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Észrevételeiket, javaslataikat, írasaikat várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail címre. Kérjük, hogy amennyiben írást szeretnének megjelentetni lapunkban, ezt elôzetesen,  
minden hónap 10-éig jelezzék részünkre. Szerkesztôségünk a lap terjedelmi korlátai miatt fenntartja a jogot a cikkek tartalmi változtatás nélküli rövidítésére. 

Támogassa adójának egy százalékával
Kérjük, támogassa adójának egy százalékával az Isaszegen működő egyesületek, alapítványok, közalapítványok működését, mivel 
azok tevékenységükkel városunk érdekeit szolgálják. Támogatásukat előre is köszönjük.

Isaszegi Sportegyesület 19831387-1-13

„100 éves iskola” Alapítvány 18708088-1-13 

Együttműködés Isaszegért Egyesület 18701115-1-13

Gyermekekért Oktatási-Nevelési Alapítvány 
 18670505-1-13 

Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány  
 18713611-1-13 

Nyugdíjasok a Nyugdíjasokért Alapítvány  
 10118304-2-13 

Polgárőrség Bűnmegelőzési  
és Önvédelmi Egyesület  18681244-1-13 

Sebi GYM SE  18724343-1-13 

Isaszeg Sportjáért Alapítvány  18667132-1-13 

Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány 
 18660991-1-13 

Isaszeg Környezetvédelméért és Természet-
védelméért Közalapítvány  18664847-2-13 

Isaszegi Múzeumbarátok Köre  19184740-1-13

Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  18702800-1-13 

Isaszegi Gábor Dénes  
Számítástechnikai és Informatikai  
Oktatóközpont Alapítvány  18668281-2-13

Isaszegi Jókai Mór Városi Könyvtár  16796342-1-13 

Isaszeg Természetbarát Klub  18723263-1-13 

Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért  
Közalapítvány  18681701-1-13 

Isaszegi Szent Márton Lovas  
Hagyományőrző Egyesület  18705432-1-13 

Vállalkozók Isaszegi Egyesülete  19182171-1-13 

Hadak Útja Lovas Sportegyesület  18703966-1-13 

PARK Horgász Egyesület  19025922-2-13

Mozdulj Velünk Egyesület 18334351-1-13

Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
 18398184-1-13

Isaszegi Szent Rita Alapítvány 18146262-1-13

Pályázati felhívás nyári karbantartási munkálatokra
Isaszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet intézményeinek nyári karbantartási munkáira.

Gázüzemű készülékek 
Javítása

1. Damjanich János Általános 
Iskola Sportcsarnok
– 1 db Höterm 60 gázkazán tisztítása, 

ellenőrzése, gáztömörség vizsgá
lata;

– 1 db Thermotéka 110 ES gázkazán 
tisztítása, ellenőrzése, gáztömörség 
vizsgálata;

– 1 db MVT blokkégős melegvízellá
tó gázkészülék (égőfej DWL 03E) 
tisztítása, ellenőrzése, gáztömörség 
vizsgálata.

2. Damjanich János Általános 
Iskola Gazdakör
–  8 db gázkonvektor tisztítása, ellen

őrzése, gáztömörség vizsgálata.
3. Hétszínvirág Óvoda
–  1 db FÉG C40 cirkó tisztítása, ellen

őrzése, gáztömörség vizsgálata;
–  1 db BIASI cirkó tisztítása, ellenőr

zése, gáztömörség vizsgálata;
–  1 db IMMERGAS MINI NIKE cirkó 

tisztítása, ellenőrzése, gáztömörség 
vizsgálata; 

–  1 db gázfőző zsámoly tisztítása, el
lenőrzése, gáztömörség vizsgálata.

4. Bóbita Óvoda
–  2 db Höterm gázkazán tisztítása, el

lenőrzése, gáztömörség vizsgálata;
–  1 db ETÜ 200 ls főzőüst tisztítása, 

ellenőrzése, gáztömörség vizsgá
lata;

–  1 db gázfőző zsámoly tisztítása, el
lenőrzése, gáztömörség vizsgálata;

–  1 db ipari gáztűzhely tisztítása, el
lenőrzése, gáztömörség vizsgálata;

–  1 db gáztűzhely, tisztítása, ellenőr
zése, gáztömörség vizsgálata;

–  1 db Kergép 1306 ipari gázsütő 
tisztítása, ellenőrzése, gáztömörség 
vizsgálata.

5. Bölcsőde
–  1 db FÉG C36M cirkó tisztítása, el

lenőrzése, gáztömörség vizsgálata.
6. Családsegítő szolgálat
–  1 db Fégtherm cirkó tisztítása, el

lenőrzése, gáztömörség vizsgálata;
–  1 db ÉTI vízmelegítő tisztítása, el

lenőrzése, gáztömörség vizsgálata;
–  10 db gázkonvektor tisztítása, ellen

őrzése, gáztömörség vizsgálata;
–  1 db ARISTON 120 V KN vízmelegí

tő tisztítása, ellenőrzése, gáztömör
ség vizsgálata.

7. Klapka György Általános Iskola 
és AMI
–  2 db OROSHÁZI ÉTI 1150103 

gázkazán tisztítása, ellenőrzése, 
gáztömörség vizsgálata;

–  1 db C23 cirkó tisztítása, ellenőrzé
se, gáztömörség vizsgálata;

–  2 db KF GÁZ KFK 125 vízmelegítő 
tisztítása, ellenőrzése, gáztömörség 
vizsgálata, 

–  2 db ARISTON 120V KN vízmelegí
tő tisztítása, ellenőrzése, gáztömör
ség vizsgálata;

–  1 db ETÜ 300 ls főzőüst tisztítása, 
ellenőrzése, gáztömörség vizsgá
lata;

–  1 db ETÜ 100 ls főzőüst tisztítása, 
ellenőrzése, gáztömörség vizsgá
lata;

–  1 db gázfőző zsámoly tisztítása, el
lenőrzése, gáztömörség vizsgálata;

–  1 db ipari gáztűzhely, tisztítása, el
lenőrzése, gáztömörség vizsgálata.

8. Klapka György Általános Iskola 
és AMI, Tóth Árpád utca
–  2 db WFT 105 (3x AF105) gáz

kazán tisztítása, ellenőrzése, gáztö
mörség vizsgálata;

–  1 db ÉTI vízmelegítő tisztítása, el
lenőrzése, gáztömörség vizsgálata.

9. Dózsa György Művelődési Otthon 
és Múzeumi Kiállítóhely
–  2 db WFT 105 (3x AF105) gáz

kazán tisztítása, ellenőrzése, gáztö
mörség vizsgálata;

–  1 db C 40.s cirkó tisztítása, ellen
őrzése, gáztömörség vizsgálata.

10. Polgármesteri hivatal
–  1 db FÉG C36M cirkó tisztítása, el

lenőrzése, gáztömörség vizsgálata;
–  1 db WFT 105 (3x AF105) gáz

kazán tisztítása, ellenőrzése, gáztö
mörség vizsgálata.

11. Városüzemeltetés, Madách Imre 
utca 14. 
–  2 db cirkó tisztítása, ellenőrzése, 

gáztömörség vizsgálata.
12. Fogorvosi rendelő
–  1 db C 40.s cirkó tisztítása, ellen

őrzése, gáztömörség vizsgálata.
13. Rendőrség, Rákóczi utca 14 
– 1 db IMMERGAS MINI NIKE cirkó 

tisztítása, ellenőrzése, gáztömörség 
vizsgálata. 

14. Régi gyermekorvosi rendelő
–  1 db C 23.s cirkó tisztítása, ellen

őrzése, gáztömörség vizsgálata.
15. Új gyermekorvosi rendelő
–  1 db BIASI cirkó tisztítása, ellenőr

zése, gáztömörség vizsgálata.
16. Sportkör
–  1 db ARISTON 500L gázvízmelegí

tő tisztítása, ellenőrzése, gáztömör
ség vizsgálata;

–  11 db gázkonvektor tisztítása, ellen
őrzése, gáztömörség vizsgálata.

17. Akácfa Szolgálati lakás
–  1 db IMMERGAS MINI NIKE cirkó 

tisztítása, ellenőrzése, gáztömörség 
vizsgálata.

Az ajánlatokat az Isaszeg város hiva
talos honlapjáról letölthető pályázati 
kiírás 2. számú mellékletének kitölté
sével, nettó ajánlati árakkal kérjük el

készíteni. Az ajánlatokat zárt borítékban 
kérjük leadni a polgármesteri hivatal 
titkárságán (Isaszeg, Rákóczi út 45.). 
A borítékon az alábbi szövegnek szere
pelnie kell: „Nyári karbantartás 2015.”

Azokat az ajánlatokat, amelyeknek 
a borítékján a fenti szöveg nem szere
pel, az ajánlatkérő kizárja a bírálatból.

bírálati szempontok:
–  ajánlati ár: 5 pont;
– pluszszolgáltatások felajánlása:  

3 pont (a pályázat kiírója a meg
ajánlott pluszszolgáltatások mérté
kétől függően pontoz).

Határidők:
–  a pályázatok leadási határideje: 

2015. április 24., péntek 9.00 óra;
–  a pályázatok bontása: 2015. április 

24., péntek 10.00 óra, a polgár
mesteri hivatal hivatalos termében.

A bontásra a pályázók nem kapnak kü
lön meghívót.

egyéb információk:
A munkákkal kapcsolatosan a pályázat 
leadása előtt Ács István csoportvezető 
ad tájékoztatást (tel.: 28/582710).

A munkák kezdési időpontja: 2015.
július 1.

Befejezési határidő: 2015. augusz
tus 31.

A pályázónak az ajánlata mellé refe
renciaigazolásokat kell csatolni.

A pályázat kiírója a megajánlott 
pluszszolgáltatások igénybevételének 
tekintetében fenntartja a jogot.

A pályázat kiírója a karbantartási 
munkákra részajánlattételt is elfogad.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot 
arra, hogy az irreálisan alacsony válla
lási árat, illetve az önkormányzat éves 
költségvetésében megszabott összeg
nél magasabb árat kizárja az értékelés
ből.

Fontos információk, elérhetőségek
Isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi u. 45.  
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 28/583100.  
Email: hivatal@isaszeg.hu
A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati rendje
Hétfőn 800–1200 és 1300–1800, kedden 800–1200 és 1300–
1600, szerdán 800–1200 és 1300–1600, csütörtökön 800–1200 
és 13.00–1600, pénteken 800–1200 óra között
A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje
Hétfőn 1300–1600, szerdán 800–1200 és 1300–1600, pénte
ken 800–1200 óra között
Isaszegi Rendőrőrs 0–24 óra között hívható telefonszáma: 
70/6673535. Villányi Tamás r. törzsőrmester: 70/492
0755
közterület-felügyelet (munkaidôben hívható) 70/387
2698, 70/3152314

mezôôrök 70/4593301, 70/4593302
Gyepmester Hercig József, 20/9643025
Isaszegi önkéntes tűzoltóegyesület 0–24 óra között 
hívható központi segélyhívószáma: 70/5496223
Isaszegi Polgárőrség bűnmegelőzési és önvédelmi 
egyesület 20/9819595
Gödöllői Járási Hivatal Járási munkaügyi kirendelt-
sége 2100 Gödöllő, Szilhát u. 53. Tel.: 28/410175, 
28/410297. Ügyfélfogadás: hétfőtől szerdáig 830–1500, 
csütörtökön 830–1200 (csak az első jelentkezők és a mun
káltatók számára), pénteken 830–1300 között
Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala
2101 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514305, 
28/514315 Fax: 28/514306. Ügyfélfogadás: hétfőn és 
szerdán 8.00–15.30, pénteken 8.00–11.30 között
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Két ülés között történt
Február 20. Gödöllő, polgármesteri hivatal
A Magyar Önkormányzati Szövetség tisztújító közgyűlé
sén újabb kihívásban részesültem, miután beválasztottak a 
MÖSZ elnökségébe. Bemutatkozó beszédemben ígéretet 
tettem polgármestertársaimnak arra, hogy minden körülmé
nyek között képviselni fogom az önkormányzatok érdekeit.

Február 25. máv vasutas nyugdíjas szakszervezet 
klubhelyisége
Jakab László rendszergazda kollégámmal számítógépet ad
tunk át az önkormányzat nevében a szakszervezet tagjainak.

Hősök és áldozatok emlékparkja
Ugyanezen a napon emlékeztünk meg a kommunizmus és 
egyéb diktatúrák áldozatairól. Tiszteletükre a jelenlévők mé
cseseket helyeztek el az emlékmű talapzatánál.

Február 27. budapest, megyeháza
A megyeháza épületében a Pest Megyei Területfejlesztési 
Nonprofit Kft. vezetőjével, Kuszák Miklós úrral tárgyaltunk a 
következő hét év, az unió által támogatott beruházásairól. 
Megdöbbenéssel hallottam, hogy a KözépMagyarország 
régió területén lévő településeknek még az eddigieknél is 
kevesebb lehetőségük lesz uniós pályázatokra. Meggyőződé
sem, hogy a KözépMagyarország régiónak regionális szem
pontból már régesrég le kellett volna válnia Budapestről. 
A főváros fejlettsége nagyon sok pályázati lehetőségtől 
megfosztja a megye településeit. Önkormányzati vezetőként 
minden fórumon jelzem ezen áldatlan állapot feloldásának 
szükségességét.

március 9. kerepes, polgármesteri hivatal
Területi bűnmegelőzési értekezleten és tájékoztatón vettem 
részt, ahol alkalmam volt találkozni Szűcs Lajos parlamenti 
képviselő úrral és a környező önkormányzatok polgármes
tereivel.

március 20.
A Pilisi Parkerdő felhívására Könczöl Gábor képviselő úr 
kezdeményezésére vettem részt képviselőtársaimmal és né
hányuk családtagjával a vízmű tulajdonában lévő víztározó 
mögötti erdei pihenőhely rendbehozatalában, kitakarításá

ban. A jelen lévő képviselők és családtagjaik összehordták a 
téli fagykár miatt letöredezett fákat, gallyakat. Az IGESZ dol
gozóinak a segítségével bedarálták és elszállították azokat, 
a vastagabb, tüzelésre alkalmas faágakat segély formájában 
fogja a szociális bizottság kiosztani a rászorultaknak. Remé
lem, a megújult pihenőt a város lakosai újra örömmel fogják 
a jó idő beálltával birtokba venni.

Hatvani Miklós polgármester

Jambrik László, Bag polgár
mestere és Hatvani Miklós 
polgármester megbeszélése
ket folytatott a két város ak
tuális feladatairól, jövőbeni 
lehetőségeiről. A tárgyaláson 
részt vett Ritecz György, a Da
köv Kft. ügyvezető igazgatója 
is. Városunk vezetője öröm
mel mutatta meg Jambrik pol
gármester úrnak a rekultivált 
hulladéklerakót és a szenny
víztisztító telepet.

Tárgyalások Jambrik Lászlóval, Bag polgármesterével

Ebzárlat és legeltetési tilalom
A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Já
rási Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatala a 
PE07I/1/1783/2015 számú határozata alapján, a vörös 
rókák veszettség elleni védekezés miatt, 2015. március 28. 
és április 2. közötti időszakra és utolsó napjától számított 21 
napig, azaz 2015. március 28tól április 23ig Isaszeg közigaz
gatási területén ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

az ebzárlat időtartama alatt:
–  A tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illető

leg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más 
állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvar
ban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, 
ha azok onnan ki nem szökhetnek.

–  Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosár
ral szabad kivinni.

–  A település területéről kizárólag veszettség elleni érvé
nyes védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát csak a 

hatósági állatorvos kedvező ered
ményű vizsgálata után és enge
délyével szabad kivinni. 

–  A veszettség elleni érvényes 
védőoltással rendelkező va
dászebek, a fegyveres erők és 
fegyveres testületek ebei, a ka
tasztrófamentő ebek, a segítő és 
terápiás ebek, valamint a látás
sérült embereket vezető ebek 
rendeltetési céljuknak megfelelő 
használatuk idejére mentesek a 
fentiekben foglalt korlátozás alól. 

–  Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági meg
figyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára. 

–  Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó 
rendezvény nem tartható. 

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás az égetés szabályairól 
tisztelt isaszegi lakosok!
Tájékoztatjuk önöket, hogy a 2015. már
cius 5én hatályba lépő, Országos Tűz
védelmi Szabályzatról szóló 54/2014. 
(XII. 5.) BM rendelet a szabadban törté
nő égetés szabályait megváltoztatta. 

Belterületen csak abban az esetben 
lehet növényi hulladékot égetni, ha azt 
önkormányzati rendelet megengedi.

Isaszeg Város Önkormányzat Képvi
selőtestületének az avar és kerti hulla
dék égetéséről szóló 12/2009. (IV. 17.) 
számú rendelete szabályozza Isaszeg 
városban a tűzgyújtás rendjét. Ennek 
értelmében avart és kerti hulladékot ki
zárólag a február 15től május 15ig, va

lamint a szeptember 15től november 
15ig terjedő időszakban, kedden, szer
dán és pénteken 10.00 órától 18.00 
óráig szabad égetni.

Az avar és kerti hulladék között kom
munális vagy ipari eredetű hulladék 
nem égethető. Különösen tilos a mű
anyagok, a gumik, a vegyi anyagok és 
mindennemű ismeretlen összetételű 
anyagnak a település közigazgatási terü
letén történő égetése.

Az isaszegi lakosság egészségének 
és a levegő tisztasága védelmének ér
dekében kérjük az égetés szabályainak 
betartását!

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Munkaügyi felmérés Isaszegen – vegyen részt ön is!
tisztelt Isaszegi lakosok!
Az önkormányzati tájékoztató mellékleteként két darab ik
szelős kérdőívet találnak. A kérdőív egy átfogó, foglalkozta
tásközpontú településdiagnosztikai program része, amellyel 
a helyi munkaerőkínálat (tehát a munkavállalók) jellemzőit 
térképezzük fel. Ez kiemelten fontos ahhoz, hogy a többi fel
mérési elem elvégzése és az adatok kielemzése után olyan 
gazdaságfejlesztési irányokat kereshessünk, amelyek az itt 
élő, és ha van rá mód, helyben dolgozni kívánó emberek 
számára minél inkább testre szabott, valódi munkalehetősé
geket, megélhetést teremtenek.

Kérjük ezért, ne sajnálják az ívek kitöltésére azt az öt 
percet, sem a fáradságot a gyűjtődobozokba (vagy az 
isaszeg@amuba.hu email címre) juttatásra! Kérjék erre is
merőseiket, szomszédjukat, barátaikat is! A minél nagyobb 
arányú kitöltés a hiteles és megvalósítható fejlesztési jövő
kép alapja mindannyiunk érdekében, hogy végre települési 
szintű helyi gazdaságot építhessünk, és mi magunk alakít
hassuk a jövőt.

Együttműködésükre nagyon számítunk!
Bertha Szilvia, 

a Munka Becsületéért Alapítvány elnöke

Zöldhulladék  
elszállítása

Tájékoztatjuk a tisztelt isa
szegi lakosokat, hogy a Zöld 
Híd Régió Kft. 2015. április 
1jétől kezdi meg a zöldhulla
dék elszállítását városunkból. 
A  zöldhulladékot április 1jé
től november végéig minden 
páros héten pénteken szállítja 
el a szolgáltató. Első szállítási 
nap: 2015. április 3., péntek.

Isaszegi Polgármesteri  
Hivatal
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Bölcsődei jelentkezés

Tájékoztatjuk önöket, hogy az Aprók Falva Böl
csődében a beiratkozás időpontját az alábbiak 
szerint határozta meg a képviselőtestület: 
2014. április 23–24., csütörtök és péntek, 
8.00–18.00 óra között. Helyszíne: Aprók Falva 
Bölcsőde, Isaszeg, Móricz Zsigmond u. 14. 

A beiratkozással kapcsolatos kérdéseikre 
választ, tájékoztatást lehet kérni Bálint László
né tagintézményvezetőtől személyesen vagy 
a 28/495490es telefonszámon. 

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Beiratkozás az Álom-Vár Bölcsődébe

AZ MPE–OCM ÁlomVár Bölcsőde tisztelettel értesíti az isaszegi csalá
dokat, hogy a 2015/2016os gondozási évre a beiratkozásunk 2015. 
április 27től 30ig 8–16 óra között történik az isaszegi ÁlomVár Böl
csődében (Isaszeg, Kertész utca 7.).

A beiratkozással, bölcsődei ellátással kapcsolatban felmerülő kér
désekre emailben, telefonon és személyesen is választ, tájékoztatást 
kaphatnak az intézményvezetőnél: Zvada Éva, 70/6206586; email: 
igazgato@alomvar.hu. 

Bölcsődénkről részletesebben a honlapunkon és Facebookol
dalunkon tájékozódhatnak. Honlap: www.alomvar.hu; Facebook: 
ÁlomVár Bölcsőde Isaszeg. Tisztelettel: 

Zvada Éva bölcsődevezető

Óvodai beiratkozás
Az Isaszeg Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba 
a beiratkozás időpontja a 2015/2016os nevelési évben: 
2015. április 23–24., csütörtök és péntek, 8.00tól 18.00 
óráig. Helyszínek: Isaszegi Bóbita Óvoda, 2117 Isaszeg, Va
dász u. 2.; Isaszegi Hétszínvirág Óvoda, 2117 Isaszeg, Ma
dách Imre u. 11. 
a beiratkozáshoz szükséges iratok:
–  a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek 

nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány; 

–  a gyermek születési anyakönyvi kivonata; 
–  a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványa;
–  védőnői igazolás, hogy a gyermek életvitelszerűen a be

jelentett lakcímén lakik (védőnőktől kérhető a rendelési 
időpontjaikban);

–  munkáltatói igazolás;
–  amennyiben a gyermeknek bármilyen szakértői vélemé

nye van fejlettségéről, képességeiről, a határozat vagy 
igazolás.

2015. szeptember 1jétől a gyermek abban az évben, amely
nek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a ne
velési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az 

óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek 
jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig 
felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való rész
vétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét 
betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köte
les óvodai nevelésben részt venni. A szülő az óvodai neve
lésben való részvételre jogszabály alapján köteles beíratni 
gyermekét, az önkormányzat által közzétett közleményben 
vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi 
négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, 
amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön 
teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határ
napját követő tizenöt napon belül értesíteni a gyermek lakó
helye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes 
jegyzőt.

Az óvodai jelentkezés minden esetben a körzetes, kö
telező felvételt biztosító intézménybe történik. Az óvodák 
körzethatáraihoz tartozó utcák listája megtekinthető a város 
honlapján (www.isaszeg.hu). A gyermeket elsősorban abba 
az óvodába kell felvenni, amelynek a körzetében életvitel
szerűen lakik.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Az általános iskolai beíratásról
A 2015/2016os tanévre történő beíratás időpontja: 2015. április 16. (csütör
tök), 8–19 óra között, valamint 2015. április 17. (péntek), 8–18 óra között.

A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény 50. § (1) bekez
désének értelmében az általános iskolába történő felvételről vagy átvételről 
az iskola igazgatója dönt. Döntését írásban közli a szülővel. A felvételi kére
lem elutasításáról határozatot hoz. A felvétel elutasításának esetén a szülő
nek joga van az elutasító határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 
– jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással – jogorvoslattal élni. 
Fellebbezését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területileg illetékes 
tankerületi igazgatójához nyújthatja be. Amennyiben a szülő nem a kötelező 
felvételt biztosító körzetes iskolába kívánja gyermekét beíratni, és a választott 
iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a dön
tés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező 
felvételt biztosító iskola első évfolyamára. 

Az iskolák felvételi körzethatára Isaszeg város hivatalos honlapján (www.
isaszeg.hu) megtalálható. 

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott

Karbantartási  
szünet az óvodákban

Isaszegi Bóbita Óvoda (Vadász u. 2.), 
karbantartási szünet: 2015. június 22. 
– 2015. július 17. (első nevelési nap: 
2015. július 20.)

Aprók Falva Bölcsőde (Móricz Zs. u. 
14.), karbantartási szünet: 2015. június 
22. – 2015. július 17. (első nevelési nap: 
2015. július 20.)

Isaszegi Hétszínvirág Óvoda (Madách 
u. 11.), karbantartási szünet: 2015. július 
20. – 2015. augusztus 14. (első nevelési 
nap: 2015. augusztus 17.)

Polgármesteri hivatal

Ûj japán üzem európai cégkultúrával
Az Eagle Industry Hungary Kft. új üzem létesítéséhez szüksé
ges területet vásárolt meg Budapest közigazgatási határától 
3,1 kmre, a 31es út Pécel felőli oldalán.

A kb. 8000 m2es gyártócsarnok, raktár és irodaépület 
építési munkálatai elkezdődtek. Az alapkőletételre 2015. 
március 31én ünnepélyes keretek között került sor. Az 1,5 
milliárdos beruházást követően jövő év elején indul meg a 
helyszínen az ipari termelés.

A 2005 óta Pécelen működő EIHU Kft. először a Freu
denberg keretein belül, majd 2011től már japán tulajdon
ban mint önálló cég végzi a benzin üzemanyagú személy
autókban használt szelepek gyártását. 14 világmárka autóiba 
építik be az itt gyártott alkatrészeket. 

A német fejlesztési központ és a japán EKK Eagle anya
vállalati háttere magas szakmai és minőségi színvonalat biz
tosít, amely a magyar munkatársak hozzájárulásával mára 
már a régió egyik legsikereseb
ben működő vállalkozásává tette 
a céget. A munkakörülmények 
folyamatos javításával sikerült el
érni, hogy az alkalmazottak elé
gedettsége az évről évre meg
tartott dolgozói elégedettségi 
felméréseken folyamatos emel
kedést mutat. A cég vezetősége 
nagy hangsúlyt fektet a műszaki 
színvonal és a magas minőség 
mellett a munkahelyi légkör fej
lesztésére is. 

Jelenleg évente 67 millió 
szelepet gyártanak. Az új gyártó
üzemben a jobb munkakörül

mények mellett a folyamatosan bővülő gyártósorok optimális 
elrendezésével egyszerűsödnek az anyagellátás és a raktáro
zás feladatai. Közel 100 munkatárs dolgozik az üzemben, és 
a tevékenység magyar beszállítói oldalról is több mint 120 fő 
alkalmazását biztosítja. 

„Igyekszünk anyagilag és erkölcsileg is megbecsülni dol
gozóinkat, stabil munkatársi gárdát szeretnénk építeni, hiszen 
japán tulajdonosunk a jövőben további gyártási feladatok
kal fog megbízni minket, ami magas szakmai felkészültsé
get igényel tőlünk. Jellemző ránk az is, hogy tehetséges és 
a szakmai fejlődésre nyitott dolgozóinkat a cégnél nyíló új 
munkaköröknél előnyben részesítjük, így akár az összesze
relő operátor munkatársaink is továbbléphetnek számukra 
anyagi és szakmai előrehaladást jelentő munkakörökbe” – 
tudtuk meg Galaskó Gergely ügyvezető igazgatótól. 

■
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Járművek kivilágítása
A járműveken használt világítóberendezések szabályszerű használata 
nemcsak azért fontos, hogy időben észlejük a járművünk előtt felbuk
kanó akadályokat, hanem azért is, hogy a velünk szemben közlekedő 
járművezetőket, gyalogosokat a nem szabályosan és megfelelően hasz
nált és működő fényszóróink ne vakítsák el. 

A hatályos KRESZ értelmében a forgalomban részt vevő jármű
veket éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ki kell világítani. 
Tompított fényszórót csak lakott területen kívül szabad használni. Nem 
használható a távolsági fényszóró másik jármű követése esetén olyan 
távolságon belül, ahonnan – visszapillantó tükrön át – az elöl haladó 
jármű vezetőjét elvakíthatja. Lakott területen kívül a forgalomban részt 
vevő járműveket minden esetben nappali menetjelző lámpával vagy 
tompított fényszóróval nappali és jó látási viszonyok esetén is ki kell 
világítani. A ködlámpát tompított fényszóró helyett vagy mellett csak 
abban az esetben használjuk, ha a látási viszonyok ezt indokolttá teszik. 

Figyeljünk oda, hogy járműveink világítóberendezései működőké
pes állapotban legyenek!

Szakszervizben időként ellenőriztessük a fényszórók helyes beállítá
sát annak érdekében, hogy a velünk szemben közlekedő járművezető
ket a helytelenül beállított fényszóróink közlekedésük során ne zavarják! 

Gödöllői Városi Baleset-megelőzési Bizottság

Ismét autót nyerhet  
a legjobb!

Az elmúlt évek kedvező tapasztalatai alap-
ján az ORFK Országos Baleset-megelőzési 
Bizottsága idén is meghirdeti a „Közlekedik 
a család” közlekedésbiztonsági vetélkedőt. 

A verseny fődíja egy Škoda Fabia Combi sze
mélygépkocsi. Nevezhet minden olyan ma
gyarországi lakóhelyű család, ahol legalább az 
egyik szülőnek van érvényes „B” kategóriás ve
zetői engedélye, továbbá 6–17 év közötti gye
reke(ke)t nevelnek. 

A területi versenyeket a fővárosi és a me
gyei balesetmegelőzési bizottságok bonyolít
ják le 2015. április 25. és június 13. között. 
A Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság 
június 6-án Cegléden rendezi a megyei fordu
lót. A pontos helyszínekről és időpontokról a 
verseny honlapján – www.kozlekedikacsalad.
hu – tájékozódhatnak az érdeklődők. A területi 
versenyre a fenti honlapon elektronikus úton, 
valamint a vetélkedő napján a helyszínen sze
mélyesen lehet jelentkezni.

A honlapon május 1. és június 7. között 
ötfordulós játékos közlekedésbiztonsági vetél
kedőn lehet részt venni. A feladatokat eredmé
nyesen teljesítők között fordulónként a Hun
garoring Sport Zrt. felajánlásaként kisorsolnak 
2 db belépőt a Formula–1 Magyar Nagydíjra, 
az Autós Nagykoalíció felajánlásaként 1 db 10 
ezer forint értékű üzemanyagutalványt, va
lamint a Porsche Hungária Kereskedelmi Kft. 
felajánlásaként 1 db 10 ezer forint értékű Ško
daajándékcsomagot.

Az internetes játékra családok is jelentkez
hetnek, és fordulónként pontokat gyűjthetnek. 
A legeredményesebben szereplő család részé
re a szervezők lehetőséget biztosítanak, hogy 
az országos döntőbe jusson, és ott a területi 
versenyek legjobbjaival mérje össze tudását.

Az országos döntő 2015. június 21én Mo
gyoródon, a Hungaroringen lesz. 

A családok tesztlap kitöltése után autós és 
kerékpáros ügyességi feladatokban, műszaki 
ismeretekben és az elsősegélynyújtás terén 
mérik össze felkészültségüket. A Škoda Fabia 
Combit bármely család megnyerheti, ame
lyik ismeri és megfelelően alkalmazni is tudja 
a mindennapok biztonságos közlekedéséhez 
szükséges szabályokat.

Ûj gépjárművek a Gödöllői Rend-
őrkapitányság állományában

Dr. Mihály István rendőr dandártábornok, Pest megye rendőrfőkapitá
nya új szolgálati gépkocsikat adott át 2015. február 23án az állomány 
részére.

A most átadott, rendőri jelleggel ellátott autókon túl a közeljövőben 
még további gépkocsik érkeznek, így összesen 88 új autó gazdagítja a 
Pest Megyei Rendőrfőkapitányság és az illetékességi területéhez tar
tozó rendőrkapitányságok járműállományát. Ezek közül 34  Mercedes, 
Škoda és Audi járőr, 49 Mercedes, Audi, Škoda, Opel, Seat és Suzuki 
bűnügyi személygépkocsi. Ezen túlmenően egyterű járművek és teher
gépkocsik is segítik a hatékonyabb munkavégzést.

A járművek ahhoz a központi beszerzéshez tartoznak, amelyeknek 
az ünnepélyes átadására 2014. december 23án Budapesten került sor.

A Gödöllői Rendőrkapitányság ebben az évben öt új szolgálati 
gépkocsit kapott a központi beszerzésből. A csatolt fotón láthatóak. 

A lakosok Gödöllő rendőrkapitányságának illetékességi területén ta
lálkozhatnak az új járművekkel.

Könyvtári hírmondó
Kedves olvasók! Könyvtárunk április 4től április 6ig zárva 
tart.

áprilisi programjaink
•	 Netre	N@gyik!	tanfolyamunk	április	8-án	(szerdán)	kez

dődik. A következő tanfolyamra április 24ig várjuk a je
lentkezéseket.

•	 Szeretettel	meghívjuk	a	költészet	napja	alkalmából	április	
10én, pénteken este 6 órára a helyi Alkotó Költők és Írók 
Klubjába az Álomszövők – AKÍK vagyunk című első anto
lógia könyvbemutatójára. Az irodalmi esten közreműköd
nek: Gaudium Carminis kamarakórus és az AKÍK költői, 
írói. Köszöntőt mond Balog Istvánné.

•	 A	 Tóth	 Árpád	 Nemzeti	 Társaskör	 április	 23-án	 (csütör
tökön) 18 órakor tartja meg következő szabadegyetemi 
rendezvényét. Dr. Molnár Imre történész, diplomata tart 
előadást Esterházy János, a felvidéki magyarság mártír 
politikusa címmel.

Folytatódnak gyermekkönyvtári programjaink
•	 Április	11.	(szombat),	10	óra:	Játsszunk	egyet!	–	társas

játékklub
•	 Április	 17.	 (péntek),	 16	 óra:	 Barkácsdélután	 –	 kézmű

vesfoglalkozás
•	 Április	 23.	 (csütörtök),	 10	 óra:	 Mesekuckó	 délelőtt	 –	

mondókázásra és éneklésre várjuk a legkisebbeket és 
szüleiket

•	 Április	25.	(szombat),	10	óra:	Játsszunk	egyet!	–	társas
játékklub

május hónap előzetes programjai
•	 Május	 8-án	 (pénteken)	 17	 órától	 folytatódik	 a	 Népek	

– hagyományok – ízek előadássorozatunk. Minden ér
deklődőt szeretettel várunk P. Szabó József TávolKelet 
közelről című könyvbemutatójára.

•	 Május	 9-én	 (szombaton)	 10	 órától	 ismét	 Játsszunk	
egyet! társasjátékklub.

az isaszegi Jókai mór városi könyvtár új szolgálta-
tást indít. könyvet házhoz!
Kiknek segíthet? A szolgáltatás azoknak az otthonukhoz kö
tött, mozgásukban korlátozott beteg vagy idős olvasóknak 
segít, akiknek az egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy 
személyesen keressék fel a könyvtárat. Így ők is hozzájut
hatnak azokhoz a dokumentumokhoz, amelyekre szükségük 
van. A szolgáltatást a 28/582045ös telefonszámon kérheti.

könyvespolcaink újdonságai:
•	 Agócs	Írisz:	Az	internet	olyan,	mint	a	pocsolya	(gyerek)
•	 Karin	Alvtegen:	Árnyak	(krimi)
•	 James	Dashner:	Tűzpróba	–	az	Útvesztő	trilógia	második	

kötete
•	 Emily	Giffin:	Szerelem	örökbe	(romantika)
•	 Szakurazaka	Hirosi:	A	holnap	határa	(sci-fi)
•	 Kemény	Zsófia:	Én	még	sosem	(tini)
•	 Bat	Pat:	Éjféli	boszorkányok	(gyerek)
•	 Rosamunde	Pilcher:	Ház	a	tengerparton	(romantika)
•	 Maggie	Stiefvater:	Forever	–	Örökké	(tini)
•	 Dr.	Tarr	Ferenc:	Egy	szívsebész	naplója	(életrajz)

Kovács Dóra

Felhívás
Helytörténeti magángyűj
temény bővítéséhez kere
sünk régi lakástextíliákat, csip
kéket, falvédőket, háztartási 
és konyhai eszközöket. 

Lomtalanításkor, selej
tezéskor hívja a 30/858
0302es telefonszámot, 
ezzel ön is hozzájárul egy 
értékes gyűjtemény gyara
pításához!
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Tavaszköszöntés
városunkban március 14-én köszöntöttük a tavaszt 

A vidám, jó hangulatú rendezvényen közel kétszázan vettek 
részt. A népviseletbe és busónak öltözött menet impozáns 
látványt nyújtott, amikor a Zagyva Banda zenéjével és zajkel
tő eszközökkel kísérve Isaszeg utcáin felvonult. A menetben 
a turai Zsinnyegő Néptáncegyüttes, az Isaszegi Asszonykórus, 
a Csatangoló Tánccsoport, a Csata Táncegyüttes, a Csatta
nó tánccsoport és sok érdeklődő vonult a szlovák tájházhoz. 
A  felvonulók biztonságáról az isaszegi polgárőrök és rend
őrök gondoskodtak. A tájháznál a Csata Táncegyüttes tagjai 
felöltöztették a kiszebábot, és tavaszváró tánccal örvendez
tették meg a jelenlévőket. Az asszonykórus Kovács László 
citerakíséretével télűző csokorral csatlakozott. Továbbindulás 
előtt jólesett a sok finomság. Köszönet a szlovák nemzetiségi 
önkormányzatnak a gazdag vendéglátásért.

A művelődési otthonhoz érkezve az isaszegi önkéntes 
tűzoltók biztosítása mellett zajlott a kiszebáb égetése. Utána 
a Hej élet, élet… – Sobri Jóska balladája című műsort mu
tatták be a turai táncosok, nagy sikert aratva. 

A jó hangulat fokozódott a táncházzal. A művelődési ott
hon dolgozói zsíros kenyérrel és szomjoltóval kínálták a tánc
ban kipirult vendégeket.

Minden kedves támogatónknak köszönjük, hogy hozzá
járult a rendezvény sikeréhez.

A Dózsa György Művelődési Otthon dolgozói

Mennyi az annyi?
Az Európai Bankföderáció kezdeményezé
sére indult, 23 országot átfogó páneurópai 
programba 2015ben hazánk is bekap
csolódott. A cél a figyelem felhívása volt a 
mindennapi életünkben gyakran felbukka
nó pénzügyi kérdések tudatos kezelésé
re. Magyarországon az European Money 
Weekhez kötődően a „Pénz7” rendezvény
sorozat lebonyolítására került sor 2015. 
március 9–13. között, amelyhez támo
gatást biztosított többek között az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma is. Iskolánk csat
lakozott ehhez a programhoz, alsó és felső 
tagozatos osztályokkal. 

A programhét keretében a negyedikeseknek egy csalá
di költségvetést kellett tervezniük játékos formában, a be
vételek, kiadások, egyéb jövedelmek figyelembevételével. 

A gyerekek élvezettel és alapos megfontolással igyekeztek 
beosztani a képzeletbeli családjuk havi keresetét, közben 
pedig ismerkedtek a felnőttek világával, új, számukra eddig 
még ismeretlen pénzügyi fogalmakkal. 

A felső tagozaton az 5. b osztályban tartottuk meg a 
rendkívüli osztályfőnöki órát, amelynek fő témája a 
gazdálkodás volt. A gyerekek Hargitai Ákos önkéntes 
vezetésével vetették bele magukat a pénz világába. 
A ráhangolódás után a családok költségvetésével is
merkedhettek meg játékos formában, majd egy „Ho
vá állsz?” játékban adhattak hangot véleményüknek. 
Ezt követően képzeletbeli zsebpénzüket felhasználva 
tervezték meg egy összejövetel menüjét. Zárszóként 
viccesebbnél viccesebb alkotások születtek a pénz vi
lágához kapcsolódó közmondásokról.

A nagy sikerre való tekintettel valamennyi évfolya
mon megtartottuk a foglalkozást. 

Horváthné Pataki Éva, Németh István

bemutatkoznak a Jókai mór városi könyvtár alkotó költők és írók klubjának tagjai

Oláhné Szántó Tünde
Ebben a hónapban Oláhné Szántó Tünde íróval, költővel ismerkedhetnek meg az irodalomkedvelők, aki szintén 
alapító tagja a 2012 márciusában alakult klubnak. Alkotásaival rendszeresen szerepel a könyvtár irodalmi rendez-
vényein. Szereti a természetet, ami költeményeiben is megmutatkozik. Elbeszéléseiben szívesen örökíti meg az élet 
egy-egy valós történetét. Művei között találunk általános iskolások részére írt színdarabokat. Láthattunk már általa 
összeállított és betanított színvonalas irodalmi műsort a városi ünnepségeken. Személyében egy nyitott embert is-
mertem meg, akivel jókat lehet beszélgetni a világ dolgairól. (Majsa Györgyné klubvezető)

Oláhné Szántó Tünde az alábbiakban mutatkozik be Isaszeg lakóinak.
„1967. május 16án születtem Mátészalkán. A gimnázium utolsó évében határoztam 

el, hogy tanári pályára megyek. A nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola ma
gyar–gyors és gépírás szakán végeztem. A tanári diplomámmal Budapesten helyezked
tem el, mivel már egészen kicsi gye
rekként kijelentettem, hogy Pesten 
vagy annak közelében szeretnék élni.

26 évesen mentem férjhez. Kilenc 
évig Dányban éltünk, közben építet
tünk egy családi házat Isaszegen, ahol 
a mai napig lakunk – immáron hár
man, mert 11 éve megszületett Janka 
lányunk. 

1995től tanítok Isaszegen a 
Damjanich János Általános Iskolában. 

Foglalkozásom révén sokan ismernek a városban. Több generáció nőtt 
fel a kezem alatt. Nagyon szeretem a munkámat, hivatásomnak tartom. 
A gyerekek között birkatürelemmel járokkelek, de időnként megvillantom 
oroszlánkörmeimet is.

A hit az életem fontos része, ami azt jelenti, hogy minden helyzetben 
az élő Istenbe vetem a reménységem. Az írás kezdete is egy meghatáro
zó esemény volt az életemben. 2010 óta írogatok, de az írás gondolata 
már korábban is foglalkoztatott, csak még nem tudtam, hogyan fogjak 
hozzá. Kezdetben tanítványaimról írtam rövid szösszeneteket, amelyeket 
nagy örömmel fogadtak tőlem. Leginkább igaz történeteket szeretek meg
írni verses formában, humorral fűszerezve. A munkám során többször 
„vetemedtem” színdarabok írására is. Egyik művemmel, a Tanmesével az 
Országos Gyermekszínjátszó Versenyen bronzminősítést értünk el. A he
lyi AKÍK egyik alapító tagja vagyok. Írásaimmal gondolkodtatva szeretnék 
szórakoztatni, és ráirányítani a figyelmet a magyar nyelv szépségeire. Egyik 
kedvenc versem a Tavasz című, amelyet Kertész Péter színművész CDre 
mondott fel – ezzel ajándékozva meg engem.

Tavasz

Napsütésben léptem hazafelé vezet,

fejemet horgasztva lassacskán lépdelek.

A megszokott ösvény ösztönösen halad,

elmélázva rakom fáradt lábaimat.

Mi lehet ma velem, jómagam sem értem,

súlyos, mázsás teher terheli meg lelkem.

Tavaszi fáradtság ült rá a nyakamra,

ezért bandukolok olyan elhagyatva.

Ekkor friss virágpor fészkeli be magát,

felocsúdok, orrom érzi friss illatát.

Felemelem fejem, nézek egyenesen,

a természet szólít meg lágyan, csendesen.

Incselkedő szellő arcomat simítja,

a tűző napocska bőröm tapogatja.

Bódult fáradságból ébredek fel lassan,

Ó! E kis virágot tegnap még nem láttam!

S álmatag szemeim fürkésznek előre,

újabb kikericset kutatnak keresve.

Hopp! Egy kis rügyecske nyújtja nyakát, végre!

A természet újul, éled évről évre.

A bokor ágain nem lehet átlátni,

mélyzöld leveleit kezdi bontogatni.

Ettől a látványtól jobb kedvre derülök,

könnyebben lépkedek, szinte már repülök.

Most veszem csak észre, mosolyra fakadtam,

a mázsás köveket valahol elhagytam.

Megújult erővel érkeztem meg haza.

De jó élni! – dobogja szívem ritmusa.
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Kaland  
a dzsungelben

2015. március 19én az isaszegi 
Klapka György Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 5. évfo
lyama a budapesti Magyar Mező
gazdasági Múzeumba látogatott. 
A gyerekek a „Kaland a dzsungel
ben” interaktív kiállításon tehették 
próbára ügyességüket. Négyfős 
csapatokat alkotva óriás társasjáték 
formájában játszva ismerkedhettek 
meg a dzsungel élővilágával. Mind 
a 47 tanuló sikeresen teljesítette a 
mesés kaland mind a 16 állomását, s ennek eredményeként 
rengeteg érdekes információval, csokival, egy Animal Planet 
újsággal is gazdagabbak lettek. Végezetül időnk engedvén 

„A ló – Nemzeti lókiállítás”t is végigjárhattuk, amely további 
élményekkel gazdagította a tanulóinkat.

Gódor Viktor pedagógiai asszisztens

A Klapka-iskola büszkesége
„Csak az talál, aki egész lelkével keres és az előtt nyílik meg a tudás ajtaja, aki minden erejével döngeti.”  

(S. Maugham)

Harminchárom éves pályafutásom 
alatt nagyon sok tehetséges, szorgal
mas, sikeres tanítvánnyal találkoztam. 
Büszke vagyok arra, hogy ismerhettem 
vagy taníthattam őket. Elért eredmé
nyeik kitartásuknak, világosan kitűzött 
céljaiknak köszönhető. 

Szeretném bemutatni egy jelen
legi tanítványomat, akinek nemcsak 
a tanulmányi munkája kiváló, hanem 
sporteredményei is kiemelkedőek.

Faragó Levente 8. a osztályos ta
nuló hét éve kötelezte el magát a 
taekwondo sportnak. Ez idő alatt sok 
edzéssel, némi lemondással a fekete 
csík minősítést szerezte meg, év vé
géig fekete öves vizsgát tesz sportklub
jában, a Gödöllői Taekwondo Sport 
Egyesületben.

Az évek során húsz versenyen vett 
részt, diákolimpián, országos bajnoksá
gon, nemzetközi kupán (Szerbia, Jász
berény, Szlovákia). Éremgyűjteménye 
figyelemre méltó, szobáját 11 bronz, 
9  ezüst, 15 aranyérem csillogása ra
gyogja be. Munkájának elismeréseként 
2009ben, 2010ben és 2011ben 
a „Jövő reménysége” díjat, valamint 

2012ben, 2013ban és 2014ben a 
„16 év alatti bajnokok” díjat kapta meg a 
Gödöllői Sportdíjak átadóünnepségén.

Egyesületi munkája mellett mindig 
van ideje arra, hogy iskoláját képviselje 
a különböző körzeti versenyeken (floor
ball, atlétika, asztalitenisz, labdarúgás, 
katasztrófavédelem), vagy megméret
tesse magát az iskolai szervezésű meg
mozdulásokban (partizán, labdarúgás, 
váltófutás, váltóversenyek, túrák).

Ötödik osztályos korától minden 
tanév végén a „Jó tanuló, jó sportoló” 
verseny első helyezettje. 2014ben 
részt vett egy síversenyen Ausztriában 
(Innerkrems), amelyet megnyert.

Személyisége meghatározó az osz
tályban, társaival jó a kapcsolata, ötle
teivel segíti az osztályprogramok meg
szervezését, a felnőttekkel szemben 
tisztelettudó. Kikapcsolódásként szíve
sen gitározik, és gyönyörűen zongorázik.

Levente akaratereje, céltudatos te
vékenysége példaként szolgálhat kor
társai számára. Gratulálok eddigi ered
ményeihez, és kívánom, hogy váljanak 
valóra az álmai! 

Sindely Julianna osztályfőnök

Varázs(latos) fuvola(verseny)
A művészeti iskolákban hároméven
ként rendezik meg az országos Jeney 
Zoltánfuvolaversenyt. Ebben az évben 
mi is indítottunk növendéket. A Klap
ka György Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola negyedik osztályos 
tanulója, Ecseri Csenge, kiváló fuvo
listánk képviselt bennünket, zongora
kísérője Kántor Zsolt tanár volt. 

Egy korcsoportba két évfolyam nö
vendékeit vonják össze. Így Csenge a 
negyedikesek és ötödikesek korcso
portjában indult, a mezőny egyik legfia
talabb tagjaként. A verseny elődöntőit 

területenként rendezték. A mi iskolánk 
három megye (Fejér, Nógrád, Pest) vá
logatóján vett részt.

Az elődöntőt a pomázi Teleki–Wat
taykastély mögé felépített művészeti 
iskola rendezte. Nyugodt, jó hangulat, 
kiváló szervezés és csodálatos környe
zet fogadott bennünket. Volt időnk és 
lehetőségünk a felkészülésre és a nagy
terem kipróbálására is. A  verseny az 
előre megadott időpontban pontosan 
kezdődött. Izgatottan vártuk Csenge 
szereplését. Kezdetben még érezni le
hetett megilletődöttségét, izgalmát, de 

hamar magára talált, és műsorát szinte 
hibátlanul, szakmailag kimagasló szin
ten játszotta végig. Bizakodva vártuk az 
eredményt. Csenge a területi elődön
tőben nyolcadik lett, de korosztályában, 
a negyedikesek között ő volt a legjobb. 

Büszkék vagyunk Isaszeg tehetsé
ges zenész növendékére, és reméljük, 
legalább olyan fényes karriert fog be
járni, mint édesanyja, Hernyes Virág, 
művészeti iskolánk magánének–szol
fézs tanára.

Tóthné Ágoston Viktória, 
Ecseri Csenge fuvolatanára

Meghívó
Tisztelettel meghívunk minden érdeklő-
dőt a 2015. április 25-i „Puszták Népe” 
lovasviadalra, amelyet a Szarka–Bereki 
Huszártanya Isaszeg és a MOVE rendez, 
valamint az ezzel egybekötött „Nyitni-

kék” főzőversenyre.

A lovasviadalra nevezés a helyszínen.
További információk: Palánkai József, 30/256-

3969; betyarhuszar@gmail.com.
A főzőversenyre a nevezési határidő:  

2015. április 14.
A versenyre gulyás- és tárcsán készült  

ételekkel lehet nevezni.
További formációk: Sándor László,  

20/364-8167; betyar0129@gmail.com.
A látogatóknak a belépés egész nap ingyenes.

A Rudolf Segélyegyesület  
felhívása

Az 1875ben alapított Rudolf Segélyegyesület célja, hogy tagjaik 
részére segélyezési és szolgáltatási rendszerei alapján juttatáso
kat, kedvezményeket biztosítson: 1. szociális és családvédelmi se
gélyrendszer; 2. baleseti segélyrendszer; 3. kedvezményes üdülé
si szolgáltatások; 4. ingyenes jogi tanácsadás.

Alapszabálya szerint minden természetes személy – magyar, 
illetve külföldi állampolgár – 14 éves kortól tagja lehet, egy bi
zonyos szociális tagdíj fizetése ellenében. Baleseti tagságot már 
hatéves kortól lehet kötni.
üdülői:
– két gyógyvizes (Hajdúszoboszló és Hévíz); 
– mátrai (Parádfürdő); 
– balatoni (Vonyarcvashegy).
Bővebb információ honlapunkon: www.rudolfegyesulet.hu.

Szabóné Balogh Julianna
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Jó Hír Ifjúsági Klub
Márciusban a barátságról, a tiszteletről és az irigységről be
szélgettünk. Ezekkel kapcsolatban rajzfilmeket néztünk, ját
szottunk.

A barátsággal kapcsolatban megismerkedtünk egy törté
nettel, amelyben valaki bajba került. A barátja mindent meg
próbált megtenni, hogy megoldódjon a probléma. Segítsé
gért szaladva, sokan elzavarták, mert éppen nem értek rá. 
Végső elkeseredésében Isten megszólította őt: „Még hoz
zám nem fordultál segítségért!” Miután imádkozott, csodá
latos dolog történt: a barátja kiszabadult a bajból. Jézus a 
barátunk, hiszen ő mondja: „Titeket azonban barátaimnak 
mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tud
totokra adtam.” És az is jó, hogy hozzá bármikor mehetünk, 
mindig figyel ránk. Neki mindig van ideje ránk. 

A tisztelettel kapcsolatban megtanultuk, hogy a köszönés 
alapvető dolog. Azzal is megtisztelünk valakit, ha végighall
gatjuk, amit mond, és nem mással foglalkozunk közben. Ne 
beszéljünk ki senkit a háta mögött, előadások alatt csend
ben figyeljünk, és ne csúfoljunk ki mást érzéseik vagy igé
nyeik miatt. Tiszteljük szüleinket, tanárainkat és legfőképpen 
Istent!

Az irigység nagyon rossz tulajdonság. Irigyelni bármit le
het: tulajdonságokat, földi javakat, kapcsolatokat. De Isten 
békességet tud adni. Tudhatjuk, hogy ő minden szükségün
ket betölti, így ha kevesebbnek tűnnek is a dolgaink a má
sikéinál, akkor is tudjuk, hogy nekünk az bőven elég. És az 

a tudat, hogy Jézusban minden a miénk, csodálatos dolog. 
Nem is kell ennél több.
a következő alkalmaink témái
•	 Április 4., szombat, 14 óra: jó idő esetén találkozunk a 

Szoborhegy alatt. Kirándulunk, játszunk. Várjuk a szülőket, 
barátokat is. Hozzatok magatokkal enni és innivalót, játé
kokat, plédet.

•	 Április 10., péntek, 16 óra: gyülekezés a református 
templomnál. Jó idő esetén elsétálunk a sportpályához a 
játszótérre.

•	 Április 18., szombat, 16 óra: református templom – Is
ten mindent lát, még a gondolatunkat is ismeri.

•	 Április 25., szombat, 14 óra: kirándulás. Gyülekezés a 
gödöllői arborétum bejáratánál. A belépés ingyenes.

•	 Májustól a SZISZI udvarán (Gábor Dénes köz 1.) és a 
Pünkösdi Imaház ebédlőjében lesznek megtartva foglal
kozásaink!

•	 Május 2., szombat, 16 óra: SZISZIudvar – Isten sze
reti a gyerekeket. A gyermek Isten ajándéka. Anyák napi 
ajándékkészítés.

•	 Május 9., szombat, 16 óra: SZISZIudvar – imádkozás. 
Mi is az ima? Hogyan imádkozzunk?

Várunk mindenkit szeretettel, felekezettől függetlenül. Érdek
lődhetsz Hegedűs Mónikánál a 70/3672112es és Szikszai 
Jolikánál a 20/9769996os telefonszámon, illetve email
ben a johir.isaszeg@gmail.com címen.

A sport jótékonyan hat a fiatalok testi és lelki egészségére

Aki fiatalkorában rendszeresen sportol, 
nemcsak az olyan krónikus betegsé
gek kialakulásának kockázatát csökken
ti, amilyen a diabétesz vagy a szív és 
érrendszeri betegségek, hanem a test
mozgás a lelki egészségre is pozitívan 
hat. A rendszeres sportolásba befek
tetett energia rövid és hosszú távon is 
megtérül. 

A rendszeres testmozgás az egész
séges életmód elengedhetetlen része. 
A testi és lelki egészségünkre gyako
rolt kedvező hatása mellett nevelési 
szerepe sem elhanyagolható, továbbá 
programot teremthet az egész család 
számára. Köztudott, hogy a sport javítja 
a kitartást és az állóképességet, erősíti 
az immunrendszert. A testre gyakorolt 
pozitív hatások főleg azoknál szembe
tűnőek, akik korábban nem mozogtak 
rendszeresen. Ezt mutatják sok felmé
rés eredményei is.

Azonban az is kiderült, hogy a fiatal
korban végzett edzésnek alig van ha
tása a magas koleszterinszintre. Más a 
helyzet az izom és csontfájdalommal, 
amelytől nagyon gyakran szenvednek 
azok a fiatalok, akik semmilyen sportot 
nem űznek. A rendszeres aktív mozgás 
vitathatatlan pozitív hatásait a fiatalok 
egészségére a felmérések eredmé
nyei is bizonyítják. A testedzés növeli 
az önbizalmat, valamint csökkenti az 
érzelmi problémák és a kortársakkal 
való kapcsolatteremtési nehézségek 
kialakulását. Bármilyen szociális hely
zetben él is egy fiatal, ugyanolyan testi 
és lelki hatásokat gyakorol rá a sport. 
A rosszabb szociális helyzetben lévő 
fiatalokra főleg a sportegyesületekben 
folytatott edzés van jó hatással. Még 
egy ok, amiért érdemes a fiataloknak 
sportolni: aki tinédzserként rendszere
sen űz valamilyen sportot, az valószí

nű, hogy felnőttként is igényelni fogja 
a testi aktivitást, és így borítékolható az 
egészség hosszú távú megőrzése. 

Viszont nem mindegy, melyik moz
gásformát választjuk! Veszélyes lehet a 
hirtelen kezdett testedzés is. Ezért min
denki bízza magát az edző szaktudásá
ra. Fontos elemei az edzésnek a be
melegítés, az erősítés és a nyújtás. De 
a tréner felelőssége ezeket személyre 
szabottan és a fokozatosság elvét kö
vetve alkalmazni a sportórák látogatóin. 
Hiszen az irányított mozgást, a külön
böző gyakorlatokat neki kell helyesen 
bemutatni, és a mennyiségét megvá
lasztani.

Mi a Bázisban megpróbáljuk – a 
fentieket szem előtt tartva – mindenki
vel megszerettetni az aktív mozgást, és 
így egy fontos lépést tenni a hozzánk 
ellátogatók egészségéért. 

A Bázis SC csapata

A római katolikus egyházközség eseményei
a naGyHét szeRtaRtásaI 
(áPRIlIs 2–6.):
Nagycsütörtök 19 órakor szentmise, utá

na passiójáték, majd 22 óráig szentség
imádás

 22 óra: zarándoklás a kálváriára, indu
lás az új templomtól

Nagypéntek 15 órakor zarándoklat a kál
váriára. Találkozó az Öregtemplomnál

 19 órakor kereszt felmagasztalása, 
passió, áldoztatás, szentbeszéd, szent
ségimádás 22 óráig

Nagyszombat egész nap szentségimádás
 20 órától tűzszentelés, vízszente

lés, szentmise, feltámadási körmenet 
(gyertyát hozzunk!)

Húsvétvasárnap szentmise 7 órakor, fél 
9kor. A diákmise után bárány, nyu
szisimogatás és csokitojáskeresés a 
templom előtti parkban

Húsvéthétfőn szentmise 7 órakor

szent három nap
A nagyböjtben 40 napig készülünk a nagy 
ünnepre. Van, aki csak pénteken nem 
eszik húst, van, aki eljár a keresztúti ájta
tosságra. Akad, aki negyven napig nem 
eszik húst, vagy valami másról mond le 
Jézus kedvéért. Ezek a felajánlások amel
lett, hogy érdemszerzőek, odakapcsolnak 
minket a szenvedő Megváltóhoz. A ma
gunk egyszerű módján együtt vagyunk, kö
zösségben vagyunk a szenvedővel. A ké
szület nagycsütörtökön, nagypénteken és 
nagyszombaton csúcsosodik ki. Ezeken a 
napokon meglehetősen különös szertartá
sok vannak.

A külső szemlélő számára talán megmosolyogtató, hogy 
a harangok nagycsütörtökön „Rómába mennek”, de ez való
jában azt jelenti, hogy el kell csendesednünk. Jézus, aki ezen 
az estén, az utolsó vacsorán nekünk adja magát a kenyér szí
nében, már a halálára készül. Eltűnik az emberek előtt isteni 
mivolta. Az Olajfák hegyén átéli az emberi rettegés mély
ségét, hiszen vércseppek peregnek le az arcán félelmében. 
Amikor elfogják, nem szabadítja ki magát, hanem a durva, 
kegyetlen katonák játékszereként hagyja, hogy megalázzák, 
leköpdössék, megverjék. Ezt a megaláztatást fejezi ki a szent
mise végén az oltárfosztás. A pap leszedi a gyertyákat, fel
hajtja a terítőt.

Nagypénteken sehol a világon nincsen szentmise. Min
denhol az egyetlen, igaz áldozatra emlékeznek: Jézus meg
halt értünk a kereszten. A pap a korábban letakart keresztet 
most az emberek elé emeli. „Íme, a szent keresztfa, rajta 

függött valaha a világnak váltsága!” Mekkora szeretet ez Is
tentől! Minket, bűnös embereket annyira szeret, hogy hajlan
dó miattunk így látni a fiát. Ne temessük ilyenkor kezünkbe 
az arcunkat! Fordítsuk felé tekintetünket! Csodáljuk az elénk 
táruló képet! Hála legyen a szívünkben, hiszen ő számunkra 
a belépő Istenhez.

Nagyszombaton a pap megszenteli a tüzet. Erről lesz 
meggyújtva a húsvéti gyertya. Még a szentmise előtt meg
szenteli a vizet is. Ilyenkor a jelenlévők megújítják a kereszt
ségi fogadalmukat.

Jézus halála és feltámadása teszi lehetővé számunkra, 
hogy a keresztség lemossa a bűnt. Ez a pillanat a legfon
tosabb a húsvéti szertartásokban. Tanúságot teszünk a fel
támadt Krisztus mellett. A szentmisén újra megszólalnak a 
harangok, hogy fennhangon hirdessék: Jézus feltámadt!

A feltámadt Krisztus örömét kívánom mindenkinek!
Szárazné Marika
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Ha nálunk hirdet, hirdetése minden 
háztartáshoz eljut

Az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató Isaszeg Város Önkormányzatá-
nak havonta megjelenő kiadványa. Lapunk 3800 példányban, minden 
hónap elején jelenik meg, és eljut városunk minden háztartásához, az 
intézményekhez, valamint a környékbeli önkormányzatokhoz.

Hirdetési áraink

Hirdetési méretek  
(szélesség × magasság)

Bruttó hirdetési díj

fekete-fehér 
belső oldal

színes belső 
oldal

1/1 oldal (181 × 262 mm) 25 400 Ft 31 750 Ft

1/2 oldal (fekvő: 181 × 128 mm;  
álló: 87,5 × 128 mm)

13 970 Ft 19 050 Ft

1/4 oldal (87,5 × 128 mm) 7620 Ft 10 160 Ft

1/8 oldal (87.5 × 61 mm) 3810 Ft 5080 Ft

1/16 oldal (87,5 × 27,5 mm) 2540 Ft 3810 Ft

A lap színes hátsó borítóján megjelenő hirdetések esetében a táblázat-
ban szereplő árakhoz képest 100%-os felárat számítunk fel. A hirdetés 
leadásának és befizetésének a határideje minden hónap huszadika.  
A hirdetési díj készpénzben az önkormányzat házipénztárában, il-
letve átutalással is kiegyenlíthető. Házipénztári nyitva tartás: hétfőn  
8.00–12.00, szerdán 12.00–15.00, pénteken 9.00–12.00 óra között.

Kedvezményrendszer
–  3 alkalom egyidejű megrendelése  

esetén 5%
–  6 alkalom egyidejű megrendelése  

esetén 10%
–  12 alkalom egyidejű megrendelése  

esetén 15%

A hirdetéseket nyomdai felhaszná-
lásra készen, 300 dpi felbontású jpg 
vagy pdf fájlban kérjük leadni. 
Amennyiben a megrendelőnek nincs lehe-
tősége a hirdetést megszerkeszteni, kiadónk 
az alábbi árakon vállalja a hirdetések elkészí-
tését.
– Egész oldalas hirdetés: 6000 Ft + áfa
– 1/2 oldalas hirdetés: 4500 Ft + áfa
– 1/4 oldalas hirdetés: 3000 Ft + áfa
– 1/8 oldalas hirdetés: 2000 Ft + áfa
– 1/16 oldalas hirdetés: 1500 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel és tájékoztatás a 28/594-
590-es telefonszámon, illetve az ujsag@
isaszeg.hu e-mail címen.
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Anyakönyvi hírek
a 2015. I. 16. – 2015. II. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületéSeK
Berki Tamás Márk, Németh Valentínó, Lakatos Zalán, Gulyás 
Béla Ibrahim, Kanalas Jázmin Kamilla, Gyurik Szilárd János

HázASSágKötéSeK
Hordós Julianna és Gábor György
Vitányi Andrea és Ligeti Gábor
Hajdu Szilvia Renáta és György Sándor
Szabó Anita és Nyári Róbert 

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HAláleSeteK
Nagy Géza (83 éves), Akácfa utca 22.
Őri Péter Antal (66 éves), Belsőmajori utca 35.
Veszelik József (57 éves), Alkotás utca 62.
Hrustinszki Jánosné Szabó Mária (90 éves), Csillag utca 21.
Szabó András (69 éves), Zrínyi Ilona utca 29/a
Virág Józsefné Rideg Erzsébet Mária (74 éves), Hősök utca 17.
Palaga János (86 éves), Rákóczi utca 1.
Bajusz Árpád (63 éves), Kossuth L. utca 71.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Programajánló
április 2. (csütörtök) 14.00, művelődési otthon:  Húsvéti készü-

lődés zöldcsütörtökön – kézműves-foglalkozás
április 3. (péntek) 17.00, művelődési otthon:  Jehova tanúinak 

megemlékezése – Jézus Krisztus halálának emlékünnepe. A belépés 
díjtalan

ápriliS 5–6. iSASzeg A XXVii. tAVASzi emléKHAdjárAt 
főVároSA

április 5. (vasárnap)
18.00, Szabadságtörekvések emléktemploma:  Emlékest és ko-

szorúzás. Közreműködik Horváth Lajos, a Magyar Huszár és Katonai 
Hagyományőrző Szövetség egykori és első elnöke és Nemcsics Kinga 
népdalénekes. Köszöntőt mond Szendrő Dénes, az Isaszegi Reformá-
tus Egyházközség Presbitériumának elnöke

április 6. (hétfő)
14.00, falumúzeum:  Magyar–lengyel baráti találkozó. Trojan Marian 

Jozef grafikusművész tárlatának megnyitója
15.00:  Koszorúzások. A város összes harangjának megszólalása mellett 

egy időben koszorúzás az alábbi helyszíneken: kőkereszt, szlovák ká-
polna, múzeum, Katonapallag, Képesfa, városháza, sportcsarnok

Szoborhegy alatti terület
12.00–18.00:  Kézműves-foglalkozások és népi játszóház
13.00:  Katonai dob- és kürtjelek – Szabó József János történész gyer-

mekfoglalkoztatója
14.00:  A nagykátai Kossuth Lajos Hagyományőrző csapat bemutatója
14.20:  Gyermekcsata
 Népi forgatag (tánctanítás, locsolóversmondó verseny gyerekeknek)
14.45:  Lovasbemutató – Hadak Útja Lovas Sportegyesület
15.30:  Óriásbábos előadás – Matyi, a ludas. A Bab Társulat műsora
16.00:  Hagyományőrző díszfelvonulás a városházától a Szoborhegyig a 

csata helyszínére
Kb. 16.30:  Katonai díszszemle és csataimitáció több száz lovas, gyalo-

gos és népi hagyományőrző részvételével. A csata után koszorúzás 
a honvédszobornál.  A rendezvény ideje alatt kirakodóvásár, étel-ital 
várja vendégeinket

április 9. (csütörtök), 10.00, művelődési otthon:  Varázskalap – 
a költészet napja alkalmából a Túlpart zenekar műsora óvodásoknak. 
Belépő: 500 Ft

április 9. (csütörtök), 14.00:  Megemlékezés és koszorúzás a Tóth 
Árpád-emléktáblánál. Közreműködnek: Damjanich János Általános Is-
kola, valamint a Klapka György Általános Iskola és AMI diákjai

április 9. (csütörtök), 19.00, művelődési otthon:  A Fekete, a 
Barna meg az Ősz – kalandos utazás a sors kiszámíthatatlan, vég-
telen útjain, amelyet humor és jó zene fűszerez. Szereplők: Benkő 
Péter kétszeres Jászai Mari-díjas színművész; Abebe Dánel – Bebe 
– Fonogram-díjas énekes, a Back II Black együttes tagja; Kató Zoltán 
előadóművész, zeneszerző-szaxofonos, Fonogram-díjas. Belépőjegy 
elővételben 1500 Ft, a helyszínen 1800 Ft

április 11. (szombat), 17.00, művelődési otthon:  Tűzoltóbál – 
Segítség! Elfogyott a locsolóvíz! Fellépők, tánc, tombola! Belépőjegy 
április 8-ig csak elővételben! Belépőjegy (3500 Ft) és támogatói jegy 

(500 Ft) kapható az alábbi helyszíneken: Piri–Guszti virágbolt, Csata 
Vendégház és Vendéglő, PiCi Shop Számítástechnika, tűzoltószertár

április13. (hétfő) 18.00, művelődési otthon:  Az archeológia sze-
repe a Biblia hitelének megerősítésében. Előadó dr. Szilvási József 
teológiatanár. A Hetednapi Adventista Egyház szervezésében

április 17. (péntek), 15.00, falumúzeum:  Időutazás a történelem 
nyomában. A napóleoni háborúk – Ősz Gábor előadása

április18. (szombat), 18.00, művelődési otthon:  Miénk az ope-
rett! – a Stúdió Színház operett-előadása. Operettkirándulás Pet-
hő-Tóth Brigittával és Gencsev Gáborral. Ez az előadás több mint 
gálaműsor. Operettjelenetek, színes történetek és a legszebb operett-
dallamok. Belépőjegy elővételben 800 Ft, a helyszínen 1000 Ft 

április 23. (csütörtök), 17.00, művelődési otthon:  A Klapka 
György Általános Iskola és AMI napközis diákjainak bemutatója

április 25. (szombat), művelődési otthon:  Egészségnap. Részletek 
a plakátokon

április 27. (hétfő), 18.00, művelődési otthon:  A Biblia és az iro-
dalom. Előadó dr. Szilvási József teológiatanár. A Hetednapi Adventista 
Egyház szervezésében

április 29. (szerda), 13.00, művelődési otthon:  Csak egy tánc 
volt…! – a tánc világnapja alkalmából. Részletes program a plakátokon

májuSi progrAmelőzeteS
május 1. (péntek):  Zenés ébresztő a Boquilla Negra zenekarral
május 1. (péntek):  Májfaállítás. Hagyományőrző legények az éjszaka 

leple alatt májfákat állítanak

CSoportjAinK VendégSzerepléSei
április 5.:  Csata Táncegyüttes – Gödöllői Királyi Kastély
április 10.:  Gaudium Carminis kamarakórus – Jókai Mór Városi Könyvtár
április 25.:  Csata Táncegyüttes – Szilas Fesztivál

tAVASzi SzínHázi Ajánló
április 9.:  A Fekete, a Barna meg az Ősz – Benkő Péter kétszeres 

Jászai Mari-díjas színművész; Abebe Dániel – Bebe – Fonog-
ram-díjas énekes, a Back II Black együttes tagja; Kató Zoltán Fo-
nogram-díjas előadóművész, zeneszerző-szaxofonos 

április 18.:  Stúdió Színház: Miénk az Operett
május 7.:  Club Színház: Csodák márpedig voltak
május 17.:  Osváth Színházi Műhely: Csárdáskirálynő

A programokról a művelődési otthon irodájában a 28/582-055-ös vagy a 
70/333-6081-es telefonszámon, az idgymo@gmail.com címen, valamint 
a www.isaszegmuvotthon.hu weboldalon lehet érdeklődni.

Ügyeleti ellátás
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját háziorvosuk 
áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 óra között, pénteken 1130–
1800 óra között készenléti szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátására, 
amely az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőnként dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., 
 tel.: 28/582-831; mobil: 30/831-1887
Keddenként dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
Szerdánként dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288
Csütörtökönként dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., 
 tel.: 28/493-302; mobil: 20/928-3987
Pénteki ügyeleti beosztások áprilisban és májusban
április 3.: dr. Tordai Gábor; április 10.: dr. Mészáros Zsolt; április 17.: dr. Kürti 
József; április 24.: dr. Eszlári Egon; május 1.: Gödöllő; május 8.: dr. Tordai 
Gábor; május 15.: dr. Mészáros Zsolt; május 22.: dr. Kürti József; május 29.: 
dr. Eszlári Egon
Központi orvosi ügyelet  
Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 28/430-655 
Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén, 
munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában
Gyermekorvosi rendelők  
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12., tel.: 28/493-250
Dr. Adamikné dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14., tel.: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitva tartása szombaton és vasárnap
Ezüstkehely Patika: páros héten 8-tól 12 óráig
Liget Patika: páratlan héten 8-tól 12 óráig
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház utca 4.; 
tel.: 28/452-851
Fogorvosi rendelô: Rákóczi u. 10.; tel.: 28/495-237
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14.; tel.: 28/495-827

Szolgáltatók elérhetőségei
Isaszegi Vízmű Nonprofit Közhasznú Kft.  
Rákóczi u. 18., tel.: 28/494-517
Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban: 30/378-9971
ELMŰ  
Hibabejelentés: 40/38-39-40. Telefonos ügyfélszolgálat számlázási 
és egyéb ügyekkel kapcsolatban vezetékes telefonról: 40/38-38-38; 
mobiltelefonról: 20/978-5611, 30/978-5611 vagy 70/978-5611. Mérőállás 
bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938; mobiltelefonról: 20/938-
3838, 30/938-3838, 70/938-3838
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés munkaidőben a 
28/430-562-es, a 28/520-878-as vagy a 20/409-7573-as telefonszámon, 
valamint a kozvilagitas@elmuszolg.hu e-mail címen.
TIGÁZ  
Gázszivárgás bejelentése: 80/300-300. Holnap: www.tigaz.hu
A TIGÁZ Zrt. gödöllői ügyfélszolgálati irodája bezárt, az ügyintézést a Ma-
gyar Posta vette át. Ügyfélfogadás a gödöllői központi postán (Gödöllő, 
Dózsa György út 15.) kedden 8–16 és csütörtökön 10–18 óra között.

köszönetnyIlvánítások

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik férjem, Veszelik 
József temetésén részt vettek, utolsó földi útján elkísérték, sírjára virá
got, koszorút helyeztek, bánatunkban részvéttel osztoztak.

Felesége, fiai és menyei

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik Őri Péter búcsúzta
tásán részt vettek, és családunk gyászában osztoztak.

Felesége, fiai, menye és unokája

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Juhász Vincéné 
temetésén részt vettek, utolsó földi útján elkísérték, sírjára virágot, ko
szorút helyeztek, bánatunkban részvéttel osztoztak. Családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik édesanyánk, 
Hefler Ferencné temetésén részt vettek, megtiszteltek bennünket, és 
osztoztak mélységes fájdalmunkban. Fiai és családja



Megemlékezés a Szoborhegyen
A kellemes tavaszi időben tartott március 15i megemlékezést Balog Ist
vánné önkormányzati képviselő beszéde nyitotta a Szoborhegyen, majd 
a Damjanich János Általános Iskola 3. a, 3. b, 4. b osztályos diákjainak 
Szíved talpalatnyi földje a hazádnak című, látványos koreográfiával meg
szerkesztett műsorát láthattuk. (Felkészítő tanárok: Palaga Sándorné, 
Hajduné Bilász Ildikó, Pásztor Zsófi). A szép idő sok emlékezőt, szülőt 
és kirándulót vonzott a Honvédszoborhoz.

A művelődési otthon dolgozói

Kishegyesi falunap
Hatvani Miklós polgármester és Isaszeg Város Önkormányzatának 
képviselői részt vettek a Kishegyes újratelepítésének 246. évfordu
lója alkalmából megrendezett falunapon. Testvértelepülésünk elöl
járóinak kíséretében az isaszegi delegáció megkoszorúzta azt az 
emlékhelyet, amelyet a falu lakossága annak emlékére emelt, hogy 
a magyar sereg az 1849es tavaszi hadjárat során Kishegyesen vív
ta ki utolsó győzelmét. A falunapon rendezett emlékesten fellépett 
Kishegyes aprajanagyja, bemutatva tehetségüket és falujuk iránti 
elkötelezettségüket. Méltán lehetünk büszkék arra, hogy Kishegyest 
testvértelepülésünknek tudhatjuk.


