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önkormányzati tájékoztató

Szent Istvánra emlékezve
 Tisztelt ünneplô közösség!
„…István abban különbözött az akkori európai történetek legtöbbjétôl, az ô igazi nagysága 
abban állt, hogy szuverén módon határozta meg Magyarország helyét Európa hatalmi tér-
képén. Vegyük észre, becsüljük, éljük meg követendô példaként azt a tartást, az önbecsülést 
és öntudatot, amit követve, egyaránt elutasítva a hûségesküt a német–római császárnak és 
a hûbéresi viszonyt a pápához, annak hatalmát csak a lelki dolgokban ismerve el. A császár 
és a pápa között megôrizte országa teljes függetlenségét. A függetlenséget úgy ôrizte meg, 
hogy a lehetô legteljesebben bekapcsolódott Európa gazdasági és kulturális vérkeringésébe, 
többek között azzal is, hogy megnyitotta a Szentföldre Magyarországon keresztül vezetô 
zarándokutat…”

„…Mi, délvidéki magyarok sikeresek kívánunk lenni. Sikeres nemzet része kívánunk len-
ni, olyan nemzeté, amely teljesítménye alapján megingathatatlan tekintélynek örvend, olyan 
nemzet része kívánunk lenni, amelynek anyaországa erôs, dinamikusan fejlôdô, ránk oda-
figyelô, nekünk segíteni tudó. Úgy vagyunk mindebben érdekeltek, hogy tenni kívánunk 

mindezért, áldozatot is, felelôsséget is vállalva. 
A Szent Istváni tanulságot éltetve és továbbvive. 
Együttmûködve, közösen.

A Délvidékrôl, Kishegyesrôl jöttem. Külön sze-
retnék, szeretnénk köszönetet mondani az Állampolgársági Törvény módosításáért 
és a nemzeti együvé tartozás törvényének a meghozataláért, a Tanúságtételért a 
Nemzeti Összetartozásról. Elégtételként éltük meg ôket. Visszaigazolásaként örökös 
meggyôzôdésünk megalapozottságának, hogy a magyar nemzet egy és oszthatat-
lan, és annak mi, délvidéki magyarok egyenrangú, szerves részét képezzük. Büszkék 
vagyunk, hogy a nemzethez tartozás hitében kitartottunk. Büszkék vagyunk, hogy 
ilyen nemzethez tartozunk. 

Köszönöm, hogy itt lehettem most, és azokban a mérdföldköveknek számító pil-
lanatokban, amikor egy közösség kemény, fáradhatatlan munkájával elérte, hogy a 
településüket ezentúl VÁROSNAK nevezzék. Itt is az egységes akarat vitte sikerre ezt 
a közösséget, amihez csak gratulálni lehet.

Isten éltesse Isaszeget! Isten éltesse az egyetemes magyar nemzetet!”
Részletek Csóré Róbert, testvértelepülésünk 

polgármesterének ünnepi beszédébôl
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„Isaszeg mûvelôdéséért” díj
Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 2010 
évben Kovács Gézáné Surmann Máriának az „Isaszeg 
mûvelôdéséért” díjat adományozta.

Kovács Gézáné Surmann Mária Isaszegen született, az ál-
talános iskolai tanulmányait is itt végezte. Diplomáját a Debre-
ceni Zenemûvészeti Fôiskolán szerezte. A Kodály Zoltán Ma-
gyar Kórusiskola tanára. Az 1990 októberében alakult, mára 
országosan elismert Gaudium Carminis Kamarakórus alapító-
ja és mindmáig vezetôje. A kétszeres fesztiváldíjas kórus az 
elmúlt évben hangversenykórus minôsítést ért el. A Gaudium 
Carminis Kamarakórus kimagasló eredményeit Marika végte-
len türelmével, hihetetlen szakmai alázatával, tökéletesség-
re, minôségre való törekvésével érhette el. Személyiségét a 
próbák alkalmával a szerénység, empátia, odaadás, végtelen 
türelem, békességszeretet jellemzi. Mindez nélkülözhetetlen 
egy amatôr kórus kimagasló fejlôdéséhez. Az elmúlt húsz év 
sikerei bizonyítják a kiváló vezetô eredményes munkáját.

Kovács Gézáné Surmann Mária példamutató tevékeny-
ségével méltán érdemelte ki az „Isaszeg mûvelôdésért” ki-
tüntetést. 

„Isaszeg sportjáért” díj
Isaszeg Város Önkormányzat Képviselô-testülete 2010 év-
ben Palaga Sándornénak az „Isaszeg sportjáért” díjat ado-
mányozta.

Palaga Sándorné (Répási Márta) alapította meg 1980-
ban Isaszegen a nôi kézilabdaszakosztályt, melynek játékosa, 
edzôje, vezetôje volt. 1985-ben a csapat bekerült a megyei 
II. osztály csoportjába. A kézilabdacsapat 2003-ig mûködött. 
Folyamatosan részt vesz az Isaszegi Sport Egyesület vezetô-
ségének munkájában, jelenleg is ô az elnökhelyettes.

Kuratóriumi elnöke az Isaszeg Sportjáért Alapítványnak, 
amely civil szervezet a helyi sportélet segítségét tûzte ki cél-
jául. Éveken keresztül volt a Sportcsarnok vezetôje, ahol a 
helyi fiatalok egészséges nevelését segítette.

A Kihívás Napja helyi rendezvényeinek fôszervezését is 
ô vállalta. Az isaszegi gyerekeknek rendszeresen szervezett 

sporttábort. Kezdeményezésére vehettek részt a helyi gyere-
kek a Futapesten és a Budapest Maratonon. A Farsangi Sport 
Show szervezôje, lebonyolítója. A hosszú évek óta rendsze-
resen megrendezett program a város minden korosztályát, 
apraját-nagyját egy jó hangulatú hétvégével ajándékozta meg.

Palaga Sándorné Isaszeg sportjáért végzett kiemelkedô 
tevékenységéért érdemes a kitüntetésre.

A kitüntetéseket Hatvani Miklós, városunk polgármestere 
adta át. Ezúton is gratulálunk mindkettejüknek, és a közért 
végzett további munkálkodásukhoz sikereket, jó egészséget 
kívánunk!

„Gyermekeink 
jövôjéért” díj 2010
Isaszeg Város Ön-
kormányzat Képvi-
selô-testülete 2009 
évben a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság 
kezdeményezésére és 
javaslatára megalapí-
totta a „Gyermekeink jövôjéért” elnevezésû díjat, amellyel a 
település azon hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetû, 
sajátos nevelési igényû, kiskorú tanulóit kívánja jutalmazni, 
akik valamely mûvészeti ágban elismerésre méltóan, kiemel-
kedô, magas színvonalú teljesítményt értek el országos ver-
senyeken.

Ezen címhez díszes oklevél, illetve 30 000 Ft értékû ter-
mészetbeni támogatás jár, mely az adott mûvészeti ághoz 
kapcsolódó eszközök, kellékek megvásárlásához nyújtható. 

2010 évben a Képviselô-testület a Klapka György Általá-
nos Iskola igazgatója által benyújtott ajánlás alapján Barna 
Henrietta 6.a és Ruda Bettina 5.b osztályos tanulókat 
megosztva jutalmazta meg a fent nevezett kitüntetéssel. 
Mindketten több táncverseny eredményes résztvevôi voltak 
párosban. Az FMH Modern Táncklub I. Országos Tánciskolá-
sok Versenyén harmadik helyezést értek el, a Dunaharasz-
tiban megrendezett IV. Sziget Dance Kupán pedig negyedik 
helyezettek lettek. Az iskolai közösségi munka aktív részt-
vevôi. A két díjazott részére 15 000 Ft értékben egy-egy 
digitális fényképezôgép, illetôleg MP5 lejátszó berendezés 
került átadásra.

A kitüntetéseket ifj. Hajdú Sándor, a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság elnöke adta át. Az önkormányzat nevében 
gratulálunk, és további sikeres munkát kívánunk nekik! Az 
önkormányzat nevében gratulálunk, és további sikeres mun-
kát kívánunk nekik!

Ünnepi kitüntetések
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Így ünnepelt együtt Isaszeg

Szent István király és az új kenyér ünnepe alkalmából szerve-
zett programsorozatra hívtuk városunk lakóit és minden kedves 
érdeklôdôt augusztus 19–20–21-én.

Augusztus 20-án a városi megemlékezés alkalmával a ke-
nyérszentelô szentmise után templomunk elôtt, Szent István 
szobránál Csóré Róbert, testvértelepülésünk polgármestere 
mondott köszöntô, ünnepi beszédet. Ezután Hatvani Miklós 
polgármester adta át az „Isaszeg mûvelôdéséért”, az „Isa-
szeg sportjáért” városi kitüntetéseket, majd ifj. Hajdú Sándor, 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke a „Gyermekeink 
jövôjéért” díjat nyújtotta át. Perényi Thén Anna, volt isaszegi 
lakos festményekkel ajándékozta meg városunkat. Az ünnep-
ség hangulatáról az Isaszegi Asszonykórus, a Gaudium Carmi-
nis Kamarakórus és a Le Gemme del Matese nevû olasz tánc-
csoport gondoskodott.

A sportpályán augusztus 19–21-ig színes, színvonalas 
programok kínálatával kívántuk megörvendeztetni látogatóin-
kat a legkisebbektôl a szépkorúakig. A színpadi mûsorok és 
bemutatók mellett ingyenes játékokkal, szûrôvizsgálatokkal is 
készültünk. A helyi csoportok bemutatkozását szépszámú kö-
zönség kísérte figyelemmel. Az olaszországi vendégcsoport 
táncbemutatója, a tûzijáték és a TRB (volt P-Mobil) koncert 
fûszerezte a három nap programját, amit a Bikini együttes fel-
lépésével koronáztunk meg. Örülünk, hogy a város lakossága 
három napon át igényes, jó hangulatú programok kíséretében 
találkozhatott ismerôseivel, barátaival.

Köszönjük az Önkormányzat támogatását, a Városüze-
meltetési Osztály, a Sportkör, a Rendôrség, a Polgárôrség, a 
Gödöllôi Tûzoltóság és minden kedves közremûködô lelkes 
munkáját, amellyel segítették a rendezvénysorozat sikerét, és 
látogatóinknak, hogy megtiszteltek a részvételükkel. Külön em-
lítem az Isaszegi Vállalkozók Egyesületének tagjait, hiszen tá-
mogatásuk nélkül idén nem lehetett volna részünk a tûzijáték 
élményében. 

Az isaszegi Dózsa György Mûvelôdési Otthon és Múzeum 
csapata nevében:

Verseczkyné Sziki Éva
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Érdemi egyeztetés zajlott

Augusztus 16-án Isaszeg Város Önkormányzata fórumot 
rendezett a Mûvelôdési Otthonban a megépítendô tíz utca 
aszfaltozási terveivel kapcsolatban. A Báthory utca – Köl-
csey tér összekötése, a József Attila utca, Liget utca, 
Akácfa utca, Május 1. utca, Petôfi Sándor utca és tér, 
Jókai Mór utca, Nádor utca, Belsômajori utca és a Klap-
ka utca lakóit hívtuk meg egy beszélgetésre. 

A tervezési folyamat már megkezdôdött. Hatvani Mik-
lós polgármester, Pénzes János alpolgármester és a kör-
zet képviselôi a tervezô segítségével válaszoltak a lakosság 
kérdéseire, miután a szakember rövid tájékoztatást adott 
az utcák aszfaltozási és csapadékvíz-elvezetési elképzelé-
seirôl. 

A fórum további részét az ezt követô lakossági észre-
vételek képezték. A tervezendô utcákban lakók elmond-
ták, hogy mire kell figyelni a tervezés folyamán, hol milyen 
problémák jelentkezhetnek akár a kivitelezési, akár a hasz-
nálati szakaszban. További helyszínbejárások során fognak 
elkészülni a tervdokumentációk, abban bízva, hogy a mos-
tani vezetés a következô Képviselô-testületre kidolgozott 
anyagot fog hátra hagyni, amely alapján biztonságosan hoz-
zá lehet kezdeni a következô ciklusban a tíz utca kivitelezési 
munkáihoz.

Szilárdi László

Választási tájékoztatás

A Helyi Választási Iroda az elôzô számban közzétette a 2010. 
évi helyi önkormányzati képviselôk és a polgármesterek álta-
lános választására kialakított új választókerületekhez tartozó 
szavazókörök beosztását. A 3. és 4. számú választókerület-
hez tartozó Béke utca és Béke tér tévesen jelent meg, amiért 
ezúton kérünk elnézést, és helyesbítünk:
3. számú választókerület – 3. számú szavazókör
Damjanich János Általános Iskola
2117 Isaszeg, Madách Imre utca 1.
A választókerülethez az alábbi közterületek tartoznak:
Arany János utca, Árpád utca, Béke utca, Harsányi Bálint utca, 
Madách Imre utca, Mátyás király utca 1–111-ig, Mátyás király 
utca 2–94-ig, Nádor utca, Petôfi Sándor utca, Szent Erzsébet 
utca, Szent László utca, Tavaszmezô utca, Zrínyi Ilona utca.
4. számú választókerület – 4. számú szavazókör
Damjanich János Általános Iskola
2117 Isaszeg, Madách Imre utca 1.
A választókerülethez az alábbi közterületek tartoznak:
Alsóerdôsor utca, Április 6. utca, Bartók Béla utca, Batthyány 
utca, Béke tér, Benkovics utca, Erkel Ferenc utca, Fácántelep, 
Hóvirág utca, Kodály Zoltán utca, Május 1. utca, Március 15. 
utca, Rákos utca, Szent Imre utca, Szentgyörgypuszta, Vad-
átjáró.

Helyi Választási Iroda

Pályázati felhívás

Isaszeg Város Önkormányzata a 2011-es évre meghir-
deti a BURSA-HUNGARICA Felsôoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíj pályázatot a szociálisan rászoruló fel-
sôoktatási hallgatók számára.
A BURSA-HUNGARICA Felsôoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíj pályázatra Isaszeg önkormányzat területén állandó 
lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû felsô-
oktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatko-
zó keretidôn belül teljes idejû (nappali tagozatos) felsôfokú 
alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan kép-
zésben vagy felsôfokú szakképzésben folytatják tanulmá-
nyaikat.

A pályázathoz szükséges nyomtatványok beszerezhetôk 
a Polgármesteri Hivatal 8. számú irodájában, ahol bôvebb 
információval szolgál Pisiák Lászlóné irodavezetô, mint a pá-
lyázati kiírásért felelôs személy.

A pályázat kötelezô mellékletei:
– A felsôoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogvi-

szony-igazolás.
– Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élôk egy 

fôre jutó havi nettó jövedelmérôl.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 29.

Polgármesteri Hivatal

Ingyenes elektronikai  
hulladékgyûjtés 

Tisztelt Isaszegi Lakosok!
A FE GROUP INVEST ZRT. és a Zöld Híd Régió Kft. közremû-
ködésével ingyenes elektromos és elektronikai hulladékgyûj-
tést szervezünk 2010. szeptember 25-én 8.00–12.00 óra 
között, amelynek keretében lehetôség nyílik a nem használt 
készülékek leadására az alábbi helyszíneken:
– Klapka György Általános Iskola és AMI elôtti tér (Tóth Ár-

pád utca),
– Rákóczi utca 75. (volt csempebolt) elôtti tér.

A megadott helyszíneken a gyûjtôgépkocsiba közvetlenül 
leadhatók a készülékek: háztartási nagy- és kisgépek, szá-
mítógépek, monitorok, telefonok (mobil is), akkumulátorok, 
tévék, rádiók.

A megadott idôn túli leadásra nincs lehetôség.
Polgármesteri Hivatal

Fotó: Horváth István
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• Isaszeg Város Önkormányzat Képviselô-testülete jóváhagy-
ta, hogy a Buda utca – Vágóhíd utca – Széchenyi utca ta-
lálkozásánál lévô csomópont és a sportcsarnok melletti, 
a Gábor Dénes közben lévô sportcsarnok parkolójának 
végétôl a Gábor Dénes Szakközépiskola bejárat közötti 
utak felújítására az árlejtéses versenytárgyalás nyertese a 
Scorpio Trans Kft. nettó 6 470 323 Ft + 1 617 581 Ft (ÁFA) 
= 8 087 904 Ft bruttó összegû árajánlata. Az elvégzendô 
útfelújítások fedezetét a 2009. évben az úthálózat fejlesz-
tésére felvett kedvezményes kamatozású hitel fel nem 
használt része biztosítja.

• Elfogadta a Testület súlykorlátozás bevezetését a 2009–
2010 években szilárd burkolattal ellátott 16 közútjának ál-
lagmegóvása érdekében, és a 12 tonnás súlykorlátozást az 
alábbi utcákra 5,5 tonnára módosította: Erkel Ferenc utca, 
Nap utca (Belsômajori utca és Erkel Ferenc utca között), 

Vágóhíd utca, Marcsányi utca, Magyar utca, Tompa Mi-
hály utca, Diófa utca, Botond utca, Hétvezér utca, Arany 
János utca, Kinizsi utca, Bem utca. A Képviselô-testület 
a forgalmi rend változásához szükséges forgalomirányító 
táblák költségét a 2010. évi költségvetés általános tartalék-
keretébôl biztosítja.

• Megválasztotta a Testület a helyi választási bizottság és 
szavazatszámláló bizottság tagjait, póttagjait.

• Megállapították, hogy a TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0007 
kódszámú pályázat keretében megvalósuló szakmai prog-
ram részét képezô pedagógus-továbbképzési szolgáltatá-
sok, valamint szakértôi szolgáltatások nyújtása tárgyában 
kiírt közbeszerzési eljárás eredményes, az eljárás nyertesé-
vel a szerzôdést meg lehet kötni.

Szilárdi László, 
az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke

Boldog új tanévet! – szokás mondani szeptember elején. Már most bizakodóbbak a pedagógusok, lehet hallani, olvasni, és 
talán jobb lesz tanárnak lenni, hiszen életbe léphet jövôre a pedagógus-életpályamodell, hogy biztonságosabb legyen az óvó-
nôk, tanárok élete. Készül az új oktatási törvény és az új nemzeti alaptanterv. Keményebb munka vár a diákokra, tanárokra, 
súlypontozott szerepet kap az erkölcsi nevelés, az iskolák ellenôrzésében és értékelésében is változásra lehet számítani, és 
sorolhatnánk még…

Újra lehet osztályozni, buktatni alsóban
Az elmúlt években az általános iskolák alsó tagozatán tanulókat csak szövegesen értékelték, és kizárólag szülôi beleegyezéssel 
lehetett megbuktatni ôket. Ez a szabály idén megváltozik. Szeptember 1-jétôl az általános iskolák elsô osztályában évismétlés-
re lehet kötelezni azokat a tanulókat, akik az igazolt vagy igazolatlan hiányzá-
saik miatt nem tudják teljesíteni a tanulmányi követelményeket.

Az új rendelkezés szerint az általános iskolák maguk dönthetik el a fenn-
tartójuk jóváhagyásával, hogy az alsó tagozaton visszatérnek-e az érdemje-
gyekkel való osztályozásra az új tanévben második évfolyamtól a negyedikig. 
A változás nem zárja ki a szöveges értékelést sem.

 Errôl a továbbiakban az iskolák adnak tájékoztatást, de elôreláthatólag az 
isaszegi önkormányzati iskolákban visszatérnek az osztályozásra. A 2. osztály-
tól kezdve a pedagógusok szülôi engedély nélkül is megbuktathatják a nem 
megfelelôen teljesítô diákokat. 

Védett gyerekek
Az iskolakerülô diákok ezentúl nemcsak a saját jövôjüket, de a családjuk 
megélhetését is veszélyeztetik. Azt a gyermeket ugyanis, aki 50 órát mulaszt 
igazolatlanul, a település jegyzôje köteles védelembe venni, és egyúttal az 
utána járó iskoláztatási támogatás folyósítását is fel kell függesztenie.

Pofozkodó szülôk
A korábban komoly felháborodást kiváltó pedagógusok elleni támadások a 
jövôben remélhetôleg megszûnnek vagy legalábbis visszaszorulnak, mert 
mostantól a tanár bántalmazása egytôl öt évig, míg csoportos elkövetés ese-
tén kettôtôl nyolc évig terjedô szabadságvesztéssel sújtható.

Dr. Székelyné Opre Mária

Változásokkal kezdôdik az új tanév

Tájékoztató 
az augusztusi képviselô-testületi ülésekrôl
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Az igazolatlan iskolai mu-
lasztások következményei

2010. szeptember 1-tôl a családok támogatásáról szóló tör-
vény módosításával változik a családi pótlék megítélésének 
rendszere. A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költ-
ségekhez az állam havi rendszerességgel járó nevelési ellátást 
vagy iskoláztatási támogatást, egyszóval családi pótlékot nyújt.

Nevelési ellátásra jogosult az a szülô, gyám, nevelôszülô, 
aki saját háztartásában még nem tanköteles gyermeket ne-
vel, a gyermek tankötelessé válása évében, október 31-ig. 
Iskoláztatási támogatás annak jár, akinek gyermeke tankö-
telezetté válik. A gyermek tankötelezetté válása évében, no-
vember 1-tôl a tankötelezettség teljes idôtartamára, valamint 
a tankötelezettség megszûnését követôen közoktatási intéz-
ményben tanuló gyermekre tekintettel, annak a tanévnek az 
utolsó napjáig, amelyben a gyermek a huszadik, fogyatékos 
tanuló esetében a huszonharmadik életévét betölti.

A törvénymódosítás kiterjed a tankötelezettség be nem 
tartására, az iskolai mulasztásra és a családi pótlék termé-
szetben történô nyújtásával összefüggô rendelkezésekre is. 
Ha a tanköteles gyermek az iskola kötelezô tanóráiról 10 
tanórát meghaladóan igazolatlanul hiányzik, az intézmény 
igazgatója jelzéssel él az illetékes jegyzô felé, aki gyámha-
tóságként eljárva, írásban felhívja a szülô figyelmét az adott 
tanévben 50 tanórát elérô igazolatlan hiányzások jogkövet-
kezményeire.

Amennyiben az adott tanévben a tanuló igazolatlan 
hiányzása eléri az 50 tanórát, az önkormányzat jegyzôje a 
Gyermekjóléti Szolgálat bevonásával elrendeli – amennyi-
ben még nem áll fenn – a gyermek védelembe vételét, to-
vábbá az iskoláztatási támogatás teljes összegének hat hó-
nap idôtartamra természetbeni formában történô nyújtását.

A gyámhatósági intézkedés mellett párhuzamosan sza-
bálysértési eljárás is indulhat, melynek keretében kiszabható 
pénzbírság összege elérheti az 50 000 Ft-ot is.

A családi pótlékkal kapcsolatban felmerülô kérdéseikkel 
forduljanak az önkormányzati ügyfélszolgálat vagy a Szociális 
és Igazgatási Iroda munkatársaihoz.

Pisiák Lászlóné, irodavezetô

Felháborító

2008. október 6-án az Együttmûködés Isaszegért Egyesület 
a Makovecz Imre által tervezett Emlékezô Angyalt adta át a 
Honvédsíroknál. Az átadási ünnepség keretében az isaszegi 
óvodás gyerekek egy facsemetét ültetettek. Ez a kis fa egy 
életfát szimbolizált, amely jelképezi a múltat, a jövôt, a fejlô-
dést, az örök megújulást. Összekötô kapocs szerepét töltötte 
be a múlt és a jövô generációi között.

Egyesületünk tagjai gondozták, nevelgették, szeretgették 
a kis fát. Ô hálából szépen cseperedett egészen addig, amíg 
valaki szemet vetett rá és ellopta. Tolvaj! Az ember már sem-
min sem csodálkozik ilyenkor, csak értetlenül áll. Nem érti, 
hogy miért. Miért rongálnak folyamatosan a városunkban, és 
miért lopnak azok sírjáról, akik a vérüket áldozták Isaszegért? 
Milyen lelkivilággal rendelkeznek az ilyen emberek? Mi lako-
zik bennük? 

Egyesületünk pótolni fogja a kis fát, ugyanúgy, ahogy pó-
tolni szokta a virágokat is, de nem ez a megoldás. 

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkál-
kodhass a jövôn.” (Széchenyi István)

Együttmûködés Isaszegért Egyesület
Adorjánné Fehér Éva, alelnök

Homoki és Társa Jármûvezetô-képzô Kft.
Gödöllô, Vasútállomás

tel./fax: 28/413-866 • mobil: 30/977-8800
Felnôttképzési nyilvántartási szám: 13-0091-04  Akkreditációs lajstromszám: AL-0084

Tanuljon nálunk vezetni!
Személygépkocsi-vezetôi és motoros tanfolyamot indítunk

Isaszegen, a Mûvelôdési Központban 
2010. szeptember 6-án és október 4-én 18 órai kezdettel. 

A vizsgára felkészülést számítógépes,  
projektoros, klimatizált tanteremben biztosítjuk.

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

Gödöllô, vasútállomás: hétfôtôl csütörtökig 8–16h, pénteken 8–13h.
Iskolavezetô: Homoki László (30/977-8800).

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

Válassza a minôséget!

LA
Nyomdaipari Kft.

média

telefon: 20/851-4368
web: www.la4.hu
e-mail: la4@la4.hu
cím: 2117 Isaszeg, Vörösmarty u. 5.

minden, ami nyomda

Szolgáltatásaink:
• tervezéS, nyomdai elôkéSzítéS 

(logó- és arculattervezés, hirdetések tervezése, 
tördelés, szkennelés)

• nyomtatáS 
(névjegykártya, szórólap, újság, könyv stb.)

• reklámajándékok kéSzítéSe 
(egyedi papírzacskók, hûtômágnesek, tollak, 
pólók, bögrék stb. emblémázása) 
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Határokon átívelô pályázat

Európai Uniós pályázaton vett részt az önkormányzat közö-
sen a szlovákiai Zselíz városával, amit kedvezôen bíráltak el. 
Zselíz és Isaszeg együttmûködése baráti kapcsolatokon ala-
pul, amit formálisan 2009. augusztus hóban szentesítettek.

A pályázati szerzôdések aláírására Isaszegen augusz-
tusban került sor, Bakonyi Pál polgármester, Mocsi Kata-
lin alpolgármester és Kádasi Erzsébet jegyzô ideutazásával. 
Városunkat Hatvani Miklós polgármester, Pénzes János al-
polgármester és Illényi Mária pályázati referens képviselte. A 
projekt megvalósításában közösen vesz részt a két település. 
A jó hangulatú találkozó során egyeztetésekre, megbeszélé-
sekre is sor került.

A pályázat két részbôl áll: kulturális rendezvények szerve-
zése és a vállalkozási infrastruktúra fejlesztése. 

A tervezett kulturális rendezvények röviden: Isaszegen 
„Kísértetek éjszakája” címen karnevál, amelynek keretében 
zenei fellépések, történelmi kosztümök bemutatója várha-
tó, és „Gyermekek a gyermekekért” elnevezéssel családi 
rendezvény valósul meg. Egyhetes táborozás is lesz váro-
sunkban, amelyen negyven szociálisan rászorult zselízi és 
isaszegi gyermek vesz részt. Mindkét városban fényképki-
állítás készül.

Három rendezvény – a „Hagyományok határok nélkül”, 
a „Franz Schubert Napok” és a „Gyermekek a gyermeke-
kért” – Zselízen valósul meg. A „Hagyományok határok nél-
kül” fesztiválon hagyományos ételekkel, termékekkel, nép-
zenével, mesterségekkel, de jelenkori zenével és a két baráti 
város hagyományaival is megismerkedhetnek a résztvevôk. 
A rendezvény része a „Gyermekek a gyermekekért” elne-
vezésû mûsor, amely különféle attrakciókat, workshopokat, 
versenyeket és játékokat kínál, majd diszkó zárja a rendez-
vényt. A „Franz Schubert Napok” a zeneszerzô emlékének 
tiszteletére valósul meg. A klasszikus zenei fesztiválon zse-
lízi és isaszegi zenészek szerepelnek. Mind Franz Schubert 
zselízi tartózkodása, mind az 1848–49-es isaszegi esemé-
nyek köre hozzájárul a saját hagyományok megismeréséhez. 
Mindkét város bevonja a rendezvényekbe a mûvészetekkel 
foglalkozó szervezeteit. 

Az elnyert összeg Isaszegre esô része 35 281 EUR.
Zselíz és Isaszeg vállalkozási infrastruktúrájának vállalko-

zói szolgáltatási központ által való fejlesztése a program má-
sik része.

A projektben a legfontosabb tevékenység a Zselíz–Isa-
szeg Business elnevezésû, jogi személyek csoportosulásá-
nak megalakítása, amelynek tagja a két partner, célja pedig 
a vállalkozói infrastruktúrák határon túli együttmûködése. 
Mindkét oldalon „Vállalkozói szolgáltatások központja” ala-
kul, amelyek vállalkozói és szakmai szolgáltatásokat nyújta-
nak a vállalkozóknak, és segítenek a vállalkozói kapcsolat-
teremtésben. 

A partnerek két információs központot terveznek létre-
hozni, ami beindíthatja a határmenti együttmûködést több 
területen. A központok bizonyos napokban díjmentesen ad-
nak felvilágosítást a vállalkozóknak.

A „Vállalkozói szolgáltatási központ” kialakítását Isasze-
gen a Polgármesteri Hivatal épületébe tervezik, amelyet bú-
torral és mûszaki felszereléssel rendeznek be, hogy szolgál-
hassa a vállalkozói infrastruktúra támogatását és elôsegítse a 
határmenti együttmûködést. 

A pályázaton elnyert isaszegi támogatás összege: 
93 739 EUR.

Balázs Istvánné, pályázati referens

A polgármesterek aláírják a pályázati szerzôdést

A két város vezetôi Tárgyalás közben
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A szennyvíztisztító telep és iszapkomposztáló 
megvalósítása
Az elmúlt napokban tanulmányúton vett részt egy isasze-
gi szakmai csoport, akik megtekintették az isaszegi, majd 
a Pest megyei Telkibe utazva az ottani, 2004-ben épült, 
modern szennyvíztisztító telepet. Miért éppen Telki? Mert a 
KEOP–7.1.2-2008-0197 számú pályázat megvalósításakor 
a telkiéhez hasonló telep épül nálunk is majd, így az enge-
délyezett tervek szerinti technológiát alkalmazó szennyvíz-
telep meglátogatása volt célszerû. 

A kétfordulós pályázat elsô fordulója keretében a be-
ruházás elôkészítési feladatai kerültek elvégzésre, melynek 
lezáró fejezete a szennyvíztisztító vízjogi engedélyes terve. 
Az engedélyezett tervek alapján került összeállításra a pályá-
zat második fordulós anyaga. A támogatási szerzôdésben 
meghatározott útvonaltervnek megfelelôen a közbeszerzési 
eljárások lefolytatásra kerültek. 

A szennyvíztisztító telep fejlesztésére készült második 
fordulós pályázati dokumentáció benyújtásra került 2010. 
július 9-én a KvVM Fejlesztési Igazgatósága felé. A pályázati 
anyagunk befogadásáról az értesítés megérkezett a Polgár-
mesteri Hivatalba.

A pályázat I. fordulója a 2010. szeptember 15-ig benyúj-
tandó zárójelentés beadásával fejezôdik be. A II. fordulós 
pályázat bírálata folyamatban van, reményeink szerint szep-
tember-október hónapokban döntés születik a megvalósít-
hatóság sorsáról. Errôl a továbbiakban tájékoztatást adunk.

A meglévô szennyvízteleprôl 
A szennyvíztisztító telep napjainkban mind vízminôség, 
mind szennyezôanyag tekintetében túlterhelten mûködik a 

korábbi rekonstrukció ellenére. A telep mûködése gazda-
ságtalan, a meglévô mûtárgyak fizikai állapotukat tekintve 
leamortizálódtak. A biológiai tisztítás tartályokban történik, 
azok gazdaságos felújítása nem lehetséges, kapacitásuk 
elégtelen, élettartamukat meghosszabbítani felelôtlenség.

Az új szennyvízteleprôl és komposztálásról
A szennyvíztisztítást két párhuzamosan mûködô, félfolyama-
tos mûködésû, eleveniszapos technológiai sor végzi, ezek-
ben zajlik a biológiai tisztítás. Az eleveniszapos reaktorokon 
kívül a mûtárgy elôlevegôztetô, kiegyenlítô, iszaptározó, 
mosóvíz puffer és fertôtlenítô medencét, osztó aknát, hab-
aknát tartalmaz. A vasbeton mûtárgy utólag változó magas-
ságú földfeltöltést kap a terepviszonyok miatt. Az üvegházzal 
fedett szennyvíztisztítóban kerül elhelyezésre a kiszolgáló 
épület a szociális blokkal, gépházzal, irodával, benne a szá-
mítógépes vezérlôszekrénnyel. Az „üvegházban” a képeken 
látható módon növények telepítésére kerül sor, amelye-
ket a szennyvíz táplál, így szerepet vállalnak gyökérzetük-
kel a szennyvíz tisztításában. A tisztított szennyvíz minôsége 
olyan, hogy a tavacskában az aranyhalak is jól érzik magukat. 

A kommunális szennyvíztisztítóban keletkezô szennyvíz-
iszap kezelése a tervezett isaszegi új telepen a komposztá-
lással történô iszapkezelés. Az átforgatással keverik, homo-
genizálják az anyagot. Három érlelôprizma lesz kialakítva, 
2 m magassággal, egyenként 160 m3 komposzt érlelésére. 
Az érlelés idôtartama 30 nap, amely alatt 10–16 átforga-
tás történik. A komposztáló terület nyitott. A kész komposzt 
esôtetôvel védett tároló és egyben utóérlelô térre kerül. 
A komposzt kiszállítása innen történik majd.

Padányi József, építésügyi és beruházási osztályvezetô

Aranyhalak a szennyvíztisztítóban
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Tisztelt Isaszegi Polgárok!
 

Az Önkormányzati Tá-
jékoztató hasábjain ke-
resztül négy éven át 
folyamatosan tájékoztat-
tam Önöket – szerkesz-
tô kollégáimmal közösen 
– városunk közérdekû 
ügyeirôl, a Polgármesteri 
Hivatal és intézményeink 
mûködésérôl, beruházá-
sainkról, fejlesztéseinkrôl, 
terveinkrôl, aktuális prob-
lémáinkról. 

Az újságban közölt írásokban, valamint a helyi televízió-
ban adott interjúimban próbáltam megvilágítani mindenki 
számára azt is, hogy milyen szakmai érvek, pénzügyi lehe-
tôségek, netán kompromisszumok húzódtak meg egy-egy 
döntés mögött. 

Igyekeztem reálisan, sôt összefüggéseiben láttatni a dol-
gokat, egyértelmûen megfogalmazni azokat a célokat, ame-
lyekért dolgoztunk képviselôtársaimmal településünk javára, 
jövônk érdekében.

Itt szeretném megköszönni képviselôtársaimnak, hogy si-
került félretenni politikai hovatartozásukat, és egy emberként 
Isaszegért munkálkodni. 

Sok örömteli dologról – útépítésrôl, körforgalom kialakítá-
sáról, iskolabôvítésrôl, bölcsôde- és óvodafelújításról, játszó-
tér avatásáról, vízmûközpont-átadásról és sorolhatnám még 
– számolhattam be Önöknek, de a legfelemelôbb pillanat 
2008. július 1-jén volt, amikor szeretett településünk városi 
rangot kapott. 

Sokat dolgoztunk négy év alatt a város érdekében, az itt 
élôk érdekében, s munkánk nyomán lassan-lassan kezd ki-
alakulni az a kisvárosi jelleg, amelyet mindannyian áhítunk.

A fejlôdés látható és egyértelmû, azonban számtalan 
megoldásra váró feladat van még a következô testületek 

elôtt. Tudom, hogy Isaszeg lakói egy olyan erôs és életképes 
közösséget alkotnak, amely minden kihívásnak meg tud fe-
lelni. Egységes fellépéssel, közös akarattal túllendülhet ez a 
kisváros a jövô esetleges bizonytalanságain, nehézségein, és 
ragyogó utat járhat be.

Az elmúlt ciklusban elért eredményekhez sok ember se-
gítségére, munkájára és olykor önzetlenségére is szükség 
volt. Két alpolgármester kollégám, a Képviselô-testület tag-
jai, a külsôs bizottsági tagok, a Polgármesteri Hivatal és az 
intézményeink dolgozóinak tevékenysége nélkülözhetetlen 
volt Isaszeg fejlôdése, sôt mindennapi élete szempontjából, 
ezért köszönettel tartozom nekik. 

Mint ahogy hálával tartozom a feleségemnek és a gyer-
mekeimnek is, akik a legnehezebb pillanatokban is ott álltak 
mellettem és támogatták munkámat.

Végezetül engedjék meg, hogy megköszönjem városunk 
minden polgárának a bizalmát, segítségét és jóindulatát, 
amellyel lehetôvé tették, hogy eredményesen dolgozhassak.

 
Köszönöm, hogy az Önök polgármestere lehettem a 2006–
2010 közötti években, egyben kérem megtisztelô bizalmu-
kat és támogatásukat a következô idôszakra.   

 Isaszeg város minden lakójának jó egészséget, családi 
örömöket és sok sikert kívánok.

Tisztelettel és nagyrabecsüléssel: 
Hatvani Miklós, polgármester

Polgármesteri közlemény
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Négy év eredményeirôl és eseményeirôl – képekben

A Damjanich iskola átadása

Új díszburkolat a mûvelôdési otthon elôtt

Jó gazda módjára mûködtetett intézmények

A nyugdíjasok megbecsülése

A Pest megyétôl átvett „Falumúzeum” udvara

A szlovák önkormányzat kápolnaavatása

Egy a sok sikeres rendezvény közül

A felújított bölcsôde
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A temetôhöz vezetô utak, parkolók 
megépítése

Testvértelepülések I. Fesztiválja

Testületi ülés a régi és a korszerûsített Nagyteremben

Dinamikusan fejlôdô  
nemzetközi kapcsolatok

Példa a civilek 
támogatására

Isaszeg legnagyobb ünnepe 1849 méteres futás

Együttmûködés az egyházakkal

Mûvészeti csoportjaink külföldre  
is jó hírünket viszik

A város kulcsának átvétele
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Négy év eredményeirôl és eseményeirôl – képekben

A körforgalom

Felújítás alatt az Aulich utcai orvosi rendelô

Új utak épültek

Az új fogorvosi szék OTP bankautomata Szélfogó és iroda kialakítása  
az egészségházban

Az új játszótér

A géppark bôvítése

A fôútvonal felújítása parkolókkal, buszvárókkal
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Színház a csillagos ég alatt

2010. augusztus 22-én este került megrendezésre a Dam-
janich iskolában Charles Dickens: Twist Olivér – a jó és a 
rossz sors balladája a Theatrum Hungaricum elôadásában. 
A regényt színpadra adaptálta angol, ír és skót népzenére írt 
dalokkal: Rencz Antal. Dickens regénye nemcsak vádló szo-
ciografikus kép a „klasszikus kapitalizmus korából”, hanem 
szívszorító tükörkép korunkról is. A hazafiság manapság egy-
szerûen „szociális érzékenység” kérdése. Dickens a kétség-
beejtô társadalmi tragédia megélésén túl az isteni szeretet 
reményét küldi számunkra.

A Theatrum Hungaricum elôadása nagyon kreatívan és 
különleges módon ötvözte a szórakoztató és a tanító tartal-
mat, képes volt rövid idô alatt egy ismeretlen emberekbôl 
álló nézôközönségbôl közösséget kovácsolni. Az esti elôadás 
nagyon jól sikerült, kellemesen érezte magát mindenki. Azzal 
a céllal kezdtem el ezt a „színházi este” sorozatot, hogy az 
idelátogatóknak – kicsiknek és nagyoknak, idôseknek és fiata-
loknak – széles választékban kínáljak színházi vagy akár tánc-
színházi, zenei és egyéb kulturális, mûvészeti programokat. 

Minél szélesebb nézôréteget kívánok megszólítani. 
A rendszeresen színházba járókon kívül olyan embereket is 
szeretnék a publikum soraiba bevonni, akik eddig nem lá-
togattak más színházakat, de akiknek szociális érzékenysé-
gét, a nálunk szervezett színházi elôadások vagy mûsorok 
darabjai felébresztik. Szeretném, ha a „színházi este” sorozat 
hagyománnyá válna. Terveim között szerepelnek gyermek-
elôadások is, amelyeket természetesen nem az esti órákban 
fogjuk megszervezni. Sorozatunk következô darabja: a Lúdas 
Matyi zenés igazságtevô játék, amire szeptemberben kerül-
ne sor iskolánk belsô udvarában. Mindenkit szeretettel vár 
iskolánk a következô elôadásokra, amelyek szeptember 
24-én 14.00 és 16.00 órakor kezdôdnek.

Koháry Orsolya, igazgató

Ipolytarnócon jártunk

Augusztus 7-én Nógrád megye északi részére, a szlovák határ melletti Ipolytarnócra indult a Nyugdíjasok Baráti Körének csa-
pata, hogy megnézze az Ipolytarnóci Ôsmaradványok Természetvédelmi Területén lévô ôsleleteket.

Remek túravezetôvel végigjártuk a tanösvényt, visszamentünk a sokmillió évvel ezelôtti múltba: többek között kövekben 
lévô levélnyomatokat, ôsállatok lábnyomait, illetve a100 méter magasságú, 8 méter átmérôjû, megkövesedett fa maradvá-
nyait tekintettük meg. Megnéztük a közelmúltban Bükkábrányban fellelt mocsári ciprusok maradványait is, majd a csapat egy 
része háromdimenziós filmvetítésen a múltba tekintett, milyenek lehettek az akkori ôsállatok és a világ. 

A múltból visszatérve a jelenbe buszunk Varsányba indult, mivel szerencsénkre ezen a Nógrád megyei kis településen 
Lepényfesztivál és Vadásznapi rendezvény volt egész napos mûsorral és kirakodóvásárral. A sátrak alatt különbözô csapatok 
készítették a finomabbnál finomabb nógrádi ételeket, a kemencékben sütötték a jobbnál jobb lepényeket. Ki-ki ízlése szerint 
válogathatott az ételek és lepények közül. Nem volt könnyû dolgunk, mert nagy volt a választék. A színpadon egésznapos 
mûsor volt, megcsodálhattuk a gyönyörû Nógrád megyei népviseletet is. Ilyen élmény után belefért programunkba a szé-
csényi Forgách-kastély – melyet 2005-ben nagyon szépen felújítottak –, illetve a kastélyban lévô Kubinyi Ferenc Múzeum 
megtekintése is.

Élményekkel gazdagodva tértünk haza kisvárosunkba. Köszönjük az Önkormányzat támogatását, hogy részünkre a buszt 
biztosította, így nyugdíjasainknak csak a belépôk és az ebéd jelentette a költséget. 

Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre
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A Dózsa György Mûvelôdési 
Otthon és Múzeum 
szeptemberi programja

Tervezett programkínálat:
Szeptember 10. 18.00: Karacs Lajos esztergályos munkái-

ból készült kiállítás megnyitója. A kiállítás megtekinthetô 
október 3-ig a mûvelôdési otthon nyitvatartási idejében

Szeptember 18. 10.00–12.00: Babaruha börze. Jelentke-
zés: Laci Anna (20/391-6683)

Szeptember 19. 17.00: Jótékonysági koncert a Mûemlék-
templom javára. A rendezvény bevételével a szervezôk a 
Mûemléktemplom felújítási munkálatait szeretnék támo-
gatni. A koncert elôtt a közönség rövid elôadást hallhat a 
templom történetérôl. Közremûködik a Gaudium Carmi-
nis Kamarakórus. Helyszín: Öregtemplom

Szeptember 24. 18.00: Jobbik Magyarországért Mozgalom 
lakossági fóruma

Szeptember 25.: Szüreti vigalom
Szeptember 27. 13.00–18.00: Véradás
Itt az ôsz, csoportjaink újra várják tagjaikat és az ér-
deklôdôket foglalkozásaikon:
Hétfônként 17.00–19.00: Babaváró kör
Hétfô, kedd, csütörtök, péntek esténként: Csata Tánc-

együttes (korcsoportonként)
Hétfô, péntek 18.30-tól: Gaudium Carminis Kamarakórus 

(próba helyszíne: Klapka György Általános Iskola és AMI, 
Kossuth Lajos u. 85.)

Szeptember 13-tól hétfônként 10.00–12.00: Baba-mama 
klub

Minden kedden 18.00-tól: Isaszegi Asszonykórus 
Minden hónap harmadik keddjén 18.00-tól: Bélyegkör
Minden szerdán 18.00-tól: Jóga
Minden szerdán 19.30-tól: Thai-chi
Szeptember 16-tól kéthetente csütörtökön 18.00-tól: 

Gyöngyékszerkészítô klub
Angol nyelvtanfolyam indul, érdeklôdni a 30/222-6262-

es telefonszámon lehet.
Szolgáltatások:
Szeptember 6. 18.00: KRESZ tanfolyam jelentkezés és tá-

jékoztatás
Szeptember 13. 11.00–13.00: A.S.A ügyfélszolgálat a Mû-

velôdési Otthon elôterében
Csoportjaink vendégszereplései:
Szeptember 4-én az Isaszegi Asszonykórus Kartalon énekel 

a Sissy-napon
Szeptember 12-én az Isaszegi Asszonykórus Vecsésen ven-

dégszerepel

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!

Csodálatos jáki templom…

Májusban, köszönhetôen az önkormányzat és a mûvelôdé-
si otthon támogatásának, Vas megyében járt kórusunk. Régi 
vágyunk volt, hogy a jáki templomban gregorián szentmisét 
énekelhessünk, ahol a leginkább hiteles a katolikus egyház 
latin nyelvû ôsi éneke, a gregorián. A román kori templom-
ban sok vendégkórus megfordul, és ennek a kis településnek 
színvonalas vegyes kórusa is van. A pezsdítô zenei élethez 
nagymértékben hozzájárul dr. Rátkai László tisztelendô úr, 
aki éneklésünk után jó hangulatú, kedves, vidám, élvezetes 
templomi bemutatót tartott nekünk.

Esti éneklésünk elôtt jártunk a Jeli Arborétumban, ahol 
szebbnél szebben nyíló rododendron bokorban és fákban 
gyönyörködhettünk. Estére romlott nagyon el az idô, de azért 
másnap még sétáltunk Szombathely belvárosában. Vasszé-
csényben két szép kastélyt és Csempeszkopácson egy kis 
mûemléktemplomot is megnézhettünk.

Nagyon szép utunk volt, élményekkel telten tértünk haza.
Surmann Mária,  

a Gaudium Carminis Kamarakórus kitüntetett vezetôje

A Kulturális Örökség Napjai

Az  Európa Tanács védnökségével már 48 országban ren-
dezik meg az örökségi napokat. A program célja az, hogy 
a nagyközönség figyelmét ráirányítsuk országunk szellemi 
örökségére, az épületek értékeire. A hagyományosan szep-
tember harmadik hétvégéjén megrendezett esemény során 
országszerte sok száz ilyen épület és helyszín kapuja nyílik 
meg a látogatók elôtt. Mindenki számára fontos, hogy meg-
ismerje szûkebb és tágabb környezete épített és szellemi 
örökségét, mert ez ösztönöz arra, hogy azokat fenntartsuk és 
megôrizzük. Ez egyben erôsíti a lakóhelyhez, az országhoz 
való kötôdést és az azonosságtudatot is.

A Kulturális Örökség Napjai ez évi idôpontja:  2010. szep-
tember 18–19. szombat, vasárnap.

Isaszeg város a Falumúzeum szervezésében már nyol-
cadik alkalommal vesz részt a rendezvényen. Ebbôl az al-
kalomból a mûemléktemplom, az izraelita temetô és a Fa-
lumúzeum a fenti idôpontokban 10.00–16.00 óra között 
díjmentesen látogatható.

Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várnak a szervezôk.
Szmolicza József
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Méz Napi Fesztivál  
Bojanówban 

Do widzenia! – azaz viszontlátásra, búcsúztunk két évvel 
ezelôtt lengyel testvérvárosunk vendéglátóitól. Akkor még 
nem tudhattuk, hogy „csatangolásunk” immár másodszor is 
valósággá válik. Külön felkérésnek eleget téve, Csatangoló 
Tánccsoportunk karöltve a Csata Táncegyüttes hatfôs csapa-
tával vágott neki a már ismert 530 kilométeres útnak. Meg-
tisztelôbb kísérôket nem is kaphattunk volna, mint városunk 
polgármesterét, Hatvani Miklóst és a két alpolgármestere 
társaságát. Az elindulás pillanataitól kezdve a hazánkba ér-
kezés utolsó pillanatáig velünk voltak, segítettek, biztattak, tá-
mogattak mindenben, s a „leghûségesebb rajongóink” voltak 
vendégszereplésünk ideje alatt.

Bojanówi fogadtatásunk az ismert mondásnak megfele-
lôen történt: „Lengyel, magyar két jó barát, együtt harcol, 
s issza borát!” Emlékezve a két évvel ezelôtti vendéglátás-
ra, még ki sem mondtuk, már teljesítésre kerültek óhajaink. 
Örömmel üdvözöltük az ismert arcokat, a bojanówi polgár-
mestertôl a fôszakácsig, aki most sem hagyott kétséget ma-
gas szintû fôzési tudománya, s az irányunkba mutató baráti 
érzelmei felôl.

„Szabadnapunkon” Zofia alpolgármester asszony szerve-
zésében és kíséretével a „kis Rómának” is nevezett, ezer-
éves Sandomierz városát csodálhattuk meg, majd Baranów 
szemet gyönyörködtetô kastélyában szívet melengetô érzé-
sekkel nyugtázhattuk ismét a lengyel – magyar történelem 
mélyre nyúló s összefonódó kapcsolatait, miközben meg-
döbbenve láttuk a hatalmas tavaszi árvíz pusztításának nyo-
mait, amelyet az általunk legismertebb lengyel folyó, a Visz-
tula áradása okozott.

Fellépésünk az érzéseink és a visszajelzések alapján nagy-
szerûen sikerült. Taps, ujjongások, s az ismert lengyel – magyar 
két jó barát hangoztatása lengyel nyelven. A sikerben közre-
játszott koreográfusunk kitûnôen összeállított mûsorterve is.

Bár gyorsan elröpült a négy nap, barátságok születtek, 
barátságok váltak szorosabbá. Köszönet érte mindenkinek: 
városunk vezetôinek, kedves tolmácsunknak, Magdalénának, 
lengyel barátainknak, de legfôképpen egymásnak, hogy a két 
csoport tagjai ily zökkenômentesen, példásan együttmûköd-
tek úgy az utazás folyamán, mint a „világot jelentô deszká-
kon”, a színpadon is.

Bodrogi Imre, Csatangoló Tánccsoport

Látogatás olasz földre,  
Pietracatellába

Minden út Rómába vezet – ki ne halotta volna már eme 
híres mondást? A Csata Táncegyüttes utánpótlás csoportja 
július hónapban az örök városban ismerkedhetett az antik 
világ fôvárosával, a középkor, a reneszánsz fellegvárával. 
A „kul-túrán” találkozhattak fiataljaink a múlttal, láthatták a 
gazdag jelent és a világ minden részérôl idesereglett turisták 
özönét. A Szent Péter Bazilika, az Angyalvár, a II. Emmanuelle 
emlékmû, a Spanyol lépcsô, a Trevi kút, a Colosseum látvá-
nya a hôség ellenére is lenyûgözte a kis csapatot.

Emellett megismerhették az olasz nép kultúráját, ami 
gazdagította a világképüket. Az ifjúkorban kötött barátságok 
alapjai a jövô nemzetei békés egymás mellett élésének.

Vendéglátónk a pietracatellai néptáncegyüttes volt, akik 
minden nap tájoltattak bennünket, így bejárhattuk Közép-Itá-
lia hegyeit-völgyeit. Sajnos csak az esti fényekben láttuk a 
településeket utazásaink során, mivel a déli népeknél az 
élet csak este kilenc óra után kezdôdik… Táncoltunk Tau-
ranoban, Gildonéban, Bojanoban, Santa Maria del Molise-
ben. Az Agnonei harang városában tett látogatásunk volt a 
legérdekesebb. Az igen gazdag történelmi múlttal büszkél-
kedô városban hat nemzetközi néptánccsoport találkozott a 
színes felvonuláson. Voltak zászlódobálók, lengyel, portugál, 
olasz táncosok. Sokszínû kavalkád vonult a régi mestersé-
gek utcáin… Az olaszok szeretik a magyarokat, amit bizton 
állíthatunk, mivel mindenhol szeretettel fogadtak, tapsoltak, 
éljeneztek bennünket.

Pietracatella a tengerszint felett 750 m magasságban 
fekszik, gyönyörûséges régi történelmi városrésszel. A XII. 
századi ôsrégi kápolnája 780 méterrôl uralja a környék he-
gyes-völgyes vidékét. A szállásunk egyházi közösségi ház-
ban volt, és a vendéglôs hölgy fôzött magyar, grúz és olasz 
együtteseknek. A kis nemzetközi csapatban az angol, olasz, 
orosz, francia, magyar nyelv töredékeit lehetett hallani, no 
és heves gesztikulálásokat lehetett látni… A közös táncok 
során szövôdtek barátságok, a jó hangulat segítette az igen 
fárasztó programok, éjszakázások átélését. Az egy hét utáni 
mindennapos fellépés „jutalma” volt a Rimini-i egész napos 
tengerparti fürdés, az esti San Marino-i túra. A hazatérés örö-
me-ölelelése után volt, aki fordult volna is vissza. Jó buli volt, 
kemény munkával telt a hét, de megérte… Jó hírét vittük 
városunknak, a magyar népi kultúránknak. Jólnevelt, kulturált, 
szép csapat vagyunk, akik táncolni is tudnak – ez volt ven-
déglátóink véleménye, amivel nagy örömet okoztak.

Verseczkyné Sziki Éva

Fotó: Bodrogi Imre
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Köszönet
Ezúton szeretnék köszönetet mondani városunk polgár-
ôrségének, akik házunk riasztójának váratlan megszóla-
lása után éjfélkor perceken belül megjelentek. A riasztó 
véletlenül szólalt meg, de ôk ezt nem tudhatták. 

Megnyugtató érzés, hogy rájuk – önzetlen segítôkész-
ségükre – bármikor számíthatunk. Vigyáznak ránk!

Köszönettel: 
Egy isaszegi lakos

Festék- és Vegyeskereskedés
Isaszeg, rákóczi utca 12. tel: 28/496-209
Nyitva: H–P: 7.30 –17.00, Sz.: 7.30 –12.00

Egyrétegû falfestékék, higítók, zománcok, lazúrok, 
csemperagasztók, fugázók, glettanyagok, sziloplaszt  

és festôszerszámok.

Mosószóda és a.s.a. zsák
Bankkártyás FIzetés

BeIskolázásI utalVányt Is elFogadunk!
Kozmetikumok, hajfestékek, ajándékok, játékok, könyvek, 

cserepes virágok, írószerek, füzetek, táskák, kötelezô 
olvasmányok, viaszosvászon terítôk.

Helyben Isaszegen

szeptember 16-án (csütörtökön)
és október 14-én

autós Iskola
Az akkredItált Bag Band Bt.

Megújult vezetéssel, személyzettel, 

friss áruval és heti akciókkal 
várjuk új és régi vásárlóinkat Isaszegen, a Tóth Árpád utcai 

iskola mellett lévô 

Húsboltban.
Érdeklôdni az üzletvezetônél lehet: 

Szekeres Zoltán, telefon: 06-30/854-6195

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

ÉtkezdÉnk 
(Kossuth L. u. 170., telefon: 20/454-4524) 
ismét a régi finom és bôséges ételekkel várja a vendégeket.
Néhány ár: pacalpörkölt + köret: 860 Ft, sertéspörkölt + köret: 760 Ft, 
babgulyás: 650 Ft, brassói + köret: 880 Ft.  
Menü kiszállítást vállalunk: 720 Ft / fô.

Hétvégén színvonalas étteremmé alakítottuk át, 
élô zongoramuzsikával a háttérben. 

Szívesen látunk minden kedves vendéget, aki kulturált környezetben 
szeretne egy finom ebédet vagy vacsorát elfogyasztani.

nYItVAtARtÁS:
Hétfôtôl csütörtökig 6.30–17.00 óráig.
Pénteken 6.30–21.00 óráig. Péntekenként 17.00–21.00 óráig élôzene.
Szombaton és vasárnap 12.00–21.00 óráig élôzene.

Karate edzések

2010 szeptemberétôl újra indulnak kezdô csoportjaink Isa-
szegen, melyekre sok szeretettel várunk minden érdeklôdôt 
nemre és korra való tekintet nélkül.
Ovikarate: 
Hétszínvirág Óvoda, Hétfô, szerda 16.00–16.45.
Kezdô gyerek és felnôtt edzések:
Városi Sportcsarnok, Hétfô, szerda 17.00–18.00.

Több felnôtt is csatlakozott már edzéseinkhez, van aki a gyer-
mekével együtt kezdett el karatézni a gyerekek edzésén, és 
van olyan is, aki külön felnôtt csoportban kezdett megismer-
kedni ezzel a harcmûvészettel. Mostanra túl vannak edzô-
táboron, vizsgán, sôt versenyen is.

További információk a www.genki.hu oldalon.
Jakab Attila 2ºdan

GENKI WKSZE elnöke és vezetôedzôje
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Háziorvosi ügyeletek

2010. szeptember

01. Dr. Eszlári Egon 16. Dr. Déri István

02. Dr. Horváth Anna 17. Dr. Horváth Anna

03. Dr. Eszlári Egon 18. Dr. Halász Gergely

04. Dr. Mészáros Zsolt 19. Dr. Halász Gergely

05. Dr. Mészáros Zsolt 20. Dr. Kürti József

06. Dr. Kürti József 21. Dr. Horváth Anna

07. Dr. Horváth Anna 22. Dr. Eszlári Egon

08. Dr. Eszlári Egon 23. Dr. Déri István

09. Dr. Horváth Anna 24. Dr. Horváth Anna

10. Dr. Kürti József 25. Dr. Eszlári Egon

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

12. Dr. Horváth Anna 27. Dr. Kürti József

13. Dr. Kürti József 28. Dr. Horváth Anna

14. Dr. Horváth Anna 29. Dr. Eszlári Egon

15. Dr. Kürti József 30. Dr. Déri István

2010. október

01. Dr. Kürti József 06. Dr. Eszlári Egon

02. Dr. Mészáros Zsolt 07. Dr. Déri István

03. Dr. Mészáros Zsolt 08. Dr. Eszlári Egon

04. Dr. Kürti József 09. Dr. Horváth Anna

05. Dr. Horváth Anna 10. Dr. Horváth Anna

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 utca 3. Telefon: 493-302.
Dr. Kürti József: Csata utca 2. Telefon: 495-238.
Dr. Mészáros Zsolt: Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288.
Dr. Halász Gergely: Aulich utca 3. Telefon: 493-302.
Dr. Déri István: Aulich utca 3. Telefon: 493-302.
HÉTKÖzI, HÉTVÉGI OrVOSI ÜGyeLeT TeLeFONSzá-
MA: 70/387-2685
A hétközi ügyelet héfôtôl csütörtökig 1530-tól másnap reggel 
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.
A helyi rendôri ügyelet közvetlen száma: 70/203-3888.
A mezôôrök telefonszáma: 
70/459-3301 és 70/459-3302.

Anyakönyvi hírek
a 2010. 07. 15 –  08. 15. közötti idôszak eseményeirôl

Születések:

Vastag Viktor Csengeri utca 15.
Száz Kristóf Ady Endre utca 30/a
Csáki Noémi Ady Endre utca 3.
Roznik Kitti Rákóczi utca 22.
Ecseri Nikolett Buda utca 45/a.
Káldi Bernadett Batthyány Lajos utca 3. 2/a
Banos Borka Bartók Béla utca 1. 1/a
Ôsze Janka Léna Erkel Ferenc utca 8. 

Házasságkötések:

Raidl Krisztina és Némedi Norbert
Háló Gyöngyi és Pap Sándor
Tóth Boglárka és dr. Budaházi Árpád
Bilász Andrea és Zombori László
Szolga Eszter és Tokai Csaba
Gethe Anna és Barkóczi Balázs
Máthé Viktória és Góra Péter
Gál Dalma Matild és Schirger Gábor
Kôvágó Anett és Tasi Roland

 Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Halálesetek:
Morvai Imréné Juhász Julianna (60) 
 Damjanich utca 33.
Bagi Pálné Gyenes Anna (83) Kertész utca 13.
Rublinszki Bertalanné Hutkai Erzsébet (87) 
 Nagy Sándor utca 70.
Klincsek László (64)  Dózsa György utca 91.
Nagy János (60)  Mátyás király utca 97.
Moravcsik Tiborné Badics Teréz (62)
 Nap utca 8.
Mezei János (75)  Május 1. utca 13. 
Brasnyó Péter Pál (59)  Martinovics utca 16. 
Orbán József (50)  Ilkamajor
Körösi Istvánné Király Julianna (73) 
 Szentgyörgypuszta
Vadas Ferenc (46)  Hôsök utca 8.
Vojtek Pál (64)  Tó utca 10.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Abdelhamid Mohamedné, anyakönyvvezetô

Szeptemberi állatorvosi ügyelet
IX. 4–5. Dr. Rédling Tibor

Kistarcsa, Váci M. u. 2.
30/966-8415

IX. 11–12. Dr. Michalik László 20/981-3100

IX. 18–19. Dr. Sági László
Pécel, Tarcsai u. 16.

30/940-4313

IX. 25–26. Dr. Szeredi Levente
Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13.

20/353-4547



18 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Az év legjobb  
ifjúsági labdarúgója

A sportpályán tartott augusztus 20-i ünnepség ke-
retében rendezett Isaszeg – Pécel öregfiúk labdarú-
gó mérkôzés elôtt tizenegyedszer került átadásra az 
elôzô bajnoki év legjobb isaszegi ifjúsági labdarúgó-
jának odaítélt – a helyi ifi csapatot 1933-ban létre-
hozó sportvezetôrôl elnevezett – Szendrô János-díj. 
2010-ben a névadó fiai, Szendrô Péter és Dénes 
által alapított, oklevélbôl, labdarúgó figurából és 25 
ezer forint pénzjutalomból álló elismerést Tóth Csa-
ba – szeptembertôl a helyi Gábor Dénes Számítás-
technikai és Informatikai Szakközépiskola 10. osztá-
lyos tanulója – érdemelte ki, aki eddig az U16-os, 
majd az U19-es csapatban Balázs István, Harmati 
Péter és Kiss Sándor edzôk irányítása alatt szerepelt 
Isaszeg színeiben.

A felsô fényképen Tóth Csaba a díjat átadó Szend-
rô Dénes, az MLSZ Fellebbviteli Testületének alelnö-
ke, a PMLSZ Felügyelô Bizottságának elnöke és Ligeti 
László, a PMLSZ elnökségi tagja, az Isaszegi Sport-
egyesület elnöke között, míg az alsó fotón az isaszegi 
és a péceli öregfiúk csapataival együtt látható.

Szerkesztôség

Hittanos tábor Horpácson

Huszonegyedik alkalommal indult el maroknyi lelkes csapat, hogy 
hittanos gyerekekkel eltöltsön egy hetet, ebben az évben Horpá-
cson. Az idei tábor a bibliai csodákra épült: errôl szóltak a feladatok, 
a kiselôadások, az akadályverseny. Megemlékeztünk Mikszáth Kál-
mánról, aki 100 éve halt meg, és itt volt birtoka. Voltak kézmûves 
foglalkozások: nemezeltünk, fontunk, csomóztunk, papírvirágot ké-
szítettünk, gipszformát festettünk. Túráztunk a nógrádi és a drégelyi 
várba, strandoltunk.

Próbáltunk maradandó élményeket nyújtani a gyerekeknek. 
Mindez persze nem sikerült volna, ha támogatóink nem állnak a 
hátunk mögött: a Városi Polgármesteri Hivatal Képviselô-testülete, a 
Váci Egyházmegye, Gulyka József esperes, címzetes prépost, Faragó 
Attila, a Szolga és Marton Italdiszkont és persze a szülôk. Segítségük-
kel ebben az évben vásároltunk pingpongasztalt, tollasütôket, társas-
játékokat és a barkácsoláshoz szükséges alapanyagokat, amikkel a 
szabadidôt változatossá tettük.

A nagy hôség próbára tett valamennyiünket, de jégkrémmel, üdí-
tôvel hûsítettük magunkat. Összességében jó hangulatban, gyorsan 
eltelt a nyolc nap. Jó hír a gyerekeknek, hogy a segítôk már kipihen-
ték magukat, és tervezik a jövô évi tábort!

Pásztorné B. Éva az egyik segítô

A Damjanich 
iskola fotói

Fotók: Isaszegi SE
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Még be sem zárult az iskola kapuja a tanév végén, máris gyü-
lekezô gyerekcsoportok zajától lett hangos az udvar. Iskolánk 
a nyári szünidô alatt több táborozási lehetôséget nyújtott a 
tanulóinknak.

 Zobákpusztán 32 felsô tagozatos tanuló Palicskáné Sza-
mosvölgyi Anna tanárnô vezetésével matematika ismerete-
ket sajátított el játékos formában. Pécsre és Paksra is elláto-
gattak, ezzel is színesítve tábori programjukat.

Zamárdiban alsó és felsô tagozatosok is táboroztak, 
40-40 fôvel. A kicsik cirkuszban, kertmoziban, hadiparkban 
voltak, sétahajóztak, kirándultak, sport- és szellemi vetélke-
dôkön, kézmûves foglalkozásokon vettek részt. A jó idônek 
köszönhetôen nagyon sokat fürödtek a Balatonban. Borók 
Károlyné, Barkóczi Józsefné, Horváthné Pataki Éva, és 
Nagy Józsefné voltak a tábor vezetôi.

 A felsôsöknél nagy sikert aratott az utcabál, a diszkóha-
jó, a tihanyi kirándulás. Túrákat, versenyjátékokat, bátorság-
próbát, ki mit tud-ot is szerveztek számukra kísérô nevelôik: 
Kurunczi Imréné, Erdélyi Katalin, Farkasné Podmaniczky 
Ágnes, Olenyik Karolina és Németh István.

 A mûvészeti képzésben részt vevô gyerekek számára 
Balogh Gábor és Bakos Ferenc tanár úr szervezett szintis és 
fúvós sporttábort. A zenei ismeretek felelevenítése, bôvíté-
se mellett jutott idô mozgásos játékokra, versenyekre, közös 
programokra is.

Erdélyi Katalin tanárnô vezetésével az amerikai toleran-
cia táborban Balatonlellén több tanuló töltött emlékezetes 
napokat.

A nógrád megyei kisecseti táborban az iskola befejezése 
után két turnusban vettek részt a gyerekek. A „nagy család” 
részére a három kísérô pedagógus – Kuthiné Pethô And-
rea, Szakály Róbert, Sindely Julianna – kirándulásokat, ver-
senyeket, játékokat szervezett. Az együtt töltött idôk sokáig 
megmaradnak emlékezetünkben.

Köszönjük az Önkormányzat által nyújtott támogatást, 
mely lehetôséget adott arra, hogy tábori programjainkat szí-
nesebbé tegyük.

Horváthné Pataki Éva, igazgatóhelyettes

A budapesti Amerikai Nagykövetség idén harmadik alkalom-
mal rendezett ingyenes tolerancia tábort „Romák és Bará-
taik” címmel Balatonlellén, ahová öt tanítványomat vihettem 
magammal az isaszegi Klapka György Általános Iskolából. 
A táborba két kontinensrôl érkeztek táborvezetôk, nagykö-
vetségi alkalmazottak és tanárok, hogy roma és nem roma 
diákokat táboroztassunk együtt 2010. július 17–24 között.

A gyerekek drámaórán, bátorságpróbán, baseballon, reg-
geli tornán, kézmûves foglalkozáson, karatén, néptáncon, 
strandoláson, origamihajtogatáson és angolórán vehettek 
részt minden nap. Esténként kaszinó, álarcos diszkó, kincs-
keresés, vetélkedô, sorverseny, ki mit tud és települések be-
mutatója volt a program. A hajóval Tihanyba tett egész napos 
kirándulás is emlékezetes marad számunkra. 

A programok azonban csak alapul szolgáltak ahhoz, hogy 
a tábor a világon a legjobb legyen. Ehhez több kellett. Több 
olyan pillanat, amikor megállt az idô. Ezekért a pillanatokért 
érdemes élni: amikor a gyerekek kölcsönadtak egymásnak 
ruhákat, hogy legyen mit felvenni, amikor életében elôször 
tüntettek ki egy kislányt, amikor barátságok köttettek, amikor 
mindenki némán hallgatta Sadako történetét, amikor verset, 
dalt, néptáncot adtunk elô, és amikor a jövô évi viszont-
látás reményében elbúcsúztunk. Ismeretlenként, különbözô 
kultúrákból érkeztünk a táborba, de végül a tolerancia és 
a szeretet hatására egy igazi családdá váltunk. Hálásan kö-
szönjük! It was an honor to be there (megtisztelô, hogy ott 
lehettünk). 

Erdélyi Katalin, tanár 

A Klapka iskola nyári táborai

A világ legjobb tábora

A Klapka iskola fotói
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Tisztelt isaszegiek, kedves olvasók!

2006-ban bízott meg a Képviselô-testület a helyi újság szer-
kesztésével. Az elsô és legfontosabb teendôm az volt, hogy 
a személyeskedést és a politikai üzengetést megszüntessem 
a lapban, és kizárólag az objektív tájékoztatás irányában in-
duljunk el.

Ez követôen megkezdtük a tartalom növelését. Lénye-
gesnek tartottam, hogy az intézmények, a helyi civil közössé-
gek, önkormányzati programok, fejlesztések minél nagyobb 
terjedelemben kerüljenek be az oldalakra, azért hogy a la-
kosság széleskörû tájékoztatást kapjon a helyi közügyekrôl. 
Nyolc oldallal indultunk a kezdetekben, ami késôbb 16 lett, 
és voltak olyan lapszámok is, amelyekben már 18–20 olda-
lon adtunk tájékoztatást.

A tartalom, a hitelesség mellett fontosnak tartom a lap 
külsô arculatát. Kétszer változtattuk meg a design-t, a papír 
minôségét is azért, hogy a mai kor igényének megfeleljen, 
és lehetôleg jobb legyen, mint a környezô településeké. A 
versenyszellem és a pozitív visszajelzések arra késztettek 
minket, hogy újabbnál újabb változásokat találjunk ki. Vé-
gül oda jutottunk el, hogy mûnyomó papíron, több színes 
oldalon tudjuk Önök elé tenni a friss információt ebben a 
formában.

Nagyon szép és értékes munka az újság mellett az egész 
település kommunikációját vezetni. Mindenkinek köszönöm, 
aki bármilyen formában segítette akár egy cikk vagy tudósítás 
megírásával, interjú vállalásával, fénykép készítésével a lap 
elkészülését. Külön köszönöm közvetlen munkatársaimnak, 

dr. Székelyné Opre Mária szerkesztônek és Komlós Andrea 
tördelôszerkesztônek a munkáját.

A felelôs szerkesztôi feladatokat társadalmi munkában, 
minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeztem, de ha sok 
idôt is vett igénybe, szívvel és szeretettel csináltam a többi 
képviselôi munkám mellett. 

Nagyon sok új és modern elképzelésem van a helyi tá-
jékoztatás kapcsán, amit a következô négy évben szeretnék 
megvalósítani. Számtalan újítást már el is kezdtünk kidolgoz-
ni, és remélem, sikerül ezeket megvalósítanunk. Természe-
tesen ezt csak akkor tudom folytatni, ha a lakosság jóvoltából 
továbbra is bizalmat kapok a jövôben, mint képviselô.

Elköszönök Önöktôl kedves olvasók, remélve, bízva a to-
vábbi folytatásban.

Tisztelettel: Szilárdi László, felelôs szerkesztô

Hála a szülôhelynek

A Szent István napi ünnep-
ség keretében Perényi Thén 
Anna, Isaszegrôl elszárma-
zott festômûvész tíz alkotását 
adományozta szülôhelyének, 
amit Hatvani Miklós polgár-
mester köszönt meg meleg 
szavakkal. Az alábbiakban 
önvallomását közöljük.
Isaszegen születtem, abban a 
házban, ahol édesanyám is. Ti-
zenkét éves koromig – mely 
idôszak a legmeghatározóbb az 
ember életében – itt éltem a fa-
luban.

Szegények voltunk, de mégis szép volt a gyermekkorom. 
Magunk csináltuk a játékainkat, sokat kirándultunk. Az utca 
gyerekei nálunk találkoztak, és édesanyám vigyázó szeme 
elôtt vagy a bodzabokor jótékony takarójában éltük a falusi 
gyerekek hétköznapjait.

Imádtam az iskolát, és szeretettel gondolok tanítóimra: 
Najmányi Gizellára és Gécsi Idára.

Szerettem a természetet, könnyedén és mindig – a pad 
alatt is – rajzoltam. Így nem véletlen, hogy biológia–rajz sza-
kos tanár lettem.

Nógrádba kerültem, hogy az akkor még élô nagyapám-
nak segítsek.

Negyven év tanítás és rajzolás során sok alkalommal 
nyertem díjat, egyéni és csoportos kiállításokon szerepeltem. 
Elsôsorban grafikus vagyok, de szeretem a tûzzománc tech-
nikát is.

Úgy gondolom, a képek akkor élnek, ha találkoznak a né-
zôvel, és örömöt okoznak üzenetükkel. Ajándékommal talán 
visszaadok valamit abból, amit kaptam Isaszegtôl.

Már jó ideje tudom, hogy az „itt élned, halnod kell” örök-
érvényû üzenetét megvalósítom, mert alkotásaimmal örökre 
visszatérek oda, ahonnan elindultam.

Perényi Thén Anna

Varrónôket keresünk 
isaszegi varrodánkba, nôi felsôruházat  

készítésére. Munkájukra igényes, precíz  
szakemberek jelentkezését várjuk!  
Azonnali kezdés! Elérhetôségünk: 

Százdivat Kft., Száz József, 20/980-9108

Fotó: Ácsné Tóth Csilla


