
Isaszeg Önkormányzati tájékoztató
VII. évfolyam, 1. szám • 2008. január

Polgármester úr a közmeghallgatáson 2007-et a tervek 
évének, 2008-at az átmenet évének nevezte a már lát-
ható eredményekkel. A helyi kábeltelevízióban tett elő-
ször bejelentést az év – mondhatnám, e választási ciklus 
– első nagy eredményeiről.

Általában minden év végén–elején hallhatunk hiva-
talos nyilatkozatokat a különböző energia- és szolgál-
tatási áremelésekről, az ország helyzetéből adódó pénz-
ügyi nehézségek kapcsán, az önkormányzatokat sújtó 
rendelkezéseket is ismerjük, amelyek joggal elkomorít-
hatják tekintetünket. Mindezt Isaszegen ellensúlyozza 
több, a közeljövőben megvalósuló beruházás, fejlesztés, 
amely bizakodásra adhat okot. Így azt is elmondhatjuk: 
ez az év jól kezdődik!

– Kérem Polgármester urat, tájékoztassa a lakosságot 
először a körforgalom építésének és a főútvonal felújításá-
nak régen vágyott lehetőségéről. 

– A helyi tévében elmondottakról szívesen tájékozta-
tom a lakosságot az önkormányzati tájékoztató hasábjain 
is. Az ország 71 kiemelt projektje közé került az Isaszegen 
átmenő, Pécel – Gödöllő irányú főútvonal felújítása illetve 
a római katolikus templom előtti területen a körforgalmú 
csomópont kialakítása. Pontosan Isaszegen, a Pécel felő-
li vasúti átjárótól a Gödöllői Földhivatalig tervezik az út 
teljes felújítását. Külön öröm számunkra, hogy Isaszeg 
lakosainak régi vágya valósul meg a beruházással, amit 
a korábbi Képviselő-testület is szeretett volna, de pénz és 
a fenntartó megyei szervvel való megegyezés hiányában 
nem sikerült. Tudnunk kell, hogy csak a körforgalom ki-
alakítása 150–160 millió Ft-ba kerül, a teljes beruházás 

nagysága pedig közel 500 millió Ft az előzetes számítások 
szerint, amit teljes egészében az EU finanszíroz.

– Hogyan sikerült Isaszegnek bekerülnie a kiemelt pro-
jektek sorába?

– Egyaránt köszönhető két alpolgármester kollégám 
kapcsolatrendszerének és közreműködésének valamint 
személyes erőfeszítéseimnek. Ez az eredmény példája an-
nak, amikor különböző politikai nézetű emberek egy kö-
zös cél érdekében együtt tudnak működni.

– Mikorra várhatjuk a munkálatok elkezdését és befe-
jezését?

– Az általam ismert tervek szerint 2008 második felé-
ben kezdődnének a kivitelezési munkálatok, a várható be-
fejezés 2009 eleje. Szeretném azonban elmondani, hogy a 
munkák időtartama sok tényező függvénye. Elég, ha csak 
a pénzügyi finanszírozás esetleges nehézségeire – az EU-
pénzek átutalására – gondolunk, vagy a tervezés során fel-
merülő, előre nem látható problémákra. Az önkormányzat 
a maga részéről mindent elkövet a munkák mielőbbi sikeres 
befejezése érdekében. Azonban meg kell említenem, hogy a 
projekt teljes egészében állami beruházás, így gyakorlati-
lag kevés ráhatásunk van. Még egyszer alá szeretném húz-
ni, hogy Isaszeg lakosságának nem kerül pénzébe.

– Befolyásolja-e a várossá válással kapcsolatos döntés 
eredményét a beruházás megvalósulása?

– Nem, mert a várossá váláshoz ennek semmi köze. 
Isaszeg, egy „parkváros”, mind infrastrukturálisan, mind 
intézményhálózati szempontból, de leginkább a lélekszám 
szerint már rég város kellene, hogy legyen. Az új város ar-
culatának viszont nagyon jót tesz majd a szép, új körfor-
galmi csomópont és az újjáépített főútvonal. Ugyanakkor 
elsősorban az itt élők biztonságát és komfortérzetét nö-
veli a jobb minőségű, kátyúmentes út és a balesetveszélyt 
csökkentő körforgalom.

– Egyébként Hatvani Miklós miért tartja fontosnak, 
hogy Isaszeg város legyen?

– Az isaszegiek többsége már rég kisvárosi életet él, 
hisz maga az életforma változott meg az elmúlt 30 év-
ben. Arra gondolok, hogy amíg a régen itt élő emberek 
otthon a kertjükben növénytermesztéssel és állattartással 
foglalkoztak – egyfajta másodgazdaságként –, addig mára 
ez nagymértékben átalakult, hiszen a kertekből díszkertek 

Ez az év jól kEzdődik!

Boldog új évet, Isaszeg!
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lettek és a hasznonállatok is csak mutatóba maradtak. Az 
emberek gondolkodásmódja is gyökeresen átalakult, töb-
bek között annak köszönhetően, hogy az átlagos iskolai 
végzettségük is magasabb lett. Tehát, ha már városiasan 
élünk, használjuk ki a várossá válás előnyeit. Így példá-
ul, ha Isaszeg már ma város lenne, évente 38–40 millió 
forinttal többel gazdálkodhatna. Városként sokkal több 
pályázaton indulhatnánk. Egy példát kiemelve: a Főtér-
programban jelenleg nagyközségenként legfeljebb 90 mil-
lió Ft a támogatás, míg városként 1,5 milliárd Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyerhetünk majd. Sajnálom, 
hogy az előző ciklus vezetői nem tettek meg mindent an-
nak érdekében, hogy Isaszeg város legyen, így most eles-
hetünk ettől a lehetőségtől. Ezért mindent elkövetek, hogy 
valamilyen úton-módon a település mégiscsak részesüljön 
ebből a támogatási formából.

– Térjünk rá egy másik fontos témára, történetesen az 
előző ciklusban épült utak műszaki felülvizsgálatára, fel-
újítására, új útszakaszok építésére.

– Képviselő-társaim közül többen is kifogásolták a 
megépített utak műszaki állapotát már a választások 
előtt is, de akkoriban nem kezdődött el a vizsgálat. 2007 
első felében műszaki vizsgálatot rendeltünk meg a Buda-
pesti Műszaki Egyetem illetékes munkatársaitól, akiknek 
a  jegyzőkönyvéből egyértelműen beigazolódott, hogy az 
utak minősége nem megfelelő. Nem szeretném szaporíta-
ni a szót a paraméterek milyenségével, de mindenképpen 
fontosnak tartom, hogy Önök is tudják: a tárgyalások 

sikeres befejezésének a kulcsa az volt, hogy az Isaszeg 
útjaira hozott aszfalt mennyiségét kifogásoltuk a kivite-
lezőnél. Magyarul a probléma lényege az, hogy bár az 
előző önkormányzat 5 cm vastagságú aszfaltot fizetett 
ki, a valóságban csak 4 cm került beépítésre. Érthetetlen 
számomra, hogy az útépítés lebonyolításával és felügye-
letével megbízott önkormányzati tisztségviselő hogyan 
tudott átsiklani ekkora hiányosság felett. A mérési jegy-
zőkönyv alapján a kivitelező cég tulajdonosa elismerte ezt 
a tényállást, és ennek következtében meghosszabbítják a 
garanciális időt, valamint ez év április – májusában az ösz-
szes eddig keletkezett úthibát kijavítják. Ezen túlmenően 
a temető parkolójától a római katolikus parókiáig új asz-
faltos utat építenek. A temetőben a nemrég kialakításra 
került alsó temetkezési helyhez szintén aszfaltos utat 
készítenek. A PROFI üzletközpont és a benzinkút közöt-
ti területet új aszfaltszőnyeggel látják el. Úgy gondolom, 
hogy ezek mind eredmények, amelyek a lakosság örömét 
és hasznát fogják szolgálni amellett, hogy többletkiadást 
nem jelentenek az önkormányzat számára. Reményeim 
szerint az elkövetkező időben többször tudok majd beszá-
molni hasonló örömteli hírekről, eredményekről Isaszeg 
lakóinak.

– Úgy tűnik, beérik lassan az eddigi sok-sok munka, 
erőfeszítés gyümölcse. Köszönöm a beszélgetést, és további 
eredményeket kívánok mindannyiunk érdekében!

Dr. Székelyné Opre Mária

Rossz szellem a palackból
Nagyközségünk lakossága megkönnyebbüléssel vette tudomásul, hogy az önkormányzati választások lezárultával vége 
szakadt egymás becsmérlésének, úgy a testületi munkában, mint egyes helyi sajtótermékek hasábjain. Reméltük, hogy 
egyszer és mindenkorra. Tévedtünk: „kísértet” járja be újra Isaszeget, a rágalmazás, a becsmérlés kísértete. Bízunk benne, 
hogy megjelenése egyszeri volt csupán, és – kellő visszhang híján – mielőbb visszabújik a „palackjába”.

Mi Isaszeget építjük, míg mások rombolják, és itt most nem csak fizikai értelemben gondolom az építést. Nekünk 
az a feladatunk – többek között –, hogy a helyi közéletet, ezen belül a politikai párbeszédet kulturált mederben tartsuk.  
Ez egy éven keresztül sikerült is, de most a nyugodt, békés hangulatba csúnyán belepiszkított az a kiadvány, amelyet az 
egyébként többnyire csak a négyévenkénti kampányban felbukkanó Isaszegi Polgári Kör adott ki. Különösen tapintatlan 
cselekedet volt ez Advent idején, Karácsony közeledtével, amikor minden jóérzésű ember szeretettel és békességgel közelít 
másokhoz. 

Az a véleményem, hogy e fércmű szerzője ordas, alantas gondolataival, alpári stílusával saját magáról illetve az 
általa képviselt társaságról állított ki bizonyítványt. Úgy gondolom, ép elméjű ember ilyet nem gondol és nem ír le.  
A személyemet ért rágalmakat és becsületsértő megjegyzéseket magánemberként bizonyára megtorolnám, de mint Isa-
szeg választott vezetője, megbocsátok e beteges lelkületű névtelennek. Igen, ez a véleményem, mivel csak találgatni tu-
dunk, hogy ki a szerző, hiszen a nevét nem vállalta, így bizonyára egy sérült, deformált jellemű polgártársunk ünnep-
rontásával állunk szemben.

Azért, amiért Karácsony előtt néhány nappal ilyen közhangulatot teremtett, Isaszeg lakosságától és az érintett kép-
viselőtársaimtól én kérek elnézést helyette. Ismét hangsúlyozom: mi építjük Isaszeget, mások pedig – többek között „lelki 
kútmérgezéssel” – rombolják. Részemről az ügy lezárult, a továbbiakban nem kívánok vele foglalkozni.

Hatvani Miklós, polgármester
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Az év utolsó képviselő–testületi ülésén néhány fontos 
döntés született:
• A Képviselő-testület kinyilatkoztatta azon szándékát, 

miszerint 2008. január 1-től tovább kívánja működ-
tetni az Isaszegi Falumúzeumot, és az ott található 
gyűjteményt átveszi. Egy fő további alkalmazását vál-
lalja. A kiállítóhely szakmai felügyeletét a Pest Megyei 
Múzeumok Igazgatósága látja el. Egyben felhatalmaz-
ta a Polgármestert, kezdje meg a tárgyalást Pest Megye 
Önkormányzatával a Falumúzeum térítésmentes tu-
lajdonjogának rendezése ügyében, és kezdeményezzen 
együttműködési megállapodást az Isaszegi Múzeum-
barátok Körével. 

A képviselők a hatályban lévő rendeletek nagy részét módosították 2008. január 1-i hatállyal. Ahol a határidő 
eltér ettől, jelezzük.
• Módosította a Testület az iparűzési adót az alábbiak szerint: „Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén a napi 

átalány összege: Piaci, vásározó kiskereskedelmet folytat, napi adóátalány összege 1 000 Ft. Építőipari tevékenységet foly-
tat illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékeny-
ség időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot, a napi adóátalány összege 3 000 Ft.”

• A helyi autóbuszközlekedés díjának megállapításáról és az utazási feltételek helyi szabályozásáról szóló ren-
delet az alábbiak szerint módosul 2008. január 21-től: „A menetrend szerinti helyi autóbuszjárat helyi menetdíjai: 
szakaszjegy: 150 Ft, teljes árú bérlet: 2850 Ft, tanuló és nyugdíjas bérlet: 870 Ft.”

• A csatornadíj megállapításáról szóló rendelet a következőképpen módosul: „Isaszeg Nagyközség területén a közüle-
tek és a lakosság által fizetett csatornadíj egységesen: 204 Ft/m3 + 20% áFa. A szennyvízürítés (szippantott szennyvíz)  
díja 500 Ft + ÁFA Ft/m3 hatályát veszti.”

• A közüzemi ivóvízért fizetendő díjról szóló rendelet módosítása a következőképpen változott: „Isaszeg 
Nagyközség területén a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz közületek és a lakosság által fizetett díja egységesen:  
208 Ft/m3 + 20% áFA. A vízszolgáltatás alapdíja 1 db vízmérővel felszerelt vízbekötésre: 235 Ft/hó + 20% áFA.”

• A hulladékgazdálkodásról szóló rendeletet az alábbiak szerint módosítja: „Isaszegen állandó jelleggel tartózkodó 
lakos számára

 · 110 és 120 l-es edények egyszeri ürítési díja: 288 Ft + áFa;
 · 60 l-es edény egyszeri ürítési díja: 226 Ft + áFa;
 · 240 l-es edény egyszeri ürítési díja: 437 Ft + áFa;
 · Külterületi ingatlanok egyszeri ürítési díja: 226 Ft + áFa;
 · a zsák ára: 205 Ft/db + áFa.”
 Az ingatlant idényjelleggel (áprilistól szeptemberig) használó lakos számára heti egyszeri ürítés díja: 275 Ft +  

áFA, a hulladék konténerekben gyűjtve. A korábbi 60 literes kukákat 18 ingatlanonként egy 1,1 m3-es konténer 
helyettesíti. Az év többi részében az ingatlanról szemétszállítás nem történik. Amennyiben az ingatlantulajdonos 
vagy -használó tárolóedény vagy zsák kihelyezésével utal a közszolgáltatás igénybevételi szándékára, a fizetési 
kötelezettség az állandó lakóingatlan tulajdonosára előírt fizetési kötelezettséggel azonossá válik.

• Az építményadóról szóló rendeletet az alábbiak szerint módosította a Testület: „Az adó mértéke a jövedelemszerző 
tevékenység célra szolgáló üzlet, műhely, iroda, raktárépület, épületrészek után 360 Ft/m2/év. Pihenésre, mezőgazdasági 
célra szolgáló zártkerti épület, építmény után 400 Ft/m2/év.”

• A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosításáról: „A kommunális adó évi mértéke 9 000 Ft, 
kivéve a külterületi lakott helyeken Ilkamajorban és Szentgyörgypusztán, ahol az adó évi mértéke 4 500 Ft.”  

• A mezőőri szolgálatról szóló rendelet a következők szerint módosult: „Mezőőri járulék fizetésére kötelezett, aki a 
község külterületén termőföld-tulajdonnal rendelkezik, a termőföld nagyságának arányában, minden megkezdett ha terü-
let után 100 Ft/hónap.”

• Új adónemet vezetett be a Képviselő-testület. Az idegenforgalmi adóról szóló 31/2007. (XII. 7.) számú rendelet 
részletesen szabályozza, hogy kiket milyen formában kötelez adó megfizetésére, aki nem állandó lakosként leg-
alább egy vendégéjszakát tölt Isaszegen.

• A Képviselő-testület a KEOP-2007-1.2.0. kódszámú, 
„szennyvízelvezetés és -tisztítás” című pályázat benyúj-
tásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány át-
dolgozására kiírt és lefolytatott eljárást eredményesnek 
nyilvánítja, nyertesének a Mélyépterv Komplex Mér-
nöki Zrt.-t (1012 Bp., Várfok u. 14.) hirdeti ki. 

• A Képviselő-testület a KEOP-2007-1.2.0. kódszámú, 
„szennyvízelvezetés és -tisztítás” című pályázat kereté-
ben „az isaszegi szennyvíztisztító telep bővítésére készíten-
dő pályázat írása és pályázatnyerés esetén a közbeszerzés 
lebonyolítása” tárgyában lefolytatott egyszerű közbe-
szerzési eljárás győztesének a GEKKO Kft.-t (1124 Bp., 
Apor Vilmos tér 11.) hirdeti ki.

HÍRadÁs
A Képviselő-testület 2007. decemberben megtartott üléseirôl

A rendeletek megtekinthetők a Polgármesteri Hivatalban, a Jókai Mór Nagyközségi Könyvtárban és a www.
isaszeg.hu weboldalon.

Szilárdi László, az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke 



�

Országos kitüntetésben részesült  
az isaszegi Múzeumbarátok köre

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium ren-
deletével alapított Kós Károly Díj a települési értékvédelem, 
környezetszépítés valamint hagyományápolás területén 
végzett kiemelkedő, eredményes munkáért adható kitün-
tetés. Minden évben három személy kapja egyéni, és há-
rom szervezet vagy csoport közösségi munkájáért. 

A díj adományozására – más javára, kellő megalapo-
zottsággal – bármely magyar állampolgár vagy magyar-
országi intézmény, illetve szervezet javaslatot tehet. Így 
került sor az ősz folyamán arra hogy – Everling Róbert 
alpolgármester kezdeményezésére – az isaszegi Képviselő-
testület javasolta e díjra való felterjesztésre Szmolicza Jó-
zsef múzeumvezetőt illetve a Múzeumbarátok Körét eddigi 
tevékenységükért, Isaszegért végzett eredményes, áldoza-
tos munkájuk elismeréseként. A felterjesztést Dr. Székely-
né Opre Mária készítette el.

A 2007. évben kiadható Kós Károly Díjakra egyéni ka-
tegóriában 18, közösségi kategóriában 8 javaslat érkezett 
be. A beérkezett javaslatokat a Kós Károly Díj Bizottság ér-
tékelte. A Kós Károly Díj Bizottság tagjai neves személyisé-
gek, többek között Ráday Mihály, a Budapesti Városvédő 
Egyesület alapítója, elnöke.

Ebben az évben az a megtiszteltetés ért bennünket, 
hogy a nyolc jelölt csoportból a három díjazott között 
szerepelt az Isaszegi Múzeumbarátok Köre is. Szatmáry 
Zoltán elnök és Szmolicza József titkár kaptak meghívást 
a díj átvételére. 

A díj átadása Kós Károly születésének évfordulójához 
kapcsolódik. Idén december 14-én, a Duna Palota Széche-
nyi termében került sor az ünnepélyes alkalomra. Bajnai 

Mi lesz veled, Falumúzeum?
Ezt a kérdést jó néhány ember feltette az elmúlt hónap so-
rán. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése ugyanis 
az ország jelenlegi pénzügyi helyzetéből adódóan a megyé-
ben működő kisebb múzeumokat és helytörténeti gyűjte-
ményeket nem tudja tovább üzemeltetni.

Isaszeg történelmi emlékhely. Minden évben kirándulók 
ezrei keresik fel a községben az 1848–49-es szabadságharc 
emlékhelyeit. Falumúzeumunk, melyet Szatmári Zoltán 
alapított, októberben volt 40 éves. Az épületet, melyben a 
gyűjtemény helyet kapott, a község lakói közadakozásból, 
kezük munkájával építették fel. A múzeum a község értéke, 
amelyet mindenképpen meg kell menteni. A Képviselő-tes-
tület ezért úgy döntött, hogy 2008. január 1-jétől vállalja 
a múzeum további fenntartását, bár ez  többletterhet ró az 
önkormányzatra. A Falumúzeum tehát tovább működik, 
várja a látogatókat, az érdeklődőket, és az eddigieknél is 
jobban számít az adakozókra, a segíteni vágyókra!

Kovácsné Halomházi Zsuzsanna,  
Múzeumbarátok Köre tag
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Gordon önkormányzati és 
területfejlesztési miniszter 
és Szaló Péter szakállamtit-
kár adták át a díjakat, a Kós 
Károly emlékplakettet, az 
arról szóló oklevelet és az 
552 000 Ft pénzjutalmat. 

Méltatásukban elmond-
ták: „A díjazott egyesület 
közel negyven éve folyamato-
san működik, kezdeményező 
és példamutató szerepet tölt 
be Isaszeg község társadalmi 
életében. Tevékenységük magába foglalja a települési értékvéde-
lemtől a történelmi hagyományok – és az ezzel összefüggő len-
gyel – magyar kapcsolatok – ápolásán át a közösségi élet és az 
önkéntes munka szervezését, jeles példát mutatva mindezzel a 
felnövekvő generációnak és embertársainknak.”

Ezúton tolmácsoljuk gratulációnkat, és kívánunk az 
egyesület minden tagjának további munkájukhoz össze-
fogást, kitartást, lelkesedést és jó egészséget!

Dr. Székelyné Opre Mária, oktatási referens
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a Cigány Kisebbségi Önkormányzat hírei
Sikeresen bonyolítottuk le december 9-én a Roma Mikulás és 
Karácsony összevont ünnepséget. Igaz, nem nyert az erre a cél-
ra írt pályázat, de egy-két dolgot kivéve majdnem minden úgy 
alakult, mintha nyertünk volna. Kaptunk ruhákat, ajándék-
tárgyakat, pénzbeli segítséget, és az utolsó pillanatban gyü-
mölcsöt és édességet is, amit szintén karácsonyi ajándéknak 
tartunk. Bánszkyné Varga Judit hozzásegített egy olyan em-
berhez, aki a cigány betlehemest tanította be  az isaszegi cigány 

származású gyerekeknek. 
Nagy sikere volt az előadá-
suknak. Úgy érezzük, egy 
új út nyílt meg gyerekeink 
előtt, ha ez így folytatód-
hat. Szeretnénk összehozni 
Isaszegen egy cigány tánc-
együttest. A cél adott, a 
tervezés és a kivitelezés 

időszaka az új év feladata. Hálásan köszönünk minden segít-
séget: a Dózsa György Művelődési Otthon igazgatónőjének és 
munkatársainak, Varga Jánosnénak, Karácsony Gábor úrnak, 
a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Művelődési és Sport Bizott-
ságának, a Damjanich János Általános Iskola tanárainak, az 
Iasaszegi Nővédelmi Szervezetnek.

2007. december 13. napján tették le azok az isaszegi la-
kosok a szakács vizsgát, akik a Lépj egyet program kereté-
ben nyertek pályázatot arra vonatkozólag, hogy szakmájuk 
legyen. A sikeres vizsga letétele után egy havi minimálbért 
biztosít a program. A tanfolyam pedig teljesen ingyenes volt 
a számukra. OKJ-s bizonyítványt kaptak. Reméljük az állam 
ebben az évben is kínál ilyen lehetőségeket számunkra.

Egészségben, sikerekben gazdag BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁ-
NUNK mindenkinek a 2008-as évben!

Váradi Attiláné, kisebbségi képviselő

Nyílt levél a MaGYaR HONVÉDSÉG  
CIVIL-KaTONaI EGYÜTTMŰKÖDÉSI  
ÉS LÉLEKTaNI MŰVELETI KÖZPONTTÓL

Tisztelt Polgármester Úr!

Engedje meg, hogy kifejezzem köszönetemet 
azért a számunkra felbecsülhetetlen segítségért, 
melyet Isaszeg lakossága – köztük Ön személye-
sen – nyújtott a Magyar Honvédség Civil-Katonai 
Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ 
(MH CKELMK) számára azzal, hogy az alakulat 
által 2007. október 24–25-én rendezett NATO 
akkreditált CIMIC tanfolyam zárógyakorlatának 
lebonyolítását Isaszegen lehetővé tette.

(…) Még egyszer szeretnék köszönetet mon-
dani minden isaszegi polgárnak a gyakorlathoz 
való pozitív hozzáállásáért.

Budapest, 2007. decemberében

Tisztelettel: 
Boldizsár Gábor alezredes,
központparancsnok

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. február 4-én 18 órakor. 
Helyszín: Isaszeg, Mûvelôdési Otthon.

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

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

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

Mindenkor és mindenhol az Önök szolgálatában!
Gödöllô, Vasútállomás

Hétfôtôl csütörtökig: 8–16 óráig, pénteken: 8–13 óráig. 
Telefon: 28/413-866, 30/977-8800 • Iskolavezetô: Homoki László

Jármûkezelési vizsga Gödöllôn, elméleti és forgalmi vizsga Vácon!

Madáretetőket kaptunk

Az előző számunkban adtunk hírt a Damjanich János Ál-
talános Iskola által szervezett madáretető-készítő verseny-
ről. A gyerekek elhelyezték községünk különböző pontjain 
a madáretetôket, így a Polgármesteri Hivatalban is az ott 
dolgozókra bízva a madarak téli etetését. Haczku Nikolett, 
Gyurik Szilvia és Kasuba Vivien adták át Polgármester úr-
nak a remekműveket.

az őstermelőknek is kell adószám
A 2008. január 1-jével hatályba lépő új ÁFA-törvény 
kimondja, hogy adóköteles tevékenységet csak adó-
számmal rendelkező adóalany folytathat. Ezért azok-
nak az őstermelőknek is regisztráltatniuk kell magu-
kat az APEH-nál, akik eddig még nem rendelkeztek 
adószámmal. Fontos változás, hogy minden – ellenér-
ték fejében teljesített – mezőgazdasági értékesítést illet-
ve szolgáltatásnyújtást a törvény által előírt bizony-
lattal kell kísérni, tehát az 500 000 Ft-os értékesítésig 
számított bevétel utáni bizonylatkiállítási mentesség 
megszűnik. A magánszemélyek részére történő érté-
kesítések során is nyugtát illetve számlát kell kiállítani 
minden esetben (például a piacon és a háztól való ér-
tékesítésnél is). 

Részletes tájékoztatás a www.apeh.hu honlapon.
APEH sajtóközlemény
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a dózsa György Művelődési Otthon programja
Tervezett programkínálat:
Január 12. 18.00: Keresztút Oratórium – Kedves Gyula, Pin-

tér Géza, Madlena Gyula – 1000 év történelme az állam-
alapítástól a rendszerváltásig. Minden 100 év kiemelkedő 
személyiségeinek bemutatása. A belépés ingyenes.

 19.00: Megemlékezés a Don kanyarban elesett hősökre 
– A rendszerváltás óta Isaszegen történelmi megemlé-
kezéssel adózunk a Don kanyarban elesett magyar ka-
tonák emlékének az I–II. világháborús emlékműnél.

Január 7.: Indul a Baba-mama klub, havonta meglepetés 
vendég: jan. 14-én Dr. Mészáros Zsuzsanna fogorvos

Rendezvények, melyeknek helyet adunk:
Január 18.: Előadás a szociális népszavazás kérdéseiről a 

Fidelitas szervezésében.
Január 19.: Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének vezető-

ségválasztó közgyűlése.
Január 25.: Damjanich J. Általános Iskola farsangi bálja.
Szolgáltatások:
Január 7. 18.00: KRESZ-tanfolyam: jelentkezés és tájékoz-

tatás!
Keddenként 10.00 órától 12.00 óráig és csütörtökönként 
18.00 órától 20.00 óráig T-kábel ügyfélszolgálat.
Kiállítások:
Kiállítás a Don kanyarban elesett hősök emlékére.
Februári előzetes:
Február 2. 08.00–12.00: Babaruha börze. Jelentkezés:  

Laci Anna (20/391-6683).
Február 11. 18.00: Iskolába készülünk – a község általános 

iskoláinak bemutatkozása óvodás korú gyermekeknek 
és szüleiknek az iskolaválasztás megkönnyítése céljából.

Február 16. 15.00: Farsangi játszóház kézműves foglal-
kozással.

 18.00–22.00: Tini-buli.
Új tanfolyamok, melyekre szeretettel várjuk az ér-
deklődőket:
• Társastánc tanfolyam felnőtteknek csütörtökönként 

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

• Gyöngyfűzés.
• Baba-mama klub.
• Zene-bölcsi (6 hónapostól 3 éves korig) Orosz Csaba 

zenetanárral, keddenként 10 órától.

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

A programok változtatásának jogát fenntartjuk!

isaszegi jó levegő
Isaszegen jó a levegő, híresen jó, hiszen a tüdőbeteg Tóth 
Árpád is Isaszegen keresett gyógyulást egykor.

Egyes hírek szerint ez annak köszönhető, hogy Isa-
szeg olyan légcsatorna vonalában helyezkedik el, amely a 
Tátrából szállítja nekünk a levegőt. Hogy így van-e vagy 
sem, nem tudható, ezt valószínűleg komoly vizsgálatok-
kal kellene bizonyítani, azt viszont biztosan állíthatjuk, 
hogy valóban kitűnő levegő van nálunk. A települést kör-
bevevő erdők gondoskodnak az éltető oxigéndús levegőről, 
ahogy mondani szokták, szinte harapni lehet.

Ezt az állapotot azonban az utóbbi időben egyre több 
veszély fenyegeti. A dombokkal övezett településen az 
őszi-téli ködös időszakokban koncentrálódik az itt ke-
letkező légszennyezés. Azokon a napokon, amikor en-
gedélyezett a kerti növények és a lomb égetése és nincs 
légmozgás, szinte elviselhetetlen füst telepszik Isaszegre. 
Ennek nagyon komoly egészségkárosító következményei 
lehetnek. Minél kevesebb hulladékot kellene elégetni, in-
kább komposztálni vagy az intézményes szemétszállítás 
során biztosított tavaszi és őszi lomtalanítás alkalmával 
elszállíttatni. 

Van egy másik veszélyes jelenség is. Az elmúlt néhány 
évben negyven forintról száz forintra emelkedett a föld-
gáz ára, így jelentősen megnőttek a téli fűtési költségek a 
gázzal fűtő háztartások számára. Egyre több háztartás-
ban térnek vissza a hagyományos tüzelőanyagokkal tör-
ténő fűtésre, ám a hagyományos fűtőanyagok (szén és fa) 
ára is jelentősen megdrágult. Ez olyan tárgyak eltüzelését 
is magával hozhatja, aminek következtében kifejezetten 
egészségkárosító, veszélyes anyagok kerülnek a levegőbe. 
Egyre gyakrabban érezhető, hogy bűzös, fojtogató füst 
száll ki a kéményekből, ami a különböző csomagolóanya-
gok, műanyagok elégetéséből származik. Köztudomású, 
hogy a műanyag doboz, zacskó, szatyor nehezen elbomló 
anyagokat tartalmaz, elégetésükkor pedig súlyos rákkeltő 
anyagok keletkeznek. Törvény és önkormányzati rendelet 
is tiltja és bünteti ezek elégetését. 

A törvények betartása a szakhatóságokra és a polgár-
mesteri hivatalra is kötelezettséget ró. A kialakult hely-
zet arra kényszeríti a hatóságokat, hogy gyakrabban és 
rendszeresen tartsanak ellenőrzéseket. Ebben az esetben a 
legfontosabb nem a büntetés, hanem a felelős állampolgári 
magatartás elérése a cél. A levegőbe kerülő veszélyes anya-
gokat ugyanis mindenki beszívja, így mindannyian áldo-
zatai lehetünk ennek a felelőtlen emberi cselekedetnek.

Figyeljünk fel erre a veszélyes jelenségre, óvjuk az itt 
élő emberek egészségét és Isaszeg jó levegőjét!

Pénzes János, alpolgármester

köszönEtnyilvÁnÍtÁs
Férjem, Tarjáni Tibor nevében köszönetemet fejezem ki 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság minden tagjának a 
karácsonyra részére eljuttatott természetbeni ellátásért. 
Nagyon kedves figyelmesség volt ez az Önök részéről, 
amely rendkívüli örömet okozott neki.

Tarjáni Tiborné – a férje nevében is

FElHÍvÁs
Felhívjuk az Isaszegen működő civil szervezetek, egye-
sületek, alapítványok figyelmét, hogy adataikat közöl-
jék az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság vezetőjé-
vel – Szilárdi Lászlóval (e-mail: lszilardi@freemail.hu) 
–, hogy a következő Önkormányzati tájékoztatóban, 
illetve az Isaszeg honlapon megjelentethessük.
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HELYBEN ISASZEGEN

AUTÓS ISKOLA
Korrekt elméleti és gyakorlati képzéssel

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

Január 24-én (csütörtökön)
a Damjanich J. Ált. Iskolában 

17.00 órai kezdettel!
(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.

www.bagband.hu

T

Az Bag Band Bt.AKKREDITÁLT

Nyilv. szám: 13-0386-04 Akkr. lajstromszám: 1245

anyakönyvi hírek
a 2007. 11. 15–2007. 12. 15. közötti időszak eseményeiről

Születések:
Zsemle Fruzsina Kossuth Lajos utca 160.
Szabó Alexa Mikszáth Kálmán utca 20.
Ozsváth Zsombor Tompa Mihály utca 17.
Forgács Laura Anna Alkotmány utca 48.
Kiszel István Klapka utca 1/b
Molnár Dzsenifer Csillag utca 7.
Gyorai Panni Erkel Ferenc utca 27.
Szamosvölgyi Előd Tompa Mihály utca 11.
Fejes Bálint Csanád Bartók Béla utca 13/a

Házasságkötések:
Az eltelt időszakban Isaszegen nem kötöttek házasságot.

Halálesetek:
Kanalasné Sárközi Borbála (41 éves)
 Felsőerdősor utca 5.
Veszelik József (74 éves) Belsőmajori utca 57.
Tihon Istvánné Futó Julianna (78 éves)
 Jókai utca 3.
Rácz Norbert (26 éves) Aulich utca 8/c
Albert Ferencné Sipos Magdolna (60 éves) 
 Damjanich utca 5.
Tihon Veronika (92 éves)  Dózsa György utca 15.
Valachi László (74 éves)  Kinizsi Pál utca 3/a
Marton Szabolcs (60 éves)  Erdő utca 27.

A családok gyászában részvéttel osztozunk!

Csóry Józsefné, anyakönyvvezető
Köszönetnyilvánítások:
 Köszönetet mondunk mindenkinek, aki Marton Szabolcs 

házastársamat, édesapánkat, utolsó földi útján elkísérte, 
sírjára virágot helyezett, a család gyászában osztozott.

Édesanyja, felesége és gyermekei
 
 Ezúton mondunk köszönetet minden kedves barátnak, is-

merősnek, akik férjemet, Velkei Józsefet elkísérték utolsó 
földi útjára, sírjára a tisztelet virágait elhelyezték, a csa-
lád gyászában osztoztak. Felesége és fiai

Hétközi és hétvégi összevont ügyeletek
2008. január 

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

2008. február 
01.  Dr. Eszlári Egon
02–03. Dr. Horváth Anna

Dr. Eszlári Egon: Hunyadi u. 19. Telefon: 493-288 
Dr. Horváth Anna: Botond u. 7. Telefon: 493-250
Dr. Tordai Gábor: Aulich u. 3. Telefon: 493-302
Dr. Kürti József: Csata u. 2. Telefon: 495-238
Dr. Kürti Orsolya: Csata u. 2.Telefon: 495-238
A KÖzPONTI TELEFONSzáM: 06-70/387-2685

A hétközi ügyelet 1530-tól kezdõdik, péntekenként pedig 
1200-tõl. Délutáni rendelés a mindenkori ügyeletes rende-
lõjében 1630–1730-ig.

EzÜSTKEHELY Patika: páros héten 8–12-ig ügyelet.
LIGET Patika: páratlan héten 8–12-ig ügyelet.

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

A mentõk ingyenes hívószáma: 104.
A PéCELI RENDôRôRS TELEFONSZÁMA: 
28/452-760, 70/522-6517.
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kOnCERt advEnt idEjén
Igazán kellemes élményben volt részük azoknak, akik de-
cember 8-án délután a Dózsa György Művelődési Otthon 
nagytermében vendégeskedtek. A Gaudium Carminis Ka-
marakórus tartotta szokásos karácsonyváró hangverse-
nyét, melyre – szintén hagyomány – vendégművészeket 
is hívott. A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény tanárai és tanulói is szere-
peltek. Felváltva léptek fel: a vendéglátó Carminis Kórus, 
a vendég iskola hangszeres növendékei, akik duóztak a ta-
náraikkal és énekelt az iskola nagykórusa.

 A karácsonyi énekek hangulatát trombita-, furulya-, 
zongora- és fuvolaszó tette még színesebbé. A családias 
hangulatot fokozta Surmann Mária – a Carminis Kórus 
vezetőjének – leleményes műsorvezetése: bevonta az egyes 
műsorszámokba a hallgatókat, elsősorban a gyerekeket.  
A jó hangulatú koncertet – a közönséget is bevonva – kö-
zösen énekelt karácsonyi dallamok zárták.

  Öröm volt látni és hallani a sok tehetséges felnőttet és 
gyermeket, de ami méginkább boldoggá tett, hogy több, a 
gyermekkórusban éneklő tanulónak az édesanyja a Car-
minis Kórusban énekel. Van példa! Lesz utánpótlás!

Tűz Anita, ének-zene tanárnő

A Klapka György Álta-
lános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási  
Intézmény gyermekkó-
rusa idén is megtartotta 
karácsonyi koncertjét  
a Szent István római 
katolikus templomban. 

Falukarácsony a Mûvelôdési Otthonban

�
Gondolt-e ön arra…?

Minden adófizető polgár tudja, hogy adója egy százalékát 
különböző civil szervezeteknek, újabb egy százalékát pe-
dig valamelyik egyháznak ajánlhatja fel. Van, aki kicsiny 
összegnek tartja, ezért nem foglalkozik vele, ily módon az 
államkasszának ajándékozza. Van, aki állatmenhelyek-
nek, beteg gyermekeknek, vagy egyéb alapítványoknak 
ajánlja fel. Akárhogy is tesz, nem mindig tudja, valójában 
mire költik az általa felajánlott pénzt.

De gondolt-e Ön arra, hogy a saját lakóhelyén is sok-
féle alapítvány létezik? Gondolt-e arra, hogy ha bármelyik 
isaszegi alapítványnak ajánlja fel adója egy százalékát, ak-
kor az a településen marad, a falu javát szolgálja? 

Isaszegen körülbelül háromezer aktív, tehát adófizető 
dolgozó él. Ha csak ötezer forinttal számolunk, (bár ez 
az összeg valójában nagyobb), akkor ez évi tizenötmillió 
forintot jelent! Ennyi pénz maradna a községben, vagyis 
végeredményben ez az összeg itt maradna Önöknek, s lát-
hatnák azt is, mire fordítják. Gondoljon erre, ha adója egy 
százalékának sorsáról dönt.

Kovácsné Halomházi Zsuzsanna


