssel,  
972 m2-es telken kétlakásos, egyszintes 

(lakásonként 73 m2), 2,5 szobás társasházi lakások 
jelenleg 60%-os készültségi fokban.  

a vételár lakásonként 8,5 millió Ft, 
mely a teljes, kész állapotra vonatkozik.

TEHERMENTES, TULAJDONOSTÓL! 

Telefon: 06-20/325-2226 

Középpontban az ön biztonsága
Biztosítási, nyugdíjpénztári ügyek intézése Isaszegen.

Kedvezményes lakásbiztosítás,  
betegség-, baleset-, életbiztosítások kötése.

Gulyás Istvánné, telefon: 28/494-569, 20/944-3733

AlAkformáló tornA
A Klapka György Általános Iskola tornatermében  

hétfôn és csütörtökön 19.30-kor. Érdeklôdni: 20/382-2725

Szeretettel várok minden érdeklôdôt!

2009. októberi állatorvosi ügyelet

X. 3–4:
Dr. Sági László
Pécel, Tarcsai u. 16.

30/743-7973

30/940-4313

X. 10–11:
Dr. Csizmadi Sándor
Kistarcsa, Malom u. 2.

30/951-8590

X. 17–18:
Dr. Michalik László
Isaszeg, Ady E. u. 1. 

20/981-3100

X. 23–25:
Dr. Békési Béla 

Pécel, Szemere u. 17. 
30/954-9684

X. 31–XI. 1:
Dr. Rédling Tibor
Kistarcsa, Váczi u. 2.

30/966-8415

Traffipax információ  
2009 október hónapra

01–02: Gödöllô
03: Kerepes, Mogyoród
04: Kistarcsa, Kerepes
05: Isaszeg
06: Pécel
07: Vácszentlászló, 
 Zsámbok
08: Dány, Valkó
09–10: Isaszeg, Pécel
11: Gödöllô
12–13: Mogyoród, Kerepes
14: Pécel
15: Isaszeg

16: Isaszeg, Pécel
17–18: Kistarcsa, Kerepes
19: Gödöllô
20: Isaszeg, Pécel
21: Pécel
22: Mogyoród, Csömör
23: Nagytarcsa, Kerepes
24–25: Gödöllô
26: Valkó, Dány
27: Kistarcsa, Kerepes
28: Mogyoród, Kerepes
29–30: Gödöllô
31: Kistarcsa, Kerepes

www.la4.hu

20/851-4368 · la4@la4.hu

LA4 Média Kft.
Isaszeg, Vörösmarty u. 5.

minden, ami nyomda

Szórólapok, plakátok,  
névjegykártyák stb. kivitelezése  

rövid határidôvel, kedvezô áron.

 
helyen isaszegen

autós iskola
Az akkreditált Bag Band Bt.

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

október 15-én (csütörtökön) 
és november 12-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
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Hétközi és hétvégi  
összevont ügyeletek
2009. október

01. Dr. Tordai Gábor 17. Dr. Eszlári Egon

02. Dr. Eszlári Egon 18. Dr. Eszlári Egon

03. Dr. Horváth Anna 19. Dr. Kürti József

04. Dr. Horváth Anna 20. Dr. Horváth Anna

05. Dr. Kürti József 21. Dr. Eszlári Egon

06. Dr. Horváth Anna 22. Dr. Tordai Gábor

07. Dr. Eszlári Egon 23. Dr. Horváth Anna

08. Dr. Tordai Gábor 24. Dr. Horváth Anna

09. Dr. Horváth Anna 25. Dr. Horváth Anna

10. Dr. Mészáros Zsolt 26. Dr. Kürti József

11. Dr. Mészáros Zsolt 27. Dr. Horváth Anna

12. Dr. Kürti József 28. Dr. Eszlári Egon

13. Dr. Horváth Anna 29. Dr. Tordai Gábor

14. Dr. Eszlári Egon 30. Dr. Eszlári Egon

15. Dr. Tordai Gábor 31. Dr. Kürti József

16. Dr. Kürti József

2009. november

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

02. Dr. Horváth Anna 06. Dr. Kürti József

03. Dr. Kürti József 07. Dr. Mészáros Zsolt

04. Dr. Eszlári Egon 08. Dr. Mészáros Zsolt

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. 08. 15 –  09. 15. közötti idôszak eseményeirôl

Születések:

Berki Amanda Rozália Április 6. utca 1/a
Balogh Hanna Botond utca 10.
Koczogh Zsófia Kitti Fenyves utca 36.
Szabó Csongor András Damjanich utca 10/a
Hosszú Péter Buda utca 7.
Hevera Alexa Buda utca 67. 1/a
Sofoklis Augoustis Külterület 5191. hrsz. 
Schreiner Balázs Mikszáth Kálmán utca 2.
Király Fanni Mátyás király utca 8.
Törôcsik Lívia Petôfi utca 23.
Darányi Bettina Táncsics Mihály utca 17.
Karacs Sára Névtelen utca

Házasságkötések:
Gódor Lilla és Petôházi Ákos Imre
Orosz Éva és Brugiati Angelo
Viola Ágnes és Farkas Tibor

50 év egymás szeretetében:
Kiss Ilona és Major Ferenc 1959. augusztus 29-én kötöt-
tek házasságot, a Zrínyi utca 31. szám alatt élnek.
Kiss Ilona és Hoványi Ferenc 1959. szeptember 05-én kö-
töttek házasságot, a Bem utca 11. szám alatt élnek.

Az örömteli eseményekhez, szeretettel gratulálunk!

Halálesetek:

Fekete Ferencné Angyal Margit (79 éves)
 Thököly utca 12.
Szamosvölgyi József (81 éves) Kossuth Lajos utca 121.
Ragács Jánosné Angyal Erzsébet (79 éves)
 Rákóczi utca 61.
Mezei Mihályné Kis Erzsébet (94 éves)
 Bercsényi utca 39.
Kanalas Sándor (72 éves) Belsômajori utca 61.
Klincsek Jánosné Lénárt Jolán (69 éves)
 Nagy Sándor utca 39.
Szénásiné Szegedi Erika (45 éves)
 Dózsa György utca 12.
Gösi Imre (80 éves) Tompa Mihály utca 10.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Abdelhamid Mohamedné, anyakönyvvezetô

Köszönetnyilvánítások
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága édesapánk, 
Bene Sándor temetésén részt vettek, mély gyászunkban 
együttérzésüket fejezték ki, sírjára virágot helyeztek.

Lányai, vejei és unokái
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki drága halottunk, 
Nagy János temetésén részt vett, sírjára elhelyezte az emlé-
kezés virágait. Felesége és családja

Fontos információ
Az Isaszegi Vízmû Kft. irodája elköltözött a Rákóczi utca 
18. szám alá. Az ügyfélfogadás rendje és ideje változat-
lan maradt: H–Cs 7.30–16.00, P 7.30–12.00. Telefon: 
28/494-517. Hibabejelentés: víz: 30/992-2283, 
szennyvíz: 30/378-9971
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Képriport az útépítésekrôl

Újra szól

a mi
rádiónk


