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Az elmúlt évben az ön-
kormányzat vezetése – 
elismerve a Kós Károly 
Művészeti Iskola addi-
gi színvonalas műkö-
dését – kinyilvánította 
azon szándékát, hogy 
megkeresi a fenntart-
hatóság szempontjából 

legkedvezőbb szervezeti formát, hogy ne kelljen megszün-
tetni a művészeti oktatást Isaszegen. Hosszas vizsgálódás 
előzte meg a döntést, miszerint 2007. augusztus 1-jével a 
Klapka György Általános Iskola részeként működteti – a 
gyermekek, szülők érdekeit figyelembe véve – a művészeti 
iskolát.

Az elmúlt évben országosan is nehéz helyzetbe kerül-
tek ezek az intézmények, nemcsak a pénztelenség miatt, 
hanem mert rendeletet hoztak a szakmai minősítésükről. 
Ez azt jelentette, hogy az az önkormányzat, aki minősít-
teti az iskoláját, igényelhet a további működtetésre álla-
mi normatívát, aki ezt nem vállalja, annak saját költség-
vetésből kell megoldania. A minősítési eljárás sem volt 
kockázatmentes, mert csak kiváló minősítés esetén jut 
állami pénzhez a fenntartó. Januárban kaptuk a hivata-
los tájékoztatást a jó hírről, miszerint a Klapka György 

Általános Iskola 
és Alapfokú Mű-
vészetoktatási In-
tézmény elnyerte 
a kiválóra minősí-
tett alapfokú mű-
vészetoktatási in-
tézmény címet.

Ennek kapcsán kez-
deményeztem beszélge-
tést Balog Istvánnéval, 
az összevont intézmény 
igazgatónőjével.

 – Igazgatónő, először 
is azt kérdezném, hogyan 
érintette a változás az 
intézményt, az ott tanu-
lókat, dolgozókat? Miként élték meg az átszervezést?

– A művészeti iskola dolgozói szerették volna, ha isko-
lájuk önálló intézmény marad, erre azonban a finanszí-
rozás miatt nem volt lehetőség. A fenntartói döntés előtt 
írásban jelezték, hogy összevonás esetén a Klapka Iskolá-
hoz szeretnének tartozni. Székhelyük a kezdetektől a Kos-
suth úti épületben volt, a foglalkozások nagy részét is itt 
tartották, és a legtöbb növendék a Klapka György Általá-
nos Iskola diákjai közül került ki. Ez jelenleg is így van. 
Az általános iskola tanárai szeretettel, segítőkészen fogad-
ták az új kollégákat, akik könnyen beilleszkedtek, jól érzik 
magukat, és kialakulóban van egy jó közösség. A művé-
szeti oktatás továbbra is öt helyen működik. Figyelembe 
vesszük, hogy az időpont és a helyszín a gyerekeknek a 
lehető legkedvezőbb legyen.

– Mi volt a szü-
lők véleménye a két 
iskola összevoná-
sáról?

– A legtöbb 
szülő megértette 
és elfogadta az is-
kolaösszevonást. 
Továbbra is azt 

Kiváló minősítést kapott a művészeti oktatás
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A lap kiadója a ZoLa-Tech Kft. 
Felelôs szerkesztô: Szilárdi László. Szerkesztô munkatárs: Dr. Székelyné Opre Mária. Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea. 

A szerkesztôség címe: 2117 Isaszeg, Rákóczi út 45. Telefon: 28/583-105. A lap tulajdonosa: Isaszeg Nagyközség Önkormányzata. 
Megjelenik 3500 példányban. Minden jog fenntartva.

várják az általános iskolai és a művészeti oktatástól, hogy 
a gyerekek tudásának növelésén kívül fejlesszük krea-
tivitásukat, problémamegoldó képességüket, művészeti 
szemléletüket. A szülőknek az a legfontosabb, hogy szak-
mailag kiváló, gyermekszerető tanár foglalkozzon a gyer-
mekükkel. Valamennyi pedagógus rendelkezik az előírt 
iskolai végzettséggel, arra törekednek, hogy diákjaik mű-
velt emberré, gazdag személyiséggé, tisztességes és ember-
séges ifjakká váljanak. A szülők bizalmát jelzi, hogy tanu-
lói létszámunk az általános iskolában 530 fő, a művészeti 
oktatásban 316 fő. Ezt a bizalmat kollégáim nevében is 
megköszönöm, és kérem a szülőket, hogy a jövőben is vá-
lasszanak bennünket.

– Hogyan zajlott a minősítési eljárás?
– A minősítési eljárás két szakaszból állt: az előminősí-

tésből és a minősítésből. Az előminősítés még az előző isko-
lavezetés idejében kezdődött. Ez egy adminisztratív ellenőr-
zés volt a benyújtott dokumentumok alapján. A Minősítő 
Testület által jelzett hiányosságokat az új iskolavezetés a 
pedagógusok aktív közreműködésével augusztus 31-ig 
teljes egészében pótolta. A minősítési eljárás második sza-
kaszában újabb dokumentumokat kellett elküldeni. Közü-
lük az egyik legfontosabb az intézményi önértékelés volt, 
melynek valós tartalmáról a minősítő csoport vezetője a 
helyszíni szemle során győződött meg. A szakértők nyolc 
pedagógus óráit látogatták meg, ahol a tanulói teljesít-
ményt, a pedagógus szakmai és pedagógiai felkészültségét, 
a foglalkozási naplók pontos vezetését, a tárgyi környeze-
tet, a tanításhoz rendelkezésre álló eszközöket vizsgálták.

A kiváló minősítés eléréséért az elmúlt félévben na-
gyon sokat dolgoztunk. Az intézmény további működésé-
hez létfontosságú – a szakmai elismerés mellett – a kiváló 
címmel járó, magasabb állami normatíva.

– Tudom, sokat dolgozott a vezetés, a tantestület a ki-
váló minősítés eléréséért. Jelent-e ez előmenetelt a szakmai 
munkában?

– A kiváló minősítés a bizonyítéka annak, hogy tu-
datos, következetes tervezéssel és sok munkával jó ered-
ményeket lehet elérni. Az elmúlt félévben a kollégák még 
jobban megismerték, segítették egymás munkáját, rend-
szeresek voltak a szakmai megbeszélések, az óralátogatá-
sok. A dokumentumok átdolgozásában, a hiányok pótlá-
sában valamennyien részt vettek, voltak olyan alkalmak, 
hogy a hétvégét is az iskolában töltöttük. Az oktatáshoz 
szükséges hiányzó eszközöket önkormányzati támoga-
tásból és pályázaton elnyert pénzből megvásároltuk, ez-
zel is biztosítva a még színvonalasabb munkavégzést. Az 
osztálytermi és folyosói dekorációk kialakításánál a kollé-
gák fontosnak tartották, hogy a belépő gyermek és felnőtt 
érezze: művészeti iskolában jár.

– Kérem, beszéljen az „új” összevont intézmény első fél-
évéről: az eredményekről, nehézségekről.

– Oktató-nevelő munkánkat az éves munkatervben 
kitűzött célok és feladatok szerint végezzük. Kiemelt fel-

adataink: a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, az alap-
készségek fejlesztése, tanórán és tanórán kívül egyaránt. 
Szeptemberben beindítottuk a házi versenyeket, diákjaink 
folyamatosan készülnek a megyei, országos tanulmányi 
és sportversenyekre. Félévkor lezajlottak a művészeti tan-
szaki bemutatók. Az általános iskolai tanulók megkapták 
a bizonyítványt, sajnos a diákok egy részénél a szorgalom 
hiánya miatt a félévi eredmények nem megfelelőek. Itt em-
líteném meg, hogy a tárgyi feltételeink jelentősen javultak. 
Szeptemberben a volt szolgálati lakásban korszerű nyelvi 
labort alakítottunk ki. Novemberben egy interaktív táblát 
nyertünk. A tábla értéke 650 ezer forint, használatát most 
tanulják a pedagógusok.

– Végezetül hadd kérdezzem a közeljövő terveiről.
– Az általános iskolában az emelt szintű ének-zene ok-

tatás mellett a közeljövőben szeretnénk bevezetni az emelt 
szintű idegennyelv-oktatást angol és német nyelvből. A 
személyi és tárgyi feltételek adottak, a szülők régóta igény-
lik ezt a képzést. A művészeti oktatásban jelenlegi kínála-
tunkat bővíteni szeretnénk a néptánc tanszakkal. A megyei 
és országos versenyekre még több diákot, növendéket kí-
vánunk benevezni, biztosítani a gyerekeknek a megméret-
tetés lehetőségét és a siker örömét. Terveink között szere-
pel egy könyvtárterem kialakítása, ami olvasóteremként is 
működne. Diákjaink a könyvek kölcsönzése mellett itt is 
készülhetnének a másnapi órákra, igénybe vehetnék a ta-
nuláshoz és a házi feladatok elkészítéséhez az internetet. 
Mindez tanári felügyelet mellett történne. Terveink meg-
valósulására garancia a jól képzett, igényes tantestület, az 
átgondolt, tudatos szakmai munka és az iskolában mű-
ködő Gyermekekért Oktatási–Nevelési Alapítvány anyagi 
támogatása. Elképzeléseink megvalósításához kérjük és re-
méljük a Képviselő-testület segítségét, támogatását.

Dr. Székelyné Opre Mária, oktatási referens

Felhívás
A falugazdász tájékoztatja a termelőket a fogadóórák 
idejéről:
Hétfő: 08.00 – 10.00 óráig Valkó
Hétfő: 10.30 – 12.30 óráig Vácszentlászló
Hétfő: 13.30 – 16.30 óráig Zsámbok
Kedd: 08.00 – 09.30 óráig Nagytarcsa
Kedd: 10.00 – 11.30 óráig Kistarcsa
Kedd: 12.30 – 13.45 óráig Csömör
Kedd: 14.00 – 16.30 óráig Kerepes
Szerda: 08.00 – 09.00 óráig Isaszeg
Szerda: 09.30 – 12.30 óráig Dány
Szerda: 13.30 – 16.30 óráig Kóka
Péntek: 08.00 – 14.00 óráig Gödöllő, Növényvédő 
  Állomás, Kottán S. u. 2.
Kérem, lehetőség szerint a fogadóórák idején reggel 8.15 
óra után hívjanak a 06-30/434-5041 telefonszámon!

Juhász László, falugazdász   
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A Képviselő-testület tudomásul vette a Cigány Kisebbsé-
gi Önkormányzat és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
működéséről szóló tájékoztatót.  

Döntött arról, hogy az I. fokú építésügyi és építés-
hatósági feladatokat továbbra is a Polgármesteri Hivatal 
szervezeti keretében kívánja megoldani, melyhez vállalja a 
szakmai és személyi feltételek biztosítását. 
• A Képviselő-testület két pályázattal kapcsolato-

san hozott döntést. A KEOP-2007.1.2.0. kódszámú 
„szennyvízelvezetés és tisztítás” című pályázat (a GEC-
CO Consulting Kft. számítása alapján vett bruttó 
1 152 116 000 Ft) önerejét – bruttó 172 817 400 Ft-ot 
– a pályázat ütemezésének megfelelően az aktuális 
költségvetési évben biztosítja a hitelfelvétel, illetve saját 
bevétel terhére. Az I. fordulóban pályázható beruházási 
összeg (bruttó 69 127 000 Ft) 15%-os önerejét, bruttó 
10 369 050 Ft-ot az önkormányzat a 2008. évi költ-
ségvetésében a csatorna érdekeltségi hozzájárulások el-
különített számlájáról biztosítja.

�

• Továbbra is részt kíván venni a Testület a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség által a Közép Magyar-
országi Operatív Program keretében a „Közoktatá-
si intézmények beruházásainak támogatására” kiírt 
KMOP-2007.4.6.1/2 kódszámú pályázatán, amely a 
Damjanich János Általános Iskola infrastruktúra fej-
lesztését (felújítás, bővítés, eszközbeszerzés) szolgálja. 
Erre a célra a testület bruttó 27 738 761 Ft pályázati 
önrészt különít el a 2008. évi költségvetés felhalmo-
zási kiadások terhére. A pályázat teljes körű lebonyo-
lítására az egyszerű közbeszerzési eljárásban győztes 
INIS Business Kft.-t bízza meg. 

• Hozzájárult a testület a Gödöllő-Vác térségi Környe-
zetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat részére a Rákos 
patak Isaszeg közigazgatási határain belül történt fel-
újítására vonatkozóan az üzemeltetési engedély kiadá-
sához.

Szilárdi László, 
az Ügyrendi-és Kommunikációs Bizottság elnöke

TájéKozTaTó
Isaszeg Nagyközség önkormányzat Képviselő-testületének 2008. januárban megtartott üléseiről

Korszerűsítés, fejlesztés

�
a vizitdíj visszatérítéséről

A 2006. évi CXV, egészségügyi törvény 7.§ (14) bekezdés értelmében, amennyiben a biztosított nyugtával, számlával 
igazolja, hogy az adott naptári évben háziorvosi ellátásért (ideértve a fogászati alapellátást is), illetve járóbeteg-szakellá-
tásért vizitdíjat már legalább 20–20 alkalommal fizetett, a 20 alkalom feletti ellátások után befizetett – nem emelt össze-
gű – vizitdíjak összegét a lakóhely szerint illetékes önkormányzat jegyzőjénél nyújthatja be. A 4/2007. (I.22.) kormány-
rendelet értelmében felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 2007. évben kiállított számlákkal kapcsolatosan a kérelmet a 
tárgyévet követő 60 napon belül, azaz 2008. február 29-éig lehet benyújtani.

A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban keressék fel az Önkormányzat szociális csoportját.
Ragács Marianna, szociális csoportvezető

Az önkormányzatnak kötelező feladatai közé tartozik az 
ivóvíz ellátás valamint a csatornázás és a szennyvíz ke-
zelése, amit az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
Tv. 8.§-a állapít meg.

Magyarország legnagyobb nagyközségében, ahol a lé-
lekszám folyamatosan növekszik, az önkormányzat már 
8 éve felismerte azt a tényt, hogy a szennyvíztisztítót 
korszerűsíteni és bővíteni szükséges az EU-s igényeknek 
megfelelően. Ezt idáig a pénzszűke valamint a pályázati 
kiírások hiánya megakadályozta.

A közelmúltban felhívás jelent meg a Környezet és 
Energia Operatív Program keretében „Szennyvízelvezetés és 
tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítan-
dó projektek támogatására”.

A pályázat átfogó célja a Környezet és Energia Opera-
tív Program (KEOP) fejlesztési stratégiáján belül a fenn-
tartható településfejlődés környezeti feltételeinek javítása, 
valamint a települési környezet állapotjellemzőinek javítá-
sa. Ezáltal az egészséges, tiszta település megteremtése, a 
lakosság környezeti biztonságának valamint a környezeti 
fenntarthatóságnak a  megteremtése.

Az isaszegi önkormányzat elkötelezett abban, hogy a 
tulajdonában lévő szennyvíztisztító telep környezetterhelő 
hatásait minimalizálja, a környezetszennyezést megelőz-
ze, biztosítva a környezet védelmét. 

A beruházás célja az isaszegi szennyvíztisztító telep 
korszerűsítése, a vízminőség védelme – különös tekin-
tettel a befogadó Rákos patak, mint kisvízfolyás ökoló-
giai állapotának javítására, az infrastrukturális ellátottság 
színvonalának emelésére, korszerű ökológiailag előnyös, 
iszapkezelés-hasznosítás alkalmazásával.

A pályázati kiírásnak megfelelően az önkormányzat a 
Vízmű Kht., Mélyépterv és Gekko Consulting Kft. együtt-
működésével 2008. január 07-én benyújtotta pályázatát 
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési 
Igazgatósága részére.

A kétfordulós pályázat bruttó összege, azaz a szenny-
víztisztító korszerűsítésének és bővítésének bekerülési ér-
téke 1 152 116 000 Ft, amelyből 15%-os önerőt az önkor-
mányzatnak szükséges biztosítani. Reméljük kedvezően 
bírálják el a pályázatot.

Balázs Istvánné, pályázati referens
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Megemlékezés a Don-kanyarban elesettekről
 „Világosság ragyog a sötétben is az igazakra, mert emlékeze-
tük örökre megmarad” (112. zsoltár 4., 6. verse)

Január 12-én este 6 óra-
kor lelkükben sokan mé-
csest gyújtottak a 65 évvel 
ezelőtt elesett és szibériai 
fogságba került magyar 
katonák tiszteletére. Két-
százezer magyar katona 
fagyban, hóban küzdött 
életben maradásáért hasz-
talan, s hagyta maga után 
özvegyeit, árváit.

A Művelődési Otthon 
szervezésében méltóság-
teljes hallgatóság részesült a „Keresztút Oratórium” címû, 
ezer év magyar történelmét bemutató zenés darabban, 
amelyet a történelmi megemlékezéshez illően Kedves Ká-
roly, Pintér Géza, Madlena Gyula és a többiek előadásában 
hallgathattunk meg. A dalban, versben, prózában elénk 
tárt történelmi megemlékezés a 2. világháború gyötrel-
mein és 1956 levert forradalmának és szabadságharcá-
nak tragédiáját felidézve a rendszerváltás koráig vezetett 
el mindannyiunkat. Az alkalomhoz illően az előadást kö-
vetően kezünkbe vett mécsessel vonultunk át az I. és II. 
világháborús emlékműhöz, ahol az Isaszegi Szent Márton 
Lovashagyományőrző Egyesület, a Szőcs Mihály Huszár-
bandérium II. Világháborús Hagyományőrző Egységétől 
és tiszteletadásától körülvéve Nemcsics Kinga népdalénekes 
éneklése után Gulyka József címzetes prépost úr és Bajusz 
Árpád nagytiszteletű úr mondott ünnepi megemlékező be-
szédet és áldást. Illesse szívből jövő köszönet az emlékün-
nep szervezőit és a megemlékezőket.

Bajusz Árpád, református lelkész

álláshirdetés
Isaszeg Nagyközség Önkormányzatának  

Polgármesteri Hivatala jegyzője állást hirdet 

PéNzügyI, gazdálKodásI előadóI 
munkakör betöltésére

Az ellátandó feladat: nem rendszeres jövedelmek bér-
számfejtése, TB-ügyintézés, egészségügyi feladatok el-
látásával kapcsolatos OEP feladatok, pályázatok pénz-
ügyi elszámolása, képviselő-testületi előterjesztések 
készítése, személyi jövedelemadó bevallásával kapcso-
latos feladatok ellátása.
Jelentkezési feltételek:
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• közgazdasági felsőoktatásban szerzett egyetemi 

vagy főiskolai szintű szakképzettség, vagy egye-
temi vagy főiskolai szintű végzettség és pénzügyi, 
számviteli,  felsőfokú szakképesítés.

Előnyt jelent a közigazgatási gyakorlat.
a jelentkezéshez csatolni kell:
• a szakmai tevékenységet is bemutató részletes ön-

életrajzot,
• az iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó 

okmányok másolatát,
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bi-

zonyítványt.
A besorolás, bérezés és egyéb juttatások megállapítása, 
valamint a 6 hónap próbaidő kikötése, a köztisztviselők 
jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. tv. alap-
ján, valamint a helyi közszolgálati szabályzat szerint 
történik.

Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban (2117 Isa-
szeg, Rákóczi utca 45.) Csóry Józsefné humánpolitikai 
referensnél lehet, 2008. február 15-ig. 

Felnőttek oktatása
a Damjanich jános általános Iskolában

2008. január 16-án és 18-án fel-
nőtt tanulóink nagy izgalommal 
készültek a félévi vizsgáikra. A 
vizsgák írásban és szóban történ-
tek. Tizenhat tanulónk tett ered-
ményes vizsgát. Van, aki több 

osztály tantárgyaiból is sikeresen vizsgázott. Tanulóink 
között 50 év feletti anyuka is van, akinek felnőtt korú 
két fia a felsőseink között tanul. Kiemelkedő teljesítményt 
értek el Vidák Renáta, Verseczki Zsolt és Rafael Róbert. Mun-
kájukhoz további szorgalmat, kitartást kívánunk.

Nevelőinknek is további sikeres munkát kívánunk. 
Számukra a legnagyobb öröm, hogy látják a rájuk bízott 
felnőttek szellemi gyarapodását. Szeretnénk elérni, hogy a 
8. osztály elvégzése után szakképesítés megszerzéséhez is 
legyen kedvük és lehetőségük tanulóinknak.

Koháry Orsolya, igazgató

A Hatvani Városi Művelődési Központ és Könyvtár  
és a Moldvay Győző Galéria 

a jubileumi, X. Kortárs Egyházművészeti Kiállítás céljából,  
a Biblia Évében 

képzőművészeti pályázatot hirdet,  
melynek témája 

a SZERETETHIMNUSZ (1 Kor, 13). 
Alkotónként két műalkotás nyújtható be, különböző technikai 

megoldásokkal, műfaji korlátozás nélkül. 

Beküldési vagy beadási határidő: 2008. május 13-17. között  
a Moldvay Győző Galériában 

(Hatvan, Hatvanas u. 2. Tel.: +36/37/341-796)

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 
2008. évi pályázatairól, melyek  

beadási határideje április 15. 
a www.udulesicsekk.hu és a www.isaszeg.hu 

honlapon lehet tájékozódni.



A Dózsa György Művelődési Otthon programja
Tervezett programkínálat
Február 2. 8.00–12.00: Babaruha börze. Jelentkezés: Laci 

Anna (20/391-6683)
Február 16. 15.00: Farsangi játszóház kézműves foglal-

kozással.
 18.00–22.00: Tini buli.
Rendezvények, melyeknek helyet adunk:
Február 1.: A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény alsó tagozatos farsangi 
bálja.

Február 2.: A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény felső tagozatos farsangi 
bálja.    

Február 23.: Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének farsangi 
bálja.

Szolgáltatások:
Február 4. 18.00: KRESZ tanfolyam: jelentkezés és tájé-

koztatás.
Keddenként 10.00-tól 12.00-ig és csütörtökönként 18.00-tól 

20.00-ig: T-kábel ügyfélszolgálat.
Kiállítások:
Január 31-től:  IV. Benedek Elek meseillusztrációs kiállítás 

a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény szervezésében.

Márciusi előzetes:
Március 3-7.: Óvodás hét – interaktív foglalkozások a 

község óvodásai részére. 
Március 8.: Nőnapi bál.

Március 14.: Tavaszköszöntő fáklyás felvonulás.
Március 15.: Községi ünnepség a Szoborhegyen.
Március 22.: Húsvéti készülődés – kézműves délután a 

Húsvét jegyében.
Március 28.: „Tavaszi ébredés” Egészségnap – egész napos 

rendezvény az egészséges életmód jegyében szűrővizs-
gálatokkal, véradással, előadásokkal és bemutatókkal.

Új tanfolyamok, melyekre szeretettel várjuk  
az érdeklődőket:
• Társastánc tanfolyam felnőtteknek csütörtökönként 

19.30–21.00-ig. Standard és latin-amerikai táncok tanítá-
sa. Oktató: Vojt Zsanett.

• Gyöngyfűzés.
• Baba-mama klub.
• Zenebölcsi (6 hónapostól 3 éves korig, minimum 10 fôvel) 

Orosz Csaba zenetanárral, heti 1 alkalommal. Jelentkezé-
süket várjuk a Dózsa György Mûvelôdési Otthonban.

• Tipegő-topogó babáknak, mamáknak Benedek Krisz-
tina néptáncpedagógussal – ölbéli mondókák, népi já-
tékok, dalok és táncok tanítása. (Minimum 15 fővel, 
részvételi díj: 700 Ft 1 felnőtt + 1 gyerek/alkalom, 900 
Ft 1 felnőtt + 2 gyerek/alkalom. Jelentkezésüket vár-
juk a Dózsa György Művelődési Otthonban.)

Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklôdni a Mûvelôdési 
Otthon irodájában a 28/582-055 vagy a 28/582-056 telefonszá-
mon, az isaszegmuvotthon@citromail.hu címen valamint a www.
dozsamuvotthon.atw.hu weboldalon is lehet.

A programok változtatásának jogát fenntartjuk!

Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete – elérhetôségek
Név Hivatali mobil e-mail cím Választókerület 

Hatvani Miklós 28/583-105 polgarmester@isaszeg.hu 2.

Pénzes János 28/583-105 penzes.janos@isaszeg.hu 7.

Everling Róbert 28/583-105 everling.robert@isaszeg.hu Lista alapján: MSZP

Barabás István 70/456-6978 biisaszeg@freemail.hu 9.

Barkóczi Balázs 70/456-6975 barkóczib@isaszeg.hu 6.

Borók Károly 70/456-6973 borokkaroly@isaszeg.hu Lista alapján: Április 6. Kör

Farkas István 70/337-3615 istvan.farkas@invitel.hu Lista alapján: 
Isaszegi Polgári Kör

Ifj. Hajdú Sándor 70/456-6971 hajdusandor@isaszeg.hu Lista alapján: MSZP

Klincsek Attila 70/334-6401 eisafe@vipmail.hu Lista alapján: Függ. Képv. Szöv. 
Centrum Magyarországért

Dr. Kocsis László 70/337-3615 l.kocsisdr@freemail.hu Lista alapján: 
Isaszegi Polgári Kör

Kovácsné Halomházi Zsuzsanna 70-456-6979 halomhazi@isaszeg.hu Lista alapján: Április 6. Kör

Kurunczi Istvánné Kőrösi Erzsébet 70/456-6981 korosi.erzsi@freemail.hu 3.

Könczöl Gábor 70/456-6976 konczolgabor@isaszeg.hu 1.

Magyari Oszkár 70/456-6972 magyarioszkar@fotnet.hu 10.

Markel István 70/387-2692 lekram@freemail.hu 8.

Szilárdi László 70/387-2696 lszilardi@freemail.hu 4.

Turányi Lászlóné 70/459-2931 turanyine@isaszeg.hu 5.
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Anyakönyvi hírek
a 2007. 12. 15–2008. 01. 15. közötti időszak eseményeiről

Születések:
Antal Gergely  Gyöngyvirág utca 23.
Horváth Bianka Kincső  Liget tér 1.
Bársony Adrienn  Pozsonyi utca 9.
Rafael Barbara  Május 1. utca 64.
Braun Áron  Erkel Ferenc utca 16.
Darányi Diána  Táncsics Mihály utca 17.
Rostás Félix Olivér  Béke utca 77.

Házasságkötések:
Törő Gyula és Tóth Borbála
Bukodi Mária és Pénzes Tamás László

Az örömteli családi eseményekhez szeretettel gratulálunk!
Halálesetek:

Bajar István (48 éves) Béke utca 22.
Szabó Imre (52 éves) Béke utca 39.
Novák István (83 éves)  Akácfa utca 14.
Toró Dénes (78 éves)  Április 6. utca 42.
Tihon István (79 éves)  Jókai utca 3.
Onodi Lajos (70 éves)  Wesselényi utca 2.
Veress Mihályné Farkas Mária (64 éves)
 Dózsa György utca 15.
Pálfalvai József (69 éves) Bercsényi utca 12.
Takács Andorné Skultéti Irén (52 éves)
 Báthori utca 13.
Ihász Sándor (73 éves)  Báthori utca 3.
Lehel Pálné Jedlicska Julianna (74 éves)
 Tompa Mihály utca 11.

Csóry Józsefné, anyakönyvvezető
Köszönetnyilvánítás:
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki Tihon Veronikát, test-
vérünket, nagynénénket utolsó földi útján elkísérte, sírjára vi-
rágot helyezett, a család gyászában osztozott.

Veress Mihály és családja
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki Barkóczi Mártont, 
testvéremet utolsó földi útján elkísérte, sírjára virágot helye-
zett, a család gyászában osztozott.

Barkóczi Ferenc és családja
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki Veress Mihálynét, há-
zastársamat, édesanyánkat utolsó földi útján elkísérte, sírjá-
ra virágot helyezett, a család gyászában osztozott.

Férje, gyermekei, családja
Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, akik férjemet, Pálfalvi 
Józsefet utolsó földi útjára elkísérték, sírjára virágot helyez-
tek, és gyászunkban osztoztak.

Felesége, lányai, fia és az egész család

Hétközi és hétvégi összevont ügyeletek
Február 

01.  Dr. Eszlári Egon
02–03. Dr. Horváth Anna
04.  Dr. Kürti Orsolya
05. Dr. Kürti József
06. Dr. Eszlári Egon
07. Dr. Tordai Gábor
08. Dr. Kürti Orsolya
09–10. Dr. Eszlári Egon
11.  Dr. Kürti Orsolya
12.  Dr. Kürti József
13.  Dr. Eszlári Egon
14.  Dr. Tordai Gábor
15.  Dr. Kürti József
16–17.  Dr. Tordai Gábor
18. Dr. Kürti Orsolya
19.  Dr. Kürti József
20.  Dr. Horváth Anna
21. Dr. Tordai Gábor
22. Dr. Horváth Anna
23–24. Dr. Kürti József
25.  Dr. Kürti Orsolya
26. Dr. Kürti József
27. Dr. Eszlári Egon
28. Dr. Tordai Gábor
29. Dr. Tordai Gábor

Március 
01–02. Dr. Kürti Orsolya
03.  Dr. Kürti Orsolya
04. Dr. Kürti József
05. Dr. Eszlári Egon
06. Dr. Tordai Gábor
07. Dr. Eszlári Egon
08–09. Dr. Horváth Anna

Dr. Eszlári Egon: Hunyadi u. 19. Telefon: 493-288 
Dr. Horváth Anna: Botond u. 7. Telefon: 493-250, 
Mobil: 30/591-7086
Dr. Tordai Gábor: Aulich u. 3. Telefon: 493-302
Dr. Kürti József: Csata u. 2. Telefon: 495-238
Dr. Kürti Orsolya: Csata u. 2.Telefon: 495-238

A hétközi ügyelet 1530-kor kezdődik és másnap reggel 
730-ig tart, kivéve pénteken, amikor 1200-kor kezdődik és 
szombat reggel 730-ig tart. 
A hétvégi ügyelet szombat 730-tól hétfő 730-ig tart.
A HéTKözi és HéTvéGi üGyElET TElEfOnszámA: 
06-70/387-2685
Délutáni rendelés a mindenkori ügyeletes rendelőjében 
1630–1730-ig.

A mentõk ingyenes hívószáma: 104.
Mobiltelefonról való hívás esetén: 28/420-844

A gyógyszertárak nyitvatartási ideje szombat és vasár-
nap:
EzüsTKEHEly Patika: páros héten 8–12-ig.
liGET Patika: páratlan héten 8–12-ig.

Állatorvosi ügyeleti szolgálat 2008. február hónapban
 
II. 02–03.  Dr. Rédling Tibor  
 Kistarcsa, Váci M. u. 2. 30/966-8415

II. 09–10. Dr. Sági László 
 Pécel, Tarcsai u. 16. 30/940-4313
II. 16–17. Dr. Nagy Noémi 
 Kistarcsa, Malom u. 2. 20/770-3293
II. 23–24. Dr. Kadocsa Emese 
 Pécel, Kálvin tér 6. 30/986-2643
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Az isAszegi FAlumúzeum és Az 
isAszegi TermészeTbAráT Klub

szeretettel meghívja Önt és kedves családját

 a „Múzeumi esték” sorozatának  
következő programjára,

 az írországi vetítettképes élménybeszámolóra 
2008. február 16-án (szombat) délután 16 órára

a Falumúzeumba.

Előadó: Notter Béla, 
a Pest Megyei Természetbarát Szövetség elnöke 

Információ: Falumúzeum, 2117 Isaszeg, Madách I. u. 15.
Telefon: 28/582-281, e-mail: ihgy@pmmi.hu

Természetbarát szövetségek elnöki találkozója
A kelet-magyarországi megyék és régiók természetbarát 
szövetségeinek elnöki találkozóját az idén január 12–13-
án Isaszegen tartottuk. A találkozó keretén belül meglá-
togattuk a Falumúzeumot, az Öregtemplomot, a Zsidó-
temetőt és a ’48-as emlékművet.

E műemléki sétán Szmolicza József szakszerű és lelkes 
kalauzunk volt. A Zsidótemetőben Tóth Ottó várt bennün-
ket és mutatta be szívélyesen a temetőt. 6 órakor Hatvani 
Miklós polgármester úr, Everling Róbert alpolgármester úr, 
Klincsek Attila és Barabás István képviselő urak is megtisz-
telték találkozónkat. 

Polgármester úr ismertette Isaszeg múltját, jelenlegi 
helyzetét, de még inkább a jövőbeni elképzelésekről beszélt 
nagy lelkesedéssel. Sok egyéb elfoglaltsága mellett is egy 
órát töltött köztünk, nem protokollárisan, hanem tényle-
ges témák felvetése és feleletek jegyében zajlott. A turisz-
tikai koncepció kialakításához kérdéseket tett fel találko-
zónk résztvevőinek, akik segítőkészségükről biztosították 
a polgármester urat (és nemcsak udvariasságból, hanem 
a természetjárás, a turisztika fellendítése iránti elkötele-
zettségünkből fakadóan). A különböző témákhoz gyors 
névjegykártya-cserékkel találta meg ki-ki a saját emberét. 
A részünkre feltálalt hidegtálak mellett is sokáig folyta-
tódott az eszmecsere az alpolgármesterrel és a képviselő 
urakkal. Tanácskozásunkat ezután szombat késő éjjelig, 
és vasárnap három óráig folytattuk.

A résztvevőket megfogta Isaszeg szépsége, a velük ta-
lálkozó emberek közvetlensége és úgy távoztak, hogy köz-
ségünk jó hírét terjesztik saját megyéjükben, régiójukban. 

Találkozónk megrendezéséhez az alábbi szervezetektől 
kaptunk segítséget, melyet a Pest Megyei Természetbarát 
Szövetség nevében ezúttal is megköszönök: 
• Isaszeg Nagyközség Önkormányzata, 
• Gábor Dénes Számítástechnikai és Informatikai Okta-

tóközpont Alapítvány, 
• Falumúzeum, 
• Dózsa György Művelődési Otthon.

Notter Béla, elnök

Mozilátogatást nyertünk!
 

Iskolánkból, a Klapka György Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészetoktatási Intézményből négy tanuló jelentke-
zett egy országos pályázatra, ahol mozilátogatást lehetett 
nyerni az „Egon és Dönci” című magyar animációs filmre, 
a Lurdy Házba.

Az 5. a osztályból Kövesdi Eszter, Palaga Nikolett és Raj-
ta Fanni, a 6.a-ból Rácz Eszter fogalmazással pályázott. 
Azt kellett megírniuk, hogyha találkoznának Egonnal, az 
űrlénnyel, mit mutatnának be a világról neki.

Munkájuk remekül sikerült, ez a két osztály számára 
ingyenes belépőt eredményezett. A film nagyon tetszett, 
sokat nevettünk rajta. Köszönjük lányok, büszkék va-
gyunk rátok!

Farkas Bence, 5. a osztályos tanuló

óvjuk, védjük településünket!
Sajnálatos módon elszaporodott településünkön a ron-
gálások száma. Így például a vasúti aluljáró világításá-
nak tönkretétele, az utcanévjelző táblák elhajtogatása, 
letörése, az emlékművek, szobrok széttörése.

Az elkövetők nem gondolnak arra, hogy a rongá-
lás helyrehozatalát az isaszegi polgárok pénzéből, a be-
fizetett adókból és az elkövetők adójának befizetéséből 
finanszírozza az önkormányzat.

Biztos vagyok abban, hogy a vandálok száma ki-
sebb, mint a jó érzésű polgároké. Fogjunk össze, és 
próbáljuk megakadályozni a vandál pusztítást. Ha lá-
tunk, tapasztalunk ilyen eseteket, hívjuk fel a rendet-
lenkedők, rongálók figyelmét, hogy törvénybe ütköző 
dolgot követnek el, amiért vállalniuk kell a felelőssé-
get. Óvni, szépíteni kellene településünket és vigyázni 
a meglévő értékeinket! Beadott pályázatunk eredmé-
nyeképpen ebben az évben Isaszeg valószínűleg városi 
rangot kap. Mutassuk meg, hogy méltóak vagyunk 
erre a címre!

Értékeink megóvása érdekében szeretném felhívni 
polgártársaink figyelmét, és kérni segítségüket a prob-
léma közös megoldásához. Várom ötleteiket, javaslata-
ikat személyesen a Csata Vendéglő melletti lottózóban, 
vagy a 06-70/456-6976-os telefonszámon.

Könczöl Gábor, képviselő
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1. Az év elején végeztünk egy összeírást arra vonat-
kozólag, hány cigány származású lakos van Isaszegen, 
milyen a lakások komfortfokozata, körülbelül hány em-
bernek nincs meg a nyolc általános iskolai végzettsége, 
hányan laknak illetve mennyi család lakik egy lakásban, 
stb. Mindent összevetve lehangolóak az adatok. A felmérés 
során és a családoknál való megjelenésünkkor derült ki, 
hogy bizony elenyésző azon családok, illetve lakások szá-
ma, amely rendelkezik például angolvécével.

2. Kézzel írt kérelmeket adtunk be a szociális bizott-
ságnak, miszerint azok, akiknél nincs a lakásban angol-
vécé, szeretnének hozzájutni. Ennek érdekében pályázatot 
is nyújtottunk be, eredmény nélkül.

3. Ügyfélszolgálatot kezdeményeztünk, melyet kilenc 
alkalommal tartottunk a gazadaköri iskola épületében. 
Kevés sikerrel. (Előfordulhat hogy e sikertelenség annak 
is betudható, hogy még most, egy év elteltével sincs ön-
kormányzatunknak saját irodahelyisége.)

4. Minden kínálkozó lehetőséget kihasználtunk arra, 
hogy üléseket tartsunk – vagy rendkívüli ülés formájában 
vagy csak a rendszeres havi ülés céljából. Tartottunk köz-
meghallgatást is. Tavaly tavasszal elköltözött Isaszegről 
egyik képviselőtársunk, így csonka lett a kisebbségi ön-
kormányzatunk. A ma érvényben lévő törvények nem te-
szik lehetővé a hiánypótlást, pedig lenne jelentkező.

5. Több alkalommal vettünk részt a nagy önkormány-
zati üléseken is.

6. 2007 évben nem egy pályázatot adtunk be. Ezek ér-
dekében munkálkodtunk, sajnos eredménytelenül.

7. Három Pest megyei cigány kisebbségi önkormány-
zattal tavaly év eleje óta tartjuk a kapcsolatot. Értesítjük 
egymást a különböző lehetőségekről, ezáltal jó a kapcsola-
tunk. Együttműködési keretszerződést kötöttünk Valkó, 
Csörög és Isaszeg cigány önkormányzatával a kultúra és 
a tanulás terén megvalósítható információcseréről, vala-
mint hogy a három település összefogva egy havilapot 
adna ki a romák részére. Kezdeményeztük a Pest megyei 
cigány kisebbségi önkormányzatok társulását, amely el-
akadt, és már egy éve húzódik.

8. Együttműködési megállapodásokat kötöttünk az 
isaszegi óvódákkal és iskolákkal, melynek célja hogy fi-
gyelemmel kísérhessük az intézményekben tanuló roma 
származású gyerekeket. Probléma esetén kapcsolatba lé-
pünk a szülőkkel. Az iskola illetve óvoda kérésére felke-
restük azon gyerekek szüleit több alkalommal, akik nem 
járnak rendszeresen óvodába vagy az iskolába. Ígéreteket 
kaptunk a szülőktől, amit remélünk, hogy az elkövetke-
zendőkben is betartanak.

9. Több alkalommal jártunk a Damjanich János Álta-
lános Iskola igazgatóhelyettesével azoknál a családoknál, 
amelyekben olyan emberek élnek, akiknek nincs meg a 
nyolc osztályos végzettségük. Toboroztuk azokat az em-
bereket, akik hajlandóságot mutattak arra, hogy befejez-
zék az általános iskolát. Szeptember hónapban el is kezd-
ték a tanulást ezek a felnőttek, húsz feletti létszámmal.

10. A isaszegi ESE képviselőjével többször felkerestük 
az olyan családokat, ahol fogyatékos vagy tartósan beteg 
gyerek illetve felnőtt él a családban. Felhívtuk a figyelmü-

ket arra, hogy vegyék igénybe az ESE szolgáltatását. Le-
hetőségük nyílik arra, hogy naponta látogatva a segítő 
házat a betegségének megfelelő gondozásban és foglalko-
zásban részesülhessen a beteg. Az ESE segítségével illetve 
szervezésében el tudtunk vinni roma gyerekeket a Főváro-
si Nagycirkuszba továbbá az Állatkertbe is.

11. A Péceli ESE meghívására előadást tartottunk 2007 
tavaszán. Bemutattuk a cigány kultúrát, szokásokat va-
lamint hogy hányfajta cigány él Isaszegen. Továbbá fel-
soroltunk roma származású ismert embereket. Előadtunk 
verseket, zenéltünk is az idős emberek szórakoztatására.

12. A Benkovics utca páratlan oldalán lakók kérel-
meket adtak be a polgármester úrnak arra vonatkozólag, 
hogy a lakások mögötti parlagon fekvő területek bizonyos 
részét megvásárolnák zöldségtermelés céljából. E kérelmek 
továbbítását magunkra vállaltuk, de ez ügyben még nem 
történt előrehaladás.

13. A tavalyi év folyamán különböző előadásokon, 
konferenciákon vettünk részt több alkalommal. Az elő-
adások általában a szociális helyzetről, a munkanélküli-
ség enyhítéséről szóltak. Egy alkalommal mi is tartottunk 
előadást olyan embereknek, akik – az általuk választott 
tanfolyam elvégzése után – ezeken a területeken fognak 
tevékenykedni.

14. Június hónapban megtartottuk az első isaszegi 
romanapot. Ez az esemény a szervezésen túl is rengeteg 
munkával járt. Nem hiába: jól sikerült! Több Pest megyei 
település rendezett, az isaszegi romanap hatására saját ro-
manapot, amelyeken felléptek Isaszegről az aerobikos lá-
nyaink és mások.

15. Megtartottuk a roma Mikulás és karácsonyi össze-
vont ünnepélyt, ez alkalomból az isaszegi roma származá-
sú gyerekek egy újdonságot mutattak be a cigány kisebb-
ségi önkormányzat finanszírozásával: cigány betlehemest 
tanított be a gyerekeknek egy táncművész koreográfus.

16. Költségvetési tervezetet készítettünk a 2008-as 
évre vonatkozólag.

Váradi Attiláné, CKÖ képviselő

a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi munkájáról

Felhívás közcélú adakozásra
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek Szociális és Egészségügyi Bizottsága úgy határozott, 
hogy a 2008. március 1-jén bevonásra kerülő egy- és két-
forintos érmékből gyűjtést indít. Az adományt a lakosság 
közreműködésével játszótér-fejlesztésére szeretné fordíta-
ni. A településen több ponton is kihelyezésre kerültek a 
gyűjtőládák, nevezetesen: Bakterház, Grznár Húsbolt (Rá-
kóczi u. 3.), a Péceli Takarékszövetkezet isaszegi fiókja, Li-
get Patika, Erzsike Virág- és Ajándékbolt (Kossuth Lajos u. 
161.), Áfész–Coop élelmiszerüzlet (Dózsa György u. 55.), 
Zöld-fillér ABC (Kossuth Lajos u.) és Zöld ABC (Aulich u.)

A Szociális és Egészségügyi Bizottság megköszöni az 
eddig felajánlott érméket, egyúttal kéri a lakosság további 
közreműködését.

Ifj. Hajdú Sándor, 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
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a szemétszállítási díjról  
– mindannyiunk figyelmébe!

Köztudott, hogy a település területén szemétszállítással az 
ASA Magyarország Kft. foglalkozik, a lakosok pedig a sze-
métszállítási díjat a társaság számlájára fizetik.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tör-
vény szerint a keletkezett díjhátralék rendezésére a tár-
saság felszólítja a hátralékost, eredménytelen felszólítás 
esetén azt adók módjára behajtandó köztartozásként a 
települési önkormányzat Adóhatóságának mutatja ki. Az 
Adóhatóság köteles a megkeresés szerint a díjhátralékot 
behajtani és a társaság számlájára átutalni. 

Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy a jogszabály szerint a 
társaság a díjhátralékhoz felszámítja a felszólító levél költ-
ségét, amely megnöveli a hátralék összegét. 

Az önkormányzat Adóhatósága az adózás rendjéről 
szóló 2003. XCII. Törvény alapján köteles a végrehajtási 
eljárást lefolytatni. Az eljárás menete: felszólító levél ki-
küldése, munkabérletiltás, ingófoglalás.  A végrehajtásnak 
költségei merülnek fel, melyet az adózónak kell viselni. A 
minimális végrehajtási költség 5 000 Ft. Látható, hogy ez 
is növeli a díjhátralékot, esetenként akár meg is dupláz-
hatja. 

Sajnos a hátralék összege olyan mértékben megnöve-
kedett, hogy a társaság vezetése annak érdekében, hogy a 
veszteségeit pótolja, a szemétszállítási díj növelésében gon-
dolkodik. 

Kérjük azokat a lakosokat, akiket érint az ügy, teljesít-
sék állampolgári kötelezettségüket, mert ellenkező esetben 
a becsülettel, határidőben fizetőket fogja sújtani a díjeme-
lés, amely méltánytalan lenne. Mindnyájunk érdeke, hogy 
a szemétszállítási díj ne növekedjen! Kérjük, hogy akinek 
díjhátraléka van, az rendezze adósságát a szolgáltatónál. 

Mivel az ügy Isaszeg egész lakosságát érintheti, így fo-
lyamatosan tájékoztatjuk Önöket a díjhátralék befizetésé-
nek helyzetéről. 

Csák Alajosné, csoportvezető
Dr. Molnár Éva, jegyző 

a közterület használatáról
Településünk közterületeivel kapcsolatosan a közelmúlt-
ban is számos probléma merült fel. A közterületek képe 
jelentősen befolyásolja az Isaszegről alkotott összképet, és 
nem utolsó sorban a helyi lakosság közérzetére is ráha-
tással van.

Először is tisztázni szükséges, hogy azon felül, hogy a 
közterületek gondozása, karbantartása alapvetően, mint a 
terület tulajdonosának, az önkormányzatnak a feladata, 
tudomásul kell venni, hogy a közterület gondozása nem-
csak kizárólag az önkormányzat feladata, hanem igen lé-
nyeges hányadban az ingatlantulajdonosok felelőssége is. 
A jelentősebb közterületek, közparkok gondozása termé-
szetéből adódóan az önkormányzat feladata, azonban a 
megóvása már mindannyiunk közös felelőssége.

Az ingatlantulajdonosok feladata például az ingatla-
nuk előtt lévő csapadékvíz-elvezető illetve szikkasztóárok 
állagának megóvása, beleértve az esetleges tisztítást és fű-
nyírást továbbá azt is, hogy önhatalmúan nem torlaszol-
juk el a csapadékvíz-elvezető árkot – esetleg elárasztva egy  
nagyobb esőzés alkalmával a szomszédos ingatlanokat. Fi-
gyelembe kell venni azt is, hogy az ingatlanok előtti, köz-
területen történő bárminemű változtatás csak a közterület 
tulajdonosának, pl. az önkormányzatnak vagy közútke-
zelőnek a jóváhagyásával lehetséges. Azért is indokolt ez 
a jóváhagyás, mivel az ingatlantulajdonosok nem lehet-
nek a birtokában olyan információknak, mint például egy 
tervbe vett önkormányzati beruházás keretében megépülő 
új út és annak kiegészítő műtárgyai (csapadékvíz-elvezető 
vagy szikkasztóárok helye, járdaépítés helye és kialakítá-
sa, közművezetékek fektetése), amely például az ingatlan-
tulajdonos által már igényesen kivitelezett és jelentős költ-
ségekkel járó gépkocsi-behajtó, parkoló teljes elbontását 
is eredményezheti. Az engedély nélkül végzett közterületi 
munkák azért is problémákat eredményezhetnek, mivel a 
közterület tulajdonosa a kártérítés teljes körű kizárásával 
kötelezheti az ingatlantulajdonost az engedély nélkül vég-
zett beavatkozás eredeti állapotba történő visszaállítására, 
végső esetben az ingatlantulajdonos költségére a vissza-
állítást elvégezheti.

Ugyancsak jellemző problémát okoz a közterületeken 
tárolt építőanyag. Örömteli, hogy a településen kiadott 

építési engedélyek 
száma egyre növek-
vő tendenciát mu-
tat, azonban az épí-
tési engedélyeken is 
minden esetben ki-
kötésként az építtető 

tudomására hozzuk, hogy a közterületen tárolt anyagok 
esetében közterület-foglalási engedélyt kell kérni. Az ön-
kormányzat hatályos, 25/2003. (X. 21.) számú, a köz-
területekkel kapcsolatos rendelete alapján ilyen esetekben 
közterület-foglalási engedély kérése kötelező. Senkinek 
sem hiányzik, hogy a drága pénzen megvásárolt építő-
anyagát egy a közterületen munkát végző gép sittként 
elszállítsa. A rendelet a honlapon hozzáférhető, mindenki-
nek javasoljuk az áttanulmányozását és betartását.

Megemlítjük, hogy az engedély nélküli közterület-hasz-
nálat és a közterületen engedély nélkül végzett munkák je-
lentős bírságot vonhatnak maguk után, amely elérheti a 
rendeletben foglalt közterület-használati díj többszörösét 
is. Kérjük az együttműködésüket, hogy a település köz-
területei rendezettek és problémamentesen üzemeltethetők 
legyenek.

Padányi József, 
építési és beruházási osztályvezető
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KÖzLEMéNY
Az „Alapítvány a Dányi Iskolásokért” az 1996. évi 
CXXVI. törvény 6.§ (3) bekezdés rendelkezésének meg-
felelően ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, és értesíti 
támogatóit, hogy a 2006. évi személyi jövedelemadó 
civil szervezeteknek felajánlott 1%-aiból az adóhatóság 
167 750 Ft összeget utalt át. Ezt a bevételt, az alapító 
okiratunknak megfelelően, az alábbi tevékenységekre 
fordítottuk:
• Tornaszerek vásárlása  

(röplabda, kézilabda, tollaslabda  
szett, gumilabda, teremfoci, futball,  
elliptikus trainer):  124 229,– Ft

• Osztálykirándulás költségeihez  
hozzájárulás: 4 000,– Ft

• Tartalékolt összeg: 39 521,– Ft
Összesen:	 167	750,–	Ft	

A támogatást ezúton is köszönjük!
Kérjük, továbbra is támogassák alapítványunkat!
Adószám: 18670691-1-13
Bankszámlaszám: 65900217-13101936

Az alapítvány kuratóriuma

Farsangi zenés est
a Csata Vendéglôben
2008. február 16-án.

Asztalfoglalás a 28/582-371-es telefonszámon.
�

Családi és céges rendezvények lebonyolítása,
À la Carte ételek és pizzák házhoz szállítása.

�
FEBRUÁRI AKCIÓ: Minden 30 cm-es  

pizzához üdítôitalt adunk ajándékba!

�
Melegétkezési utalványt és üdülési csekket is elfogadunk!

HARCMŰVÉSZETI KLUB
alapításához tagokat keresek

AlApíTó TAGoKnAK 
KiEMElT KEdVEzMÉnyEK!

	A	tagság	feltétele:	• betöltött, 18. életév
  • büntetlen előélet
  • becsületes, józan életvitel
	 Információ:		 Nagy Csaba, 06-30/543-7578
	 Cím:		 Isaszeg, Nagy Sándor u. 38.
	 Edzések:		 Hétfő, szerda: 18.30–20.00

www.dzsindo.hu

HELYBEN ISASZEGEN 

AUTÓS ISKOLA 
Korrekt elméleti és gyakorlati képzéssel 

„Sm”,  „A1”, „A”, „B” kategóriákban indít tanfolyamot 

Február 21-én (csütörtökön)
a Damjanich J. Ált. Iskolában  

17.00 órai kezdettel!
(Isaszeg, Madách I. u. 1.) 

ÖNNEK NEM JELENTHET GONDOT A SZÁMÍTÓGÉPES KRESZ VIZSGA!

MI FELKÉSZÍTJÜK!
Jelentkezni lehet:

A helyszínen a tanfolyam indításakor, valamint

Fekete Gábor oktatónál • Tel.: 20/325-8865
Palaga Mariann szervezônél • Tel.: 28/494-550, 30/285-0757

Isaszeg, Ady E. u. 13.
www.bagband.hu

T

Az Bag Band Bt. AKKREDITÁLT

Nyilv. szám: 13-0386-04 Akkr. lajstromszám: 1245

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 

2008. február 4-én 18 órakor. 
Helyszín: Isaszeg, Mûvelôdési Otthon.

Felvilágosítás és részletes információ: 
Kôrösi József szakoktatónál a 06/20-966-1439

   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!

Eladó ingatlanokat keresünk 
Isaszegen és környékén.


