
Isaszeg Önkormányzati tájékoztató
VIII. évfolyam, 3. szám • 2009. március

Tisztelettel meghívjuk Önöket  
a március 15-i rendezvényre, amely a 
Szabadságtörekvések Emléktemplománál 
930 órakor  kezdődik, és 1100 órakor  
a  Szoborhegyen folytatódik  
a városi ünnepséggel.
Mutassunk példát a nemzeti  
összefogásból, a március 15. szelleméhez 
méltó ünneplésről! 
Szeretettel várunk mindenkit.

Hatvani Miklós, polgármester

Meghívó

Emléktábla avatása a Hősök és Áldozatok Emlékparkjában

Boldog Nőnapot!

Élek, mint szigeten. 
Mindennap térdre kell 
hullanom. Kivüled 
semmi sem érdekel. 
Kihülhet már a nap, 
lehullhat már a hold, 
e zengő túlvilág 
magába szív, felold. 
Édes illatai, 
különös fényei 
vannak. És szigorú 
boldog törvényei. 
Mit máshol ketyegő 
kis óra méreget, 
itt melled dobaja 
méri az éveket 
s ha szólasz, mindegyik 
puhán, révedezőn 
ejtett igéd ezüst 
virág lesz kék mezőn 
és sóhajod a szél, 
mely fürtjeimbe kap 
és arcod itt a hold 
és arcod itt a nap.

DsiDa Jenő: ValloMás
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Az adót tisztességesen megfizető állampolgárok megbecsü-
lése és az adófizetési morál javítása érdekében szükséges-
nek tartjuk a tájékoztatást néhány adózást és végrehajtást 
érintő szabályról.
Adófizetési határidők:
– kivetéses adónemek (gépjárműadó, magánszemélyek 
 kommunális adója, építményadó, telekadó) esetében:  

 március 16., szeptember 15. 
– iparűzési adó: március 16., május 31., szeptember 15. 
– feltöltési kötelezettség:  december 20. 
– talajterhelési díj: március 31. 

Ha a törvény által előírt határidő munkaszüneti napra 
esik, a befizetési kötelezettség a határidőt követő munka-
napon válik esedékessé. Késedelmes fizetés esetén késedelmi 
pótlékot kell felszámítani, melynek mértéke az esedékesség 
napjától minden naptári nap után a felszámítás időpont-
jában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd 
része.

A lakosok döntő többsége pontosan, határidőre fizet, 
azonban a határidőket követően a hátralékosok száma 
megnövekszik. Ezekben az esetekben sajnos végrehajtási 
intézkedés válik szükségessé. 

Minden adónemben jelentős mértékű a hátralék. A vég-
rehajtás évek óta folyamatos, azonban ez egy körforgás. 
A végrehajtás során jelentős összegeket szedünk be, mely 
egy újabb fizetési határidőt követően ismét megnő. 

A fentieken felül az adóhatóság feladata a csatornatár-
sulási érdekeltségi hozzájárulás díjhátralékának beszedése 
– ez a Vízmû Kht. által szolgáltatott adatok alapján törté-
nik –, továbbá a szemétszállítási díjhátralék beszedése is. Itt 
is jelentős kintlevőségek vannak. Ezeket a kintlevőségeket 
adók módjára behajtandó köztartozásnak minősíti a jog-
szabály. 

A végrehajtási tevékenységet az Adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. Tv. szabályozza, mely előírja, hogy az adó-
tartozás behajtása érdekében a tartozást megállapító vagy 
nyilvántartó adóhatóság a végrehajtható okirat alapján a 
végrehajtás iránt haladéktalanul intézkedik. Az adózót fel-
hívhatja az adótartozás megfizetésére – ez a felhívás azon-
ban nem kötelező –, majd az eredménytelen felhívás, illetve 
nem teljesítés esetén a végrehajtást megindítja.

A végrehajtás megindítását megelőzően a Polgármes-
teri Hivatal útján minden esetben felszólítjuk az adózót a 
hátralék megfizetésére, csak ennek eredménytelensége után 
kezdeményezünk további intézkedéseket, melynek során 
a törvényi előírások maximális betartása mellett, annak 
megfelelően járunk el.

Végrehajtás alá vonható az adós munkabére, nyugdíja 
és egyéb rendszeres járandósága, vállalkozások esetében az 
adós bankszámlája. Ezt követően ingó- és ingatlanvégre-
hajtás kezdeményezhető. Adómegfizetés biztosítására az 
adós ingatlanára jelzálogjog bejegyzésére is van lehetőség.

A gépjárműadó adóigazgatási eljárásakor, amennyiben 
az adóalany tartozása az egy évi adótételt meghaladja, az 
adóhatóság kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való 
kivonását, melyre az elmúlt időszakban több esetben is sor 
került. 

A kintlevőségek csökkentése, valamint a jogkövető ál-
lampolgárok érdeke szükségessé teszi a végrehajtási te-
vékenység szigorítását. Jelenleg az adóhatóság dolgozói 
végzik e tevékenységet, azonban a törvény lehetővé teszi 
önálló bírósági végrehajtó bevonását, mely jelentősebb 
hátralék esetében szükségessé válhat. 

Az „adókikerülés” nem csak egy jogszerűtlen cse-
lekmény, ezt eltűrni, vagy efelett nagyvonalúan szemet 
hunyni méltánytalan lenne az adót tisztességesen fizető, 
becsületesen jogkövető polgártársainkkal szemben. Ez a 
tisztességes többség joggal várja el a Polgármesteri Hivatal 
vezetésétől, hogy minden törvényes eszközzel fellépjen az 
adózás alól kibújni igyekvőkkel szemben. Hiszen a besze-
dett helyi adó Isaszeg város pénze, az Önöké, a miénk, a 
város egész közösségéé! Ez az adóbevétel képezi az önkor-
mányzat bevételi forrását, ezek a bevételek is a település 
zökkenőmentes működését és a fenntartható fejlesztését 
szolgálják.

Tisztelt isaszegi lakosok! Valamennyiünk érdekében 
kérjük, hogy szíveskedjenek az adózási határidőket pon-
tosan betartani és az adót megfizetni, ez minden isaszegi 
lakos érdekét szolgálja.

Polgármesteri Hivatal

Meghívás lakossági fórumra
Isaszeg Város Önkormányzata a 2009. január 19-én meg-
tartott lakossági fórum sikerességére való tekintettel is-
mételten egyeztető tárgyalást kezdeményez az útépítési 
hozzájárulás megfizetésével késedelembe került ingatlan-
tulajdonosok részére.

A fórum helye: Dózsa György Művelődési Otthon  
(Isaszeg, Dózsa György utca 2.)

Időpontja: 2009. március 23. 1800 óra.

A fórum és az egyeztető tárgyalás célja az útépítési hozzá-
járulás megfizetését elmulasztó tulajdonosok tájékoztatása 
a hátralék keletkezéséről, a megfizetés lehetőségeiről, vala-
mint egyedi megállapodások megkötése.

Tisztelt ingatlantulajdonosok!

A téma fontosságára való tekintettel együttműködő, meg-
tisztelő jelenlétükre feltétlenül számítunk.

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adózó Polgártársak!

�

A lap kiadója az LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Szilárdi László. Szerkesztô munkatárs: Dr. Székelyné Opre Mária.  
Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea. Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi út 45. • telefon: 28/583-111  

e-mail: hivatal@isaszeg.hu • web: www.isaszeg.hu 
A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva.  

Hirdetésfelvétel: a 70/387-2694 telefonszámon vagy a szekely.opremaria@gmail.com e-mail címen minden hónap 20-áig.
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Tájékoztató 
a Képviselô-testület februári ülésérôl

•	A	város	valamennyi	képviselője	határidőben	eleget	tett	a	
törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ségének. Erről az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság 
elnöke beszámolt a Testületnek. A polgármester, az alpol-
gármesterek, képviselők vagyonnyilatkozatai nyilváno-
sak, melyek megtekinthetőek az Ügyrendi és Kommuni-
kációs Bizottság elnökénél előzetes bejelentkezés alapján.

•	A	Képviselő-testület	egyetértett	a	módosított,	folyamat-
ban lévő településszerkezeti tervmódosítás döntéselőké-
szítő anyagával, a koncepciót államigazgatási- és szak-
hatósági egyeztetésre alkalmasnak találta.

•	A	szennyvíztisztító	bővítésével	kapcsolatos,	a	Nemzeti	Fej-
lesztési Terv Környezeti és Energia Operatív program KEOP-
7.1.2.0-2008-0197 kódjelű „Szennyvízelvezetés és tisztítás” 
pályázat első fordulója keretében közbeszerzési szakértő 
kiválasztására szóló ajánlati felhívást hagyott jóvá a Tes-
tület. A pályázat első fordulója sikeres volt, így az önkor-
mányzat az előkészítő tevékenységek költségeinek 85%-
ára támogatást nyert. Jelen ajánlatkérés célja az előkészítő 
szakasz közbeszerzési eljárásait lebonyolító és a kivitele-
zést célzó közbeszerzési dokumentációt összeállító közbe-
szerzési szakértő kiválasztása. A projekt feladatainak vég-
rehajtására projektmenedzsmentet hozott létre, amelynek 
jóváhagyta a Szervezeti és Működési Szabályzatát.

•	Meghatározta	a	Testület	az	általa	fenntartott	óvodákban	
és általános iskolákban a beiratkozások időpontját, hely-
színét, amit az ötödik oldalon olvashatnak. Az intézmé-
nyekben indítható óvodai csoportok és első osztályok 
számáról a pontos létszámadatok birtokában a beirat-
kozásokat követő április havi ülésén hozza meg végső 
döntését a Testület.

	 Felhívta	az	 intézményvezetők	figyelmét,	hogy	a	beirat-
kozáskor vegyék figyelembe a kötelező felvételre és a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra vonatkozó 
jogszabályi és képviselő-testületi előírásokat, valamint a 
beiratkozási körzethatárokat. Töredék tanulói létszámok 
esetén a másik intézménybe való átirányítás előfordulá-
sának lehetőségéről tájékoztatni kell a szülőket. 

•	Tudomásul	vette	a	Testület	az	Isaszegi	Községi	Sport	Kör	
2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót és megkö-
szönték	az	edzők,	a	segítők	és	az	elnök	munkáját.	Felhív-
ták a sportkör névváltoztatásának időszerűségét, amivel 
a következő éves közgyűlésükön foglalkoznak.

•	Eredménytelennek	nyilvánította	 a	Testület	 az	 aljegyzői	
feladatok ellátására kiírt pályázati eljárást. 

•	Elfogadta	a	Testület	Isaszeg Város Közfoglalkoztatási Ter-
vét, ami Az út a munkához program kulcseleme a közfog-
lalkoztatás megszervezéséhez.

•	Módosította	 a	 szociális	 igazgatásról	 és	 szociális	 ellátá-
sokról szóló többször módosított rendeletét, elfogadta a 
2009. évi költségvetési rendeletét és módosította a Képvi-
selő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendeletét. A rendeletek a helyben szokásos módon illetve 
a www.isaszeg.hu honlapon megtekinthetők.

 Szilárdi László, 
 az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke

Pályázati felhívás
Isaszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet  

a 2009. augusztus 19–20-án tartandó  
városi ünnepség és az ahhoz kapcsolódó  
rendezvények teljes körű lebonyolítására.

1. Részvételi feltételek: 
 A rendezvény utolsó napján, 22 órakor min. 15 perc 

időtartamú, zenére koreografált tűzijáték biztosítása: az 
ajánlatban szükséges a repertoár és töltetarány leírása.

 A rendezvény központi színpadára a kulturális prog-
ramtervezet keretében a helyi szereplők fellépésének biz-
tosítása 1400–1800 óráig az Ügyrendi és Kommunikációs 
Bizottsággal, mint Szervező Bizottsággal egyeztetve.

2. Kiegészítő információk: A rendezvény látogatottsági 
szintje: 4 000 fő/nap (a két napra vonatkozó átlagos 
adat).

 A rendezvény bevételi jogának elnyeréséért egyszeri el-
lenszolgáltatási díjat kell megjelölni a pályázó költsé-
geinek figyelembevételével.

 A kereskedelmi és vendéglátóipari egységek által fize-
tendő foglalási díjak a pályázót illetik meg.

 Ajánlatkérő biztosítja az ideiglenes ivóvíz- és villanyhá-
lózat gerincvezetékeit és idomait, elektromos szekrénye-
ket és vízcsatlakozási helyeket mérőóra nélkül (nem tar-
talmazza az egyéni lekötések anyag- és díjköltségeit).

3.  A szerződés meghatározása: Megbízási szerződés.

4. A teljesítés helye:	Isaszeg,	Rózsa–Thököly–Nagy	Sándor	
utcák által határolt zöldterület.

5. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2009. március 
31. 1000 óra.

6. Az ajánlatok benyújtásának címe: Isaszeg Város Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatal titkársága, Isaszeg, 
Rákóczi út 45.

7. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: Isaszeg Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal titkársága, Isa-
szeg, Rákóczi út 45., 2008. március 31. 1000 óra. A pá-
lyázatok felbontása nyilvános.

8. Alkalmassági követelmények: Az ajánlattevő csatoljon 
egy kulturális és szórakoztató műsorokból összeállí-
tott programtervezetet. 

9. Az eljárásban a benyújtott ajánlatok tárgyalás nélkül 
kerülnek elbírálásra.

10. Eredményhirdetés időpontja: 2009. április 7. 1000 óra.

11. Egyéb információk: Ajánlatkérő a pályázat eredményte-
lenségéhez fűződő kizárólagos jogát fenntartja.

Hatvani Miklós, polgármester
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Értesítés tüdőszűrésről
Minden 30. évét betöltött lakos részére a tüdőszűrés kö-
telező. A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni 
felismerésére. Panasz nélkül is lehet beteg. Kérjük, a tü-
dőszűrő vizsgálaton saját érdekében jelenjen meg!

Helye: Isaszeg, Rákóczi utca 14., volt Egészségház.
Ideje:  2009. március 18-tól 2009. április 01-ig.

Szűrési napok: 
márc. 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, ápr. 01.

Március 28-án, szombaton délelőtt szűrési nap lesz!
Délelőtt: kedd, csütörtök, péntek: 0800–1330 óráig

Délután: hétfő, szerda: 1200–1830 óráig.

Fontos tudnivalók:
– Kérjük, hogy a vizsgálaton lehetőleg munkaidő le-

telte után vegyen részt!
–	 Fekvőbeteg	vagy	 járóképtelen	egyén	a	háziorvossal	

igazoltassa távolmaradását!
– Az a személy, aki egy éven belül volt tüdőszűrésen 

(például más helyen), kérjük, hogy annak igazolását 
– személyesen vagy családtagjai által – szíveskedjen 
bemutatni!

– Személyi igazolványát, TB kártyáját (TAJ szám), va-
lamint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolását 
kérjük hozza magával!

Polgármesteri Hivatal

Városunk közbiztonságáról
Isaszeg és Pécel városok vonatkozásában az elmúlt idő-
szakban jellemzően a családi házak, valamint a személy-
gépkocsik voltak a bűnelkövetők célpontjai.

A családi házak sérelmére általában a kora esti órákban 
és az éjszaka első felében történtek betörések, a 16–23 óra 
közötti időben. Emiatt kérjük a lakosságot, hogy a megje-
lölt időszakban fokozottabban figyeljenek környezetükben 
a gyanúsan viselkedő személyekre és járművekre. Ameny-
nyiben valami gyanúsat tapasztalnak, azt haladéktalanul 
jelezzék a rendőrség felé a 70/522-6517 vagy az ingyene-
sen hívható 107, 112 telefonszámokon. 

Járművek tekintetében a forgalmi rendszám felírása 
a legfontosabb. Kérjük, az észlelő tanúk ezt jegyezzék fel 
elsősorban, és erről tájékoztassák hatóságunkat. Sajnos 
ismét előfordultak úgynevezett trükkös lopások, melyek 
során az emberi figyelmetlenséget és jóhiszeműséget hasz-
nálják ki a tolvajok. A járműveikkel közlekedők figyelmét 
elterelve az ülésen elhelyezett értékeket emelik ki a jármű-
ből, vagy az abban őrizetlenül, jól látható helyen hagyott 
értékek lesznek az elkövetők célpontjai.

Kérjük továbbá a lakosságot, hogy fokozottan figyel-
jenek a környezetükben lakó idős emberekre. Két esetben 
fordult elő, hogy az egyedül élő, idős embernek hagy-
mát, krumplit kínáltak áron alul eladásra, vagy azzal az 
ürüggyel, hogy segélyt hoztak, villanyórát, gázórát ol-
vasnak le, jutottak be a sértettekhez. A sértettek óvatossá-
gának hiányát kihasználva félretett pénzüket tulajdoní-
tották el, jelentősen megnehezítve ezzel a kisnyugdíjasok 
életét.

Kérem, jelzéseikkel, figyelmükkel segítsék munkánkat!
Mondok Zoltán rendôrszázados, őrsparancsnok

�

�

Mit tehetünk válság idején?
Elsősorban vásároljuk tudatosan a hazai termékeket, ezzel 
is védve a munkahelyeket. Ha pedig ezt szűkebb környeze-
tünkben, Isaszegen tesszük, azzal bevételnövekedéshez jut-
tatjuk a helyi üzleteket, vállalkozásokat. Ebből pedig több 
jut a boltokban a választék bővítésére, a minőségemelésre, 
a kényelmi szolgáltatásokra, nem utolsósorban pedig az 
önkormányzat nagyobb adóbevételre tehet szert, amiből a 
települési alapfeladatok ellátása könnyebben biztosítható. 
Tehát: minden helyben elköltött forintnak látszata lehet a 
későbbiekben. 

Ha nem szükséges, ne autózzunk sok-sok kilométert a 
kisebb bevásárlások miatt, sőt, aki teheti, a nagyobb vá-
sárlásait is Isaszegen intézze! Vegyük igénybe rendszeresen 
a szolgáltatásokat is, és aki tartós fogyasztási cikket keres, 
először helyben érdeklődjön.
Mit tehetnek a vállalkozások? Vegyék igénybe azokat a 
lehetőségeket, amelyekkel talponmaradásukat, fejlődésüket, 
növekedésüket segíthetik. Ebben – ha igény van rá – az Ön-
kormányzat minden segítséget megad. Segítünk megtalál-
ni a legjobb hiteleket, hitelgaranciákat, kamattámogatáso-
kat, uniós forrásokat, munkahelymegtartó támogatásokat. 
Március közepétől az alapvető információk elérhetőek lesz-
nek a www.isaszeg.hu városi honlapon. Ezen felül az ön-
kormányzati közbeszerzéseknél intézményesített, törvényes 
keretek között a helyi vállalkozásokat próbáljuk preferálni.

Everling Róbert, alpolgármester

Akik még nem jelentkeztek
Isaszeg Város Önkormányzata a jövőben szeretné szo-
rosabbra fűzni a kapcsolatot a civil szervezetekkel, ezért 
szeretne egy olyan adatbázist kialakítani, amelyben min-
den isaszegi érintett szerepel. Kérjük tehát, hogy azok a 
szervezetek, akikről még nem tudunk, küldjék el adataikat 
részünkre e-mailben a hivatal@isaszeg.hu címre, vagy le-
vélben a Polgármesteri Hivatal, 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 
45. címre.

A Damjanich János Általános Iskola alapítványa:
„100 éves iskola” Alapítvány
Adószáma: 18708088-1-13

�
A Klapka György Általános Iskola  

és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapítványa:
Gyermekekért Oktatási-Nevelési Alapítvány

Adószáma: 18670505-1-13
�

Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány 
2117	Isaszeg	Aulich	u.	8/F
Adószám: 18713611-1-13
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Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általa fenntartott óvodákban és általános iskolák-
ban a leendő óvodások és első osztályosok beíratásának időpontjait az alábbiak szerint határozza meg:

Óvodai beíratás a 2009/2010-es nevelési évre: 2009. április 2–3. (csütörtök, péntek)

A Bóbita (Vadász utca 2.) és a Hétszínvirág Óvodákban (Madách utca 11.) ezeken a napokon 
800–1800 óra között fogadják a kedves szülőket.

Óvodai felvételre jelentkezhet Isaszegen minden kisgyermek, aki 2009. október 1-ig betölti a harmadik életévét. Azon 
gyermekek, akik 2009. október 1. után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményekben, 
és felvételükről dönt az óvoda vezetője. Kötelező az óvodai beíratása az ötödik életévüket betöltött kisgyermekeknek. 

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alap-
ján, és az óvodában kialakított hagyományos módon, írásban tájékoztatja az érintett szülőket.

Általános iskolai beíratás a 2009/2010-es tanévre a Damjanich János Általános Iskolába  
és a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe:

2009. április 2. csütörtök 800–1300 óráig és 2009. április 3. péntek 1300–1800 óráig.

A beíratás helyszíne a Dózsa György Művelődési Otthon, Isaszeg, Dózsa György utca 1. 
Mindkét iskolából ezeken a napokon szeretettel fogadják a pedagógusok a kedves szülőket.
A törvény alapján be kell íratni az iskolába mindazon gyer-

mekeket, akik 2002. június 1. és 2003. május 31. között szü-
lettek, és elérték az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, 
amelyet	az	óvoda,	illetve	a	Nevelési	Tanácsadó	szakvéleménye	
igazol. A szülő kérelmére a gyermek tankötelessé válhat akkor 
is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. 

Kérjük a kedves szülőket, hogy tanköteles gyermekü-
ket szíveskedjenek a megjelölt két napon a körzeti álta-
lános iskolába beíratni.

 Tájékoztatjuk Önöket, hogy a beiskolázási körzetek meg-
tekinthetők az óvodákban, iskolákban, a www.isaszeg.hu hon-
lapon. Arról, hogy melyik iskola biztosítja Önöknek a kötelező 
felvételt, az óvodákban és az iskolákban is kapnak felvilágosítást. 

Az iskoláknak a körzetükbe tartozó tanköteles gyermeket fel kell venni. A közoktatásról szóló törvény lehetővé teszi, 
hogy gyermekük számára iskolát válasszanak, az iskola befogadóképességének határáig.

Ha nem a lakóhely, vagy kijelölt körzet szerinti iskolát választják, akkor is a körzeti általános iskolába kell beíratni a 
gyermeket, és a beíratással egyidejűleg írásban kérni kell a választott iskolába való felvételt. Amennyiben a választott in-

tézmény igazgatója kérésüket elutasítja, a kötelező felvételt biztosító körzeti iskolában 
kell megkezdeni a tanulmányokat. 

Az iskolai felvételről az intézmény igazgatója dönt a beíratást követő első képvise-
lő-testületi ülés után, és írásban értesíti az érintett szülőket.

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy a beiratkozáshoz feltétle-
nül vigyék magukkal:
 – a személyi igazolványt, 
 – gyermekük születési anyakönyvi kivonatát,
 –  az állandó lakcímet vagy tartózkodási helyet igazoló  
  kártyát,
 –  az iskolaérettséget igazoló óvodai szakvéleményt,
	–		 a	Nevelési	Tanácsadó	szakvéleményét,	(ha	vizsgálaton	vett	 
  részt a gyermek) 
	–		 550	Ft-ot	és	1	db	fényképet	a	diákigazolvány	elkészítésére.

Gyermekük óvodája, az általános iskolák mindenben segít-
séget nyújtanak Önöknek. A Polgármesteri Hivatalban dr. Szé-
kelyné Opre Mária, oktatási referens áll rendelkezésükre. 

Várjuk szeretettel gyermekeiket óvodáinkban, álta-
lános iskoláinkban!

Boldog óvodás és diákéveket kívánunk!
Dr. Székelyné Opre Mária, oktatási referens

Tájékoztató a 2009/2010-es tanév óvodai és iskolai beiratkozásáról
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A Dózsa György Művelődési Otthon márciusi programja

Isaszeg Város Önkormányzata és a Dózsa György Mûvelõdési Otthon

KreATíV pÁlyÁzAToT hIrDeT 
a város iskoláskorú gyermekei számára az Isaszegi Történelmi Napok keretében

A pályázat célja: Az isaszegi csata 160. évfordulójának méltó megünneplése céljából életképek, harcjelenetek, korabeli szokások, vi-
seletek, életforma valamint jeles isaszegi épületek, emlékművek megörökítése, melyek a 1848–49-es Szabadságharchoz kötődnek 
(Honvédszobor, Református templom, Kőkereszt).

Technikák: papírból, só-liszt gyurmából, kerámiából vagy bármely ötletes alapanyagból készített térbeli ábrázolások (makettek, 
domborművek, szobrok, plakettek stb.) érkezését várjuk.

Elbírálás kritériumai: kreativitás; saját ötletek; ötletes technikák; igényesség; témaválasztás.
A pályázat érvénytelen, ha:
 – a pályázó adatai nem ismertek;
 – a pályázat nem önálló munka;
 – beérkezési határidőn túl érkezik.
Pályázhatnak: 7–18 éves korú isaszegi tanulók.
Kategóriák: 
 – általános iskola alsó tagozat;
 – általános iskola felső tagozat;
 – középiskolás tanulók.
Pályázat leadása: személyesen a művelődési otthon irodájában, 

2009. március 27-ig, jeligével, névvel, életkorral ellátva, az 
iskola és osztály megjelölésével.

Díjkiosztás és eredményhirdetés: 2009. április 5-én, az Isasze-
gi Történelmi Napok programjainak keretein belül.

A pályamunkákat zsűri fogja elbírálni. A munkák a Művelődési Otthon előterében kerülnek kiállításra.

Március 14. Télûzô – tavaszköszöntô

1500: Kézműves foglalkozás, télűző maszkkészítés a művelődési ott-
honban.
1800:	Fáklyás	felvonulás	indul	a	Helytörténeti	Gyűjteménytől.	Útvo-
nal: Madách utca – Templom utca – Damjanich utca – Rákóczi utca 
– Madách utca. Kérjük, hogy bármilyen hangkeltő eszközt hozzanak 
magukkal bátran.
kb. 1830: Táncház a Madách utcai tornaterem mögötti téren a Túlpart 
Együttessel . A táncház alatt tea, forralt bor és zsíros kenyér várja az 
érdeklődőket.

Március 15. Idôpontok és helyszínek

Szabadságtörekvések Emléktemploma – Refor-
mátus templom
930: Megemlékezés és koszorúzás. Ünnepi be-
szédet mond Bajusz Árpád református lelkész, 
közreműködnek a Klapka György Általános 
Iskola és AMI tanulói.
1000: Ünnepi istentisztelet.

Szoborhegy
1100: Városi ünnepség. Beszédet mond: 
JuDr. Konkoly József, Kenyhec polgármestere. 

Közreműködik: Szabó Károly tárogatós, Nemcsics Kinga népdalénekes 
és a Damjanich János Általános Iskola tanulói.
Az ünnepséget koszorúzás zárja.

Tervezett programkínálat
Március 14. 13.00–17.00: Babaruha börze. 

Jelentkezés: Laci Anna (20/391-6683).
Március 21. 15.00: Táncba hívó – élő zenés 

táncház sorozat kezdőknek, haladóknak 
egyaránt.

Március 21. 16.00: Múzeumi esték. Hazai 
tájakon című vetítés az Isaszegi Termé-
szetbarát Klub 2008-as túráiról. Hely-
szín: Helytörténeti Gyűjtemény.

Március 27. 13.00–18.00: Véradás.
Március 28. 10.00–17.00: Egészségnap – 

egész napos rendezvény egészségügyi 
szűrővizsgálatokkal, egészségmegőrzés-
sel kapcsolatos termékek vásárával és ta-
nácsadásokkal. A rendezvényre a belépés 
ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

Március 30–31.: Szép a huszár – interak-
tív, játékos előadás óvodásoknak. Belépő: 
450	Ft

Szolgáltatások
Március 2. 18.00: KRESZ tanfolyam jelentke-

zés, tájékoztatás.
Március 9. 11.00–13.00: A.S.A ügyfélszol-

gálat a Művelődési Otthon előterében.
Csoportjaink fellépései
Március 21.: A Gaudium Carminis Kamara-

kórus Pergolesi Stabat Mater című darab-
ját énekli a Katolikus templomban.

�
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Az Országgyűlés 2000. június 16-án elfogadott határoza-
ta értelmében minden év február 25-én tartják hazánkban 
a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapját. Hat-
vankét éve ezen a napon, 1947. február 25-én a megszál-
ló szovjet katonai hatóságok jogtalanul letartóztatták és a 
Szovjetunióba hurcolták Kovács Bélát,	a	Független	Kisgaz-
dapárt főtitkárát, ahol nyolc évet töltött fogságban. 

Városunkban először szervezték meg a megemlékezést, 
helyi pártok és civil szervezetek kezdeményezésére. A térség-
ből és a megyéből más szervezetek is eljöttek a helyiekkel 
együtt emlékezni. A szentmisével kezdődő, túlélők vissza-
emlékezésével folytatódó, majd a Hősök és Áldozatok Em-
lékparkjában emléktábla avatással, felszenteléssel és koszo-
rúzással záruló megható, lelkünket felrázó megemlékezés a 
mintegy tizenöt párt- és civil szervezet példás összefogásá-
ról tett tanúbizonyságot. Méltóságteljesen, fegyelmezetten 
ünnepeltek a résztvevők mind a zsúfolásig telt művelődési 
otthonban, mind a téren. A magyarság és a nemzet érdeke 
azt kívánná, hogy ez az egyetértés és együttérzés az éle-
tünk más területein, országosan is megnyilvánuljon.  

Hatvani Miklós polgármester megemlékező ünnepi be-
szédéből idézünk:

„…Ezen rettenetes század egyik legvéresebb és legsöté-
tebb fejezete a kommunizmus, amely megszámlálhatatlanul 
sok bűnt követett el, először is a szellem ellen, az egyetemes 
és a nemzeti kultúrák, de leginkább az emberi értékrend ellen. 
Sztálin százszámra romboltatta le a templomokat, és mil-
liókat küldött a Gulágra. Mao Ce Tung Kínájában, vagy Pol 
Pot Kambodzsájában tízmilliók semmisültek meg egy ideoló-

gia zászlaja alatt. Ceausescu magyar falvakat rombolt le, és 
a magyar lakosságot nyomorította leginkább az úgynevezett 
haladó eszme nevében.

Idehaza, Magyarországon az ÁVH vezérletével a kommu-
nista internacionalista szemlélet nevében létrehozták Recsket, 
kitelepítettek embereket, gyártottak kuláklistát, vallattak, 
megkínoztak ártatlanokat, és „osztották” az úgynevezett „sű-

rített” marxizmust Rákosi, Gerő, Farkas és a többiek. Miért? 
Mert féltek. Féltek még önmaguktól is. Elég, ha csak a Rajk-per-
re vagy Nagy Imrére, a mártír miniszterelnökre gondolunk!

Nem ismerjük még az áldozatok pontos számát, nem is-
merjük a pontos történeteiket sem. Ne legyenek illúzióink, soha 
nem is fogjuk. Megnyílhatnak még levéltárak, megszólalhat-
nak még szemtanúk, de a rémtettek közül sokról sohasem fog-
juk megtudni, miként is történtek (…)

A mi feladatunk, hogy emlékezzünk a kiömlött vérre, a 
földre hullott könnyekre, a rettenetes körülmények között leélt, 
elpazarolt életekre. Emlékezzünk, s azt a tapasztalatot, ame-
lyet a 20. század embere olyan rettenetes körülmények között 
szerzett meg, adjuk tovább gyermekeinknek, hogy a történtek 
ne ismétlődhessenek meg soha, soha, soha többé!”

A	 kezdeményező	 és	 rendező	 szervezetek	 –	 a	 FIDESZ	
isaszegi	 szervezete,	az	Április	6.	Kör,	az	 Isaszegi	Nemzeti	
Társaság, a Szent Márton Lovas Hagyományőrző Egye-
sület,	Isaszeg	térsége	vitézei	és	a	Magyar	Nemzeti	Lobogó	
Társaság – új emlékművel és egy remélhetőleg folytatódó 
hagyománnyal gazdagították városunkat.

(oprem)
Fényképek: Kalocsai Richárd

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja Isaszegen
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Ha február, akkor
 fArsANG

2009. február 21-én ismét meg-
rendezésre került a tornacsarnok-
ban a Farsangi Sportshow. Az idei 
évben az egészségvédelem, a kör-
nyezetvédelem és Isaszeg város-
sá avatásának jegyében zajlottak 
az események. A verseny délután 
az iskolások küzdelmével kezdő-
dött. A Damjanich Iskolából egy 
csapat kelt versenyre, míg a Klap-
ka Iskola két csapata várta a fel-
adatokat, amelyek közt szerepelt 
szelektív hulladékgyűjtés, kéz nél-
kül evés-ivás, múmiakészítés, ami 
nagy sikert aratott. Öröm volt lát-
ni a lelkesedést. A Klapka Iskola 
egyik csapata nyert, akiket külön 
dicséret illet a környezetvédelmi 
totó és feladatlap szinte hibátlan 
kitöltéséért is.

Közben már gyülekeztek a fel-
nőtt csapatok, azon izgulva, hogy 
az idén vajon ki viszi el a pálmát. 
Öt nyugdíjas csoport vidám „küz-
delmét” láthattuk, akik irigylésre 
méltó lelkesedéssel, vidámsággal 
győzték le az akadályokat.  Amíg 
az idősebbek a teremben verse-
nyeztek addig az ifjabbak külső 
feladatra indultak, ahol a Kukatün-

dér vezetésével, Hulladékzenekar kíséretével Hulladékszínház 
megalkotása, és mindezek felhasználásával egy jelenet elő-
adása volt a cél.

 A bemutató után négy csapat sor-
versenyben mérte össze az ügyességét. 
Nagy	sikert	aratott	az	Álmok és utak a 
városunkban címû versenyszám, va-
lamint az elsősegélynyújtás, a lufibo-
rotválás, az almahalászat. A Klapka 
Iskolának nemcsak a diákjai, hanem a 
szüleik is első helyezést értek el a sor-
versenyben. A zenés műsorszámokban 
a	Nyugdíjasok	Baráti	Körének	Házibuli 
című produkciója nyerte el a zsűri első díját, de nagy sikert 
aratott idén is a Csatangolók Kincses sziget című jelenete, 

amely a díszletekért kü-
lön dicséretet érdemelt. 
Az Asszonykórus A ti-
zedes meg a többiek című 
produkciójával ebben az 
évben is bebizonyította, 
hogy „nem csak a húsz-
éveseké a világ”. A vi-
dám hangulatú délutánt 
a Csata Táncegyüttes Pi-

zsamapartija zárta. Hat-
vani Miklós polgármester 
úr nagy örömmel osz-
totta ki a csapatoknak a 
sok-sok ajándékot.

Köszönet a támoga-
tóknak és résztvevőknek, 
akik nélkül ez a nap nem jöhetett volna létre: 

Hatvani Miklós polgármester, Dózsa György Művelődési 
Otthon, Piri és Guszti virágüzlet, Hifi-net Vegyes Iparcikk Vaj-
da Tamás, Ri-Ja Ruházat, J&J Divat, Vodafone, Kleinert Teréz, 
Szabados Péter, Tokaji Csaba, Kun Gergely, Palaga Petra, Pala-
ga Szilárd, Csata Táncegyüttes, Bánszkiné Varga Judit, Kővá-
gó Zsolt, Nagy Eszter, iskolás csapatok és kísérő pedagógusaik, 
felnőtt csapatok.

Palaga Sándorné, szervező

farsangi sportshow 2009
Az új időszámítás kezdete az isaszegi farsangi show törté-
netében – néhány év kihagyása után – három évvel ezelőtt 
kezdődött. Három éve vagyok én is résztvevője ezen játé-
kos sporteseménynek, mint ahogy szülői tánccsoportunk, 
a Csatangoló Tánccsoport is. Az előző két show-tól igen 
szép élményekkel búcsúztunk, s úgy gondolom, az idei 
sem fog a feledés homályába veszni. De nem is hagyhatjuk 
veszni, hiszen ezen a napon a sportcsarnok kirekesztette 
falai közül a politikát, az ellenségeskedést, s maradt oda-
benn a jókedv, a bolondozás, a korhatár nélküli vidám ver-
sengés, ahol legfeljebb csak barátságos ellenfelei voltunk 
egymásnak. A játékos sorversenyek és a külső feladatok 
megoldása igazi csapatmunka volt a javából. A többi csa-
pat igyekezetét is látva, nem volt kétséges a szoros küzde-
lem. A siker sem maradt el, a sportcsarnok hangos volt a 
harsány tetszésnyilvánítástól. A sportversenyt követő vi-

dám műsorra tánccsoportunk is nagy 
lelkesedéssel készült, folytatva az Őrült 
kacsák, majd a Juhászok esetét a feke-
te barikákkal sort a Kincses szigeti csa-
tával. Az öltözőkben lázas készülődés 
zajlott. A produkciók végül jól sikerül-
tek, helyezésektől függetlenül nagysze-
rűen szórakoztak akik nézték, és mi is, 
akik szerepeltünk benne. A szervezők, a 
rendezők láthatóan mindent megtettek 

a sportshow sikeréért, mint ahogy résztvevőként a többi 
csapat tagjai is velünk együtt. Sokan voltunk, de lehet-
tünk volna többen is! Jó lett volna még több ismerős arcot 
látni, velük néhány szót váltani, vagy akárcsak jókedvűen 
összemosolyogni. Ezért is kívánom és üzenem a mindent 
beleadó szervezőknek 
a versenyt záró mon-
dást ily módon: Jö-
vőre Veletek ugyanitt, 
MÉG		TÖBBEN!!!

Bodrogi Imre

�
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Az általános iskolában 527, a művészeti oktatásban 289 
diák tanul. 50 fő jól képzett, gyermekszerető pedagógus 
foglalkozik a gyerekekkel. Diákjainkat művelt felnőttekké, 
gazdag személyiséggé, tisztességes emberré kívánjuk nevel-
ni. Olyan légkört teremtünk az iskolában, ahol a gyerekek 
jól érzik magukat, szívesen és szeretettel gondolnak majd 
vissza iskolájukra. Kiemelt feladatunknak tekintjük a tehet-
séggondozást és a felzárkóztatást. Kitűzött céljaink eléré-
séért az iskola nevelőtestülete nagyon sokat tesz. Minden 
tantárgyból biztosítjuk a gyerekeknek a versenyzés lehe-
tőségét, a tudás növelését, a siker örömét. Az iskolai meg-
mérettetés mellett körzeti, megyei és országos versenyekre 
visszük diákjainkat, ahol gyakran érnek el szép eredményt. 
A körzeti Szép Magyar Beszéd, valamint a mesemondó ver-
senyeken évek óta helyezettek tanulóink. Idén bejutottunk 
a Mátyás Mesemondó Verseny országos döntőjébe.

Az ISKolA „SpeCIAlITÁSAI”

Emelt szintű ének-zene oktatás
Huszonnégy éves múlttal rendelkezik. Minden évfolya-
mon egy osztályban heti négy órában tanulják a diákok az 
ének-zenét. Valamennyi gyermek hangszeres (furulya) ok-
tatásban is részesül. Rendszeresen szerepelnek iskolai, városi, 
körzeti és országos rendezvényeken, ahonnan sok oklevelet 
hoznak el. Az elmúlt évek bebizonyították, hogy ezek a gye-
rekek fogékonyakká válnak a művészetek iránt, személyisé-
gük pozitív irányba fejlődik, érzelmi életük gazdagabb.

Emelt szintű idegen nyelvi oktatás
Angol és német nyelvet kínálunk az első osztálytól. Jól 
képzett tanárok (két német szakos és négy angol szakos 
tanárunk van) csoportbontásban tanítják az idegen nyel-
vet. A legtehetségesebb diákjaink a nyolcadik osztály végé-
re nyelvvizsga bizonyítványt szerezhetnek. Az Angliába és 
német nyelvû országokba szervezett tanulmányutak során 
tanulóink elmélyíthetik tudásukat. Idén tizenkettedik al-
kalommal visszük a gyerekeket német nyelvterületre, ahol 
délelőtt az iskolában német órákon vesznek részt, délután 
pedig ismerkednek a környék nevezetességeivel. 

Iskolánk tizenötödik alkalommal rendezi meg a Pest 
megyei német nyelvi levelező versenyt, melyre idén 176 diák 
jelentkezett. A résztvevő tanárok és tanulók minden évben 
növekvô létszáma azt jelzi, hogy jónak tartják, szívesen 
jönnek hozzánk.

Iskolaotthonos oktatás
Negyedik	 éve	működik	 alsó	 tagozaton	az	 iskolaotthonos	
oktatási forma. Két tanítónő foglalkozik a gyerekekkel, 
minden házi feladat elkészül az iskolában, otthon már csak 
az olvasást kell gyakorolni. Diákjaink egészséges életmódra 
nevelése érdekében hetente tíz tömegsport órát, hat sport-
szakkört tartunk, valamint a gyerekek gyógytestnevelés 
foglalkozáson	 vehetnek	 részt.	Úszásoktatást	 szervezünk,	
körzeti és országos sportversenyekre visszük a gyerekeket, 

ahol eredményesen szerepelnek. Kéthavonta túrázunk, al-
kalmanként 40–50 diák és 3–4 pedagógus részvételével. 
A nyári szünetben Zamárdiban, a Mecsekben és Kisecseten 
táboroztatjuk a gyerekeket. 

A tanulásban lemaradt diákokkal az Egyesített Peda-
gógiai Szakszolgálat fejlesztőpedagógusa és logopédusa, 
valamint iskolánk tanárai foglalkoznak. Ezek a tanulók 
korrepetálásokon, a tanulószobán és a napköziben egyéni 
fejlesztésben részesülnek.

A nevelőtestület fontosnak tartja, hogy a gyerekeket 
színházba, hangversenyre, múzeumba vigye. Délutánon-
ként szakköröket, vetélkedőket tartunk az érdeklődőknek.

A színvonalas oktatáshoz a tárgyi feltételek adottak. 
Az iskolában működő Gyermekekért Oktatási–Nevelési Ala-
pítvány	az	elmúlt	évben	több	millió	Ft-tal	támogatta	az	új	
nyelvi labor és egy korszerű informatikaterem kialakítását. 

Balog Istvánné, igazgató

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
szeretettel várja a leendő elsősöket

Tisztelt isaszegi lakosok!
A Klapka György Általános Iskola és AMI tanulói és 
dolgozói nevében szeretném megköszönni a 2008. őszi 
használt elem gyűjtésben való aktív részvételüket, se-
gítségüket.

Iskolánk 481 kg elemet gyűjtött, amely mennyiség-
gel az Országos Versenyen hatodik helyezést értünk el. 
Jutalmunk	50	000	Ft,	melyet	fejlesztési	eszközök	vásár-
lására fordítunk. Támogatásukat köszönjük.

Palicskáné Szamosvölgyi Anna
tanár, a gyűjtés lebonyolítója
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Meghívó
A határon Túli Magyar emlékhelyekért  

Alapítvány  
tisztelettel meghívja Önt a 2009. április 5–6-án

„Másképp a szabadságharcról”
címmel rendezendő nemzetközi konferenciára.
Helye: Gábor Dénes Oktató Központ aulája  

(Isaszeg, Gábor Dénes köz 1.)

A konferencia programja:
2009. április 5. vasárnap, 1500 óra:
– Ünnepélyes megnyitó műsorral (Csata táncegyüt-

tes).
Előadások:
– Az 1848–49-es szabadságharc gazdasági és pénz-

ügyi helyzete, gazdasági és pénzügyi politikája.
– Kossuth Lajos, mint pénzügyminiszter.
– Török Ignác életútja.
– Csatlakozás a városi ünnepségsorozathoz: fáklyás 

felvonulás a szabadságharcosok sírhelyéhez.
2009. április 6. hétfő 900 óra:
Előadások:
– Görgey Artúr életútja.
– Az isaszegi csatában részt vett aradi vértanúk élete 

(Damjanich János és Aulich Lajos tábornokok).
– A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely 

Társaság által választott aradi vértanúról.
Délután 1600 óra. Részvétel a városi ünnepségen:
– A Magyar Hagyományőr Világszövetség és az Isa-

szegi Hagyományőrzők díszfelvonulása a Szobor-
hegyhez.

– A hagyományőrzők történelmi játéka, a csatajelenet 
korhű ruhákat és korabeli fegyverzeteket viselő hu-
szárok és gyalogosok bemutatójának megtekintése.

– Városi megemlékezés és koszorúzás a honvédszo-
bornál.

A belépés díjtalan, szeretettel várunk mindenkit.

Az Alapítvány kuratóriuma nevében:
Révász Tiborné elnök

Az isaszegi Dózsa György Művelődési Otthon

rAJzpÁlyÁzAToT hIrDeT
„Fogadd el, fogadj el” jeligével

A pályázat célja, hogy a fogyatékkal élőket 
és épeket közelebb hozzuk egymáshoz, köny-
nyebbé tegyük a másság elfogadását a gyer-
mekek számára.

A pályázatra olyan rajzok érkezését várjuk, amelyek 
tárgya: hogyan képzeljük el egy fogyatékkal élő személy 
életét. 
Ajánlott témák:
– épek és fogyatékkal élők hogyan élnek együtt, 
– hogyan segíthetik az épek a fogyatékkal élőket.
Pályázhatnak: 
általános iskola felső tagozatos gyermekek (10–14 éves 
korosztály).
Készítési technika és a pályamunkák mérete: 
szabadon választható technikával A4-es méretű papírra.
Pályázat elbírálásánál figyelembe vett kritériumok: 
– a rajz üzenete; 
– saját ötlet, saját fantázia; 
– színhasználat.
Pályázat benyújtásának módja: 
személyesen a művelődési otthon irodájába, névvel, élet-
korral és az iskola nevével ellátva.
Pályázat benyújtásának határideje: 
2009. május 25. hétfő.

A pályamunkák a gyermeknap időszakában kerülnek ki-
állításra. Az eredményhirdetésre és a díjak kiosztására a 
Gyermeknapi Juniális szabadtéri színpadán kerül sor előre 
meghatározott időpontban.

Meghívó
A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú  
Mûvészetoktatási Intézmény szeretettel várja 

a 2009. március 14-éig tartó 
gyermekrajz kiállítás 

megtekintésére az érdeklődőket 
a Dózsa György Művelődési Otthonba.

Sándor János erdélyi fafaragó (Székelyszentistván)
és Kalocsai richárd fényképkészítő (Isaszeg)

tisztelettel meghívják Önt és kedves hozzátartozóit
2009. március 9-én, hétfőn, 18 órakor

a Kossuth Klub (Budapest VIII., Múzeum u. 7.)  
földszinti kistermében tartandó

„Értékek találkozása” címû közös kiállításukra.
A kiállítást megnyitja: Dr. v. Székely András Bertalan

művelődésszociológus (Isaszeg).
A kiállítás április elejéig tekintehető meg 

naponta 11–19 óra között.
A művészek alkotásai és egyéb tudnivalók a következő 

honlapokon találhatók:
sandorjanosfafaragasai.blogspot.com	•	www.saberi.hu

�
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Koreai taekwondo mester Isaszegen

Február	6–8-án	nagy	megtiszteltetés	érte	a	Magyarországi	Tradicionális	I.T.F.	Taekwondo	Szövetséget,	mivel	Magyaror-
szágra, Isaszeg városába érkezett Master Hwang Ho Yong 8. Danos koreai mester, aki három napon keresztül szemináriu-
mot tartott nekünk. Az isaszegi sportcsarnokban tartott taekwondo szemináriumra több különböző városból érkeztek 
a sportolók. A taekwondo egy olyan koreai harcművészet mely rúgásokra és ütésekre épül, és a legmagasabb elérhető 
mesterfokozat 9. Dan. Ezért is volt számunkra nagy megtiszteltetés hogy egy 8. Danos mestertől tanulhattunk aki a 
világszövetségünk technikai főinstruktora is. A szeminárium megnyitóján részt vett a szövetség elnöke, Czeba Mihály 
5. Danos mester, a Dányi TKD sportegyesület elnöke, Nagy Imre 1. Danos mester, valamint a dányi és az isaszegi polgár-
mesterek is, ahol a dányi taekwondo sportegyesület elnöke átvehette a Hwang mestertől az egyesület plakettjét, mellyel a 
Dányi	Taekwondo	SE	hivatalosan	is	az	I.T.F.	világszövetség	tagja	lett.

Ezúton	 is	 szeretnénk	külön	köszönetet	mondani	 szponzorunknak,	Nagy	 Imrének	és	a	dányi	polgármester	úrnak,	
Gódor Andrásnak, aki önzetlen támogatásával minden segítséget megadott, hogy ez a színvonalas esemény létrejöhessen. 
Reméljük a jövőben is lehetőségünk lesz rangos események megszervezésében.

Czeba Mihály, elnök

Tájékoztatás
A labdarúgó csapat tavaszi idényének első hat mérkőzése helyszínekkel, időpontokkal:

14. forduló: 2009. március 15. Isaszeg 12.00 és 14.00 óra Isaszegi	KSK	–	Dunakeszi	Kinizsi	FC

15. forduló: 2009. március 22. Verőce 12.00 és 14.00 óra Verőce SE - Isaszegi KSK

16. forduló: 2009. március 29. Isaszeg 13.00 és 15.00 óra Isaszegi	KSK	–	Iklad	KFC

17. forduló: 2009. április 04. Vác 13.30 és 15.30 óra Váci Reménység - Isaszegi KSK

18. forduló: 2009. április 12. Isaszeg 13.30 és 15.30 óra Isaszegi KSK – Dunabogdány SE

19. forduló: 2009. április 19. Vácrátót 14.00 és 16.00 óra Vácrátóti KSK - Isaszegi KSK

Az idegenbeli három mérkőzésre autóbusszal biztosítjuk az utazást.
Ligeti László, elnök

Meghívó
Az Isaszegi Községi Sport Kör elnöksége 2009. február 
11-i ülésén úgy határozott, hogy az egyesület 2009. évi 
rendes közgyűlését 2009. április 9-re írja ki. A közgyű-
lésre napirendi pontoknak a következőket javasolja: 
– Beszámoló az elmúlt évről;
– Alapszabály módosítás;
– Az egyesület nevének megváltoztatása;
– A tagsági díj összegének megállapítása;
– Egyebek.

A közgyűlés pontos helyéről későbbi időpontban tá-
jékoztatjuk a tagságot.

Ligeti László, elnök

�

�
Mi várható 2009-ben?

 Benik Balázzsal (magyar raliversenyző, háromszoros 
abszolút magyar ralibajnok, Isaszeg díszpolgára) készült 
interjút olvashatnak az érdeklődők Mi várható 2009-ben? 
címmel a www.benikbalazs.hu weboldalon.





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)

•   Védôoltások  
(kutya, macska, vadászgörény, 
házinyúl)

•   Veszettség elleni védôoltás 
  (egyedi számozott bilétával)
•   Általános belgyógyászati  

és sebészeti ellátás

•   Ivartalanítás
•  Elektrosebészet
•  Ultrahangos fogkôeltávolítás
•  Számítógépes  

betegnyilvántartás
•  Egyedi chipes állatmegjelölés
•  Európai állatútlevél kiállítása

Szükség esetén házhoz is megyek.

 
helyen isaszegen

autós iskola
Az akkreditált Bag Band Bt.

Továbbra is korrekt elméleti és gyakorlati képzéssel
„Sm”, „A1”, „A” és „B” kategóriákban tanfolyamot indít

március 19-én (csütörtökön) 
és április 16-án

a vállalkozók házában (Isaszeg, Rákóczi u. 12.)

17.00 órai kezdettel.
Jelentkezni lehet:

A helyszínen a tanfolyam indításakor, valamint
Fekete gábor oktatónál, telefon: 20/325-8865

Palaga Mariann szervezőnél, telefon: 28/632-871, 30/285-0757
isaszeg, ady endre utca 13.

új

Nyilv. szám: 13-0386-04 www.bagband.hu Akkr. lajstromszám: 1245

T

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 

2009. március 2-án és április 6-án 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!

Bella szépségszalon
2117 Isaszeg, Április 6. u. 43.

fodrászat 
Férfi-, nôi-, gyermekfodrászat minôségi anyagokkal,  
kedvezô áron. Bejelentkezés: Pácsa Tünde, 20/540-4345.

manikűr–pedikűr–tartós műkörömépítés
Minden új vendégemnek ajándék fogékszer. 
Kertész Andi, 30/372-7372 · www.kristalykorom.hu

Várom szeretettel régi és új kedves vendégeimet!

Mûkörömépítés / manikûr  
(japán manikûr)

Bejelentkezés: 
Szilvia, 06-30/262-8925

Isaszeg, Rózsa u. 4. 
(vasútállomás)

Elsô alkalommal 
10% kedvezmény minden, ami nyomda20/851-4368

komlos.andrea@invitel.hu

Az Isaszeg, Rákóczi utca 12. szám alatti 
festék-, vegyiáru-, papír-, írószerüzletünkben

könyvárusítás
10% kedvezménnyel.

Egyedi megrendelési lehetőség!

Telefon: 28/496-209

Nyitva:
Hétfôtôl péntekig: 7.30–17.00

Szombaton: 7.30 – 12.00



Anyakönyvi hírek
a 2008. 12. 18–2009. 01. 15. közötti időszak eseményeiről

Születések:
Bársony Tamás Márk  Pozsonyi utca 9.
Baranyi Jázmin Noémi  Liget tér 3.
Hegedűs Nóra Emese  Hajnal utca 6.
Szőke Csanád  Damjanich utca 2/a.
Pálinkás Sára  Rákóczi utca 36.
Kanalas Melissa  Benkovics utca 13.
Reha Jázmin  Április 6. utca 5.
Szabad Zsófia		 Erkel	Ferenc	utca	34.
Imreh Ramóna  Arany János utca 6.
Schirger Ferenc Máté  Mátyás király utca 1.

házasságkötések:
Verseczki Gabriella és Tóth István
Répási Adrienn és Major Tamás

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk!

halálesetek:
Ütő Andrásné Pálinkás Mária Piroska (82 éves) 
 Petőfi utca 5.
Zentai István (43 éves)  Kossuth Lajos utca 23.
Győrfi Sándorné Nagy Ilona (67 éves) 
 Dobó István utca 37.
Ragács Józsefné Bene Katalin Mária (52 éves) 
 Ady Endre utca 21.
Tarjáni Tibor (66 éves)  Ady Endre utca 20.
Kaj Istvánné Pál Ibolya Gizella (60 éves)
 Szent László utca 37/a.
Kapecska Imre (66 éves)  Bem utca 33.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Abdelhamid Mohamedné, Csóry Józsefné anyakönyvvezetők

Hétközi és hétvégi összevont ügyeletek
Március 

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

Április 
01. Dr. Eszlári Egon
02. Dr. Tordai Gábor
03. Dr. Horváth Anna
04–05. Dr. Eszlári Egon
06. Dr. Kürti József
07. Dr. Horváth Anna

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

A hétközi ügyelet 1530-kor kezdődik és másnap reggel 730-ig 
tart, pénteken 1200-kor kezdődik és szombat reggel 730-ig tart. 

A hétvégi ügyelet szombat 730-tól hétfő 730-ig tart.

hétközi, hétvégi ügyelet telefonszáma: 70/387-2685.

Délutáni rendelés a mindenkori ügyeletes rendelőjében 1630 és 
1730 óra között.

A mentõk ingyenes hívószáma: 104. Segélyhívószám: 112.

Gyógyszertárak nyitvatartása szombat-vasárnap:
EZÜSTKEHELY Patika: páros héten 8–12-ig.
LIGET Patika: páratlan héten 8–12-ig.

Meghívó
A Ceglédi Mozgássérültek Önálló Egyesülete  
2009. március 23-án, délelőtt 1000 órakor  

tartja éves gyűlését a Dózsa György  
Művelődési Otthonban (Isaszeg, Dózsa György u. 2.),  

melyre tisztelettel hívja  
az érdeklődő és érintett lakosokat. 

véradás
2009. március 27-én, 

pénteken 
1300–1800 óráig 

a mûvelôdési házban.

Kérjük jöjjön el, ha egészségesnek érzi 
magát, segítse embertársait!


