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önkormányzati tájékoztató

Kellemes húsvéti ünnepet kívánunk  
minden kedves olvasónknak!

Télbúcsúztatás, tavaszköszöntés

Március 14-én városunkban a hagyományos programokkal – kézmûves fog-
lalkozással, télûzô fáklyás felvonulással, kiszebaba égetéssel – köszönthette a 
tavaszt a programokon résztvevôk apraja-nagyja a mûvelôdési otthon szerve-
zésében. A felvonulás a múzeumtól a Polgármesteri Hivatal udvarára vezetett, 
ahol a hûvös estén jólesett a máglya körül melegedni, táncolni, forralt bort, teát 
inni. A talpalávaló muzsikaszó hallatán a néptáncosaink csodálatos programjá-
ban gyönyörködve, igazi jó hangulatban töltötték a résztvevôk együtt az estét. 
Bizonyítsa ezt a következô képsor is. (oprem)

Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam, 
Tündérország kiskertjébôl rózsavizet hoztam. 
Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja, 
Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa. 
Az illatos rózsavíztôl megnônek a lányok, 
Zsebemben is elférnek a piros tojások.
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A lap kiadója az LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Szilárdi László. Szerkesztô: dr. Székelyné Opre Mária. 
Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea.
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A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva. 

Hirdetésfelvétel a 70/387-2694 telefonszámon vagy a szekely.opremaria@gmail.com e-mail címen minden hónap 20-áig.

Választási tájékoztatás Szavazókörök címei Isaszegen

Ûj munkahelyek  
teremtéséért

A Gödöllôi Kistérség foglalkoztatási szintjének fejlesztését, a 
képzések munkaerôpiaci igényekhez történô igazítását tûzte 
ki célul az a kezdeményezés, amelyet 2010. március 9-én 
mutattak be Gödöllôn, az Erzsébet Királyné Szállodában saj-
tótájékoztató keretében. A Gödöllôi Kistérség Foglalkoztatási 
Paktum partneri együttmûködést szeretne kialakítani a mun-
kaerôpiac különbözô szereplôi – munkaadók, munkavállalók, 
önkormányzatok, képzô intézmények, civil szervezetek, vala-
mint a munkaügyi központ – között a térség foglalkoztatási 
és gazdasági helyzetének a fejlesztése céljából. A foglalkoz-
tatási partnerség nyitott együttmûködési forma, bármelyik 
szervezet csatlakozására bármikor lehetôséget ad. 

A Paktum rövid távú hatása, hogy a munkavállalók a tér-
ségi helyzetfeltárást követôen olyan képzési, továbbképzési 
programokban vehetnek részt, amelyek a helyi munkaerô-
piaci igényekre épülnek. Hosszú távú hatása a foglalkoztatási 
kereslet – kínálat összehangolása, amelynek révén növekszik 
a lakosság elhelyezkedési esélye a kistérségben. Emellett a 
cégek és a képzô intézmények között létrejövô együttmûkö-
dések hatására a hiányszakmák vonzóvá válhatnak a fiatalok 
számára. A lakosságot a projekt során állásbörzékkel várják a 
késôbbiek során, és két foglalkoztatási fórum is megvalósí-
tásra kerül.

Reméljük, hogy a program elôsegíti új munkaalkalmak lé-
tesítését, és növeli térségünk tôkevonzó képességét.

dr. Székelyné Opre Mária

1. számú szavazókör: 
Polgármesteri Hivatal, Rákóczi utca 45.

 (Településszintû szavazáshoz és igazolással történô 
szavazásra kijelölt szavazókör)

2. számú szavazókör: 
Damjanich János Általános Iskola, Madách Imre u. 1.

3. sz. szavazókör: 
Damjanich János Általános Iskola, Madách Imre u. 1.

4. számú szavazókör: 
Dózsa György Mûvelôdési Otthon és Múzeum,
Dózsa György utca 2.

5. számú szavazókör: 
Dózsa György Mûvelôdési Otthon és Múzeum, 
Dózsa György utca 2.

6. számú szavazókör: 
Klapka György Általános Iskola, 
Kossuth Lajos utca 85.

7. számú szavazókör: 
Klapka György Általános Iskola, 
Kossuth Lajos utca 85.

8. számú szavazókör: 
Klapka György Általános Iskola, Tóth Árpád utca 1.

9. számú szavazókör: 
Klapka György Általános Iskola, Tóth Árpád utca 1.

10. számú szavazókör: 
Családsegítô Szolgálat, Móricz Zsigmond utca 12.

Abdelhamid Mohamedné
HVI munkatárs

Az új iskola tájáról

Damjanich János Általános Iskola építése során a hosszú 
tél, a kedvezôtlen idôjárási körülmények nem befolyásolták 
érdemlegesen a kivitelezési munkák menetét. Legnagyobb 
nehézséget a fûtés biztosítása jelentette, hogy a belsô mun-
kálatokkal haladjanak. A tavasz beköszöntésével, a jó idô 
beálltával a külsô munkákkal is gyorsabban haladnak.

Az új épületszárny tetôépítése a nagy hó leesése elôtt 
befejezôdött, a belsô munkák végzésének nem volt akadá-
lya. A fôbejárat homlokzati üvegfalának elkészültével a kül-
sô nyílászárók elhelyezése befejezôdött, elkészült a külsô 
hôszigetelés, a belsô munkákat is végzik folyamatosan. Az 
intézmény vezetôjével egyeztetett színben dolgoznak a bel-
sô terek festésein, és a tantermek aljzatburkolatain is mun-
kálkodnak.

A régi épületrészben az eltelt idôszakban jelentôs elôre-
haladás történt. Az épületrészben belül már csak a befejezô 
munkák vannak hátra (festés, melegburkolás, szerelvénye-
zés). A fa nyílászárók cseréi befejezôdtek, elkészültek az alj-
zatok, a gipszkarton szerkezetek, belsô csempeburkolatok, 
és folyamatosan történik a belsô festési munka. Az aljzatok 
nedvességtartalmától függôen készülnek a befejezô szakasz-
ban a tantermek padlóburkolatai.

Áprilisban várható a mûszaki átadás megkezdése. Ez 
nem befolyásolja az iskola épületében kijelölt országgyûlési 
választási szavazókörök mûködését, és április 15–16-án az 
iskolai beíratást az új épületben. 

Padányi József, 
építési és beruházási osztályvezetô
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Tájékoztató
a Képviselô-testület márciusi üléseirôl

• Támogatta a Testület a Jókai Mór Városi Könyvtár részére 
a könyvtári felzárkóztató, a Dózsa György Mûvelôdési Ott-
hon és Múzeumi Kiállítóhely részére a közmûvelôdési ér-
dekeltségnövelô pályázaton történô részvételhez az önerô 
összegét.

• Önkormányzatunk konyhát üzemeltet, ahol a feladatok el-
látásához nélkülözhetetlen eszközök meghibásodtak, mû-
szakilag lejárt az élettartamuk. Az ételek kiszállítása során 
a melegen tartás miatt is szükségessé vált a meglévô edé-
nyek újakkal való pótlása, ezért konyhai eszközbeszerzést 
szavazott meg a Testület, hozzávetôlegesen 2 millió Ft ér-
tékben.

• Hozzájárult a Testület a Polgármesteri Hivatal Építési és 
Beruházási Osztályának építési mûszaki ellenôr alkalmazá-
sához részmunkaidôben, 2010. április 1-tôl 2010. decem-
ber 31-ig terjedô, határozott idôre. Az orvosi rendelô- és a 
bölcsôdefelújítási beruházások miatt van erre szükség. 

• A Képviselô-testület két ülés között történt fontosabb 
eseményekrôl, intézkedésekrôl szóló polgármesteri tájé-
koztatót tudomásul vette, a megtett intézkedéseket jóvá-
hagyta.

• A törvényi változások miatt a fenntartó hatáskörébe tarto-
zik az óvodák és iskolák csoport- és osztálylétszámainak a 
maximális határon való túllépés engedélyezése. A Hétszín-
virág Óvoda Napraforgó csoportjában a maximális csoport-
létszám további 10%-os túllépését hagyta jóvá a Testület 
egy fôvel.

• Elfogadta a Testület a 2010. évi vagyonhasznosítási kon-
cepciót, amely részletesen az újság pótlapján olvasható. 

• A Testület úgy döntött, hogy a rendôrségtôl visszaka-
pott, üzemképtelen Suzuki Swift 1.3 GL típusú, KXB-
047 forgalmi rendszámú, G13BB809085 motorszámú, 
TSMMAB35S00924751 alvázszámú, elsôként 2003. 02. 
21-én forgalomba helyezett személygépkocsit továbbra is 
értékesíteni kívánja.

• Elfogadta a Testület a Közbeszerzésekrôl szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény 5.§-ában foglaltak alapján Isaszeg Város 
Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési tervét, ami a 
www.isaszeg.hu honlapon megtekinthetô. 

• Elfogadta a Testület a Péceli Rendôrôrs Isaszeg városában 
végzett 2009. évi munkájáról szóló beszámoló jelentését 
és a helyi Polgárôrség Bûnmegelôzési és Önvédelmi Egye-
sület beszámolóját 2009. évi tevékenységérôl.

• 2010. január 14. és 2010. március 4. közötti idôszakra 
vonatkozó, az Önkormányzat beruházásairól szóló beszá-
molót is elfogadták a képviselôk.

A soron következô képviselô-testületi ülés idôpontja: 
2010. április 15. 16.00 óra. Helye a Polgármesteri 
Hivatal ülésterme, ahová tisztelettel meghívjuk az ér-
deklôdôket.

Helyi önkormányzati  
rendeletek módosítása

Minden helyi rendeletet olvasható a városi honlapon, az ön-
kormányzat és az intézmények hirdetési falain és a városi 
könyvtárban. Az áprilisi ülésen módosult: 
–  Az önkormányzati fenntartású óvodák és a bölcsôde nyit-

vatartási rendjérôl szóló 10/2010. (III. 19.) számú önkor-
mányzati rendelet.

–  A 7/2010. (III.19.) rendelet Az egészségügyi alapellátás 
körzeteinek meghatározásáról. 
1. sz. háziorvosi körzet: dr. Kürti József
2. sz. háziorvosi körzet: dr. Tordai Gábor
3. sz. háziorvosi körzet: dr. Eszlári Egon
1. sz. házi gyermekorvosi körzet: 
 dr. Schwaiger Mária Éva
2. sz. házi gyermekorvosi körzet: dr. Horváth Anna
1. sz. fogorvosi körzet: dr. Illényi Tamás
2. sz. fogorvosi körzet: dr. Mészáros Zsuzsanna
1. sz. védônôi körzet: Szilágyi Ildikó
2. sz. védônôi körzet: Tóth Istvánné
3. sz. védônôi körzet: Hasznosi Nikolett
4. sz. védônôi körzet: Juhász Sándorné
Iskolavédônôi körzet
a település közigazgatási területe: Kalita Éva

 Az utcajegyzékeket terjedelmi okok miatt nem közöljük, de 
az egészségügyi intézményekben kifüggesztésre kerülnek.

– A 8/2010. (III.19.) rendelet A szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 5/2009. (II. 20.) számú ön-
kormányzati rendelet módosítására.

 „Az ápolt személy tartós betegsége tényének igazolá-
sára a kérelmezônek a három hónapnál nem régebbi 
háziorvosi igazolás és szakvélemény mellett a három 
hónapnál nem régebbi szakorvosi igazolást is be kell 
nyújtania az ápolási díj iránti kérelme mellékleteként.”

 „Az ápolási díj megállapítása iránti kérelem elbírálá-
sa elôtt valamennyi esetben környezettanulmányt kell 
készítenie a hivatal Szociális és Igazgatási Irodájának. 
A gondozási szükséglet vizsgálatára a ,Segítôkéz’ Csa-
ládsegítô és Gyermekjóléti Szolgálatnak a helyszínen 
ki kell töltenie a gondozási szükséglet valamint az 
egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizs-
gálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 
36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. számú mellékle-
te szerinti értékelô adatlapot.”

– A 9/2010. (III.19.) rendelet Az önkormányzat kitünte-
téseirôl szóló 10/2009. (IV. 17.) számú önkormányzati 
rendelet módosítására.

 Isaszeg Város Önkormányzata „Isaszeg város kitûnô tanu-
lója” díjat alapít azon gyermekek részére, akik az általá-
nos és középiskolai tanulmányaik során mindvégig Isaszeg 
közigazgatási területén lévô közoktatási intézményében ta-
nultak, és tanulmányaik befejezésének végéig valamennyi 
tanév végén kitûnô tanulmányi eredményt értek el.
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Befejezéséhez érkezik  
az útépítés

Lassan befejezôdik a város 16 közútjának szilárd burkolattal 
történô ellátása. Decemberben megkezdôdött a mûszaki át-
adás-átvételi eljárás. A hosszú és kemény tél nehezítette ezt 
a munkát, de február végére teljes körûen megérkeztek a 
szakhatósági és közmûszolgáltatói hozzájáruló nyilatkozatok, 
így a folyamat lezárásának nem volt akadálya. 

A megépült utak új forgalmi rend koncepciója elôkészí-
tés alatt van, a közlekedési szakemberekkel történô elôze-
tes egyeztetés folyamatosan történik, és várhatóan az áprilisi 
ülésen kerül a Képviselô-testület elé jóváhagyásra. 

Sokan érdeklôdtek aziránt, hogy mikor kell fizetni az út-
építést. A szerzôdés szerint a lakossági érdekeltségi hozzá-
járulások fizetését az érvényes mûszaki átadási eljárás be-
fejezése után kell megkezdeni. Ennek hivatalos idôpontját 
Hirdetményben teszi közzé a polgármesteri hivatal. A pol-
gármester által aláírt szerzôdések megküldésével együtt er-
rôl tájékoztatást kapnak az ingatlantulajdonosok, valamint a 
szerzôdésben jelzett fizetési módnak megfelelô csekkek is 
postázásra kerülnek. 

Pénzes János, alpolgármester

Az avar és kerti hulladék 
égetésérôl

Felhívással fordulunk a 
tisztelt városlakókhoz, 
hogy az Önkormányzat 
által az elmúlt évben mó-
dosított Az avar és kerti 
hulladék égetésérôl szó-
ló rendeletet szíveskedjenek betartani. A rendelet a város 
közigazgatási területén lévô összes ingatlanra vonatkozik.
A legfontosabb részeit itt közöljük:
– A lakosság egészségének és a levegô tisztaságá-

nak védelme érdekében a település teljes területén 
avart és kerti hulladékot, szerves és növényi hulla-
dékot (pl. száraz falevelek, gallyak stb.) kizárólag 
február 1-tôl április 15-ig, valamint október és 
november hónapokban, keddi és pénteki napo-
kon 10.00–18.00 óra között szabad elégetni. Áp-
rilis 16-tól szeptember 30-ig, valamint decem-
ber 1-tôl január 31-ig TILOS az égetés.

– A rendelet alkalmazása szempontjából avarnak és ker-
ti hulladéknak minôsül a hasznosításra, komposztálásra 
alkalmatlan fû, lomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmarad-
vány, szár, levél és egyéb növényi maradványok.

– Az avar és kerti hulladék között kommunális vagy ipari 
eredetû hulladék nem égethetô. Különösen tilos a mû-
anyagok, a gumik, a vegyi anyagok és mindennemû is-
meretlen összetételû anyag égetése.

– Avar és kerti hulladék nem égethetô tûzgyújtási tilalom 
idôtartama alatt. Az országos tûzgyújtási tilalom a tele-
pülés egész területére érvényes. Ünnepnapokon és 
helyi ünnepeken az egész településen tilos az 
égetés.

– Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tûzrakó he-
lyen és telken belül szabad égetni. A szabadban a tüzet 
ôrizetlenül hagyni nem lehet, s veszély esetén a tüzet 
azonnal el kell oltani. Csak nagykorú személy felügyelete 
mellett és a lakókörnyezet lehetô legkisebb mértékû za-
varásával történhet az égetés. Adott esetben a tûz terje-
dését meg kell akadályozni.

A Polgármesteri Hivatal dolgozói ellenôrzést végeznek. A sza-
bálysértôk 30 000 Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújthatók.

Polgármesteri Hivatal

 Az Isaszeg városban mûködô közoktatási intézményben 
kitûnô tanulmányi eredményt elért gyermekek névsorát, 
valamint a kitûnô tanulmányi eredményeket igazoló, hite-
lesített bizonyítványmásolatokat a közoktatási intézmény 
vezetôje küldi meg az Oktatási, Mûvelôdési és Sport Bi-
zottság részére. 

 A díj jelképes összegû, legfeljebb 10 000 Ft értékû aján-
déktárgy (díszes kivitelû mappa, gravírozott toll, könyv) 

és díszoklevél. Az Oktatási, Mûvelôdési és Sport Bizott-
ság javaslatot tesz a díjazott(ak) személyére, továbbá a 
tárgyjutalom formájára.

 A díj átadására a „Város Napja” városi ünnep keretén be-
lül kerül sor.

Szilárdi László,  
az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke
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Az Együttmûködés Isasze-
gért Egyesület munkájáról

Isaszeg város legfontosabb ünnepeinek egyike április 6., mely 
az 1849. évi tavaszi hadjárat legdicsôbb, ám egyben legvére-
sebb ütközete volt. Éppen ezért céljaink között kiemelt helyet 
foglal el a Honvédsírok ápolása, gondozása. Alapszabályunk-
ban jelképesen örökbe fogadtuk a Honvédsírokat, így azokat 
és közvetlen környezetüket rendszeresen ápoljuk, gondoz-
zuk. Történelmi pihenôhelyet alakítottunk ki ezen a terüle-
ten, ebben az apró 
temetôben. 2008. 
október 6-án fel-
avattuk Egyesüle-
tünk fennállásának 
ötödik évforduló-
ján az aradi vérta-
núk emlékfáját, az 
Emlékezô Angyalt, 
amelyet Makovecz 
Imre tervezett.

2010. október 6-án egy haranglábat szeretnénk elhe-
lyezni az Emlékezô Angyal mellett. Ennek az elkészítési költ-
ségeihez kérnénk szíves támogatásukat az adójuk 1%-ának 
felajánlásával, amennyiben egyetértenek tevékenységünkkel 
és törekvéseinkkel. A harang már elkészült, a tartószerkezet 
elkészítése még várat magára. Szíves, jóindulatú támogatá-
sukat elôre is köszönjük.

Adószámunk: 18701115-1-13. Egyéb pénzügyi támo-
gatást az alábbi számlaszámon tudunk köszönettel fogadni: 
65600120-11044059 Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet 
Isaszegi Kirendeltsége, 2117 Isaszeg, Kossuth Lajos u.

Együttmûködés Isaszegért Egyesület
2117 Isaszeg, Alkotás u 52.

A Nyugdíjasok Baráti Köre 
így ünnepelte a farsangot

Pályázati felhívás

Isaszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet isaszegi 
székhelyû civil szervezetek, egyesületek, alapítványok tá-
mogatására.

A pályázatokat pályázati adatlapon, ûrlapon kell be-
nyújtani, amely letölthetô a www.isaszeg.hu honlapról, 
vagy személyesen átvehetô a Polgármesteri Hivatal ügy-
félszolgálati irodáján vagy a titkárságon. 

Határidôk: A pályázat benyújtásának határideje: 
2010. április 26. (hétfô) 9.00 óra.

A pályázatokat az Ügyrendi és Kommunikációs Bizott-
ság bontja fel és tárgyalja meg elôzetesen, és tesz javas-
latot a Képviselô-testületnek az elbírálásra.

Egyebek: A pályázatokat zárt borítékban a Polgármes-
teri Hivatal titkárságán kell leadni Kóczánné Tóth Évánál 
(2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.) A borítékra rá kell írni: Civil 
pályázat.

A pályázatról bôvebb információ kérhetô Szilárdi Lász-
ló bizottsági elnöktôl a 70/387-2696-os telefonszámon.

A támogatásokat a szervezetek kötelesek 2010. évben 
felhasználni, a megkapott összeggel és a számlák másola-
tával a Polgármesteri Hivatal házi pénztárában elszámolni.

Hatvani Miklós, polgármester

Az Isaszegi Nyugdíjasok  
Önsegélyezô Klubja…

… is megtartotta a hagyományos farsangi bálját 2010. feb-
ruár 27-én klubhelyiségében.

Már a délelôtti órákban igen nagy volt a készülôdés, több 
klubtársunk jelmezt öltött magára. Voltak bohócok, mexikói-
ak, kacsák, tyúkok, kakasok, ripacsok…

Az asztalon nagyon sok farsangi fánk kínáltatta magát, 
mert aki eljött, az egy tál finom fánkkal érkezett. Délután 14 
órakor megkezdôdött a bál, amit a Vadrózsa együttes tán-
cával nyitottunk meg. Az Oly szép a világ címû dal zenéjére 
táncoltak, utána következett a jelmezesek bevonulása, és ek-
kor kezdôdött a fergeteges mulatás élôzenével. A nyugdíjas-
társak fáradhatatlanul ropták a táncot estig. Jellemzô, nem is 
a nyugdíjasok fáradtak el, hanem a zenészek.

Az Isaszegi Nyugdíjasok Önsegélyezô Klubjában március 
6-án nônapi rendezvényt tartottunk. Ez alkalommal is a Vad-
rózsák csoportja köszöntötte klubunk nôtagjait. A férfiak iga-
zán szép nônapi köszöntôt mondtak, és az énekkar dallal kö-
szöntötte hölgytagjainkat. A mûsor után a férfiak felszolgálták 
a finom süteményt és üdítôt. Énekeltünk, beszélgettünk, és 
mindenki boldogan, felszabadultan indult haza. 

Klubunk minden tagja (270 fô) kapott egy csekély aján-
dékot: egy szál virágot és egy tábla ízletes csokoládét a nô-
nap alkalmából, függetlenül attól, hogy férfi avagy nô.

Harmati Lászlóné, klubelnök
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Az Isaszeg Város Önkormányzata által elnyert TÁMOP 3.1.4 
pályázat keretén belül március 10–17. között került sor a 
témahét megrendezésére. Városunk ezer szállal kötôdik az 
1848–49-es szabadságharchoz, ezért programjainkba isko-
lánk valamennyi tanulóját bevontuk.

A hagyományos oktatási módszerek helyett nevelôink 
változatosabb feladatokkal ismertették meg a gyerekekkel a 
korszak kiemelkedô alakjait, eseményeit, városunk ’48–49-
es emlékhelyeit. 

Hamar átjárta a kor szellemisége az iskola épületeinek 
falait. A megnyitót követôen a Tóth Árpád úti épületben Kô-
vágó Zsolt vezetésével igazi „toborzásba” cseppentek gyer-
mekeink. A legügyesebbek fejére felkerült a huszárcsákó, 
tiszteletbeli katonákká váltak. A felsôsök ezalatt Erdélyi Kata-
lin és Szakály Róbert által tartott történelmi elôadáson vet-
tek részt, melyet közös éneklés követett. Csodálatos élmény 
volt hallani, amint a több mint kétszáz gyerek szívvel-lélekkel 
énekelte ’48-as dalainkat. Csütörtökön az alsósok pártát és 
csákót, majd közösen nemzeti színû karkötôt és lobogót ké-
szítettek. A felsô tagozatosok az iskola épületét díszítették 
fel, kiválasztották a projektmunka témáját, majd kokárdát ké-
szítettek és rajzversenyen vettek részt.

Pénteken a 4.b osztály és az alsó tagozatosok énekkara 
ünnepi mûsorral – Borók Károlyné, Csipkésné Kôvágó Szil-
via és Tûz Anita tanárnôk vezetésével – varázsolták társaik 
közé a 162 évvel ezelôtti eseményeket, melyeket a gyere-
kek óriásvászonra kivetített képeken követhettek nyomon. 
Délután a városban található emlékhelyekkel ismerkedtek. 
A felsô tagozatosok a 7.a osztály ünnepi mûsora után, me-
lyet Kurunczi Imréné tanított be, filmvetítésen vettek részt 

Isaszegi csata címmel. Ezt versmondó verseny követte, me-
lyet igen nagy érdeklôdés kísért. Március 15-én a városi ün-
nepségen iskolánk 7.a osztályos tanulói és a nagy énekkar 
csodálatos mûsorát láthattuk. A 3.a és a 4.a osztály a refor-
mátus templomban adott ünnepi mûsort, ezt követôen a 
Szoborhegyen folytatták a megemlékezést.

Tizenhatodikán az alsós tanulók izgalmas akadályverse-
nyen járták végig a forradalom és szabadságharc helyszíneit 
a Pilvax kávéháztól az isaszegi csatáig. A felsôsök jelképes 
emléktúrán vettek részt, a forradalom és szabadságharc isa-
szegi emlékhelyeivel ismerkedtek. A gyerekek ekkor adták le 
egyéni pályázataikat rajz, vers, mese témakörben, valamint 

az osztályok, csoportok által önállóan készített projektmun-
kákat, melyekbôl kiállítás készült. Szerdán, 17-én került sor 
az emléklapok, oklevelek, díjak átadására, a témahét lezárá-
sára és értékelésére.

Az ünnepélyes zárás után megtekintettük a tanulók al-
kotásaiból készült kiállítást. A gyerekek ötletes, változatos 
munkái épületeink folyosóit és az ebédlôt díszítik, emléket 
állítva a hôsöknek és annak a felejthetetlen hétnek, mely 
során közösen idéztük fel a múltat, hogy legyen elôttünk 
példa a jövôben. 

Abonyiné Gódor Boglárka  
és Kovácsné Halomházi Zsuzsanna

Az 1848–49-es történelmi hôsök nyomában
Témahét a Klapka György Általános Iskolában

Gyermekek nyári  
szabadidôs programjainak 
támogatása
Isaszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet nyári sza-
badidôs programok támogatására.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a résztvevôk számát, korát,
– a táborozás, program idôpontját, helyét, idôtartamát,
– csoportok esetében azok számát,
– a táborozás 1 fô/nap költségét,
– rövid leírást a programról, annak teljes költségérôl és a 

költségviselés arányairól, 
– a megpályázott összeget.
Határidôk: A pályázat benyújtásának határideje: 2010. 
április 9. (péntek) 10.00 óra.

A pályázatokat az Oktatási, Mûvelôdési és Sport Bizott-
ság bontja és tárgyalja meg elôzetesen, és tesz javaslatot 
a Képviselô-testületnek az elbírálásra. 
Egyebek: A pályázatokat zárt borítékban a Polgármeste-
ri Hivatal titkárságán kell leadni Kóczánné Tóth Évánál. 
Cím: 2117 Isaszeg Rákóczi u. 45.

A borítékra legyen ráírva: Nyári szabadidôs program 
pályázat.

Hatvani Miklós, polgármester
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A Damjanich Iskola életébôl

Iskolánkban évek óta szervezünk iskolaelôkészítô foglalkozá-
sokat. Szeretnénk, hogy a tanítványaink iskolakezdése sike-
res és örömteli legyen. Lehetôséget biztosítunk arra, hogy 
megismerkedjenek a tanító nénikkel, és játékos formában, 
együtt készüljenek az elsô osztályra.

Idén a Dami-tanodát a leendô elsôs tanítók, Mészárosné 
Kocsis Katalin és Rácz Gáborné tanítónôk, Balázs Judit, Ke-
lemen Csiki Melinda, Verseczki Evelin, Rafael Károlyné ta-
nárnôk tartották. Játékos kézmûves és sportfoglalkozásokon 
vettek részt a gyerekek a tornateremben. 

Újdonság volt a nyelvi elôkészítô, amelyen a gyerekek 
a saját csoportjukban játékos formában dalokon, mondóká-
kon keresztül ismerkedtek meg az angol nyelvvel. Az angol 
nyelvre való fogékonyságukat tapasztalták kollégáink, amely 
azt mutatja, hogy a gyerekek elsôs korától érdemes az ide-
gen nyelvet oktatni, ugyanis ekkor még nem alakulnak ki a 
gátlások, így késôbb sokkal szabadabban tudja használni a 
nyelvet.

Mint azt mindenki láthatja, a Damjanich iskola felújítása 
gyors ütemben folyik. Mi már ebben a tanévben beköltö-
zünk, szeptemberben pedig gyönyörû, korszerûen felszerelt 
épületben várjuk a leendô elsô osztályos tanítványainkat. 
Korszerû, nyelvoktatásra is alkalmas informatikatermek, ter-
mészettudományi elôadó, korszerû infokommunikációs esz-
közök segítik a gyerekek tanulását. Kollégáink a gyerekeket 
az egyéni képességeiknek megfelelôen fejlesztik.

Az iskolaotthonos oktatási-nevelési forma könnyíti az 
óvoda és az iskola közötti átmenet problémáit. Elônye, hogy 
a napi idôbeosztás jobban megfelel a tanulók életkori sajá-
tosságainak. A délelôtt és a délután folyamán két-két tanítási 
órát tartunk, s közötte a szabadidô eltöltésének számtalan 
lehetôségét biztosítjuk a gyerekeknek. Természetesen a ten-
nivalók közé tartozik a házi feladat elkészítése. A tevékeny-
ségek megválasztása mindig a szülôi igények és lehetôsé-
gek függvényében valósul meg. Ebben a rendszerben tehát 
több lehetôségünk nyílik a tananyag gyakorlására, valamint a 
tanulók egyéni fejlesztésére, mint a hagyományos napközi-
otthonos formában.

A technika rohamos fejlôdése szükségessé teszi, hogy 
már egészen kicsi korban informatikai és számítógép-fel-
használói ismeretekkel bôvítsük a gyermekeink tudását. A já-
tékos IKT feladatok a logikus gondolkodást fejlesztô, komoly 
feladatokat tartalmaznak. Elôsegítik azoknak a képességek-
nek, készségeknek a fejlesztését, amelyek az iskolába lépô 
gyermek számára fontosak. Igen gyakran használt szoftve-
rünkkel, a Varázsbetû programcsaláddal egyénileg fejlesztjük 
a részképességzavarral küzdô tanítványainkat. 

Iskolánk fontosnak tartja, hogy az emelt szintû angol 
nyelvoktatás keretében a gyermekek már az elsô osztálytól 
játékos feladatokon keresztül, ritmusos mondókák megtanu-
lásával és dalok éneklésével sajátíthatják el az alapokat. Cé-
lunk, hogy természetessé váljon számukra az idegen nyelven 
történô kommunikáció. A projektoktatás keretében az angol 

kultúra különlegességeinek megismerésére is lehetôség nyí-
lik. 2008 szeptemberétôl folytatódik felsôs tanítványaink szá-
mára a kommunikációs szakkör, ahol csak angolul szólalhat-
nak meg. A különbözô évfolyamra járó gyerekek szívesen 
vesznek részt ezeken a foglakozásokon, szókincsük sokat 
gyarapodott. 

Iskolánk 3 éve ökoiskola, mely meghatározza a környe-
zettudatos magatartásunkat, programjainkat.

Koháry Orsolya, igazgató

Ünnepi mûsor az iskolában

Március 12-én méltó módon emlékeztünk a 162 évvel ez-
elôtt történt eseményekre az 1848–49-es magyar forrada-
lom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségen. 
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország 
újkori történetének meghatározó eseménye, a nemzeti iden-
titás egyik alapköve. Március 15-én a magyar szabadságharc 
kezdetét ünnepeljük. Jelképpé vált, nemzetünk szabadság-
szeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki.

A felsô tagozatos tanulók versekkel, dalokkal és tánccal 
idézték fel a kort, amelyben megszületett a szabadság. A mû-
sor rávilágított arra, hogy köszönettel tartozunk a márciusi 
hôsöknek dicsô kiállásukért és önfeláldozásukért. Köszönjük 
diákjainknak a lelkes szereplést és a mûsor dekorációját!

Koháry Orsolya, igazgató
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Március 15-én nagyszámú ünneplô közönség részvételével 
emlékezett meg a város az 1848–49-es forradalom évfor-
dulójáról. Hagyományos programokkal készült városunk az 
ünnepségre. A nagy hidegek után a tavasz talán elsô igazi 
napsütéses délelôttjén koszorúzással kezdôdött az ünnep-
lés a református templomnál, majd folytatódott a Szoborhe-
gyen. A Klapka iskola tanulói tartalmas, látványos mûsorral 
idézték meg a pesti forradalom eseményeit. Trombitaszóval 
és énekkari számokkal tették még emlékezetesebbé mû-
sorukat, amelybe méltón illeszkedett a Csata Táncegyüttes 
legényeinek tánca. Emelte az ünnepség fényét az elmarad-
hatatlan koszorúzás, ami a Honvédszobornál különleges 
hangulatot áraszt. A városvezetés, az intézményeink, a civil 
szervezetek és a polgárok is elhelyezhették koszorúikat, a 
megemlékezés virágait. 

Dr. Pelyach István törté-
nész, a forradalom és sza-
badságharc kiváló ismerôje 
ünnepi beszédében idézte 
Jókait, aki szerint március 
igazi üzenete az volt, hogy 
Magyarországon nemzetet 
teremtsünk. Hogy az embe-
reknek hazát adjunk. Hogy 
mindenki a nemzet köte-
lékébe tartozzon, hogy az 
emberek ne csupán egy or-
szágban éljenek, hanem egy 
nemzethez tartozzanak, és 
legyen hazájuk. Az egyik egy 
határvonalakkal körülírható, 
négyzetkilométerben kifejez-
hetô földterület, a másik pe-

dig olyan valami, amihez az embernek érzelmi kötôdése, 
tájszeretete és sok egyéb érzése kapcsolódik.

A szónok elmondta, hogy ’48 tavaszán „a nemzet föl-
emelte fejét, megteremtette önmagát, de azt az alkot-
mányt, amelyet törvényes eszközökkel szereztünk meg, a 
birodalmi központtól ’48 nyarától fegyveres erôvel kellett 
megvédeni (…) 3–4 hónap alatt ez az ország képes volt 
egy másfél-százezres hadsereget kiállítani. Nem kötéllel 
fogták az embereket, hanem mindenki önként ment, mert 
tudta, hogy van tétje ennek a háborúnak. Mindenki véd-
hette immár a nemzetét, a hazáját, azt a települést, ame-
lyen élt, amelyet a sajátjának mondhatott, és a családját. 
Meg azt a birtokot, azt a földet, azt a vagyont, amelynek 
a megszerzésére lehetôsége nyílt. Ez azt jelenti, hogy ’48 

A forradalom ünnepén
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tavaszától ez a nemzet valami soha nem látott egységbe 
forrt össze. Nem volt különbség jogilag nemes, nemtelen 
paraszt és polgár között. Mindenki egyaránt úgy érezte, 
hogy el kell menni katonának, és meg kell védeni a hazát, 
és meg kell menteni a megteremtett nemzetet.” Miután 

a forradalom és szabadságharc egységet teremtett Magyar-
országon, ezért nyúl vissza azóta minden nemzedék oly szí-
vesen ehhez a hagyományhoz, hisz az egység igénye máig 
nem vesztette el az idôszerûségét.

dr. Székelyné Opre Mária

Meghívó a Keresztút és a stációk felszentelésére
Tisztelettel meghívjuk Isaszeg város lakosságát 2010. április 17-én 15.00 órára a megépülô Keresztút és stációk felszentelésé-
re, amit fr. Dr. Orosz Lóránt OFM, a Sapientia Szerzetesi  Hittudományi Fôiskola rektora és Gulyka József címzetes prépost, es-
peres végez. Az isaszegi temetô ravatalozója mögött emelkedô Kálvária-domb tövében várjuk nagy tisztelettel az érdeklôdôket.

A Keresztút építôinek közössége
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Isaszegi Történelmi Napok rendezvénysorozat 
(április 4–8.)
Április 4. 0600: Isaszegi Csata Emléktúra az Isaszegi Termé-

szetbarát Klub szervezésében. Információ: Notter Béla 
20/254-1746

Április 5. Szentgyörgypusztai Kôkereszt
 1600: Állj be pajtás katonának! – játékos, táncos progra-

mok gyermekeknek Damjanich tábornok egykori táborá-
nak helyszínén.

 1700: Emlékest és koszorúzás. Beszédet mond: dr. Dürr 
Sándor, az Isaszegi Múzeumbarátok Körének elnökségi 
tagja. Közremûködik a Csata Táncegyüttes és az Isaszegi 
Asszonykórus

 Kb. 1730: Fáklyás felvonulás indul a Kôkereszttôl a Refor-
mátus templomhoz

 Kb. 1900: Megemlékezés és koszorúzás a Református temp-
lomnál. Beszédet mond Bajusz Árpád református lelkész

Április 1. 1600–1800: Bolondos Húsvét kézmûves foglalkozás
Április 7. 1800: Gyûlés az MDF szervezésében. Vendég: dr. 

Katona Tamás történész
Április 8. 1200: 1849 méteres emlékfutás a Szent Márton 

kúttól a Szoborhegyig a Sportbizottság szervezésében
Április 11.: Országgyûlési Képviselôk Választása – 2. számú 

szavazókör
Április 12. 1400: A Költészet Napja – versillusztrációs kiállítás 

megnyitó a mûvelôdési otthonban, azt követôen megem-
lékezés a Tóth Árpád emléktáblánál

Április 17. 1000–1200: Isaszegi Üdülô Övezet közgyûlése
Április 17.: 1600: MÛ-HELY-Nap: Kreatív kulturális kikapcso-

lódás, közös élôzenére épülô közösségépítô foglalkozás és 
teaház. Helyi és környékbeli amatôr zenekarok bemutatko-
zó élményzenéje

Májusi elôzetes:
Május 1. 1800: Madame Zenekar koncertje (www.madame-

zenekar.hu)
Szolgáltatások:
Április 12. 1800: KRESZ tanfolyam jelentkezés, tájékoztatás
Április 12. 1100–1300: A.S.A ügyfélszolgálat az elôtérben
Kiállítások:
Április 9-tôl Költészet Napja – versillusztrációs kiállítás
Csoportjaink fellépései:
Április 10.: Óvodás Találkozó Püspökhatvan (Csata Tánc-

együttes Babszem csoport)
Április 14.: GKRTE közgyûlés a Lázár Lovasparkban (Csata 

Táncegyüttes Utánpótlás csoport)

Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklôdni a Mûvelô-
dési Otthon irodájában a 28/582-055 vagy a 28/582-056 tele-
fonszámon, az isaszegmuv otthon@citromail.hu címen valamint a 
www.dozsamuvotthon.atw.hu weboldalon is lehet.

A programok változtatásának jogát fenntartjuk!

A városi könyvtár hírei

Március és április idôszaka a szabadságharcra való emlé-
kezés jegyében telik városunkban is. Hagyományainkhoz 
híven a Jókai Mór Városi Könyvtárban március utolsó heté-
ben tartjuk meg az általános iskolák negyedik osztályainak 
Kik érted haltak… címû rendhagyó, játékos történelmi fog-
lalkozásainkat.

Terveink szerint áprilisban a Könyvtári Galériában egy 
régi olvasónk kiállítására kerül sor.

110 éve, 1900. április 11-én született Márai Sándor 
magyar költô, újságíró, író, aki mûveiben a polgári érték-
világnak és életformának állított örök emléket. A 105 éve, 
1905. április 11-én született József Attila költô, gondolkodó 
géniusza mellett figyelmükbe ajánljuk Márai mûveit is.

Horváth Árpádné

A Dózsa György Mûvelôdési Otthon és Múzeum  
áprilisi programja

Április 6. Isaszegi Történelmi Napok – Isaszegi csata 
emléknapja: A szabadságharc sorsfordító csatájának 
emléknapján eredeti viseletbe öltözött katonai gyalogos, 
lovas és népi hagyományôrzôk százainak felvonulása 
Isaszeg utcáin a Városházától a Szoborhegyig, ahol a 
hadtörténész által közvetített színes csatabemutató törté-
nelmi hûséggel szemlélteti a diadalmas ütközetet. Egész 
napos programkínálat, díszfelvonulás, vásárosok, kézmû-
vesek és vendéglátás várja az Isaszegre látogatókat

 Gábor Dénes Oktatóközpont területe 
 1100–1200: Tüzérségi, gyalogsági bemutató, huszártábor
 Helytörténeti Gyûjtemény 
 1300: Magyar–lengyel baráti találkozó és ünnepélyes 

kopjafaavatás
 1345: Koszorúzás
 Katonapallag
 1445: Ünnepi megemlékezés és koszorúzás
 Városháza  
 1545: Térzene és koszorúzás 
 1600: Harangzúgás, katonai és népi hagyományôrzôk 

díszfelvonulása indul a Szoborhegyhez
 Szoborhegy alatti szabadtér
 1030: Gyermekfoglalkoztató 
 1300: Népi forgatag – néptáncbemutató I. rész. Közre-

mûködnek helyi és vendég táncegyüttesek
 1400: Gyermekelôadás
 1500: Népi forgatag – néptáncbemutató II. rész
 Kb. 1630: Katonai díszszemle és isaszegi csatabemutató.
 Az ütközetet dr. Pelyach István történész közvetíti
 Szoborhegy – Honvédszobor
 Kb. 1800: Ünnepélyes koszorúzás katonai tiszteletadás-

sal. Beszédet mond: Hatvani Miklós polgármester
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Isaszeg az Utazás 2010  
kiállításon

A Hungexpón évente megrendezendô Utazás kiállítás dátu-
ma idén március 4–7-re esett. A Gödöllô Környéki Regio-
nális Turisztikai Egyesület és a gödöllôi Tourinform közös 
standjánál Isaszeg ismét lehetôséget kapott a város prog-
ramjainak népszerûsítésére. A Dózsa György Mûvelôdési 
Otthon és Múzeum dolgozói, a Csata Táncegyüttes és az 
Isaszegi Asszonykórus tagjai, a Csata Vendégház képviselôi, 
a Szent Márton Lovas Hagyományôrzô Egyesület tagjai és 
a Liget Klub is képviseltette magát Közép-Európa egyik ve-
zetô idegenforgalmi szakkiállításán, népszerûsítve ezzel Isa-
szeg városát. Programjaink iránt várakozásokon felüli volt az 
érdeklôdés. Örömmel tapasztaltuk, hogy a látogatók nagy 
százaléka ismeri városunkat és az Isaszegi Történelmi Napok 
programjait. Reméljük, az elkövetkezendô években hasonló 
érdeklôdéssel figyelik programkínálatainkat, mi pedig folya-
matosan mindent megteszünk, hogy egyre többen ismer-
hessék meg városunkat és egyedülálló katonai, népi hagyo-
mányainkat.

Verseczkyné Sziki Éva igazgató  
és a Mûvelôdési Otthon dolgozói

Lengyelországi  
élménybeszámoló

A Klapka György Általános Iskola 18 tanulója – két szülô és 
tanár kíséretében – lengyelországi kiránduláson vett részt 
2010. március 13–15. között. Utunk elsô állomása Lengyel-
ország legmagasabban fekvô városa, a téli síparadicsom: Za-
kopane volt. Itt a havas Krupówki sétálóutcán megtekintettük 
a Szent Család-templomot, és a sajtpiacon füstölt sajtot is 
vettünk. Majd Wadowicébe utaztunk, ahol II. János Pál pápa 
szülôházát és a mellette lévô Szûz Mária-bazilikát is megnéz-
tük, ahol a pápát megkeresztelték, és ahol pápaként óriási 
tömegek elôtt háromszor is misézett.

A második napon a krakkói várban, a Wawelben a régé-
szeti kiállítást, a Sárkány-szobrot és a lengyel királyok koroná-
zási és temetkezési helyét, a Wawel Katedrálist néztük meg. 
Majd a Püspöki Palota és a Péter Pál-templom érintésével 
jutottunk Krakkó fôterére, a Rynekre. A fôtér látnivalókban 
nagyon gazdag, hiszen itt áll Európa leghíresebb posztó-
csarnoka, a Posztóház, a régi városháza tornya, a román stí-
lusú Szent Adalbert-templom, a két különbözô magasságú 
toronnyal díszített Mária-templom és a híres lengyel költô, 
Adam Mickiewicz szobra is. A belvárosi sétát a Barbakánnal, 
Krakkó várerôdjével zártuk. Délután a wieliczkai sóbányát lá-
togattuk meg, ahol számtalan templomot, kápolnát, alagutat, 
tárnát, sós tavat csodálhattuk meg. 

Kirándulásunk utolsó napján elôször a krakkói zsidóne-
gyedbe mentünk, ahol az Izsák és a Remuh zsinagógát, illet-

ve a zsidótemetôt is 
megnéztük. Ezután az 
Auschwitz I és Ausch-
witz II – Birkenau 
haláltáborokat tekin-
tettük meg, melyek a 
holokauszt borzalmai-
ról tanúskodnak, arról, 
aminek soha nem lett 
volna szabad megtör-
ténnie. 

Rengeteg élmény-
nyel tértünk haza, hi-
szen olyan történelmi helyeken jártunk, amit egyszer min-
denkinek látnia kell.

Erdélyi Katalin és Sindely Julianna, tanárok

Isaszegi karatésok  
ismét a dobogón

2010. február 27-én került megrendezésre a Magyar Wado 
Országos Bajnokság 1. fordulója. A Wado Regionális Bajnok-
ságon elért eredmények után bizakodva vártuk ezt a ver-
senyt. A betegségek ellenére is 4 haladó versenyzônk indult 
5 kategóriában, és mind az 5 kategóriában dobogós ered-
ménnyel zárták a versenyt. Sebôk Bence 3. helyezést, Gellért 
Anna 3. helyezést, Szoboszlai Szandra 2. helyezést, Jakab 
Ádám 3. és 2. helyezést ért el.

Március 13-án Egyesületünk meghívást kapott az I. C. Ta-
tami Bajnokság 2. fordulójára, amely versenyen minden 
versenyzônk nagyon hasznos tapasztalatokat szerzett mind 
kata (formagyakorlat), mind pedig kumite (küzdelem) ver-
senyszámban. Sokan közülük életük elsô versenyén szere-
peltek, és szinte mindenki legalább egy nyert meccsel zárta 
a napot, szépen csillogó éremmel a nyakában. 15 verseny-
zônk 21 éremmel 
tért haza. Indulóink: 
Szabó Máté, Dobai 
Eszter, Varga Gá-
bor, Sebôk Bence, 
Urbán Dániel, Szo-
boszlai Szandra, 
Bodó Richárd, Sza-
bó Richárd, Plachi 
Zoltán, Kollár Ábel 
Gergô, Tóth Máté, 
Baranyi Gábor, Be-
recz Gergely Gá-
bor, Varga Réka, 
Plachi Bálint.

A részletes eredmények, és a versenyekrôl készült fotók 
megtalálhatók egyesületünk honlapján: www.genki.hu.

Jakab Attila 2° dan, elnök, GENKI WKSZE
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„A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Kö-
zép-magyarországi régióban” elnevezésû ÁROP-3.A.1 pá-
lyázat nyomán az isaszegi hivatalban is folyamatosan követ-
keztek be azok a változások, amelyekrôl már tudósítottunk 
decemberi számunkban. Ilyen volt a „Nagyterem”, felsze-
relése informatikai és hangtechnikai eszközökkel, az úgy-
nevezett Elektronikus Döntéstámogató Rendszer kiépítése, 
amit használnak a Képviselô-testület tagjai az üléseken, il-
letve alkalomszerûen az intézményi vagy egyéb konferen-
ciák, gyûlések ideszervezése esetén a résztvevôk.

A technikai fejlesztések mellett a hivatal szervezetfej-
lesztésére és a személyi képzésekre is sor került. A köz-
igazgatási intézményeknek és az ott dolgozóknak is át kell 
alakítani, hatékonyabbá tenni mûködésüket, akárcsak a 
közalkalmazotti szférában a pedagógusoknak. Ezért került 
sor már több alkalommal tréningen, képzésen való rész-
vételre a Polgármesteri Hivatalban e pályázat keretében. 
Ezek nagy része igen hasznos, és beépíthetô a munkánkba.

Sajnos tapasztaljuk a hétköznapok során, hogy meny-
nyire megnôtt a bürokrácia, folyamatosan változnak a sza-
bályok, törvények, vagy éppen a túlszabályozottsággal ta-
lálkozunk. Mindez nem könnyíti meg a közigazgatásban 
dolgozók helyzetét. Ennek ellenére az önkormányzatok – a 
miénk is – megpróbálják kielégíteni az irányukban jelent-
kezô számtalan elvárást, hatékonyan megszervezni a mû-
ködésüket. 

Fontos az ügyfélközpontúság, a belsô folyamatok, mun-
kák megszervezése, az intézményekkel való kapcsolattar-
tás a mai bonyolult támogatási rendszerben. Városunkban 
a minimális létszámmal és több ellátási helyen dolgozó 
köztisztviselôk igyekeznek megfelelni az elvárásoknak, és 
sokszor a nehéz körülmények ellenére is, egymást segít-
ve helyt állni a munkában. Munkájuk ellátásához, feladataik 
elvégzéséhez kaptak tanácsokat, útmutatásokat e pályázat 
kapcsán.

Polgármesteri Hivatal

1. Isaszeg Város Önkormányzata (2117 Isaszeg, Rákóczi 
utca 45.; Tel.: 28/583-100; Fax: 28/583-118) a 2004. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint pályázatot ír ki 
Isaszeg város területén menetrend szerinti helyi közúti 
személyszállítási tevékenység ellátására.

2. A pályázat nyílt. A pályázaton a 2004. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései szerinti pályázók vehetnek részt, azaz 
belföldi vagy külföldi székhelyû jogi személyek és jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállal-
kozók vagy azok konzorciumai, melyek megfelelnek a 
pályázati kiírásban foglalt feltételeknek is. Külföldi szék-
helyû szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet 
részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti 
autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek 
számára.

3. A pályázónak igazolnia kell a tevékenység végzéséhez 
szükséges engedélyek, autóbuszok és kiszolgáló sze-
mélyzet meglétét, meg kell felelnie továbbá a közúti 
közlekedésrôl szóló 1988. évi I. törvény és a vonatkozó 
rendeletek, különösen a 49/2001. (XII. 22) KöViM ren-
delet elôírásainak. 

4. A pályázaton való részvétel további feltételeit, valamint 
a pályázat benyújtásához szükséges információkat a 
pályázati kiírás tartalmazza. A pályázati kiírás megvéte-
le a pályázaton való részvétel feltétele, az ára 100 000 
Ft + Áfa, amely bruttó összeget a kiíró 11742049-
15391528 számú számlájára kell átutalni a jogcím és 
az eljárás tárgya feltüntetésével. 

5. A pályázatokat a kiíró tárgyalás megtartása nélkül bírál-
ja el. A pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági 

 követelmények és bírálati szempontok alapján a Kiíró 
az összességében legkedvezôbb ajánlatot benyújtó, a 
legtöbb pontot elérô pályázóval köt szerzôdést. 

6. A pályázatot 2010. június 7. nap 09.00 órai beérke-
zéssel Isaszeg Város Polgármesteri Hivatal Titkárságán 
(2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.) kell benyújtani, és a 
pályázati kiírást is itt lehet megvenni.

7. A pályázatok felbontásának ideje: 2010. június 7. nap, 
09.30 óra.

 Helyszín: 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45., Tanácsterem.
8. A személyi állomány szemle idôpontja: 2010. június 

15-én 10.00 óra.
 A gépjármûszemle idôpontja: 2010. június 15-én 

11.00 óra.
 Helyszín: Isaszeg, Rákóczi utca 45.
9. Az eredményhirdetés legkésôbbi idôpontja: 2010. jú-

nius 25. 10.00 óra.
10. Az eredményrôl történô értesítés határideje: 2010. jú-

nius 29. 
11. A szerzôdéskötés legkésôbbi idôpontja: 2010. július 5. 
12. A közszolgáltatási szerzôdés idôtartama: nyolc év, 

amely 2010. augusztus 01-tôl 2018. július 31. nap-
jáig tart.

13. A szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2010. au-
gusztus 1.

14. Ajánlattétellel kapcsolatos kiegészítô tájékoztatás az 
alábbi címen kérhetô: Hatvani Miklós polgármester, 
Isaszeg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 
2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45. (telefon: 28/583-105, 
fax: 28/583-118).

Pályázati felhívás

A Polgármesteri Hivatal fejlesztése
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A Fogyatékosok Integrált Intézménye idei farsangi mulat-
ságát február 18-án tartotta meg. Mindenki hetek óta készült. 
Volt, aki otthonról hozott jelmezt, de a nagycsoportosok ren-
geteg álarcot készítettek. A mulatságon medvék, kutyák, virá-
gok és – egy késôbb elôadandó mûsorszámnak köszönhe-
tôen – fôleg malacok tolongtak szép számmal a helyiségben 
egy épp ott ácsorgó arab legnagyobb megrökönyödésére. 

A jelmezek be-
mutatása Kara 
Gabriella intéz-
ményvezetô fel-
adata volt, majd 
a napközisek elô-
adták a Malacok 
az esôben címû 
opuszt. A vége 
olyan élethûre sike-

rült, hogy az ajtóban állók épp hogy csak félre tudtak ugrani 
az ebédlôbôl kivágtázó malacok elôl. A kaotikus jelenet után 
a Csipet-csapat zenekar játszott egy rock & roll és egy mula-
tós blokkot. Vidáman ropták a táncot kicsik és nagyok egy-
aránt. Az ismerôs nótákat az idôsebbek végig is énekelték. A 
konyha finom fánkjait – amit ezúton is nagyon köszönünk 
munkatársainknak – jóízûen fogyasztottuk el. Felszabadult, 
nagyon jó hangulatú buli volt, mindenki jól érezte magát, 
öröm volt látni a mosolygós, boldog arcokat.

A télbúcsúztató farsangi bál napja az Alemany Erzsébet 
Segítô Ház Rehabilitációs és Ápoló Otthonában február 
25. volt. Az otthon lakói és dolgozói már hetek óta készü-
lôdtek a mulatságra, és napokon át tûnôdtek, hogy minek 

öltözzenek, milyen 
maskarát viseljenek 
ezen a napon. 

Sokan része-
sítették elônyben 
a páros vagy cso-
portos jelmezeket. 
Például a lakók egy 
csoportja az Óz a 
csodák csodája 

címû mesébôl vette az ötletet. Így közöttünk volt a mulatsá-
gon Óz, Dorothy, Bádogember, Madárijesztô, Oroszlán. 

A nôvérkék közremûködésének köszönhetôen sikerült 
néhány lakónknak a legmegfelelôbb jelmezt kiválasztani.

A zenérôl Csáki Tibor elôadómûvész és vendégei gon-
doskodtak, a konyha remek fánkot sütött, és a táncos dél-
elôtt – reméljük – végleg elbúcsúztatta a hosszúra nyúlt telet.

Apróné Orosz Margit

Emberséggel az Emberért

Tisztelt Lakosság!
Az Emberséggel az Emberért Egyesület – a „Segítôkéz” 
Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálattal együttmûködve 
– a külterületen élôk segítésére államilag támogatott, térítés-
mentesen igénybe vehetô szolgáltatásokat biztosít.

A szolgáltatás jellegû feladatok abban az esetben illetik 
meg ingyenesen a lakosságot, ha az élethelyzetébôl adódó 
probléma önerôbôl nem oldható meg.

A szolgáltatás körébe tartozó tevékenységek:
– Személyszállítási feladatok;
– Ügyintézési feladatok: pl. információközvetítés a lakosság 

és a különbözô hivatalok felé, postai ügyintézésnél kísé-
ret, vagy személyesen intézkedik, ha az ellátott kéri;

– Egyéb szolgáltatási jellegû feladatok: pl. gázpalackcsere, 
orvosi ellátáshoz kíséret, gyógyszerkiváltás, besegít az ap-
róbb ház körüli munkákba, stb.
A külterületi ügyintézô telefonszáma: 20/776-3627.

Emberséggel az Emberért Egyesület

Farsang kicsiknek és nagyoknak
Isaszegen az ESE Alemany Erzsébet Segítô Házában

Traffipax információ  
2010. április hónapra
01: Kerepes, Kistarcsa

02: Mogyoród, Kerepes

03: Gödöllô

04: Gödöllô

05: Isaszeg, Pécel

06: Isaszeg, Pécel

07: Valkó, Vácszentlászló

08: Zsámbok, Dány

09: Gödöllô

10: Pécel

11: Isaszeg

12: Nagytarcsa, Kerepes

13: Csömör, Mogyoród

14: Isaszeg, Pécel

15: Isaszeg, Pécel

16: Isaszeg, Pécel

17: Mogyoród, Kerepes

18: Kerepes, Kistarcsa

19: Gödöllô

20: Gödöllô

21: Isaszeg, Pécel

22: Isaszeg

23: Mogyoród, Nagytarcsa

24: Csömör, Kistarcsa

25: Gödöllô

26: Gödöllô

27: Vácszentlászló, Zsámbok

28: Dány, Valkó

29: Gödöllô

30: Kerepes, Mogyoród
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Dr. Szeredi Levente
2117 Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13.

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

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

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

igény eSetén házhoz iS megyek

LA
Nyomdaipari Kft.

média

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

minden, ami nyomda

Szolgáltatásaink:
• tervezéS, nyomdai elôkéSzítéS 

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

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

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

Helyben Isaszegen

Április 15-én (csütörtökön)
és május 13-án

autós Iskola
Az akkredItÁlt Bag Band Bt.

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. április 12-én 18 órai kezdettel. 

A vizsgára felkészülést számítógépes,  
projektoros, klimatizált tanteremben biztosítjuk.

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

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

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

Válassza a minôséget!

KÁPOSZTÁS VENDÉGLÔ ÉS PANZIÓ
Elegáns, II. osztályú, 85 fôs éttermünkben (+20 fôs terasz), ínyenc és házias finomságok  

széles választékával várjuk minden kedves Vendégünket!

Az alábbi rendezvények lebonyolítását vállaljuk:
–	 bANKETTEK	1000	Ft-tól	/	fô	(a	szervezônek	ingyen	ételfogyasztás),
–	 OSZTÁLyTALÁLKOZÓK	2500	Ft-tól	/	fô	(a	szervezônek	ingyen	ételfogyasztás),
–	 cSALÁDI rENDEZVÉNyEK	(születésnap:	meglepetés	ajándék,	névnap,	házassági	

évfordulók),
–	 cÉGES rENDEZVÉNyEK,
–	 ÁTuTAZÓ cSOPOrTOK ÉTKEZTETÉSE,
–	 TErmÉKbEmuTATÓK.

150 fôs party sátorban:
–	 ESKüVÔK	májustól	októberig:	3500	Ft-tól	/	fô	(ételcsomag)	+	2500	Ft-tól	(italcsomag),	
–	 KONcErTEK,
–	 EGyÉb rENDEZVÉNyEK.

Vállaljuk	hidegtálak,	húsvéti,	karácsonyi	és	szilveszteri	jellegzetes	ételek	készí-
tését	(elvitelre	is).	Gyorséttermünkben	a	MENÜ	800	Ft!	A	menü	kiszállítása	
Isaszeg	területén	ingyenes.

Panzió szobafoglalás: 30/950-8221, 28/493-705.
címünk: Isaszeg, Kossuth Lajos u. 181. 
Telefon: 28-493-705, 30/950-8221 • e-mail: kaposztasi@invitel.hu
Nyitva: keddtôl vasárnapig 12–22 óráig, hétfôn zárva.
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Isaszeg Város Önkormányzata értékesíteni kívánja a Belsô-
majori utca feletti építési telkeket. Az értékesítés az aláb-
biak szerint alakul: a 4039/98; 101; 119; 120; 126; 137; 
140; 141; 142; 143; 144 és 145 helyrajzi számú ingatla-
nok vételára bruttó 7 200 000 forint, a 4039/42; 68 és 147 
helyrajzi számú ingatlanok vételára bruttó 8 000 000 forint. 

Isaszeg külterületén az alábbi ingatlanokat kívánja értékesí-
teni:

Helyrajzi 
szám

Mûvelési 
ág

Terület 
m2

Bruttó  
vételár Ft

015/66 kivett 7511 22 500 000 iparterület

015/67 kivett 6010 18 000 000 iparterület

A Képviselô-testület – az úgynevezett „3000 volt zártkerti” 
– az Öreghegyen lévô, alábbi önkormányzati tulajdonú ingat-
lanokat kívánja értékesíteni: 

Helyrajzi 
szám Mûvelési ág Terület  

m2
Eladási ár 

Ft

3002 kert 529 245 000 

3003 kert 291 135 000 

3004 kert 299 140 000 

3035 kert 669 310 000

3123 szántó 3050 1 770 000 

3149 szántó 6719 4 000 000 

3154 kert 482 224 000

3156 szôlô 1021 592 000 

3161 szántó 1600 1 000 000 

3187 szántó 640 260 000 

3198/2 szôlô 2090 1 200 000 

3211 szántó 2093 1 200 000 

3212 szántó 2133 1 200 000 

3237 kert, szôlô 1302 750 000 

3241 kert, erdô 1302 750 000

3243 kert 1302 750 000

3253 kert, erdô 1946 903 000 

3393 szántó, erdô 2492 2 000 000 

3395 szôlô 1298 903 000 

3401 kert 550 255 000 

3602 kert, árok 1284 745 000 

3649 szántó 2363 1 370 000

3001 erdô 464 215 000

3394/2 szántó 1597 1 200 000 

3684/1 kert 740 429 000 

4680/1 kert 674 4 000 000

4680/2 kert 683 4 000 000

A Képviselô-testület vételi szándék esetén külön értékbecslés 
alapján kívánja értékesíteni az alábbi belterületi ingatlanokat.

Helyrajzi szám Terület m2 Cím

461/3 1355 Rákóczi utca 75.

461/4 1069 Rákóczi utcai csempebolt

4015/5 9992 Wellness elôtti terület

4015/6 9992 Wellness elôtti terület

4015/7 9988 Wellness elôtti terület

4015/8 9992 Wellness elôtti terület

4015/9 9990 Wellness elôtti terület

4015/10 9990 Wellness elôtti terület

A Képviselô-testület továbbra is fenntartja az alábbi ingatla-
nokat közintézmények céljára (óvoda, orvosi rendelô). Ilyen 
hasznosítási szándék esetén az ingatlanok külön értékbecs-
lés elkészítése után értékesíthetôk.

Helyrajzi szám Terület m2 Cím

3831 1083 Március 15. utca

3832 1074 Március 15. utca

3872 540 Március 15. utca

3873 546 Március 15. utca

3926 546 Április 6. utca

3927 540 Április 6. utca

Az Önkormányzat értékesíteni kívánja a 4050 helyrajzi szá-
mú 24 ha 6149 m2 nagyságú belterületi ingatlant, az 
úgynevezett „wellness” területet a 2007. évi értékbecsült 
áron, minimum bruttó 800 000 000 Ft azaz nyolcszáz-millió 
forint minimális vételárért a szabályozási tervben meghatá-
rozott célokra.
Az Önkormányzat Isaszeg területén az alábbi ingatlanokat kí-
vánja hasznosítani (a hasznosítás a terület mûvelési ágára 
tekintettel kaszálás):

Hely-
rajzi 
szám

Mûvelési 
ág Terület 

Hasznosí-
tási ár 
Ft/év

02/8
A Dányi út  
bal oldalán  
lévô terület

szántó 5
legelô 5

5 ha 
6948 m2 63 867

02/7

Dányi út bal  
oldalán, agár  
pálya elôtti  
terület

szántó 5
2 ha 

1668 m2 26 204

Támogatja a Testület az Isaszeg külterület 0170/19 hely-
rajzi számú 2 ha 2329 m2 nagyságú szántó 5 és legelô 5 
mûvelési ágú ingatlan hasznosítását, a Település Szerkezeti 
Tervben meghatározott célra. Jelenleg általános mezôgazda-
sági terület (Má-á), rendezési terv készítése után külterületi, 
falusias lakóterület (Lf-5). Az ingatlan minimális hasznosítási 
ára: bruttó 21 706 Ft/hó.

Polgármesteri Hivatal

Hirdetmények
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A sÛLyOs MOzGásKOrLáTOzOTT szEMéLyEK 
KÖzLEKEDésI KEDVEzMéNyEI: 
– személygépkocsi szerzési támogatás,
– személygépkocsi átalakítási támogatás és 
– közlekedési támogatás.

Ki kérheti a szerzési támogatás megállapítását? 
– a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki érvényes veze-

tôi engedéllyel rendelkezik, vagy gépjármûvezetôi alkal-
masságát a szakértôi bizottság megállapította, vagy ha 
vezetôi engedéllyel nem rendelkezik, de személygép-
kocsival történô szállítását érvényes vezetôi engedéllyel 
rendelkezô szülôje, házastársa vagy a vele legalább 
egy éve közös háztartásban élô élettársa írásbeli nyi-
latkozatban vállalja,

– az a személy, aki a vele közös háztartásban élô, 3. 
életévét betöltött, súlyos mozgáskorlátozott, kiskorú 
gyermeke személygépkocsival történô szállítását írás-
beli nyilatkozatban vállalja, ha a szállítás a gyermek 
tanulói jogviszonya, gyógykezelése, rendszeres in-
tézményi ellátása miatt indokolt, 

– és akinek családjában a tárgyévet megelôzô évben az 
egy fôre jutó jövedelem a tárgyév január 1-jén nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének (2009. január 1-tôl 28 500 Ft) kettô és fél-
szeresét. 

– a kérelem benyújtását megelôzô hét éven belül 
mozgáskorlátozottságára tekintettel nem részesült 
szerzési támogatásban vagy gépjármû-behozatali 
vámmentességben.

A Regionális Közigazgatási Hivatal az alábbi feltételek 
együttes fennállása esetén szerzési támogatásra való jogo-
sultságot állapíthat meg annak a súlyos mozgáskorlátozott 
személynek is,
– aki a szakértôi bizottság véleménye szerint gépjármû ve-

zetésére alkalmatlan, 
– akinek a gépjármû használata munkaviszonya vagy ta-

nulói jogviszonya fenntartása miatt indokolt, 
– akinek a szállítását érvényes vezetôi engedéllyel rendel-

kezô, vele legalább egy éve közös háztartásban élô, 
nagykorú gyermeke, testvére írásbeli nyilatkozatban 
vállalja. 

A támogatás mértéke a vételár, illetve a forgalomba helye-
zéssel kapcsolatos költségének 60%-a, legfeljebb azon-
ban 300 000 forint. 

Személygépkocsi átalakítási támogatás 
– gyárilag automata sebességváltóval felszerelt személy-

gépkocsi vásárlásához, gépkocsi segédberendezéssel 
történô felszereléséhez, átalakításához nyújtott támoga-
tás, továbbá 

– a személygépkocsi olyan átalakításához nyújtott támo-
gatás, amely lehetôvé teszi a súlyos mozgáskorlátozott 
személy személygépkocsival történô szállítását, vagy 

– a személygépkocsinak a súlyos mozgáskorlátozott sze-
mély biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellá-
tásához nyújtott támogatás. 

Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de 
legfeljebb 30 000 forint. 

Közlekedési támogatás 
A közlekedési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott sze-
mély közlekedési többletköltségeinek részleges támogatá-
sa. Alapösszege: 7 000 Ft/év. 

A közlekedési támogatás mértéke:

Életkor 
év 

Tanul, dolgozik 
támogatás 

Ft/év 

Inaktív  
támogatás  

Ft/év 

1 – 62 24 500 7 000

62 – 7 000 7 000

Életkor 
év 

Tanul, dolgozik,  
és kiskorú  

eltartásáról is  
gondoskodik 

támogatás Ft/év 

Inaktív támogatás,  
ha kiskorú  

eltartásáról is  
gondoskodik 

Ft/év 

1 – 62 28 000 10 500

62 – 10 500 10 500

Fontos tudnivalók
– A közlekedési kedvezmények iránti, illetve a szerzési tá-

mogatás érvényességének meghosszabbítására irányu-
ló kérelmet a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti 
illetékes települési önkormányzat jegyzôjéhez kell be-
nyújtani a tárgyév április 30-ig.

– Átalakítási támogatás iránti kérelem a tárgyévben bármi-
kor benyújtható.

– A közlekedési kedvezmények megállapításának jöve-
delmi határa: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének kettô és félszerese (2010-ben 71 250 Ft). 

– Szerzési illetve átalakítási támogatás ugyanazon sze-
mélyre tekintettel hét évenként egy ízben adható. 

– Nem jogosult közlekedési támogatásra az a súlyos moz-
gáskorlátozott személy, aki fogyatékossági támogatás-
ban részesül. 

– Az elidegenítési tilalmat a jármûnyilvántartásba az állam 
javára bejegyzik.

Polgármesteri Hivatal

segítség a súlyos mozgáskorlátozottaknak
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Háziorvosi ügyeletek

2010. április

01. Dr. Tordai Gábor 16. Dr. Eszlári Egon

02. Dr. Halász Gergely 17. Dr. Mészáros Zsolt

03. Dr. Halász Gergely 18. Dr. Mészáros Zsolt

04. Dr. Horváth Anna 19. Dr. Kürti József

05. Dr. Horváth Anna 20. Dr. Horváth Anna

06. Dr. Kürti József 21. Dr. Eszlári Egon

07. Dr. Eszlári Egon 22. Dr. Tordai Gábor

08. Dr. Tordai Gábor 23. Dr. Horváth Anna

09. Dr. Horváth Anna 24. Dr. Eszlári Egon

10. Dr. Halász Gergely 25. Dr. Eszlári Egon

11. Dr. Halász Gergely 26. Dr. Kürti József

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

13. Dr. Horváth Anna 28. Dr. Eszlári Egon

14. Dr. Eszlári Egon 29. Dr. Tordai Gábor

15. Dr. Tordai Gábor 30. Dr. Halász Gergely

2010. május

01. Dr. Horváth Anna 06. Dr. Tordai Gábor

02. Dr. Horváth Anna 07. Dr. Kürti József

03. Dr. Kürti József 08. Dr. Halász Gergely

04. Dr. Horváth Anna 09. Dr. Halász Gergely

05. Dr. Eszlári Egon

Megkérjük a lakosságot, hogy a csütörtöki napok 
ügyeletérôl szíveskedjenek a 70/387-2685-ös ügye-
leti telefonszámon érdeklôdni.
Dr. Eszlári Egon: Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288.
Dr. Horváth Anna: Botond utca 12. Telefon: 493-250, 
 mobil: 30/591-7086.
Dr. Tordai Gábor: Aulich utca 3. Telefon: 493-302.
Dr. Kürti József: Csata utca 2. Telefon: 495-238.
Dr. Mészáros Zsolt: Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288.
Dr. Halász Gergely: Aulich utca 3. Telefon: 493-302.
HéTKÖzI, HéTVéGI OrVOsI ÜGyELET TELEFONszá-
MA: 70/387-2685
A hétközi ügyelet héfôtôl csütörtökig 1530-tól másnap reggel 
730-ig tart. Pénteken 1200-tól szombat reggel 730-ig. A hétvégi 
ügyelet szombat 730-tól hétfô 730-ig tart. Délutáni rendelés a 
mindenkori ügyeletes rendelôjében 1630–1730-ig.
Gyógyszertárak nyitvatartása szombat–vasárnap: 
Ezüstkehely Patika: páros héten 8–12 óráig,
Liget Patika: páratlan héten 8–12 óráig.
A mentôk ingyenes hívószáma: 104. Mobiltelefonról való hí-
vás esetén: 28/420-844.
A helyi rendôri ügyelet közvetlen száma: 70/203-3888.

Anyakönyvi hírek
a 2010. 02. 15 –  2010. 03. 15. közötti idôszak  
eseményeirôl

Születések:

Budavári Eszter Sára  Batthyány Lajos utca 3.
Pásztor Barbara  Március 15. utca 13.
Kanalas Melánia  Március 15. utca 70.
Szabó Dávid Noel  Szentgyörgypuszta
Malcsiner Dániel Ádám  Klapka utca 22.
Majercsák Anna  Külterület
Ferencz András  Külterület

Házasságkötések:

Marczi Anikó és Régi Ferenc
Bilász Alexandra és Malcsiner Ádám 
Kecskés Zsuzsanna és Varga István

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk!

Halálesetek:
Biró Béláné Farkas Erzsébet (93 éves) 
 Kossuth Lajos utca 151.
Kovács Ferencné Deme Klára (81 éves) 
 Virág utca 8.
Moravecz András (65 éves)  Magyar utca 25.
Hidvégi Józsefné Monori Mária Teréz (70 éves) 
 Ady Endre utca 15.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Abdelhamid Mohamedné, anyakönyvvezetô

Gyászjelentés
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2010. március 13-án Her-
nyes István (Péndi) volt isaszegi lakos hosszú ideig tartó be-
tegségben, 58 éves korában elhunyt.

Gyászoló testvérei, rokonai

állatorvosi ügyelet
2010. április hónapban

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

20/981-3100

IV. 10–11. Dr. Csizmadi Sándor
Kistarcsa, Malom u. 2.

30/951-8590

IV. 17–18. Dr. Rédling Tibor
Kistarcsa, Váczi M. u. 2. 

30/966-8415

IV. 24–25. Dr. Mile Attila
Pécel, Kálvin tér 2.

30/986-2643

Az orvosi ügyeleti ellátásban változhatnak az ügyelet ellátó orvosok személyei, ezért kérjük, hogy minden 
szükséges esetben a központi ügyeleti számot hívják: 70/387-2685.
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Pályázati felhívás

Isaszeg Város Önkormányzatának Ügyrendi és Kommuni-
kációs Bizottsága pályázatot ír ki „Isaszegi Séta˝ címmel.
A pályázók köre: Isaszegen élô 14–99 év közötti lakosok.
A pályázat tartalma: Isaszeg bemutatása fotókkal és tu-
risztikai leírással. „Isaszegi séta” leírását várjuk komplett 
turisztikai programként, mellékelten fotókkal.
A pályázat tartalmi és formai követelményei: fotók, tu-
risztikai leírás készítése Isaszegrôl, természeti és kulturális 
örökségeirôl, rendezvényeirôl.
A fotók száma maximum: 20 db.
A leírt oldalak száma: két A/4-es oldal maximum, Times 
New Roman betûtípussal, 12-es méretben.
A pályázatban a leírás mellett fotókkal illusztrálva úgy kell 
bemutatni Isaszeget, hogy az érdekessé váljon az ideérkezô 
vagy érdeklôdô turisták számára.

Díjazás: 
• Az I. helyezett 1 db digitális fényképezôgépet kap juta-

lomképpen.
• A II–III. helyezett értékes ajándékban részesül.
• A legjobb pályázó mûve bekerül az Isaszeg Önkormány-

zati Tájékoztatóba, valamint a www.isaszeg.hu honlapon 
a turisztikai menüpont alatt mutatja be a várost.

Eredményhirdetés: Az eredményhirdetésre és a díjak át-
adására a 2010. augusztus 20-i városi ünnepségen kerül sor.
A beérkezett pályamûveket az Ügyrendi és Kommunikációs 
Bizottság által felkért szakmai zsûri bírálja el.
A pályázat leadási határideje: 2010. június 7.
A pályázatokat digitálisan, CD-n kell benyújtani a Polgár-
mesteri Hivatal (2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.) titkársá-
gára, névvel ellátva.
Információ kérhetô: Szilárdi Lászlótól, az Ügyrendi- és 
Kommunikációs Bizottság elnökétôl (70/387-2696).

A Klapka György Általános Iskola és AMI 2010-ben is meg-
rendezte hagyománnyá vált Városi Mesemondó és Meseil-
lusztrációs Versenyét. A rendezvényen részt vehetett a város 
valamennyi intézményének óvodása és általános iskolás ta-
nulója. Idén két, a gyermekekhez közeli témát választottunk 
a verseny mottójául: „Lázár Ervin meséi” és „Magyaror-
szág madarai”. 

Vers- és Prózamondó Versenyünket február 24-én tar-
tottuk. Ekkor közel 160 óvodás és általános iskolás gyermek 
mondhatta el a szívéhez legközelebb álló madarakról szó-
ló versét vagy Lázár Ervin prózáját. Képzô- és Iparmûvészeti 
Versenyünkre 353 alkotás érkezett, amelyekbôl a zsûri ér-
tékelése után közel száz kerámiát és rajzot állítottunk ki a 
mûvelôdési otthon elôterében. A gálamûsorra február 26-án 
került sor. Itt a kategóriák gyôztesei elôadhatták a legjobb 
meséket, verseket. A mûvészeti iskola növendékei zenei pro-
dukciókkal színesítették a programot. A legjobb szavalók szép 
könyvjutalomban részesültek, a képzô- és iparmûvészeti ver-
seny díjazottjai változatos rajzeszközöket kaptak ajándékba.

Köszönjük a Városi Önkormányzat segítô támogatását, 
amellyel hozzájárult a gyermekek jutalmazásához. Köszöne-
tet mondunk a felkészítô szülôknek, pedagógusoknak és a 
zsûri tagjainak is lelkiismeretes, segítôkész munkájukért.

A nyertes gyermekek névsora vers- és prózamondó 
kategóriában: Balogh Rebeka, Kalocsai Lilla, Lakatos Edu-
árd, Gyurka Emese, Albert Rebeka, Marton Ágoston, Ivony 
Viktória, Benke Edina, Ács Bence, Kovács Bence, Réti Dániel, 
Szepesi Dorottya, Adorján Réka, Horváth Fruzsina, Rácz Esz-
ter, Szitás Barbara.

A képzô- és iparmûvészeti kategóriában nyertes 
gyermekek: Bogár Ramóna, Ruda Mercédesz, Hanula Be-
nedek, Fehér Dóra, Istvánfi Csenge, Bánfi Anna, Fehér Dóra 
Virág, Vass Fanni, Magyari Karina Zita, Szabó László, Vojt 
Dominika, Bartos Bianka, Juhos Renáta. 

Reméljük, gyermekeink részérôl a következô évben is 
hasonló lelkesedést és érdeklôdést tapasztalunk mûvészeti 
rendezvényeink iránt.

Harkai Zsuzsanna, igazgatóhelyettes

„Versben, prózában és ecsettel mondtuk el…”


