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önkormányzati tájékoztató

Talpra, magyar, hí a haza!
Isaszeg Város Önkormányzat Képviselô-testületete nagy tisztelettel meghívja Önt és kedves 
családját az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emléke elôtt tisztelgô 
Isaszegi Történelmi Napok városi ünnepségsorozat minden márciusi és áprilisi rendezvényére.

Hatvani Miklós, polgármester

Isaszegi Történelmi Napok – Városi Rendezvénysorozat
Március 15.
9.00: Megemlékezés és koszorúzás a református templomnál. 

Ünnepi beszédet mond Bajusz Árpád református lelkész, 
közremûködnek a Klapka iskola tanulói.

10.00: Városi ünnepség és koszorúzás a Szoborhegyen a Hon-
védszobornál. Március 15. a nemzet emlékezetében cím-
mel ünnepi beszédet mond dr. Pelyach István történész. Em-
lékezés 1848. március 15-re címmel ünnepi mûsort adnak a 
Klapka iskola tanulói és a Csata Táncegyüttes tagjai.

Április 4.
6.00: Isaszegi Csata Emléktúra az Isaszegi Természetbarát Klub 

szervezésében. Információ: Notter Béla, telefon: 20/254-
1746, e-mail: notter@fotnet.hu

Április 5. Szentgyörgypusztai Kôkereszt
16.00: Állj be pajtás katonának! – játékos, táncos programok 

gyermekeknek, Damjanich egykori táborának helyszínén
17.00: Emlékest és koszorúzás. Beszédet mond: dr. Dürr Sán-

dor, az Isaszegi Múzeumbarátok Körének elnökségi tagja. 
Közremûködik a Csata Táncegyüttes és az Isaszegi Asszony-
kórus

kb. 17.30: Fáklyás felvonulás indul a Kôkereszttôl a református 
templomhoz

19.00: Koszorúzás és megemlékezés a Szabadságtörekvések 
Emléktemplománál

Április 6.
 Isaszegi Történelmi Napok – Az isaszegi csata emléknapja: 

a szabadságharc sorsfordító csatájának emléknapján eredeti 
viseletbe öltözött katonai gyalogos, lovas és népi hagyomány-
ôrzôk százainak felvonulása Isaszeg utcáin a Városházától a 
Szoborhegyig, ahol a hadtörténész által közvetített színes csa-
tabemutató történelmi hûséggel szemlélteti a diadalmas üt-
közetet. Egész napos programkínálat, díszfelvonulás, vásáro-
sok, kézmûvesek és vendéglátás várja az Isaszegre látogatókat

13.00 Múzeumi Kiállítóhely – „Falumúzeum”: Magyar–len-
gyel baráti találkozó és ünnepélyes kopjafaavatás

13.45: Koszorúzás
13.45 Katonapallag: Ünnepi megemlékezés és koszorúzás
13.45 Városháza: Térzene és koszorúzás
16.00: Harangzúgás, katonai és népi hagyományôrzôk – fúvós-

zenekar – díszfelvonulása a Szoborhegyhez
 Szoborhegy alatti szabadtér: Katonai díszszemle és isasze-

gi csatabemutató. Az ütközetet hadtörténész közvetíti
kb. 18.00 Szoborhegy – Honvédszobor: Ünnepélyes koszo-

rúzás katonai tiszteletadással. Beszédet mond: Hatvani Mik-
lós polgármester

Április 6.
 1849 méteres emlékfutás a Szent Márton kúttól a Szoborhe-

gyig az Oktatási, Mûvelôdési és Sportbizottság szervezésében
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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.

Áprilisra elkészül!

Folyamatosan szerszámok és gépek zaja töri meg a csendet 
az épülô Damjanich iskola háza táján. A kételkedôbb isasze-
giek nem hiszik, hogy lassan elkövetkezik az a nap, amire 
olyan nagyon várunk. Márpedig folyamatos a változás! Sok 
erôfeszítésébe, munkájába került minden illetékesnek, hogy 
a zord idôjáráson és a sok-sok elôre be nem tervezhetô prob-
léma zömén túljutva szépen halad a munka. Még rengeteg 
a tennivaló, de minden héten folyamatos az egyeztetés, a  
kooperáció a gondokról, megoldásokról. A közeljövôben is-
mét ott tanító pedagógusok is kíváncsian, örömmel érdek-
lôdtek és szemlélôdtek igazgatójukkal – akiket elkísért Hat-
vani Miklós polgármester is – az elmúlt napokban, hogyan 
szépül, alakul át régi iskolájuk. Naponta érzékelték azt is, mi-
ként nôtt ki a földbôl az új épület, s már alig várják, hogy a 
nebulókkal együtt birtokba vegyék. A Képviselô-testület tagjai 
is bíznak az elôre jelzett áprilisi átadásban, és egyben büsz-
kék is lehetnek a beruházás megvalósítására. 

Székelyné Opre Mária
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Tájékoztató 
Részletek a Képviselô-testület februári határozataiból, rendeleteibôl

• A Képviselô-testület korábban döntött az önkormányza-
ti óvodák és iskolák informatikai eszközeinek normatív 
alapon igényelhetô közbeszereztetésérôl. Az ajánlatok a 
közbeszerzési szabályzat által elôírt eljárás keretében ér-
tékelésre kerültek, ennek alapján a nyertes ajánlatot tevô 
kiválasztására sor került.

• Tudomásul vette a Képviselô-testület a két ülés között 
történt fontosabb eseményekrôl, intézkedésekrôl szóló 
polgármesteri tájékoztatót, a megtett intézkedéseket jóvá-
hagyta.

• Meghatározta a Testület az általa fenntartott böcsôdében, 
óvodákban és általános iskolákban a beiratkozások idejét 
és módját (lásd: 16. oldal, www.isaszeg.hu, intézmények).

• Módosult a helyi iparûzési adóról szóló rendelet is. Az 
adózónak a 2010. január 1. után kezdett illetve folyta-
tott állandó és ideiglenes jellegû tevékenységérôl szóló 
bejelentkezést és bevallásokat az APEH-hoz kell benyúj-
tani. (A rendeleteket a helyben szokásos módon, illetve 
a www.isaszeg.hu honlapon teljes terjedelemben elolvas-
hatják az érdeklôdôk.)

• Beszéljenek a számok a város 2010. évi költségvetésérôl szóló rendelet elôkészítô anyagából, amit elfogadott a Testület.
Bevételek (ezer forintban)

Fôbb bevételi jogcímek
 2010. évi  

eredeti
elôirányzat

2009. évi  
várható  
teljesítés

2008. évi 
tejesítés

A 2010. évi 
tervadatok 
megoszlása

Mûködési bevételek 737 592 796 610 656 321 26,6

Támogatások 485 140 552 180 563 179 17,6

Felhalmozási és tôke jellegû bevételek 898 643 112 603 103 777 32,5

Támogatásértékû bevételek 113 070 68 415 68 799 4,0

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok 
kibocsátásának bevétele 2 850 2 910 3 000 0,1

Hitelek 470 718 209 084 0 16,3

Pénzforgalom nélküli bevételek 62 000 114 095 106 436 2,9

Kiegyenlítô, függô, átfutó bevételek, finanszírozási bevételek -44 751

Összesen 2 770 013 1 855 898 1 456 761 100,0%

Kiadások (ezer forintban)

Kiemelt kiadási elôirányzatok 2010. eredeti
elôirányzat

2009. évi 
várható 
teljesítés

2008. évi 
tejesítés

A 2010. évi tervezett 
elôirányzat

 megoszlása

Személyi jellegû kiadások 621 465 622 476 640 092 22,5

Munkaadókat terhelô járulékok 168 223 180 516 201 499 6,1

Dologi jellegû kiadások 458 676 443 782 366 004 16,5

Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 892 5 221 5 440 0,3

Speciális célú támogatások 109 467 101 931 85 441 4,0

Költségvetési létszámkeret 295,5 295,5 254

Helyi önkormányzat által kijelölt felhalmozások 1 153 098 364 858 44 414 41,6

Államháztartáson kívüli pe. átadás 19 350 41 180 27 017 0,6

Támogatási kölcsönök 3 500 2 500 2 950 0,2

Hitel törlesztése 187 342 19 412 14 559 6,7

Tartalék 43 000 1,5

Összesen 2 770 013 1 781 876 1 387 417 100,0

• Módosult Az önkormányzati képviselôk, bizottsági elnö-
kök, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni jutta-
tásáról szóló 17/2006. (X. 25.) önkormányzati rendelet. 
Számos igény megfogalmazásra került a képviselôk részé-
rôl a költségvetés tárgyalása során, amelyre nem találtak 
forrást az önkormányzat gazdálkodásában. Sajnos folya-
matosan csökkenek az állami normatívákból, támogatá-
sokból származó bevételek, így a város elsô számú vezetôi 

is önmérsékletet tanúsítottak a bérüket illetôen. Így 2010. 
február 1. napi hatállyal elrendelte a Testület a települé-
si képviselôk és az általuk létrehozott állandó bizottságok 
külsôs tagjainak járó tiszteletdíj visszavételét a 2,20 szorzó-
szám 2,00 mértékre történô csökkentésével. 

• A polgármester, az alpolgármester és a társadalmi megbí-
zatású alpolgármester költségtérítését is az írásos kérelmük-
nek megfelelôen 2010. március 1. napjától mérsékelték.
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• Megtörtént a kezdeményezése az Isaszegi Erdôbirtokos-
sági Társulat létrehozásának. Törvényi rendelkezések sze-
rint erdôbirtokossági társulat az erdô mûvelési ágban nyil-
vántartott egy vagy több földrészlet tulajdonosai által az 
erdôgazdálkodási tevékenységgel összefüggô, valamint 
az ehhez kapcsolódó feladatok ellátására hozható létre. 
A társulat jogi személy, gazdálkodó szervezet. A Képvi-
selô-testület alapító tagként, az isaszegi 043/4 helyrajzi 
számú ingatlanban fennálló önkormányzati tulajdoni há-
nyaddal társulatot alapít tulajdonostársaival együtt. Eh-
hez kapcsolódóan elfogadta a Testület a társulati szer-
zôdéstervezetet, és felhatalmazta a polgármestert annak 
aláírására, valamint a társulat létrehozásával összefüggô 

valamennyi járulékos intézkedés és jognyilatkozat meg-
tételére.

• Elfogadta a Testület a 2010. évi munkatervét, és az ön-
kormányzati bizottságok ülésrendjét tudomásul vette.

• Könczöl Gábor képviselô lemondott a 2010. évi január 
havi tiszteletdíjáról, amit átcsoportosítanak a költségvetés 
általános tartalék keretébe.

A soron következô képviselô-testületi ülés idôpontja: 
2010. március 18. 16.00 óra. Helye a Polgármesteri Hi-
vatal ülésterme, ahová tisztelettel meghívjuk az érdek-
lôdôket.

Szilárdi László,  
az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke

Tájékoztató a gépjármûadó 2010. január 1-jétôl  
hatályos változásairól

Az Országgyûlés 2009-ben módosította a gépjármûadózás 
szabályait, ezért – mint már a kézhez kapott gépjármûadó 
határozatokból értesültek – a 2010. évben a gépjármûadó-
ban ismételten jelentôs változás következett be. A módosí-
tás érinti a személygépkocsik, motorkerékpárok adómérté-
két, valamint a tehergépjármû díjtételét. 

Az adó mértéke a teljesítmény szerinti adóalap után a 
gépjármû 
–  gyártási évében és az azt követô 
 3. naptári évben  345 Ft/kW, 
–  gyártási évet követô 4–7. naptári évben  300 Ft/kW, 
–  gyártási évet követô 8–11. naptári évben  230 Ft/kW, 
–  gyártási évet követô 12–15. naptári évben  185 Ft/kW, 
–  gyártási évet követô 16. naptári évben 
 és az azt követô naptári években  140 Ft/kW. 

Az autóbuszok, a nyerges vontatók, lakó pótkocsik, lakóko-
csik és a tehergépjármûvek vonatkozásában az adó általános 
mértéke minden megkezdett 100 kg után 1 380 Ft. 

A légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerû 
nyerges vontató, tehergépjármû és autóbusz esetén 1 200 
Ft / megkezdett 100 kg.

A jármû légrugós jellegét az adózónak kell igazolni olyan 
okmánnyal, vagy a Közlekedési Hatóság által kiadott ható-
sági bizonyítvánnyal, az igazságügyi gépjármû-közlekedési 
mûszaki szakértô szakvéleményével, vagy olyan forgalmi 
engedéllyel, amely az „útkímélô tengely” bejegyzést tartal-
mazza. 

A törvénymódosítással érintett gépjármûvek tulajdono-
sai részére a változás miatt 2010. évre fizetendô adóról ha-
tározatot kellett kibocsátani. Ez 4100 darab határozat elô-
állítását, borítékolását jelentette. Nehezítette munkánkat, 
hogy az aktuális gépjármû-adatállományt és a feldolgozás-
hoz szükséges programot csak 2010. február 6-án kaptuk 
meg. Az idô rövidsége ellenére – a környezô települések 
közül egyedül Isaszegen – teljesítette a Polgármesteri Hi-

vatal az adóhatá-
rozatok kézbesí-
tését határidôre, 
erôsítve ezzel is 
a város költség-
vetési helyzetét. 
A munkából részt 
vállaló hivatali dolgozók feszített munkatempóban, hétvé-
gén, túlórában végezték a munkát, hogy idôben kézhez ke-
rüljenek a levelek.

Ezúton szeretnénk megköszönni a város lakosságának 
türelmét és megértését, hogy a munkaszüneti és pihenô-
napon segítették munkánkat azzal is, hogy nem vették „zak-
latásnak” a kézbesítést.

Polgármesteri Hivatal

Statisztikai adatgyûjtés 

Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Központi Statisztikai 
Hivatal Debreceni Igazgatósága (telefon: 52/529-867) 
Isaszegen a 2010. évben önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adatfelvételeket végez az alábbi téma-
körökben: munkaerô-felmérés és kiegészítô felvételei; idô-
mérleg felvétel. Az adatgyûjtéseket hivatalos megbízással 
rendelkezô, igazolvánnyal ellátott kérdezôbiztosok hajtják 
végre. A címek véletlenszerû kiválasztás során kerülnek ki-
jelölésre.

A KSH tájékoztatása alapján a kapott információkat a 
statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvényben, illetve a 
személyes adatok védelmérôl és a közérdekû adatok nyil-
vánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltaknak 
megfelelôen bizalmasan kezelik, azok közzétételére aggre-
gált, vagyis azonosításra alkalmatlan módon kerül sor.

Kérjük az adatszolgáltatásban szíves közremûködésüket.
Polgármesteri Hivatal
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– A saját teherviseléssel 
együtt is örül a Képvise-
lô-testület, hogy egy újabb 
önkormányzati gyermekin-
tézmény kerül felújításra a 
városban. Kisebb-nagyobb 
lépésekkel haladunk a fej-
lôdés útján, érezhetjük 
lassan, hogy a mögöttünk 
hagyott években valóban 
kezdünk várossá válni. 
Bakajsza Anna intézmény-
vezetôt kérdezem, miként 
fogadták a felújítás hírét a 
bölcsôdében dolgozók?

– Nagy örömmel fogadták, hogy a város megnyerte az 
intézmény felújítására benyújtott pályázatot. A pályázaton 
elnyert összeg nem csak az épület felújítására, hanem az 
idôközben elhasználódott eszközök és játékok cseréjére is 
felhasználható.

– Hogyan tudják megoldani a gyermekek átmeneti 
elhelyezését az építkezés ideje alatt? 

– A felújítás ideje alatt a gyermekek elhelyezését intéz-
ményünkben, a „Segítôkéz” Családsegítô és Gyermekjóléti 
Szolgálat (Isaszeg, Móricz Zsigmond u. 16.) épületében tud-
juk minden igényt kielégítôen megoldani a gyermekek érde-
kében elvégzendô szükséges átalakításokkal.

A Családsegítô és Gyermekjóléti szolgáltatás erre az idô-
szakra az Akácfa utca 6/a-ba, az Idôsek Klubja és az étkezte-
tés pedig a Klapka iskolába költözik át.

– Hogy érzi, mit jelent majd az isaszegi szülôk szá-
mára egy szinte új bölcsôdébe vinni csemetéjüket?

– Tudjuk, hogy a 
szülôk számára nehéz 
lépés, amikor kicsi gyer-
meküket elôször intéz-
ménybe adják, bölcsô-
dés korú gyermekeknél 
ez különösen így van. A 
bizalom hamarabb kiala-
kul, és a család számá-
ra nagyon megnyugtató, 
ha a gyermekét a mai 
kor követelményeinek 
megfelelô, korszerûen 
és színvonalasan kiala-
kított környezet várja. 
Ezzel a felújítással a vá-
ros azt is kifejezi, hogy 
fontos számára a kis-
gyermekes családok jó 
közérzete.

dr. Székelyné  
Opre Mária

Szebb és korszerûbb lesz az Aprókfalva Bölcsôde

Az elmúlt számban már tájékoztattuk az olvasókat, hogy az önkormányzat 14 millió forintot nyert a saját fenntartá-
sú, Móricz Zsigmond utcai bölcsôde felújítására. Ezt az összeget az önkormányzat a költségvetésébôl még 3,5 millió 
forinttal kell hogy kiegészítse. Az Aprókfalva Bölcsôde az önkormányzati „Segítôkéz” Családsegítô és Gyermekjóléti 
Szolgálat tagintézményeként mûködik.

A Pest megyei 04. számú Országgyûlési Egyéni Válasz-
tókerület Választási Bizottság tagjai: dr. Holzmann László 
elnök, Tokai Norbert elnökhelyettes, Krassovich Miklós tag, 
Lengyelné Jankovich Mária póttag, Pálffy László póttag.
A választási bizottság székhelye: 2100 Gödöllô, Szabad-
ság tér 7. I. emelet 130. 
A választási bizottság telefonszáma: 28/529-190, fax: 
28/529-251. E-mail: pmh@godollo.hu

Tájékoztató a választási plakátok elhelyezésérôl
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény rendel-
kezik a választási kampány során a jelölô szervezetek és 
a jelöltek plakátjainak elôállításáról, elkészítésérôl, azok el-
helyezésérôl. Egyebekben a plakátra a sajtóról szóló jog-
szabályokat kell alkalmazni.

Isaszeg lakosságának figyelmét különösen felhívjuk arra 
vonatkozólag, hogy: épület falára, kerítésre plakátot el-

helyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlô, illetôleg – ál-
lami vagy önkormányzati tulajdonban lévô ingatlan 
esetén – a vagyonkezelôi jog gyakorlójának hozzájá-
rulásával lehet.

Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott ré-
szén plakát elhelyezését a helyi önkormányzat rendeletben 
megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezé-
sére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni 
tilos. A választási kampányt szolgáló önálló hirdetô berende-
zés (például választási pult, hirdetôoszlop) elhelyezésére a 
közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni. 
A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt 
vagy jelölô szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolít-
ható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdeké-
ben elhelyezték, a szavazást követô 30 napon belül köteles 
eltávolítani.

Polgármesteri Hivatal

Választási hirdetmény
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Szeretném Önöket tájékoztatni a Településfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság munkájáról és jövôbeni terveirôl.

A Bizottság az elmúlt évekhez hasonlóan az önkormány-
zat szûkös anyagi helyzete miatt csak a legszükségesebb kar-
bantartási, javítási munkálatok elvégzésére tett javaslatot a 
Képviselô-testületnek az intézmények zökkenômentes mû-
ködése érdekében. Ez a 2010. évben is így lesz.

Kértük, hogy az „Út a munkához” programban használ-
juk ki a maximális létszámot, mivel ehhez a programhoz a 
bérek 95%-át megkapja az önkormányzat. Az így alkalmazott 
dolgozók munkája sokat jelentett az önkormányzat intézmé-
nyeiben és máshol is, ahol a feladatukat végezték. 

Kezdeményezésünkre 2009. július 1-jével megalakult 
a városüzemeltetési osztály, melynek vezetôjével, Horváth 
Istvánnal állandó munkakapcsolatban állunk. Javaslatot tet-
tünk a településüzemeltetési csoport átszervezésére is, fizi-
kai állományának bôvítésére. Így a Bizottság szerint is fontos 
munkákat az elmúlt évben haladéktalanul elvégezték: árkok, 
terek, parkok, körforgalom fûnyírása, locsolása, a település 
valamennyi utcájában az árkok és az átereszek folyamatos 
tisztántartása, vagy a temetôbôl a szemét elszállítása heti 
rendszerességgel. A már üzembe állított új traktorral utcákat 
grédereztek, szikkasztóárkokat ástak, gyalogos járdaépítésnél 
a talajelôkészítést végezték el. Ezen a télen a hóeltakarítás-
ban is komolyan kivették a részüket a régi és az új traktorral 
is. Sajnos a nagy mennyiségben lehullott hó okozott olykor 
fennakadásokat, amiért ezúton is elnézésüket kérjük. 

Az elmúlt évben átdolgoztuk a környezetvédelmi rende-
letet, szabályoztuk az égetés rendjét, aminek ezúton is kérjük 
a betartását. Csatlakozott az önkormányzat a Bizottság egyet-
értésével az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társuláshoz. Abban bízunk, hogy ezzel az isaszegi bezárt sze-
métbánya rekultivációját meg tudjuk valósítani.

Településünkön a szelektív hulladékkezelést ezidáig nem 
tudtuk megvalósítani. Reméljük, hogy a szolgáltató kidolgoz 
egy újabb formát, ami a lakosságnak és az önkormányzatnak 
is anyagilag kedvezô, és akkor meg lehet próbálni a beve-
zetését.

Sajnálatos módon az illegális szemétlerakások nem szûn-
tek meg az utak és az erdôk szélén. Hiábavaló a folyamatos 
felszámolás, mert néhány napon belül ismételten megjelen-

nek a szemétkupacok. Ezen elsôsorban azok gondolkodja-
nak el, akik ennyire semmibe veszik lakókörnyezetüket, meg-
botránkoztatva viselkedésükkel az itt élôket, kirándulókat.

Pályázatot írtunk ki a gyepmesteri feladatok ellátására, 
és a legjobb árajánlatot tevô Kutyamentsvár állatmenhellyel 
szerzôdést kötöttünk. Ennek a cégnek átalányt fizetünk a be-
fogott állatok elszállítása után, függetlenül az állatok számától. 

Bizottságunk figyelemmel kíséri, építô javaslataival segíti 
az önkormányzat folyamatban lévô nagyberuházásait, így a 
Damjanich iskola bôvítését és régi szárnyának felújítását, va-
lamint az útépítések kivitelezését.

Tisztelt Olvasók!
Az önkormányzati tájékoztató februári számában Pén-

zes János alpolgármester beszámolt arról, hogy mely utcák 
útépítési terveit készítteti el az önkormányzat. Reményeink 
szerint 2010–11-ben meg is valósulnak az útépítések pá-
lyázati pénzek betervezésével. Felhívnám az Erdô utca la-
kóinak figyelmét, hogy az Önök utcájának a tervei már 
korábban elkészültek, az önkormányzatnak csak aktuali-
záltatnia kell, így az útépítési koncepcióban az Erdô utca 
építése is tervezve van. A Dobó utcai útszakasz aszfal-
tozásának folytatása a Park Horgászegyesület irányába 
szintén szerepel a tervekben.

Sajnálatos, hogy a Városháza mellett lévô vasútállomásra 
vezetô kis úton, valamint a Tôzegtelepen, a Dobó utca végé-
nél a közvilágítási lámpákat ismeretlen személyek leszerelték 
és eltulajdonították. Sok bosszúságot okoztak ezzel az arra 
közlekedô gyalogosoknak. A lámpák pótlására az intézkedés 
megtörtént. Kérjük, ha ilyen vagy hasonló esetet észlelnek, 
jelezzék az önkormányzat felé.

Az elmúlt év végén a temetô alatti területek rendezése 
elkezdôdött, de a tél beállta miatt nem sikerült azokat befe-
jezni. Tavasszal a munkálatok folytatódnak, hogy a temetôbe 
és a mûemléktemplomba látogatók kulturált, rendezett kör-
nyezetbe érkezhessenek.

Terveinkben szerepel, hogy a város frekventált helyein 
megfigyelôkamerákat szereltessünk fel, védve ezáltal közte-
reinket, intézményeinket, meglévô értékeinket a rongálókkal 
szemben.

Köszönjük, és a továbbiakban is számítunk a lakosság se-
gítô szándékú javaslataira, amelyeket igyekszünk megvalósí-
tani városunk felvirágoztatásának érdekében.

Könczöl Gábor, a Településfejlesztési  
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Jelen és jövô a bizottsági elnök szemével
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Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrôl szóló 2009. évi 
CXV. törvény (továbbiakban: Evectv.) 2010. január 1-jén ha-
tályba lépett, egyúttal az egyéni vállalkozásról szóló 1990. 
évi V. törvény hatályát vesztette. Az Evectv. rendelkezései 
nem terjednek ki a határon átnyúló szolgáltatásokra, kizáró-
lag a hazánkban letelepedett vállalkozók tevékenységét sza-
bályozzák. 

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését 2010. ja-
nuár 1. napjától személyesen vagy elektronikus úton, ügyfél-
kapun kell bejelenteni bármely okmányirodánál. Ha az ügyfél 
a bejelentési ûrlapot megfelelôen töltötte ki, az okmányiro-
da haladéktalanul, automatikusan, az e célra rendszeresített 
elektronikus rendszeren keresztül beszerzi az egyéni vállal-
kozó adószámát és az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét. 
Ezt követôen az egyéni vállalkozónak az Evectv. 11.§-ában 
meghatározott adatait elektronikus úton továbbítja a nyilván-
tartást vezetô Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatá-
sok Központi Hivatalának (továbbiakban: KEK KH).

A KEK KH – a hibátlanul kitöltött bejelentôlap megkül-
désével – a bejelentés alapján a vállalkozót nyilvántartásba 
veszi. Az ügyfél a bejelentkezési ûrlap kitöltésével nyilatkozik, 

hogy vele szemben nem állnak fenn az egyéni vállalkozás lé-
tesítését kizáró okok, az ezzel összefüggésben elôírt hatósági 
ellenôrzési tevékenységet pedig a KEK KH végzi.

Az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. január 1. nap-
jától nem köthetô az egyéni vállalkozói igazolványhoz, an-
nak kiváltása csak lehetôség. Ha az egyéni vállalkozó úgy 
ítéli meg, hogy mûködését az igazolvány segítheti, illeték 
megfizetése mellett személyesen kérheti annak kiadását az 
okmányirodánál. Tekintettel arra, hogy az elektronikus fizetés 
rendszere még nem épült ki, ezért a vállalkozói igazolványt 
ügyfélkapun keresztül várhatóan csak 2010. július 1. napjá-
tól lehet igényelni.

Az egyéni vállalkozók a regisztrációt követôen megkezd-
hetik tevékenységüket, a jogszerû mûködés pedig utólag el-
lenôrizhetô. 

Azon tevékenységekre, amelyek a továbbiakban (is) 
bejelentéshez vagy engedélyhez kötöttek, a rájuk vonatko-
zó ágazati szabályok is alkalmazandók (általánosságban el-
mondható, hogy az Irányelvet átültetô kerettörvény ezen sza-
bályokon is lényegesen egyszerûsít).

Polgármesteri Hivatal

Az egyéni vállalkozásról és egyéni cégrôl szóló  
jogszabályváltozás

Szigorították az eboltást

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet módosítása következté-
ben az összevezetéses eboltás jogszabályi feltételei jelen-
tôsen megváltoztak. Tekintettel arra, hogy a települési szin-
tû eboltás megtartása a lakosság körében teljes mértékben 
elfogadottá vált, az Önkormányzat mindent megtett annak 
érdekében, hogy a korábbi gyakorlat szerint a városban meg-
szokott, kijelölt helyeken történjen most is. Egyeztetéseket 
folytatott több alkalommal az állatorvosokkal, dr. Dratsay 
Éva kerületi hatósági fôállatorvos asszonnyal, de megegye-
zés nem született.

Most közöljük az Isaszegen dolgozó állatorvosok tájékoz-
tatóját a témával kapcsolatosan.

Tisztelt Ebtulajdonosok!
Isaszegen a kutyák tavasszal szokásos úgynevezett „össze-
vezetéses” oltása (az Önkormányzatnál, a Béke téren, és 
a Liget téren) megszûnik, de az ebek veszettség elleni ol-
tása továbbra is kötelezô. A Magyar Állatorvosi Kamara az 
illetékes minisztérium egyetértésével nem engedélyezi az 
úgynevezett „összevezetéses” oltások végzését azokon a te-
lepüléseken, ahol magánállatorvosi rendelô mûködik. Ezért 
2010-ben Isaszegen a két állatorvosi rendelôben, illetve 
igény esetén háznál végezhetô a veszettség elleni oltás.

Az Isaszegen dolgozó állatorvosok a tulajdonosok anyagi 
terheinek csökkentése érdekében kétheti idôtartamra az aláb-
bi akciót hirdetnek meg az eboltás költségeire vonatkozólag:

• Veszettségoltás rendelôben: 3500 Ft
• Veszettségoltás háznál (kiszállással): 4500 Ft
• Kötelezô féreghajtás: 200 Ft / 10kg
• Egyedi, számozott oltási könyv: 500 Ft
(2010-tôl minden kutyatulajdonos számára kötelezô, kivéve, 
ha már rendelkezik ilyennel vagy európai állatútlevéllel.)

Az akción kívüli idôszakban a rendelôben végzett veszett-
ségi oltás 4500 Ft, míg háznál ehhez jön még a kiszállási díj.
Akciós veszettségi oltás rendelôben (bôvített rendelési 
idôben):
• 2010. 03. 22 – 27: Dr. Michalik László, Ady Endre u. 1.
 H, Sze, Cs, P: 16–19h; K, P :8–10h; Szo: 10–12h

• 2010. 03. 29 – 04. 02: Dr. Szeredi Levente, Gyöngyvirág u. 
13. H–P: 17–20h; K, P: 10–13h.

Akciós veszettségoltás háznál:
• 2010. 03. 22 – 04. 02: Dr. Békési Béla, 30/954 9684
• 2010. 03. 22–04. 02: Dr. Michalik László, 20/981 3100
• 2010. 03. 22–04. 02: Dr. Szeredi Levente, 20/353 4547
Fontos figyelmeztetések!
• A meglévô oltási könyvet hozza magával / készítse elô!
• Csak egészséges eb oltható, de a vemhesség nem kizáró 

tényezô.
• Minden 3 hónapos kort betöltött kutya oltása kötelezô.
• 2 héten belül embert harapott eb nem oltható.
• Minden kutyát 1 éves kor alatt kétszer (3 és 9 hónapos 

korban), ezt követôen évente kell oltani.
Polgármesteri Hivatal
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Farsangoltunk, vigadtunk!

Február 11-én tartották a farsangi bált a Bóbita Óvodában, 
ahol fontos a néphagyományôrzés, így a farsang ünneplése 
is. A gyermekek érdekes jelmezekbe, maskarákba öltöztek. 
Vidám programok – jelmezbemutató és jelmezes felvonulás, 
táncverseny, sorverseny, eszem-iszom, dínom-dánom, bo-
hóckodás, játék – tették hangulatossá az egész napot. 

A Hétszínvirág Óvodában is nagyon vidám volt a far-
sang. A csoportokban minden gyermek jelmezben vonult 
fel, és tánccal, játékkal múlatta az idôt. Már hagyománnyá 
vált, hogy ilyenkor az óvoda udvarán kiszebábot égetnek el. 
A gyerekek körben állva vidám énekekkel és mondókákkal 
ûzték a telet.

A Damjanich és a Klapka iskola vidám farsangi jel-
mezversenyt és álarcosbált szervezett az alsósoknak és 
felsôsöknek. A Klapka iskolában oklevéllel jutalmazták a 
legjobbakat, emléklapot és csokoládét kapott a szülôi mun-
kaközösségtôl minden résztvevô, aki jelmezt öltött magára. 
A Damjanichban finom ételeket, süteményeket és a farsang 
jellegzetes „étkét”, a fánkot is árulták piciknek és nagyoknak 
egyaránt.
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Szalai Pál: 

Nônapi köszöntô
Mi a nô nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás,
Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az elsô és végtelen önfeláldozás.
Ô ôrzi elsô lépteink, törli le könnyeink, testébôl etet, szeretetébôl nevel,
Mindig megbocsát, ha kell és soha nem enged el, ô a fény, a meleg és minden ami jó,  
semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható. 

Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ô maga is átalakul, megváltozik.
Elôbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, költôk ihletôje, szerelem és ôrület forrása,
Majd társunk a jóban és rosszban, életünk néma napszámosa,
Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem, a test gyönyöre, az apokalipszis kínja és a mennyország ígérete.

Mindez ô, egy személyben, lelkünk másik fele, aki értünk létezik és mi ôérte.
Köszöntöm hát ôket, a nôket, kívánom nekik mindazt a szépet, amit érettünk ma és minden nap önként megtesznek.

Ünnepeljük a feltámadást,  
várjuk a megújulást, a tavaszt! 
A húsvét a keresztény egyházakban Krisztus feltáma-
dásának ünnepe, és ugyanakkor a tavaszvárás, a tavasz 
eljövetelének ideje is. A közelgô ünnepek alkalmából 
áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves olva-
sónknak!

A Csata Táncegyüttes nagyszabású farsangi báljára rengetegen ellátogattak, nemcsak a fellépôk, hanem az érdeklôdôk, 
szórakozni vágyók. Fergeteges hangulat volt azon a vasárnap délutánon a Dózsa György Mûvelôdési Otthonban.

(az intézmények fotói, szerk.)
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Március 6–7.: A Dózsa György Mûvelôdési Otthon és Mú-
zeum mûvészeti csoportjai képviselik városunkat az Uta-
zás Kiállításon Budapesten.

Március 6. 20.00: Nônapi bál. Fellép: a Gödöllôi Fiatal Mû-
vészek Egyesülete

Március 7. 13.00–15.00: Fórum a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom szervezésében

Március 7. 17.00: Életmód Klub – „Szûrések szerepe a be-
tegségek megelôzésében” elôadó: dr. Bozó Zsuzsa ra-
diológus

Március 11. 10.00: Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesü-
letének közgyûlése

Március 12. 19.00: Nagyidai cigányok – eposzkomédia, a du-
naszerdahelyi EPOPTEIA Mûhely – Társulás elôadásában. 
Belépô felnôtteknek: 700 Ft / fô; diákoknak, nyugdíjasok-
nak: 500 Ft / fô

Március 13. 8.00–12.00: Babaruha börze: baba-, mama-, 
gyermekruhák vására

Március 14.: Télûzô – Tavaszköszöntô
 17.00: Közös maszkkészítés a Múzeumi Kiállítóhe-

lyen, Madách Imre utca 15.
 18.00: Fáklyás felvonulás indul a Múzeumi Kiállító-

helyrôl. Kérjük, hogy fáklyát, maszkot és bármilyen 
hangkeltô eszközt (kereplô, csörgô, dob stb.) hozza-
nak magukkal

 kb. 18.30: Táncszínházi elôadás és táncház a Túlpart 
Együttes és a Csata Táncegyüttes közremûködésével. 

 A táncház alatt tea, forralt bor és zsíros kenyér várja 
az érdeklôdôket. Részletes információ a plakátokon

Március 14. 17.00: Életmód Klub – Szív és érrendszeri 
betegségek megelôzése elôadó: dr. Hella Zoltán bel-
gyógyász

Március 15. 9.00: Megemlékezés és koszorúzás
 10.00: Városi ünnepség és koszorúzás
Március 16. 18.00: A Talamba Ütôegyüttes bemutató kon-

certje
Március 20. 16.00: MÛ-HELY-NAP: Kreatív kulturális kap-

csolódás, közös élôzenére épülô közösségépítô foglal-
kozás és teaház. Helyi és környékbeli amatôr zenekarok 
bemutatkozó élményzenéje

Március 21. 17.00: Életmód Klub – A mozgás fontossága 
elôadó: Csarnai Mariann gyógytornász

Március 26. 13.00–18.00: Véradás
Március 27.: Tavaszi ébredés Egészségnap – az egészséges 

életmód és a betegségmegelôzés jegyében egész napos 
programkínálattal

Március 28. 13.00–15.00: Fórum a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom szervezésében

Március 28. 17.00: Életmód Klub – Mit tehetünk a túlsúly 
csökkentése érdekében elôadó: Csengei Károly élelmi-
szeripari üzemmérnök

Március 31. 18.00: Fórum az MSZP szervezésében
Áprilisi elôzetes:
Április 1. 16.00–18.00: Bolondos Húsvét – kézmûves fog-

lalkozás
Szolgáltatások:
Március 8. 11.00–13.00: A.S.A ügyfélszolgálat a mûvelôdé-

si otthon elôterében
Március 17. 09.00–15.00: A.S.A ügyfélszolgálat – matrica-

osztás – a mûvelôdési otthon elôterében

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!

Versillusztrációs rajzpályázat

Az isaszegi Dózsa György Mûvelôdési Otthon és Múzeum 
versillusztrációs rajzpályázatot hirdet a Magyar Költészet 
Napja alkalmából Rajzban mondom el jeligével. József Attila 
és Petôfi Sándor verseinek illusztrációit várjuk a pályázóktól.

Pályázhatnak: 
– I. kategória (6 évtôl 10 éves korig)
– II. kategória (11 évtôl 16 éves korig)

A készítési technikák és a pályamunkák mérete: szí-
nes ceruza, kréta vagy festék A4-es vagy A3-as papíron.

A pályázat elbírálásánál figyelembe vett kritériumok: 
a vers és az illusztráció kapcsolata, fantázia, színhasználat.

Pályázat benyújtásának módja: A mûvelôdési otthon 
irodájában (Dózsa György u. 2.) névvel, életkorral, az iskola 
nevével és elérhetôséggel ellátva.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 8.
A pályamunkák a mûvelôdési otthon elôterében kerülnek 

kiállításra. A kiállítás megnyitójára, a pályázat eredményhirde-
tésére és a díjak kiosztásaira április 12-én ugyanitt kerül sor.

Verseczkyné Sziki Éva, igazgató

A Dózsa György Mûvelôdési Otthon és Múzeum  
márciusi programja



IX. évfolyam, 2. szám • 2010. március 11

Ûjra a tüdôszûrésrôl

Panasz nélkül is lehet bárki beteg, de a vizsgálat alkalmas a tüdô-
betegségek idôbeni felismerésére. Minden 30. életévét betöltött 
lakos részére a tüdôszûrés kötelezô!

A Polgármesteri Hivatal ebben az évben is megszervezi a Tö-
rökbálinti Tüdôgyógyintézettel közösen a tüdôszûrést városunk-
ban. Kérjük, hogy a vizsgálaton saját érdekükben jelenjenek meg.

Ebben az évben két hét lehetôséget kaptunk a tüdôszûrés 
lebonyolítására, ezért a gördülékeny és folyamatos ellátás érdeké-
ben a kiértesítések idôpontját betartani szíveskedjenek. A nyugdí-
jasok, otthon lévôk lehetôleg a délelôtti órákban jelentkezzenek a 
vizsgálaton, hogy a munkaidô befejeztével tudják fogadni a szak-
emberek a munkahelyükrôl érkezôket.

Helyszíne: 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 kér-
jük, hozza magával.

Polgármesteri Hivatal

Meghívó
Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre, a Falumúzeum és az Isaszegi 
Természetbarát Klub szeretettel meghívja Önt és kedves családját

a Múzeumi Esték
sorozatának következô programjára 2010. március 20-án 
(szombaton) 16.00 órára a Falumúzeumba 
Barangolás az Olasz-Alpokban c. vetítettképes elôadásra. 

Ami bemutatásra kerül: 
Észak-olasz tóvidék, Lago Maggiore a Borromeo-szigetekkel 
(Pescatori, Bella, Madre), Lago d’Orta, Aosta-völgy középkori 
várai (Issogne, Fenis), Matternhorn olasz oldala, Lillaz- vízesés, 
Mont Blanc olasz oldalán Brenva-, és Miage-gleccser, Fer-
ret-völgy, felvonóval Punta Helbronner-ra (3462 m), gyalogtúra 
a Miage-tóhoz.
Elôadó: Notter Béla, az Isaszegi Természetbarát Klub elnöke.
Információ: Falumúzeum, Madách Imre u. 15., tel.: 28/582-
281, e-mail: falumuzeum@fotnet.hu.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk! A belépés díjtalan.

Testvéri segítség

Ünnepélyesen is átadta 2010. február 3-án Pest 
Megye Közgyûlésének elnöke a Csíkszeredai Megyei 
Sürgôsségi Kórházban azt a kétszáz kórházi ágyat, 
melyek már korábban megérkeztek a Székelyföldre. 
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórházból érkezett hasz-
nált, ám jó állapotban lévô ágyak nagy segítséget je-
lentenek a helyi kórház számára. Egy új kórházi ágy 
ugyanis több ezer euróba kerül Romániában.

A Kistarcsai Flór Ferenc Kórház pályázati pénzbôl 
és más forrásból új ágyakat tudott vásárolni, így a 
felszabaduló ágyakat Hargita megyének adományoz-
ták. A csíkszeredai kórház az ágyak mellé szekrénye-
ket is kapott. Ezekre is nagy szükség volt, mert így a 
40 éves vasszekrényeket is lecserélhették. 

A két megye nemcsak az egészségügyben, ha-
nem több területen is tapasztalatot cserél, elsôsorban 
oktatással és kultúrával kapcsolatos kérdésekben.

Isaszeg testvértelepüléseinek – a Csíkszereda 
mellett található Csíkszentmártonnak és Csíkkoz-
másnak – a lakosai ilyen formában is érezhetik az 
anyaország, közelebbrôl a megyénk segítségét.

A gyermekügyeleti  
ellátásról

A Kelet-Pest megyei betegjogi képviselô tájékozta-
tása szerint sokan a területi ügyeleti ellátási lépcsôt 
kihagyva, közvetlenül a kistarcsai kórház gyermekosz-
tályán jelentkeznek ellátásra. Ott erre nem felkészül-
ve és a feladatra nem kijelölt intézményként jelentôs 
várakoztatással tudják ellátni a betegeket, veszélyez-
tetve a kórházi osztályos munka színvonalát.

Fentiek miatt tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
továbbiakban kizárólag ügyeleti beutalóval lehet a 
Flór Ferenc Kórház gyermekosztályát ügyeleti idôben 
felkeresni.

dr. Vörös József, kistérségi tisztifôorvos
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Lakásfenntartási támogatás 

Tisztelt Városlakók!
Lakásfenntartási támogatás iránt adhat be igényt az a sze-
mély, akinek a családjában az egy fôre esô jövedelem nem 
haladja meg a 42 750 Ft-ot, feltéve, hogy a lakásfenntartás 
elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 
20%-át meghaladja. A támogatáshoz formanyomtatványt a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán lehet igényelni.

Aki, vagy akinek közös háztartásában élô hozzátartozója la-
kásfenntartási támogatással rendelkezik, az jogosult a véden-
dô fogyasztói minôsítésre, ami azt jelenti, hogy az ELMÛ és a 
TIGÁZ fogyasztók esetében a számlatartozással rendelkezôk 
részletfizetési kedvezményt, a kikapcsolással fenyegetettek 
pedig hosszabb határidôt kapnak a tartozásuk rendezésére.

Polgármesteri Hivatal

Terjesztési gondok

Szerkesztôségünk sajnálattal értesült arról, hogy a város kü-
lönbözô pontjain a megszokottól eltérô minôségben kerül-
tek az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató februári számai 
olvasóinkhoz. Mivel a terjesztést az isaszegi posta kézbesítôi 
végzik, ezért a lap terjesztéséért felelôs kiadó vezetôje meg-
beszélést folytatott a posta vezetôjével a terjesztés során 
idônként elôforduló problémák rendezésérôl.

Ennek az újságnak a megjelentetését az önkormányzat 
finanszírozza, és minden isaszegi házhoz és intézményhez 
ingyen kell hogy eljusson postai kézbesítésként.

Mindazoktól, akik bármilyen okból kifolyólag rossz minô-
ségben vagy egyáltalán nem kapták / kapják meg az újságot, 
ezúton kérünk elnézést. Reméljük, hogy a jövôben rende-
zôdnek az ilyen jellegû problémák.

(szerk.)

Várják az 1%-unkat…

Ezúton közzétesszük az Isaszegen mûködô egyesületek, 
alapítványok, közalapítványok adószámait és egyben kér-
jük, hogy adójuk 1%-ával támogassák mûködésüket, mivel 
céljaikkal városunk érdekeit szolgálják. A támogatást elôre is 
köszönjük!
• Isaszegi Mûveszeti Alapítvány 18660991-1-13
• Isaszeg Sportjáért Alapítvány 18667132-1-13
• Isaszeg Népi Hagyományai Közalapítvány 
 18660991-1-13
• Isaszeg Környezetvédelméért és Természetvédelméért 

Közalapítvány  18664847-2-13
• Nyugdíjasok a Nyugdíjasokért Alapítvány 18667338-1-13
• Együttmûködés Isaszegért Egyesület  18701115-1-13
• Polgárôrség Bûnmegelôzési és Önvédelmi Egyesület 

 18681244-1-13
• Isaszegi Múzeumbarátok Köre  19184740-1-13
• Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  18702800-1-13
• Isaszegi Gábor Dénes Számítástechnikai és Informatikai 

Központ Alapítvány 18668281-2-13
• Isaszegi Jókai Mór Nagyközségi Könyvtár  

 16796342-1-13
• „100 éves iskola” Alapítvány  18708088-1-13
• Gyermekekért Oktatási-Nevelési Alapítvány  

 18670505-1-13
• Határon Túli Emlékhelyekért Alapítvány  18713611-1-13 

(szerk.)

Minden kukára matricát!
2010. április 1-jétôl csak a matricával ellátott hulladékgyûjtô edények kerülnek kiürítésre, amint azt a februári számunkban 
hírül adtuk. A matricás rendszer bevezetése miatt szükségesnek érzi az A.S.A. Kft., hogy plusz ügyfélszolgálati napot tartson 
a szokásos napokon túl. 2010. március 17-én 9.00–15.00 óráig a mûvelôdési otthonban (Isaszeg, Dózsa György utca 1.) 
várják az ingatlantulajdonosokat az A.S.A Kft. ügyfélszolgálati munkatársai. Kérjük a lakosságot, hogy a zökkenômentes szolgál-
tatásszervezés érdekében mûködjenek együtt a szolgáltatóval! (Rinyuné Képíró Judit, 29/540-244)

Polgármesteri Hivatal

Pszichológiai tanácsadás

A „Segítôkéz” Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálatnál hét-
fônként 14–18 óra között pszichológiai tanácsadás szolgál-
tatása vehetô igénybe. Magánéleti és életvezetési nehézsé-
gek, kapcsolati konfliktusok feltárásában és feldolgozásában, 
a gyermekvállalás, gyermekvárás és nevelés során felmerülô 
problémák kezelésben kérhetô segítség a szolgálat pszicho-
lógusától, Mészáros Gabriellától. A szolgáltatás igénybevé-
teléhez elôzetes idôpontegyeztetés szükséges, de a tanács-
adás térítésmentes! Helyszín: Isaszeg, Móricz Zsigmond utca 
16. Idôpontegyeztetés: 28/494-042.

A „Segítôkéz˝ Családsegítô és  
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

Mozgássérültek közgyûlése 

Szeretettel várunk minden kedves egyesületi tagot és érdek-
lôdôt a Dózsa György mûvelôdési otthonban 2010. március 
11-én 10 órakor tartandó közgyûlésünkre. A közgyûlésen a 
2009. évi beszámolón kívül a 2010-es év kedvezményes 
nyaralási lehetôségeirôl is szó lesz. A tagdíj, illetve a nyaralás 
elôlegének befizetésére lehetôség nyílik. 

Kérjük tagjainkat, hogy minél nagyobb létszámban jöjje-
nek el, és tiszteljenek meg jelenlétükkel!

A Mozgássérültek Önálló Egyesületének vezetôsége
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Városi magasugró verseny 

2010. február 10-én 
elsô alkalommal került 
megrendezésre a Dam-
janich János Általános 
Iskola testnevelô taná-
rainak – Balázs Judit, 
Kelemen Csiki István – 
kezdeményezésére és 
szervezésében a váro-
si magasugró verseny. 
A város mindhárom is-

kolája – a Damjanich János Általános Iskola, a Gábor Dénes 
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Számítástechnikai és 
Informatikai Szakközépiskola és Szakképzô Intézmény és a 
Klapka György Általános Iskola és AMI is képviseltette magát. 
A gyerekek két korcsoportban – külön lányok és fiúk – verse-
nyeztek. Az alábbi eredmények születtek:
5–6. osztályos lányok
I. Németh Kinga – 120 cm – Damjanich iskola
II.  Hertelendy Kitti – 115 cm – Damjanich iskola
III.  Bodó Klaudia – 115 cm – Damjanich iskola
7–8. osztályos lányok
I.  Jobbágy Alexandra – 125 cm – Damjanich iskola
II.  Ócsai Katalin – 120 cm – Damjanich iskola
III.  Jenei Noémi – 120 cm – Klapka iskola
5–6. osztályos fiúk
I.  Gross Róbert – 133 cm – Klapka iskola
II.  Sárosdi Sándor – 133 cm – Klapka iskola
III.  Pintér Dániel – 130 cm – Damjanich iskola
7–8. osztályos fiúk
I.  Holenár Benjamin – 165 cm – Damjanich iskola
II.  Vojácsik Ferenc – 162 cm – Damjanich iskola
III.  Király Norbert – 150 cm – Damjanich iskola

A résztvevô gyerekeknek és felkészítô tanáraiknak gra-
tulálunk! Reméljük, hogy jövôre is egy ilyen jó hangulatú 
délutánt tölthetünk el együtt.

Koháry Orsolya, igazgató

Bajnokság elôtt

Ha a télies idôjárás engedi, március 7-én 14.30 órakor Du-
nakeszi Kinizsi csapata fogadja az Isaszegi S.E-t a tavaszi elsô 
fordulóban. Január közepén kezdtük meg a felkészülést, fô-
leg teremedzésekkel. Három felkészülési mérkôzést játszot-
tunk eddig: Pécel, Iklad és a Gödöllôi LK csapataival. Ezeken 
a meccseken már lehetôséget kaptak a frissen igazolt játéko-
sok is. Új csapattársak lettek: Péter Kornél és Szabó Dávid 
Gödöllôrôl, Káldi Tamás az RTK-ból, Szabó II. László a Kis-
várdából és Konkoly Krisztián a Góliátból. Reméljük, hogy az 
új játékosokkal megerôsített csapatunk javítani tud az ôszi 6. 
helyezésünkön.

Ligeti László, elnök

Sikeres szereplés a Wado 
Karate évadnyitó versenyén

A 2010-es év elsô versenyén, a Wado Regionális Bajnoksá-
gon jól sikerült a bemutatkozás versenyzôinknek. Egyesüle-
tünk 13 fôvel képviseltette magát a bajnokságon. Többen 
életük elsô versenyén szerepeltek kata (formagyakorlat) ver-
senyszámban, és mindannyian remekül helyt álltak. Az elsô 
megmérettetés okozta izgalmat leküzdve szép katákat mu-
tattak be. Haladó karatékáink kumite (küzdelem) verseny-
számban indultak, és szintén jó eredménnyel zárták az évad 
elsô versenyét.
Érmeseink:
Bezák Tamás Gyerek 1 Fiú korosztály, kata 3. hely
Varga Gábor Ifi 2 Fiú korosztály, kata 3. hely
Gellért Anna Junior Lány korosztály, kumite +60 kg 2. hely
Barabás Attila Felnôtt Férfi korosztály, kumite -70 kg 1. hely
Jakab Attila Felnôtt Férfi korosztály, kumite -78 kg 3. hely
Az idei év elsô félévének további programja:
2010. február 27. (szombat) Wado-kai OB 1. forduló
2010. március 13. (szombat) I.C. Tatami Bajnokság II. For-

duló
2010. március 27. (szombat) Wado-kai OB 2. forduló
2010. április 24. (szombat) Wado-kai OB 3. forduló
2010. május 1. (szombat) GENKI Családi Nap, Isaszeg
2010. június 28 – július 3. GENKI Nyári Edzôtábor 2010, 

Gyomaendrôd
Egyesületünk idén május 1-jén immár második alka-

lommal szervez Családi Napot Isaszegen, melyre szeretet-
tel várunk minden kedves érdeklôdôt, szülôt, nagyszülôt és 
gyereket. Az egésznapos programban játékos családi sport-
versenyre, bemutatókra, közös játékokra, közös falatozásra, 
kikapcsolódásra, és a nap befejezéseként egy remek kon-
certre kerül sor Isaszegen.

Bôvebb információk találhatók rólunk, edzéseinkrôl 
és programjainkról folyamatosan frissülô honlapunkon, a  
www.genki.hu oldalon.

Edzéseinkre a jelentkezés folyamatos. Nemtôl és kortól 
függetlenül várunk szeretettel minden mozgásra, aktív kikap-
csolódásra és jó közösségre vágyó kicsit és nagyot.

Jakab László 1º dan
GENKI Wado Karate és Szabadidôsport Egyesület
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Dr. Szeredi Levente
2117 Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13.

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

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

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

igény eSetén házhoz iS megyek

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

Tanuljon nálunk vezetni!
Személygépkocsi-vezetôi és motoros tanfolyamot indítunk

SzámÍtÓgéPeS gyAkoRLáSSAL

MINDEN HÓNAP ELSÔ HÉTFÔJÉN 
2010. március 1-jén és április 12-én 18 órakor. 
helyszín: Isaszeg, Mûvelôdési Otthon.

Felvilágosítás és részletes információ: kôrösi József szakoktatónál a 20/966-1439, 
és Csajkovszki évánál a 30/569-9195 telefonszámon, kis Sándor szakoktatónál 
(30/211-1430) jogosítvánnyal rendelkezôk számára gyakorlási lehetôség ügyében.
e-mail: info@homokikft.hu • honlap: http://www.homokikft.hu

Mindenkor és mindenhol az Önök szolgálatában!
Gödöllô, Vasútállomás • Hétfôtôl csütörtökig: 8–16 óráig, pénteken: 8–13 óráig.
Telefon: 28/413-866, 30/977-8800 • Iskolavezetô: Homoki László

Jármûkezelési vizsga Gödöllôn, elméleti és forgalmi vizsga Vácon!

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) 

Helyben Isaszegen

Március 18-án (csütörtökön)
és április 15-én

autós Iskola
Az akkredItált Bag Band Bt.

 Egyórás Lutterloh szabástanfolyam!
Csak 1 napig!

Nyugdíjas klub Móricz Zsigmond u. 16.
2010. március 18-án 10.00 és 15.30 órakor

Idôtartam: 1 óra. Belépô: 300,– Ft

Minden látogató kap három szabásmintát a saját alakjára.
Minden szükséges anyag az elôadáson megkapható.

Bármilyen hihetetlen, mégis igaz! Segítsen magán és családján, 
tanuljon meg méretre szabni egyetlen óra alatt egy új,  

nagyszerû német találmány segítségével! Nem kell másolni,  
nem kell hozzá készülék, de még tehetség sem szükséges. 

Bármilyen alakra, bármilyen méretre. Kezdôknek, haladóknak, 
sôt, szakembereknek is. Egyszeri részvétel elegendô.

HIDEGBURKOLÓ
Csempe és járólap burkolatok kivitelezése.  

Épített pultok és egyedi igények megvalósítása.
PALYA JÁNOS, Isaszeg, Árpád utca 6. 

Telefon: 06-30/645 9805 • www. kavicsburkolat.mplap.hu

Változott a KRESZ
A rendôrség felhívja a figyelmet arra, hogy 2010. január 
1-jétôl változott a KRESZ közel 60 pontja. Többek között 
a gyalogátkelôhelyek, vasúti átjárók megközelítésének, a 
rendszámtábla használatának (elvesztésének) vannak új 
szabályai. A környezetvédelmi igazolás (zöldkártya) meg-
szûnik, a továbbiakban a mûszaki vizsga során ellenôrzik 
a környezetvédelmi elôírások betartását. A témáról rész-
letesebben olvashatnak a Közlekedésügyi, Hírközlési és 
Energiaügyi Minisztérium honlapján.
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Háziorvosi ügyeletek

2010. március

01. Dr. Eszlári Egon 17. Dr. Eszlári Egon

02. Dr. Kürti József 18. Dr. Tordai Gábor

03. Dr. Eszlári Egon 19. Dr. Halász Gergely

04. Dr. Halász Gergely 20. Dr. Mészáros Zsolt

05. Dr. Kürti József 21. Dr. Mészáros Zsolt

06. Dr. Eszlári Egon 22. Dr. Kürti József

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

08. Dr. Kürti József 24. Dr. Eszlári Egon

09. Dr. Tordai Gábor 25. Dr. Tordai Gábor

10. Dr. Eszlári Egon 26. Dr. Eszlári Egon

11. Dr. Tordai Gábor 27. Dr. Horváth Anna

12. Dr. Eszlári Egon 28. Dr. Horváth Anna

13. Dr. Halász Gergely 29. Dr. Kürti József

14. Dr. Halász Gergely 30. Dr. Horváth Anna

15. Dr. Horváth Anna 31. Dr. Eszlári Egon

16. Dr. Kürti József

2010. április

01. Dr. Tordai Gábor 07. Dr. Eszlári Egon

02. Dr. Halász Gergely 08. Dr. Tordai Gábor

03. Dr. Halász Gergely 09. Dr. Horváth Anna

04. Dr. Horváth Anna 10. Dr. Halász Gergely

05. Dr. Horváth Anna 11. Dr. Halász Gergely

06. Dr. Kürti József

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.
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 hí-
vás esetén: 28/420-844.
A helyi rendôri ügyelet közvetlen száma: 70/203-3888.

Anyakönyvi hírek
a 2010. 01. 15 –  2010. 02. 15. közötti idôszak  
eseményeirôl

Születések:

Békési Csenge  Liget utca 22.
Cserényi Ferenc  Martinovics utca 14.
Alzein-Müller Lejla Anna  Buda utca 41.
Molnár Zoé  Mátyás király utca 20/a.
Andrasics Jonatán  Április 6. utca 28
Markó Bianka  Bartók Béla utca 39. 2.a.

Házasságkötések:

Csémi Krisztina Éva és Tatai Balázs
Mekis Janka Zsuzsanna és Szomor Dániel

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk!

Halálesetek:
Zombori Józsefné Jakab Mária (91 éves)
 Alkotmány utca 32.
Moravcsik Tibor József (66 éves) Nap utca 8.
Csernák Károlyné Ságodi Mária (66 éves) 
 Dózsa György utca 72.
Hujacz József (62 éves)  Dózsa György utca 67.
Turi Dezsô (74 éves)  Bercsényi utca 2.
Bezák János (87 éves)  Ady Endre utca 4.
Moravecz Istvánné Szerencsés Anna (103 éves) 
 Magyar utca 25.
Kanalas Miklós (43 éves)  Alsóerdôsor utca 7.
Biró Béláné Simon Etelka (93 éves) 
 Kossuth Lajos utca 151.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Abdelhamid Mohamedné, anyakönyvvezetô

Állatorvosi ügyelet
2010. március hónapban

III. 6–7. Dr. Sági László
Pécel, Tarcsai u. 16.

30/743-7973

30/940-4313

III. 13–15.: Dr. Békési Béla
Pécel, Szemere u. 17.

30/954-9684

III. 20–21.: Dr. Rédling Tibor
Kistarcsa, Váczi M. u. 2. 

30/966-8415

III. 27–28.: Dr. Szeredi Levente
Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13.

20/353-4547

IV. 3–5. Dr. Michalik László
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

20/981-3100

Az orvosi ügyeleti ellátásban változhatnak az ügyelet ellátó orvosok személyei (lásd: dr. Halász Gergely), 
így kérjük, hogy minden szükséges esetben a központi ügyeleti számot hívják: 70/387-2685.
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Mikor és hol lesz a beiratkozás?
A 2010/2011-es nevelési és iskolai tan-
évre történô beiratkozás idôpontját Isa-
szeg Város Önkormányzata meghatároz-
ta a februári ülésén a saját intézményei 
számára, amit most közzéteszünk.

ÓVoDÁINKBA:
2010. április 15–16. csütörtök és péntek 8.00–18.00 óráig.
Helyszín:
Bóbita Óvoda, Vadász u. 2. Tel.: 28/495-206.
Hétszínvirág Óvoda, Madách Imre u. 11. Tel.: 28/582-231.

ISKoLÁINKBA:
A Damjanich János Általános Iskolában és a Klapka György 
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben:
2010. április 15. csütörtök 8.00–13.00 óráig,
2010. április 16. péntek 13.00–18.00 óráig.
Helyszín:
Damjanich János Általános Iskola, Madách Imre u. 1. Te-
lefon: 28/582-250.
Klapka György Általános Iskola és AMI, Kossuth Lajos u. 
85. Telefon: 28/495-708.

BÖLcSôDÉBE:
Ebben az évben az eddigiektôl eltérôen az önkormányzat 
által mûködtetett Aprókfalva Bölcsôdébe való beiratkozást is 
meghatározta a Képviselô-testület, amelynek ideje: 
2010. április 15–16. csütörtök és péntek 8.00–17.00 óráig.
Helyszín: „Segítôkéz” Családsegítô és Gyermekjóléti Szol-
gálat, Móricz Zsigmond u. 16. Telefon: 28/495-490.

A szülôk a gyermek beíratásához az alábbi dokumen-
tumokat vigyék magukkal: a gyermek születési anya-
könyvi kivonata, lakcímkártyája, az iskolába lépéshez szüksé-
ges fejlettség elérését tanúsító óvodai szakvélemény (ennek 
hiányában a nevelési tanácsadó vagy a szakértôi és rehabi-
litációs bizottság szakvéleménye), a szülô (gondviselô) sze-
mélyi igazolványa, lakcímkártyája, orvosi igazolás a gyermek 
óvodaérettségérôl, bölcsödébôl óvodába jelentkezô gyerme-
keknek bölcsôdei igazolás. További tájékoztatást az intézmé-
nyek vezetôitôl kérhetnek.

Mit kell tudni a beiratkozásról?
Az Önkormányzat meghatározta a város 
területén az óvodai és iskolai körzethatá-
rokat. A körzetek a környezetükben lévô 
utcákat ölelik fel. Isaszeg közigazgatási 
területén két óvodai és általános iskolai 
körzet van. Az óvodáknak és iskoláknak 
elsôsorban a körzetükbe tartozó gyer-

mekeket kell felvenniük. Természetesen ez csak az önkor-
mányzat fenntartásában mûködô óvodákra és iskolákra vo-
natkozik.

A Képviselô-testület rendeletben szabályozta az óvodai 
és általános iskolai beiratkozások és felvételek szabályait, 
amelyben az is le van fektetve, milyen esetekben vehetô fel 
a gyermek a másik körzetbôl. Az intézményeinkben, illetve 
a www.isaszeg.hu oldalon elolvashatóak a körzethatárok és 
a fenti rendelet is. A nem önkormányzati fenntartású iskola 
nem hozzánk tartozik. 

A 2010. évi áprilisi beiratkozás után, a májusi képvise-
lô-testületi ülésen születik döntés arról, hogy az óvodákba és 
iskolákba jelentkezôk létszáma alapján hány óvodai csoport 
és általános iskolai elsô osztály indítását engedélyezi a Tes-
tület, és milyen létszámokkal. Az intézmények vezetôi ez-
után döntenek a felvételekrôl, és írásban értesítik a szülôket 
2010. május 31-ig.

Mikor válik tankötelessé, óvodakötelessé  
gyermekünk?
Ismerve a beiskolázási arányokat, komoly dilemma elé ke-
rülnek a szülôk, vigyék-e iskolába gyermeküket. A jelenlegi 
szabályozás szerint a gyermek, ha az iskolába lépéshez szük-
séges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben 
a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, szeptemberben 
megkezdheti általános iskolai tanulmányait.

A szülô kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötele-
zettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 
31. napjáig tölti be. Abban a tanévben, amelyben a gyermek 
a hetedik életévét betölti, akkor maradhat újabb nevelési 
évet az óvodában, ha augusztus 31. után született, és a ne-
velési tanácsadó ezt javasolja.

Óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után 
vehetô fel. A legújabb törvényi változások szerint 2010. 
szeptember 1-tôl felvehetô a körzetben lakó 2 és fél éves 
gyermek is, aki a felvételtôl számított fél éven belül betölti a 
3. életévét, és már minden 3 évet betöltött felvételi kérelem 
teljesült. Ez lehetôség és nem kötelezô. A gyerek a közokta-
tási törvény értelmében, abban az évben, amikor betölti az 
ötödik életévét, a nevelési év napjától (09. 01.) óvodaköte-
lessé válik, amely szerint napi négy órán keresztül óvodai 
nevelésben kell részesülnie.

Az említett intézmények vezetôi és a Polgármesteri Hiva-
talban dr. Székelyné Opre Mária oktatá-
si referens további tájékoztatást nyújta-
nak minden kedves szülônek. 

Ezen információk, valamint az intéz-
ményeink bemutatása a www.isaszeg.
hu internetes honlapon is részletesen 
megtalálhatóak.

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató a 2010/11-es tanév óvodai, iskolai  
és bölcsôdei beiratkozásáról


