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Kedves Isaszegiek!
Karácsony közeledtével az ember talán kicsit másképp lát-
ja a világot. Karácsony talán szebb, békésebb, mert olyan-
nak szeretnénk látni. Úgy gondolom, rajtunk is múlik, 
hogy egész évben karácsonyt varázsoljunk magunk köré, 
és a szeretet fénye mindig világítson körülöttünk. Vigyáz-
nunk kell erre a fényre mindnyájunknak, együtt, közö-
sen, akik itt élünk. 

Nem tudok könnyű jövőt ígérni, nem mondhatom, 
hogy minden problémát megoldottunk, megoldunk, csak 
azt ígérhetem, hogy Isaszeg polgárainak javát keressük, a 
legjobbra törekszünk. A helyi körülmények, adottságok, 
lehetőségek, az országos megszorító intézkedések néha 
súlyos, kényszerítő erővel hatnak ránk. Elég rögös az út, 
igyekezetünkben hibát is követhetünk el, esetleg megbánt-
hatunk valakit, aki nem érdemelte meg. Ennek ellenére 
mindent elkövetünk, hogy az isaszegiek jól érezzék ma-
gukat ebben a közösségben. Továbbra is hiszek, bízom az 
Önök jóságában, türelmében és megértésében. S nem utol-
sósorban hiszek az összefogás, együvé tartozás mindent 
elsöprő erejében. Kérem ezután is bizalmukat, segítségü-
ket, a közös gondolkodást eredményes jövőnk érdekében.

Engedjék meg, hogy Isaszeg minden lakójának boldog, 
örömteljes karácsonyi ünnepeket és eredményekben, jó 
egészségben gazdag új esztendőt kívánjak!

Hatvani Miklós
polgármester

Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és a Polgármesteri  
Hivatal munkatársai nevében Isaszeg minden lakójának meghitt, szeretetteljes  

ünnepet, békét, derűt és biztonságot kívánunk az új esztendőben!



2

Együtt keressük a megoldásokat
Közmeghallgatást tartott 2007. november 26-án a Kép-
viselő-testület, melyen szép számmal jelentek meg az 
érdeklődők, az intézmények, szervezetek képviselői, a 
Polgármesteri Hivatal dolgozói. Az önkormányzati tör-
vény előírása szerint évente legalább egy alkalommal kell 
előre meghirdetett módon közmeghallgatást tartani, ahol 
a választópolgárok és helyi szervezetek közérdekű kérdé-
seiket közvetlenül a Képviselő-testület tagjainak tehetik 
fel. Ez az alkalom lehetőséget ad arra, hogy a lakossággal 
közvetlenül folyhat beszélgetés, meghallgatva észrevéte-
leiket és javaslataikat. Az Önkormányzat kiemelten fon-
tosnak tartja a minél jobb párbeszéd kialakítását Isaszeg 
polgáraival.

Az ülés elején Hatvani Miklós polgármester adott tá-
jékoztatást az elmúlt évről, a nagyközség jelenlegi gaz-
dasági helyzetéről, feladatairól, és felvázolta a jövő le-
hetőségeit. Ezután a bizottságok vezetői kaptak szót, 
akik ismertették a bizottságok feladatait, és értékelték az 
elvégzett munkát. Lényeges kérdés a képviselő-testületi 
munka előkészítése azáltal, hogy általában több bizott-
ság is előzetesen megtárgyalja, megvitatja az előterjesz-
téseket, amelyek így kerülnek testületi ülésre.

Elsőként Szilárdi László, az Ügyrendi- és Kommuni-
kációs Bizottság elnöke ismertette a jelenlévőkkel, hogy 
az önkormányzati rendeletek, határozatok, szerződések, 
pályázati kiírások törvényességét felügyelik, valamint 
folyamatosan korszerűsítik, frissítik az önkormányzat 
rendeleteit. Ezen kívül kommunikációs, közművelődési 
és civil közéleti feladatokat látnak el. Sikeresen elvégez-
ték az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató arculatának 
változtatását, továbbá havonta szerkesztik azt. Létre-
hozták az isaszegi új hivatalos honlapot, és napi frissí-
tésekkel működtetik. Korszerűsítették a helyi kábeltévét, 
valamint szerkesztik műsorát. Kezdeményezték az Isa-
szeget bemutató promóciós anyagok elkészítését. Segí-
tették három új testvértelepülési kapcsolat kialakítását, 
az együttműködési programok összeállítását. Amatőr 
fotósok részére pályázatot írtak ki, civil szervezetek tá-
mogatási rendszerét dolgozták ki, kiírták, majd elbírál-
ták a társadalmi szervezetek által beadott pályázatokat. 
Felügyelték a helyi közművelődési rendezvényeket, segí-
tették az Isaszegi Művészeti Napok rendezvényét és más 
civil szervezetek által létrehozott rendezvények szerve-
zését. 

Turányi Lászlóné, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
elnöke hangsúlyozta, hogy szinte minden képviselő-tes-
tületi anyagot előzetesen megtárgyalnak. Legfontosabb 

céljuk a nagyközség gazdaságos pénzügyi működtetése. 
Ennek érdekében egy minden fél számára kedvező megol-
dást kerestek a Kós Károly Művészeti Iskola megmentésé-
re, vagyis a Klapka György Általános Iskola keretein belül 
való gazdaságosabb, olcsóbb, de szakmailag ugyanolyan 
színvonalon való működtetésére. Ingatlanok értékesíté-
sére tettek javaslatot, igyekeznek a pénzhez jutás érdeké-
ben szorgalmazni a pályázatok benyújtását. A Képviselő-
testület tagjai saját költségükön számítógépes rendszert 
alakítottak ki, hogy ne kelljen a testületi anyagokat pa-
pírra nyomtatni. Ezzel komoly megtakarítást értek el. A 
sportkör megmentésében jelentős lépéseket tettek.

A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
elnöke, Könczöl Gábor arról számolt be, hogy az intéz-
mények bejárása után fontossági sorrendet állítottak fel 
az elvégzendő felújítási, karbantartási munkálatokra. 
Így nagy hangsúlyt fektettek a település közterületeire, 
utcáira, az intézmények környékének megjelenésére, a 
folyamatos karbantartására, az árkok tisztítására, a csa-
padékvíz elvezetésére, a vasúti aluljárók tisztántartására, 
megvilágítására. Súlyos problémát jelent az avarégetés, 
az ingatlanok előtti területek rendbentartása. Sikerült a 
Béke téren a vízelvezetést ideiglenesen megoldani. A Klap-
ka Iskola két épületénél a lámpás átkelő megvalósítása a 
műszaki előírások miatt nem megoldható, hiszen a ha-
tóság kötelezően előírta volna kanyarodósáv elkészítését 
és az Aulich utcában a szintkülönbség megszüntetését, 
amire sajnos anyagi kerete az önkormányzatnak jelenleg 
nincs, további megoldást kell keresni. Javaslatot tettek 
tizenkét utca megterveztetésére, a temető alatti parkoló 
bővítésére, a településen útbaigazító jelzőtáblák és utca-
névtáblák kihelyezésére, gyalogos járdák felújításához 
járdalapok vásárlására, környezetvédelmi feladatok el-
végzésére, tájékozódtak a szelektív hulladékgyűjtés fel-
tételeiről.

Kovácsné Halomházi Zsuzsanna, az Oktatási, Mű-
velődési és Sport Bizottság elnöke részletesen taglalta a 
nevelési-oktatási intézményekkel kapcsolatos gondokat. 
A bizottság részt vett a Damjanich Iskola bővítésére be-
nyújtott pályázat előkészítésében, a beiskolázási körzet-
határok módosításában, a Klapka Iskola nyelvi laborjá-
nak kialakításában, a művészeti iskola átszervezésében, 
a Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat beindításában, a 
szakközépiskola jubileumi ünnepségén. Állandó kapcso-
latot tartott fenn az intézmények és a sportkör vezetőivel, 
községi sportnapot szerveztek, ott voltak a sportkör ve-
zetőségválasztó közgyűlésén. Elbírálták a nyári táboro-
zásokra, kirándulásokra beérkezett pályázatokat. Április 
6-án a bizottság elnöke beszédet mondott a Honvédsírok-
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nál, kísérték a testvértelepülésekről érkezett vendégeket, 
és emlékfutást is szerveztek. Részt vállaltak a Falumúze-
um jubileumi megemlékezéséből, a lengyel pedagógusok 
kalauzolásából. Jelen voltak a Roma napon is.

Hajdú Sándor, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnöke szólt a beérkezett támogatási kérelmek elbírálásá-
ról, a személyes gondoskodással összefüggő ügyekről, 
a különböző természetbeni juttatásokról. A nehéz élet-
helyzetek, az alacsony jövedelmek miatt a támogatások 
iránti kérelmek száma több százra emelkedett a lakos-
ság részéről, melyekkel foglalkozik a bizottság. Kiemel-
te a tagok szerepét, közös, eredményes, együttműködő 
munkáját. Külön kitért az Idősek Napközi Otthona és a 
családi napközi lehetőségére, a Nevelési Tanácsadó Szol-
gálat elindítására. Az ESE Alemany Erzsébet Segítő Há-
zával gyümölcsöző kapcsolatot alakítottak ki. Felhívta 
a figyelmet, hogy játszóterek céljára 1–2 forintos akciót 
kezdeményeznek, evégett rövidesen perselyeket helyez-
nek el a nagyközség több pontján.

A továbbiakban a jelenlévők fogalmazták meg kér-
déseiket, mondták el észrevételeiket, amelyek a minden-
napokat érintő, orvosolandó gondokról tudósítottak. 
Közvetlen párbeszéd alakult ki a felszólalók és a válasz-
adók között. A legnagyobb problémát a MÁV-állomá-
son és annak környékén uralkodó áldatlan állapotok je-
lentik elsősorban az ott lakók, és nem utolsósorban az 
arra járó helyiek valamint turisták számára. A szóban 
forgó terület nem községi tulajdon, így több javaslat is 
elhangzott a probléma megoldására. Barkóczi Balázs, e 
terület képviselője tárgyalások elindítását szorgalmazta. 
Több hozzászóló is véleményt nyilvánított a régi és az 
új építésű utak állapotáról, az autókkal és motorkerék-
párokkal száguldozók elleni „fekvőrendőr” építését kér-
ve. Közterületeken lévő, allergiát okozó fák kivágásáról is 
szó esett. Említésre került a járdák balesetveszélyessége, 
a vállalkozók és a roma lakosság helyzete, a pénztelen-
ség és a közhasznú munka összefüggéseiben. A várossá 
válásról is kérdeztek, amirôl késôbb tudósítunk. Pénzes 
János alpolgármester példával illusztrálta, milyen szûkös 
a befizetett helyi iparűzési adóbevétel, amiből az önkor-
mányzat gazdálkodhatna, a település működését maga-
sabb színvonalon biztosíthatná. Említette a nem magasan 
képzett, de jól irányított közhasznú munkásokat, akikkel 
sok problémát megoldanak, de kormányzati intézkedések 
hatására csökkenteni kellett a létszámukat. Kérte, hogy a 
gondokat, problémákat jelezzék bármikor, ugyanakkor 
a lakosok is törekedjenek a rend és fegyelem betartására. 
Polgármester úr külön kitért a Szoborhegy környéki te-
rületek önkormányzati visszavásárlására, hogy az utó-
dok számára is legyenek megközelíthetőek a történelmi 
emlékhelyeink. Veszélybe kerülhetnek a további útépíté-
sek, ha a lakosság egy része a korábbi törlesztőrészleteket 
nem fizeti be időben. Felhívta a figyelmet a gyakran elő-
forduló vandalizmus, rongálás megszüntetésére. 

A közmeghallgatást – úgy a testületi tagok, mint a 
hozzászólók részéről – nyugodt, indulatoktól mentes 
légkör jellemezte, ami nem mindig volt így Isaszegen.

Dr. Székelyné Opre Mária

Részletek Hatvani Miklós beszámolójából
„A választások után, 2006. októberében nagy elánnal fogtunk a 
teendőkhöz. Első feladatomnak azt tekintettem, hogy rendet és nyu-
galmat teremtsek az önkormányzat körül. Azt gondolom, ez sike-
rült is, de azonnal hozzáteszem, hogy partnerek nélkül nem ment 
volna. Miután szembesültünk Isaszeg anyagi helyzetével, egyfajta 
pénzügyi racionalizálásba kezdtünk. Kerestük és keressük a műkö-
dési kiadások csökkentésének lehetőségeit. Ennek keretében vontunk 
el juttatásokat, csökkentettünk fizetéseket, bontottunk fel vállal-
kozói szerződéseket, és sajnos létszámleépítésekre is sor került. (…) 
Az állami finanszírozás újabb csökkenése miatt további szerkezeti 
átalakításra van szükség. Isaszeg az elmúlt időszakban is forrás-
hiányos volt, amit a korábbi vezetés a telkek illetve önkormányzati 
tulajdonok eladásából pótolt. Mára elfogytak a telkek, nincs mit 
eladni – kivétel a wellness-terület –, viszont belépett az adósság-
törlesztési kötelezettségünk, magyarul elkezdtük visszafizetni az 
utak aszfaltozására felvett hitelt. Az önkormányzat teljesítette 
a rá rótt kötelezettségeit, és nagyobb beavatkozás nélkül tartani 
tudta a költségvetést. És ami a legfontosabb, fenn tudtuk tartani a 
településünkön az oktatást, az egészségügyi és a szociális ellátást. 
(…) 2007-ben számos önkormányzat – különösen a kistelepülések 
önkormányzatai – még ezeket az alapfeladatokat sem tudta telje-
síteni. Iskoláikat vagy bezárták vagy átadták más fenntartónak, 
tanáraikat elbocsátották, az egészségügyi ellátást leépítették. Ilyen 
viszonyok között talán érthető, hogy egy kicsit büszkék lehetünk a 
teljesítményünkre. Az előbb említettekből adódóan fejlesztésre csak 
szerény összeget tudunk fordítani. Ennek ellenére elkészült: 
– 16 utca aszfaltozási terve;
– A Damjanich János Általános Iskola felújítási illetve a hozzá 

építendő épület építési terve;
– A Klapka György Általános Iskola Tóth Árpád utcai torna-

termének a terve;
– Befejeztük a Hétszínvirág Óvoda felújítási és bővítési munká-

latait;
– Az egyházzal közösen aszfaltos utakat készítettünk a temető-

ben;
– Elvégeztük a főutak és nagyobb forgalmú utak mentén a pad-

karendezést;
– Rendbe tettük a szemétbánya területét (ez nem egyenértékű a 

rekultivációval);
– Felújítottuk a fogorvosi rendelőt, valamint új, korszerű fog-

orvosi kezelőegységet vásároltunk;
– Jelentős mértékű karbantartási munkát végeztünk az intézmé-

nyeinkben;
– A balesetveszélyes régi postakanyart megszélesítettük, és meg-

oldottuk a csapadékvíz elvezetését is;
– 50 év után rendbe tettük a Rákos-patak medrét, illetve a Szent-

györgy-árok és Nyíresi vízfolyás karbantartását és mélyítését 
is elvégeztük. (Ezáltal megszűnt a Damjanich Iskola pincéjének 
vizesedése, mert kb. 60 centiméterrel csökkent a víz szintje.) 

Az önkormányzat területet vásárolt: 
– A szennyvíztisztító telep bővítéséhez; 
– A Rákóczi úton a majdani településközpont és a vízmű Kht. 

ügyfélszolgálati irodájának kialakításához;
– A Szoborhegy-ügy miatt az erdőben növeltük a tulajdonré-

szünket. 
Mint azt a választási kampány során ígértük, fokozottan se-

gítettük a helyi civil- és lokálpatrióta közösségeket. Ennek keretén 
belül:
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Ajánlati felhívás
Isaszeg Nagyközség Önkormányzata pályázatot  

ír ki Isaszeg Településszerkezeti Tervének  
módosítására, az elkészített tervek szakhatósági  
engedélyeztetésére az alábbi feltételek szerint.

1. AjánlAtkérő:
1.1. Megnevezése, címe: Isaszeg Nagyközség Önkor-

mányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Tel: 28/583-
100. Telefax: 28/583-118 E-mail: hivatal@isaszeg.hu

1.2. További információk szerezhetők be: Magyar Géza 
főépítész, telefon: 30/234-9001.

1.3. Az ajánlat beadásának módja, helye: Az ajánlato-
kat zárt borítékban „ajánlat Isaszeg Településszerkezeti 
Tervének módosítására, az elkészített tervek szakhatósági 
engedélyeztetésére” felírással az alábbi címre kell eljut-
tatni: 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45., vagy személyesen 
a Polgármesteri Hivatal titkárságára.

2. SZErZőDéS tárGYA:
– Rákóczi utca, Kossuth Lajos utca beépíthetőség, üzle-

tek, intézmények szabályozása, építményi szintű mó-
dosítása a FŐTÉR programhoz kapcsolódóan.

– 0181/2 és a 0183 helyrajzi számú területek besorolása 
ipari övezetbe.

– 043/4 helyrajzi számú terület közpark célú szabályo-
zása.

– Buda utca végén található terület rendezése.
– Polgármesteri Hivatal mögötti terület rendezése.
– Védett épületek újraszabályozása.
– A Településszerkezeti Terv felülvizsgálata és módosítá-

sa a hatályos Építési Törvénynek megfelelően.
– Külterületi részek szabályozása.
2.2. A szerződés teljesítésének határideje: A szerződés alá-

írásától számítottan a teljeskörű jóváhagyásokig 1 év.
2.3. A teljesítés helye: Isaszeg Nagyközség Polgármesteri 

Hivatal Titkársága, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.
3. jOGI, GAZDASáGI, PénZÜGYI FEltétElEk:
3.1. Fizetési feltételek: A szerződés szerinti teljesítést kö-

vető 8 napon belül banki átutalással a győztes pályázó 
számlaszámára.

3.2. Hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Hi-
ánypótlásra van lehetőség.

3.3. Ajánlattételi határidő: 2007. december 7. péntek 9.00.
3.4. Ajánlattétel nyelve: Magyar.
3.5. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: Isaszeg Nagy-

község Polgármesteri Hivatal nagyterme, 2117 Isaszeg, 
Rákóczi u. 45., 2007. december 7. péntek 10.00.

3.6. A benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el.
3.8. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2007. decem-

ber.
3.9. Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetve elküldé-

sének a napja: 2007. november 16.
3.10. Referenciák: A pályázó adjon legalább 1 referencia-

munkát arra nézve, hogy hol és mikor végzett hason-
ló munkálatokat az utóbbi 3 évben, és ezt igazoltassa 
vissza írásban.

3.11. Bírálati szempontok: A teljeskörű tervezésre vonat-
kozó legolcsóbb ajánlatot tevő pályázó nyer.

Isaszeg, 2007. október 31.
Hatvani Miklós, polgármester

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat hírei
December 9-én a Dózsa György Művelődési Otthonban tartjuk a ROMA 
MIKULÁS – ROMA KARÁCSONY összevont ünnepséget. Kezdési időpont: 
15 óra. Fellépnek valkói, csörögi táncosok, az isaszegi Alemanyi Erzsé-
bet Segítő Ház fiataljai, a Damjanich János Általános Iskola tanulói és 
lesz nótaénekes is. Nyáron nagy sikere volt a Roma-napon Dluhopsz-
ky László karikaturistának a gyerekek és a felnőttek körében egyaránt. 
Most újra meghívtuk a rendezvényre, ahol ingyen rajzol le mindenkit, 
aki kéri. Három órán át áll a közönség rendelkezésére a cigány kisebbségi 
önkormányzat jóvoltából. Tisztelettel meghívunk mindenkit, akit érde-
kel, hogyan tartják a romák az első karácsonyi ünnepségüket! Szeretettel 
várjuk az érdeklődőket!

Elkészítettük a 2008-as év költségvetés-tervezetét. Megvalósítást 
igénylő feladataink nagymértékben függenek Isaszeg Nagyközség Kép-
viselő-testületének döntésétől.

Nagy a valószínűsége annak, hogy jövő év januárjától egy kétolda-
las havilapot indítunk, melynek célja elsősorban a romák informálása 
illetve a roma kultúra terjesztése lenne. Egynegyed oldalnyi területen 
kétnyelvű írást tervezünk.

A  nők érdekképviseleti  szervezete továbbra is várja tagok jelentke-
zését! (06-30/675-7533)

Mivel az év legszebb ünnepe következik, a karácsony, kívánunk ki-
vétel nélkül mindenkinek EGÉSZSÉGBEN GAZDAG SZERETETTELJES 
KARÁCSONYT.

Váradi Attiláné
kisebbségi képviselő

– Sikerült megmenteni az összeomlás előtt álló Isaszegi Sport-
kört;

– Kiemelt anyagi támogatásban részesítettük a rendőrséget és a 
polgárőrséget;

– Kiemelt támogatást adtunk a helyi civil szervezeteknek, hogy a 
településépítő programjaikat a 2007-es évben megvalósíthas-
sák. 
(…) Isaszeg jövőjéről. Már a választások során is azt mond-

tam, és ma is vallom, hogy minimum 4–6 év kell, hogy pénzügyileg 
egyenesbe kerüljünk. Biztató tárgyalásokat folytatunk az állami 
szervekkel bizonyos földterületek önkormányzati tulajdonba adá-
sáról, aminek értékesítésével, illetve az idetelepülő vállalkozások 
adójából származó bevételekből pénzügyi egyensúlyba kerülünk. 
(…) Az önkormányzat továbbra is élen jár a pályázatírásban, 
minden lehetőséget megragadtunk, és megragadunk, hogy a ter-
vezett beruházásainkat, fejlesztéseinket meg tudjuk valósítani. 
Meggyőződésem, hogy az uniós pályázatok segítségével jelentős 
és látványos eredményeket lehet majd elérni. Reményeim szerint 
Isaszeg 2008-ban vagy 2009-ben hivatalosan is város lesz, mert 
valójában már most is az. Amennyiben sikerül elnyerni a városi 
rangot, és annak előnyeit kihasználni, akár más fejlődési pályára 
is állhatunk. Az idén beadott pályázatainkat 2008-ban bírálják 
el. Sikerünk esetén a jövő évben 16 utcát fogunk leaszfaltozni, il-
letve újabb 12 utca aszfaltozási tervét készíttetjük el. Kiemelten 
fontos feladat számunkra ebben a ciklusban a szennyvíztisztító-
mű felújítása, bővítése.

Tavaly ilyenkor e falak között azt mondtam Önöknek, hogy a 
2007-es év a tervezések éve lesz, és így is történt. Ma úgy vélem, 
hogy a 2008-as év az átmenet éve lesz, de már látható eredmé-
nyekkel. Köszönöm képviselőtársaimnak a támogatásukat, illetve 
az önkormányzat valamennyi dolgozójának a munkáját. Hittem, 
és hiszek abban, hogy a munka, és a befektetett energia nem lesz 
hiábavaló, és bár lassan, de lesznek eredmények, amelyeket Isaszeg 
lakossága is értékelni fog. Azért, hogy ez valóban így legyen, azt 
kérem Önöktől, hogy továbbra is támogassanak a bizalmukkal.”
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GÉPJÁRMŰELADÓK És -VÁsÁRLÓK FIGYELMÉBE
A gépjárműadóval kapcsolatban ismételten szeretnénk fel-
hívni a figyelmüket arra, hogy a gépjárművek adókivetése 
2004. január 1-től a Belügyminisztérium Központi Adat-
feldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala, majd a 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatalának gépjármű nyilvántartásából történik. A 2007 
év elején kapott adatszolgáltatásból kb. 300 gépjármű tel-
jesítményadata hiányzott, melynek pótlását év közben el-
kezdték, azonban az a mai napig nem teljes. Kérésünkre a 
Központi Hivatalból azt az információt kaptuk, hogy a hi-
ányzó adatokat december 15-ig pótolják. Ezt követően tud-
juk az adózók részére a határozatot megküldeni és a fizetési 
kötelezettséget előírni. Tájékoztatjuk Önöket, hogy ebből 
az ügyfélnek pótléktartozása nem keletkezik, egyetlen hát-
ránya, hogy a teljes éves adót egy összegben kell megfi-
zetni. Kérjük, szíves megértésüket. Ez nem adócsoportunk 
mulasztása, sőt ez nekünk is plusz munkát jelent.

Felhívjuk figyelmüket néhány fontos szabályra:
A gépjármű tulajdonosváltozása esetén, ha az érintet-

tek egyike sem tesz eleget bejelentési kötelezettségének, ak-
kor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig 
a korábbi tulajdonos az adó alanya. Ez a rendelkezés azt 
jelenti, hogy például egy 2007. évben bekövetkezett tulaj-
donosváltozást a felek bármelyike csak 2008. évben jelenti 
be az Okmányirodán, akkor a 2007. évben bekövetkező 
gépjárműeladás ellenére is az eladó fél köteles 2008. decem-
ber 31-ig a gépjárműadót megfizetni. 

2005. január 1-től a gépjárműadót a magánszemély 
adóalanyok tekintetében a lakcímnyilvántartásban, a nem 
magánszemély adóalanyoknak (az egyéni vállalkozókat is 
ideértve) a közlekedési nyilvántartásban szereplő címe sze-
rinti adóhatóságnál kell majd megfizetni. 

Tapasztalataink szerint a mai napig sem köztudott, 
hogy a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást 
mind az eladónak, mind pedig a vevőnek kizárólag a közle-
kedési hatóságnál (Okmányiroda) kell bejelenteni, erről az 
Adócsoportot a hatósági nyilvántartáson alapuló adóki-
vetésre figyelemmel nem kell értesíteni.

A nyilvántartás esetleges pontatlanságai az Adócso-
portnál nem korrigálhatók, így az ilyen esetekben közvetle-
nül az Okmányirodához kell fordulni.

Kérjük, amennyiben 2007. évben gépjárművet értéke-
sítettek, és az adásvételi szerződést még nem mutatták be 
az illetékes okmányirodában (Pécel), ezt 2007. december 
31. előtt feltétlenül pótolják.

Csák Alajosné
csoportvezető 

TÁJÉKOZTATÓ
a Képviselő-testület 2007. november 15-én  

megtartott rendes és rendkívüli nyílt üléseiről
• A Képviselő-testület tudomásul vette az önkormányzat 

gazdálkodásáról szóló háromnegyedéves tájékoztatást, 
és elfogadta a 2008. évi költségvetés összeállítására vo-
natkozó irányelveket.

• Jóváhagyta az Önkormányzat intézményeinek és a 
Polgármesteri Hivatalának belső ellenőrzésre vonatko-
zó, 2008. évre előirányzott ellenőrzési feladatait. 

• A Testület a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Kö-
zép-Magyarországi Operatív Program keretében az 
önkormányzatok illetőleg önkormányzati feladatellá-
tást biztosító egyes közszolgáltatások akadálymente-
sítésére kiírt KMOP-2007-4.5.3. kódszámú pályázatá-
nak, teljeskörű lebonyolítására az STARLET CONSULT 
Kft.-t (1025 Budapest, Szépvölgyi u. 52.) bízza meg. 

• Kezdeményezi a Testület Isaszeg nagyközség várossá 
nyilvánítását 2008. január 31-i határidővel az illetékes 
minisztériumnál. Vállalja, hogy a várossá nyilvánítás 
esetén ellátja a városi önkormányzatok és szervei részé-
re jogszabályban előírt kötelezettségeket, megteremti 
azok végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit. 
A várossá nyilvánítási eljárás teljeskörű lebonyolítására 
kiírt pályázat győztesének a Pécsi Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Földrajzi Intézetet hirdeti ki. 

• 2008. január 1-jével a KIMERA önkormányzati ikta-
tó rendszer SQL változatának szolgáltatásaival kíván-
ja biztosítani az önkormányzat iktatását, amennyiben 
a KIMÉRA PLUSZ Kft. az iratkezelési szoftver CERTOP 
tanúsítványát 2007. december 31-ig az önkormányzat 
számára be tudja mutatni.

Szilárdi László
az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke

TÁJÉKOZTATÓ
A Polgármesteri Hivatal ünnepi munkarendjéről.

December 22. (szombat): munkanap, a hivatal 8-tól 12 
óráig fogadja az ügyfeleket. 

December 24. (hétfő): pihenőnap (22-én ledolgozva).
December 29.(szombat): munkanap, a hivatal 8-tól 12 

óráig fogadja az ügyfeleket.
December 31. (hétfő): pihenőnap (29-én ledolgozva).
Tájékoztatjuk az állampolgárokat, hogy a két ünnep kö-
zötti időszakban (XII. 27–29.) – a szabadságolások miatt 
– az ügyfélszolgálatot ügyeleti rendszerrel oldjuk meg, 
mely szakterületenként egy fő jelenlétét biztosítja.

A Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója nevében 
kívánok községünk lakosainak békés, boldog, örömteli ün-
nepet és sikerekben, jó egészségben gazdag új esztendőt!

Csóry Józsefné, humánpolitikai referens 

karácsonyi ajándék
Ifj. Hajdú Sándor, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnöke képviselői tiszteletdíjának felajánlásából 10 db jó 
állapotban lévő talajszőnyeget ajándékozott nagyközsé-
günk két általános iskolájának. A Damjanich és a Klap-
ka Iskola köszönettel fogadta az ajándékokat.

A lap kiadója a ZoLa-Tech Kft. 
Felelôs szerkesztô: Szilárdi László.  

Szerkesztô munkatárs: Dr. Székelyné Opre Mária.  
Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea. 

A szerkesztôség címe: 2117 Isaszeg, Rákóczi út 45.  
Telefon: 28/583-105.

A lap tulajdonosa: Isaszeg Nagyközség Önkormányzata.  
Megjelenik 3500 példányban. Minden jog fenntartva.

�
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A nemrég elhunyt Kossuth díjas költőre, Nagy Gáspárra 
emlékeztek irodalmi-zenei műsorral a református templom-
ban. A rendszerváltozás 
egyik szellemi előkészí-
tőjének verseiből Ordasi 
Éva előadóművész adott 
elő, Maczkó Mária pedig 
a hitről és a magyarság-
ról szóló népdalainkból 
énekelt (képünkön).

A dal és a szeretet öröme 
– 35 éves az Isaszegi Asszonykórus

Szeretetben, kedvességben, egymásra való figyelésben zaj-
lott a 35 éves Isaszegi Asszonykórus ünneplése. Kedves 
vendégeink közül Vass József, a Vass Lajos Népzenei Szö-
vetség elnöke fogalmazta meg ezeket a gondolatokat. Mint 
mondotta volt, nagy örömmel jönne vissza hozzánk, ebbe 
az őszinte, tartalommal gazdag emberi közösségbe. Hat-
vani Miklós Polgármester úr meleg szavakkal köszöntötte 
az Asszonykórust. A KÓTA elnöksége köszönetét fejezte ki 
az Isaszegi Asszonykórusnak a magyar zenekultúra szol-
gálatában kifejtett kiváló munkásságáért. Látogatásukkal 
megtiszteltek bennünket lengyelországi testvérvárosunk, 
Bojanów képviselői is.

Vendégeink – a Kartali Asszonykórus, a dányi Hűség 
Súlya Nyugdíjas Klub, a vecsési Tücskök, a kisnémedi Fa-
luvédő Egyesület – dallal, tánccal, citeraszóval köszöntöt-
ték az ünnepelteket. 

Benedek Kriszta (2002 óta a csapat művészeti vezetője) 
két kis tanítványa csodálatos énekével igazi meglepetés-
ként szolgált. Valkony Antal – Tóni bácsi –, aki 1972-ben 
a kórus alapítója volt, nagy örömünkre ma is velünk tar-
tott, és hűségesen filmezte a jövő számára a jelen történé-
seit. Jó volt látni közöttünk a régi kórustagokat, többek 
között Lakatos Laci bácsit, aki 1987-től 2002-ig vezette 
a csoportot, Apágyi Istvánné megbízott volt művelődési 
otthon igazgatót.

Nagy Jánosné, Marcsó néni határozott jellemével, jó 
hangjával igazi vezéregyéniségével kiváló összetartó ereje 
a kórusnak. Csoportjaink, a Gaudium Carminis Kamara-
kórus, a Csatangolók Tánccsoport, a Csata Táncegyüttes 
felnőtt csoportja különleges műsorral lepte meg a közön-
séget. A 35. évét ünneplő Asszonykórus isaszegi dalcso-
korral és remek hangulatú, Zobor-vidéki lakodalmassal 
köszönte meg a jókívánságok sokaságát. Az est nótázás-
sal, tánccal fejeződött be.

A dal szárnyalása, községünk gyönyörű népi kultú-
ráját ápoló Asszonykórusunk öröme kincs számunkra is, 
amit kell, hogy mi is lássunk és őrizzünk velük együtt. 

Bojanówi pedagógusok jártak Isaszegen
Küldöttség érkezett 
lengyel testvértelepü-
lésünkről, Bojanówból 
november 22-én hoz-
zánk. Egy gimnázium 
és több általános isko-
la igazgatója, tanítók, 
tanárok, az ottani ön-
kormányzat pályázati 
referense és Zofia Kruk 

alpolgármester asszony. Bojanówi és isaszegi oktatási 
szakemberek, intézményvezetők találkoztak, és sor került 
egy nagyon tartalmas eszmecserére a két ország oktatás-
sal kapcsolatos törvényi hátteréről, az egész iskolarendszer 
működéséről és konkrétan az iskolák jövőbeni együttmű-
ködési lehetőségeiről.

Mindhárom isaszegi iskolába elvittük vendégeinket, 
ahol az igazgatónők szeretettel fogadták őket s bemutat-
ták az iskolákat. A szakmai tapasztalatcsere során már 
konkrét együttműködésről is szó esett, ami nemcsak a pe-
dagógusok, hanem a tanulók közreműködését is jelenti. 
Levelezések elindítása angol nyelven, nyári cseretáborok 
szervezése, egymás környezetének, hazájának, kultúrájá-
nak megismerése – hogy csak egynéhányat említsek. 

Tartalmas, szép programot szerveztünk lengyel bará-
taink ittléte alkalmából, amit egy erre a témára írott, ered-
ményes pályázatból tudtunk finanszírozni. Megmutattuk 
Isaszeg nevezetességeit, Gödöllőn is voltak, és Budapestet 
is megcsodálták. Részt vettek az Asszonykórus születés-
napi köszöntésén és a római katolikus vasárnapi szent-
misén.

A búcsúzás estéjén ünnepélyes keretek között aláírás-
ra került az együttműködési megállapodás. Úgy gondo-
lom, Isaszeg jó hírét vitték Lengyelországba vendégeink, 
és gyümölcsöző lesz az együttműködés mindkét település 
számára.

Dr. Székelyné Opre Mária
oktatási referens
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Keresztút építése
November 17-én, egy hűvös szombat reggelen gyülekez-
tünk a temető ravatalozója mögött emelkedő domb tövé-
ben. Ott, ahonnan a Kálváriához – Isaszeg egyik legszebb 
panorámájú pontjához – vezető szép, ám igen nehezen jár-
ható és meglehetősen gazos ösvény indul.

Azért jöttünk össze, hogy a pár héttel korábban kijelölt 
tizennégy stáció helyét és a dombra vezető kaptatót meg-
tisztítsuk. 

Both Tibor sörözőtulajdonos – akinek ma is élő nagy-
apja az egykor isaszegi, később csongrádi plébános, Ber-
kecz József testvére – kezdeményezésére kerestük fel 
Gulyka József címzetes prépost urat a keresztút megvaló-
sításának elképzelésével. A plébános úr nemcsak örömmel 
fogadta a kezdeményezést, de az Úr áldását is kérte a kis 
létszámú, de annál lelkesebb társaság első kapavágásaira. 
Az irányítási és a szervezői munka mellett az önkormány-
zat képviseletében Szilárdi László és Könczöl Gábor – aki az 
egyházközségi képviselőtestület tagja is – vett rész a fizi-
kai munkában is. Kézi szerszámokkal elkezdődött a leendő 
keresztút bozóttól való megtisztítása. Miközben magam 
egy bográcsos ételt készítettem, a szorgos kezek munkája 
egyre szebben megmutatkozott a meredek domboldalon. 

Hamarosan elkészülnek az első látványtervek, amelye-
ket széles körben fogunk megismertetni. Szándékaink sze-
rint a majdan megvalósuló, kiemelkedő művészi és magas 
színvonalú kivitelezéssel készülő építményegyüttes nem 
csupán a helyi vallásos és lokálpatrióta emberek számára 
lesz fontos, de egész Isaszeg fog gyarapodni az akár tu-
risztikai szempontból is jelentős fejlesztéssel. 

Futó Tamás, az Isaszeg Művészeti Alapítvány alapítója 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az Önkormányzati tájékoztató hasábjain is szeretném meg-
köszönni Nemes István úrnak, a NEMESGÉP 2000 Kft. cég-
vezetőjének az Isaszeg területén elvégzett vízelvezetési és 
útépítési munkálatokat. Isaszeg fejlődéséhez, előrehaladásá-
hoz nagy mértékben hozzájárult ezekkel a munkákkal, melye-
kért ellenértéket nem kért.

Hatvani Miklós polgármester

GRATULÁLUNK!
Futballcsapatunk egy szezont kénytelen volt alsóbb 
osztályban játszani, de ott bajnokságot nyert, és az ősz-
szel már a megyei másodosztályban kezdte az évadot. 
Elismerés illeti a lelkes játékos állományt, hogy „újonc” 
létükre a 14-es létszámú csoportból 18 pontjukkal a 7. 
helyen végeztek. Gratulálunk az edzőnek, Kőszegi And-
rásnak és a községi Sportkör elnökének, Ligeti László-
nak is. HAJRÁ ISASZEG!

Barkóczi József – a szurkolók nevében

Márton-napi búcsú
Márton napján, november 
11-én Szent Márton tiszte-
letére tartottak szentmisét a 
római katolikus templomban. 
A hegyoldalban Isaszeg mű-
emlék templomának Szent 
Márton a védőszentje. A nép-
hagyomány szerint, Szent 
Márton legendája – miszerint, amikor megtudta, hogy 
püspöknek szemelték ki, az érte jövő küldöttek elől nagy 
alázatosságában a ludak óljába menekült, ám a szárnya-
sok gágogásukkal elárulták a leendő püspök rejtekhelyét 
– magával hozza a libasültet és az újbort, hiszen Mártont 
az újbor bírájának is tartják. 

Ezen a napon minden évben búcsút tartanak a falu vé-
dőszentjének ünnepén. A Szoborhegy alatt kirakodóvásár 
várta az odalátogatókat most is, akikre sűrű pelyhekben 
hullott a hó, de azért mindenki megtalálta a búcsúval járó 
szokások, hagyományok örömteli pillanatait. Olvastam 
egy időjárásra vonatkozó szólást, miszerint: „Ha Márton 
fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várha-
tó.” Idén Márton fehér lovon jött, meglátjuk majd, milyen 
telünk lesz.

Tisztelt isaszegiek!
A megvalósítás nagy mértékű anyagi ráfordítással jár. 
A tavaszi időszakban szeretnénk a földmunkákat el-
kezdeni. Kérjük, adományaikkal segítsék a Keresztút 
állomásainak megvalósítását. Az egyházközségi kép-
viselő-testület a Pécel és Vidéke Takarékszövetkezetnél 
elkülönített számlát nyitott a támogatások számára. 
A biankó csekk megtalálható a templomban, a Taka-
rékszövetkezetben és a Csata Vendéglő lottózójában.  
Számlaszám: 11058124. Adományaikat előre is kö-
szönjük. A fent említetteken kívül köszönjük a mun-
kájukat még: Bontovics András, Könczöl Tamás, Raj-
ta Tibor, Száraz József, Szekeres Sándor, Sződi István, 
Tallósi Gyula, Tóth Lajos.

Szilárdi László
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DAMJANICH HÍREK
Úszótanfolyam
A Damjanich Iskola 
több éve úszni hord-
ja a vízi sportok iránt 
érdeklődő tanulóit 
szombaton délelőt-
tönként. A részvétel 
költségtérítéses, tehát a szülők önként vállalják. A foglal-
kozásokra a tanulókat Hortobágyi Bea tanárnő kíséri. Kö-
szönjük a szülők áldozatvállalását és a tanárnő ráfordított 
szabadidejét. 

Lengyel – magyar hét a Damjanich Iskolában
Iskolánk a lengyel Bojanów település képviselőit látta ven-
dégül november 23-án, pénteken. Gyermekeink lengyel – 
magyar hét keretében ismerkedtek Lengyelország és Bo-
janów térségével, a lengyel természetvédelmi területekkel, 
az őshonos állat- és növényvilággal, kultúrával, zenével, 
mese-és mondavilággal. A gyerekek rajzokat készítettek 
a búvárkodás során, melyekből kiállítás készült az iskola 
emeletén. Az informatika- és médiaórákon a gyermekek 
prezentációt készítettek a lengyel – magyar kapcsolatok-
ról, melyet bemutattak a vendégeknek, illetve ajándékként 
CD-n is átnyújtottak. Tablók készültek a különböző tan-
tárgyak keretében átadott ismeretekből: pl. lengyel – ma-
gyar királyok, természetvédelmi területek, védett állatok.

A hét igen jól sikerült, a tanulók nagyon sok újat tud-
tak meg Lengyelországról, ismereteik mélyültek. Köszö-
nöm a tantestületnek a gyors ráhangolódást és a példa-
értékű munkát! 

Madáretető-készítő verseny
A Damjanich Iskola június 1-óta ökoiskolaként működik. 
Programjaink részben ehhez a vállaláshoz igazodnak. No-
vemberre madáretető-készítő versenyt hirdettünk, amire 
gyermekek és szülők együtt pályázhattak. Huszonhárom 

munka érkezett be. A szebbnél szebb praktikus és találé-
kony etetők zsűrizését a lengyel vendégek végezték. A dí-
jazott munkákat el kívánjuk helyezni a település kiemelt 
részein, és megkérjük az ott dolgozókat, hogy vegyék 
szárnyaik alá, és etessék télen a madarakat. Köszönjük a 
szülőknek és gyermekeiknek a munkát!

Koháry Orsolya igazgató

KLAPKA HÍREK
 A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény fontosnak tartja, hogy iskolánkban ne 
csak a lexikális tudást szerezzék meg a tanulók, hanem 
érdeklődőek legyenek a körülöttünk zajló élet minden te-
rületén. Ehhez több irányból is szeretnénk Nekik segítséget 
nyújtani.

Sok szülő gyakori mondata, hogy „Fiam, kapcsold le a vil-
lanyt, ha kimész a szobából! Zárd el a magnót, televíziót, ha 
már nincs szükséged rá!” Nagyon drága az energia, takaré-
koskodni kell vele! Az Elmû-Émász pályázatot hirdetett ál-
talános iskolások részére, mellyel azt szeretnék elérni, hogy 
a diákok a fizika oktatásán keresztül az elektromosság fel-
használásáról alkotott szemléletmódjukon változtassanak. 
Sikeres pályázat esetén rendelkezésünkre bocsátanak egy 
„FIZIBUSZT”, amelynek segítségével sok hasznos és hasz-
nálható tanácsot adnak gyermekeinknek játékos formá-
ban. Bízunk benne, hogy megerősítésként hat tanulóinkra, 
amit eddig szüleik és tanáraik is elmondtak.

Az elmúlt évben is készítettünk a szülőknek karácsonyi 
ajándékot. Amikor az idén sor került erre, felidéztük, hogy 
alsó tagozatos korukban, amikor részt vettek a Falukará-
csonyon, a színvonalas műsor után mindig szép ajándé-
kokat kaptak, aminek nagyon örültek. Iskolánk az Apá-
czai Csere János Kiadó bázisiskolája, így minden hónapban 
olvassuk Szivárvány nevű újságjukat. Felhívást láttunk 
benne a szegény sorsú vagy erdélyi gyermekek karácsonyi 
ajándékának gyűjtésére. Elhatároztuk, hogy az idén mi is 
küldünk ajándékot, amit majd Ők is ugyanolyan öröm-
mel fogadhatnak, mint annak idején mi! 

FELHÍVÁS
Iskolánkban több éve folyik a 
használt elemek gyűjtése. A 
környezetvédelemre mindig 
nagy hangsúlyt helyeztünk, 
és igyekeztünk gyermekein-
ket is ebben a szellemben ne-
velni. Sajnos sok problémát 
okoz a használt elemek el-
vitele. Most olyan gyűjtési 
programot találtunk – ami-
hez kérjük az isaszegi lako-
sok segítségét –, ahol egy verseny keretében folyamato-
san biztosítanák ezek elszállítását. A cég neve: Re’lem Kht. 
Szerződés alapján szállítják el az összegyűjtött elemeket és 
telefonokat. A gyűjtés névre szólóan történik. Pedagógus 
fogja lemérni az elemek, telefonok tömegét. A program 
győztesei komoly díjakra számíthatnak. Kérem, támogas-
sák iskolánkat, hogy tanulóink jó eredményt tudjanak el-
érni!

Gyűjtés időpontja: Minden hétfőn 8.00–8.30-ig és 
18.00-19.00 óráig. Helye: Klapka György Általános Isko-
la és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Isaszeg, Kos-
suth L. u. 85.

Palicskáné Szamosvölgyi Anna, a 6.a osztályfőnöke 
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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 

a következô idôpontokban: 2007. december 3-án 18 órakor 
és 2008. január 7-én 18 órakor. Helyszín: Isaszeg, Mûvelôdési Otthon.

Felvilágosítás és részletes információ: 
Csajkovszki Évánál a 06-30/569-9195-ös és Kis Sándor szakoktatónál 

06-30/211-1430-as telefonszámon kérhetô.
Jogosítvánnyal rendelkezôknek gyakorlási lehetôség!

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!

Nap mint nap iskolák, óvodák bezárásáról hallani a hírek-
ben, ugyanakkor a számok feketén-fehéren mutatják ezen 
intézmények szükségességét. Sajnos gyakran előfordul, 
hogy az édesanyának már az egy–két éves gyermeke mel-
lől is vissza kell térnie dolgozni.

Az újra munkába állás okai természetesen eltérőek: van, 
aki a kemény küzdelem árán felépített egzisztenciáját félti, 
más az állását szeretné megtartani, és van, aki a létfenntar-
tásért küzd. Sajnos az utóbbi évtizedekben nagyon sok böl-
csődei férőhelyet megszüntettek, ugyanis a bölcsődék fenn-
tartási költsége bőven meghaladja az óvodákét, az állami 
normatíva pedig mindössze az ellátás 40 százalékát fedezi.  
A gyermekintézmények túlzsúfoltak, s igen sok felvételi 
kérelmet kell helyhiány miatt visszautasítani.

Isaszegen is ugyanez a helyzet, a meglévő bölcsődei és 
óvodai helyek száma korántsem elégíti ki az igényeket.

Külföldön nem ritka, hogy szervezett formában édes-
anyák vállalják mások gyermekeinek felügyeletét. Nálunk 
ehhez hasonló intézmény a családi napközi. A családi nap-
közi egy megfizethető szolgáltatás a hiányzó bölcsődei, 
óvodai, iskolai napközi férőhelyek pótlására. Sok telepü-
lésen ez olcsóbb megoldást jelentene, mint a költséges ál-
lami intézmények fenntartása. Civil szervezetek most erre 
a családbarát megoldásra hívják fel a figyelmet. Új szín-
folt ez a hazai gyermekfelügyelet palettáján, ami elsősor-
ban azoknak a családoknak segít, akik szeretnék, hogy a 
munkaidejük alatt a kicsi megbízható helyen legyen. Jóval 
kisebb létszámmal működik, mint egy bölcsőde. Mindez 
egy nagy családot mintáz: a gondozó a kisebbekre akár 
egész nap, míg a nagyobbacskákra csupán az iskola után 
vigyáz. Nagy segítséget jelent azoknak is, akik csak al-
kalmanként szeretnék igénybe venni a szolgáltatást. Nem 
megvetendő az a tény sem, hogy a szolgáltatás a rendes 
nyitvatartási időn túl is igénybe vehető, egy esetleges szín-
házlátogatás vagy más esti program alkalmával is.

A gyermekvédelmi törvény szerint a családi napközi 
a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája. Csa-
ládi napközibe 20 hetes kortól 14 éves korig járhatnak a 
gyerekek. 

tEHát A CSAláDI nAPkÖZI ElőnYEI:
• kis gyermeklétszám (5–7 fő) – hogy kevesebbet le-

gyen beteg,
• életkornak megfelelő nappali felügyelet – hogy 

könnyebb legyen a beilleszkedés,
• egészséges étrend biztosítása – hogy ha allergiás, se 

legyen gond,
• egyénre szabott foglalkozás – hogy ha „problémás”, 

se legyen Önnek probléma! Ha tehetséges, ne kallód-
hasson el,

• folyamatos gyermekorvosi felügyelet – hogy Ön vé-
gig nyugodt lehessen, amíg nincs vele,

• napi, friss levegőn töltött mozgás – hogy később is 
egészséges legyen,

• nyitva tartása egyéni megbeszélés szerint – hogy 
Ön nyugodtan végezhesse a dolgát.

Isaszeg Nagyközség Önkormányzata a 2007. júliusi Ön-
kormányzati Tájékoztatóban már meghirdetett CSALÁDI 
NAPKÖZI programmal várja gyermekszerető, vállalkozó 
szellemű isaszegi hölgyek jelentkezését. Ha egy szülő úgy 
dönt, hogy gyermekének alternatív napközbeni ellátást 
szeretne biztosítani, akkor a községi önkormányzat sem 
zárkózik el az ilyen irányú kezdeményezésektől.

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Kire bízzuk gyermekünket?

NYITÁSI AKCIÓ
2007. december 3-án Isaszegen,  

a Kossuth utca 3. szám alatt  
(a volt Summa helyén) 

megnyílt az új KÍNAI  

HONG-KONG ÁRUHÁZ
Nyitvatartás: 

hétfő–péntek 8.00–17.00 óráig,
szombat 8.00–12.00 óráig.

Minden áru 10%-kal olcsóbban 
kapható december 12-ig

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat.

Meghívó
A kókai hegyközség évi rendes közgyűlését 2007. december 7-én (pénteken) 
18.00 órakor tartja a kókai művelődési házban.

Napirendi pontok:
1. Pénzügyi beszámoló a 2007. évről
2. Várható törvénymódosítások
3. Borászok és házi kerti szőlőbirtokosok munkáját segítő eszközök beszerzése
4. Egyebek

Kérjük, hogy minél többen jöjjenek el, mondják el véleményüket, javaslataikat. A 
közgyűlés végén fehérasztal mellett a beszélgetést tovább folytatódhat. Megkö-
szönnénk, ha tagtársaink minél többen bemutatnák újboraikat. 



10

A Dózsa György Mûvelôdési Otthon programja
December 1. 14.00–16.00: Fogyatékkal Élők Napja.
 18.00–22.00: Kultúr-Rock, élőzenei koncerttel. Kár-

tyapartyk, csocsó- és pingpongbajnokság. A belépés 
díjtalan. Részletes program a plakátokon.

December 2. 15.00–18.00: Adventi készülődés – Moldvai 
táncház.

December 7. 10.00: „Kiskarácsony, Nagykarácsony” – A 
Kolompos együttes koncertje óvodásoknak.

 15.00: Dr. Gerevits József neurológus pszichiáter pro-
fesszor „Lelki és egyéb szenvedéseink lehetséges megoldá-
sai” című előadása. A témával kapcsolatos kérdéseiket 
dec. 1-ig várjuk a Művelődési Otthon irodájában!

December 8. 16.00: A Gaudium Carminis Kamarakórus 
éves hangversenye.

December 9. 15.00–18.00: Adventi készülődés – kézműves 
foglalkozás.

 15.00–19.00: Roma adventi délután.
December 15. 14.00–18.00: Az Isaszegi Nyugdíjasok Bará-

ti Körének karácsonyi ünnepsége.
December 16. 16.00: Falukarácsony.
December 17–20: „Játékos tudomány, elmés játékok” – in-

teraktív kiállítás. 

Rendezvények, melyeknek helyet adunk:
December 1. 10.00–12.00: Üdülőövezet közgyűlése.
December 11. 14.00–17.30: Véradás.
December 19. 17.30: FO-RO-TA Klub – A fogyatékkal élők, 

rokkantak és a tartós betegek, valamint hozzátarto-
zóik életét segíteni szándékozó klub.

Szolgáltatások:
December 3. 18.00: KRESZ tanfolyam – jelentkezés és tá-

jékoztatás!
December 10. 11.00–13.00: A.S.A ügyfélszolgálat a Műve-

lődési Otthon előterében.
Keddenként 10.00-tól 12.00-ig és csütörtökönként 18.00-
tól 20.00-ig T-kábel ügyfélszolgálat.

Januári előzetes:
Január 12.: Keresztút Oratórium – A Don-Kanyarban el-

esett hősökre emlékezünk. 

Új tanfolyamok melyekre szeretettel várjuk az érdek-
lődőket:  
• Társastánc tanfolyam felnőtteknek csütörtökönként 

19.30-21.00-ig. Standard és latin amerikai táncok ta-
nítása. Oktató: Vojt Zsanett.

• Gyöngyfűzés.
• Zenebölcsi (6 hónapostól 3 éves korig) Orosz Csaba ze-

netanárral, keddenként 10 órától.

A Dózsa György Művelődési Otthon december 24-től ja-
nuár 3-ig zárva tart.
Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklôdni a Mûvelôdési 
Otthon irodájában a 28/582-055 vagy a 28/582-056 telefonszá-
mon, az isaszegmuvotthon@citromail.hu címen valamint a www.
dozsamuvotthon.atw.hu weboldalon is lehet.

A programok változtatásának jogát fenntartjuk!

Az isaszegi Falumúzeum és az Isaszegi Természetbarát Klub
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

az elmúlt évben méltán nagy népszerűségnek örvendő

„Múzeumi esték”
sorozatának következő programjára

a Spanyolország-túrák a Pireneusokban 
és a Kantábriai-hegységben

címû vetített képes útibeszámolóra
2007. december 15-én (szombat) 16 órára a Falumúzeumba

Előadó: Notter Béla, a Pest Megyei Természetbarát Szövetség elnöke
Információ: Falumúzeum, 2117 Isaszeg, Madách I. u. 15.

Telefon: 28/582-281, e-mail: ihgy@pmmi.hu

Bemutatkozik Pest megye – Nemzeti Múzeum
2007. november 24-én délelőtt 11 órától egy félórás 
műsorral képviselte községünket a Csata Táncegyüt-
tes utánpótlás és felnőtt csoportja a Nemzeti Múze-
umban megrendezett turisztikai kiállításon. Hatvani 
Miklós polgármester úr is elkísérte az együttest, hogy 
a műsor kezdeteként ismertesse Isaszeg nevezetessége-
it, turisztikai látványosságait. A táncegyüttes öt szín-
vonalasan előadott koreográfiáját most is vastapssal 
díjazta a kicsi, de lelkes közönség.

Köszönetnyilvánítás
2007. október 23-án a községi ünnepségen az előző 
szám címlapján látható Gábor Dénes Óvoda, Általános 
Iskola, Számítástechnikai és Informatikai Szakközép-
iskola, Szakképző Intézmény diákjainak színvonalas 
műsorát láthatta az ünneplő közönség.

TRAFFIPAX ELŐREJELZÉS 2007. december hó 
01–02: Gödöllő területe 
03–06: Kistarcsa Rendőrőrs területe 
07–09: Pécel Rendőrőrs területe 
10–12: Aszód Rendőrőrs területe 
13–14: Dány KMB területe 
15–16: Aszód Rendőrőrs területe 
17–18: Veresegyház Rendőrőrs területe 
19–20: Gödöllő területe 
21: Veresegyház Rendőrőrs területe 
22: Gödöllő területe 
23: Veresegyház Rendőrőrs területe 
24–26: nem üzemel a Gödöllői Rk. traffipax készüléke 
27: Pécel Rendőrőrs területe 
28–30: Kistarcsa Rendőrőrs területe 
31: Pécel Rendőrőrs területe

a ZoLa-Tech Kft.
teljeskörû nyomdai szolgáltatással áll rendelkezésre:

Tipográfiai Tervezés (logó-, arculat-, laptervezés, stb.), 

nyomdai elôkészíTés, nyomTaTás.
Kisnyomtatványok (meghívók, szórólapok, brosúrák stb.), 

céges nyomtatványok (levélpapírok, borítékok, névjegykártyák), 
prospektusok, újságok, folyóiratok, könyvek és egyéb nyomdai 

termékek kiadása, tervezése és kivitelezése.

Telefon: 20/253-4073 • Fax: 28/493-547, 
e-mail: nyomda@zolatech.hu
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Anyakönyvi hírek
a 2007. 10. 15–2007. 11. 15. közötti időszak eseményeiről
Születések:

Skribek Noémi Gárdonyi Géza utca 10.
Navratil Panka Kossuth Lajos utca 116.
Kiss Éva Alsóerdősor utca 5.
Monostori Csaba Akácfa utca 8/2.
Bódi Erik Május 1. utca 8.
Braun Áron Erkel Ferenc utca 16.
Somogyi-Fehér Liliom Március 15. utca 18.
Madarassy Hedvig Buda utca 27.
Lakatos Kálmán László Széchenyi utca 45.
Lakatos Kamilla Bíborka Széchenyi utca 45.

Házasságkötések:
Horváth Anita és Balog József

50 év egymás szeretetében:
 Cseszla József és Szántai Gabriella Isaszegen, 1957. 

október 19-én kötöttek házasságot, és a Zrínyi Ilona 
utca 9. szám alatt élnek.

60 év egymás szeretetében:
 Tóth János és Széplaki Veronika Isaszegen, 1947. no-

vember 22-én kötöttek házasságot, és a Rózsa utca 14. 
szám alatt élnek.

Az örömteli családi eseményekhez szeretettel gratulálunk!
Halálesetek:

Kiszel József (60 éves)  Március 15. utca 71.
Korcsog György (88 éves)  Nap utca 3/a
Beliczai Mihály (84 éves)  Mátyás király u. 136.
Raffael János (77 éves) Mikszáth Kálmán utca 12.
Kámány Kálmánné Csüllög Lea (94 éves) 
 Aulich utca 8/g
Somogyi Józsefné Pál Magdolna (93 éves) 
 Liget tér 8.
Wolf Ervin (80 éves)  Nap utca 2/b
Klincsek Jánosné Klincsek Terézia (81 éves)
 Tompa Mihály utca 33.
Nagy Józsefné Czékmány Sára Sarolta (69 éves) 
 Táncsics Mihály utca 19.
Pintér Jánosné Hidas Anna (81 éves) 
 Arany János utca 12.
A családok gyászában, részvéttel osztozunk!

Csóry Józsefné, anyakönyvvezető
Köszönetnyilvánítás:
 Köszönetet mondunk mindenkinek, aki Kámány Kál-

mánnét, édesanyámat utolsó földi útján elkísérte, sír-
jára virágot helyezett, a család gyászában osztozott.

Dr. Goffáné Nagy Olga és családja.

Állatorvosi ügyeleti szolgálat 2007. november hónapban
XII. 01–02.  Dr. Rédling Tibor  
 Kistarcsa, Váci M. u. 2. 30/966-8415
XII. 08–09. Dr. Nagy Noémi 
 Kistarcsa, Malom u. 2. 20/770-3293
XII. 15–16. Dr. Sági László 
 Pécel, Tarcsai u. 16. 30/940-4313
XII. 23–26. Dr. Csizmadi Sándor 
 Kistarcsa, Malom u. 2. 30/951-8590
XII. 30–31. Dr. Kadocsa Emese 
2008. I. 01. Pécel, Kálvin tér 6. 30/986-2643

Hétközi és hétvégi összevont ügyeletek
2007. december 

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

2008. január 
01. Dr. Horváth Anna
02.  Dr. Kürti Orsolya
03. Dr. Tordai Gábor
04. Dr. Kürti Orsolya
05. Dr. Tordai Gábor
06. Dr. Tordai Gábor

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
Dr. kürti Orsolya: Csata u. 2.Telefon: 495-238
A kÖZPOntI tElEFOnSZám: 06-70/387-2685
A hétközi ügyelet 1530-tól kezdõdik, péntekenként pedig 
1200-tõl. Délutáni rendelés a mindenkori ügyeletes rende-
lõjében 1630–1730-ig.

EZÜStkEHElY Patika: páros héten 8–12-ig ügyelet.
lIGEt Patika: páratlan héten 8–12-ig ügyelet.

Pest megyei betegjogi képviselő: 
Dr. Mina András, elérhetősége: 20/489-9577.
Ellátottjogi képviselő: 
Ipacs Piroska, telefon: 20/489-9592.
Gyermekjogi képviselő: 
Nyári Gabriella, telefon: 20/489-9632.

A mentõk ingyenes hívószáma: 104.
A PéCElI rEnDôrôrS TELEFONSZÁMA: 
28/452-760, 70/522-6517.




