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A Városháza nagytermében került sor 2010. július 3-án arra 
a képviselô-testületi ülésre, ahol Hatvani Miklós polgármes-
ter köszöntötte a megjelenteket, és örömét fejezte ki, hogy 
második alkalommal vannak együtt a várossá válás alkal-
mából. Az elmúlt idôszakban olyan emberekkel dolgozott 
együtt, akik méltóak voltak a képviselôségre, hajlandóak vol-
tak az együttmûködésre, és ez sikert, örömet jelentett szá-
mára. Az ünnepi ülést jelképezte a város kulcsa és az ülést 
vezetô csengô, amit az elmúlt négy év alatt nem kellett hasz-
nálni, mert rendben zajlottak az ülések.

Kovácsné Halomházi Zsuzsanna képviselô asszony kez-
deményezésére hozta létre az önkormányzat az „Isaszeg 
város kitûnô tanulója” díjat azon gyermekek részére, akik 
az általános és középiskolai tanulmányaik során mindvégig 
Isaszeg közigazgatási területén lévô közoktatási intézmény-
ben tanultak, és a tanulmányaik befejezése végéig valameny-
nyi tanév végén kitûnô eredményt értek el. Ezen gyermekek 
névsorát, valamint a hitelesített bizonyítványmásolatokat az 
iskolák vezetôi rendelkezésre bocsátották. A díj átadására 
most került sor. A polgármester egy bôrmappát díszoklevél-
lel és a tanulók nevével gravírozott töltôtollat adott át három 
nyolcadik osztályt befejezô, klapkás fiatalembernek. Kiemel-
kedô sporttevékenysége elismeréseképpen – taekwan-do 
hazai és nemzetközi bajnokságain is dobogós helyezéseiért 
– szintén a Klapka iskola leánytanulóját polgármesteri hatás-
körben tárgyjutalomban részesítette.

Pénzes János alpolgármester számolt be részletesen 
az Aprók Falva Bölcsôde felújítási munkálatairól. Elmondta, 
hogy a Képviselô-testület az elmúlt év elején nyújtott be pá-
lyázatot bôvítésre, korszerûsítésre, amit nem az önkormány-
zat nyert meg Isaszegen, de egy másik pályázaton 3,5 millió 
forint önerô biztosítása mellett nyertünk 14 millió forintot. 
Az eredménytelen közbeszerzési eljárás miatt helyi vállalko-
zók bevonásával, a Vízmû Kft. és a Városüzemeltetési Osz-
tály közremûködésével nagy örömünkre mostanra sikerült 
befejezni a kivitelezést. A korszerûsítés a nyílászárók és a 
tetôszerkezet cseréjével, a tálalókonyha és a csoportszobák 
felújításával, berendezésével, új mozgáskorlátozott rámpa 
és mosdó kialakításával járt. Sajnos férôhelybôvítés nem va-
lósulhatott meg, pedig nagy szükség lenne rá. Ezekben a 
napokban már a szépen berendezett bölcsôdébe járnak a 
gyermekek, remélve a szülôk elégedettségét.

A bölcsôdénél a jelen lévô képviselôk, dolgozók, meg-
jelentek körében Hatvani Miklós vágta át a nemzeti színû 
szalagot és adta azt át jelképesen az intézmény vezetôinek. 
Kiemelten köszönte meg a beruházás felelôsének – Pénzes 
Jánosnak – és minden közremûködônek a munkáját. Az isa-

szegi történelmi egyházak képviselôi is megáldották a böl-
csôdét. Bálint Lászlóné bölcsôdevezetô köszönetét fejezte 
ki az önkormányzat tagjainak, a hivatalnak, és minden em-
bernek, aki munkájával hozzájárult, hogy ilyen gyönyörû és 
korszerû lett az Aprók Falva. 

dr. Székelyné Opre Mária 

Tudósítás az ünnepi ülésrôl, a bölcsôde átadásáról

Bálint Lászlóné, bölcsôdevezetô 
köszönô beszéde

A kivitelezés mûszaki irányítói
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Város-napi kitüntetések

Isaszeg Város Napján adta át Hatvani Miklós polgármester a 
Klapka György Általános Iskola három tanulójának – Bartos 
Zoltán, Kollár Dávid, Szabaczki Bence – az Isaszeg város 
kitûnô tanulója díjat. Nyolc évnyi kitûnô tanulmányi ered-
ményük és példamutató munkájuk alapján kapták ezt a helyi 
kitüntetést. A taekwan-do hazai és nemzetközi bajnokságain 
is dobogós helyezéseiért tárgyjutalomban részesült Horváth 
Fruzsina, szintén nyolcadikos tanuló.

Polgármester úr további sikeres tanulmányokat, eredmé-
nyeket kívánt a fiataloknak, akiket elkísérték tanáraik, család-
tagjaik az ünnepélyes alkalomra.

A fényképen sorrendben: Balog Istvánné iskolaigazga-
tó, Bartos Zoltán tanuló, Kollár Dávid tanuló, Palicskáné 
Szamosvölgyi Anna osztályfônök, Szabaczki Bence tanuló, 
Horváth Fruzsina tanuló, Hatvani Miklós polgármester.

Kiállítás megnyitója a jeles napon

Isaszeg Város Napja elôestéjén a Múzeumbarátok Köre kiál-
lítást rendezett a múzeumban Testvértelepüléseink képek-
ben címmel. Szép számú közönség, közöttük Hatvani Miklós 
polgármester, Pénzes János alpolgármester és a képviselôk 
egy része is részt vett a rendezvényen. A kiállítást dr. Székely 
András Bertalan nyitotta meg. Emlékeztetett a testvértele-
pülési kapcsolatok kialakításának folyamatára, fontosságára 
elsôsorban a magyar nemzetrészek összetartozása és az év-
ezredes magyar – lengyel barátság szempontjából. Városunk 
a ’90-es évek elején a székelyföldi Csíkszentmártonnal fogott 
kezet, ami a település kettéválása után a Csíkkozmással való 
kapcsolattal bôvült. 2005-tôl azután a folyamat felgyorsult: a 
horvátországi Csúzával, a lengyelországi Bojanówval, a bács-
kai Kishegyessel és a felvidéki Kenyheccel került sor doku-
mentum aláírására, és a napi gyakorlatba történt átültetésére.

Csúza református egyházával az isaszegi reformátusok 
külön testvérgyülekezeti megállapodást kötöttek. A szlovák 
kisebbségi önkormányzat kezdeményezésére Árvanádasd 
(Trstena) is a partnertelepülésünk lett, amelyben a csallóközi 
magyar Zselíz is közvetítô szerepet játszik. 

A fenti kapcsolatok kölcsönösen gazdagíthatják a váro-
sok, községek kultúráját, oktatását, gazdaságát. Jó volna, ha 
minden településnek lehetôsége nyílna az éves költségveté-
sében az ápolásukra szükséges összeg tervezésére, ezt egé-
szíthetnék ki a pályázati forrásokból elnyerhetô támogatások.

Ezúton köszönjük meg testvértelepüléseinknek a ki-
állításunkra rendelkezésre bocsátott képi, tárgyi és írásos 
anyagokat, a Múzeumbarátok Körének és Szmolicza József 
gyûjteménykezelônek pedig a tablók és tárlók elkészítését. 
A kiállítás ôszig tekinthetô meg.

dr. Székelyné Opre Mária
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Az Országgyûlés 2010. június 21-i ülésnapján elfogadta a 
helyi iparûzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosí-
tásáról szóló 2010. évi LVII. törvényt. Az elfogadott törvény 
alapján a helyi iparûzési adóban az adóigazgatási hatáskör a 
törvény hatálybalépésének napjával, azaz 2010. június 29-
ével az állami adóhatóságtól visszakerül az önkormányzati 
adóhatóságokhoz. 

Az iparûzési adót mûködtetô önkormányzat illetékes-
ségi területéhez kapcsolódó adókötelezettség keletkezé-
sének, illetve változásának (például új telephely létesítése 
vagy székhelyváltozás esetén bejelentkezés, társaság vagy 
egyéb szervezet megszûnése, egyéni vállalkozási tevékeny-
ség megszüntetése vagy szüneteltetése esetén záró adóbe-
vallás, ideiglenes jellegû iparûzési tevékenység gyakorlásával 
járó valamennyi adókötelezettség) adózó általi bejelentését 
2010. június 29-tôl ismét az önkormányzati adóhatósághoz 
kell megtenni. 

Az elôlegfizetési idôszakra vonatkozó szabályok nem vál-
toznak, az adóelôlege(ke)t a 2010. évtôl kezdôdô adóév(ek)
re az adózónak kell megállapítania, bevallania és megfizet-
nie, e tárgyban fizetési meghagyás kibocsátására nem kerül 
sor. Az adózónak a helyi iparûzési adóelôleg-kiegészítés ösz-
szegérôl az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített 

nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig be-
vallást kell tenni. Ehhez szükséges nyomtatvány beszerezhe-
tô a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. 

Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendô 
iparûzési adóról – a megfizetés határidejével egyezôen – a 
tevékenység befejezésének napját követô 15. napig kell be-
vallást tenni. 

A korábbi évek gyakorlatát követve az évente egy alkalom-
mal kötelezôen kiküldendô számlaértesítôt 2010. augusztus 
hónapban postázzuk minden adózónak, amely tartalmazni 
fogja a vállalkozások 2010. második félévére esedékes ipar-
ûzési adóelôlegének összegét is. 

Itt kérjük szíves elnézésüket, hogy a levelek kézbesíté-
se általában hétvégén, pihenônapokon történik, azonban ez 
az idôpont az, amikor az adózókat leginkább otthon találjuk. 
A sok levél kézbesítését a hivatal köztisztviselôi végzik, akik 
ezt munkaidôn kívül tudják megoldani. Kérjük megértésüket!

További információért, egyéb felmerülô adóigazgatási 
problémák ügyében forduljanak az adóiroda ügyintézôihez 
– akár személyesen a Polgármesteri Hivatal, Rákóczi u. 45. 
szám alatti 6. sz. irodájában, vagy a 28/583-113-as telefo-
non –, akik készséggel állnak rendelkezésükre. 

Polgármesteri Hivatal, Csák Alajosné

A 2009–2010 években szilárd burkolattal ellátott tizenhat 
közút forgalmi rendjében három csomóponton új forgalmi 
rend került kialakításra. Az új utcákban kialakított aszfalt-
szônyeg lehetséges maximális szélessége következménye-
ként volt szükséges bizonyos utcákban az egyirányú közle-
kedési forgalom bevezetése. Ezen utcákban elhelyeztük a 
forgalmat irányító közlekedési táblák, amelyek figyelembe-
vételére minden jármûvezetô figyelmét felhívjuk.

Az alábbi utcákra vonatkoznak a 
fent leírtak: a Bem utca a Báthory utca 
felôl, a Tompa Mihály utca a Dózsa 
György utca felôl, a Diófa utca a Má-
tyás király utca irányából, az Esze Ta-
más utca a Kossuth Lajos utca felôl, a 

Széchenyi utca a Rákóczi utca irányából, a Templom utca a 
köztemetô lejárata felôl. A Magyar utca végig egyirányú lett.

Az újonnan megépített 16 utca állagmegóvása érdeké-
ben az alábbi utcákra pedig 12 tonnás súlykorlátozást ve-
zet be folyamatosan táblák kihelyezésével az önkormány-
zat: Erkel Ferenc utca, Nap utca (Belsômajori utca és Erkel 
Ferenc utca között), Vágóhíd utca, Marcsányi utca, Magyar 
utca, Tompa Mihály utca, Diófa utca, Botond utca, Hétvezér 

utca, Arany János utca, Kinizsi utca, 
Bem utca.

Horváth István,  
városüzemeltetési osztályvezetô

Forgalmirend-változások városunkban

Tájékoztató 
a helyi iparûzési adó igazgatási hatáskör változásáról 
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Ûtjavítások garanciában

A 2004–2005 években a Vakond Kft. által készített közutak minôsé-
gi problémái miatt az önkormányzat beperelte a céget. A tárgyalások 
folyamán a társaság szándékát fejezte ki a garanciális javítások elvég-
zésére. Ezek mértéke és tartalma igen fontos kérdés. Az önkormányzat 
igazságügyi szakértôt kért fel az utak állapotának kivizsgálására, amely 
során teljes körû felmérés készült a hibákról. A felülvizsgálat, a helyszíni 
szemle és a dokumentációk áttekintése alapján a szakértô javaslatot tett 
az elvégzendô javítások technológiájára és ezáltal az utak minôségének 
„helyreállítására”. Az önkormányzat által megbízott mûszaki ellenôr és 
szakértô segítségével elkezdôdtek az útjavítások.

Pénzes János, alpolgármester

A pályázat segítségével átalaku-
ló Aulich utcai orvosi rendelô 
felújítási munkálatairól folya-
matosan tájékoztattuk az olva-
sókat. Az elmúlt számban arról 
tudósítottunk, hogy Pénzes Já-
nos alpolgármester, a kivite-
lezô cég munkatársai és helyi 
szakemberek átadják, illetve át-
veszik a munkaterületet. Ezzel 
tulajdonképpen egy hónapja 
elindult a munka. Július végi ott 

jártunkkor a kivitelezô cég, a Gödöllôi Építô Zrt. építke-
zésen tartózkodó vezérigazgatójával, Kapás Pál úrral be-
szélgettem.

– A Képviselô-testület közbeszerzési eljárás során 
döntött a kivitelezô cégrôl, amelyet most Ön képvisel. 
Elkezdôdött a beruházás, itt a helyszínen már javában 
zajlik az építkezés. Hogyan haladnak a munkálatok, hol 
tartanak most?

– Gyakorlatilag az ütemterv szerint haladunk, a vasalt alj-
zat feletti padlószigetelést végzik a kollégák, a fûtésszerelôk 
pedig már megkezdték a fûtés alapvezetékezését. Még a hét 
folyamán, de legkésôbb a jövô hét elején az aljzatbetonozás 
megtörténik. Azt követôen már a mûanyag nyílászárók el-
helyezésére kerül sor, valamint a válaszfalazásra. Tehát azt 
mondhatom, hogy ütem szerint, a szerzôdésben foglaltak 
alapján folyik a munka.

– Adódtak-e esetleg elôre nem látható akadályok, 
amelyek megnehezítik vagy esetleg meghosszabbítják 
a munkát?

– Bízom benne, hogy az elôre nem tervezhetô nehéz-
ségek nem fogják meghosszabbítani a befejezési határidôt, 
de mint általában minden felújításnál, a gyakorlat itt is más, 
mint az elmélet. Összességében nem mindent úgy találtunk, 
ahogyan az a tervekben szerepelt, de megnyugtatásképpen 
mondhatom, hogy az eddig felmerült problémákat – idáig 

legalábbis – sikerült megoldani. Nagyon bízom benne, hogy 
a befejezési határidôt nem kell módosítani.

– Költségvetés szerint tudják-e tartani az árakat?
– Mindenféleképpen muszáj tartanunk, mert informá-

cióink szerint a szerzôdésben meghatározott összeg áll a 
rendelkezésünkre, ennyibôl kell gazdálkodnunk.

– A városvezetéssel milyen a kapcsolatuk?
– Nagy öröm számomra, hogy ennyire jó az együttmû-

ködés cégünk és az önkormányzat vezetése között. Ha ez 
továbbra is így mûködik, akkor meggyôzôdésem, hogy határ-
idôre és jó minôségben tudunk végezni a munkálatokkal.

– Milyen orvosi rendelôre számíthatnak az isaszegi 
lakosok?

– Összehasonlíthatatlanul jobbra, mint amit elbontottunk. 
Bízom benne, hogy a kornak megfelelô színvonalú, korszerû 
épületet adhatunk át mindenki megelégedésére. A mûszaki 
része garantált minôségû lesz. Természetesen az épület és 
annak berendezése csak egy része az ellátás színvonalának, 
amit kiegészítenek az ott dolgozók a munkájukkal, tudásuk-
kal. Remélem, megfelelô színvonalú orvosi ellátás alakul ki 
az itt élô isaszegiek számára, amihez mi is hozzájárulhatunk 
az építkezéssel.

dr. Székelyné Opre Mária 

Jó ütemben haladnak az orvosi rendelô felújítási munkái
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Készülünk az ôszi önkormányzati választásokra

Isaszeg Város Önkormányzatának Választási Irodája 
tájékoztatja a lakosságot:

A Magyar Köztársaság Elnöke a 204/2010. (VII.16.) KE 
határozatával a helyi önkormányzati képviselôk és a pol-
gármesterek általános választásának idôpontját 2010. ok-
tóber 3-ra, vasárnapra tûzte ki.

A helyi önkormányzati képviselôk és polgármesterek 
választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján a 10 000-
nél több lakosú településen a képviselôk vegyes választási 
rendszerben – egyéni választókerületben és kompenzá-
ciós listán – jutnak mandátumhoz.

Isaszeg lakossága 11 116 fô. A 10 000 és 25 000 fô 
közötti lakosságszámú településen nyolc egyéni választó-
kerületet kellett kialakítani. A törvény rendelkezései alap-
ján Isaszeg városban nyolc egyéni választókerületi man-
dátum és három kompenzációs listás mandátum kerül 
kiosztásra.

A választókerületek úgy kerültek meghatározásra, hogy 
választókerületenként a lakosság száma megközelítôleg 
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azonos legyen, valamint a választókerületek kialakításánál 
figyelembevételre kerültek a nemzetiségi, vallási, történelmi, 
földrajzi és egyéb helyi sajátosságok.

A Helyi Választási Iroda vezetôje az 1/2010. (VII.12.) szá-
mú határozata alapján megállapította Isaszegen az egyéni 
választókerületek számát, sorszámát és területét.

A városban az 1. választókerület 1. számú szavazókörét 
jelölte ki azon polgárok számára, akiknek lakcíme a lakcím-
bejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott 
település megnevezését tartalmazza.

A VáLASztóKerüLeteKhez tArtozó  
SzAVAzóKÖrÖK beoSztáSA Az ALábbI:

1. számú választókerület – 1. számú szavazókör
Polgármesteri Hivatal, 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.
településszintû szavazáshoz kijelölt szavazókör
A választókerülethez az alábbi közterületek tartoznak:
Buda utca, Csillag utca, Damjanich utca 1/a, 2/a, Erdô 
utca, Hajnal utca, Horacsek Tanya, Jászberényi utca, Klap-
ka utca, Külterület hrsz. 3000-tôl 4999-ig, Külterület hrsz. 
000006/0018, 000006/0018, 000006/5, Külterület hrsz. 
000012/24, Külterület hrsz. 000135/0007, Külterület hrsz. 
000163/16, Külterület hrsz. 45546, Magyar utca, Marcsányi 
utca, Part utca, Rákóczi utca, Széchenyi utca, Templom utca, 
Vágóhíd utca.

2. számú választókerület – 2. számú szavazókör
Damjanich János Általános Iskola
2117 Isaszeg, Madách Imre utca 1.
A választókerülethez az alábbi közterületek tartoznak:
Ady Endre utca, Alkotás utca, Belsômajori utca, Bercsényi 
utca, Csata utca, Damjanich utca (Kivéve: 1/a, 2/a), Gábor 
Dénes köz, Görgey utca, Jókai utca, Kertész utca, Nap utca, 
Roham utca, Sápi utca, Táncsics Mihály utca.

3. számú választókerület – 3. számú szavazókör
Damjanich János Általános Iskola
2117 Isaszeg, Madách Imre utca 1.
A választókerülethez az alábbi közterületek tartoznak:
Arany János utca, Árpád utca, Béke utca, Harsányi Bálint 
utca, Madách Imre utca, Mátyás király utca 1–111-ig, Má-
tyás király utca 2–94-ig, Nádor utca, Petôfi Sándor utca, 
Szent Erzsébet utca, Szent László utca, Tavaszmezô utca, 
Zrínyi Ilona utca.

4. számú választókerület – 4. számú szavazókör
Damjanich János Általános Iskola
2117 Isaszeg, Madách Imre utca 1.
A választókerülethez az alábbi közterületek tartoznak:
Alsóerdôsor utca, Április 6. utca, Bartók Béla utca, Batthyány 
utca, Béke utca, Benkovics utca, Erkel Ferenc utca, Fácánte-
lep, Hóvirág utca, Kodály Zoltán utca, Május 1. utca, Március 
15. utca, Rákos utca, Szent Imre utca, Szentgyörgypuszta, 
Vadátjáró.

5. számú választókerület – 5. számú szavazókör
Klapka György Általános Iskola és AMI
2117 Isaszeg, Kossuth Lajos utca 85.
A választókerülethez az alábbi közterületek tartoznak:
Aulich utca 9–23-ig, páratlan oldal (kivéve: 1., 3., 5., 7. ház-
számok), Aulich utca páros oldala, Báthori utca, Bem utca 
1–19-ig, Bem utca páros oldala, Gyöngyvirág utca, Hunyadi 
utca, Kinizsi Pál utca, Kölcsey tér, MÁV vasútállomás, Móricz 
Zsigmond utca, Nagy Sándor utca, Nyár utca, Rét utca, Rózsa 
utca, Thököly utca, Toldi Miklós utca, Vadász utca.

6. számú választókerület – 6. számú szavazókör
Klapka György Általános Iskola és AMI
2117 Isaszeg, Kossuth Lajos utca 85.
A választókerülethez az alábbi közterületek tartoznak:
Aulich utca 1., 3., 5., 7. házszámai, Botond utca, Diófa utca, 
Dózsa György utca 1–73-ig és Dózsa György utca 2–82-
ig, Esze Tamás utca, Fenyves utca 1–9-ig és Fenyves utca 
2–40-ig, Hétvezér utca, Kossuth Lajos utca 1–127/A-ig és 
Kossuth Lajos utca 2–130-ig, Liszt Ferenc utca, Mátyás király 
utca 96-tól végig és Mátyás király utca 111/a-tól végig, Tom-
pa Mihály utca, Wesselényi utca.

7. számú választókerület – 7. számú szavazókör
Klapka György Általános Iskola és AMI
2117 Isaszeg, Tóth Árpád utca 1.
A választókerülethez az alábbi közterületek tartoznak:
Akácfa utca, Alkotmány utca, Aradi utca, Csengeri utca, Dó-
zsa György utca 75-tôl végig és Dózsa György utca 84-tôl vé-
gig, Felsôerdôsor utca, Fenyves utca 11-tôl végig és Fenyves 
utca 42-tôl végig, Hôsök utca, Jegenye utca, Kossuth Lajos 
utca 129–165-ig, Kossuth Lajos utca 132–160-ig, Liget tér, 
Liget utca, Pozsonyi utca 1., 3. számai, Szent István utca, Te-
mesvári utca, Tóth Árpád utca, Tölgyfa utca, Virág utca.

8. számú választókerület – 8. számú szavazókör
Klapka György Általános Iskola és AMI
2117 Isaszeg, Tóth Árpád utca 1.
A választókerülethez az alábbi közterületek tartoznak:
Bacsó Béla utca, Bem utca 21-tôl, Deák Ferenc utca, Dobó 
István utca, Gárdonyi Géza utca, Hold utca, Ilkamajor, József 
Attila utca, Kassai utca, Kolozsvári utca, Kossuth Lajos utca 
162-tôl végig és Kossuth Lajos utca 167-tôl végig, Külterü-
let hrsz. 5000-tôl, Martinovics utca, Mikszáth Kálmán utca, 
Nagyváradi utca, Orgona utca, Pozsonyi utca 2-tôl végig és 
Pozsonyi utca 5-tôl, Tó utca, Vasúti ôrházak, Vörösmarty utca.

tisztelt Választópolgár!
Amennyiben az önkormányzati képviselô-választással kap-
csolatosan bármilyen kérdése merül fel, forduljon a Helyi Vá-
lasztási Iroda munkatársaihoz az alábbi helyen: Polgármes-
teri Hivatal 5. sz. iroda, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45., vagy 
a 28/583-117-es telefonszámon. Tájékozódhat a www.va-
lasztas.hu internetes oldalon is. Kérjük, éljen választójogával! 

Helyi Választási Iroda
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– Több alkalommal szóba került már korábban is, 
hogy TESCO kisáruház épül a városban. A mûszaki osz-
tály vezetôje tájékoztatott bennünket e beruházás hi-
vatalos részérôl az elôzô írásban. Kérem polgármester 

urat, szóljon bôvebben errôl, hiszen egyfelôl töredéke-
sek, esetlegesek az értesülések, másrészt a lakosság vé-
leménye megoszlik a kérdésben.

– Valóban a TESCO Isaszegen is fog építeni egy bevásár-
ló egységet, a harmadik nagy áruházláncként a PROFI és a 
DM után. Tisztában voltunk azzal, hogy elôbb-utóbb jelentke-
zik egy ilyen nagy cég Isaszegen. A Képviselô-testület és jó-
magam sem szorgalmaztuk igazából ezt a kérdést, de láttuk, 
hogy az egész országban, fôleg a tízezer fônél nagyobb te-
lepüléseken megkezdik a tevékenységüket. Így elôre tervez-
tük, hogy Dány, Zsámbok közelsége és ellátatlansága miatt a 
városnak azon a részén lenne szerencsés egy kereskedelmi 
központot kialakítani, és így az ezzel járó forgalom elkerülné 
a belvárost. Másrészt az önkormányzatnak bevétele szárma-
zott volna, ha az ott lévô saját földjét értékesíti. 

A terület, amit a TESCO végül is megvásárolt egy magán-
embertôl, már nagyon régóta gazdasági-kereskedelmi célra 
van kijelölve, hiszen így mûködhetett ott a piac is. Végül te-

TESCO áruház Isaszegen

Isaszeg egyik legnagyobb közforgalmú területén, a vasút-
állomás melletti piac mellett jelezte üzletépítési szándékát 
a TESCO GLOBAL Áruházak Zrt. 2009. év ôszén. A terület 
építésügyi besorolása Gksz-2, vagyis gazdasági-kereskedel-
mi-szolgáltató övezet, tehát a helyi építésügyi szabályzat 
alapján kereskedelmi tevékenységet ellátó létesítmény a te-
rületen építhetô. A tervezés megkezdése elôtt a terület be-
építésével kapcsolatosan több alkalommal történt helyszíni 
egyeztetés fôépítészi részvétellel. A terület beépítési tervei-
nek készítése során megtörtént a szomszédos ingatlanokkal 
történô telekhatárok kiigazítása.

A TESCO áruház építési engedélykérelme 2009 decem-
berében érkezett a Polgármesteri Hivatalba. A jogszabályok-
ban meghatározott szakhatóságok nyilatkozatának megké-
rése megtörtént, akik az áruház építésével kapcsolatosan 

kifogást nem emeltek, így az építési engedély kiadása 2010. 
május 5-én megtörténhetett, ami 2010. június 2-án emel-
kedett jogerôre.

Az épület 1430 m2-es területen valósul meg, amely ma-
gában foglalja a kiszolgáló, raktár és szociális területeket. Az 
áruház az Aulich utcáról lesz megközelíthetô gépkocsival, 
személyforgalmú megközelíthetôsége mind a vasútállomás 
felôl, mind az Aulich utca felôl biztosítva lesz. A gépjármûvek 
parkolását a területen belül épülô 56 db normál és 2 db 
mozgássérült parkolóhely fogja biztosítani.

Az építés megkezdésére vonatkozóan a beruházótól 
még nem érkezett bejelentés. Jogszabály írja elô, hogy az 
építkezés elkezdése elôtt a Közép-magyarországi Regionális 
Államigazgatási Hivatal felé az építtetônek bejelentési köte-
lezettsége van. Errôl a bejelentésrôl a mai napig értesítést 
nem kaptunk.

Padányi József, mûszaki és építési osztályvezetô

Magánkezdeményezésû fejlesztések a lakosság érdekében

Az önkormányzat nem „ül a babérjain”, rengeteget vállalt magára az utóbbi idôben, hiszen egyik beruházás a másikat 
éri, ami sokak szerint meg is látszik a városon. Ezekrôl folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot. Most néhány köz-
szájon forgó – de már hivatalosan is folyamatba tett –, nem önkormányzati beruházásról kérdezem Hatvani Miklós 
polgármestert.
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A helyi tévé internetes adása

Új lehetôségre hívjuk fel olvasóink figyelmét. A helyi Pont TV adása lát-
ható a városi honlapon is, a www.isaszeg.hu oldalon. Szeretnénk a város 
lakosságát ezzel a lehetôséggel is kiszolgálni, esetleg azok számára is 
biztosítani a tévéadások megtekintését, akiknek nincs bekötve a helyi 
csatorna, vagy ha a korábban közvetített adásokat ismételten szívesen 
megnéznék.

Szilárdi László

hát magánforgalomban történt az értékesítés, amihez az ön-
kormányzatnak semmi köze nem volt.

Nagyon fontos elmondanom, hogy egy ilyen áruház 
megépítéséhez rengeteg, elsôsorban állami jogszabályi elô-
írásnak kell megfelelni. Nem az önkormányzaton múlik, hogy 
a tisztiorvosi vagy a környezetvédelmi szakhatóság, a tûzoltó-
ság megadja-e az építési hozzájárulásokat. A TESCO minden 
törvényi elôírást betartott, ezek után az önkormányzat nem 
mondhatta, hogy nem adja ki az építési engedélyt, az érvé-
nyes jogszabályok szerint járt el. 

Az önkormányzat ezt követôen megpróbált partnerként 
tekinteni a TESCO-ra, és bizonyos elônyöket biztosítani a vá-
ros javára. A tárgyalásaink következtében így több gépkocsi-
parkolót építenek ki, amelyek nemcsak a bevásárlók, hanem 
a vonattal elutazók parkolási igényeit is ki fogják elégíteni. 
Az építkezés során az állomás elôtti parkolót is le fogják asz-
faltozni. Tehát az egész rendezetlen környék meg fog újulni, 
esztétikusabbá válik. Egyeztetéseink során sikerült megálla-
podni a Kossuth Lajos utcán két forgalmi jelzôlámpa kiépí-
tésérôl az Aulich és a Tóth Árpád utca sarkán. Ez a fejlesztés 
12–15 millió forint között van, amit nem a városnak kell 
kigazdálkodnia.

– Kérdésként sokszor felmerült, hogy mi lesz a piaccal.
– A piac megmarad, „beköltözik” a Csányi Szôrme Kft. 

elôtti parkolóba, ott fog üzemelni továbbra is, egyben átjárási 
lehetôséget biztosítanak a TESCO és a piac között. 

Természetesen az egyik szemünk sír, a másik meg ne-
vet, hiszen tudjuk azt, hogy nem mindenki örül a multicégek 
terjeszkedésének, de azt gondolom, hogy ezután is minden-
ki ott vásárol, ahol számára szimpatikus. Ha akar, elmegy a 
TESCO-ba vagy az AuCHAN-ba, ha nem, a helyi kereske-
dôknél végzi a bevásárlásait. Azok, akik más település nagy 
bevásárlóközpontjaiba jártak, most helyben oldhatják meg a 
beszerzéseiket, és ezáltal a megnövekedett iparûzési adó-
ból nagyobb bevételi forrása lesz az önkormányzatnak. S itt 
említeném még a munkahelyteremtô szerepét is, ami igen 
fontos a lakosság számára. Tehát több szemüvegen keresz-
tül kell nézni ezt a kérdést.

– Mivel a magánkezdeményezésû fejlesztésekrôl be-
szélgetünk, a TESCO felépítésén kívül milyen lehetôség-
rôl tud még polgármester úr, ami az itt élôk életszínvo-
nalát, komfortérzetét növeli? 

– Nem a város vagyonát, hanem valóban az itt élôk kom-
fortérzetét, a város élhetôségét növeli, hogy a közeljövôben 

a régi iskolakertben, a jelenlegi benzinkúttal szemben, az út 
másik oldalán fog épülni egy éjjel-nappal üzemelô benzin-
kút. Ez töltôállomást, bevásárló egységet, illetve autómosót 
is jelent egyben. Az építkezés elkezdése az idei évre várható. 
Remélem, ezáltal a tankolás sokkal színvonalasabb körülmé-
nyek között fog majd zajlani, és az isaszegiek nagy többsége 
megelégedéssel fogadja. A benzinkút építésével párhuza-
mosan az a Rákóczi utcai 100–150 méteres fôútszakasz is 
teljesen felújításra kerül, ami kimaradt az elmúlt évben. Ez a 
beruházó kötelessége. 

– Vannak-e még olyan beruházások, amelyek mun-
kahelyek teremtését teszik lehetôvé? 

 – Információm szerint Szentgyörgypusztán egy gumis 
nagykereskedô cég hoz létre telephelyet. A város Dány felé 
esô részén elkészült a tésztaüzem, egy targoncajavító bázis 
kialakítása pedig folyamatban van. Minden egyes ilyen vállal-
kozásnak a városunkban nagyon örülünk. Hogyha csak egy 
pár embernek is ad munkát, akkor is örömmel vesszük és 
fogadjuk ôket. Ami rajtunk múlik, minden segítséget meg-
adunk, hogy idejöjjenek. Bízom benne, hogy a következô 
idôszakban, amennyiben a településfejlesztési tervünkre 
minden szakhatóság ráteszi a pecsétet, ki tudunk alakítani 
közel a körgyûrûhöz, az M31-es autópályához egy ipari par-
kot, ahol nagyobb vállalkozásokat tudunk fogadni, amelyek 
végre tömegével foglalkoztathatják a helyben lévô munka-
erôt.

 dr. Székelyné Opre Mária
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Polgármesteri köszöntô

Kedves kollégáim!

A Magyar Köztisztviselôk és Közalkalmazottak Szakszerve-
zete 1996-ban kezdeményezte, hogy a köztisztviselôi tör-
vény életbelépésének emlékére Magyarországon július 1-je 
legyen a Köztisztviselôk Napja. Ez a nap 2001 óta mun-
kaszüneti nap az érintettek számára. Ebbôl az alkalomból 
tisztelettel és elismeréssel köszöntöm a Polgármesteri Hi-
vatalban dolgozó köztisztviselôket, kollégáimat. 

Köszöntöm azt az össze-
tartozó és összetartó szakmai 
közösséget, amely az elmúlt 
években eredményesen vé-
gezte munkáját, és bizonyí-
totta, hogy képes megfelelni 
a folyamatosan növekvô és 
új, nehéz kihívásoknak. 

Ez a munka, szolgálat. A 
szakma ünnepe alkalmából 
köszönöm szolgálatukat. Tu-

dom azt, hogy a legjobb tudásuk szerint, elkötelezetten, 
sokszor erejükön felül dolgoznak annak érdekében, hogy 
a közigazgatási munka során adódó elvárásoknak megfe-
leljenek. A legfontosabbak közül néhány: például legyenek 
jogszerûek, jó szakemberek, a várost ismerôk, igazságosak, 
empatikusak, türelmesek, lelkiismeretesek. A teljesítmé-
nyük legnagyobb mércéje az ügyfelek elégedettsége, vagy-
is az elvégzett munka minôsít bennünket.

Azt kérem kedves kollégáimtól, hogy munkájukkal to-
vábbra is járuljanak hozzá városunk felemelkedéséhez, hi-
szen a négy év alatt elért eredmények nagy mértékben az ô 
munkájuknak is köszönhetôek. Sokszor nehéz körülmények 
között – zsúfolt irodákban, minimális hivatali létszámmal –, 
határidôket betartva, feszített tempóban kellett s kell dol-
gozni. A modern közigazgatásban nem könnyû a helytállás. 
A folyamatosan változó jogszabályok figyelemmel kísérése, 
az ügyintézés gyakorlati elsajátítása, a helyi sajátosságok is-
merete, a kulturált ügyintézés mind-mind kiváltja a lakosság 
megbecsülését, elismerését, ami a közszolgák egyik legfon-
tosabb feladata, aminek igyekszünk megfelelni.

Szívesen osztanám meg gondolataimat arról, hogy mi-
lyen megbecsülésnek és elismerésnek örvendenek a köz-
tisztviselôk hazánkban. Az ezért járó elismerés pedig jó-
formán csak a dicsérô, elismerô szóban merül ki itt, a mi 
hivatalunkban is.

Mindezek miatt külön köszönettel tartozom a Polgár-
mesteri Hivatal munkatársainak, kollégáimnak az áldozatos 
és kitartó munkáért e lap hasábjain is, e jeles nap alkalmá-
ból. Munkájukkal a továbbiakban is maradjanak méltóak a 
köztisztviselôi hivatáshoz. Ehhez kívánok nagyon jó egész-
séget, kitartást, összetartó közösséget, kiegyensúlyozott 
családi hátteret és további közös szakmai sikereket.

Hatvani Miklós, polgármester

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

Hétvégén színvonalas étteremmé alakítottuk át, 
élô zongoramuzsikával a háttérben. 

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

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

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) 

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
Felnôttképzési nyilvántartási szám: 13-0091-04  Akkreditációs lajstromszám: AL-0084

Tanuljon nálunk vezetni!
Személygépkocsi-vezetôi és motoros tanfolyamot indítunk

Isaszegen, a Mûvelôdési Központban 
2010. augusztus 2-án és szeptember 6-án 18 órai kezdettel. 

A vizsgára felkészülést számítógépes,  
projektoros, klimatizált tanteremben biztosítjuk.

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

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

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

Válassza a minôséget!
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Az idén ötödik alkalommal került megrendezésre az 
Egyházi és Világi Borok Fesztiválja, a Kultúra- és Bor Lo-
vagok Nemzetközi Találkozója Nagytarcsán július 11-én 
és 12-én. A kenyér, a bor és a kultúra elválaszthatatlan 
egymástól, ezért is próbálták a versenyt a kenyér, a bor 
és a kultúra ünnepévé is tenni.

A Millenniumi emlékmûnél és a templomkertben 
térzene szólt, bemutatkoztak a kultúra lovagjai, a bor-
lovagok, valamint a magyar pékek fejedelmi rendje. 
A fôzôversenyen vad-, hal- és hagyományos ételek ké-
szültek. Délután kulturális mûsor volt a nagyszínpadon, 
este pedig utcabál a csillagos ég alatt. Vasárnap délelôtt 
felvonulást tartottak a résztvevôk, majd borszentelés és 
lovagavatási ceremónia következett. 

A rendezvényen Isaszeg is képviseltette magát. 
A kulturális mûsorban kiválóan egészítette ki egymást 
dr. Székely András Bertalan, a Magyar Kultúra Lovagja 
által felolvasott Lokálpatrióta séta lakóhelyemen címû 
írása a Csata Táncegyüttes lenyûgözô táncprodukciói-
val. Ôket láthatják fotóinkon.

(oprem)

Lengyel délután az isaszegi múzeumban

A Kultúra- és Bor Lovagok Nemzetközi Találkozója

Elôtérben Marcin Sokołowski, a Lengyel Köztársaság  
Nagykövetségének konzulja és Dr. Dürr Sándor, az Isaszegi  
Múzeumbarátok Körének elnökségi tagja

Szatmáry Zoltán, a Múzeumbarátok Körének elnöke  
emléklapot ad át

A megjelent szép számú közönség
Szmolicza Éva, a lengyel délután házigazdája  
a meghívott elôadókkal és a Wysocki Légió tagjaival
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A Mûvelôdési Otthon 
programja
tervezett programkínálat:
Augusztus 2–6. 9.00–16.00: Drámapedagógiai tábor álta-

lános iskola felsô tagozatos korosztálynak. Részletes infor-
máció a plakátokon és a Mûvelôdési Otthon irodájában

Augusztus 2–6.: Intenzív angol nyelvtanfolyam kiscsoport-
ban. Alapfokú társalgás 5×4 órában

Augusztus 6. 17.00: Jelen és múlt címû fotókiállítás meg-
nyitója az Isaszegi Cigány Kisebbségi Önkormányzat szer-
vezésében. A kiállítást megnyitja: Rostás István CKÖ el-
nök. Megtekinthetô szeptember 3-ig

Augusztus 19–21.: A Szent István király és az új kenyér ün-
nepe alkalmából rendezett programok az utolsó oldalon 
megtekinthetôek

Szolgáltatások:
Augusztus 2. 18.00: KRESZ tanfolyam jelentkezés, tájékoz-

tatás
Augusztus 16. 11.00–13.00: A.S.A ügyfélszolgálat a Mûve-

lôdési Otthon elôterében
Csoportjaink vendégszereplései:
Augusztus 2–10.: A Csata Táncegyüttes az olaszországi 

Pietracatellában vendégszerepel

Érdeklôdni a 28/582-055 telefonszámon vagy a www.dozsamuvotthon.
atw.hu weboldalon lehet. A programok változtatásának jogát fenntartjuk!

Hírek lapzártakor

Július 24-e hajnalára ismeretlen 
vandál pusztítók a Kossuth Lajos ut-
cába kihelyezett virágládákat felbo-
rogatták, és a közúti jelzôtáblákkal is 
birokra keltek a fényképen látható 
eredménnyel. Akik e példátlan ese-
ménynek esetleg szemtanúi voltak, 
kérjük, jelentsék a Polgármeste-
ri Hivatalban személyesen vagy a 
28/582-412-es telefonszámon.

Helyben Isaszegen

augusztus 26-án (csütörtökön)
és szeptember 16-án

autós Iskola
Az akkredItált Bag Band Bt.

Sporthírek

Augusztus 21–22-én indul a 2010–2011-es labdarúgó 
idény. Felnôtt és ifi csapatunk Jenei László illetve Kiss Sán-
dor irányításával készül az új bajnokságra. 

Edzômérkôzéseink: 07. 25.: Isaszeg–Iklad; 07. 28.: Isa-
szeg–Pécel; 07. 31.: Isaszeg–Gödöllô; 08. 07.: Isaszeg–Val-
kó; 08. 14. vagy15.: Isaszeg–Tápiószele. 

Két játékost igazoltunk a GEAC-tól: Bohács Tamást és 
Bohács Ádámot, akik régebben már fociztak Isaszegen. 

Augusztus 9 –19. között utánpótlás korú (13 –16 éves) 
gyerekek részére labdarúgó edzôtábor lesz az isaszegi sport-
pályán. A foglalkozásokat Balázs István és Fodor Miklós ve-
zeti. A programot színesíti az augusztus 14-i balatoni kirán-
dulás Zamárdiba. Ezt az utazást Parádi József ajánlotta fel a 
gyerekeknek. Köszönet érte.

Ligeti László, elnök

Isaszegi karatésok  

Idén nyáron rendezte meg egyesületünk elsô önálló nyári 
edzôtáborát Gyomaendrôdön harminc résztvevôvel.

A tábor lebonyolításához az Önkormányzat a „Nyári Sza-
badidôs Program” pályázat keretében 52 000 Ft-tal járult 
hozzá, amelyet ez úton is köszönünk.

A felejthetetlen hét napi három edzéssel, strandolással 
és állandó mozgással telt. A tanítványokkal öt fekete öves 
mester foglalkozott az edzéseken. Az edzôtábor utolsó nap-
ján övvizsgára nyílt lehetôség, ahol tanítványaink számot ad-
tak egyre gyarapodó tudásukról. A vizsga után közös strand, 
foci és esti szalonnasütés zárta a hetet, a nagy örömünkre 
szép számmal megjelent szülôkkel együtt.

Bôvebb információk honlapunkon: www.genki.hu.
Edzéseinkre a jelentkezés folyamatos, nemre és korra 

való tekintet nélkül.
Jakab László, edzô, GENKI WKSZE
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Háziorvosi ügyeletek

2010. augusztus

01. Dr. Horváth Anna 17. Dr. Horváth Anna

02. Dr. Kürti József 18. Dr. Eszlári Egon

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

04. Dr. Eszlári Egon 20. Dr. Horváth Anna

05. Dr. Horváth Anna 21. Dr. Horváth Anna

06. Dr. Kürti József 22. Dr. Horváth Anna

07. Dr. Mészáros Zsolt 23. Dr. Kürti József

08. Dr. Mészáros Zsolt 24. Dr. Horváth Anna

09. Dr. Kürti József 25. Dr. Eszlári Egon

10. Dr. Horváth Anna 26. Dr. Horváth Anna

11. Dr. Eszlári Egon 27. Dr. Halász Gergely

12. Dr. Horváth Anna 28. Dr. Halász Gergely

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

14. Dr. Eszlári Egon 30. Dr. Kürti József

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

16. Dr. Kürti József

2010. szeptember

01. Dr. Eszlári Egon 07. Dr. Horváth Anna

02. Dr. Horváth Anna 08. Dr. Eszlári Egon

03. Dr. Eszlári Egon 09. Dr. Horváth Anna

04. Dr. Mészáros Zsolt 10. Dr. Kürti József

05. Dr. Mészáros Zsolt 11. Dr. Horváth Anna

06. Dr. Kürti József 12. Dr. Horváth Anna

Dr. eszlári egon: Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288.
Dr. horváth Anna: Botond utca 12. Telefon: 493-250, 
 mobil: 30/591-7086.
Dr. tordai Gábor: Aulich utca 3. Telefon: 493-302.
Dr. Kürti József: Csata utca 2. Telefon: 495-238.
Dr. Mészáros zsolt: Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288.
Dr. halász Gergely: Aulich utca 3. Telefon: 493-302.
HéTKözI, HéTVégI OrVOSI ügyELET TELEFONSzá-
MA: 70/387-2685
A hétközi ügyelet héfôtôl csütörtökig 1530-tól másnap reggel 
730-ig tart. Pénteken 1200-tól szombat reggel 730-ig. A hétvégi 
ügyelet szombat 730-tól hétfô 730-ig tart. Délutáni rendelés a 
mindenkori ügyeletes rendelôjében 1630–1730-ig.
Gyógyszertárak nyitvatartása szombat–vasárnap: 
ezüstkehely Patika: páros héten 8–12 óráig,
Liget Patika: páratlan héten 8–12 óráig.
A mentôk ingyenes hívószáma: 104.  
Mobiltelefonról való hívás esetén: 28/420-844.
A helyi rendôri ügyelet közvetlen száma: 70/203-3888.
A mezôôrök telefonszáma: 
70/459-3301 és 70/459-3302.

Anyakönyvi hírek
a 2010. 06. 15 –  07. 15. közötti idôszak eseményeirôl

Születések:

Varga Kevin Május 1. utca 84.
Süle Csaba Diófa utca 9.
Bartha Emma Hanna Bem utca 15.
Balázs Bálint Máté Kossuth Lajos utca 156.
Garasanin Petra Kossuth Lajos utca 86.
Nagy Márk Gárdonyi utca 12.
Déri Csanád Görgey utca 2.
Déri Zsolna Görgey utca 2.
Jarábik Gréta Ady Endre utca 48.
Lipp-Molnár Márk Batthyány utca 47.
Pallagi Lotti Bartók Béla utca 39. 1/a
Ligeti Csanád Gábor Petôfi utca 12/a
Gál Rozália Zonga Március 15. utca 59. 

házasságkötések:

Tóth-Gáspár Lilian és Németh József
Malahovszky Ágota és Kujáni Péter György
Nyári Renáta és Lázár Dávid
 

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

halálesetek:
Katona Ferencné Vizkeleti Juliánna (80 éves) 
 Március 15. utca 27.
Vidák Sándor (79 éves)  Madách Imre utca 44.
Kôvágó Imre (81 éves) Aradi utca 10.
Székely Antal (92 éves) Március 15. utca 30.
Gattyán István (60 éves) Mátyás király utca 94.
Moravecz József (60 éves) Dózsa György utca 45.
Péter Mihály (88 éves) Kölcsey tér 3. 
Kocsis Ottóné Palásti Katalin (83 éves) 
 Dózsa György utca 83.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Abdelhamid Mohamedné, anyakönyvvezetô

állatorvosi ügyelet
2010. augusztus hónapban

VIII. 7–8. Dr. Almási Csaba
Csömör, Ady Endre u. 19.

30/349-2166

VIII. 
14–15.

Dr. Mile Attila
Pécel, Kálvin tér 2.

30/986-2643

VIII. 
20–22.

Dr. békési béla
Pécel, Szemere u. 17.

30/954-9684

VIII. 
28–29.

Dr. Csizmadi Sándor
Kistarcsa, Malom u. 2.

30/951-8590
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XVII. Isaszegi Mûvészeti Napok

AuguSzTuS 27. PéNTEK

10.00 Dózsa György Mûvelôdési otthon: A Nap, a Hold és a Csillag megszaba-
dítása – Bábjáték a Kereplô Színház mûvészeinek elôadásában. Belépô: 500 Ft

21.00 Indul a bakterház Sörözô: Animal Cannibals koncert. Belépô: 1000 Ft

AuguSzTuS 28. SzOMBAT

9.00 breki Sörözô: A Bogrács Mûvészete – Hagyományos ízek új köntösben – 
Fôzôverseny

15.00 Szakközépiskola, Aula: Akinek mûvészeti anatómia könyveit a világ 17 
nyelvén jelentették meg: Szunyoghy András grafikusmûvész és lánya, Szunyoghy 
Viktória festômûvész kiállítása. Fellép a Gaudium Carminis Nôi Hangversenykórus 
Surmann Mária énekmûvész vezetésével 

18.00 Öregtemplom: Gaudium Carminis Nôi Hangversenykórus. Karvezetô: 
Surmann Mária énekmûvész. Bach: Goldberg variációk. Elôadják: Bársony Péter 
– brácsa, Oláh Villô – cselló, Papp Dániel – hegedû. Belépô: 900 Ft. A belépôdíj 
önkéntes adomány, mellyel Ön a hasonló jellegû koncertek életre hívását segíti

AuguSzTuS 29. VASárNAP

Jókai Mór Városi Könyvtár
16.00: A Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem textil szakának végzôs hallgatója, 

März Eszter kamarakiállítása
18.00: Beszélgetés egy nemzetközi hírû magyar mûvésszel

Mindenkit szeretettel várunk. Információ: Isaszeg Mûvészeti Alapítvány, telefon: 70/944-2417.
A rendezôség a mûsorváltoztatás jogát fenntartja.

7.00–9.00:	 regisztráció
8.00–12.00:	 fôzés
12.00–13.00:	szakmai	zsûri	értékelése
13.30:	 eredményhirdetés,	
	 ajándékok	kiosztása

9.00–17.00:	 Dugó	és	Barátai	zenélnek
17.00-tól:	 Danuvia	Rock	Band,		
	 Vintage,	Theseus,	Varga	Joe	
	 és	a	Blues		 Fire	biztosítják	
	 a	jó	hangulatot!

Az Isaszegi Mûvészeti Napok keretében ismételten megrendezésre kerül  
2010. augusztus 28-án 8 órai kezdettel a Breki Sörözônél a fôzôfesztivál  
A	BOGRÁCS	MÛVÉSZETE címmel. Szeretettel várjuk azokat a baráti 
társaságokat, cégeket, magánszemélyeket, akik szeretnék megcsillogtatni  
bográcsban való fôzési tudásukat, és szívesen töltenének el kellemes  
környezetben, jó hangulatban egy napot.

A Bogrács Mûvészete

Információk a részletekrôl a 70/335-2542 telefonszámon. Nevezési díj: bográcsonként 1000 Ft.  
Ezen kívül Önöknek a nyersanyagot, a bográcsot, és a jókedvet kell hozni. Fát biztosítunk.

 Tisztelettel: a rendezôk

Programok:

Fôzôfesztivál

Szunyoghy András grafikája

Az Animal Cannibals zenekar 

März Eszter terve
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Törvény a lógás ellen

Gyakorló pedagógusként egyre gyakrabban tapasztaljuk, 
hogy vannak szülôk, akik nem tartják fontosnak, hogy gyer-
mekük rendszeresen járjon iskolába. Nem gondolnak arra, 
hogy ha a tanuló nem vesz részt a tanítási órán, nem képes 
együtt haladni osztálytársaival. Nem hallja az órai magyaráza-
tot, mely nélkül még egy jó képességû diáknak is nehezebb 
a tananyag feldolgozása, megértése. Nem gyakorol társaival, 
így az egész tananyagot házi feladatként kellene elsajátíta-
nia. Kellene, de általában a lógós gyerekek a házi feladatot 
is ellógják. Az eredmény: bukdácsolás, pótvizsga, évismétlés. 
A szülô kötelessége gondoskodni arról, hogy gyermeke a kö-
telezô iskolai oktatásban részt vegyen. Ha nem teszi, saját 
gyermekei jövôjét kockáztatja. Ezért fogadjuk örömmel az 
Országgyûlés által elfogadott törvénymódosítást, mely jelen-
tôsen megszigorítja a tankötelezettségi törvény betartatását.

Ha a gyermek a kötelezô tanórai foglalkozásokról iga-
zolatlanul több mint ötven órát mulaszt, az adott település 
jegyzôje elrendeli védelembe vételét és a teljes iskoláztatási 
támogatás felfüggesztését.

A családok támogatásáról szóló törvénynek, valamint a 
gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló tör-
vénynek a tankötelezettség teljesítésével összefüggô módo-
sítása alapvetô céljaként az elôterjesztôk azt jelölték meg, 
hogy az állam egyértelmû üzenetet fogalmazzon meg arról, 
hogy az iskolakerülés, az indokolatlan hiányzás tûrhetetlen 
magatartást jelent, és a családi pótlék tekintetében is követ-
kezményeket von maga után.

Kedves Szülôk! Reméljük, Isaszegen egyetlen alkalom-
mal sem kerül sor az újonnan bevezetett büntetô szankciók 
alkalmazására.

Kovácsné Halomházi Zsuzsanna, OMSB elnök

Ûj tanév, új szabályokkal

Jövôre újra megbuktatható az elégtelen teljesítményt nyújtó 
kisdiák a második tanév végétôl, és a bizonyítványokba újra 
visszakerülnek az érdemjegyek, azonban az iskolák továbbra 
is választhatják a szöveges értékelés lehetôségét is. Az új tan-
év új szabályokkal várja a diákokat, pedagógusokat és szülô-
ket. A kormány bevezette, hogy az iskolakerülôk szülei nem 
kapják meg a családi pótlékot (pontosabban annak iskoláz-
tatási támogatási részét), a pedagógusokra támadó szülôk 
pedig akár börtönbe is kerülhetnek. Az érettségi valameny-
nyi gimnáziumban egységes lesz. A kétszintû érettségiben 
is lesz változás.

Az oktatásért felelôs államtitkár reményei szerint jövô ôsz-
szel életbe léphet az új – száznál is többször módosított –
közoktatási törvény és az ahhoz kapcsolódó új nemzeti alap-
tanterv, új finanszírozási alapelvet javasol, és bízik abban, 
hogy a jövô évi büdzsé lehetôséget nyújt a pedagógusok 
bérének „gesztusértékû” emelésére is. Kiemelte, hogy új ala-
pokra kívánják helyezni a közoktatást. Míg korábban egyfajta 
közgazdasági, piaci szemléletû irányítás mûködött, az új kor-
mány emberközpontú szemléletet kíván megvalósítani.

Kitért arra, hogy a normatíva alapú finanszírozás meg-
szüntetését célul tûzte ki, mert azt a köz- és a felsôoktatásban 
egyaránt minôségellenes elvnek tartja. A kormányzati ciklus 
végére szeretnék elérni, hogy a központi költségvetés garan-
táljon minden pedagógusi és egyéb bért, s annak járulékait. 
Ezen felül az iskola mûködtetéséhez szükséges költségeket 
a fenntartóknak kell finanszírozniuk. Intézménytípus, feladat 
és tanulószám alapján kalkulált pedagóguslétszámot kapna 
minden akkreditált iskola, s az körülbelül három évig lenne 
állandó. Így a pedagógusok fizetése biztonságban lenne.

 dr. Székelyné Opre Mária, oktatási referens

Az új tanév rendjérôl szóló miniszteri rendeletbôl válogattunk 
ki fontosabb idôpontokat. Száznyolcvanhárom tanítási nap, 
a szokásosnál hosszabb ôszi szünet és a tavalyinál a diákok 
szempontjából kicsit szerencsésebben hétköznapokra is esô 
szünnapok: röviden így lehetne leírni a következô tanévet. 
Tájékoztatásul néhány fontosabb adat:

A szorgalmi idô elsô tanítási napja: 2010. szeptember 
1. (szerda). A szorgalmi idô utolsó tanítási napja: 2011. 
június 15. (szerda). Az alapfokú mûvészetoktatási intézmé-
nyekben és a felnôttoktatásban a szorgalmi idô elsô és utol-
só napját – a szorgalmi idô elsô és utolsó hetének keretében 
– az igazgató határozza meg.

Az ôszi szünet 2010. november 2-tôl no-
vember 5-ig tart. A szünet elôtti utolsó tanítási 
nap október 29. (péntek), a szünet utáni elsô ta-
nítási nap november 8. (hétfô).

A téli szünet 2010. december 22-tôl 2011. 
január 2-ig tart. A szünet elôtti utolsó tanítási nap 

2010. december 21. (kedd), a szünet utáni elsô tanítási nap 
2011. január 3. (hétfô). 

A tavaszi szünet 2011. április 21-tôl április 26-ig tart. 
A szünet elôtti utolsó tanítási nap április 20. (szerda), a szü-
net utáni elsô tanítási nap április 27. (szerda).

A szorgalmi idô elsô féléve 2011. január 14-ig tart. Az 
iskolák 2011. január 21-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanu-
ló esetén a szülôket az elsô félévben elért tanulmányi ered-
ményekrôl.

Az utolsó évfolyamon tanuló középiskolások utolsó 
tanítási napja: 2011. április 29.

Az írásbeli érettségi vizsgák kezdete: 2011. 
május 2–23. Az alapfokú mûvészetoktatási intéz-
ményekben a szorgalmi idô utolsó három heté-
ben lehet vizsgát szervezni. A vizsga idôpontját az 
iskola igazgatója határozza meg.

Nyári szünet: 2011. június 16–augusztus 31. 
Szilárdi László, az ÜKB elnöke

A 2010/2011-es tanév rendje
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Isaszeg Város Önkormányzata szeretettel hívja 
a város lakosságát az ünnepi programokra!

Isaszeg, 2010. augusztus 19–22.
Augusztus 19. csütörtök

Sportpálya – szabadtéri színpad

16.00 Ellenpont Zenekar

17.00 Varga Joe és a Blues Fire

18.00 Green Moon Zenekar

19.00 Tombola

20.00 THE ROCK BAND KONCERT

Augusztus 22. vasárnap
Damjanich János Általános Iskola20.00 Theatrum Hungaricum bemutatja: Charles Dickens: Twist Oliver; A jó és a rossz sors  balladája – színházi elôadás 75 percben Belépôjegy: 1000,– Ft. Diák és nyugdíjas jegy: 700,– Ft.Jegyek elôvételben megvásárolhatók augusztus 9-tôl az iskola portáján.

Augusztus 20. péntek
Szent István Katolikus Templom
08.30 Ünnepi mise – kenyérszentelés
09.30 Városi ünnepség
 Beszédet mond: Csóré Róbert, Kishegyes polgármestere. Kitüntetést ad át: Hatvani Miklós polgármester Festményeket ajándékoz a városnak: Perényi Thén Anna
Sportpálya
15.00 Magyar – szlovák futballmérkôzés
Dózsa György Mûvelôdési Otthon
17.30 Aratófelvonulás indul a sportpályára
Sportpálya – Szabadtéri Színpad
14.30 Színházikó Társulat: A császár új ruhája
 Gyermekelôadás
16.40 István király – Drámapedagógiai elôadás17.00 Színházikó Társulat: Vásott buli Zenés gyermekmûsor
18.00 Népi forgatag
 Közremûködnek: Csata Táncegyüttes, Csatangoló   Tánccsoport, Isaszegi Asszonykórus, „Le Gemme   del Matese” Táncegyüttes (Olaszország, San Massimo)20.20 Musical slágerek
 Gödöllôi Fiatal Mûvészek Egyesülete
21.00 Hastánc Show – Nut Csillagai Hastánciskola21.15 TûZIJÁTéK
21.30 Utcabál – Zenél: Kovalcsik Band

Augusztus 21. szombat

Sportpálya
10.00 Futballmérkôzés – serdülô korosztály

Sportpálya – Szabadtéri Színpad

15.00 Vidám gyermekjátékok és foglalkoztatás

15.00 Táncmûvészeti Stúdió ritmikus 

 sportgimnasztika szakosztályának  

 bemutatója

15.20 Genki Karate Egyesület bemutatója

15.40 Isaszegi Kutyabarát Klub bemutatója

16.00 Madame Zenekar

17.00 Beebor Blues

18.00 Jam Session Zenekar

19.00 Tombola, közben: hip-hop bemutató

20.00 BIKINI KONCERT

forrás: www.mobilmania.rockband.hu

forrás: bikininet.hu

Szervező, információ: Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely  
2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2. Telefon: 28/582-055, 582-056. 
E-mail: isaszegmuvotthon@citromail.hu, web:www.isaszegmuvotthon.hu. 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! A programok ingyenesek.


