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Ûtépítés uniós pénzbôl és önerôbôl
Isaszegen, az önkormányzat épületében került sor arra a sajtótájékoztatóra
2010. január 29-én, amelyen Varju László, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium államtitkára, Szarvas András, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója, valamint Hatvani Miklós, Isaszeg polgármestere közösen adták át a forgalomnak az Isaszeget Gödöllôvel összekötô utat, valamint a szôdi
bekötôutat. Ezzel lezárult a Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP)
keretében megvalósított beruházás. Felújították az Isaszeget Gödöllôvel ös�szekötô utat, valamint a szôdi bekötô utat, összesen 10,4 kilométer hosszon.
A munkálatokhoz az Európai Unió biztosította a forrást, összesen 413 millió
forintot. A felújítások nyomán mintegy 55 ezer ember mindennapi közlekedése vált kényelmesebbé, biztonságosabbá – áll a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
minap hozzánk eljuttatott közleményében.
„A helyi igényeket legpontosabban a helyben élôk ismerik,
ennek jegyében zajlik a Regionális Operatív Programok keretében a magyarországi mellékúthálózat felújítása – hangzott el a sajtótájékoztatón. Kis utakról van szó, de olyanokról,
amelyek nélkülözhetetlenek elsôsorban a helyiek, másodsorban a térségen átutazók számára” – fogalmazott Varju
László. A Közép-magyarországi Operatív Program keretében
megvalósult beruházások révén mindennapi közlekedésünk
válik színvonalasabbá. A felújítások projektgazdája minden
esetben a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
A most záruló útépítést a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
megyei igazgatója, Szarvas András mutatta be mûszaki szempontból. Nagy forgalmú utakról van szó: a Magyar
Közút mérései szerint mindkét szóban forgó útszakaszon
napi 5500 – 6000 gépjármû közlekedik Isaszeg és Gödöllô
között, ezek tíz százaléka tehergépkocsi és autóbusz. A felújítás a közútkezelô számításai szerint az átmenô forgalomtól eltekintve is több tízezer helybéli életébe hoz kedvezô változást. Az Isaszeget Gödöllôvel összekötô útszakaszt
(3103-as út) 7,9 kilométer hosszon újították fel. A munka
egy része Isaszeg belterületén zajlott. A közbeszerzési eljárással kiválasztott kivitelezô, a Swietelsky Építô Kft. megerôsítette a pályaszerkezetet, majd egy, szükség szerint két
réteg aszfalt terítésével újította fel a burkolatot. Kitisztította
az árkokat és csôátereszeket, továbbá felújított tizennyolc
buszöblöt az érintett útszakaszon. Isaszegen az utat úgy
építették meg, hogy a jövôben ki lehessen alakítani a lámpás gyalogos átkelôhelyeket is. A továbbiakban kitért a jövôt
érintô, további isaszegi komolyabb közútfelújítási lehetôségekre is.

Hatvani Miklós, Isaszeg polgármestere köszöntötte a jelenlévôket,
beszédében átfogó képet adott a
helyi úthálózat fejlôdésérôl és arról,
miként illeszkedik ebbe az uniós finanszírozású fejlesztés: a pesti körgyûrû elkészültével korábban már
jelentôsen csökkent a túlterhelt út
forgalma. A mostani felújítással több
mint negyven éves elképzelés vált valóra, hiszen a fôúton a kátyúzásoktól
eltekintve nagyobb felújítás nem történt, ráadásul külsô forrásból. Az örömbe egy kis üröm is vegyült Isaszeg számára,
mert a beruházás elsô fázisába bekerült a körforgalom, de
pénzhiány miatt kimaradt. Ezért a Képviselô-testület saját forrásból és a Magyar Közút hozzájárulásával a városközpontban sikeresen megépítette a körforgalmat. A jó minôségû
isaszegi fôút a körforgalommal elsôsorban a helyiek, de a
környékbeliek komfortérzetét és biztonságigényét is szolgálja. Megköszönte minden közremûködônek a
segítségét, hiszen nem
máshol, hanem itt, Isaszegen épült meg ez az
út a körforgalommal, és
ehhez nagyon sok embernek az akarata és kitartása kellett.
dr. Székelyné
Opre Mária

Választás 2010
A Magyar Köztársaság Elnöke a 6/2010. (I. 22.) KE határozatával kitûzte az országgyûlési képviselôk 2010. évi általános választásának idôpontjait. Az elsô forduló 2010. április
11-én (vasárnap), a második forduló 2010. április 25-én
(vasárnap) lesz. A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Isaszeg Város Polgármesteri Hivatal Helyi Választási Irodájának vezetôje dr. Busai György jegyzô. A Helyi Választási
Iroda (továbbiakban: HVI) címe Isaszeg, Rákóczi u. 45.
A választópolgárok a névjegyzékbe történô felvételrôl
szóló értesítôt az ajánlószelvénnyel együtt 2010. február 8.
és február 12. között megkapják. A közszemlére tett névjegyzék 2010. február 10-tôl február 17-ig megtekinthetô
a Polgármesteri Hivatal Választási Irodájában. A névjegyzékbôl való kihagyás, törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel
miatt 2010. február 10-tôl február 17-én 16.00 óráig kifogást lehet benyújtani a HVI vezetôjénél.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a választópolgár a lakcíme szerint illetékes HVI vezetôjétôl 2010. március
19-én 16.00 óráig kérheti. A külképviseleti névjegyzékbe
felvett választópolgár 2010. március 19-én 16.00 óráig
módosíthatja annak a külképviseletnek a megnevezését,
ahol választójogát gyakorolni kívánja, vagy kérheti törlését a
külképviseleti névjegyzékbôl és visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe.
AJÁNLÁS A választáson jelöltet ajánlani 2010. március 19ig ajánlószelvényen lehet. A jelöléshez legalább 750 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.
SZAVAZÁS A választópolgár személyesen lakóhelyén szavazhat. Mozgóurnát a választópolgár írásban kérhet a HVI
vezetôjétôl, illetôleg a szavazás napján a szavazatszámláló
bizottságtól.
A szavazás napján lakóhelyétôl távol levô választópolgár
– kérelmére – belföldön igazolással, külföldön a Magyar Köztársaság nagykövetségein és fôkonzulátusain adhatja le szavazatát. Igazolást – a választás elsô és második fordulójára
egyaránt – ajánlott levélben 2010. április 6-ig, személyesen
vagy meghatalmazott útján 2010. április 9-én 16.00 óráig
lehet kérni a lakóhely szerint illetékes HVI vezetôjétôl.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a választópolgár a lakcíme szerint illetékes HVI vezetôjétôl 2010. március
19-én 16.00 óráig kérheti. A módosított névjegyzék 2010.
április 9-én 16.00 óráig és április 23-án 16.00 óráig tekinthetô meg a Polgármesteri Hivatalban.
A választási bizottságok megbízott tagjait, a választókerületben jelöltet, listát állító jelölô szervezetet és a független jelöltet legkésôbb 2010. április 2-án 16.00 óráig a választási
bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság megbízott
tagjait a HVI vezetôjénél kell bejelenteni.

A közszemlére tett névjegyzék másolatát a HVI vezetôje a jelölt, a jelölô szervezet által írásban bejelentett igény
alapján díjfizetés ellenében 2010. március 22. napját követôen adja át igénylô számára. Az adatszolgáltatás adatait
legkésôbb 2010. április 25-én kell megsemmisíteni. Az errôl készült jegyzôkönyvet legkésôbb 2010. április 28-ig át
kell adni az adatszolgáltatónak.
A szavazóköri jegyzôkönyv egy példánya a Helyi Választási Irodában 2010. április 14-én 16.00 óráig és április
28-án 16.00 óráig megtekinthetô.
Választási kampányt tilos folytatni 2010. április 10-én
00.00 órától április 11-én 19.00 óráig, és 2010. április
24-én 00.00 órától április 25-én 19.00 óráig.
A választással kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak bizalommal a HVI vezetôjéhez és a HVI Információs Szolgálatának munkatársaihoz a Polgármesteri Hivatal 5. irodájában, az
583-117-es telefonszámon.
Isaszeg Polgármesteri Hivatal
Helyi Választási Iroda

Változás
a hulladékszállításban
Isaszeg város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék elszállítását és ártalmatlanítását – mint kötelezô közszolgáltatást – az A.S.A. Kft. végzi az önkormányzattal kötött
közszolgáltatási szerzôdés alapján.
A szolgáltatást díjfizetés nélkül igénybe vevôk ellenôrzése
érdekében a szolgáltató az alábbi eljárásrendet alakította ki.
A 2010. február hónapban kiállításra kerülô, elôzô negyedévre vonatkozó számlával együtt egy matricát kap a belterületi ingatlantulajdonos. A matricán a 2010. év megjelölése
mellett szerepelni fog az utca és a házszám, az edényzet
mérete és egy egyedi vonalkód. A szolgáltató kéri, hogy a
matricákat a hulladékgyûjtô edényzetre jól látható helyre szíveskedjenek felragasztani. 2010. április 1-jétôl csak a matricával ellátott edények kerülnek kiürítésre!
Amennyiben a közszolgáltatás igénybevételére jelenleg
még nem rendelkezik szerzôdéssel, kérjük, keresse fel az
A.S.A. Kft. által településünkön mûködtetett ügyfélszolgálati
irodát, amely a Dózsa György Mûvelôdési Otthonban minden hónap második hétfôjén 11.00 órától 13.00 óráig várja
az ügyfeleket, vagy telefonon vegye fel a kapcsolatot az A.S.A
Kft. ügyfélszolgálati munkatársával, Rinyuné Képíró Judittal a
29/540-244 telefonszámon.
Kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy a zökkenômentes
szolgáltatásszervezés érdekében mûködjenek együtt a szolgáltatóval a fent leírtak szerint.
Polgármesteri Hivatal

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.
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Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Tájékoztató
a Képviselô-testület januári ülésérôl
• A közeledô választások miatt úgy határozott a Testület,
hogy a 2010. évben megtartandó országgyûlési képviselô- és az önkormányzati választások alkalmából a hivatalos választási kampányidôszak alatt a választási bizottság
által nyilvántartásba vett országgyûlési képviselôjelölt illetve polgármesterjelölt bemutatására szolgáló választási
rendezvényre közösségi színtérként a Dózsa György Mûvelôdési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely nagytermét – jelölô szervezetenként, országgyûlési képviselôjelöltenként
illetve polgármesterjelöltenként maximum egy alkalommal – ingyenesen rendelkezésre bocsátja. A választási
rendezvényt 18.00 és 22.00 óra között kell megtartani.
Más esetekben politikai rendezvény megtartása céljából
bruttó 20 000 Ft/alkalom összegû díj ellenében adható
bérbe az intézmény nagyterme 13.00 órától 22.00 óráig,
alkalmanként maximum 4 óra idôtartamra. A nagyterem
igénybevételének szándékát az intézményvezetôtôl (tartós távolléte esetén a helyettesétôl) legalább 15 munkanappal a tervezett választási rendezvény idôpontja elôtt
írásban kell kérni. További információk kérhetôk Versecz-

kyné Sziki Éva mûvelôdési otthon igazgatótól, és a részletes tájékoztatást a www.isaszeg.hu honlapon is olvashatják.
• Tudomásul vette a Testület a két ülés között történt fontosabb eseményekrôl, intézkedésekrôl szóló polgármesteri tájékoztatót, a megtett intézkedéseket jóváhagyta.
• Beszámolókat, tájékoztatókat fogadott el, hallgatott meg
a Testület az Isaszegi Sport Egyesület és a kisebbségi önkormányzatok 2009. évi tevékenységérôl, a folyamatban
lévô beruházásokról.
• Megalkotta és elfogadta a Testület Isaszeg Város 2010.
évre érvényes Közfoglalkoztatási Tervét, Isaszeg Város
Környezetvédelmi Programját és a 2010. évi útépítési
koncepcióját.
A soron következô képviselô-testületi ülés idôpontja:
2010. február 18. 16.00 óra. Helye a Polgármesteri Hivatal ülésterme, ahová tisztelettel meghívjuk az érdeklôdôket.
Szilárdi László,
az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke

A bölcsôde és az orvosi rendelô felújításának
elôkészületei

Két pályázatot is elnyert az önkormányzat az elmúlt évben intézményfelújításokra, amelyek megvalósítása lassan
elkezdôdhet. Az egyik a Móricz Zsigmond utca 10. szám
alatti Aprókfalva Bölcsôde – ahol a támogatás mértéke
14 170 000 Ft, az önerô 3 542 500 Ft –, a másik az Aulich
utca 1–3. szám alatti orvosi rendelô, ahol 13 206 222 Ft a
támogatás mértéke, az önkormányzati hozzájárulás pedig
7 111 044 Ft.
A bölcsôde pályázati szerzôdését tavaly júniusban írták
alá, most döntött a Testület a közbeszerzésekrôl. A bölcsôde felújítására – tetôcsere, burkolatcsere, akadálymentesítés, eszközök beszerzése –, a kivitelezési munkákra szóló
szerzôdéskötés április közepére várható. A munka befejeIX. évfolyam, 2. szám • 2010. február

zésének tervezett idôpontja 2010. június 30. A nyári idôszakban szokásos bölcsôdei szünetet úgy ütemezzük, hogy
erre az idôszakra essen az építkezés, és minél kevesebb
legyen a zavaró körülmény. De mivel ilyen rövid idô alatt
nem lehet elvégezni a felújítást, ezért április, május, június
hónapokban átmeneti megoldást kell találnunk a zavartalan
bölcsôdei ellátásra. Átgondoljuk, hogy a gyerekek megfelelôen kerüljenek elhelyezésre, ezért már elôre is kérjük az
érintett szülôk megértését, bízva abban, hogy egy megújult,
szép intézménybe hozhatják majd a kicsiket.
Az orvosi rendelô felújításának kivitelezésére a Testület
elfogadta a pályázati felhívást. Az elkészült kiviteli tervek
alapján két orvosi rendelô kerül kialakításra, ami két rendelôként is mûködhet, illetve távlatokban orvosi rendelônek,
és egy állandó ügyeleti helynek is ki lehet alakítani. A tervek
olyan lehetôséget is tartalmaznak, hogy szorult helyzetben
újabb rendelôhelyiség kialakítása is megoldható. A felújítás
után mozgáskorlátozott illemhellyel ellátott, az EU szabványoknak megfelelôen kialakított épület várja a betegeket.
A közbeszerzési eljárás február végén, március elején kerül
kiírásra. A kivitelezô kiválasztása után, május elején várható a munka elkezdése, a befejezés 2010. augusztus 16-ra
tervezhetô. Hosszabb idôn keresztül nagyon sok embert
érint ez a beruházás napi szinten, de megpróbálunk erre
az idôszakra elfogadható megoldást találni, ezért elôre is
kérjük a lakosság megértését.
Pénzes János, alpolgármester
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A kisebbségi önkormányzatokról
Isaszegen a törvényben nevesített hazai nemzeti és etnikai
kisebbségek közül a cigány etnikum és a szlovák nemzetiség
élt a helyi kisebbségi önkormányzat alakításának lehetôségével. A Képviselô-testület a munkatervében foglaltaknak megfelelôen kérte tájékoztatásukat a 2009. évi mûködésükrôl,
ami meg is történt a januári ülésen. Rostás István elnök a
CKÖ nevében, Fuferenda Lászlóné pedig a szlovák önkormányzat elnökeként készítette el a tájékoztatóját.
A testületi ülésen elsôként Fuferenda Lászlóné kapott
lehetôséget a tájékoztató kiegészítésére. Az elnök asszony
szóvá tette, hogy a kisebbségi önkormányzatok nem kötelesek beszámolni a települési önkormányzatnak, ô csupán tájékoztatást adott írásban, amirôl a testületnek nem
is kell szavaznia. Miután az elôzetes bizottsági tárgyalásokon pozitív vélemények hangzottak el mindkét kisebbségi
önkormányzat mûködésével kapcsolatban, nem váltott ki
jó visszhangot – jogszerûsége ellenére – az elnök asszony
megnyilvánulása.
Ezzel ellentétben Rostás István megköszönte a „nagy”
önkormányzat, a hivatal és az intézmények dolgozóinak és
mindenkinek a segítségét, aki hozzájárult, hogy ôk sikeresek legyenek. A továbbiakban is igényt tartanának arra, hogy
elôzetesen egyeztessenek velük is, kérte, hogy vonják be a
kisebbségi önkormányzatot az ôket érintô ügyek megtárgyalásába, valamint helyiség biztosítását igényelte a testületük
számára.
A két kisebbségi önkormányzat 2009. évi munkájáról az
alábbiakban tájékoztatjuk olvasóinkat:
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat rendszeresen
megtartotta üléseit. Igyekeztek az intézményekkel, a civil szervezetekkel, a bizottságokkal jó kapcsolatot kialakítani, együttmûködni. Figyelemmel kísérték a pályázati lehetôségeket,
segítséget kérve azok benyújtásához. Különbözô konferenciákon, fórumokon vettek részt, de a város közéletében is próbálták aktivizálni magukat. Nem elhanyagolhatóak a különbözô fellépéseik a városi rendezvényeken, kulturális napokon, és
a sportéletbe való bekapcsolódásuk sem. A Roma
Napoknak, a Mikulás-ünnepségnek már hagyománya van, az egyéb rendezvényeken, a nemzeti
ünnepeken való részvétel,
gyermekek kirándultatása
is fontos volt számukra.
A különbözô Isaszegen kívüli versenyeken a roma
tanulók is eredményesen
szerepeltek.
Megfogalmazták a további feladataikat, célkitûzéseiket is:
a munkahelyteremtést, a roma integrációs foglalkoztatást, a
továbbképzéseken való részvételt, a vállalkozások segítését,
cikkek rendszeres megjelentetését az Isaszeg Önkormány-
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zati Tájékoztatóban, a roma lakosok szociális helyzetének,
problémáinak a folyamatos felmérését, segítséget nyújtva
ezzel a helyi Szociális és Egészségügyi Bizottságnak. Tervezik
továbbra is azok meggyôzését, akiknek nincs meg a nyolc
osztályos végzettsége, hogy szerezzék azt meg. Az általános
iskolát befejezetteket szakma megszerzésére buzdítják, sôt a
teendôk ismertetésével hozzá is segítik ôket.
A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009-ben
együttmûködési megállapodásokat kötött a Klapka és a
Damjanich iskolákkal, a Hétszínvirág Óvodával, a Dózsa
György Mûvelôdési Otthon és Múzeumi Kiállítóhellyel és a
Cigány Kisebbségi Önkormányzattal.
Az elmúlt év április 4-én méltó ünnepség keretében átadásra került az 1848–49 évi szabadságharcban részt vett
isaszegiek emlékére állított emlékkápolnájuk, a Kaplicska.
2009. április 24–26-ig – számtalan bonyodalom után – sikerült részt venniük a Visegrádi 4-ek által szponzorált Dilongastár énekversenyen Trstenában nyolc gyerek és felnôtt
részvételével. A szállás és az étkezés költségeit a vendéglá-

tók fedezték, az utazást az önkormányzat szervezte és fizette.
Meghívást kaptak erre az évre is a Damjanich és a Klapka iskolák részvételével. A Damjanich iskolával és a városi önkormányzattal közösen nyújtottak be pályázatot hasonló rendezvényre Stárláb, Stárnoga címmel, amit sajnos elutasítottak.
A kedves vendéglátást viszonozva a tavalyi augusztus
19–20-i isaszegi ünnepségre meghívták a trstenai vendéglátóikat és a zselízi segítôiket. A vendégek küldöttsége a helybeli pedagógusokkal megbeszélte a közös együttmûködés
lehetôségeit. A római katolikus ünnepi misén szlovák pap
is közremûködött. 2009. november 20-án ismét Isaszegen
voltak Trstena és Zselíz polgármesterei és a kísérôik. Nagy
örömmel vették tudomásul, hogy a városi önkormányzat
partnerkapcsolati szerzôdést írt alá Trstenával.
A tájházat folyamatosan alakítják ki, elôször a konyha részét, azután a többit is. A tárgyak, berendezések elhelyezése
mellett különbözô programokat rendeznek majd valóságos
közösség kialakításának a szándékával.
dr. Székelyné Opre Mária
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Isaszeg város 2010. évi útépítési koncepciója
A város szilárd burkolatú úthálózata 2009-ben jelentôs fejlesztésen ment keresztül, amelynek elôkészítési munkái
a 2007. évben kezdôdtek, mert 2006-ban egyetlen utcát
sem terveztek meg. Az önkormányzat a most megépített 16
utca után tovább szeretne lépni, ezért 2010-ben ismét új
utcák tervezésére kerül sor. A munka el is kezdhetô, hiszen
a 2009. évben kötött tervezési keretmegállapodás-szerzôdés alapján az INNOBER-WAVE Kft. erre a munkára jogosult. Amennyiben 2010 elsô negyedévében a tervek elkészülnek, várhatóan a 2010. év végére a jogerôs építési
engedélyeket minden valószínûség szerint kiadhatják.
A megvalósítás csak ezt követôen, a lefolytatandó közbeszerzési eljárás után indulhat el. Az önkormányzat részérôl a
sajáterôs beruházás megkezdése tehát a 2011. évben már
elkezdôdhet, azonban a jogerôs tervek lehetôséget biztosítanak arra is, hogy útépítési pályázatokon részt vegyünk.
Annak érdekében, hogy a további útépítések ütemezetten történjenek, meghatározta a Testület azon utcák körét,

amelyeket a közeljövôben szilárd burkolattal szeretne ellátni. Az elôkészítô tárgyalásokon több szempont mérlegelése
után az alábbi utcák megépítését javasolja:
– Báthory utca
(Kossuth utca – Kölcsey tér összekötése)������������ 420 m
– József Attila utca �������������������������������������������������� 230 m
– Liget utca �������������������������������������������������������������� 410 m
– Akácfa utca������������������������������������������������������������ 375 m
– Május 1. utca (Dózsa György utca – Béke tér) �� 520 m
– Május 1. utca (Béke tér – Benkovics utca)�������� 490 m
– Petôfi Sándor utca������������������������������������������������ 540 m
– Jókai Mór utca������������������������������������������������������ 260 m
– Nádor utca������������������������������������������������������������ 180 m
– Belsômajori utca �������������������������������������������������� 875 m
– Klapka György utca (az Erdô utcától
a Jászberényi utcáig terjedô szakasz) �������������� 155 m
Összesen:����������������������������������������������������������4455 m
Pénzes János, alpolgármester

Építésügyi hatósági bizonyítvány
A Polgármesteri Hivatal Építésügyi és Beruházási Osztálya
ezúton tájékoztatja a lakosságot az építésügyi hatósági bizonyítvány kiállításának körülményeirôl, törvény által elôírt
változásairól.
Jogszabályban meghatározott esetekben az építésügyi
hatóság – adat, tény, állapot igazolása céljából az ügyfél kérelmére vagy a földhivatal megkeresésére – hatósági bizonyítványt állít ki. A hatósági bizonyítványt tíz munkanapon
belül kell kiadni. Jogszabályban meghatározott esetekben a
hatósági bizonyítvány kiállítása megtagadható.
Általános információk: az 1997. évi LXXVIII. törvény
(Étv.) 34.§ (5) bekezdése szerint az építésügyi hatóság jogszabályban meghatározott esetekben tény, állapot, egyéb
adat igazolása céljából:
a) a tervezés elôsegítése érdekében vagy
b) az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak a külön
jogszabályban meghatározottak szerint az ingatlannyilvántartásban történô átvezetéshez helyszíni szemle alapján hatósági bizonyítványt állít ki.
Az építésügyi hatóság a hatósági bizonyítványt az ügyfél
kérelmére, vagy ha az ügyfél az ingatlan adataiban bekövetkezett változás átvezetése iránti kérelmet a földhivatalhoz
nyújtotta be, akkor a földhivatal megkeresésére állítja ki.
A hatóság az igazolni kívánt adattal, ténnyel illetve állapottal összefüggô dokumentumokat is (a személyes adatok kivételével) az ügyféltôl bekérheti. A hatósági bizonyítvány iránti
kérelemben célszerû feltüntetni azt, hogy a bizonyítványt az
ügyfél milyen eljárásban vagy milyen célból kívánja felhasználni. A hatósági bizonyítványt tíz munkanapon belül kell kiállítani.
A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja,
ha kiadása jogszabályba ütközik, vagy az ügyfél valótlan vagy
IX. évfolyam, 2. szám • 2010. február

olyan adat, tény vagy állapot igazolását kéri, amelyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik.
Eljárási illetékek: az 1990. évi XCIII. törvény XV. mellékletének XXI. fejezet 1) pontja szerint 2 000 Ft.
Igazgatási szolgáltatási díj: az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak az ingatlannyilvántartásban történô
átvezetéséhez szükséges – 197/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdés a. pontja szerinti – építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó hatósági bizonyítvány kiadása
esetén 20 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Az eljárással kapcsolatos illetékességi terület: Isaszeg
Város közigazgatási területe.
A ténylegesen eljáró szerv neve, elérhetôsége: Isaszeg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Építésügyi
és Beruházási Osztály, 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45. Telefon: 28/583-116. E-mail: muszak@isaszeg.hu. Ügyfélfogadási idô: hétfô: 13.00–16.30, szerda: 8.00–16.30, péntek:
8.00–12.00
Polgármesteri Hivatal

Népességi adatok
Sajnálatos az a tény, hogy a 2009. évben kevesebb gyermek
született városunkban, mint ahány embertársunktól el kellett búcsúznunk. 114 gyermek született, és 122 ember halt
meg. Helyben 35 pár kötött házasságot.
A lakosságunk létszámának alakulása a következô:
11 116 fô állandó lakos, ebbôl 10 659 fô belterületi ingatlanba, 457 fô külterületi ingatlanba van bejelentkezve.
Abdelhamid Mohamedné, anyakönyvvezetô
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Kedves Olvasóink!
A jelen és következô lapszámainkban lehetôséget kínálunk az önkormányzaton belül mûködô bizottságok vezetôinek, hogy tájékoztassák a lakosságot munkájukról.
Elsôként a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke,
ifj. Hajdú Sándor írását adjuk közre.
Szilárdi László, felelôs szerkesztô
Tisztelt Olvasó!
Immár hagyományosan, évente egyszer tájékoztatom Isaszeg lakosságát városunk szociális helyzetérôl. A 2009-es
évet némi költségtúllépéssel zárta a Szociális és Egészségügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság). A túllépés oka a
gazdasági válság következtében megnövekedett igények és
néhány – elsôsorban az idôközben megvalósított „Út a munkához” – program ránk háruló kiadása.
Mindezek ellenére elmondhatjuk, hogy Isaszeg – az ország
és más települések helyzetét figyelembe véve – 2009-ben
is példaértékûen gazdálkodott a szociális célokra fordítandó
forintokkal. E feszes gazdálkodást elsôsorban a Polgármesteri
Hivatal dolgozóinak és a szociális csoport munkatársainak köszönhetjük. Az ô felelôsségteljes munkájuk nélkül a bizottság
nem tudott volna többségében jó döntéseket hozni. Munkánkhoz kiemelt segítséget nyújtott és nyújt a „Segítôkéz”
Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat valamennyi dolgozója. Elnevezésükhöz méltóan látják el nem könnyû feladatukat,
és gondoskodnak sok rászoruló családról, idôs, egyedülálló
és egzisztenciálisan lecsúszott emberrôl.
Isaszeg életében sikertörténetnek tartom városunk csatlakozását az „Út a munkához” programhoz. A Szociális és
Családügyi Minisztérium által indított program azokat a honfitársainkat igyekszik visszavezetni a munka világába, akik
úgynevezett RÁT-osok (Rendszeres Állami Támogatásban
részesülôk), mert az álláskeresési támogatás lejárta után
sem tudtak elhelyezkedni, és így kapták ezt a támogatási formát. A program során az önkormányzatok együttmûködési
szerzôdést kötnek ezen személyekkel, amely során az önkormányzat munkát ad, a szerzôdô fél pedig ellátja a rá kiosztott
feladatokat. A bérek 95%-át az állam, 5%-át és a járulékokat
pedig az önkormányzat fizeti. Ez a program jó az államnak,
mert nem segélyt fizet, jó az önkormányzatoknak, mert 5%os bérért munkaerôt kap, és jó az egyénnek, mert alacsony
segély helyett fizetést kap, és a körülbelül 8 hónapos szerzôdés lejárta után munkát keres, mert ismét megérezte, hogy
fizetésbôl másképp lehet élni, mint segélybôl. Tapasztalataink szerint a programban részt vevôk önbecsülése is megnô. A város intézményeibe (óvodák, iskolák stb.) kihelyezett
dolgozókkal többségében meg voltak elégedve a vezetôk, és
akinek lejárt a szerzôdése, nem szívesen engedték el, tehát
bizonyították, hogy ha értelmes feladatokat kapnak, azt szívesen és odafigyeléssel látják el. E program sikeres mûködését
ez úton is szeretném megköszönni Bilász Jánosné programkoordinátornak, Horváth István városüzemeltetési osztályvezetônek és Tóth Lajos városüzemellátási csoportvezetônek,
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akik az ügyet felkarolták, és magas színvonalon látják el. Bízom benne, hogy ez a program nem fog megszûnni, sokkal
inkább az volna a kívánatos, hogy kiszélesedjen, és az egyéb
rendszeres segélykérôkre is kiterjeszthetô legyen.
A gazdasági válság következtében sokan kerültünk ros�szabb helyzetbe, mint korábban éltünk, de vannak olyanok,
akiknek életszínvonala nem változott, csak a recesszióra hivatkozva megpróbálnak segélyekhez jutni. A Bizottság tagjai sokszor tapasztalják, hogy a leadott papírok alapján valaki
rászorult, de a környezettanulmány során ennek ellenkezôje derül ki. Mindezek okán 2010-ben sûrûbbre tervezzük a
környezettanulmányok elvégzését, s ahol bebizonyosodik a
jogosulatlanság ténye, ott abban az évben csak tragédia elkerülése érdekében fogunk bármiféle juttatást nyújtani. A segélyek nem járandóságok, hanem adható juttatások. Kérem,
ha bárki segélyért folyamodik az önkormányzathoz, az alábbi
szempontokat vegye figyelembe.
Átmeneti segély lehet egyszeri vagy negyedéves. Átmeneti támogatás adható pénzbeli illetve természetbeni ellátásként, élelmiszer levásárlás útján. Ha a kérelmezô számlatartozásra hivatkozik, a Bizottság eldönti, hogy a megítélt
támogatást mely szolgáltató felé utalja. Adó- és banki tartozásra a Bizottság segélyt nem nyújt. Az átmeneti segély odaítélésénél a család egy fôre jutó átlagjövedelme legfeljebb
42 750 forint, egyedülálló esetén 57 000 forint lehet. A támogatás összege maximum 20 000 forint.
Ugyanezen jövedelmi viszonyok alapján dönt a Bizottság a Tüzelôtámogatás odaítélésekor, ami fûtési szezonban
csak egyszer adható. A támogatás összege tüzelôfa esetén
20 000 forint kiszállítva, gáztámogatás esetén 15 000 forint
a szolgáltatóhoz utalva. Ennek a támogatásnak az odaítélése
nem személyre, hanem családra vonatkozik, kivéve az egyedülállókat.
Gyermekétkeztetési kedvezményben részesíthetô az
adott tanév végéig az a család, ahol az egy fôre jutó jövedelem nem éri el a 42 750 forintot. A támogatás lehet 50%-os,
illetve méltányossági alapon nagyon indokolt esetben 90%os. Felnôtt korú étkezést napi egyszeri alkalommal biztosítunk olyan személyeknek, akik önmaguk, illetve eltartottjaik
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt
biztosítani. Különösen, ha ezt koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk indokolja. Az étkezésért térítési
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

díjat kell fizetni, ennek mértékérôl a Bizottság dönt. A fenti
szolgáltatások elôadója Nagyné Szûcs Krisztina szociális elôadó, aki munkáját kiválóan látja el.
Normatív lakásfenntartási támogatás adható annak a
háztartásnak, ahol az átlagjövedelem nem haladja meg a
42 750 forintot, feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költségei
meghaladják a háztartás havi összjövedelmének 20%-át. Az
összeg megállapítását követôen havi rendszerességgel kapható a támogatás.
Ápolási díj állapítható meg a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó
részére. Ennek összege jelenleg 28 500 forint. Több esetben
tapasztaltunk visszaélést ez ügyben, ezért 2010-tôl szakorvosi véleményt is kérünk a díj megítélése elôtt. A fenti tételek gazdája Bilász Jánosné szociális elôadó, akinek munkáját
ezúton is köszönöm.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás akkor adható,
ha a gyermeket gondozó család idôszakosan létfenntartási

gondokkal küzd, vagy rendkívüli élethelyzetbe kerül. A támogatás mértéke minimum 2 000, maximum 10 000 forint lehet. Az alap itt is maximum 47 500 forint átlagjövedelem. Ezt
a feladatot a gyámügyekkel és a szociális iroda vezetésével
együtt Pisiák Lászlóné gyámügyi és gyermekvédelmi fôelôadó látja el magas színvonalon. Az ô munkáját is nagy tisztelettel köszönöm.
A Bizottság ezen kívül még sok célzott támogatást nyújt,
kiemelve a következôket: a Bursa Hungarica fôiskolai ösztöndíj, Gyermekeink Jövôjéért díj, középiskolai ösztöndíj, 90 év
felettiek egyszeri ajándékozása, alma akció a gyermekintézményeknek. Végül, de nem utolsósorban meg kell köszönnöm a bizottság tagjainak, Bakajsza Annának, Kovácsné Halomházi Zsuzsának, Kurunczi Istvánné Kôrösi Erzsébetnek és
Dr. Tóthné Pacs Verának azt a szakszerû, szociálisan elkötelezett munkát, amelyet Isaszeg város életében eddig végeztek.
Ifj. Hajdú Sándor,
a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

A „Segítôkéz˝ Családsegítô
és Gyermekjóléti Szolgálatról
Családsegítô Szolgálat – Segítséget nyújt azoknak az embereknek, akik válsághelyzetben vannak, szociális, életvezetési vagy mentális tanácsadásra tartanak igényt.
Ügyfélfogadás rendje: hétfô: 8–16; kedd: 12–16; csütörtök: 8–12; péntek: 8–12 óráig.
Idôsek Klubja – Nappali ellátást biztosít azoknak az idôs
embereknek, akik szeretik a társaságot, a közös programokat.
Szociális étkeztetés – A szolgáltatás keretében azoknak a
rászoruló személyeknek a napi egyszeri meleg étkeztetése
történik, akik azt önmaguk, illetve családtagjuk részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Házi segítségnyújtás – A szolgálat munkatársai a szolgáltatást igénybe vevô személy lakásán biztosítják önálló életvitelének fenntartását, illetve szükségleteinek megfelelô ellátását, gondozását.
Gyermekjóléti Szolgálat – Segíti azokat a gyermekes családokat, akik válsághelyzetben vannak, akik tudni szeretnének a gyermeki jogokról, támogatásokról, vagy családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi vagy mentálhigiénés
tanácsadáshoz szeretnének hozzájutni. Kiemelt feladata a
gyermekek veszélyeztetése elleni fellépés a szociális munka
eszközeivel.
A szolgálat gyermekruha-, cipô- és játékadományokat fogad és közvetít a rászoruló gyermekek számára.
Ügyfélfogadás rendje: hétfô: 8–16; kedd: 12–16; csütörtök: 8–12; péntek: 8–12.

A Kontakt Alapítvány
Isaszeg Város Önkormányzattal
és a „Segítôkéz” Családsegítô és Gyermekjóléti
Szolgálattal együttmûködve

ingyenes számítástechnika
tanfolyamot
hirdet Isaszegen a hosszú ideje állást keresôknek.
Jelentkezni lehet a „Segítôkéz” Családsegítô és
Gyermekjóléti Szolgálat családsegítô szakmai egységénél
(Isaszeg, Móricz Zs. u. 16., tel.: 28/494-042),
illetve a Kontakt Alapítvány munkatársánál,
Himics Andrásnál (20/263-5534), aki péntekenként
10–12 óra között személyesen is elérhetô
a fenti címen.
A program Isaszegen az EU társfinanszírozásával, a
Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési
Operatív Programja keretében valósul meg.

Elérhetôségünk: „Segítôkéz” Családsegítô és Gyermekjóléti
Szolgálat, 2117 Isaszeg, Móricz Zs. u. 16. Tel.: 28/494-042,
e-mail: csalad.segito@fotnet.hu, gyejo@fotnet.hu.
Bakajsza Anna, intézményvezetô
IX. évfolyam, 2. szám • 2010. február
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Megújuló tudással, hosszú távon

A század elején világviszonylatban kiemelkedô magyar közoktatás megalapozta, hogy a világot átformáló magyar tudósok sokaságát adjuk a világnak, egyben a legmodernebbek
közé is tartozott.
Közoktatásunk az elmúlt évtizedekben, fôként a ’90-es
évek kezdetétôl nagy változásokon ment keresztül mind a
rendszer hatékonyságát, mind az irányítását és finanszírozását tekintve. Errôl sokat lehetne írni, de úgy gondolom, a
rendszerben érintettek: a fenntartók, a pedagógusok, a szülôk, minden terület a maga részérôl érzékeli a problémákat,
és azok társadalmi okait.
A 2000-ben elvégzett kompetencia alapú PISA mérés
eredményei világítottak rá elôször arra, hogy a 15 éves korosztály mintegy 20 százaléka súlyos olvasási és matematikai
nehézségekkel küzd, amit a 2006-os vizsgálatok is megerôsítettek.
Hogy hol kezdôdik a probléma? Sokan, sokféleképpen
magyarázzák. Az biztos, hogy a motiválatlan, agresszív és
értékvesztett gyerekek tömegével kell valamit kezdenie az
iskoláknak, amelyektôl azt várják, hogy számos társadalmi
problémát, köztük a szülôi nevelés hiányát is oldják meg.
Ugyancsak évek óta elégedetlenek a munkaadók az oktatásból a munkaerôpiacra kilépôk felkészültségével. Mindezek
a negatív jelzések, illetve a hazai mérések eredményei is az
oktatás korszerûsítését, az iskolák megújulását sürgették.
Gyakorlatilag modernizálni kell az oktatást, igazodva a megváltozott körülményekhez. Ehhez a pályázatokon való sikeres
részvétellel tudja a legtöbb fenntartó a pénzügyi és szakmai
segítséget biztosítani.
Az isaszegi önkormányzat is részt vett a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlô hozzáférés – Innovatív intézményekben” címû, TÁMOP 3.1.4-09/1.
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számú pályázaton, amelynek eredményeképpen mind a
négy oktatási–nevelési intézményünk számára nyertünk 60
millió forintot önerô nélkül. Ebben a pályázatban a Damjanich iskolának kötelezô volt a részvétel az iskola építése
miatt, a másik három intézmény indítását az önkormányzat
szorgalmazta.
Az örömben sajnos bosszúság, hogy 2009. augusztus
végéig kellett volna tájékoztatást kapnunk a pályázati eredményrôl, de a valóságban ebbôl november lett. Ráadásul
a szükséges és elhagyhatatlan jogi lépések – közbeszerzési eljárások – megtétele is idôbeni eltolódást eredményez,
ezért sokkal rövidebb idô alatt kell elvégezni a pályázatban
leírtakat, ami emberfeletti helytállást igényel elsôsorban a
pedagógusoktól és a közremûködô szakemberektôl. Hatvani
Miklós polgármester kérte a pályázat befejezési idôpontjának
módosítását – amire a választ még nem tudjuk –, de a munka a sok nehézség ellenére is elkezdôdött, most még elsôsorban a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítségével.
A pályázaton való részvétellel az volt a célunk, hogy az
óvodáztatás kezdetétôl a tankötelezettség végéig a nevelés–
oktatás alapelveiben egységes nézeteket valló, pedagógiai
gyakorlatukat is egymásra építô intézmények jöjjenek létre.
Olyan tovább építhetô ismeretanyagot, mûveltséget és a
megismerô funkcióknak megfelelô kompetenciákat, képességeket nyújtsunk az intézményeinkbe járó gyermekeknek,
amelyeket onnan kikerülve tudnak alkalmazni. Kialakul az
igényük egy stabil erkölcsi értékrend birtokában a tanulásra,
a továbbtanulásra, a munkavállalásra, az életben való eligazodásra, a társadalomba való eredményes beilleszkedésre.
A tantárgyak tömbösítése, a témahetek tervezése, a projekt alapú oktatás alkalmazása – a problémamegoldás és az
élethelyzetek kérdéseire való válaszadás, amely gyakorlati
problémákkal állítja szembe a tanulókat, a csoportban való
munkavégzés – mind a fenti célok megvalósulását segítik.
A pályázat célja még a szegregációmentes, együttnevelési
környezet kialakítása és a digitális írástudás elterjesztése.
Ahhoz, hogy változzon a pedagógusok szemlélete, külsô
és belsô motiváltsága, rugalmassága, módszertani kultúrája,
szakmai képzésen kell részt venniük. Az itt megtanultak alap-

Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

ján új módszereket kell megtervezniük és bevezetniük külsô
szakember segítségével az óvodákban, iskolákban, amellyel
a korlátlan ismeretátadás helyett a képességek, készségek
fejlesztése a cél. Ezt nevezik kompetencia alapú oktatásnak.
Az elnyert támogatást tehát elsôsorban a pedagógusok
továbbképzésére kell fordítani, továbbá a megújuláshoz
szükséges taneszközök, programcsomagok vásárlására, szolgáltatások igénybevételére, oktatástechnikai eszközök beszerzésére.
A négy intézményünkben a programok szakmai vezetôi:
– Bóbita Óvoda: Kiss Krisztina,
– Hétszínvirág Óvoda: Vidákné Horváth Lívia,
– Damjanich iskola: Tóthné Ludmann Ilona,
– Klapka iskola: Kovácsné Halomházi Zsuzsanna.
Közös szervezésben a két iskolának külön-külön, a két
óvodának összevonva tartottuk meg a projektindító napokat,

amelyeken Hatvani Miklós polgármester köszöntô szavai
után az iskoláknak Szegedi György és Bögös István, az óvodáknak Kiss Gabriella közoktatási folyamat-szaktanácsadó
tartott elôadást. A tantestületek részletes tájékoztatást kaptak
a TÁMOP 3.1.4 pályázat céljairól, elvárásairól, majd kérdéseiket is megválaszolták.
A fenti változások együtt eredményezhetik, hogy az iskolák a mainál hathatósabban készítsék fel a fiatalokat a
gyakorlati életre, egy sikeres életpálya megtervezésére. Bizakodunk, hogy a pedagógusok, a pályázatban résztvevôk a
leírtaknak megfelelôen, az isaszegi önkormányzati óvodákba
és iskolákba járó gyermekek érdekében, a szülôk megelégedettségére végzik a most vállalt feladatukat, amely nemcsak egy tanévre érvényes, hanem reméljük, hosszú távon
megtérül.
dr. Székelyné Opre Mária, oktatási referens

Megemlékezés a Don-kanyar hôseirôl
A magyar történelem legnagyobb véráldozatot
követelô tragédiájára, a II. világháború idején a
Don-kanyarban elesett magyar katonákra, hôsökre emlékeztünk január 12-én a Hôsök és Áldozatok Emlékparkjában.
A Don-kanyarban vívott harcok a magyar
hadtörténet legszomorúbb fejezetei közé tartoznak: a megfelelô fegyverzet és felszerelés nélkül
kiküldött, lehetetlen feladattal megbízott honvédek ezrei szenvedtek és vesztek oda értelmetlenül a -40 fokos orosz télben.
67 évvel ezelôtt a hatalmas túlerô és a kemény hideg szinte teljesen felmorzsolta a 2.
magyar hadsereget – több mint százezer ember
lelte halálát, akik emlékére égtek a mécsesek
Isaszegen is az I. és II. világháborús emlékmû talapzatánál. A megemlékezés résztvevôi – akik a
zord idô ellenére szép számmal megjelentek –
koszorúkat, virágokat helyeztek el az 1939–45
között elhunytak neveit jelzô két emléktáblánál.
A megemlékezésen beszédet mondott Harmati Róbert történelemtanár, közremûködött az
Isaszegi Asszonykórus.
(oprem)

IX. évfolyam, 2. szám • 2010. február

9

A Dózsa György Mûvelôdési
Otthon és Múzeum februári
programja
Február 2. 10.30: Papp Rita koncert óvodásoknak. Belépô:
350 Ft/fô
Február 5. 13.00: A Klapka iskola felsôseinek farsangja
Február 6. 12.00: A Klapka iskola alsósainak farsangja
Február 13.: A Damjanich iskola alsósainak farsangja
Február 14. 17.00: Egészségmegôrzô elôadássorozat a
Hetednapi Adventista Egyház szervezésében
Február 20.: A vetítettképes élménybeszámoló második bemutatójára kerül sor Notter Béla elôadásában az Isaszegi Természetbarát Klub 2009. évi
túráiról Hazánk gyönyörû tájain címmel
Idôpont és helyszín: 2010. február 20., szombat
16.00 óra, Falumúzeum, Madách Imre utca 15.
Ahol jártunk: Isaszeg környéke, Budai-hegység, Naszály, Börzsöny, Pilis, Cserhát, Mátra, Vértes, Gerecse, Zempléni-hegység, Balaton-felvidék, Zalai-dombság
Február 20.: A Csata Táncegyüttes farsangja
Február 21. 17.00: Egészségmegôrzô elôadássorozat a
Hetednapi Adventista Egyház szervezésében
Február 24.: Lázár Ervin és Magyarország madarai versés prózamondó verseny a Klapka iskola szervezésében
Február 26. 15.00: A Klapka iskola vers- és prózamondó
versenyének díjkiosztó gálamûsora
Február 27. 14.00: Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének
farsangja
Február 28. 17.00: Egészségmegôrzô elôadássorozat a
Hetednapi Adventista Egyház szervezésében
Szolgáltatások:
Február 1. 18.00: KRESZ tanfolyam jelentkezés és tájékoztatás
Február 8. 11.00–13.00: A.S.A ügyfélszolgálat a Mûvelôdési Otthon elôterében

A Magyar Kultúra
Napjáról
187 évvel ezelôtt, 1823. január
22-én írta le Kölcsey Ferenc a
Himnusz szövegét Szatmárcsekén. Erkel Ferenc jó húsz esztendôvel késôbb zenésítette meg.
A mindannyiunk által ismert, kiváló mûben több európai nagy
ország himnuszához képest a
költô nem éltet királyt, uralkodót.
A mi Himnuszunk az évszázadokon át szorongatott, kétségbeesett nép imádsága: Isten,
áldd meg a magyart!
Mindig az Isten segítségét, áldását kértük a harcaink,
elcsüggedésünk, elnyomatásaink nehéz éveiben, vagy balsors tépte évtizedeink alatt. Ilyen Himnuszt tehát egyetlen
európai nép sem mondhat magáénak, mint amilyet nekünk hagyott örökül a 33 éves Kölcsey – ahogy Murányi
László egy Pest megyei ünnepi beszédében utalt rá.
Miért fontos ma, hogy mit hagyott ránk Kölcsey a nemzeti imában? Azért, mert a Himnusz megírásának napját, január 22-ét 1989 óta a Magyar Kultúra Napjának nevezzük.
Ám a mûvészetek, a kultúra területére is a pénzelvonások,
a megszorítások a jellemzôek, ami által beszûkültek a lehetôségek, különösen az önkormányzatokéi. Ha nem ír és
nyer pályázatot egy intézmény, alig-alig van mozgástere. Ez
az állapot kiállásra, önkéntes munkára, kitartásra, s ha kell,
kiáltásra kell hogy kényszerítsen minden jóérzésû, a kultúrára, mûveltségre igényes embert.
Ezen a napon különbözô rendezvények emlékeztetnek
az évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra,
kulturális és mûvészeti értékeinkre. Városunkban a mûvelôdési otthon adott lehetôséget tehetséges isaszegi fiatalok számára, hogy a színpadon bemutatkozhassanak. Verseczkyné Sziki Éva igazgató tájékoztatása szerint a város
iskoláiból – több mûfajban is – prózai mûveket, verseket
adtak elô, mesét dolgoztak fel, klasszikus zenei darabok-

• Minden kedden 10.30: Csiribiri torna. Információ: Virágh Orsolya (70/456-4312; szilas.zene@gmail.com)
• Keddenként 20.00: Örömtánc felnôttek számára.
Információ: Kôvágó Zsolt 70/374-0393
• Szerdánként 18.00: Jóga, 19.30: Tai chi
• Szombatonként 10.00: egészségmegôrzô senior
torna. Információ: Tóth Roland AMM terapeuta (20/4509363)
• Minden második kedden 18 órától Gyöngyfûzô klub.
Klubvezetô: Gazdagné Leitner Erzsébet (Tündi)
Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklôdni a Mûvelôdési Otthon irodájában a 28/582-055 vagy a 28/582-056 telefonszámon, az isaszegmuvotthon@citromail.hu címen valamint a
www.dozsamuvotthon.atw.hu weboldalon is lehet.
A programok változtatásának jogát fenntartjuk!
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kal is bemutatkoztak és új néptánc-koreográfiával is megörvendeztették a közönséget. A gyerekeket és felkészítô
tanáraikat dicséret és köszönet illeti meg a színvonalas produkciókért.
(oprem)
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Aki jó hírünket viszi
Futó Tamás grafikusmûvész
és mûvészeti iskolát vezetô tanár neve nem ismeretlen városunkban. Az Isaszeg Mûvészeti
Alapítvány alapítójaként feleségével, F. Orosz Sára keramikusmûvésszel tavaly tizenharmadik alkalommal rendezték
meg a Szentivánéji Alapítványi
Estjüket, és tizenhatodszor az
Isaszegi Mûvészeti Napokat.
A kultúra- és közösségépítô
szándékuk megvalósulása eredményeképp Isaszeg
neve messze földön jól cseng immár második évtizede
a képzô-, ipar- és zenemûvészet kedvelôi körében.
A miskolci Well-Press Kiadó Kft. jóvoltából az ünnepek elôtt vehettük kézbe az Ínyencek takarékos szakácskönyve Futó tanár úrtól címû gyönyörû kiállítású
könyvet. Nemcsak a szerzô, hanem a könyvtervezô és
nyomdai elôkészítô is Futó Tamás, így a tartalom mellett
a forma is magas fokon kielégíti az ínyencek igényeit.
A kifogástalan minôségû, a tôle megszokott igényességgel megalkotott kötet a hazai konyhakultúrának a hagyományainkra épülô megújítására biztatja az olvasót.
A szerzô itthoni, többnyire egyszerû, olcsón beszerezhetô alapanyagokból a mellôzött, ám remek ételek megjelenítésére törekszik. Ugyanakkor kitekintésül elkalandozik a Földközi-tenger, a Balkán vagy Kis-Ázsia világába is.
A receptek döntô többségét Futó Tamás alkotta, aki
önmagát a fent ismertetett hivatások mellett gasztronómus-szakácsként is meghatározza. Vallomása szerint
„a gasztronómia iránti rajongás magában hordozza a
hétköznapok bearanyozásának lehetôségét is”. Meggyôzôdése, hogy a konyhamûvészeten keresztül még
a történelmet is könnyebb megérteni. Igyekszik Dumas
és Toulouse-Lautrec nyomdokaiban járni: kisebb-nagyobb valóságos társaságokat is megörvendeztet az
„ételkölteményeivel”. Konyhai hitvallása, hogy „minden leszakított zöldség, gyümölcs, minden felszedett
gomba és zöldfûszer s minden pohár
bor, minden állat megérdemli, hogy
legalábbis kis ünnep legyen.” Ilyen ünnep nekünk, isaszegieknek, amikor a
szakácskönyv 89. oldalára érve szembetaláljuk magunkat az Öregtemplomunk fényképével, mellette a szerzô
vallomásával, miszerint lakóhelye, a
Gödöllôi Dombság egyik ékköve, Isaszeg ihlette a „konfitált libamell isaszegi káposztás tésztával” nevû ételt,
amelynek receptjét mindannyiunk figyelmébe ajánlom.
Dr. Székely András Bertalan
IX. évfolyam, 2. szám • 2010. február

Aktív
„tót atyafiak”
Két isaszegi szlovák vonatkozást hordozó kötet is megjelent a közelmúltban,
amelyet szeretnénk üdvözölni, s egyben felhívni rá olvasóink figyelmét.
Az ecseri székhelyû Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete 2008-ban bocsátotta közre Aszódi
Csaba András és Király Katalin/Katarína Királyová szlovák és magyar nyelvû receptkönyvét Nagyanyáink konyhájából címmel, tizenkét környékbeli, szlovákok lakta település ételeibôl. Egyfelôl a kötet támogatói között is megtaláljuk
az Isaszegi Szlovák Önkormányzatot, vezetôjének az elôszóban
külön köszönetet is mondanak. Másfelôl a kötet számos olyan
régi étel leírását is tartalmazza, amelynek szerzôje az 1916-ban
született, isaszegi Szmolicza Józsefné, született Tóth Anna. Nevezetesen a szüreti kolbászét (nem gondolnánk, de édesség), a háromféle húsos és a korpás ciberelevesét, a hagymatáska levesét,
a salátalevesét, a trencsényi galuskáét. Megismerhetjük belôle
továbbá a házi készítésû sajt, a krumplibaba, a rahó és a gömöri
gombóc receptjét is.
Az önmagukat tót származásúnak tartó isaszegiek – ahogy
az a kisebbségi önkormányzatok beszámolójából is kiderül
– többek között egy öreg parasztporta rendbehozásával tájház kialakításába fogtak. Az 57
(!) hazai szlovák népi emlékház,
tájház, néprajzi gyûjtemény, falumúzeum egyikeként már mai
állapotában is nyilvántartják. Az
Országos Szlovák Önkormányzat Legatum Kft.-je fogja össze ezeket a közgyûjteményeket, s valamennyinek a leírását adta közre Ando György és dr. Horváth Endre 2009-ben egy gyönyörû,
színes albumban, amelynek Szlovák néprajzi gyûjtemények Magyarországon a címe.
A kétnyelvû, sok fényképet is tartalmazó kötet megyérôl megyére áttekinti e házakat, amelyek száma egyébként a 13 hazai kisebbségünk közül a szlovákság
esetében az egyik legmagasabb. A közösség úgy
gondolja, nem csupán a szellemi, hanem a tárgyi emlékek megôrzése is ugyanolyan fontos –
és bizonyára igaza van. A Pest megyei 14 tájház
egyike az isaszegi Templom utcában található, s
reméljük, nincs messze az az idô, amikor az arra
járók már látogathatják is.
Örüljünk, hogy városunk a Falumúzeum mellett újabb kiállítóhellyel gyarapodhat, amelynek
híre máris nemcsak országszerte, hanem határainkon túlra is eljutott.
SzAB
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Értesítés tüdôszûrésrôl
A Polgármesteri Hivatal ebben az évben is megszervezi a
Törökbálinti Tüdôgyógyintézettel közösen a tüdôszûrést városunkban. Kérjük, a vizsgálaton saját érdekükben jelenjenek
meg. Ebben az évben a korábbi három helyett csak két hét
lehetôséget kaptunk a tüdôszûrés lebonyolítására.
Helye: Isaszeg, Rákóczi utca 14., a volt Egészségház
Ideje: 2010. március 16-tól 2010. március 30-ig
Szûrési napok: március 16., 17., 18., 19., 22., 23., 24.,
25., 26., 29., 30.
Délelôtt: kedd, csütörtök, péntek: 08.00–13.40 óráig
Délután: hétfô, szerda: 12.00–18.20 óráig
Fontos tudnivalók: személyi igazolványát, TB kártyáját
(TAJ szám) valamint az elôzô évben kapott tüdôszûrô
igazolását kérjük, hozza magával.
Polgármesteri Hivatal

Intézményvezetôi állások
Mint az elmúlt számunkban hírül adtuk, négy önkormányzati intézményünk élére kellett kiírni a vezetôi állásokra
pályázatokat a megbízások jövôbeni lejárta miatt. Az álláshirdetések olvashatóak a www.isaszeg.hu és január 29-tôl
a KSZK honlapján a következô linkeken:
kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ik3e3igcb
kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ikyg7pdmg
kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ik3h1ikmh
kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ik3f4rjmi
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Köszönjük, hogy adójuk 1%-ának felajálásával az Isaszegi Polgárôrség Bûnmegelôzési és Önvédelmi Egyesületét segítették 2009-ben. Kérjük, továbbra is támogassák
a polgárôrség munkáját. Számlaszámunk a következô:
18681244-1-13.
Turányi Lászlóné, elnök
A Közép-magyarországi Regionális
Egészségbiztosítási Pénztár közleménye
A gödöllôi kistérségi ügyfélszolgálat (Gödöllô, Dózsa Gy.
út 13. I./110.) nyitvatartása megváltozott. Február 2-tól
keddi napokon is nyitva tart 9.00–17.30 óráig. Hétfôn és szerdán változatlanul 8.00–15.00 óráig fogadják
ügyfeleiket.
A falugazdász közleménye
Értesítem a termelôket, hogy fogadóóráimat minden
szerdán 8.00 órától 9.00 óráig tartom a Polgármesteri
Hivatalban.
Aktuális tennivalók:
– Ôstermelôi igazolványok hosszabbítása, melynek díja
1 000 Ft. Kérem, az elôzôleg kiállított adatlapot szíveskedjenek magukkal hozni.
– Új ôstermelôi igazolványok kiállítása, amelyek 2 000
Ft-ba kerülnek. Mindkét esetben postán, csekken kell
befizetni az összegeket.
– Gázolaj jövedéki adó visszatérítés.
Várom a jelentkezôket, hogy ezen tennivalókat a területalapú támogatások beadása elôtt elvégezhessük.
Juhász László, falugazdász

Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Középpontban
az Isaszegi Sport Egyesület

A sportról
gyerekszemmel

Az Isaszegi Sport Egyesület beszámolt 2009. évi tevékenységérôl. A sporttevékenység mellé pénzügyi beszámolójukat is
csatolták, amit elfogadott a
Testület, és kifejezték megelégedettségüket, köszönetüket
Ligeti László elnöknek, és rajta keresztül pedig az isaszegi
labdarúgás valamennyi közremûködôjének. Gratuláltak a magasabb kategóriába kerüléshez.
Az egyesületnek csak labdarúgó szakosztálya van, azon belül több korosztály. Az utánpótlás korosztályokban 6 csapat szerepel, különbözô bajnokságokban. A 7–9–11–13 és 16 éves korú fiatalok a Gödöllôi Kihelyezett
Versenybizottság szervezésében játsszák mérkôzéseiket a gödöllôi régió
bajnokságában más egyesületbeli csapatokkal, illetve meghívásos tornákon
is. Az MLSZ Versenybizottsága beindította a NUPI-NUSI programot, ahol az
I.S.E. 7–9–11 éves korosztályú csapataival versenyez. Igen komoly siker az,
hogy az országos utánpótlás programnak a részesei.
A felnôtt és ifjúsági csapat a 2009. évben életre hívott Pest Megyei I/B
osztály Északi csoportjában indult augusztusban a 2009–2010-es bajnokságban. Az elôzô bajnoki évet a nagyon elôkelô negyedik helyen zárta a
felnôtt csapat, ami kvalifikálta az új bajnokságban a magasabb osztályban
való szereplésre. A 16 csapatos bajnoki rendszerben az ôszi idény után a
hatodik helyen áll a felnôtt csapat, ami megfelel az elvárásoknak. A csapat
tizennégy mérkôzésbôl hétszer gyôzött, kétszer döntetlent játszott, ötször
vereséget szenvedett. Huszonhat gólt rúgtak, ugyanannyit kaptak.
Továbbra is zömében isaszegi illetôségû sportolók szerepelnek az I.S.E.
kék-fehér színeiben. Sajnálatát fejezte ki Ligeti elnök úr azonban, hogy isaszegi nevelésû labdarúgók közül hét fiú versenyez környékbeli csapatokban,
többnyire a jobb körülmények miatt.
2009. májusában lemondott a felnôtt csapat edzôje, Kôszegi András,
aki nagyon hosszú idôt töltött el az isaszegi labdarúgásban, munkáját megköszönték. Az új bajnokságot az egyesület régi játékosával, Jenei László
edzôvel kezdte a felnôtt csapat. A továbbra is igencsak gyengélkedô ifjúsági
csapatnál szintén változott az edzô személye: Harmati Pétert Kiss Sándor
váltotta. Nagyon kedvezô a kép a többi utánpótlás korú csapatoknál. A velük
dolgozó edzôk – Balázs István és Pintér Tibor – jó munkát végeznek az
itt sportoló gyerekek szüleinek megelégedésére. Kiemelte a szülôi segítôkészséget, ez a versenyekre való utaztatásokban és az egyéni felszerelések
megvásárlásában mutatkozik meg.
Szólt a hároméves szponzori szerzôdésrôl a Dreher Sörgyárak Zrt.-vel,
ami alapján felszerelést biztosítottak a számukra. A 2. fordulóban a labdák,
kesztyûk mellett újabb garnitúra mezt kapnak a csapat tagjai.
Fontosabb eseményeket említett még meg, mint a diáksport nap megrendezésében való közremûködést, valamint hogy a 2008. augusztus 20-i
várossá válás után az Isaszegi Községi Sportkör Isaszegi Sport Egyesületre
változtatta nevét, tisztelegve az alapítók elôtt a 100. évfordulón.
Ligeti László megköszönte az eddigi támogatást, kérte a Testület további
segítségét, és bejelentette, hogy március 6-án indul a bajnokság.
(a szerk.)

A 2009. szeptember 18–19-i V. Nagy Sportágválasztó rendezvény apropóján a szervezôk
az INTERSPORT-tal közösen esszépályázatot
hirdettek meg általános iskolás gyermekek
számára a következô témákban: Mit jelent
neked a sport? Miért tartod fontosnak a
sportolást? A Nagy Sportágválasztón szerzett élményem.
Az eseményen Sindely Julianna tanárnôvel részt vevô tanulóink élményeik hatására
több pályázatot is beadtak. Decemberben
örömmel értesültünk, hogy a kiírásra beérkezett 352 pályázat közül Hanula Benedek 6.b
osztályos tanulónk munkáját különdíjjal jutalmazta a neves embereket felvonultató zsûri.
A díjátadásra 2009. december 17-én Budapesten, a Sportkarácsony címû rendezvényen
került sor.

IX. évfolyam, 2. szám • 2010. február

„Rendezvényünk és a pályázati mûvek
is szemléltetik a testi nevelés, testkultúra
fontosságát, és annak önmagán túlmutató
hatásait. Reméljük, hogy egyszer a sport is
kivívja a neki járó elismertségét, rangját ahhoz, hogy ne csak a világversenyeken, hanem a hétköznapokban is kiemelt szerepe
legyen.” – hívta fel a figyelmet Koós-Lukács
Tímea, fôkoordinátor.
A legjobb 18 pályamûbôl Gesztesi Károly és Várkonyi András színmûvészek közremûködésével CD készült, elôadásukban
életre keltek az írások. A szervezôk remélik,
hogy az így létrejött hanganyag becses emlékként szolgál majd az esszék alkotóinak.
A díjazott és kiemelkedô mûvek elolvashatók, és a díjátadás képei megtekinthetôk a
www.sportagvalaszto.hu oldalon.
Schleerné Nagy Gyöngyvér
testnevelô tanár
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Helyben Isaszegen

Az Akkreditált Bag Band Bt.

Autós Iskola
Február 18-án (csütörtökön)
és március 18-án

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

LA

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

minden, ami nyomda
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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

2010. február 1-jén és március 1-jén 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!

Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Anyakönyvi hírek
a 2009. 12. 15 –  2010. 01. 15. közötti idôszak
eseményeirôl

Hétközi és hétvégi
összevont ügyeletek
2010. február

Születések:
Szabó Áron István
Tóth Árpád utca 14.
Magyar Dóra
Alkotmány utca 12.
Mihalicza Csaba
Csengeri utca 1/c
Orosz-Máthé Domonkos
Május 1. utca 1/a
Csóry Luca
Tompa Mihály utca 2.
Dancsa Beatrix Anna
Csata utca 12.
Andorkó Bertalan
Jászberényi utca 5.
Fehér Csanád Koppány
Nyár utca 11.
Petôházi Botond
Báthori utca 14.
Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk!
Halálesetek:
Urbán István (54 éves)
Kossuth Lajos utca 149.
Korik Lajosné Nagy Ilona (89 éves)
Toldi utca 18.
Jakócs Dánielné Veliacsek Terézia (96 éves)
Mátyás király utca 110.
Baksa Imréné Grznár Terézia (88 éves)
Dózsa György utca 23.
Baki István (61 éves)
Mátyás király utca 88.
Szabó Istvánné Szabó Margit (79 éves)
Táncsics Mihály utca 8.
Csákány Henriett (13 napos) Március 15. utca 67.
Gyapjas Ferencné Zechling Ilona (99 éves)
Fenyves utca 30.
Nagy Lajos (49 éves)
Hôsök utca 26.
A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Abdelhamid Mohamedné, anyakönyvvezetô
Köszönetnyilvánítások
Köszönetet mondunk a Rét utca lakóinak és mindazoknak, akik Soós
Gábort utolsó földi útján elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély gyászunkban együttérzésüket fejezték ki.
Soós Család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik férjemet, Nagy
Lajost utolsó földi útján elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és
mélységes bánatunkban részvéttel, osztoztak.
Felesége, gyermekei és testvére
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik felejthetetlen édesanyánk, Baksa Imréné temetésén részt vettek, gyászunkban együttérzésüket fejezték ki.
Lányai és családjaik

Februári állatorvosi ügyelet
II. 6–7.

Dr. Rédling Tibor
Kistarcsa, Váczi M. u. 2.

30/966-8415

II. 13–14.:

Dr. Csizmadi Sándor
Kistarcsa, Malom u. 2.

30/951-8590

II. 20–21.:

Dr. Michalik László
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

20/981-3100

II. 27–28.:

Dr. Mile Attila
Pécel, Kálvin tér 2.

30/986-2643
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01. Dr. Kürti József

15. Dr. Kürti József

02. Dr. Horváth Anna

16. Dr. Horváth Anna

03. Dr. Eszlári Egon

17. Dr. Eszlári Egon

04. Dr. Tordai Gábor

18. Dr. Tordai Gábor

05. Dr. Horváth Anna

19. Dr. Kürti József

06. Dr. Eszlári Egon

20. Dr. Mészáros Zsolt

07. Dr. Eszlári Egon

21. Dr. Mészáros Zsolt

08. Dr. Kürti József

22. Dr. Tordai Gábor

09. Dr. Horváth Anna

23. Dr. Kürti József

10. Dr. Eszlári Egon

24. Dr. Tordai Gábor

11. Dr. Tordai Gábor

25. Dr. Tordai Gábor

12. Dr. Eszlári Egon

26. Dr. Mészáros Zsolt

13. Dr. Horváth Anna

27. Dr. Kürti József

14. Dr. Horváth Anna

28. Dr. Kürti József

2010. március
01. Dr. Eszlári Egon

08. Dr. Kürti József

02. Dr. Kürti József

09. Dr. Tordai Gábor

03. Dr. Eszlári Egon

10. Dr. Eszlári Egon

04. Dr. Kürti József

11. Dr. Tordai Gábor

05. Dr. Kürti József

12. Dr. Eszlári Egon

06. Dr. Eszlári Egon

13. Dr. Kürti József

07. Dr. Eszlári Egon

14. Dr. Kürti József

Fontos tájékoztatás! A február 19-i, 27–28-i, március 4–5-i és 13–14-i ügyeleti napok változhatnak.
Ezeken a napokon szíveskedjenek a 70/387-2685
ügyeleti telefonszámon érdeklôdni.
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.
Hétközi, hétvégi orvosi ügyelet telefonszáma: 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
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Télen is dolgoznak
a Damjanich iskolában
A kivitelezési munkák ütem szerinti megvalósításában a téli
idôjárási körülmények sem okoztak komoly fennakadásokat.
Az ünnepek alatt is csak a legszükségesebb mértékig szünetelt a folyamatos munkavégzés az épületekben.
A régi épületben elsôdlegesen azokat a munkálatokat végezték el, amelyeket nem befolyásolt az, hogy az épületrész
jelenleg fûtetlen. Itt már fôként csak a befejezô munkák vannak hátra. A homlokzati nyílászárók cseréi az idôjárás függvényében folyamatban vannak.
Az új épületszárny szerkezetépítése befejezôdött, a tetô
acél-fa tartószerkezetére a cserepezés közel 100%-ban elkészült. Az épület külsô homlokzati nyílászárói elhelyezésre
kerültek, ennek köszönhetôen a belsô munkák is végezhetôvé váltak, nem befolyásolja a külsô hômérséklet. Készülnek a
belsô vakolatok, aljzatok és hidegburkolatok.
Elkészült a teljes utcafronton az új kerítés, a külsô közmûvek tekintetében a víz- és csatornarendszer élôre kötése
is megtörtént. Látványában máris szép az üvegezett homlokzati bejárati portál. Ha minden a tervek szerint halad, áprilisra
készen lesz a felújítás és építkezés, amelynek köszönhetôen
több mint 1000 m2-rel bôvül az iskola alapterülete.
Everling Róbert, alpolgármester
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