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Mire elég az állami támogatás?

Interjú Kuszák Róbert gazdálkodási osztályvezetővel
– A januári, februári hónapokban a Polgármesteri Hivatal és a Képviselő-testület pénzügyekkel foglalkozó szakembereinek, így Önnek is a 2008. évi költségvetés összeállítása
adta a legtöbb munkát. A költségvetési koncepciót már korábban jóváhagyta a Testület. A februári ülésen vitatták
meg, és fogadták el az idei költségvetést. Az isaszegi polgárokat bizonyára érdekli, hogyan készül egyáltalán egy
település költségvetése.
– A költségvetés készítését és annak rendjét jogszabályok írják elő. A tárgyévet megelőző november
30-áig költségvetési koncepciót kell elfogadni. A koncepció keretében kerülnek megfogalmazásra azon feladatok és irányelvek, amelyek alapján a hivatal összeállítja
az éves költségvetést. A Képviselő-testület mozgástere
a működési költségvetés tekintetében igen behatárolt,
a közalkalmazotti, köztisztviselői béreket központilag
állapítják meg, az energia-áremelések pedig adottak.
Ezen túlmenően a fejlesztések köre az, amelyet a helyi
elvárások alakíthatnak. Sajnos azonban fejlesztési céllal
közvetlen állami forrásban az önkormányzat nem részesül, ezért a pályázatok sikerétől függ az elképzelések
megvalósítása.
– Vannak-e érdekegyeztetési kötelezettségek a tervezés
időszakában?
– Az érdekegyeztetések helyi szinten is elsősorban
szakszervezeti érdekegyeztetést jelentenek. Az önkormányzat gazdasági erejéhez mérten segíti a munkavállalóit az adható juttatások körében. Az állam által biztosított adóztatási jogkörből helyben maradó valamint
az állami bevételek közel 100 millió forinttal maradnak
el a működési kiadásoktól. Ilyen gazdasági környezetben a költségvetés készítése során gyakran feltett kérdés, hogy miből.
– Merültek-e fel nehézségek a költségvetés készítése
közben, és ha igen, hogyan sikerült megoldást találni?
– A legnagyobb gond a forráshiány. Kellemetlen dolog mindenre azt a választ adni, hogy nincs pénz. Az
intézményvezetőkkel heteken keresztül pontosítjuk a
finanszírozási előirányzatokat. A probléma abból adódik, hogy a költségvetési tárgyalások évek óta a minél
nagyobb megtakarítások elérését célozzák. Mára elértük
azt az állapotot, amely a jelenlegi szerkezet mellett a finanszírozási minimumhoz közelít. Az ágazati szakmai
törvények, ahogyan a nevük is mutatja, nem törődnek
a finanszírozási problémákkal, az előírásaik kötelező érvényűek. A pénzügyi lehetőségek és ágazati előírások

nem állnak összhangban egymással, ez is nehezíti a tervezést.
– Az állam által nyújtandó idei költségvetési támogatások sarokszámainak ismeretében mire lehet számítani ebben az évben: hogyan alakul Isaszeg büdzséje?
Milyen bevételi forrásaink vannak, amelyek fedezhetik a
kiadásokat?
– A költségvetés főösszege 2,140 milliárd Ft, ebből
914 millió Ft a beruházási, fejlesztési kiadás, a fennmaradó 1,226 milliárd az intézményi működtetési feladatokat szolgálja. Meg kell azonban jegyezni, hogy 914 millió Ft beruházás mellé 603 millió Ft állami támogatást
várunk az önkormányzatok részére kiírt pályázati forrásokból. Ennek keretében szeretnénk a Damjanich Iskola beruházását, a szennyvíztelep bővítését valamint
az utak aszfaltozását megoldani. A Képviselő-testület
felelős gazdálkodási szándékát jelzi, hogy jelen költségvetés a külső források megszerzésére összpontosít.
Folytatás a 2. oldalon
Müller Péter:

Nőnapi köszöntő

(részlet)

„…Tűnőben a tél, a természet már éled,
Itt-ott mutatja az ébredés jeleit,     
Köszöntöm e napon az ezer-arcú nőket,
E földgolyó lányait és asszonyait.
Köszöntöm a NŐ-t, e kétbetűs szóban,
feleség, édesanya, déd és nagymama,
Nővérke, kishugi, asszony és barátnő,
belefér mind, a nők oly sok alakja…”

Húsvétra
Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet.
Egy kismadár dalol a zöld rét felett.
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot
szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten,
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.
Népköltés

Véleményem szerint a komoly eredmények elérése a külső lehetőségek felhasználása nélkül lehetetlen.
A működési bevételekről már jeleztem, hogy közel 100
millióval maradnak el a kiadásoktól, igaz, a kiadási oldalon jelenik meg az önkormányzat 21 millió Ft-os tartaléka is. A működési kiadások csökkentésére tárgyalásokat folytatunk az intézményekkel, hogy esetleges
áttanításokkal és a kis létszámú tanulócsoportok összevonásával további megtakarításokat érhessünk el. Sajnos azonban előre látható, hogy többet már alig tudunk
csökkenteti a működési hiányon.
– Azt tudjuk, hogy az önkormányzat intézményeinek fenntartása nagyon sokba kerül, de adottak olyan
kötelezően ellátandó feladatok, mint például az oktatás-nevelés, a szociális támogatások. Mit tud tenni az
önkormányzat, ha az állami normatíva és a működési
kiadások közötti különbség a jövőben tovább nő?
– Az önkormányzat nem mindenható, ez nem pusztán Isaszegre, hanem a többi adósságspirálban lévő önkormányzatra is elmondható. Isaszeg nem rendelkezik
komoly iparűzési adóval, ezért hátrányban van más
önkormányzatokhoz képest. Célunk az ipari területek
kialakítása és vállalkozók letelepítése a jövőbeli saját
források reményében. Isaszeg a Pest megyei települések
között gazdálkodás szempontjából a jobbak közé tartozik, ami annak köszönhető, hogy a jelen Képviselőtestület minden forint elköltésére odafigyel, nincsenek
fényűző kiadások, más önkormányzatokhoz képest
olcsóbban oldja meg a protokolláris feladatokat, és az
általa fenntartott különféle intézményeket sorra véve

mindenhol a hatékonyabb feladatellátásra történő átalakítást tűzi ki célul, ahogy történt ez például a Művészeti Iskola esetében.
– Tudja-e az önkormányzat az állami megszorításokat ellensúlyozni úgy, hogy a lakosságra ne rójon nagyobb terhet? Gondolok itt az adóterhek, közüzemi díjak
változtatására.
– A vezetés gondolatai folyamatosan e téma körül
forognak. Olyan településszerkezetet szeretnének kialakítani, amely egyre inkább önfinanszírozó, hogy a lakosság terhei ne növekedjenek.
– A Képviselő-testületnek mi volt a véleménye, meglátása az idei költségvetésről? Voltak-e ötleteik, javaslataik a költségvetést illetően?
– A Képviselő-testület a hivatallal együttműködve
alakította ki a költségvetés irányelveit, és szinte kollegiális egyetértésben készültek a táblázatok. Kiemelem
Turányi Lászlóné valamint Kovácsné Halomházi Zsuzsanna segítő közreműködését, ami sokat segített abban, hogy végül a Testület egy képviselőtől eltekintve
egyhangúan tudta elfogadni a 2008. évi költségvetést.
Visszatérve a címben megfogalmazott kérdésre, sok-sok
lemondással lehetséges fenntartani a kötelező feladatok
ellátását az állami támogatás szűkössége miatt. Egyedüli reményünk abban áll, hogy ha a működésben forráshiányosak is vagyunk, azonban a felhalmozásban a
kormányzati programnak megfelelő állami pénzekből
településünk lakossága is részesedni fog.

KÖZLEMÉNY
Isaszeg Nagyközség Önkormányzat megbízott jegyzőjeként,
minden kedden 9–12 óráig lakossági fogadóórát tartok a Polgármesteri Hivatalban. Bejelentkezni a 28/583-105-ös telefonszámon lehet. Kérem a Tisztelt Állampolgárokat, forduljanak
hozzám bizalommal hatósági és egyéb önkormányzati ügyek
elintézése érdekében.
Dr. Tahon Róbert, megbízott jegyző

Tisztelt isaszegi lakosok!
A „100 éves iskoláért” Alapítvány – amely a Damjanich János
Általános Iskola támogatására jött létre – kiemelt céljai közé
tartozik az informatika oktatásának támogatása, amelyhez a
legkorszerűbb eszközöket szeretné biztosítani a tanulóknak. Az
iskola környezetének, udvarának szebbé, barátságosabbá tétele
is kiemelkedő fontosságú számukra. Kérjük, ezen célok megvalósítása érdekében adójuk 1%-val támogassák az alapítványt.
Adószám: 18708088-1-13
Köszönettel: Valkony Antal, alapító

Készítette: Dr. Székelyné Opre Mária

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

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.



Tájékoztató

Isaszeg Nagyközség Önkormányzat februári képviselő-testületi üléseinek témáiról
A februári rendkívüli és rendes, nyílt üléseken a Képviselő-testület határozatokat fogadott el, rendeleteket módosított, alkotott. Ezek közül az egyik legfontosabb a 2008.
évi költségvetésről szóló rendelet, melyről lapunk hasábjain részletesen írunk.
• Az intézmények élelmezési nyersanyagnormáinak valamint az intézményekben alkalmazott térítési díjak és kedvezmények megállapításáról szóló 20/2007. (VIII. 24.)
sz. rendelet módosítására volt szükség annak érdekében,
hogy rendeletünk megfeleljen a jogszabályi előírásoknak,
de az intézményi étkezési térítési díjak nem változtak.
• Az önkormányzati felújítások, beruházások és karbantartások lebonyolítási rendjéről alkotott rendeletet a Testület. A megalkotástól eltelt több mint négy
év indokolttá tette a rendelet felülvizsgálatát, mivel a
benne szereplő értékhatárok és eljárási rend jelentősen
megnehezítette az önkormányzat rugalmas, a kor követelményeinek megfelelő működését. A célszerűségi és
áttekinthetőségi szempontokat figyelembe véve készült
el a tervezet, mely az önkormányzat beruházásait, felújításait és karbantartásait is szabályozza, valamint az
alkalmazandó eljárási rendet is egységessé, áttekinthetőbbé teszi. A szabályozás célja még olyan rendszer
meghatározása, amely biztosítja, hogy a szükségleteket kielégítő leggazdaságosabb beruházási, felújítási és
karbantartási módot lehessen kiválasztani, lehetőség
nyíljék az elhatározott feladat előkészítésére, a jóváhagyás szerinti megvalósítására, ennek eredményeképpen
az önkormányzati források hatékony felhasználására.
• Az Isaszegi Természetbarát Klub levelet intézett a Képviselő-testület felé, mely szerint a Pest Megyei Bíróság
a természetbarát klub bejegyzését megtagadta mindaddig, amíg az önkormányzat a névhasználati engedélyt
meg nem adja az egyesülésnek. Mivel a névhasználati jogról nem rendelkezik az önkormányzat egyetlen
rendelete sem, a Képviselő-testület úgy döntött, a névhasználatot határozatlan időre megadja. A szervezet
nevéből adódó tevékenységet végez, vagyis túrákat
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szervez, turistautak karbantartásával kívánja a természet szeretetét népszerűsíteni.
Elfogadta a Testület a Dózsa György Művelődési Otthon és az Isaszegi Sportkör 2007. évi működéséről szóló beszámolót.
Jóváhagyták az általános iskolákban a helyi tanterv és
pedagógiai program módosítását a nem szakrendszerű
oktatás bevezetésével kapcsolatban az 5–6. osztályban.
Elfogadta a Testület a köztisztviselők munkateljesítménykövetelmények alapját képező 2008. évi kiemelt célokat.
Létrehozta éves munkatervét a Testület, elfogadta a
bizottságok ülésterveit és a Kt. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Ezentúl a folyamatban lévő
testületi döntésekről tájékoztatást kér a Testület.
Az önkormányzat a vagyonhasznosítási koncepciójához értékbecslést végeztet a TÖTYŐ Bt-vel.
Hozzájárul a Testület, hogy dr. Tordai Gábor főtevékenysége mellett kiegészítő, megelőző háziorvosi tevékenységet is folytasson.
A Rákóczi utcai gyermekorvosi rendelő felújítása 2003ban történt, melynek során épületbővítés nem történt.
Jelentős probléma, hogy a betegváró közvetlenül a szabadba nyílik, és az ott tartózkodó betegekre szeles, hűvös időben a beáramló hideg kedvezőtlenül hat. Ezért egy
szélfogó helyiséggel történő bővítést hagyott jóvá a Testület, mely a tervek szerint 4–5 hónapon belül elkészül.
Pintye Imre ügyvezető ez év január 23-án a bizonytalan gazdasági helyzetre hivatkozva visszavonta a Rákóczi u. 75. szám alatti ingatlan bérbevételi szándékát.
A testület hozzájárult dr. Molnár Éva jegyző jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, és egyben megbízta dr. Tahon Róbert közigazgatási
osztályvezetőt a jegyzői feladatok ideiglenes ellátásával.
Döntöttek arról, hogy kiírják a jegyzői állás betöltésére
a pályázatot, melynek kapcsán egy nyolctagú bizottság
tesz javaslatot majd a leendő jegyző személyére.
Szilárdi László,
az Ügyrendi-és Kommunikációs Bizottság elnöke

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat hírei
2008. január végén beléptünk az MCF (Magyar Cigányokért Fórum) szervezetébe, mely a cigányság érdekeit képviseli,
és sok hasznos információval lát el minket. Szintén januárban léptünk be a Magyarországi Cigány Országos Fórum
Közép-magyarországi Régió Érdekvédelmi Szövetségébe is, melynek régiós elnöke Rostás István, az isaszegi CKÖ elnöke lett. Kulturális elnöknek az isaszegi CKÖ elnökhelyettesét, Váradi Attilánét választották meg. A működéshez
szükséges iratok most vannak engedélyezés alatt. Éves szinten minden kisebbségi önkormányzat az eddigi 640 000 Ft
helyett most már 740 000 Ft-ot kap, de a fenti összegnek csak 75%-át kapjuk meg automatikusan, a fennmaradó
részre pályázatot kellett beadnunk, melyre mindössze öt napunk volt. A pályázat kiírói 1994–2007 között visszamenőleg kérték az addigi tevékenységek felsorolását, megfelelő dokumentációval alátámasztva. Lázas szorgalommal
dolgoztunk – a Polgármesteri Hivatal segítségével –, hogy megfeleljünk a követelménynek.
Megalakult Isaszegen az „AROMA” együttes. Célja a cigány kultúra és hagyományok őrzése, terjesztése a zene, az
ének, a tánc területén. Az együttes vezetője Szecső Kovács Zoltán, aki egyben koreográfus is, valamint betanítja a gyerekekből, fiatalokból és felnőttekből álló együttesnek a műsorokat. Bárki lehet az együttes tagja, ezért kérünk minden
olyan fiatalt, idősebbet, aki énekelni, táncolni szeret, jelentkezzen a 30/675-7533 telefonszámon, hogy fogadhassuk
egy válogatáson.
Váradi Attiláné, képviselő



Ne hagyjuk!
Lakóhelyünk tisztasága, rendezettsége minden itt élő
polgár számára fontos. A Polgármesteri Hivatal jelentős
pénz- és munkaerő-ráfordítással dolgozik azon, hogy
Isaszeg közterei, külterületei, erdei ne legyenek szemetesek. Rendszeresen takarítják a település közigazgatási
határáig az utak melletti árkokat, területeket. Hasonlóképpen ellenőrzik a település belterületeivel határos területeket.
Szomorú jelenség, hogy a folyamatos takarítás és
szemétgyűjtés szélmalomharc, mert időről időre újabb
és újabb illegális szemét kerül ki környezetünkbe. Az
építési törmeléktől kezdve a fanyesedékeken, az állati trágyán keresztül a használhatatlanná vált műszaki dolgokig minden megtalálható. Ezek összegyűjtése
és elszállíttatása nagyon sok pénzébe kerül az önkormányzatnak.
Nem kevesebb kiadást és tennivalót jelent továbbá,
hogy a közterületek berendezéseit, létesítményeit rendszeresen megrongálják, esetenként ellopják. Ide sorolható a vasútállomásnál lévő aluljáró világításának állandó
szétszerelése, az utcanévtáblák letörése, az autóbuszmegállók megrongálása, a graffitik, és még a betonos
oszlopokra felszerelt közvilágítási lámpákat, sőt a vezetékeket is ellopják.
A közterület-felügyelők és a mezőőri szolgálat munkatársai állandóan ellenőriznek, de nagyon nehéz tetten
érni az elkövetőket. A felelős állampolgári magatartás
lehet megoldás a fent említett gondok orvoslására. Hiábavalók a törvények, hogyha nincs jogkövető magatartás az emberek részéről. Hiábavaló több ezer ember
környezettudatos magatartása, elég néhány ember kártétele, hogy megkeserítse és tönkretegye mindennapjainkat.
Őrizzük és vigyázzuk környezetünket, szólítsuk
meg, figyelmeztessük, aki kárt okoz a közösségnek. Érdekes és érthetetlen, hogy soha senki sem lát rongálást,
szemetelőt. Amennyiben mégis előfordul ennek az ellenkezője, és a szép szó nem használ, végső esetben tegyen feljelentést – névvel, címmel, rendszámmal, esetleg
fényképfelvétellel is bizonyíthatóan – ezekről a Polgármesteri Hivatalban.
Legyen a nagyobb odafigyelés visszatartó erő a törvényekre fittyet hányó emberekre!
Pénzes János, alpolgármester

Legyen tiszta környezetünk!
Lomtalanítás:
2008. 03. 19 – 2008. 04. 16.
2008. 10. 15 – 2008. 10. 29.
Zöldhulladék gyűjtés:
2008. 11. 08 – 09.


Értesítés tüdőszűrésről
Minden 30. évét betöltött lakos részére a tüdőszűrés
kötelező. A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére. Panasz nélkül is lehet beteg. Kérjük,
a tüdőszűrő vizsgálaton saját érdekében jelenjen meg!
Helye: Isaszeg, Rákóczi utca 14., volt egészségház.
Ideje: 2008. március 14-től 2008. április 01-ig.
Szűrési napok: március 14, 17, 18, 19, 20,
21, 25, 26, 27, 28, 31, április 01.
Délelőtt: kedd, csütörtök, péntek: 08.00–13.30 óráig.
Délután: hétfő, szerda: 12.00–18.30 óráig.
Fontos tudnivalók:
1. Kérjük, hogy a vizsgálaton lehetőleg munkaidő letelte után vegyen részt.
2. Fekvőbeteg, vagy járóképtelen egyén a háziorvossal igazoltassa távolmaradását.
3. Az a személy, aki egy éven belül volt tüdőszűrésen
(például más helyen), kérjük, hogy annak igazolását – személyesen vagy családtagjai által – szíveskedjen bemutatni!
4. SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁT, TB KÁRTYÁJÁT (TAJ
szám) valamint az előző évben kapott tüdőszűrő
igazolását kérjük hozza magával!
Isaszeg Nagyközség Polgármesteri Hivatal jegyzője

Felhívás
Tisztelt Ebtulajdonosok!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2008. évben is
megtartjuk a kötelező veszettség elleni eboltást.
Dr. Békési Béla állatorvos (tel.: 30/954-9684) által
tartott oltás helyszíne a Községháza udvara.
Időpontok:
2008. március 18. (kedd) 08.00–11.00 óráig,
2008. március 19. (szerda) 14.00–17.00 óráig.
Pótoltás:
2008. április 02. (szerda) 08.00–10.00 óráig.
További oltások:
Dr. Michalik László állatorvos (tel.: 20/981-3100)
2008. március 29. (szombat) 13.00–14.00, Liget tér.
Dr. Szeredi Levente állatorvos (tel.: 20/353-4547)
2008. március 29. (szombat) 11.00-12.00, Béke tér .
Eboltási díj ebenként 2700 Ft. Az ebek féregtelenítése kötelező, mely tablettával történik. 1 db tabletta
200 Ft/10 kg. Az eboltási díj valamint a féregtelenítő
tabletta költsége az ebtulajdonosokat terheli. Kérjük,
az eboltási könyvet hozzák magukkal.

Miénk a múzeum!
Igen, kedves Olvasó, jól olvasta a címet, a „miénk”, pontosabban Isaszegé, vagyis ezentúl Isaszeg Önkormányzata
fogja működtetni az Isaszegi Helytörténeti Gyűjteményt,
Falumúzeumot.
Az előzményekről röviden: a Falumúzeum 1967 óta,
alakulásától kezdve a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságához tartozott. Létrehozása a mindannyiunk által tisztelt néhai Szatmáry Zoltán helytörténeti kutató nevéhez
kötődik. Már a régi múzeum szervezésekor is megnyilvánult a lakosság segítőkészsége. Több száz társadalmi
órában újították fel a Községi Tanács által átadott romos
épületet. De az igazi összefogás az új múzeum építésekor
nyilvánult meg. Az építkezést a község lelkes lakosai, a
Múzeumbaráti Kör tagjai, magánemberek, diákok, a Honismereti Szakkör tagjai és szervezetek végezték több ezer
órában. Szép példája volt ez a közös összefogásnak, tenni
akarásnak, áldozatkészségnek. Végül 1982. október 2-án
átadásra került az új épület.
Bár a fenntartó tőle telhetően igyekezett biztosítani a
működés feltételeit, a gazdasági nehézségek arra kényszerítették Pest Megye Önkormányzatát, hogy több „kismúzeumtól” (Penc, Nagytarcsa, Abony, Isaszeg) megváljon,
és átadja a helyi önkormányzatok részére. Isaszegen december 20-án a Képviselőtestület tagjai egyöntetűen úgy
döntöttek, hogy a Falumúzeumot átveszik, és további
működtetéséről gondoskodni fognak, ezzel megmentve a
bezárástól az intézményt. Köszönet valamennyi képviselőnek felelősségteljes döntésükért!
Ezt követően 2008. januárjában folytak a tárgyalások,
egyeztetések a Polgármesteri Hivatal és Pest Megye Önkormányzata között a múzeumépület és területének térítésmentes átadásáról. Az első megbeszélések után úgy
tűnt, hogy csak a használati jogot és a gyűjteményt kapjuk vissza. Hatvani Miklós polgármester úr és Szilárdi
László képviselő úr hatékony fellépésének, tárgyalásának
köszönhetően aztán megszületett a számunkra kedvező
döntés – amilyennek nem örvendhetett minden hasonló
helyzetben lévő település –, miszerint az Isaszegi Falumúzeum ingatlanát, területét, berendezéseit, a kulturális javakat Pest Megye Önkormányzata térítésmentesen fogja
átadni az önkormányzat részére.
Polgármester úr és munkatársai következetesen követték azt az álláspontjukat a tárgyalások során, hogy amit
Isaszeg polgárai saját kezük munkájával hoztak létre, saját adományaikból gyarapítottak, az legyen a településé.
Tudomásom szerint e sorok írásakor folyamatban van az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya felé az új működési engedély megkérése. Nagyon
várjuk ezt a döntést, miután valóban elmondhatjuk: miénk a múzeum!
Kedves Polgármester Úr! Tisztelt Képviselők!
Úgy érzem, hogy nemcsak a magam, hanem a település polgárai, az idelátogató vendégek nevében is megköszönhetem, hogy átveszik a 40 éves múlttal rendelkező,
folyamatos fejlődést elérő, országosan is elismert Falumúzeumot!
Szmolicza József, mb. gyűjteményvezető

MEGHÍVÓ
Az isaszegi Falumúzeum és az Isaszegi
Természetbarát Klub szeretettel meghívja
Önt és kedves családját a „Múzeumi esték”
sorozatának következő programjára,

Ausztria (Rába-szurdok),
Szlovénia (Isonzó-völgy)
vetítettképes élménybeszámolóra
2008. március 8-án (szombat) 16 órára
a Falumúzeumba.
Előadó: Notter Béla
a Pest Megyei Természetbarát Szövetség elnöke
Információ: 2117 Isaszeg, Madách Imre utca 15.
Telefon: 28/582-281 • E-mail: ihgy@fotnet.hu

Wass Albert évforduló
Az Isaszegi Nemzeti Társaság
felhívást intéz Isaszeg lakosságához
Wass Albert születésének 100.,
halálának 10. évfordulója alkalmából.
„Hagyaték” címmel kiállítást rendezünk,
amihez várjuk az író műveihez köthető,
bármilyen technikával készült mûalkotásokat.
A leadás helye:
Damjanich János Általános Iskola – tanári szoba.
Leadási határidő: 2008. április 15.
Érdeklődni lehet:
Kelemen-Csikiné Feigel Zsuzsanna tanárnőnél
Telefonszám: 20/374-39-68
Az elkészült munkák a Dózsa György
Művelődési Otthonban 2008. április 19-én
megrendezésre kerülő Wass Albert-est
alkalmával lesznek megtekinthetők.
T

HELYBEN ISASZEGEN

Az AKKREDITÁLT Bag Band Bt.

AUTÓS ISKOLA

Korrekt elméleti és gyakorlati képzéssel
„Sm”, „A1”, „A”, „B” kategóriákban indít tanfolyamot

Március 20-án (csütörtökön)
a Damjanich J. Ált. Iskolában (Isaszeg, Madách I. u. 1.)
17:00 órai kezdettel!
ÖNNEK NEM JELENTHET GONDOT A SZÁMÍTÓGÉPES KRESZ VIZSGA!

MI FELKÉSZÍTJÜK!
Jelentkezni lehet:

A helyszínen a tanfolyam indításakor, valamint

Fekete Gábor oktatónál Tel.: (20) 325-8865
Palaga Mariann szervezônél: Tel.: (28) 632-871, (30) 285-0757
Isaszeg Ady E. u. 13.
Nyilv. szám: 13-0386-04

www.bagband.hu

Akkr. lajstromszám: 1245



A Dózsa György Művelődési Otthon programja
Az Isaszegi Történelmi Napok
nyitó rendezvényei
Nemzeti ünnepünk rendezvénysorozat
Március 14. Tavaszköszöntés
Falumúzeum, 18.00: Télbúcsúztató fáklyás felvonulás indul isaszegi ifjak részvételével a Szoborhegyre a
Szent Márton Lovashagyományôrzô Egyesület, gólyalábas tûzzsonglôrök és dobosok felvezetésével.
Szoborhegy, kb. 19.00: Tavaszköszöntô a Csata Táncegyüttes és a Csatangoló Tánccsoport részvételével.
Dobokkal, tábortûzzel, tánccal köszöntjük a megújuló
természetet, és tisztelgünk nemzeti hôseink emléke
elôtt.
Közremûködik: Túlpart Együttes.
Az estet táncház zárja.
Március 15. Községi megemlékezés
Szabadságtörekvések Emléktemploma – Református
templom, 09.15: Ünnepi megemlékezés.
Beszédet mond: Bajusz Árpád református lelkész.
Közremûködnek: a Klapka György Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanulói.
Szoborhegy – Honvédszobor, 10.00: Községi ünnepség
és koszorúzás – az 1848. március 15-i események emléke elôtt tisztelegve gyûlnek össze az isaszegi polgárok, a hagyományôrzôk és az idelátogatók.
Beszédet mond: Dávid Ibolya, parlamenti képviselô,
MDF-elnök.
Ünnepi mûsor: Forrás Színház prózai elôadása „Él a
magyar” címmel.
Közremûködnek: Isaszegi Szent Márton Lovashagyományôrzô Egyesület, Csata Táncegyüttes, Isaszegi
Asszonykórus.
A programot táncház zárja a Csürrentô Együttes közremûködésével.
A Szoborhegy alatt vásárosok, büfé és kézmûvesek
várják az érdeklôdôket.
Programkínálat
Március 5–6.: Cini-cini muzsika – népi játszóház óvodás
és alsó tagozatos korosztály számára. Téma: „Haj ki kisze haj” kiszézés, villőzés, tavaszi szokások. Belépődíj:
450 Ft/fő. (Előzetes bejelentkezés alapján.)
Március 22. 15.00 – Húsvéti készülődés – kézműves délután a Húsvét jegyében.
Március 28. 10.00-17.00: „Tavaszi ébredés” Egészségnap – egésznapos rendezvény az egészséges életmód
jegyében szűrővizsgálatokkal, véradással, előadásokkal
és bemutatókkal.
Rendezvények, melyeknek helyet adunk:
Március 9.: Népszavazás.



Március 10. 14.00: Rendhagyó énekóra a Klapka
György Általános Iskola szervezésében.
Március 14. 10.00: Mozgássérültek Önálló Egyesületének közgyűlése.
Március 29–30. 16.00–17.30: Globális felmelegedés a
Biblia fényében – előadássorozat az Adventista Egyház
szervezésében.
Isaszegi Természetbarát Klub:
Március 16.: Dobogókő – Rám szakadék 11 km-es túra.
Április 6.: Isaszegi csata emléktúra.
Szolgáltatások:
Március 3. 18.00: KRESZ tanfolyam – jelentkezés és
tájékoztatás.
Március 10. 11.00-13.00: A.S.A ügyfélszolgálat.
Kiállítás:
Március 10 – április 17.: 1848–49-es forradalom és
szabadságharc.
Áprilisi előzetes
Április 11. 14.00: „Szeretném, ha szeretnének” – rendhagyó irodalomóra a Költészet napja alkalmából az általános iskolák 7–8. osztályos tanulói számára.
Április 12. 8.00-12.00: Babaruhabörze – Jelentkezni
lehet Laci Annánál (20/391-6683).
Április 12-13. 16.00-17.30: Globális felmelegedés a
Biblia fényében.
Április 14-18.: Óvodás hét – téma: a Föld napja.
Április 19. 18.00: Wass Albert-est az Isaszegi Nemzeti
Társaság szervezésében.
Április 19-20. 16.00-17.30: Globális felmelegedés a
Biblia fényében.
Április 22. 14.00: Afrika nap.
Április 26. 18.00: Édes mostoha – az Isaszegi Katolikus
Színjátszó Kör jótékonysági előadása.
Tanfolyamok, melyekre szeretettel várjuk
az érdeklôdôket:
• Társastánc tanfolyam felnőtteknek csütörtökönként
19.30–21.00 óráig. Standard és latin amerikai táncok
tanítása. Oktató: Vojt Zsanett.
• Gyöngyékszer-készítő klub minden páros hét pénteken
18.00–20.00 óráig.
• Baba-mama klub hétfőnként 10.00–12.00 óráig.
Márciusi témák: kitavaszodik; kivonulás a szabadba;
természetgyógyász vendégünk: Balatoni Zsuzsa.
• Zenebölcsi péntekenként 10.00–10.30 óráig Orosz Csaba
zenetanárral. (6–36 hónapos korig, min. 10 fővel, részvételi díj: 750 Ft. Jelentkezés a Művelődési Otthonban.)
• Tipegő Topogó Babáknak Mamáknak Benedek Krisztina
néptáncpedagógussal. Ölbéli mondókák, népi játékok,
dalok és táncok tanítása. (min. 15 fővel, részvételi díj:
1 felnőtt + 1 gyerek: 700 Ft, 1 felnőtt + 2 gyerek: 900 Ft.
Jelentkezésüket várjuk a Művelődési Otthonban.)
Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklôdni a Mûvelôdési
Otthon irodájában a 28/582-055 vagy a 28/582-056 telefonszámon, az isaszegmuvotthon@citromail.hu címen valamint a www.
dozsamuvotthon.atw.hu weboldalon is lehet.

A programok változtatásának jogát fenntartjuk!

Meghívó az április 6-i programsorozatra
2008. április 5. – Fáklyás felvonulás
Szabadságtörekvések Emléktemploma – Református
templom
18.00: Megemlékezés.
Beszédet mond: Bajusz Árpád református lelkész.
Történelmi visszatekintés: Dr. Dürr Sándor, az Isaszegi
Múzeumbarátok Körének elnökségi tagja.
Kb. 18.45: Fáklyás felvonulás indul a Kôkereszthez gyalogos és lovas hagyományôrzôk felvezetésével. A menet
útvonala: Esze Tamás utca – Mátyás király utca – Dányi
út – Szentgyörgypuszta.

Községháza
15.30: Térzene – Dányi Ifjúsági Fúvós Zenekar.
15.45: Koszorúzás.
16.00: Harangzúgás, katonai és népi hagyományôrzôk,
fúvós zenekar, kórusok díszfelvonulása indul a Szoborhegyhez.

Szent István római katolikus templom
08.30: Ünnepi mise.
09.30: Toborzó.

Szoborhegy alatti szabadtér
11.00: Kézmûves foglalkozások és bemutatók.
11.00–14.00: Korszaki szövetségek találkozója
és bemutatói.
14.00–15.00: Csataünnep tót szomszédolással:
Zöldkoszorú Hagyományôrzô Néptánccsoport – Ecser;
Pannónia Tánccegyüttes – Kistarcsa; Csata Táncegyüttes
– Isaszeg.
14.00: Huszárkonyha: ünnepélyes tûzgyújtás és fôzôbemutató.
Kb. 17.00: Ünnepi mûsor, katonai díszszemle és csatabemutató.
Az ütközetet közvetíti: Dr. Katona Tamás hadtörténész.
Ünnepi beszédet mond: Hatvani Miklós polgármester.
Kulturális mûsor: Csata Táncegyüttes, Csatangoló Tánccsoport, Isaszegi Asszonykórus, Pannónia Táncegyüttes,
Zöldkoszorú Hagyományôrzô Néptánccsoport, Újhartyáni Fiúk Zenekar.

Szabadságtörekvések Emléktemploma – Református
templom
10.00: Istentisztelet, koszorúzás.

Szoborhegy – Honvédszobor
18.00: Ünnepélyes koszorúzás katonai tiszteletadással.
Énekel: Petôfi Sándor Férfikar – Pécel.

Falumúzeum
Délelôtt a kertben honvédvadász tábor.
13.30: Lengyel–magyar baráti találkozó és koszorúzás.

Szoborhegy alatti szabadtéri Színpad
Kb. 19.00: Szkitia Együttes koncertje

Kôkereszt
Kb. 20.00: Emlékest.
Közremûködnek: Túlpart Együttes, Csatangoló Tánccsoport, Isaszegi Asszonykórus, Martincsák Ádám.
Az estet koszorúzás, táncház és katonai hadtáp zárja.

2008. április 6. – Isaszegi csata emléknapja

Katonapallag
14.30: Koszorúzás.

Mindenkit szeretettel várunk! Információ: Dózsa György Mûvelôdési Otthon,
2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2. Tel.: 28/582-055, 582-056, E-mail: isaszegmuvotthon@citromail.hu
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!



Meghívó

Pályázati felhívás

A Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány
az Isaszegi Történelmi Napok keretében szeretettel várja
Isaszeg lakóit az alábbi rendezvénysorozatra:
2008. március 28., péntek
Helyszín:
Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Számítástechnikai és Informatikai Szakközépiskola és
Szakképzô Intézmény, Isaszeg, Gábor Dénes park 1.

Az Isaszegi Történelmi Napok rendezvénysorozat keretében a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány és a Múzeumbarátok Köre
háromnapos programot szervez, mely programon
belül az 1848–49-es szabadságharc emléküléseire
meghívott külföldi vendégek március 30-án délelôtt
látogatják meg a Falumúzeumot.
A vendégek tárlatvezetésére pályázatot írunk ki.
A tárlatvezetés témakörei:

16.00: Ünnepélyes megnyitó.
Köszöntôt mond: Hatvani Miklós,
Isaszeg polgármestere.
Az Isaszegi Csata Táncegyüttes bemutatója.
Elôadás: Az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc hatása a Kárpát-medence
nemzetiségeire.
Elôadó: Dr. Markó György ezredes,
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
fôigazgató tudományos helyettese.
2008. március 29., szombat
Helyszín:
Dózsa György Mûvelôdési Otthon,
Isaszeg, Dózsa György u. 2.
15.00: Vetítôképes elôadás
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
partiumi és bánsági eseményei, emlékhelyei.
Elôadók: Kupán Árpád történész, Nagyvárad;
Dukrét Géza, Partiumi és Bánsági Mûemlékvédô
és Emlékhely Bizottság elnöke, Nagyvárad.
Vetítôképes elôadás: Az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc aradi eseményei
és emlékhelyei.
Elôadó: Újj János történész, Arad.
A belépés díjtalan!

általános iskola VII. és VIII. osztályos,
valamint középiskolai tanulók részére.

1. Régészeti leletek bemutatása;
2. Isaszeg történelmi emlékeinek, ezen belül kiemelten a szabadságharc eseményeinek ismertetése a múzeumban található emléktárgyakhoz
kapcsolódóan;
3. A település néprajzának bemutatása.
A tárlatvezetés idôtartama témakörönként maximum 10 perc.
A felkészüléshez segítséget nyújt Szatmáry Zoltán, a Múzeumbarátok Körének elnöke, és Szmolicza József, a Falumúzeum vezetôje.
A tárlatvezetés elôzsûrizése március 10-éig az iskolákban történik. Az elôzsûri iskolánként és témakörönként 2-2 tanulót juttat tovább.
A zsûrizés március 14-én délután 14.00 órától a
Falumúzeumban lesz.
A zsûri elnöke: Kovácsné Halomházi Zsuzsanna
képviselô asszony.
A zsûri tagjai:
Szatmáry Zoltán, a Baráti Kör elnöke,
Flóris János, az Alapítvány alapítója,
Szendrô Dénes, a Baráti Kör elnökségi tagja,
Kertész János, az Alapítvány
kuratóriumának elnökhelyettese.
A pályázat nyertesei díjazásban részesülnek.
Az elsô díj MP3-lejátszó, a második–hatodik helyezett könyvjutalomban részesül.

Felhívás

A már elkezdett keresztút építésének második társadalmi munkáját 2008.
március 8-án, 8.00 órára szervezzük. A találkozó a köztemető ravatalozójánál lesz. A segítők lehetőség szerint hozzanak magukkal kéziszerszámokat (ásó, csákány, kapa, lapát, gereblye, fűrész). Minden Isaszegért
tenni akaró polgárt szeretettel várunk.
Bot Tibor, Futó Tamás, Könczöl Gábor, Szilárdi László



Mesék Mátyás királyról

Iskolánk negyedik alkalommal rendezte meg a nagyközségi Benedek Elek Mesemondó-, Meseíró- és Meseillusztrációs Versenyt. Idei témánk a „Reneszánsz év” rendezvénysorozathoz kapcsolódott, hiszen Hunyadi Mátyás
királlyá választásának 550. évfordulóját ünnepeljük országszerte.
Az isaszegi gyerekek – óvodától az általános iskola
nyolcadik osztályáig – izgalommal és lelkesedéssel készülődtek egész januárban a versenyre. Négyszázan csodálatos rajzokat, bábokat, üvegfestést, kerámiákat, kollázsokat, textilképeket készítettek. Közel hetven gyerek
tanulta meg kedvenc Mátyás-meséjét. Tizenkét bátor és
ügyes diák adta meseírásra a fejét.
Végre elérkezett a verseny napja! Január 30-án a községi könyvtár és a művelődési otthon adott helyet a verseny lebonyolítására, és a másnapi díjkiosztó gálaműsorra, ahol a győztes mesemondók közül öten ülhettek a
„mesemondó trónszékbe”. Ezután a nézők csodálatos reneszánsz zenét hallgattak, és a társastáncos növendékek
korabeli ruhákban bemutatott táncában gyönyörködtek.
A kiváló munkákat a zsűri könyvekkel és csokoládés
aranytallérokkal jutalmazta. Minden résztvevőnek ezúton is szeretettel gratulálunk! Köszönjük a Nagyközségi
Önkormányzat anyagi támogatását.                                                                                       
Varga Zsuzsanna, igazgatóhelyettes
Homoki és Társa Jármûvezetô-képzô Kft.
Gödöllô, Vasútállomás • tel./fax: 28/413-866 • mobil: 30/977-8800
Nyilvántartási szám: 13-0091-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-0084

Tanuljon nálunk vezetni!
Személygépkocsi-vezetôi és motoros tanfolyamot indítunk

SZÁMÍTÓGÉPES GYAKORLÁSSAL
MINDEN HÓNAP ELSÔ HÉTFÔJÉN
2008. március 3-án és április 7-én 18 órakor.
Helyszín: Isaszeg, Mûvelôdési Otthon.
Felvilágosítás és részletes információ:
Kôrösi József szakoktatónál a 06/20-966-1439
és Csajkovszki Évánál a 30/569-9195 telefonszámon,
Kis Sándor szakoktatónál (30/211-1430) jogosítvánnyal rendelkezôk
számára gyakorlási lehetôség ügyében.

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

Mindenkor és mindenhol az Önök szolgálatában!
Gödöllô, Vasútállomás
Hétfôtôl csütörtökig: 8–16 óráig, pénteken: 8–13 óráig.
Telefon: 28/413-866, 30/977-8800 • Iskolavezetô: Homoki László
Jármûkezelési vizsga Gödöllôn, elméleti és forgalmi vizsga Vácon!

IV. Benedek Elek Mesemondó Verseny
A versenyre a Klapka György Általános Iskola és AMI
szervezésében 2008. 01. 30-án került sor a Dózsa György
Művelődési Házban. A Damjanich János Általános Iskola
24 tanulója igen eredményesen szerepelt a versenyen.
Iskolánk tanárai fontosnak tartják a részvétel szervezését az ilyen jellegű megmérettetésre, mert tanulóink ekkor
nagyobb közönség előtt is szerepelhetnek, összemérhetik
tudásukat más iskola diákjaival is. Az elért sikerek motiváló hatásúak, jobb teljesítményre sarkallják a gyerekeket. A versenyre minden osztályból sok gyermek készített
meseillusztrációt.
Legeredményesebb tanulóink:
Réti Dániel 2.a osztályos tanuló, aki II. helyezést ért el,
felkészítő tanára Rácz Gáborné.
Rideg Tímea 3.a osztályos tanuló I. helyezést ért el, felkészítő tanárai Csákváryné Bartos Marianna és Kocsárdyné Száraz Judit.
Hrustinszki Noémi 6.a osztályos tanuló I.,
Sárvári Natália 6.a osztályos tanuló II. helyezést ért el.
Felkészítő tanáruk Kelemen Csikiné Feigel Zsuzsanna.
Fekete Gábor 6.b osztályos tanuló különdíjat kapott, felkészítő tanára Oláhné Szántó Tünde.
Kanalas Róbert 5. osztályos tanuló, aki a sajátos nevelési igényű tanulók között I. helyezést ért el, felkészítő
tanára Kun Gergely.
Gratulálunk a versenyen szereplő diákjainknak, és köszönjük a felkészítő tanárok áldozatos munkáját.
Kelemen Csikiné Feigel Zsuzsanna,
a humán munkaközösség vezetője

Tisztelt isaszegi lakosok!

2008. március 15–16-án szeretnénk megajándékozni
Önöket a „Passió” című könyvvel, amelyet az említett
napokon személyesen adnánk át otthonukban, mint a
Hetednapi Adventista Egyház ajándékát. Szeretnénk, ha
ez is segítene felkészülni a Húsvéti ünnepekre! A könyv
ingyenes. Kérem, fogadják szeretettel!
Kormos Tivadar, lelkipásztor

Kedves Segítők!

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói nevében szeretném
megköszönni a használt elem gyűjtésében való segítségüket. Novemberben kértem az Önök támogatását,
hogy iskolánk tanulói minél sikeresebbek legyenek.
Örömmel tájékoztatom az Olvasókat, hogy az országos
versenyben 9. helyezést értünk el és 50 000 Ft pénzjutalmat kaptunk. Az egyéni díjazottak között vannak a
következő tanulók: Farkas Zsófia 3.a, Skita Réka 3.a,
Tóth Ágnes 7.a, Turcsán Dávid 2.a, Máté Kinga 3.c,
Horváth Péter 2.c.
Remélem, hogy aktív támogatásukra a következő
versenyben is számíthatunk.
Palicskáné Szamosvölgyi Anna, tanárnő



Márciusi adózási határidők
Március 12., szerda
A kifizető, munkáltató a tárgyhót követő hó 12-éig fizeti
meg az általa levont személyi jövedelemadó-előleget vagy
adót. Eddig kell megfizetni a járulékokat: az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, a fizetendő társadalombiztosítási
járulékot, az egészségügyi hozzájárulást, a munkaadói és
munkavállalói járulékot, az egészségügyi szolgáltatási járulékot, valamint a START-kártyával rendelkező foglalkoztatott után a 15/25% járulékot. Az egyéni vállalkozó és a
társas vállalkozó után a vállalkozás eddig fizeti meg a vállalkozói járulékot is. Ezekről a kötelezettségekről a befizetés
mellett bevallást is kell tenni a tárgyhót követő hó 12-éig, a
foglalkoztató a 0808-as, az egyéni vállalkozó saját magáról
a 0858-as nyomtatványt nyújtja be elektronikus úton.
Újdonság a munkáltatónak az a kötelezettsége, hogy
a dolgozó adóhatósági adómegállapítást (ADAM) kérő
07530-as számú nyilatkozatát köteles átvenni akkor, ha a
feltételek fennállta esetén sem vállalja a munkáltatói adómegállapítás elkészítését. A munkáltatói adómegállapítást
vagy az összes, a feltételeknek megfelelő dolgozónak el kell
készíteni, vagy mindenkinek együttesen lehet megtagadni, a munkáltató nem válogathat a dolgozók között. A
dolgozó ADAM-nyilatkozatát a munkáltató összeveti a
rendelkezésére álló adatokkal, lehetőség szerint javítja, ezt
követően feldolgozza, és március 12-ig elektronikusan továbbítja az adóhatóság felé.
Március 20., csütörtök
Társasági adóelőleg-befizetés, havi bevallók környezetvédelmi termékdíjának befizetése, játékadó befizetése és bevallása a 0878-as bevalláson, havi ÁFA befizetése és bevallása,
0801-es havi bevallás benyújtása, fogyasztói árkiegészítés
és költségvetési támogatás igénylése a 0811-es nyomtatványon, az Európai Közösségből történő beszerzés esetén
meghatározott adóalanyok 0886-os számú bevallásának
benyújtása, az Európai Közösség más tagállamából személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszköz
beszerzésekor a közösségi adószámmal nem rendelkezők
0887-es számú bevallása, a vállalkozási tevékenységet
nem folytató társasház 0741-es bevallása.
Március 28., péntek
Környezetvédelmi termékdíj-előleg és jövedéki adóelőleg
befizetése és bevallása.
Március 31., hétfő
Környezetterhelési díjelőleg befizetése, a tárgyévi környezetterhelési díjkötelezettség és az előleg különbözetének
bevallása és befizetése.
APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

Autómentés
0-24-ig

autómentés, gépszállítás, fuvarozás.
Erôs László, Isaszeg tel.: 20/293-9979
e-mail: erosauto@freemail.hu
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Hétközi és hétvégi összevont ügyeletek
Március
01–02.
03.
04.
05.
06.
07.
08–09.
10.
11.
12.
13.
14.
15–16.
17.
18.
19.
20.
21.
22–24.
25.
26.
27.
28.
29–30.
31.

Dr. Kürti Orsolya
Dr. Kürti Orsolya
Dr. Kürti József
Dr. Eszlári Egon
Dr. Tordai Gábor
Dr. Eszlári Egon
Dr. Horváth Anna
Dr. Kürti Orsolya
Dr. Kürti József
Dr. Eszlári Egon
Dr. Horváth Anna
Dr. Kürti Orsolya
Dr. Eszlári Egon
Dr. Kürti Orsolya
Dr. Kürti József
Dr. Eszlári Egon
Dr. Tordai Gábor
Dr. Kürti József
Dr. Tordai Gábor
Dr. Kürti József
Dr. Eszlári Egon
Dr. Tordai Gábor
Dr. Horváth Anna
Dr. Kürti József
Dr. Kürti Orsolya

Április
01.
02.
03.
04.
05–06.

Dr. Kürti József
Dr. Eszlári Egon
Dr. Tordai Gábor
Dr. Eszlári Egon
Dr. Kürti Orsolya

Dr. Eszlári Egon: Hunyadi u. 19. Telefon: 493-288
Dr. Horváth Anna: Botond u. 7. Telefon: 493-250,
Mobil: 30/591-7086
Dr. Tordai Gábor: Aulich u. 3. Telefon: 493-302
Dr. Kürti József: Csata u. 2. Telefon: 495-238
Dr. Kürti Orsolya: Csata u. 2.Telefon: 495-238
A hétközi ügyelet 1530-kor kezdődik és másnap reggel
730-ig tart, kivéve pénteken, amikor 1200-kor kezdődik és
szombat reggel 730-ig tart.
A hétvégi ügyelet szombat 730-tól hétfő 730-ig tart.
A hétközi és hétvégi ügyelet telefonszáma:
06-70/387-2685
Délutáni rendelés a mindenkori ügyeletes rendelőjében
1630–1730-ig.
A mentõk ingyenes hívószáma: 104.
Mobiltelefonról való hívás esetén: 28/420-844
A gyógyszertárak nyitvatartási ideje szombat és vasárnap:
EZÜSTKEHELY Patika: páros héten 8–12-ig.
LIGET Patika: páratlan héten 8–12-ig.

Anyakönyvi hírek
a 2008. 01. 15–2008. 02. 15. közötti időszak eseményeiről
Születések:
Király Zsuzsanna
Kurunczi Evelin Eszter
Korom-Vellás Réka Viktória
Kanalas Vanessza
Tóth Balázs Ádám
Mészáros Piroska
Kutka Ivett
Vajda Fülöp
Maksi Péter
Jakab Alexandra Liána
Forrai Benjamin
Paulovics Máté
Horváth Lilla
Horváth Sára

Alkotmány utca 12.
Diófa utca 7.
Alkotmány utca 16.
Vörösmarty utca 1/B
Vörösmarty utca 5.
Batthyány utca 37.
Március 15. utca 83.
Batthyány utca 29.
Petőfi Sándor utca 9.
Benkovics utca 22.
Bartók Béla utca 13.
Rákóczi utca 23.
Csillag utca 16.
Csillag utca 16.

Köszönetnyilvánítások
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki Balázs Antalnét, feleségemet utolsó földi útján elkísérte, sírjára virágot
helyezett, a család gyászában osztozott.
Balázs Antal és családja
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki Velkei Józsefet,
férjemet utolsó földi útján elkísérte, sírjára virágot helyezett, a család gyászában osztozott.
Velkei Józsefné és családja
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki Balatoni Jánosnét, édesanyánkat utolsó földi útján elkísérte, sírjára
virágot helyezett, a család gyászában osztozott.
Fiai, és egész családja
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki Nagy Lajosné
Zsadányi Ilonát, édesanyánkat utolsó földi útján elkísérte,
sírjára virágot helyezett, a család gyászában osztozott.
Fiai, és egész családja

Házasságkötések:
Vidák Renáta és Vidák Sándor
Varga Edit és Skribek Zoltán
50 év egymás szeretetében:
Polgári István és Szmolicza Erzsébet 1958. január 25én kötöttek házasságot, és a Nagy Sándor utca 50.
szám alatt élnek.
Erdős Endre és Mühlner Anna 1958. február 15-én kötöttek házasságot, és a Szent Imre utca 18. szám alatt
élnek.
Az örömteli családi eseményekhez szeretettel gratulálunk!
Halálesetek:
Balatoni Jánosné (88 éves) Kossuth Lajos utca 66.
Balázs Antalné Maka Julianna (76 éves)
Szent István utca 21.
Barkóczi Márton (69 éves) Mátyás király utca 55.
Velkei József (78 éves)
Aulich utca 8/C
Pittamn Ferencné Árvai Etelka (86 éves)
Alkotmány utca 15.
Stefanek Pál (67 éves)
Martinovics utca 12.
Csala Sándor (77 éves)
Fenyves utca 28.
Kovács András (81 éves) Mátyás király utca 41.
Miskolczi Tibor (5 hónapos)
Gábor Dénes köz 1.
Kollár Irén Mária (51 éves) Akácfa utca 21.
Kondács László (38 éves) Március 15. utca 75.
Pálinkás István (86 éves) Mátyás király utca 1.
Blahó Ferencné Ragács Anna (67 éves)
Árpád utca 40.
Höltzl Andrásné Kiss Margit (70 éves)
Buda utca 60.
Nagy Lajosné Zsadányi Ilona (67 éves)
Hősök utca 26.
A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Csóry Józsefné, anyakönyvvezető

Traffipax előrejelzés
2008. március hó

01-én, 02-án:
03-án, 04-én,
05-én:
06-án, 07-én:
08-án, 09-én:
10-én:
11-én, 12-én:
13-án, 14-én:
15-én:
16-án:
17-én, 18-án:
19-én, 20-án,
21-én:
22-én, 23-án:
24-én, 25-én:
26-án, 27-én:
28-án, 29-én,
30-án:
31-én:

Kistarcsa Rendőrőrs területe
Aszód Rendőrőrs területe
Dány KMB területe
Aszód Rendőrőrs területe
Veresegyház Rendőrőrs területe
Gödöllő területe
Veresegyház Rendőrőrs területe
Gödöllő területe
Veresegyház Rendőrőrs területe
Pécel Rendőrőrs területe
Kistarcsa Rendőrőrs területe
Pécel Rendőrőrs területe
Aszód Rendőrőrs területe
Dány KMB területe
Aszód Rendőrőrs területe
Gödöllő területe

Állatorvosi ügyeleti szolgálat
2008. március hónapban
III. 01–02. Dr. Békési Béla
Pécel, Szemere P. u. 17.
III. 08–09. Dr. Michalik László
		
III. 15–16. Dr. Szeredi Levente
Isaszeg, Hunyadi u. 19.
III. 22–24. Dr. Horváth Bánk
Kerepes, Szanadság út 65.
III. 29–30. Dr. Csizmadi Sándor
Kistarcsa, Malom u. 2

30/954-9684
20/981-3100
20/353-4547
30/221-7723
30/951-8590
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Ilyen volt a farsang
2008. február 9-én ismét megrendezésre került a tornacsarnokban a Farsangi Sport Show. A terem olimpiai
díszben várta a sportolni, versenyezni, szórakozni szerető
gyerekeket és felnőtteket, akik már az olimpiai ötkarikából kitalálhatták, hogy az idén a pekingi olimpia jegyében
is fognak feladatokat kapni. Délelőtt az óvodások vették
birtokukba a tornatermet, és két csapatban mérték ös�sze ügyességüket. Öröm volt látni az apró manócskákat,
ahogy vidáman küzdötték le az „akadályokat”. A zsűri
igazságos eredményt hirdetett, mindkét csapat első helyezett lett. Az ovisok után a két iskola és a Csata Táncegyüttes alsó és felső tagozatos diákjai versenyeztek az
elsőségért. Volt boszorkányváltó, horgászverseny, labdafújás és lekvároskenyér-evés is. Mindkét korosztályban a
Csata csapata nyert.
Délután felnőttek gyülekeztek a teremben. Három
nyugdíjas csapat vidám „küzdelmét” láthatták a nézők.
A Szépkorúak, az Asszonykórus és a Kétbalkezes csapatok irigylésre méltó lelkesedéssel, vidámsággal győzték le
az akadályokat. Amíg az idősebbe k a teremben, addig az
ifjabbak külső feladatra indultak. A csapat egy tagja kínai
jelmezbe öltözve a Hong-Kong Áruház előtt autószélvédőt
mosott, a többiek olimpiai totót töltöttek, kínai rizsételt
főztek és még zenés műsort is készítettek, ami nagy sikert aratott. A bemutató után a hat csapat sorversenyben
mérte össze ügyességét. A nap zárásaként zenés műsorok következtek. A Nyugdíjas Klub, a Csatangoló, a Csata
Táncegyüttes csoportjainak előadását taps kísérte. Ezután
a zsűri elnöke, Hatvani Miklós polgármester eredményt
hirdetett és kiosztotta a sok ajándékot a csapatoknak.
Köszönet a támogatóknak, akik nélkül ez a nap nem
jöhetett volna létre: Isaszeg Nagyközség Önkormányzata,
Dózsa György Művelődési Otthon, Piri és Guszti virágüzlet,
Vegyes Iparcikk Vajda Tamás, Hifi-net újság, RiJa Ruházat,
Topán cipő- és papírbolt, Zöld ABC, Szabados Péter, Tokaji Csaba, Kun Gergely, Bánszkiné Varga Judit, Jakócs Zsuzsanna, Kővágó Zsolt, Sindely Julianna, Nagy Eszter, Palaga
Sándorné.
Palaga Sándorné, szervező

Eladó ingatlanokat keresünk
Isaszegen és környékén.
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