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A Békés megyei Endrőd községből származom. Házas 
családi állapotú, egy fiúgyermek édesapja vagyok. Gyer-
mekünk ötödéves hallgató a Debreceni Orvostudományi 
Egyetem Általános Orvosi Karán.

A középiskoláim után a gépésztechnikumot Békésen, a 
szegedi Kiss István Gimnázium és Gépgyártástechnológiai 
Szakközépiskolában végeztem el. A sorkatonai szolgálato-
mat Budapesten töltöttem, akkor ismerkedtem meg ezzel a 
környékkel, a Nagytarcsán létesített katonai objektum gyár-
tástervezési részlegén a gépészet tartozott a feladatkörömbe, 
és a helyszínen ellenőriztem az alkatrészek beépítését. 

A katonaság után a Budapesti Műszaki Egyetem Gé-
pészmérnöki Karának levelezős hallgatója lettem, majd 
több mint nyolc évig technikát és számítástechnikát ta-
nítottam szülőfalum általános iskolájában. Nagy öröm-
mel éltem meg, hogy a tanulmányi versenyeken a tanít-
ványaim kiemelkedően szerepeltek és megyei bajnokságot 
is nyertek. 

A rendszerváltást követően kezdtem el Szegeden, a Jó-
zsef Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Karán az új jogrenddel ismerkedni. Neves oktatóim és pro-
fesszoraim között számos közéleti személyiség – alkot-
mánybíró, az Európai Unió ügyésze, országgyűlési bizto-
sok, miniszterek, több neves politikus – is oktatott és adott 
naprakész információt a rendszerváltás soron következő 
társadalmi és gazdasági feladatairól. 

A doktori diplomamunkámat családjogból, a házastársi 
vagyonközösség témaköréből írtam és védtem meg. 1999-
ben szereztem jogi doktorátust. 

A közigazgatásban 1995-től dolgozom, és mondhatom, 
hogy végigjártam a közigazgatás ranglétráját. Dolgoztam 
egészen kicsi, mindössze háromfős hivatal élén, és voltam 
megyei jogú város közel háromszáz fős hivatalának jogi és 
igazgatási főosztályán vezető főtanácsos. Korábban Pilis-
borosjenőn, azt követően Farmos községben töltöttem be a 
település jegyzői munkakörét.

Új jegyző a hivatal élén
Dr. Busai György november elsejétől állt munkába

Február közepétől nem volt Isaszegnek kinevezett jegyzője. A korábbi tisztségviselő közös megegyezéssel távozott posztjáról, 
ezt követően vált szükségessé a pályázat kiírása. Az eltelt időszakban megbízott jegyzők látták el a feladatot, míg a Kép-
viselő-testület októberi ülésén minősített többséggel döntést hozott a jegyzői állásra beérkezett pályázatokról, így eldőlt, 
hogy ki lesz a város új jegyzője. Kinevezése, hivatali munkája megkezdése alkalmából kértük dr. Busai Györgyöt – akinek 
megválasztását a polgármester és a képviselők nagy többsége támogatta –, mutatkozzon be az önkormányzati tájékoztató 
hasábjain, hogy az itt élők is megismerhessék. 

Tisztelt Isaszegiek! Kedves Barátaim!
Karácsony közeledtével magam és képviselőtársaim, a hivatal dolgozói nevében  

e lap Olvasóinak valamint Isaszeg város minden kedves polgárának békés, boldog  
karácsonyi ünnepeket, örömökben gazdag új esztendőt és jó egészséget kívánok.  

Új városunk első karácsonyán kívánom, ünnepeljenek szeretetben, leljék örömüket  
egymás megajándékozásában és a családjuk meghitt együttlétében.  

Kívánom, hogy az új esztendőben megújult erővel tudjunk családjaink, városunk  
felemelkedésén munkálkodni minden nehézség ellenére közös akarattal és összefogással. 

Hatvani Miklós, polgármester
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Újabb pályázati siker!

– Az előző munkahelyei után jelent-e kihívást az Ön 
számára Isaszeg?

– Erre határozott igennel tudok válaszolni. Isaszeg 
jegyzőjének lenni, a fővárostól alig 30 kilométerre, egy fej-
lődő, tizenegyezer fő lakossággal rendelkezô településen… 
nos, ez mindenképp szakmai továbblépést és kihívást jelent 
számomra. 

A feladat nehéz, de úgy vélem, hogy a Képviselő-testü-
lettel, az Önkormányzat intézményeivel és főleg a Polgár-
mesteri Hivatalban dolgozó kollégákkal együttműködve 
sikeresen fogjuk megoldani az előttünk álló feladatokat. 
Bízom abban, hogy a jogi, pénzügyi és közigazgatási is-
mereteimmel valamint a mezőcsáti körzetközponti jegy-
zőség – amely bár kisebb lélekszámú település volt, de a 
szakmai feladatokat tekintve közel hasonló, mint Isaszeg 
város – vezetése során szerzett tapasztalatokkal segítő és 
aktív részese lehetek ennek az alkotó közösségnek. 

– Munkája kezdetén és a továbbiakban milyen elképze-
lései, tervei vannak az új városban?

– Szeretném az önkormányzat, az önkormányzati in-
tézmények, a városi civil szervezetek és a Polgármesteri Hi-
vatal együttműködését tovább erősíteni továbbá a hivatal, 
mint közigazgatási / hatósági szervezet által végzett tevé-
kenység szolgáltató, közigazgatási jellegét fokozni. 

Az önkormányzat gazdálkodását tekintve a tavaly óta 
kialakulóban lévő, mára már sajnos kialakult pénzügyi vi-
lágválság már a jövő évi önkormányzati költségvetésben 
éreztetni fogja hatását. November hónapban, a költség-
vetési koncepció tervezésekor – tehát nem holnap, hanem 
már most! – át kell gondolni azt, hogy Isaszeg város szem-
pontjából hogyan lehet minél kisebb szintre redukálni en-
nek a válságnak a várost érintő hatásait.

– Ebben a válsághelyzetben, ami Isaszeget is érinti, mi-
lyen konkrét tanácsokat tudott adni a város vezetésének? 

A költségvetési racionalizálás az elsődleges feladat, a 
kiadások csökkentése és a bevételi oldal növelése minden 
lehetséges, törvényes módon. A hatékony, takarékos gaz-
dálkodást tovább kell erősíteni. Az önkormányzat kintlé-
vőségeit minél nagyobb mértékben be kell szedni végrehaj-
tás vagy egyezségkötés útján. Az útépítési hozzájárulások 
címén felgyülemlett tartozások rendezésére, mivel ez igen 
magas számú – 150 ingatlantulajdonost érint –, célszerű-
nek látszik egy e témában meghirdetett lakossági fórumot 
tartani. Sikertelen beszedés, egyezségkötés esetén polgári 
peres bírósági eljárásra és végrehajtásra is sor kerülhet. A 
bevételi források növeléséhez továbbra is figyelni kell a te-
lepülés fejlesztéséhez kiírt pályázati lehetőségeket, és élni a 
pályázatok benyújtásával.

– Beszélgetésünk végén hadd kérdezzem meg, munkája 
mellett mivel foglalkozik még szívesen?

Kedvenc sportágam a kézilabda. Több mint huszon-
öt éven keresztül igazolt sportoló voltam. Ha időm enge-
di, nagyon szívesen megyek vízpartra, horgászom, és igen 
szeretem a kutyákat, főleg a német juhászt. Unokaöcsém-
mel régebben majd’ öt éven keresztül vezettünk egy ku-
tyaiskolát. Jelenleg, 1997 óta – pedagógusi hitvallásomból 
adódóan – a Perfekt Zrt.-nél tanítok jogi és pénzügyi tár-
gyakat.

Befejezésül engedjék meg, hogy békés, boldog, meghitt 
karácsonyi ünnepet kívánjak mindenki számára.

Mi pedig kívánjuk, hogy érezze jól magát Isaszegen, ér-
jen el sikereket, eredményeket munkájában, hogy ezáltal is 
gyarapodjon, gazdagodjon városunk.

Dr. Székelyné Opre Mária

�

Örömmel tudatom Isaszeg lakosságával, hogy lapzártakor 
már olvashattuk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hon-
lapján Isaszeg Város Önkormányzatának nevét a nyertes 
pályázók listáján. Ebben az évben a benyújtott nagy pá-
lyázatok közül ez a harmadik, ami sikeres, így örömmel 
tölthet el bennünket.

Az elmúlt év végén várakozással néztünk 2008 elé, 
nem csupán a gazdasági nehézségek vonatkozásában, ha-
nem az EU-s pályázati lehetőségek tekintetében is. 

Januárban beadásra került a „Város pályázat”, mely utó-
munkát ugyan nem igényelt, de úgy gondoltuk, hogy szük-
séges elkészíteni, hiszen kedvezően formálhatja településünk 
jövőjét a támogatásokat illetően. Mint tudjuk, júliusban Isa-
szeget a köztársasági elnök úr várossá nyilvánította.

Év elején másodszor nyújtottunk be pályázatot a Dam-
janich János Általános Iskola felújítására és bővítésére, 
amit augusztusban pozitívan értékeltek. Az igényelt összeg 
100%-át, azaz 250 millió forintot kaptunk 10% önerő biz-
tosításával. A Támogatási Szerződés aláírásra került a VÁTI 
Kht.-val, mint közreműködő szervezettel. Az adminisztra-
tív intézkedések zajlanak (elindult a közbeszerzési eljárás, a 
lehetséges kivitelezőkkel tárgyalunk), hisz azt szeretnénk, 
hogy 2009 szeptemberében a munkálatokat befejezhessük.

Az ez évi harmadik eredményes, nagy pályázat az, ame-
lyet a szennyvíztisztító bővítésére és felújítására adtunk be. 
Itt is másodszorra sikerült a próbálkozásunk. A projekt 
28 millió forintot hozott a településnek, az önkormány-
zati költségvetésből 15% önerőt kell biztosítani. Ez esetben 
szintén az igényelt támogatás egészét biztosították az ön-
kormányzat részére. Ez egy kétfordulós pályázat, aminek 
az első fordulóját nyertük meg. Most a tervek és tanul-
mányok elkészítésére kapjuk a fenti összeget, hogy azok a 
második fordulóra elkészüljenek.

Ez a projekt azért nagyon fontos városunk számára, 
mert Isaszeg lakossága folyamatosan gyarapodott, és vél-
hetően ezután is fog. Így a szennyvíztisztító-telep korsze-
rűsítése és feldolgozó teljesítményének, kapacitásának a 
bővítése elodázhatatlan. Az elavult tisztítási technológia 
megváltoztatásával nemcsak az európai uniós szabvá-
nyoknak, előírásoknak kell megfelelni, hanem a környe-
zetbarát elvárásokhoz is igazodunk.

Jelenleg szakmai elbírálás alatt vannak a bölcsőde bőví-
tésére, valamint a belterületi utak építésére benyújtott pá-
lyázataink, amelyeknek eredményeiről a jövőben tájékoz-
tatjuk Önöket.

Hatvani Miklós, polgármester
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Félidő táján
Az előző számunkban indítottuk el ezt a sorozatot, melyben képviselőink elmondhatják véleményüket saját, a választó-
körzeti és a város feladatairól, eredményeiről, helyzetéről, a jövőbeli kilátásokról, tennivalókról. Most Barabás István és 
Turányi Lászlóné vállalták ezt a közszereplést.

Barabás István
Tisztelettel köszöntöm Isaszeg 
város lakosságát regnálásom 
félidejéhez érvén. Rendkívül 
sok akadállyal és problémák-
kal tűzdelt két év áll mögöt-
tünk. Az Önök akaratából a  
9. számú egyéni választókör-
zetet képviselem, mellette a 
Gazdasági és Pénzügyi Bizott-
ság munkáját segítem.

Azt gondolom, hogy eddigi 
tevékenységem nem volt túl látványos. Azonban vitatha-
tatlan tény, hogy számomra az eltelt idő az önkormány-
zatiság tanulása és egyéni felkészülésemnek ideje is volt. 
Törekedtem körzetem polgárainak személyes és közügyeit 
hatékonyan koordinálni. Példaképpen: a helyközi buszjárat 
mindenkit kielégítő módon való rendezése, a városi tulaj-
donú telkek kerítésén át az utcára nyúló, és a közlekedést 
zavaró fa és bokor ágak visszavágása, a Kassai utca víz-
elvezetésének minimális helyreállítása, a régi vizes árkok 
újbóli elkészítése. 

Szeretnék szólni a rongálásokról is, mely nemcsak az 
én, de több képviselőtársam körzetében is jelentős mére-
teket öltött. A mi esetünkben a Millenniumi Emlékpark 
folyamatos szétveréseként valamint a Tóth Árpád utcai 
általános iskola kerítésének tönkretételeként jelenik meg. 
A városnak másra is lehetne költenie ezeket a javításokra 
költött adóforintokat.

Mindezek ellenére optimista vagyok. Isaszeg már bi-
zonyította összefogási képességét. Ezt ékesen példázza a 
várossá válásunk ünnepségét megzavarókkal szembeni 
egységes és határozott fellépés. Bizakodó vagyok azért is, 
mert már látjuk azokat a lehetőségeket, amelyeket jól ki 
tudunk használni. Például az új játszótér és a Damjanich 
János Általános Iskola felújítására és bővítésére nyert pá-
lyázat. Azt gondolom, ez még csak a kezdet. Ezért sze-
retném a Kölcsey téri játszótér felújítását uniós vagy ha-
zai forrásból lehetővé tenni, melyről polgármester úrral 
többször tárgyaltam biztató eredménnyel. Örömteli hír az 
is, hogy megkezdődött városunkban bizonyos utcákon a 
járda kiépítése. Remélem, jövőre a mi körzetünkbe is elér 
ez a folyamat.

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy körzetünk 
lakossága nevében megköszönjem Fogarasiné Deák Valéria 
országgyűlési képviselőasszonynak hathatós támogatását 
abban, hogy az M0-ás elkerülő út átadásra került. Ezál-
tal Isaszeg 90%-ban mentesült a tehergépjármű-forgalom 
alól. Továbbá szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy 
a Hold utcai kereszteződésnél reményeink szerint megépül 
egy lámpás gyalogátkelőhely, melynek tervezését a Képvi-
selő-testület elfogadta. 

Javaslataikat és észrevételeiket a 70/456-6978-as szá-
mon és a biisaszeg@freemail.hu e-mail címre várom.

Turányi Lászlóné
Közel két év telt el az önkormányzati 
ciklusból. Ez az építkezés időszaka volt, 
ami a műszaki fejlesztések előkészítését 
és az anyagi háttér megteremtését jelen-
tette a településen. Sajnos kész tervek 
nem voltak előkészítve a további beru-
házásokhoz. Az anyagi háttér elkeserí-
tő, mert nagy a hiteltörlesztés a kamataival együtt. Ilyen 
háttérrel nem lehet látványos előrehaladást produkálni. 
Elkezdtük az útépítés további lehetőségét megteremteni, 
terveket készíttetni és a pályázati lehetőségeket figyelni, 
megpróbálni hatékonyan részt venni rajtuk. A Damjanich 
iskola bővítését is megterveztettük, hogy az iskola ne több 
helyen működjön. Erre sikeresen pályáztunk, és 2009 ta-
vaszán megkezdődhet a beruházás.

Az útépítés nagy körültekintést igényel. Nekem, aki 
az előző ciklusban is képviselő voltam, nem a legjobbak e 
téren a tapasztalataim. A 2004–2005-ben elkészült utak-
kal sok a probléma. Rendszeres felméréseket készítettem és 
készítek az úthibákról. Sikerült elérnem, hogy a Műszaki 
Egyetem laborvizsgálatot végezzen az utak minőségéről. 
Ennek alapján tudtunk a kivitelezővel egyezkedni a garan-
ciális javításokról és többletaszfaltozás elvégzéséről. A ki-
vitelező által vállalt plusz aszfaltozások elkészültek, de saj-
nos a garanciális javítások nem. Az egyezkedés folyamatos 
a kivitelezővel, remélem, hogy nem kell jogi úton érvénye-
síteni az igényünket, és tavaszra rendeződik az ügy.

Komoly feladatot jelentett az általam vezetett Gazda-
sági és Pénzügyi Bizottság számára, hogy a településen 
működő művészeti iskolát ne kelljen megszüntetni, hisz 
komoly múlttal rendelkezik. A pénzügyi megszorítások 
miatt az intézmény megmentése rengeteg fejtörést oko-
zott az Önkormányzat vezetőségének, de sikerült meg-
oldást találni. A Klapka iskolához csatolással folytatódhat 
a művészeti képzés sok diák örömére. Igaz, ez a megoldás 
7–8 millió forint többletköltségébe kerül a városnak.

Sajnos az oktatás terén nemcsak helyi szinten vannak 
gondok. Az állami normatív támogatás nem fedezi a fenn-
tartást. Hogy működni tudjanak az intézmények, csopor-
tok és osztályok létszámát kellett felemelni, ami nagy ter-
het jelent a pedagógusoknak és diákoknak egyaránt.

Bizottságunk igyekszik a település gazdálkodását oly 
módon befolyásolni, hogy ha nem is nagy összegekkel, 
de minden fontos dologra legyen pénzfedezet. A teljesség 
igénye nélkül néhány dolog: a városi rendezvények, a ci-
vil szervezetek, a sportkör támogatása stb. A karbantartó 
részleg működtetésével önköltségen oldjuk meg a közin-
tézmények állagmegóvását és a részleges felújításokat.

Bízom benne, hogy a szűkös anyagi feltételek mellett 
is sikerül városunkban fejlődést elérni és az intézmények 
működését, a munkahelyek megőrzését biztosítani. Bíz-
tatom választóimat, hogy bármilyen gondjukkal bátran 
keressenek a 70/459-2931-es telefonszámon.
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Meghívó
Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2008. december 15-én, 17 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST 

tart a Dózsa György Művelődési Otthonban.
(2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2.) 

Tisztelettel várunk minden érdeklődőt Isaszeg Város  
Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:

Hatvani Miklós, polgármester

Változás
Pécel Város Gyámhivatala tájékoztatja Isaszeg lakossá-
gát, hogy technikai okok miatt 2008. november 1-től 
gyámhivatali kihelyezett ügyfélfogadását megszünte-
ti. Pécel Város Gyámhivatala 2119 Pécel, Kossuth La-
jos utca 18. szám alatt fogadja az ügyfeleket. A hivatal 
ügyfélfogadási rendje: hétfő: 14.00–18.00 óra, szerda: 
8.00–16.30 óra, péntek: 8.00–12.00 óra.

Polgármesteri Hivatal

Együttműködési megállapodás aláírását fogadta el a Testü-
let az önkormányzat tulajdonában lévő Madách utca 17. 
szám alatti sportcsarnok termeinek bérleti díjaira vonat-
kozóan az Isaszegi Gábor Dénes Számítástechnikai és In-
formatikai Oktatóközpont Alapítvánnyal. Javasolta a 
Testület, amennyiben hivatalos egy rendezvény, amely az 
isaszegi lakosok, kiemelten a gyerekek sportolására szer-
veződik, és a szervező nem kér pénzt vagy nevezési díjat a 
részvételért, akkor legyen kedvezményes vagy ingyenes a 
hozzáférés. A megállapodás rögzíti, hogy 2008. szeptem-
ber 25-től 2009. augusztus 31-ig térítésmentesen haszná-
latba adja a Damjanich iskola kezelésében lévő tornatermet 
heti hat órában, aminek fejében a megállapodásban rög-
zített alkalmakra, esetekre az alapítvány is rendelkezésre 
bocsátja a saját intézményének helyiségeit térítésmentesen, 
illetve hozzájárul 100 000 Ft értékben új sporteszközök 
vásárlásához a tornacsarnok részére.
•	 A	Képviselő-testület	 tudomásul	vette	 és	 jóváhagyta	 a	

polgármester által szóban előterjesztett, a két ülés kö-
zött tett fontosabb intézkedéseiről szóló beszámolót.

•	 Eredménytelen	 volt	 a	 Közlekedési Értesítőben és a Bel-
ügyi Közlönyben meghirdetett pályázati felhívás az isa-
szegi közúti személyszállítás közszolgáltatás tárgyában. 
A Testület a helyi buszközlekedésre kiírt pályázat lebo-
nyolításáig, de maximum 2008. december 1-től 2009. 
november 31-ig a közszolgáltatás ellátásával a Lénárd 
Trans Kft.-t bízza meg. (Ügyvezető: Bathó Zoltán, szék-
hely: 1173 Budapest, Pesti út 77.) A szolgáltatás két út-
vonalon történik a mellékelt menetrendeknek megfelelően 
(lásd: 12–13. oldal). A szolgáltatáshoz 340 000 Ft + ÁFA/
hó hozzájárulást biztosít. A szolgáltató a menetjegy (sza-
kaszjegy) és bérletek árát ÁFA-val és biztosítással együtt 
a következők szerint biztosítja 2008. december 1-től:
a. szakaszjegy (egy útra szóló menetjegy) 200,– Ft
b. teljesárú bérlet (dolgozó havi bérlet) 3 500,– Ft
c. diák / nyugdíjas bérlet 1 200,– Ft

•	 Tudomásul	vette	a	Testület	az	önkormányzat	2008.	évi	
költségvetésének háromnegyedévi gazdálkodási helyze-
téről szóló tájékoztatást.

•	 Elfogadta	 a	 Testület	 a	 2009.	 évi	 költségvetés	 összeál-
lításához a feladatfinanszírozással meghatározottak 
szerinti törvényi minimum szinten meghatározott ön-
kormányzati támogatás összegét. Ez alapján készül el a 
jövő évi költségvetés.

•	 Döntött	a	Testület	abban,	hogy	az	 Isaszeg	belterüle-
tén létesítendő két darab jelzőlámpás gyalogosátke-
lő és parkoló tervezése tárgyában beérkezett áraján-
latok közül a Bokút-Terv Mérnöki és Vállalkozó Kft. 
(1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 38.), összesen:  
1 200 000 Ft + ÁFA = 1 440 000 Ft összegű ajánlatát, 
mint legkedvezőbbet elfogadja. A jelzőlámpás gyalo-
gos átkelőhelyek létesítése a településünk főútvona-
lainak frekventált helyein több éve megoldásra váró 
probléma. Ezek a helyek a Kossuth Lajos utcán kerül-
nének elhelyezésre a Hold utcánál és az Aulich utcánál. 
Mindkét helyen jelentős az iskolások gyalogosforgal-
ma, az Aulich utcánál ezt még fokozza a vasútállo-
más felől irányuló gyalogosforgalom. A Magyar Közút 
Kht. részéről Isaszeget Gödöllővel és Pécellel összekötő 
főútvonalak felújítására a közelmúltban kezdemé-
nyezés történt, a munkák elkezdésével kapcsolatosan 
tájékoztatásul közölték, hogy az effektív kivitelezés 
a 2009. évben várható. Az előkészítő tárgyalásokon 
lehetőség nyílt az Önkormányzat részéről, hogy a 
gyalogosátkelőkkel kapcsolatos problémákat felvesse. 
A tárgyalások eredményeképp a készülő útfelújítással 
összekötve a gyalogosátkelők forgalmi lámpás bizto-
sítása megoldhatóvá válna. A főútvonalak felújítá-
sával kapcsolatos tervezési feladatok közé beépítésre 
került annak a szintén régóta aktuális problémának 
a megoldása, hogy a Kossuth Lajos utcai Református 
templom előtt a közúti előírásoknak megfelelő parko-
lók kerüljenek kialakításra, ami az útfelújítás költsé-
gei között kerül betervezésre.

•	 Meghosszabbította	a	Testület	a	FINESZ-2004 Tanácsadó 
és Szolgáltató Bt. (Gyömrő, Pataki ltp. 1/7.) megbízási 
szerződését 2009. december 31-ig.

•	 Támogatta	 a	 Testület	 pályázat	 benyújtását	 az	 EACEA 
Európa a polgárokért programban való részvételre, a 
testvérvárosi kapcsolatok ápolására irányuló Test-
vérvárosok I. Fesztiváljának megrendezésére Isaszegen, 
amely az isaszegi győztes csata 160. évfordulójának 
megünnepléséhez kapcsolódik. A pályázat elkészítésé-
vel és a tervezett program koordinálásával megbízta az  
Euro-Etnikum Alapítvány-t (1064 Budapest, Rózsa u. 
48. II. 18/A).

Szilárdi László,  
az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke

Tájékoztató 
a Képviselő-testület üléseiről
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A városüzemeltetési géppark bôvítése
Isaszeg Város Önkormányzata a 2008. évi költségveté-
sében 10 millió forintot tervezett a Településgondnokság 
eszközparkjának bővítésére. A kommunális feladatok szer-
teágazó köréhez tartozik például a közterületek takarítása, 
a temetői zöldhulladékok elszállítása, a csapadékvíz-elve-
zető árkok tisztítása, karbantartása, az intézmények napi 
szállítási feladatainak elvégzése. Ide sorolható a téli hóel-
takarítás, síkosságmentesítés, a szükség szerinti útkarban-
tartások, kátyúzások elvégzése, a közterületeken történő 
fűvágás is. 

A rendelkezésre álló géppark egy része annyira elhasz-
nálódott (15–16 éves), hogy üzembentartásuk gazdaság-
talan. Részben ezen gépek cseréje, részben a szaporodó vá-
rosüzemeltetési feladatok elvégzése miatt vált szükségessé 
a gépbeszerzés. 

A Képviselő-testület a mostani döntésével egy új trak-
tor, egy kéttengelyes pótkocsi, egy traktorra szerelhető 
homokrakodó, a hozzá tartozó körmös kanál és raklap-
villa valamint egy árokásó gép megvásárlása válik lehe-
tővé. Egy jó minőségű só- és homokszóró berendezés is 
beszerzésre kerül.

A fejlesztés második ütemében egy kisebb traktor, jár-
dák, díszburkolatok takarítására alkalmas seprű adapter 
megvásárlása várható.

A fák metszésekor, gallyazásakor összegyűlő nyesedé-
keket pedig egy ágaprítékoló gép segítségével szeretnénk 
komposztálhatóvá feldolgozni, ezzel is csökkenteni a lég-
szennyezést, amit ezek elégetése okoz.

Pénzes János, alpolgármester

Új járdák épülnek
Az Önkormányzat beruházásában hamarosan megkezdő-
dik a járdák építése az alább felsorolt utcákban:
– Táncsics Mihály utca a Batthyány Lajos utcáig páratlan 

oldalon, az Erkel Ferenc utcáig a páros oldalon,
– Erkel Ferenc utca páros oldalán,
– Batthyány Lajos utca (Névtelen utcától a Nap utcáig) 

páratlan oldala,
– Névtelen utca (Erkel Ferenc utca és Batthyány Lajos utca 

között),
– Nap utca (Batthyány Lajos utcáig).

A járdák az utcák egy oldalán épülnek.
Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a telekhatáruktól 

másfél méteres sávban lévő kiültetett dísznövényeket és 
egyéb építményeket szíveskedjenek eltávolítani, mert azo-
kért nem tudunk felelősséget vállalni. Segítő együttműkö-
désüket előre is köszönjük.

Polgármesteri Hivatal

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.

Gépjármű-tulajdonosváltozás esetén, ha az érintettek 
egyike sem tesz eleget bejelentési kötelezettségének, akkor 
a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig a ko-
rábbi tulajdonos az adó alanya. A jogszabálynak ezek a 
rendelkezései azt jelentik, hogy ha például egy 2008-ban 
bekövetkezett tulajdonosváltozást a felek bármelyike csak 
2009-ben jelenti be az Okmányirodán, akkor a 2008. év-
ben bekövetkező gépjárműeladás ellenére is az eladó fél kö-
teles 2009. december 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 gépjármű-tulajdonosok kö-
rében a mai napig sem köztudott, hogy a gépjármű tu-
lajdonjogában bekövetkezett változást mind az eladónak, 
mind a vevőnek kizárólag a közlekedési hatóságnál (Ok-
mányiroda, Pécel) kell bejelenteni, erről az Adóirodát a ha-
tósági nyilvántartáson alapuló adókivetésre figyelemmel 
nem kell értesíteni. 

 A nyilvántartás esetleges pontatlanságai az Adóirodá-
ban nem korrigálhatók, így ilyen esetekben közvetlenül az 
Okmányirodához kell fordulni.

Kérjük, amennyiben 2008. évben gépjárművet értéke-
sítettek, és az adásvételi szerződést még nem mutatták be 
az illetékes okmányirodában, ezt 2008. december 22. előtt 
feltétlenül pótolják.

Csák Alajosné, irodavezető

�

�

Közbeszerzési ajánlati felhívás
Isaszeg Város Önkormányzata közbeszerzési ajánlati fel-
hívást fogadott el a város kommunális feladatainak ellá-
tásához szükséges erőgép- és munkagéptartozékok be-
szerzésére, melyek a következők: 
– 1 db új traktor, 
– 1 db kéttengelyes pótkocsi, 
– 1 db árokásó, 
– 1 db homlokrakodó, 
– 1 db körmöskanál, 
– 1 db raklapvilla. 

A beszerzési finanszírozás lízingszerződés formájá-
ban történik.

A felhívás teljes anyagát terjedelmi okok miatt itt 
nem tudjuk közölni, de az érdeklődők számára a teljes 
pályázati felhívási dokumentáció a Polgármesteri Hiva-
tal (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.) titkárságán ingyenesen 
átvehetô.

Ajánlattételi határidô: 2008. december 8. hétfô, 9.00 
óra. 

Információ kérhető Padányi József építési és beruhá-
zási osztályvezetőtôl a 28/583-116 és a 70/376-5127 
telefonszámon. 

  Polgármesteri Hivatal
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Pályázati felhívás
Isaszeg Város Önkormányzata pályázati kiírást tesz közzé 

az Isaszegi Közösségi Televízió működtetésére.

1. Ajánlatkérő: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 
Isaszeg, Rákóczi u. 45. Telefon: 28/583-100, telefax: 
28/583-118, e-mail: hivatal@isaszeg.hu.
2. Közbeszerzés tárgya:
– Isaszegi Közösségi Televízió műsoridejéből 60 perc biz-

tosítása Isaszeg Város Önkormányzata számára.
– A győztes pályázó vállalja, hogy a 60 perces műsoridő 

erejéig az önkormányzat által meghatározott helyi ese-
ményekről, közérdekű érdeklődésre számot tartó kul-
turális, sport, közéleti, önkormányzati és egyéb rendez-
vényekről műsort készít.

– Előnyt élvez az a pályázó, aki Isaszegen mindkét szol-
gáltatóval tudja a 60 perces adást biztosítani.

– A műsort heti egy alkalommal levetíti és egy alkalom-
mal megismétli szerződésben rögzített időpontban.

– A megbízott kötelezi magát arra nézve, hogy az elké-
szített műsort az Önkormányzat által megbízott sze-
mélynek átadja, azt szükség szerint a megbízó kérésé-
nek megfelelően módosítja. 

2.1. Egyéb feltételek:
– Az ajánlattevő írásbeli nyilatkozata, hogy a műsor su-

gárzásához és minden egyéb, a TV műsor készítéséhez 
szükséges engedéllyel rendelkezik vagy 30 napon belül 
beszerzi. (2009. 01. 01.)

– Az ajánlattevő írásbeli nyilatkozata, hogy a beszerzés 
tárgyában megjelölt műsor sugárzásához megfelelő 
műszaki kapacitással, szakértelemmel rendelkezik.

– Az ajánlattevő nyilatkozata, hogy az archiválási és 
egyéb jogszabályi kötelezettségeknek eleget tesz.

– Az ajánlattevő referenciaanyagot biztosítson.
3. A szerződés meghatározása: A szerződés tárgyában 
megadott műsoridőben adás biztosítása az Önkormányzat 
részére az Isaszegi Közösségi Televízióban.
4. A szerződés időtartama: 2009. január 1-től 2010. de-
cember 31-ig.  
5. A teljesítés helye: Isaszeg Város Polgármesteri Hivatal 
titkársága, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. 
6. Az ajánlatok bírálati szempontjai: Ajánlati ár, de az ösz-
szességében a legkedvezőbb ajánlatot tevő nyer.  
7. Hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Hiánypót-
lásra nincs lehetőség.
8. Ajánlattételi határidő: 2008. december 11. (csütörtök) 
9.00 óra.
9. Az ajánlattétel nyelve: Magyar.
10. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: Isaszeg Város 
Polgármesteri Hivatal nagyterme, 2117 Isaszeg, Rákóczi 
u. 45. Ideje: 2008. december 11. (csütörtök) 10.00 óra, 
amelyre a pályázók külön meghívót nem kapnak. 
11. A benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el.
12. Tárgyalásos eljárás nem lehetséges.
13. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2008. december 
30-ig egyeztetetten. 
14. Az ajánlattételi felhívás feladásának illetve elküldésé-
nek napja: Az interneten 2008. november 21. (péntek) il-

letve az Önkormányzati Tájékoztató decemberi számának 
megjelenése. 
15. A pályázatok benyújtása előtti tájékoztatás: További 
felvilágosítás vagy személyes megbeszélés kérhető Szilárdi 
Lászlótól, az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság Elnö-
kétől a 70/387-2696 számon.

Hatvani Miklós, polgármester

Pályázat
Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala   

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 
10.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 

Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal
aljegyzői munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony.
Foglalkozás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.
Az aljegyzői feladatkör ellátásához a Ktv. 8.§ (1) bekezdés 
a. pontja alapján előírt képesítés:
–  igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser 
szakképesítés, 

–  két éves közigazgatási gyakorlat,
–  közigazgatási szakvizsga. 
Ellátandó feladatok az Ötv. 36.§ (1) bekezdése értelmében: 
A jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott fel-
adatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény valamint az Isaszegi 
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelke-
zései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser 
szakképesítés.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. január 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. február 20.
A munkakör betöltésének időpontja legkorábban: 2009. 
március  1.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, Isaszeg 
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére törté-
nő megküldésével (2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.).
Bővebb információ: 20/476-7000.

Hatvani Miklós, polgármester

�

Ünnepi ügyelet

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy december 31-én, szer-
dán a Polgármesteri Hivatalban csak az ügyfélszolgála-
ton fogadjuk ügyfeleinket 8–12 óráig. 

Dr. Busai György, jegyzô
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Ellátandó feladatok: Birtokvédelmi ügyek, szabálysértési 
igazgatás, testületi anyagok szerkesztése, előkészítése.
Jelentkezési feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– igazgatásszervezői diploma,
– számítógépes gyakorlat,
– két éves közigazgatási gyakorlat.
A jelentkezéshez csatolni kell:
– a szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajzot,
– motivációs levelet,

– az iskolai végzettségre, szakképzettségre vonatkozó ok-
mányok másolatát,

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt.
Besorolás, bérezés és egyéb juttatások megállapítása a 

köztisztviselők jogállásáról szóló, módosított 1992. évi 
XXIII. Tv. alapján, valamint a helyi közszolgálati szabály-
zat szerint történik.

Jelentkezni 2008. december 31-ig a Polgármesteri Hiva-
talban (2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.) Csóry Józsefné hu-
mánpolitikai referensnél lehet. 

A bölcsődei ellátás városunkban több mint 50 éves múltra 
tekint vissza. Feladata a 3 éven aluli gyermekek gondozása, 
nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az 
életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Intézményünk 30 férőhellyel rendelkezik, amiből je-
lenleg 29 betöltött. Az előttünk lévő hónapokban néhány 
gyermek beszoktatását még tervezzük, mert az esetleges 
létszámváltozások ezt lehetővé teszik. Bőségesen vannak 
jelentkezők, éppen ezért, hogy minden gyermeket fel tud-
junk venni, az önkormányzat pályázatot nyújtott be az 
intézmény bővítésére. Ez nagy előrelépés lenne számunkra, 
bizakodunk a pozitív elbírálásban.

Épületünk nyáron szép új külsőt kapott, ami már na-
gyon időszerű volt. A gyermekeket két csoportszobában 
helyezzük el, amelyeket gondozónőink igyekeznek minél 
otthonosabbá tenni. Jelenleg 1 szakmai vezető, 5 gondozó-
nő, 1 konyhai dolgozó és 1 takarító gondoskodik a gyer-
mekek teljeskörű ellátásáról. A gondozónők szeretettel, 
igényes, gondos környezetkialakítással, odafigyeléssel, tö-
rődéssel fordulnak a csöppségek felé.

Dr. Schwaiger Mária Éva 
gyermek szakorvos magas 
szakmai tudással kíséri fi-
gyelemmel a kicsik fejlődését 
és egészségi állapotát. Szak-
tanácsaival a gondozónők 
munkáját is segíti.

Az ebédet a Bóbita Óvoda 
főzőkonyhájáról szállítják 
ide, a reggeli, a tízórai és az uzsonna a melegítőkonyhán-
kon készül. Az étkezésért térítési díjat kell fizetni, amely-
nek összege ebben az évben 228 Ft naponta.

Nagyon fontosnak érezzük, hogy a kisgyermekek 
megőrzésén túl biztosítsuk az egészséges táplálkozást, az 
önfeledt játékot, a közösségbe való korai beilleszkedést, 
s mindezek mellett próbáljuk minél elfogadhatóbban he-
lyettesíteni az anyai szeretetet és a család melegét.

Elérhetőségünk: Aprók Falva Bölcsőde, 2117 Isaszeg, 
Móricz Zsigmond u. 14., telefon: 28/495-490.

Bálint Lászlóné, szakmai vezető 

„...az idős emberek mindig a múltról meg a fiatalságukról
 ábrándoznak, a kívülálló bölcsességével szemlélik a világot…,”

Paulo Coelho

Szolgálatunk munkatársai által a hétköznapokban az in-
tézményünk szolgáltatásaiként kínált idősek klubjában 
szabadidős programokon, egészségügyi előadásokon ve-
hetnek részt, meleg ételt igényelhetnek és közösségben ét-
kezhetnek. 

A házi segítségnyújtás során a „szépkorúak” otthonában 
a napi életvitel fenntartásával kapcsolatos teendők elvégzé-
sében nyújtunk segítséget. Így a személyi környezet tisztán-
tartásában, alapvető ápolásban, gondozásban, gyógyszer 
kiíratásában, szükség esetén orvos hívásában vagy orvos-
hoz való elkísérésben, hivatalos ügyek intézésében.

Az idős emberek nagy része magányosan, a családta-
goktól távol él, így rendkívül igénylik a velük való fog-

lalkozást, örülnek minden látogatónak. Az elmúlt öt év-
hez hasonlóan az idén is meglátogattuk és felköszöntöttük 
az Idősek Világnapja alkalmából a kilencven év felettieket. 
Nagy örömmel, régi ismerősként fogadtak bennünket, mi 
is szívesen tettünk eleget eme „kötelességünknek”. 

A Segítőkéz  
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

Álláshirdetés
Isaszeg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzője állást hirdet  

igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

Házi segítségnyújtás

A legapróbbak ellátása
�

�
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A Cigány Kisebbségi Önkormányzat hírei
2008. december 12-én 15 órától a Dózsa György Művelő-
dési Otthonban immár harmadik alkalommal rendezzük 
meg a Roma Mikulás – Roma Karácsony összevont ünnepsé-
get. A programban az iskolások és a helyi fellépők műsora 
mellett fellép Ruppai Ilona cigánynóta-énekes. A zenét Oláh 
Rudolf szolgáltatja egész estén át. Rendezvényünkre min-
denkit nagy szeretettel várunk. 

Tisztelettel kérjük azokat, akik bármilyen adománnyal 
hozzá tudnak járulni az ünnepség színvonalának emelésé-
hez, hogy a 30/675-7533 telefonszámon vagy a Petőfi u. 
6. alatt keressenek bennünket. Köszönettel:

Isaszeg Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata

Karácsonyi üzenet
Új város született, amely első karácsonyát ünnepli. A karácsony az újjászületés napja, amikor a betlehemi kicsi Jézus 
eljön közénk. Kívánom, hogy ez a karácsony hozza meg a békét, a megértést és a szeretetet. Legyen áldott, békés és 
kegyelmekben gazdag karácsonya minden isaszegi családnak!

Gulyka József c. prépost, kerületi esperes, plébános

A karácsonyi örömhír így szól hozzánk: „Jézus szegénysége által meggazdagodhatunk.” A meggazdagodás igénye ma 
világszerte központi kérdéssé lett, s a cél érdekében sokan emiatt tisztességtelen utakon járnak. Vágyakozunk a gaz-
dagság után, de nem Jézusnál keressük azt.

Jézus felkelti bennünk a vágyat az elveszíthetetlen gazdagság iránt, amit semmilyen világválság nem vehet el tő-
lünk s amelytől a tolvajok sem foszthatnak meg, mert az „igazi kincs” elveszíthetetlen. Megmutatja, hogy az igazi 
gazdagság az Istennel való közösségben van. Kiderül, hogy nem az a gazdag, akinek sokmindene megvan, hanem az, 
akinek mindig kész a szíve a másokért való áldozathozatalra.

Jézus azért jött el karácsonykor, hogy a mi Istenünk szeretetében gazdagodjunk. Ez a karácsony örömhíre, amit 
kívánok mindenkinek református gyülekezetünk nevében – a 2. Korinthusi levél 8. része 9. verse alapján.

Bajusz Árpád, református lelkész

Minden ember várakozással tekint az ünnepek felé. Vajon milyen ajándékot vegyek szeretteimnek, és mit kapok tőlük? 
Sokan nem is gondolnak arra az ajándékra, amit Isten adott nekünk Jézus Krisztus földre jötte által. Amikor készü-
lünk arra, hogy egymásnak örömet szerezzünk, gondoljunk Isten csodálatos szeretetére, amelyet Fia által kaptunk! 

Áldott Ünnepeket!
Kormos Tivadar, adventista lelkipásztor

Jézus születése előtt évszázadokkal Ésaias próféta a következőket mondta: „Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik 
nékünk.”

A második világháborúban egy fiatalembert besoroztak katonának. Hosszú ideig a szülők nem kaptak hírt, azt 
gondolták, meghalt egyetlen gyermekük. A háború végére a szülők kapcsolata megromlott, válni készültek. Amikor a 
férj pakolt, hogy elköltözzön, jött a postás és értesítést hozott. A férj megszólalt: – Asszony, jön a fiú. Majd a feleség is 
mondta: – Jön a fiú. A férj mindent visszapakolt, és megbékélve, egymásnak megbocsátva várták őt haza.

Kedves olvasóim, jön a karácsony. Vajon jön-é a Fiú, az Isten fia, hogy legyen boldog és áldott karácsonyunk? Én azt 
kívánom mindenkinek, jöjjön el a Fiú.

Béres János, pünkösdista lelkipásztor 

Szent Márton-napi búcsú
Az isaszegi katolikus egyházközség búcsút ünnepelt a 
város védőszentjének, Szent Márton püspök emléknapja 
alkalmából. A szentmisét Molnár Zsolt, a Váci Egyház-
megye bírósági helynöke, Veresegyház plébánosa mutat-
ta be. A lelkipásztor a szertartás elején elmondta, hogy 
örömmel tett eleget Gulyka József prépost atya meghí-
vásának, hiszen Isaszegre mindig nagyon szívesen jön. 
Szentbeszédében rámutatott arra, hogy Szent Márton-
hoz hasonlóan mi is meghívást kaptunk az életszentség-
re, figyeljünk oda a másikra, és segítsünk azokon, akik-
nek szükségük van rá.

dr. Budaházi Árpád

�

�

�
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Gratulálunk a Csata Táncegyüttesnek!
Az elmúlt hónap elején ünnepelte fennállásának negyvenedik évfordulóját 
városunk néptáncegyüttese. Nagyszabású, színvonalas, mintegy kétszáz főt 
– óvodást, régi táncost, a Csatangoló Tánccsoportot és az Isaszegi Asszony-
kórus tagjait is – színpadra vonultató színes, ünnepi gálaműsorral szórakoz-
tatták a közönséget. Köszönjük az elmúlt évtizedek kitartó, eredményes mun-
káját mindenkinek, aki valamilyen szinten részt vett az együttes működésében 
vagy jelenleg is aktív tagja, segítője. Ebből az alkalomból külön gratulálunk a 
Csata Táncegyüttes vezetőjének, Bánszkiné Varga Juditnak, és kívánjuk, hogy 
még hosszú éveken keresztül irányítsa az együttest erőben, jó egészségben, 
továbbra is örömet szerezve ezzel a táncosoknak, az isaszegieknek, és a néző-
közönségnek bárhol, amerre járnak.

(oprem)

Kalocsai  
Richárd  
fényképei
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A Dózsa György Művelődési Otthon  
decemberi programja

Tervezett programkínálat:
December 5.: A Damjanich János Általános Iskola Mikulás 

ünnepsége.
December 6. 8.00–12.00: Babaruha börze. Jelentkezés: Laci 

Anna (20/391-6683).
December 6. 18.00: Mikulás Tini-Buli.
December 7. 15.00–18.00: Adventi kézműves foglalkozás 

és táncház minden alkotni és táncolni vágyónak ki-
csiktől a felnőttekig. A kézműves foglalkozás részvételi 
díja 700 Ft / másfél óra, amely tartalmazza az anyag-
költséget is. 

December 8. 10.00: Mikola Péter színházi előadása óvodá-
soknak.

December 9.: A Klapka György Általános Iskola és AMI 
ütős hangversenye.

December 11. 14.00–18.00: Véradás.
December 12. 15.00: Roma Advent.
December 13. 10.00–12.00: A Horgászegyesület taggyű-

lése.
December 13. 17.00-19.00: A pünkösdista egyház kará-

csonyi koncertje.
December 14. 16.00: A Forrás Színház Üvegcipő című da-

rabjának előadása.
December 20.: Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének ka-

rácsonyi ünnepsége.
Szolgáltatások:
December 1. 18.00: KRESZ tanfolyam – jelentkezés és tá-

jékoztatás.
December 8. 11.00–13.00: A.S.A ügyfélszolgálat a Művelő-

dési Otthon előterében.
A már közkedvelt tanfolyamok (jóga, hastánc, gyöngy-
fűzés, zenebölcsi, bélyegszakkör) mellett új foglalkozások 
indulnak, melyekre szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Mozduljunk együtt! Egészségmegőrző edzés keleti moz-

gások (tai chi, csikung, joga) segítségével. Az edzés célja 
megismerni önmagunkat, megtalálni az egyensúlyt a 
mindennapokban. A részvétel kortól, testi adottságok-
tól független. Információ: Tóth Roland: 20/450-9363, 
tothroland5@yahoo.com. Szerdánként 19.30-tól, gyü-
lekező 19.15-től.

Januártól újra indul a felnőtt társastánc tanfolyam, 
standard és latin-amerikai táncok tanítása. Oktató: 
Vojt Zsanett. Érdeklődni lehet a Dózsa György Műve-
lődési Otthon elérhetőségein.

Zene-ovi: zenés, játékos foglalkozás óvodáskorú gyer-
mekek számára sok hangszerrel, eszközzel, mozgá-
sos játékokkal. Előzetes jelentkezéssel: 30/648-4512;  
csabaorosz@yahoo.com

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

A programok változtatásának jogát fenntartjuk!

A Jókai Mór Városi Könyvtár hírei
2008. november 5-én búcsúztatták Bálint Ágnes József At-
tila-díjas írónőt a Farkasréti temetőben. A Magyar Televí-
zió első gyermekműsor-szerkesztője, számtalan közkedvelt 
mesesorozat, hangjáték, mese és meseregény írója, fordító-
ja volt. Nevéhez fűződik a Mazsola és a Frakk sorozat, a Mi 
újság a Futrinka utcában, A szeleburdi család, Az elvarázsolt 
egérkisasszony, a Cimborák stb. Az ő ötlete alapján született 
meg a Tévémaci és a Cicavízió. Személyesen is ismertük Őt. 
Kétszer járt nálunk, először 1981-ben a régi könyvtárban, 
majd 1988 őszén, az új könyvtárba költözésünkkor. Ezek 
emlékét őrzik vendégkönyvünkbe írt sorai és rajza. Az ak-
kor résztvevő gyerekek ma már felnőttek. Reméljük, hogy 
e sorokat olvasva felelevenednek a találkozók emlékei.

November 17-én, hétfőn a Klapka György Általános 
Iskola 4.a osztályosainak Egyszer volt, hol nem volt cím-
mel játékos népmese foglalkozást tartottunk, amely jó 
hangulatban zajlott le. Többek között lefejeztük a hétfejű 
sárkányt, megismerkedtünk számos népmesében olvasha-
tó szólással, nyelvünk virágaival. Az osztálynak az ered-
ményes részvételért Benedek Elek Szélike királykisasszony 

címû kötetét ajándékoztuk. November 22-én, szombaton 
nagy érdeklődés mellett (közel nyolcvanan voltunk), meg-
nyílt a ZartArtZ csoport kortárs kiállítása. Dóczi Attila ol-
vasónknak és barátainak, a Schulek Frigyes Kéttannyelvű 
Építőipari Műszaki Szakközépiskolai osztálytársainak, 
Bajkó Dánielnek (aki már a MKE festő szakára jár), Sipos 
Lászlónak, Tiba Péternek művészi alkotásait Opánszki Ta-
más festőművész, a csoport vezetője mutatta be szelleme-
sen. A jelenlévő hozzátartozók, barátok, barátnők jogosan 
voltak büszkék a nagyon tehetséges fiatalokra. 

A kiállítás megtekinthető nyitvatartási időnkben, 2008. 
december 20-ig a Könyvtári Galériánkban.

Horváth Árpádné, könyvtárvezetô
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Dr. Szeredi Levente
2117 Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13.

Telefon: 20/353-4547

e-mail: szeredil@t-online.hu

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

Kedd, csütörtök: 18–20 óráig

(sürgôs esetben hétvégén és ünnepnapon is)

•   Védôoltások  
(kutya, macska, vadászgörény, 
házinyúl)

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

és sebészeti ellátás

•   Ivartalanítás
•  Elektrosebészet
•  Ultrahangos fogkôeltávolítás
•  Számítógépes  

betegnyilvántartás
•  Egyedi chipes állatmegjelölés
•  Európai állatútlevél kiállítása

Szükség esetén házhoz is megyek.

Gondoljon már most a karácsonyra!
szabad felhasználású hitelakció

 Az igényelhetô hitel maximuma 2,5 millió forint
 Nálunk nincs árfolyamkockázat
 Egyszeri kezelési költség: 2,0% (minimum 5000,– Ft)
 Elôtörlesztési díj: nincs

Havi törlesztôrészletek nagysága (Ft/hó)

Futamidô /  
hitel összege

3 év  
(35 részlet)

5 év  
(59 részlet)

8 év  
(95 részlet)

300 000 10 660 7 240 5 410
500 000 17 720 12 020 8 990

1 000 000 35 430 24 040 17 970
A fenti kondíciók tájékoztató jellegû adatok és nem minôsülnek ajánlattételnek. A részletekkel 
kapcsolatban keresse kirendeltségünket.

THM 500 000 Ft 1 éves futamidôre történô folyósítása esetén értendô: 20,85%*
THM 500 000 Ft 3 éves futamidôre történô folyósítása esetén értendô: 17,70%*
THM 1 000 000 Ft 1 éves futamidôre történô folyósítása esetén értendô: 17,03%*
*A THM meghatározása az aktuális feltételek illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételé-
vel történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. 
A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

Pécel és Vidéke 
 takarékszöVetkezet 

2117 Isaszeg, Kossuth Lajos u. 15.
Telefon: 28/582-270

HELYBEN ISASZEGEN

AUTÓS ISKOLA
Korrekt elméleti és gyakorlati képzéssel

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

December 11-én (csütörtökön)
és január 22-én

17:00 órai kezdettel!
a Damjanich J. Ált. Iskolában (Isaszeg, Madách I. u. 1.)

ÖNNEK NEM JELENTHET GONDOT A SZÁMÍTÓGÉPES KRESZ VIZSGA!

MI FELKÉSZÍTJÜK!
Jelentkezni lehet:

A helyszínen a tanfolyam indításakor, valamint
Fekete Gábor oktatónál Tel.: (20) 325-8865

Palaga Mariann szervezônél: Tel.: (28) 632-871, (30) 285-0757
Isaszeg Ady E. u. 13.

T

 
Az Bag Band Bt.AKKREDITÁLT

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

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

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

kozmetika
Ultrahangos kezelés, mûszempilla, paraffinos kézkezelés, teljes testkezelés,  
alkalmi smink, ránckezelés, tinédzserkezelés Rémy LaURe anyagokkal.
Bejelentkezés: Kovácsik Brigitta, 20/228-3369.

manikűr
Kézápolás, mûkörömépítés. Bejelentkezés: Rácz Beáta, 20/262-1848.

Angol IsAszegen
Tapasztalt, diplomás angol nyelvtanár 

vállal nyelvvizsgára, érettségire való felkészítést.

Januártól kedvező árú kis csoportok indulnak 
kezdő, középhaladó és haladó szinten.

Érdeklődni lehet Klincsek Zsuzsánál.  
Telefon: 70/263-9743
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A Lénárd Trans Kft. isaszegi helyi autóbuszjáratainak indulása hétfôtôl szombatig
i

Isaszeg, Vasútállomás 3.20 3.50 4.10 4.35 5.05 5.23 5.45 6.15 6.38 7.15 7.20 8.15 9.15 11.18 12.15 13.15
Kossuth utca 37. 3.22 3.52 4.12 4.37 5.07 5.25 5.47 6.17 6.40 7.17 7.22 8.17 9.17 11.20 12.17 13.17
Városháza 3.23 3.53 4.13 4.38 5.08 5.26 5.48 6.18 6.41 7.18 7.23 8.18 9.18 11.21 12.18 13.18
Templom utca 68. 3.24 3.54 4.14 4.39 5.09 5.27 5.49 6.19 6.42 7.19 7.24 8.19 9.19 11.22 12.19 13.19
Templom utca 28. 3.25 3.55 4.15 4.40 5.10 5.28 5.50 6.20 6.43 7.20 7.25 8.20 9.20 11.23 12.20 13.20
Szolgáltatóház 3.26 3.56 4.16 4.41 5.11 5.29 5.51 6.21 6.44 7.21 7.26 8.21 9.21 11.24 12.21 13.21
Madách utcai Általános Iskola 3.27 3.57 4.17 4.42 5.12 5.30 5.52 6.22 6.45 7.22 8.22 9.22 11.25 12.22 13.22
Táncsics Mihály utca 3.29 3.59 4.19 4.44 5.14 5.32 5.54 6.24 6.47 7.24 8.24 9.24 11.27 12.24 13.24
Madách utcai autóbuszforduló 3.30 4.00 4.20 4.45 5.15 5.33 5.55 6.25 6.48 7.25 8.25 9.25 11.28 12.25 13.25
Béke utca 44. 3.31 4.01 4.21 4.46 5.16 5.34 5.56 6.26 6.49 7.26 8.26 9.26 11.29 12.26 13.26
Béke tér 3.32 4.02 4.22 4.47 5.17 5.35 5.57 6.27 6.50 7.27 8.27 9.27 11.30 12.27 13.27
Dózsa György utca 67. 3.33 4.03 4.23 4.48 5.18 5.36 5.58 6.28 6.51 7.28 8.28 9.28 11.31 12.28 13.28
Dózsa Gy. utcai autóbuszforduló 3.35 4.05 4.25 4.50 5.20 5.38 6.00 6.30 6.53 7.30 8.30 9.30 11.33 12.30 13.30
Dózsa György utca 36. 3.36 4.06 4.26 4.51 5.21 5.39 6.01 6.31 6.54 7.31 8.31 9.31 11.34 12.31 13.31
Mûvelôdési Ház 3.37 4.07 4.27 4.52 5.22 5.40 6.02 6.32 6.55 7.32 8.32 9.32 11.35 12.32 13.32
Kossuth utca 37. 3.38 4.08 4.28 4.53 5.23 5.41 6.03 6.33 6.56 7.33 8.33 9.33 11.36 12.33 13.33
Vasútállomás bejáró 3.39 4.09 4.29 4.54 5.24 5.42 6.04 6.34 6.57 7.34 8.34 9.34 11.37 12.34 13.34
Isaszeg, Vasútállomás 3.40 4.10 4.30 4.55 5.25 5.43 6.05 6.35 6.58 7.35 8.35 9.35 11.38 12.35 13.35
Mûvelôdési Ház 7.27
Dózsa György utca 36. 7.28
Dózsa György utca 67. 7.29
Dózsa Gy. utcai autóbuszforduló 7.30
Béke tér 7.32
Béke utca 44. 7.33
Madách utcai autóbuszforduló 7.35
Táncsics Mihály utca 7.36
Madách utcai Általános Iskola 7.37
Kossuth utca 37. 7.38
Vasútállomás bejáró 7.39
Isaszeg, Vasútállomás 7.50
Tóth Árpád utcai Általános Iskola 7.44 7.55 12.10 13.10
Isaszeg, Vasútállomás 7.49 8.00 12.15 13.15

x x x x x
Isaszeg, Vasútállomás 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15 20.15 21.15 22.15 23.15
Kossuth utca 37. 14.17 14.47 15.17 15.47 16.17 16.47 17.17 17.47 18.17 18.47 19.17 20.17 21.17 22.17 23.17
Városháza 14.18 14.48 15.18 15.48 16.18 16.48 17.18 17.48 18.18 18.48 19.18 20.18 21.18 22.18 23.18
Templom utca 68. 14.19 14.49 15.19 15.49 16.19 16.49 17.19 17.49 18.19 18.49 19.19 20.19 21.19 22.19 23.19
Templom utca 28. 14.20 14.50 15.20 15.20 16.20 16.50 17.20 17.50 18.20 18.50 19.20 20.20 21.20 22.20 23.20
Szolgáltatóház 14.21 14.51 15.21 15.21 16.21 16.51 17.21 17.51 18.21 18.51 19.21 20.21 21.21 22.21 23.21
Madách utcai Általános Iskola 14.22 14.52 15.22 15.22 16.22 16.52 17.22 17.52 18.22 18.52 19.22 20.22 21.22 22.22 23.22
Táncsics Mihály utca 14.23 14.53 15.23 15.23 16.23 16.53 17.23 17.53 18.23 18.53 19.23 20.23 21.23 22.23 23.23
Madách utcai autóbuszforduló 14.24 14.54 15.24 15.24 16.24 16.54 17.24 17.54 18.24 18.54 19.24 20.24 21.24 22.24 23.24
Béke utca 44. 14.25 14.55 15.25 15.25 16.25 16.55 17.25 17.55 18.25 18.55 19.25 20.25 21.25 22.25 23.25
Béke tér 14.26 14.56 15.26 15.26 16.26 16.56 17.26 17.56 18.26 18.56 19.26 20.26 21.26 22.26 23.26
Dózsa György utca 67. 14.27 14.57 15.27 15.27 16.27 16.57 17.27 17.57 18.27 18.57 19.27 20.27 21.27 22.27 23.27
Dózsa Gy. utcai autóbuszforduló 14.29 14.59 15.29 15.29 16.29 16.29 17.29 17.59 18.29 18.59 19.29 20.29 21.29 22.29 23.29
Dózsa György utca 36. 14.30 15.00 15.30 16.00 17.00 16.30 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.30 21.30 22.30 23.30
Mûvelôdési Ház 14.31 15.01 15.31 16.01 17.01 16.31 17.31 18.01 18.31 19.01 19.31 20.31 21.31 22.31 23.31
Kossuth utca 37. 14.32 15.02 15.32 16.02 17.02 16.32 17.32 18.02 18.32 19.02 19.32 20.32 21.32 22.32 23.32
Vasútállomás bejáró 14.33 15.03 15.33 16.03 17.03 16.33 17.33 18.03 18.33 19.03 19.33 20.33 21.33 22.33 23.33
Isaszeg, Vasútállomás 14.35 15.05 15.35 16.05 17.05 16.05 17.05 18.05 18.35 19.05 19.35 20.35 21.35 22.35 23.35
Tóth Árpád utcai Általános Iskola 14.10 16.10
Isaszeg, Vasútállomás 14.15 16.15

A menetrend 2008. december 1-tôl érvényes.  Jelmagyarázat: x: 2009. 06. 16 – 2009. 08. 31-ig nem közlekedik. 
  i: Tanítási napokon közlekedik.
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Minden, aMi
nyoMda
szórólapok, meghívók, újságok, könyvek,
névjegykártyák és egyéb kiadványok  
teljeskörû nyomdai kivitelezése  
rövid határidôvel, kedvezô áron.

20/253-4073
nyomda@zolatech.hu Zo

la
-te

ch
 kf

t.

A Lénárd Trans Kft. isaszegi helyi autóbuszjáratainak indulása hétfôtôl szombatig
Vasútállomás – Jegenye utca – Csengeri utca – Tóth Árpád út – Vasútállomás útvonalon

Vasútállomástól 4.15 4.40 5.10 5.28 5.50 6.20 6.42 7.15 7.30 7.50 8.15 12.15
Vasútállomás bejárótól 4.17 4.42 5.12 5.30 5.52 6.22 6.44 7.17 7.32 7.52 8.17 12.17
Jegenye utca 5-tôl 4.19 4.44 5.14 5.32 5.54 6.24 6.46 7.19 7.34 7.54 8.19 12.19
Jegenye utca 29-tôl 4.20 4.45 5.15 5.33 5.55 6.25 6.47 7.20 7.35 7.55 8.20 12.20
Csengeri utca 1-tôl 4.21 4.46 5.16 5.34 5.56 6.26 6.48 7.21 7.36 7.56 8.21 12.21
Csengeri utca 17-tôl 4.22 4.47 5.17 5.35 5.57 6.27 6.49 7.22 7.37 7.57 8.22 12.22
Tóth Árpád utca 16-tól 4.23 4.48 5.18 5.36 5.58 6.28 6.50 7.23 7.38 7.58 8.23 12.23
Hold utcától 4.24 4.49 5.19 5.37 5.59 6.29 6.51 7.24 7.39 7.59 8.24 12.24
Toldi Miklós utcától 4.25 4.50 5.20 5.38 6.00 6.30 6.52 7.25 7.40 8.00 8.25 12.25
Vasútállomás bejárótól 4.26 4.51 5.21 5.39 6.01 6.31 6.53 7.26 7.41 8.01 8.26 12.26
Vasútállomásra 4.27 4.52 5.22 5.40 6.02 6.32 6.54 7.27 7.42 8.02 8.27 12.27

x x x x x
Vasútállomástól 13.15 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15
Vasútállomás bejárótól 13.17 14.17 14.47 15.17 15.47 16.17 16.47 17.17 17.47 18.17 18.47 19.17
Jegenye utca 5-tôl 13.19 14.19 14.49 15.19 15.49 16.19 16.49 17.19 17.49 18.19 18.49 19.19
Jegenye utca 29-tôl 13.20 14.20 14.50 15.20 15.50 16.20 16.50 17.20 17.50 18.20 18.50 19.20
Csengeri utca 1-tôl 13.21 14.21 14.51 15.21 15.51 16.21 16.51 17.21 17.51 18.21 18.51 19.21
Csengeri utca 17-tôl 13.22 14.22 14.52 15.22 15.52 16.22 16.52 17.22 17.52 18.22 18.52 19.22
Tóth Árpád utca 16-tól 13.23 14.23 14.53 15.23 15.53 16.23 16.53 17.23 17.53 18.23 18.53 19.23
Hold utcától 13.24 14.24 14.54 15.24 15.54 16.24 16.54 17.24 17.54 18.24 18.54 19.24
Toldi Miklós utcától 13.25 14.25 14.55 15.25 15.55 16.25 16.55 17.25 17.55 18.25 18.55 19.25
Vasútállomás bejárótól 13.26 14.26 14.56 15.26 15.56 16.26 16.56 17.26 17.56 18.26 18.56 19.26
Vasútállomásra 13.27 14.27 14.57 15.27 15.57 16.27 16.57 17.27 17.57 18.27 18.57 19.27

A menetrend 2008. december 1-tôl érvényes.  Jelmagyarázat:   x:   2009. 06. 16 – 2009. 08. 31-ig nem közlekedik. 
A menetrendben található esetleges hibákért a Lénárd Trans Kft. felel. Szakmai igazgató: Sipos Béla. Telefon: 20/518-3549.

Tintapatronok és lézertonerek 
beszerzése olcsón, helyben!

Telefonszám: 06-20/485-6370
patroninas@gmail.com • www.patroninas.5mp.eu

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. december 1-jén és január 5-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!

Új buszjárat Pécel és Csömör között
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Weekendbus és a Hungaro-Line Busz 2008. november 17-től menetrendsze-
rinti járatot indított Pé cel és Csömör között. A járat Pécel – Nagytarcsa – Kistarcsa – Csömör útvonalon közlekedik 
érintve a kistarcsai Flór Ferenc Kórházat és a csömöri bevásárlóközpontot. Az autóbusz a péceli MÁV állo-
mástól indul. 



14

A Kleopátra szépségszalon
várja régi és új vendégeit a megszokott környezetben és helyen.

Szolgáltatásaink:
~ nôi, férfi, gyermek fodrászat,
~ kozmetika,
~ pedikûr – manikûr – mûköröm,
~ álló fényterápiás szolárium,
~ infraszauna
~ idôpontegyeztetéssel testtetoválás.

Téli nyitvatartás: Hétfô – péntek: 8–17 óráig, szombat: 8–12 óráig.
Cím: Isaszeg, Aulich utca, COOP ABC melletti faházas üzletsoron.
Az üzlet telefonszáma: 30/945-3779.
Bejelentkezés: Fodrászat: Boros Hajnalka, telefon: 30/521-9746. 
 Kozmetika: Herczeg Anikó, telefon: 30/276-7250.

Karácsonyi kedvezmények minden szolgáltatásra!

Nyugdíjasoknak 50% kedvezmény!

Törzsvendégeink között júliusban kisorsolunk  
egy kétszemélyes hosszú hétvégét!

SZERETETTEL VÁRJUK!

EszpErantó 
nyelvtanfolyamot indítunk Isaszegen
A kb. 100 órás tanfolyam elsődleges célja: állami nyelvvizsgára való felkészítés.

Jelentkezni lehet: 30/258-0229, 28/496-221, jpetik@freemail.hu

Sporthírek 
Véget ért a 2008–2009. évi labdarúgó bajnokság őszi idé-
nye. A II. osztályon szereplő felnőtt csapatunk a hatodik 
helyen zárt a Vésnök csoportban tizennégy csapat kö-
zül. (6 győzelem, 5 döntetlen, 2 vereség, 36:24 gólarány, 
23 pont.)

Csapatunknak az a célkitűzése, hogy olyan helyezést 
érjen el a bajnokság végén, amivel biztos résztvevői lehe-
tünk a 2009 őszén induló két csoportos 1/B osztálynak. 
Mostani helyezésünk alapján reálisan bízunk abban, hogy 
jövőre magasabb osztályban szerepelhet Isaszeg labdarúgó 
csapata. 36 gólunk közül Skribek Zoltán és Szabados Péter 
egyaránt 7-7 találattal vezetik a házi góllövő listát.

A Sportszelet című újság szerint Görbe Krisztián volt a 
legjobb isaszegi játékos a tizenkét mérkőzésen elért 6,58 
pontos eredménnyel. Második Péter Kornél, aki 6,25 pontot 
ért el. Harmadik helyezett Somogyi Tibor 6,18 ponttal.

Ifjúsági csapatunk nagyon gyengén teljesített, mert 
csak a 12. helyet foglalja el a téli szünetben. Nagyon ko-
moly javulásra van szüksége fiataljainknak, ha az isasze-
gi hagyományoknak megfelelően szeretnének szerepelni a 
jövőben!

Biztató a jövőre nézve, hogy 9, 11, 13 és 16 éveseket 
foglalkoztató csapataink a 2. és 4. helyezés között teljesí-
tettek 2008 őszén. Valamennyi isaszegi labdarúgónak még 
eredményesebb szereplést kívánok az új esztendôben!

Ligeti László, sportköri elnök

Sebi GYM Kupa  
a hagyományteremtés útján

2008. november 22-én lezajlott a II. Női-férfi Fekvenyomó 
Sebi GYM Kupa Sebestyén János versenyigazgató és fia, Se-
bestyén Tamás irányításával az isaszegi tornacsarnokban. 
Az ország minden tájáról érkezve több száz sportoló neve-
zett be a versenyre, akiket mintegy 250 főre becsült néző-
sereg biztatott. Hatvani Miklós polgármester úr nyitóbe-
szédének fő gondolata a hagyományteremtő, sportszerű 
versengés volt. A szervezők komoly eredményeket elért, 
sikeres sportolókat is meghívtak. A súlyzótárcsákkal való 
küzdelem sok szép pillanatot adott, de a legfelemelőbbeket 
a Kupán elindult mozgássérült versenyzők okozták, akik 
rendkívüli akaraterőről tettek tanúbizonyságot.  
A Sebi GYM Kupa versenyzőinek eredményei a következők:
Nők: Junior (-70) Fekete Krisztina 2. helyezett.
 Felnőtt (-70) Simon Viktória 2. helyezett.
Férfiak: Masters I. (-100) Bodrogi Imre 3. helyezett.
 Felnőtt (+125) Farkas Mihály 4. helyezett.  
 Felnőtt (-70) Vajda Ferenc 4. helyezett.
 Junior (-100) Tóth Zoltán 3. helyezett.
 Junior (-90) Rideg Tamás 4. helyezett.
 Junior (-90) Kozma Sándor 5. helyezett.
 Junior (-70) Farkas János 3. helyezett.
 Ifi (-70) Temesvári Tamás (képünkön) 1. helyezett, aki 

a kategória abszolút győztese is lett!
Ezzel a versennyel – hagyo-

mányteremtő szándékkal – el-
indult egy folyamat, amivel 
a Sebi GYM Kupa most már 
állomása lett az „országos 
versenynaptárnak”. Az ered-
mények nem születhettek vol-
na meg áldozatos támogatók 
nélkül, akiket adakozásukért 
illessen nagy-nagy tisztelet és 
köszönet!

Ha Sebi GYM Kupa, akkor 
Isaszeg, ha Isaszeg, akkor Sebi 
GYM Kupa!

Bodrogi Imre



15

Anyakönyvi hírek
a 2008. 10. 18–2008. 11. 15. közötti időszak eseményeiről

Születések:
Ragács Réka Klapka utca 17.
Széki Veronika Hajnal utca 13.
Szatykó Borbála Batthyány Lajos utca 23.
Kanalas Rajmund Benkovics utca 27.
Bagó Boglárka Erkel Ferenc utca 6.
Kolompár Lajos Benkovics utca
Bugja Dávid Batthyány Lajos utca 21.
Bene Márk Dobó István utca 15.
Jakab Kasszandra Szolanzs Bem utca
Futó Richárd Tó utca 12.
Dalló Máté Attila Május 1. utca 5.
Dusnoki Gergő Wesselényi utca 12.

Házasságkötések:
Molnár Jolán és Dusnoki József Attila
Soós Mária Erzsébet és Viszlóczi József
Pásztor Zsuzsanna Ágnes és Lukács József
Béres Márta és Ecseri István
Sleisz Éva és Lázár Krisztián Zsolt
Bene Mária és Réti László
Koncz Tímea és Dobó Róbert

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk!
Halálesetek:

Simon Zoltán Balázs (37 éves)
 Móricz Zsigmond utca 9/a.
Medveczki Imréné Minich Teréz (79 éves)
 Vadász utca 27.
Beliczai József (75 éves) Széchenyi utca 25.
Solymosköviné Magyaros Márta (65 éves)
 Csata utca 6.
Kozjár Józsefné Kiss Magdolna (84 éves)
 Buda utca 20.
Szmolicza Károlyné Beliczai Erzsébet (54 éves) 
 Nap utca 9.
Szentiványi Gyula Vilmos (70 éves)

 Templom utca 34.
A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Csóry Józsefné, Abdelhamid Mohamedné, anyakönyvvezetők

Hétközi és hétvégi összevont ügyeletek
December 

01.  Dr. Horváth Anna
02.  Dr. Kürti József
03.  Dr. Eszlári Egon
04.  Dr. Tordai Gábor
05. Dr. Kürti József
06–07.  Dr. Horváth Anna
08. Dr. Kürti József
09.  Dr. Kürti József
10.  Dr. Eszlári Egon
11. Dr. Tordai Gábor
12. Dr. Eszlári Egon
13–14. Dr. Tordai Gábor
15. Dr. Kürti József
16. Dr. Kürti József
17. Dr. Eszlári Egon
18. Dr. Tordai Gábor
19. Dr. Horváth Anna
20–21. Dr. Eszlári Egon
22. Dr. Kürti József
23. Dr. Kürti József
24. Dr. Eszlári Egon
25. Dr. Eszlári Egon
26. 1800-ig Dr. Eszlári Egon
26. 1800-tól Dr. Tordai Gábor
27–28. Dr. Tordai Gábor
29. Dr. Kürti József
30. Dr. Kürti József
31. Dr. Horváth Anna

2009. január 
01. Dr. Horváth Anna
02. 1800-ig Dr. Horváth Anna
02. 1800-tól Dr. Kürti József
03–04. Dr. Kürti József
05. Dr. Eszlári Egon
06. Dr. Kürti József
07. Dr. Eszlári Egon
08. Dr. Tordai Gábor
09. Dr. Horváth Anna
10–11. Dr. Eszlári Egon

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
A hétközi ügyelet 1530-kor kezdődik és másnap reggel 730-ig 
tart, pénteken 1200-kor kezdődik és szombat reggel 730-ig tart. 
A hétvégi ügyelet szombat 730-tól hétfő 730-ig tart.
Hétközi, hétvégi ügyelet telefonszáma: 70/387-2685
Délutáni rendelés a mindenkori ügyeletes rendelőjében 1630 és 
1730 óra között.
A mentõk ingyenes hívószáma: 104. Segélyhívószám: 112.
Gyógyszertárak nyitvatartása szombat-vasárnap:
EZÜSTKEHELY Patika: páros héten 8–12-ig.
LIGET Patika: páratlan héten 8–12-ig.

Köszönetnyilvánítás:
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága fiunk, Simon Zol-
tán Balázs temetésén részt vettek, mély gyászunkban együttérzé-
süket fejezték ki, sírjára koszorúkat, virágokat helyeztek.

Szülei, felesége Trixi, és drága gyermeke Netty.

Állatorvosi ügyelet 2008 decemberben 
XII. 6–7.  Dr. Rédling Tibor 
 Kistarcsa, Váci M. u. 2. 30/966-8415
XII. 13–14. Dr. Békési Béla 
 Pécel, Szemere P. u. 17. 30/954-9684
XII. 20–21. Dr. Horváth Bánk 
 Kerepes, Szabadság u. 65. 30/221-7723
XII. 25–26. Dr. Csizmadi Sándor
XII. 27–28. Kistarcsa, Malom u. 2. 30/951-8590
2009. Dr. Korvin László
I. 1–2.  30/743-7973
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Damjanich Bál

Iskolánk hagyományainak megfelelően rendeztük meg az idei tanévben is a szülők-nevelők bálját. Már hónapokkal 
ezelőtt elkezdtük a készülődést: a táncosok naponta próbáltak, a kreatív ötletekkel rendelkező kollégák készítették a 
Tornacsarnok dekorációit. 

Az estet Koháry Orsolya igazgatónő köszöntője nyitotta meg. Ezt követték a hangulatos és változatos táncok, melye-
ket iskolánk diákjai, tanárai és a Csata Táncegyüttes adtak elő. Az est fénypontja a végzős diákok tánca, a keringő volt. 
Vacsora után hamar megtelt a tánctér. A hangulatot a különleges koktélok is fokozták. Nem sokkal tizenegy óra után 
tombolasorsolás következett, amelyen értékes ajándékokat nyerhettek a szerencsések. Ezúton szeretnénk megköszönni 
mindazon felajánlásokat, melyeket szülők, vállalkozók tettek az itt tanuló gyermekek támogatására. A tavalyi bál be-
vételéből iskolánk udvarát szépítettük kerti bútorokkal. Ebben az évben az iskolarádió telepítésére fordítjuk a bevételt.

Hajnalig tartott a mulatság, reméljük, aki ott volt, jól érezte magát és megőriz bennünket emlékezetében jövő őszig, 
mikor ismét találkozhatunk a Damjanich Bálon.

Rakóczi Katalin

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

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

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


