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önkormányzati tájékoztató

DsiDa Jenő: HálaaDás

Köszönöm istenem az édesanyámat!

amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,

Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.

áldott teste, lelke csak érettem fárad,

Köszönöm istenem az édesanyámat!

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este

imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 

itt e földön senki sem szerethet jobban! – 

Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,

istenem köszönöm az édesanyámat!

Te tudod, istenem – milyen sok az árva,

aki oltalmadat, vigaszodat várja.

leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,

Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!

Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,

nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

áldd meg édesanyám járását-kelését,

áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!

áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,

áldd meg két kezeddel az édesanyámat!

Halld meg jó istenem, legbuzgóbb imámat:

Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!
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Fontos információk, elérhetőségek

Isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi u. 45.  
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 28/583-100.  
E-mail: 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: 
70/667-3535. Villányi Tamás r. törzsőrmester: 70/492-
0755
Közterület-felügyelet (munkaidôben hívható) 70/387-
2698, 70/315-2314
Mezôôrök 70/459-3301, 70/459-3302

Gyepmester Hercig József, 20/964-3025
Isaszegi Önkéntes Tűzoltóegyesület 0–24 óra között 
hívható központi segélyhívószáma: 70/549-6223
Isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi 
Egyesület 20/981-9595
Gödöllői Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendelt-
sége 2100 Gödöllő, Szilhát u. 53. Tel.: 28/410-175, 
28/410-297. 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: 28/514-305, 
28/514-315 Fax: 28/514-306. Ügyfélfogadás: hétfőn és 
szerdán 8.00–15.30, pénteken 8.00–11.30 között
Temetkezés Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 
30/964-7032

Két ülés között történt

Március 20. Isaszegi erdő 
A  képviselő-testület tagjai és néhányuk családtagjaival az 
isaszegi erdő egyik pihenőhelyét tettük látogathatóvá a 
nagyközönség részére.

Március 21. Szerbia, Kishegyes 
A Kishegyesi Falunapon tettem látogatást több képviselő-
társammal, ahol alkalmunk nyílt találkozni Magyarország 
belgrádi nagykövetével és konzuljával. A  velük történt 
eszmecsere megerősített abban a hitben, hogy mennyire 
fontos a határon túli magyar településekkel való kapcsolat-
tartás az összmagyarság érdekében.

Március 24. Isaszeg, polgármesteri hivatal 
A GDF SUEZ energiaszolgáltató képviselőjével, Havrán And-
rással folytattam tárgyalást abból az apropóból, hogy a ne-
vezett energiaszolgáltató a köztünk lévő szerződés közös 
megszüntetését kezdeményezte. A  tárgyalás eredménye-
ként jóindulatú közreműködésünkért egymillió forint bánat-
pénz illeti meg városunkat.

Március 26. Csömör, Művelődési Ház 
Csömörön civil fórumon vettem részt Pénzes János alpol-
gármester úrral, ahol mindketten előadást tartottunk a helyi 
önkormányzatok pártsemlegességének szükségességéről.

Március 28. Isaszeg, Városi Sportcsarnok 
Jótékonysági rendezvény keretében a Zumbamaraton ren-
dezvény megtekintője lehettem. Ezúton is köszönöm mind-
annyiunk nevében Gerendás Hajnalka és Stágel György 
kezdeményezését és munkáját, amelynek eredményeként 
egy erősen rászoruló családot tudtunk jelentős összeggel 
támogatni. Remélem, példájuk sok követőre talál majd.

Ugyanezen a napon, Szobor-hegy 
Az Isaszegen tartott történelmi konferencia résztvevőit kö-
szönthettem városunk jelképe előtt, és ismertethettem tele-
pülésünk mindennapjait és a szobor létrejöttének és felújí-

tásának történetét. Köszönetemet fejezem ki a Határon Túli 
Magyar Emlékhelyekért Alapítvány kuratóriumi tagjainak, kü-
lönös tekintettel Révász Gizikének és dr. Flóris Istvánnak, 
hogy immár sokadik alkalommal hoznak a határon túli ma-
gyar területekről érdeklődőket városunkba.

Április 1. Szeged, Juhász Gyula Főiskola 
Forró Lajossal, a Délvidék Alapítvány elnökével folytattam 
tárgyalást a kishegyesi Mátyás-szobor létrehozásával kap-
csolatban.

Április 6. Isaszeg 
Mindenkinek köszönetet mondok, aki húsvét hétfőjén, felál-
dozva ünnepnapját, a város nagy ünnepének megrendezé-
sén fáradozott. Örömmel állapítottam meg, hogy az érdek-
lődők száma most sem csökkent, sőt növekedett, az ünnep 
ellenére is. Ünnepségünket megtisztelte jelenlétével többek 
között Andrzej Kalinowski, a Lengyel Köztársaság konzulja.

Április 9. Nagytarcsa Ipari park 
Pályázati konferencián vettem részt, ahol alkalmam nyílt be-
szélni dr. Szabó Zsolt államtitkárral, és az eszmecsere foly-
tán szóba került az isaszegi óvodák helyzete is.

Április 10. Művelődési Ház 
Az Alkotó Költők és Írók Klubja antológiájának bemutatóján 
vettem részt. Örömmel támogattam a mű megjelenését, hi-
szen így az Isaszegen élők is megismerhetik a köztünk élő 
szerzők gondolatait, műveit.

Április 14. Gödöllő 
Egy új gödöllői turisztikai egyesület ülésén vettem részt mint 
a kistérségi társulás alelnöke. Ez alkalommal Isaszegre invi-
táltam Darázs Györgyöt, a Lázár Lovas Park vezérigazgatóját, 
valamint Sztojanovics Kristófot, a Magyar Turizmus Zrt. mar-
ketingigazgatóját, hogy tapasztalataikkal és tudásukkal segít-
senek kiaknázni Isaszeg idegenforgalmi lehetőségeit.

Hatvani Miklós polgármester

Részletek a képviselő-testület határozataiból

A  képviselő-testület a 60/2015. (III. 18.) és a 61/2015. 
(III. 18.) Kt. határozata szerint pályázatot írt ki az isaszegi 
civilszervezetek, egyesületek, alapítványok, valamint nyári 
szabadidős programok, táborok támogatására a 2015. évi 
költségvetés támogatási keretében erre a célra biztosított 
összeg terhére. 

A 2015. áprilisi ülésen az alábbiak szerint határozott a 
testület a nyári szabadidős programok, táborok támogatásá-
ról az induló pályázók között:
Hadak Útja Lovas Sportegyesület 100 000 Ft
Isaszegi Bóbita Óvoda 201 580 Ft
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda 447 700 Ft
Dózsa György Műv. Otthon  
és Múzeumi Kiállítóhely 70 000 Ft
Genki Wado Karate  
és Szabadidősport Egyesület  175 000 Ft
Római katolikus egyházközség 150 000 Ft
„100 éves iskola” Alapítvány 241 720 Ft

Református Egyházközség 100 000 Ft
„Segítőkéz” Családsegítő Szolgálat 364 420 Ft
Mozdulj Velünk Egyesület 300 000 Ft
Isaszegi Bázis Sport Club 100 000 Ft

A civilszervezetek és alapítványok esetében a következőkép-
pen határozott a testület:
Nyugdíjasok Baráti Köre 30 000 Ft
Hadak Útja Lovas Sportegyesület 50 000 Ft 
Csatangoló tánccsoport 100 000 Ft
Együttműködés Isaszegért 100 000 Ft 
Határon Túli Magyar Emlékhelyekért 100 000 Ft
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 150 000 Ft
Genki Wado Karate  
és Szabadidősport Egyesület 50 000 Ft
Mozdulj Velünk Egyesület 250 000 Ft
Bázis Sport Club 70 000 Ft

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Képviselők elérhetőségei

Pénzes János, 70/456-6969, penzes.janos@isaszeg.hu 
Mészáros Gusztávné, 70/334-6401,  

meszarosgusztavne@gmail.com 
Szilárdi László, 70/387-2696, lszilardi@freemail.hu 
Könczöl Gábor, 70/456-6976, isapaletta@freemail.com 

Karádi Zsuzsanna, 20/245-8260,  
karadi.zsuzsanna@isaszeg.hu 

Markel István, 70/387-2692, lekram@freemail.hu 
Gabrucza Marianna, 70/618-9236,  

gabrucza.marianna@gmail.com 
Everling Róbert, 20/989-6959, everling.robert@isaszeg.hu 
Bajusz Dániel, 20/362-3658, bajusz.daniel@gmail.com

Fotóinkon: civil fórum Csömörön
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Köszönjük
Köszönjük jó sorsunknak, hogy településünk neve a híresen 
győztes csata emlékével vonult be a magyar történelembe. 
A fényes győzelem kötelez bennünket, kötelez, hogy a jelen-
ben megfeleljünk elődeinknek. Győztünk, határozottan, tö-
kéletesen Isaszeg irtózatos vidékén, győztünk a Szobor-hegy 
alatti csatatéren a 27. Tavaszi Emlékhadjárat alkalmával. Lát-
ványos csatajelenetekkel, ágyúszóval, puskaropogással, falu-
égetéssel, lovas párbajokkal, a szanitéclányok szolgálataival, 
dobszóval, fergeteges lovas vágtákkal vívta a csatát húsvét 
hétfőjén a több száz hagyományőrző hazafi.

Köszönjük annak a több ezer embernek, akik ellátogattak 
városunkba. Biztosan nem bánták meg, hogy a gazdag törté-
nelmi hagyományőrzés különleges élményeinek szentelték 
húsvéthétfőjüket. Köszönöm a történelmi hagyományőr-
zőknek, hogy megtisztelték városunkat, különösen amikor a 
Tavaszi Emlékhadjárat fővárosa lehetett Isaszeg. Köszönöm 

népi hagyományőrzőinknek, hogy színesítették a hagyo-
mányőrzés látványgazdagságát.

A győztes csata feltétele sok minden lehet, de abban 
biztos vagyok, hogy az összetartó háttércsapatunk nélkül 
nem juthatnánk előre az ilyen győzelmekben. Biztos vagyok 
benne, hogy olyan erőt képviselünk városunkban, amelyre 
lehet építeni. Büszke vagyok rá, hogy részese lehettem en-
nek a közös feladatnak. Megtisztelő volt együtt dolgozni a 
kollegáimmal, a művelődési otthon dolgozóival, az IGESZ 
dolgozóival, a rendőrség, a polgárőrség, az Isaszegi Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület és a polgármesteri hivatal munkatár-
saival.

Megtettük, amit megkövetelt tőlünk szűkebb hazánk, Isa-
szeg. Remélem, jövőre is mi fogunk győzni.

Verseczkyné Sziki Éva, 
az Isaszegi Történelmi Napok fő szervezője

Karbantartási szünet  
az óvodákban
Isaszegi Bóbita Óvoda (Vadász u. 2.), karbantartási szü-
net: 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.), karban-
tartási szünet: 2015. július 20. – 2015. augusztus 14. 
(első nevelési nap: 2015. augusztus 17.)

Polgármesteri hivatal

Támogassa adójának egy 
százalékával
Kérjük, támogassa adójának egy százalékával az Isaszegen 
működő egyesületek, alapítványok, közalapítványok műkö-
dését, mivel azok tevékenységükkel városunk érdekeit szol-
gálják. 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

Tájékoztatás  
az égetés szabályairól

Tisztelt isaszegi lakosok!
Tájékoztatjuk önöket, hogy Isaszeg város képviselő-testülete 
a 2015. február 18-i ülésén megalkotta a tiltott, közösség-
ellenes magatartásokról szóló, 2015. május 1-jén hatályba 
lépő, 5/2015. (II. 19.) számú önkormányzati rendeletét. 
A rendelet Isaszeg város lakossága számára biztosítja, hogy a 
közösség számára el nem fogadható, kárt okozó magatartás 
a jövőben tiltott, közösségellenes magatartásként szankcio-
nálható, ezáltal visszaszorítható, illetve megelőzhető legyen. 
A rendelet 3/A. §-ának értelmében Isaszeg közigazgatási te-
rületén avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatos tiltott, 
közösségellenes magatartást követ el, aki
–  avar és kerti hulladék között kommunális vagy ipari ere-

detű hulladékot, különösen műanyagot, gumit, vegyi 
anyagot és mindennemű ismeretlen összetételű anyagot 
éget;

–  avart és kerti hulladékot nem jól kialakított tűzrakó helyen 
éget;

–  az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 12/2009. 
(IV. 17.) önkormányzati rendeletben meghatározott – feb-
ruár 15-től május 15-ig, valamint szeptember 15-től no-
vember 15-ig kedd, szerda és péntek 10.00 órától 18.00 
óráig – időszakoktól eltérő időszakban végez égetést;

–  ünnepnapokon és helyi ünnepeken végez égetést.
A tetten ért égetést végző személy ellen, ennek hiányában 
az égetésnek helyet adó ingatlan tulajdonosa vagy haszná-
lója ellen eljárás indítható. A tiltott, közösségellenes maga-
tartás elkövetőjével szemben közigazgatási eljárás keretében 
5000 forinttól 150 000 forintig terjedő közigazgatási bírság 
szabható ki, amely ismételten elrendelhető. A rendelet teljes 
terjedelmében a www.isaszeg.hu oldalon tekinthető meg.

Az isaszegi lakosság egészségének és a levegő tisztasá-
gának védelme érdekében kérjük az égetés szabályainak be-
tartását!

Polgármesteri hivatal
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Megemlékezés a múzeumban

Április 6-án múzeumunkban az Isaszegi Múzeumbarátok Kö-
rének szervezésében emlékeztünk meg az 1849. április 6-i 
csata 166. évfordulójáról. A megemlékezést a Trojan Ma-
rian József linómetszeteiből rendezett kiállítás megnyitójával 
kezdtük. A Magyarországon élő, lengyel származású művész 
a szabadságharc neves személyiségeiről készített linómet-
szet-sorozatát ajándékozta a múzeumnak. Az isaszegi embe-
rek számára különös jelentőségű a Józef Wysockiról készített 
metszet, amelynek hátterében felismerhető az isaszegi öreg-
templom képe. Külön örömünkre szolgált, hogy az ünnepé-
lyes megnyitót megtisztelte jelenlétével Andrzej Kalinowski, 
a Lengyel Köztársaság konzulja, valamint Trojan Tünde szín-
művész, a festőművész lánya. A kiállítást, amely július végéig 
tekinthető meg, Harkai Zsuzsanna, a Klapka György Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese 
nyitotta meg. 

A megnyitó után az ünnepi megemlékezés következett 
a Damjanich János Általános Iskola negyedik osztályos diák-
jainak ünnepi műsorával, amelyet Pásztor Zsuzsanna tanított 
be. Ezután került sor az isaszegi csata emlékére „Trombi-
ta harsogott, dob pergett…” címmel hirdetett rajzpályázat 
eredményhirdetésére. Minden résztvevő emléklapot kapott, 
a díjazott munkák készítői oklevél elismerésben és könyv-
jutalomban részesültek. A díjazottak:
Gábor Dénes Iskola – első Vajda Kristóf, második Dóczi 

Bálint, harmadik Könczöl Kornél;
Klapka György-iskola, alsó tagozat – első Fekete Luca 

Csenge, második Csia Rajmund, harmadik Nagy Klaudia; 
Klapka György-iskola, felső tagozat – első Turcsán Bog-

lárka, második Makarész Adriána, harmadik Veres Ale-
xandra és Jakab Réka.

A rajzok elbírálásában Kleinert Teréz, a Gábor Dénes-iskola 
pedagógusa volt segítségemre. A megemlékezés koszorú-
zással zárult. 

A honvédsíroknál is koszorúzással emlékeztünk hőseink-
re, Szatmáry Zoltánnak, az Isaszegi Múzeumbarátok Köre 
örökös tiszteletbeli elnökének vezetésével.

Andrzej Kalinowski lengyel konzul a Katonapallagon virá-
got helyezett el a magyar honvédek és az ismeretlen lengyel 
kapitány sírjánál. Ide elkísérte dr. Dürr Sándor, városunk dísz-
polgára is. Szendrő Dénes református presbitériumi elnök kí-
séretében felkereste a református templom falán elhelyezett 
Wysocki-emléktáblát, majd a városházánál lévő emléktáblá-
nál rótta le kegyeletét. Ezután városunk vezetőivel és Troján 
Tündével együtt tekintették meg a csataimitációt.

Köszönöm minden résztvevőnek, külön köszönöm Szat-
máry Zoltánnak, Könczöl Gábornak, Mészáros Gusztávné Pi-
roskának, Majsa Györgyné Olgának, Szmolicza Józsefnek, 
Valkony Antalnak, hogy méltón tudtuk ünnepelni városunk 
„nemzeti ünnepét”.

Kovácsné Halomházi Zsuzsanna,  
az Isaszegi Múzeumbarátok Körének elnöke

A napszemüveg már nem 
divathóbort 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a leégés a bőr korai elöre-
gedéséhez vezethet, ám orvosi bizonyíték van arra, hogy 
a szem ugyanúgy károsodhat, és kialakulhat a szürke há-
lyog, valamint más szemészeti elváltozások.

A nagy mennyiségű UV sugárzás hosszabb távú ha-
tásai lassan és fájdalommentesen jelennek meg, mégis 
ronthatják a látást. A gyermekek és a fiatalok különösen 
veszélyeztetettek, ezért ügyelni kell arra, hogy napszem-
üveget viseljenek főleg azokon a helyeken, ahol erős az 
UV sugárzás; például a strandon, vízben, sőt havas tájon, 
mivel ott fokozott veszélyt jelent a visszaverődés.

Egy jó napszemüveg csökkenti a szemet érő 
UV-mennyiséget és a túlzott ragyogást. 

Minden megvásárolható napszemüvegnek meg kell 
felelnie a szabványoknak, UV-szűrő képességüket spe-
ciális műszerrel ellenőrizni tudjuk. 

Annak, akinek dioptriás szemüvegre van szüksége, 
szintén tudunk testre szabott megoldást találni: fényre 
sötétedő lencséket, dioptriás napszemüveglencséket, 
polarizált napszemüvegrátéttel ellátott kereteket kíná-
lunk üzletünkben.

Megérkeztek a 2015-ös év legújabb Solano, Retro, 
Ozzie, Avanglion napszemüvegmodelljei.

Várunk minden kedves vásárlót kedden és pénteken 
8-tól 16, szerdán és csütörtökön 8-tól 18, szombaton 
8-tól 12 óráig üzletünkben Isaszegen, a Kossuth utca 
24. szám alatt. Telefon: 30/512-5306. ■

Értékőrzők Isaszegen

Minden magára valamit adó település kutatja, feltárja, ápolja 
a múltját. Különösen igaz ez ránk, isaszegiekre, hiszen olyan 
gazdag helytörténet és történelmi örökség birtokában va-
gyunk, amelyre lehet jövőt építeni, és amely erősíti nemzeti 
önismeretünket.

A március 26-án nyílt, Isaszeg kincsei című hímzőkiállítás 
egy kis szelete életünknek, de a legértékesebbek közé tar-
tozik. Gyönyörűek, lélekemelőek a hímzések, azért is, mert 
akiknek az anyagát, munkáit láthattuk, településünk köztisz-
teletben álló lakói. 

Fejéregyházi Laci bácsinak a művelődési otthonban a 
nyolcvanas években még volt egy mívesen szép katalógusa, 
amely a község díszítő népművészetének motívumkincseit 
tartalmazta. Az idők folyamán sajnos eltűnt ez az értékes do-
kumentum. A  gazdag anyag rajzolója, az új díszítőelemek 
megálmodója Surmann Mihályné, az isaszegi íróasszony volt. 
A hímzőkör tagjai gyönyörű isaszegi virágokkal díszítették ru-
háikat, használati tárgyaikat: kéklő búzavirágokkal, pirosan iz-
zó pipaccsal, sárga kalászos búzával, fehér margarétával. 

Ennek a szép kiállításnak adhattunk helyet művelődési 
otthonunkban. A jó dolgok összeérnek, nagy tettek születhet-

nek, ha valaki mögéjük áll. A több mint negyvenéves asszony-
kórus, Nagy Jánosné Marcsó néni, a több mint negyvenöt 
éves Csata táncegyüttes, Bánszkiné Varga Judit, a Csattanó 
tánccsoport, Hajdú Zsolti és Bilász Ildikó, valamint a Csatan-
goló tánccsoport Kővágó Zsolt vezetésével mindannyian gaz-
dag néphagyományainkat mutatják be, hűen a régi időkhöz.

Jó két hónapja elindult egy új álom megvalósítása is. 
Nagy Eszter a szülei nyomán szeretett bele a hímzésbe, 
így vállalta az isaszegi hímzőkör gazdag anyagának felgyűj-
tését. A régi kézimunkákból álló, színes kiállítást saját gyö-
nyörűséges művészi alkotásaival gazdagította, amelyeknek 
motívumait az isaszegi díszítőhímzés ihlette. Valkony Antal 
filmre vette a régi idők emlékeit, hogy megmaradjanak az 
utókornak, és a családok a kézimunkáikat odaadták Eszter-
nek bemutatásra, hogy mi is gyönyörködhessünk bennük.
Hálásan köszönjük mindannyiuknak. Köszönjük és gratulá-
lunk Nagy Eszternek, a kiállítás megálmodójának, megvaló-
sítójának és – legnagyobb örömünkre – a „megszületett” új 
íróasszonynak. 

Verseczkyné Sziki Éva,  
a Dózsa György Művelődési Otthon igazgatója

Az Isaszegért cím adományozása

2015. április 6-án a XXVII. Tavaszi Emlékhadjáratot követő megemlékezésen Isaszeg Város 
Önkormányzatának nevében Hatvani Miklós polgármester úr Kovácsné Halomházi Zsuzsan-
nának adta át az Isaszegért címet. Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Isaszegért cím adományozásával kívánja elismerni a városért tevékenykedő azon kiválóságo-
kat, akik életük folyamán, életük egy szakaszában Isaszegért kiemelkedő tevékenységet vé-
geztek, emberi magatartásukkal, cselekvéseikkel a társadalmi élet területén követésre méltó 
példát mutattak. 

Kovácsné Halomházi Zsuzsanna több 
mint harminc évig dolgozott pedagó-
gusként Isaszegen. Tanítóként, majd 
rajztanárkén és német szakos tanár-
ként oktatta, nevelte szeretettel és kö-
vetkezetesen a gyerekeket. Hivatását 
szerető és azt magas színvonalon mű-
velő pedagógus.

Fokozott figyelmet fordított a te-
hetséggondozásra és a tanulásban le-
maradt diákok felzárkóztatására. Sok 
emlékezetesen szép iskolai ünnepély, 
rendezvény szervezése fűződött a ne-
véhez. 

Tanítványai rendszeresen és ered-
ményesen szerepeltek a városi, kör-
zeti és országos versenyeken. Közel 
húsz éven át egyik szervezője volt a 
Pest Megyei Német Nyelvi Levelező-
versenynek, amelyen évente százöt-

ven-kétszáz tanuló vett részt. Diákjaival 
szeretetteljes, bensőséges kapcsolatot 
alakított ki. A szülők és a kollégák tisz-
telték, elismerték. 

Példás nevelőmunkát végzett. Ki-
emelt feladatának tekintette a tanulók 
nemzeti, hazafias nevelését, emléke-
ink, hagyományaink, jelképeink tiszte-
letét. A  gyerekeket felelősségvállalás-
ra, önállóságra, a fizikai és a szellemi 
munka becsületére nevelte. 

Nyolc évig dolgozott önkormány-
zati képviselőként. Négy évig az ok-
tatási, művelődési és sportbizottság 
elnöke volt, négy évig a népjóléti és 
esélyegyenlőségi bizottságot vezette. 
Lokálpatriótaként azért dolgozott, hogy 
szeretett városa fejlődjön, szépüljön, és 
az itt élő emberek a lehető legjobb kö-
rülmények között éljenek. 

Kitartó, tevékeny közösségi ember. 
Számtalan rendezvényt szervezett és 
támogatott. Több civilszervezet munká-
jában részt vállalt, az Isaszegi Múzeum-
barátok Körének elnöke.

Az Isaszeg címerében is szerep-
lő és a város jelképévé vált honvéd-
szobor felújítását ő kezdeményezte. 
A  restauráláshoz szükséges engedé-
lyek megszerzésében és a pénzügyi 
háttér biztosításában jelentős szere-
pet vállalt. Fáradhatatlanul gyűjtötte az 
adományokat, kereste a támogatókat, 
valamint személyesen is nagyobb ösz-
szeggel járult hozzá a kitűzött cél eléré-
séhez. 

Több évtizedes példamutató, ön-
zetlen munkája alapján javasoljuk az 
Isaszegért kitüntetésre.

Isaszeg Város Önkormányzata
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Az Álomszövők – AKÍK vagyunk című  
antológia bemutatója a költészet napján

„Szállj költemény, szólj költemény / mindenkihez külön-külön…” (József Attila)

Április 10-én, pénteken József Attila születésének 110. év-
fordulóját, egyben a költészet napját ünnepeltük a Jókai Mór 
Városi Könyvtárban. Mi, az Alkotó Költők és Írók Klubjának 
tagjai nagyon vártuk ezt az estét, mivel hároméves műkö-
désünk eredményeképpen Álomszövők – AKÍK vagyunk 
címmel elkészült az isaszegi költők és írók műveiből össze-
állított antológia. Ez az első ilyen kiadvány Isaszegen. Kö-
szönjük minden közreműködőnek a segítségét, amellyel le-
hetővé tette e kötet megjelenését: az anyagi hozzájárulást 
Hatvani Miklós polgármester úrnak, aki 195 ezer forinttal, 
és olvasóinknak, akik 67 500 forinttal támogatták a kezde-
ményezésünket. Kérésünkre Incze Mózes helyi festőművész 
készítette a könyv borítóját – egy kötetért cserébe –, amely 
igazán egyedi, egyszerre kortalan és kortárs alkotás. A szö-
vegszerkesztési munkálatok főként Ágoston Kata informati-
kus-könyvtáros, míg a nyomdai előkészítés feladatai Komlós 
Andrea munkáját dicsérik.

Az estet a Gaudium Carminis kamarakórus színesítette 
megzenésített József Attila-, Weöres Sándor- és Szécsi Mar-
git-versek előadásával. Keresztúri Jusztina, a SZISZI címzetes 
igazgatója, előadóművész Nagy László Szerelmem, csonttö-
rő élet című versével bűvölte el a szép számmal megjelent 
közönséget, akik között ott ültek a rokonok, barátok, támoga-
tók. Balog Istvánné képviselő asszonynak, a kulturális bizott-
ság elnökének ünnepi köszöntője után kezdődött el zenés, 
irodalmi könyvbemutatónk, amelynek résztvevői az AKÍK tag-
jai, Nagy András olvasónk, valamint Fodor Miklós költő és 
zenész társai voltak. Rendezvényünket megtisztelte Hatvani 
Miklós polgármester úr is. Emléklapok, ajándék kötetek, vi-
rágok találtak gazdáikra, akiknek így mondtunk köszönetet 
támogatásukért, munkájukért, közreműködésükért.

A Magyar Parnasszus (Élő Magyar Líra Csarnoka) szer-
kesztőbizottsága vállalta a kötetbe kerülő versek válogatását. 
Szepesi Zsuzsanna szerkesztő képviselte őket, aki a követke-
zőket írta nekik a könyvbemutatónkról:

„Kedves Szerkesztőtársaim! Szívet melengető élményben 
volt részem, szeretném megosztani veletek. Április 10-én 
Isaszegen részt vettem az isaszegi költők és írók műveiből 
megjelent antológia bemutató ünnepségén. Ezt az antológiát 

a mi segítségünkkel állítot-
ták össze, Álomszövők lett 
a címe, amely igen talá-
lóan fejezi ki az AKÍK céljait. 
A bevezető megnyitó után 
elmondhattam, mit jelen-
tett nekem ebben a mun-
kában részt vállalni. Lelkes közösség gyűlt össze, megtöltötték 
a könyvtárat, izgatottan várták, hogy megismerjék a kötetet. 
Jó volt látni az alkotók csillogó szemét, lelkesültségét, hogy 
mennyire komolyan vették azt, hogy megjelentek, a jövőnek 
maradandót adhattak. A műsorban minden alkotó elmondta 
egy versét, vagy felolvasott prózájából egy részletet, majd a 
második verset Fodor Miklós – az antológia egyik szerzője – 
adta elő megzenésített formában. Az egész műsor tartalmas, 
színvonalas volt, igazi felemelő, zenével, énekkel színesítve. 
A záró műsorszám után – amely megkönnyeztetett sok hall-
gatót is – megvendégelték a közönséget, a vendégeket, az 
alkotókat, a támogatókat egy igen gazdag büfével, de saját ké-
szítésű süteményekkel, szendvicsekkel. Jó volt hallani, ahogy 
beszélgettek egymással az isaszegiek, ahogy elmondták vé-
leményüket, érzéseiket a művekkel kapcsolatban. Az egész 
város kitett magáért. Csak gratulálni tudok, boldog vagyok, 
hogy ott lehettem, hogy… megismerhettem azt a közössé-
get, amely így pártolja az irodalmat, a művészeteket…”

Néhány gondolat a kötetről. Könyvünk témában, stílus-
ban és hangulatban sokrétű. Közös vonás az alkotásokban, 
hogy szerzőink kedvtelésből írnak, és Isaszegen élnek. Min-
denki megtalálhatja benne a kedvére valót. Műveikkel taníta-
nak, nevelnek, szórakoztatnak? Kérdéseket vetnek fel? Min-
denki döntse el maga!

Szeretettel ajánljuk ezt a kötetet az érdeklődők figyelmé-
be. Szellemes, vidám, szomorú, felemelő, szívet melengető 
versek, novellák, elbeszélések és mesék várják önöket. Cé-
lunk ezzel a kiadvánnyal őrizni és közkinccsé tenni a helyi ér-
tékeket, színesíteni lakóhelyünk kulturális életét. Isaszeg egy 
fejlődésben lévő kisváros, s ez az antológia lehetőség arra, 
hogy hírt adjunk magunkról. E kötettel az AKÍK tagjai léptek 
a nyilvánosság elé.

„Az 1848–49-es szabadságharcról másképpen…”

Az Isaszegi Történelmi Napok keretében a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány ebben az évben március 
27–29. között tartotta a VI. Nemzetközi Konferenciáját.

Az előadások három téma köré épültek: 
– párhuzamos életutak a szabadságharcban; 
– a légiók szerepe; 
– kevéssé ismert személyiségek a szabadságharcban.
A konferencia ünnepélyes megnyitójára pénteken 14 óra-
kor került sor. Hagyományosan Keresztúri Jusztina, a SZISZI 
tiszteletbeli igazgatónője volt a konferencia háziasszonya, aki 
egy gyönyörű verssel indította a konferenciát, és köszöntötte 
a határon túlról érkezett és a hazai vendégeket. A Himnusz 
eléneklése után bemutatta az elnökséget, majd elhangzottak 
a köszöntők.

Hatvani Miklós polgármester más irányú elfoglaltsága 
miatt dr. Urbanics Gábor, a Kormányhivatal járási hivata-
lának elnöke köszöntötte házigazdaként a jelenlévőket, aki 
a lengyel légió hagyományőrző közlegény-egyenruháját vi-
selte. Majd Dukrét Géza, a Partiumi és Bánsági Műemlék-
védő és Emlékhely Társaság elnöke szólt a vendégekhez, 
és adta át köszöntő virágait a konferencia háziasszonyának, 
Keresztúri Jusztinának, a kuratórium elnökének, fő szervező-
nek, Révász Gizellának és az alapító dr. Flóris István helyett 
Polgár Mariannak.

A köszöntők elhangzás után Keresztúri Jusztina Radnóti 
Miklós Béke című versét szavalta el, ezzel bevezetve a kivo-
nulást a világháborús emlékmű közös koszorúzásához. 

A Csíkszeredából érkezett Gergely András nyugalmazott 
történelemtanár volt a péntek délutáni előadások levezető 
elnöke, aki köszöntőjében kiemelte, hogy ez a konferencia 
nagyszerű példája történelmi örökségünk ápolásának és a 
magyarság együttműködésének, függetlenül attól, hogy az 
ebben közreműködők hol élnek és tevékenykednek. 

A szabadságharcban részt vevő lengyel légióról dr. Urba-
nics Gábor, a Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület ha-
gyományőrző közlegénye tartott rendkívül érdekes előadást, 
amelyet színesített az öltözet és a fegyverek bemutatásával, 
a jelen lévő diákok nagy örömére. A Munkácsi Szent István 
Líceum két diákja nagy sikerű vetítőképes előadást tartott 
a podheringi 1849-es emlékmű történetéről, majd Nagy-
váradról Szilágyi Aladár újságszerkesztő Kiss Pál honvédtá-
bornokról Diószeg szülötte, Isaszeg hőse címmel tartott elő-
adása következett. A nap befejező előadását Pásztai Ottó, 
a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesületének elnöke 
tartotta A premontrei szerzetesek szerepe a szabadságharc-
ban címmel.

Pihentetőként a konferencia vendégei megtekintették 
Bánszkiné Varga Judit babamúzeumát, ahol a kiállított ba-
bák népviseletekbe vannak öltöztetve.

A vacsora után a Dózsa György Művelődési Otthonban 
kulturális szórakoztató műsorral tettük vidámmá vendégeink 
hangulatát. A műsort kitűnő bevezetőjével Barkóczi József-
né mutatta be. Fellépők voltak az isaszegi Pünkösdi Egyház 

zenekara és énekkara, Kalocsai-Bozsik Fruzsina Kincső nép-
dalénekes, az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre vidám mű-
sorral, és végezetül az Isaszegi Csata táncegyüttes mutatta 
be néptáncműsorát, majd a színpadról lejőve a közönséget 
is megtáncoltatták.

A konferencia második napján, szombaton 10 órakor Ke-
resztúri Jusztina köszöntötte az újonnan érkezett előadókat 
és vendégeket, majd dr. Kedves Gyula ezredesnek – szak-
mai fővédnöknek, levezető elnöknek – adta át a szót.

Az első előadás rendhagyó módon két előadó, dr. Ked-
ves Gyula ezredes és dr. Süli Attila őrnagy párbeszéde volt, 
ahogy bemutatták a két személyiségnek, Czetz Jánosnak 
és Tóth Ágoston tábornokoknak mint „erdélyi kezdő titá-
noknak” a párhuzamos életútját a szabadságharcban. Ezt 
követte két végzős diák, Ruczuj Emese és Bara Bernadett 
a Csíkszeredai Segítő Mária Katolikus Gimnáziumból, akik 
gróf Mikó Imréről, „Erdély Széchenyijéről” tartottak előadást. 
Majd következett az isaszegi Klapka György Általános Isko-
la és AMI történelemtanára, Szakály Róbert, aki színes, sok 
képpel illusztrált, nagy sikerű előadást tartott gróf Széchenyi 
István pályájáról. A délelőtti előadások sorát Melkovich Ta-
más kutató történész fejezte be A reformkor kezdete Szé-
chenyi? – Tények és tévhitek a grófról és történelmünkről 
címmel. Ez a délelőtti előadások sorának méltó befejezése 
volt, jogosan érdemelte ki a vastapsot.

Ebéd utánra két előadás maradt, mindkettő festőkhöz 
köthető. Az elsőt dr. Vajda Sándor borosjenői helytörténész 
tartotta, A szabadságharc ábrázolása Torma János festésze-
tében címmel, sok-sok képpel és nemcsak történelmi, ha-
nem művészeti magyarázatokkal illusztrálva. A második elő-
adó Nagy Béla helytörténész volt, aki a két Mednyánszkyról 
tartotta szintén sok képpel színesített előadását. Mednyánsz-
ky László honvéd őrnagyként harcolt, testvére, Mednyánsz-
ky Sándor Cézár tábori lelkészként vett részt a szabadság-
harcban. Az ő nagybátyjuk a leghíresebb Mednyánszky, a 
festőművész.

Az előadások végeztével a kicsit szeles, de napsütéses 
időben megkoszorúztuk a Szobor-hegyen álló honvédszob-
rot, ahol a közös koszorúra a külhonból érkezett vendégeink 
képviselői is elhelyezték a megemlékezés szalagjait.

A  koszorúzás után megtekintettük Németh Mihály kü-
lönböző korokból és különböző polgári és népi tárgyakból, 
textilekből álló hatalmas és értékes gyűjteményét. 

Húsvéthoz közeledvén a Szent István római katolikus 
templomban a Gaudium Carminis kamarakórus előadásá-
ban meghallgattuk Pergolesi Stabat Materét.

Ebben az évben szakmai programként a Parlament és a 
március 15-én felavatott Parlamenti Múzeum bemutatását 
terveztük. Erre 29-én, a konferencia utolsó napján került sor. 
A Parlament látogatásához és – dr. Kedves Gyula ezredes 

közbenjárására – az új múzeum bemutatásához is nagysze-
rű idegenvezetőket kaptunk, külhoni vendégeinkkel együtt 
felejthetetlen élményben volt részünk.

Itt és most meg kell köszönnöm a Határon Túli Magyar 
Emlékhelyekért Alapítvány nevében mindazoknak a segítők-
nek, támogatóknak, közreműködőknek az önzetlen segítsé-
gét és támogatását, akik lehetővé tették, hogy a nemzetközi 

konferenciánk sikeres és az új ismereteken túl kellemes és 
felejthetetlen legyen külhoni vendégeink számára. A részt-
vevők egész biztosan nemcsak a konferencia sikerét, ha-
nem Isaszeg város hírét, lakosságának szeretetét is maguk-
kal vitték.

Fő támogatónk a Nemzeti Együttműködési Alap.
Révász Tiborné, a kuratórium elnöke
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Tóthné Pandur Judit az alábbiakban mutatkozik be Isaszeg lakóinak.
A nevem Tóhné Pandur Judit. Írói névként a T. Pandur Juditot használom.
Közgazdasági és humánpolitikai végzettséggel rendelkezem, ennek meg-

felelő munkakörökben dolgoztam mindig.
2005 májusától 2007. júniusig a Blikk Nők című hetente megjelenő ma-

gazin „Megoldjuk” rovatában adózási, társadalombiztosítási, nyugdíjazási és 
munkaügyi tárgyú olvasói kérdésekre válaszoltam. Talán van még olyan isa-
szegi olvasó, aki emlékszik erre. Rengeteg levelet kaptam az ország minden 
szegletéből. Végül már nemcsak az újságban, hanem levélben is igyekeztem 
segítséget nyújtani a hozzám fordulóknak. Ez a szakmai publikáció jelentette 
az írást az életemben addig, amíg 2008-ban Isaszegre költöztem. Azóta írok 
elbeszéléseket, cikkeket, meséket, és most írom a harmadik könyvemet. Úgy 
tűnik, valami van Isaszeg levegőjében, ami alkotásra ösztönözött…

Amióta csak emlékszem, történeteket találtam ki. Meséket a húgomnak, 
amikor kicsik voltunk. Meséket a gyerekeimnek, amikor ők voltak kicsik. Tör-
téneteket meg csak úgy magamnak, s amióta felnőttek a gyerekeim, azóta 
van időm leírni azokat.

Régebben, amíg az asztalfióknak írt az – elkészült munkáira kiadót hiába 
kereső – író, nagy elhivatottság kellett hozzá, hogy a publikálás legcseké-
lyebb reménye nélkül is megszülessenek az alkotásai. Szerencsére most már 
az internet lehetőséget ad a közzétételre, és onnan az alkotásaim önálló élet-
re kelnek. Megjelennek újságban, magazinban, átveszik őket más internetes 
portálok. Időnként a legmeglepőbb helyeken bukkannak fel. Például az Áram 
nélkül nem tudunk élni? című cikkemet a Fenntartható Fejlődés és Erőforrá-
sok Kutatócsoport kérte el tőlem a honlapjára, onnan pedig megszámlálha-
tatlanul sokan vették át. Az Ezer életet élni című írásomat egy tanárnő kérte 
el tőlem, hogy felolvassa búcsúzóul a ballagó osztályának. De elkérte tőlem 
az egyik versemet egy óvó néni is, hogy felolvassa a gyerekeknek. Igen, né-
ha-néha verset is szoktam írni. Ehhez a bemutatkozásomhoz kapcsolódóan 
is megjelenik a Kezedbe kapaszkodva című versem, de nem jellemző rám a 
versírás. Összesen talán tíz vers nyomja a lelkemet, mert távol áll az én ver-
selésem a költészettől, inkább csak valóban versírás.

Prózaírónak tartom magam, prózákkal szoktam irodalmi pályázatokon 
részt venni. Így sikerült eddig tizenöt antológiában megjelenni az írásaimmal. 
A legkedvesebb a legutóbb – idén márciusban, a költészet napjára – meg-
jelent Álomszövők című antológia. Ezt az Isaszegen működő AKÍK irodalmi 
kör adta ki, amelynek én is tagja vagyok. Öt elbeszélésemet és egy cikkemet 
választották be alkotótársaim a megjelent könyvbe. Ezenkívül irodalmi folyó-
iratban, sci-fi magazinokban és két meséskönyvben jelentek meg írásaim. Az 
egyik mesémet 2010-ben felolvashattam a Pécs TV Egy csepp mese című 
műsorában.

Írtam egy romantikus regényt és egy meséskönyvet is. Most egy krimit 
írok, amely amellett, hogy izgalmas, a mai magyar valóságból sok érdekes-
séget is bemutat. 

Remélem, hogy akik érdeklődnek az alkotásaim iránt, azok örömüket lelik 
az elolvasásukban.

Kezedbe kapaszkodva

Amíg kicsi voltál, a kezembe kapaszkodtál.
Figyeltél rám, mit teszek…
Miért? Mikor? Hogyan?
Ezt kérdezgetted.
Miért van nappal? Majd éjszaka?
Miért van az évnek négy évszaka?
Mitől megy az autó? 
Hogyan ég a lámpa?
Naponta özönlött a kérdések száza.
Csillogó szemekkel tanultad a világot,
S ha lépted, vagy szavad hibázott,
A segítő kéz sohasem hiányzott.
Amikor kicsi voltál, a kezembe kapaszkodtál.
Figyeltem rád, mit teszel…
Milyen érdekeset kérdezel.
Újra tanultam tőled a világot,
Az ártatlan kíváncsiságot.

Amikor felcseperedtél, és kamaszodni kezdtél,
Tőlem már soha nem kérdeztél,
Csak a barátaidra figyeltél.
Elengedted a kezemet.
Próbálgattad az életet.
Mire kértelek, nem csináltad,
Mitől óvtalak azt kipróbáltad.
Csalódások, hogyha értek, 
Nekem el nem mesélted.
Nehéz volt elengedni, megérteni,
Hogy szeretnél már felnőtt lenni.
Amikor felcseperedtél, és kamaszodni kezdtél,
Elengedted az én kezemet,
Hogy próbálgasd az életet.
Néha váratlanul kiöntötted mégis a szívedet,
Egy pillanatra újra megfogtad a kezemet.

Most, hogy felnőtt lettél, önálló életedbe kezdtél,
Megfogtad ismét a kezemet,
Megosztod velem az életedet. 
Újra átélem általad a fiatalságot,
Naprakészen látom a világot.
Tőled tudom mi ma a trendi,
Hogy kell az interneten venni.
Hogyan kell valamit letölteni,
SMS-ben mit lehet rövidíteni.
Eligazítasz az elektronikus világban,
A szlenges mai ki- és beszólásban.
Ha én neked tanácsot adok,
Te türelmesen meghallgatod.

Most, hogy felnőtt lettél, önálló életedbe kezdtél,
Megfogtad ismét a kezemet,
Megosztom veled az életemet.
Most én a te kezedbe kapaszkodom,
Mint te az enyémbe egykoron.

Bemutatkoznak a Jókai Mór Városi Könyvtár Alkotó Költők és Írók Klubjának tagjai

T. Pandur Judit

Ebben a hónapban T. Pandur Judit prózaíróval ismerkedhetnek meg az irodalomkedvelők, aki szintén alapító tagja 
a 2012. márciusban alakult klubnak. Írásai a legkülönfélébb témákat ölelik fel a gyermekkori emlékektől a sci-fiig. 
Mindig teljes átéléssel olvassa fel írásait, amelyeket szívesen hallgatunk. (Majsa Györgyné klubvezető)

Könyvtári  
hírmondó
Májusi programjaink
Május 8-án (péntek) 17 órától folyta-

tódik a Népek – Hagyományok – 
Ízek előadás-sorozatunk. Következő 
előadónk P. Szabó József újságíró, 
diplomata lesz. Az előadás címe: 
Távol-Kelet közelről.

Május 15-én (péntek) 18 órától dr. 
Diószegi György Antal művelődéstör-
ténész tart előadást Mátyás királyról 
és a Hunyadi családról, a Tóth Árpád 
Nemzeti Társaskör szervezésében.

Május 29-én 17 órától az Alkotó Költők 
és Írók Klubja várja az érdeklődőket 
egy kis irodalmi egyvelegre. 

Gyermekkönyvtári programjaink
Május 9-e (szombat), 9 óra: Társas-

játék Klub
Május 15-e (péntek), 16 óra: Kézmű-

ves-foglalkozás
Május 21-e (csütörtök), 10 óra: Mese-

kuckó-délelőtt
Május 23-a (szombat), 9 óra: Társas-

játék Klub

Könyvespolcaink újdonságai
Babay Bernadett: Jó szelet, Szélkakas! 
(gyerek)
Bartos Erika: Bogyó és Babóca kertész-
kedik (gyerek)
Agatha Christie: Grand Tour (életrajz)
Dragomán György: A fehér király 
(szépirodalom)
Tom Harper: Zodiákus állomás (krimi)
Eloisa James: Szelíd szépség (roman-
tika)
Lindsey Kelk: Aki mer, az nyer (roman-
tika)
Scott Mariani: Mozart rejtélyes halála 
(krimi)
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: 
Napló I., II. (életrajz)
Nora Robers: Véráztatta föld (roman-
tika)
Sándor Anikó: Én igen nagy vétkem… 
(romantika)
Dan Wells: Fragments – Töredék (sci-fi)

Kovács Dóra

Összefogással, odafigyeléssel, kitartással, lelkesedéssel, hittel maradan-
dót lehet alkotni. Számunkra ezt bizonyította ez az est. Egy felejthetetlen és 
megható rendezvény létrehozói és részesei lehettünk. Köszönjük!

Az AKÍK tagjai: Haász Irén, Hajdu Mária, Fodor Miklós, Ribka Zoltán, Ros-
tás István, Oláhné Szántó Tünde, Tóth Barbara, T. Pandur Judit, Váradi Atti-
láné, Végh Tamás és Majsa Györgyné (klubvezető).

Megjegyzés: a kötet megvásárolható a könyvtárban nyitvatartási időben 
1800 Ft/db áron. A befolyt összeget ismét egy antológia kiadására szeret-
nénk fordítani. Az estről videofelvétel készült – Valkony Tóni bácsi jóvoltából 
–, amely kikölcsönözhető a könyvtárból.

Majsa Györgyné
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Tóth Árpád-emlékérmet kapott Surmann Mária

Az isaszegi Tóth Árpád Nemzeti Társaskör által alapított ki-
tüntetés átadására másodízben került sor. A Tóth Árpád-em-
lékérem évente egy alkalommal olyan jeles isaszegi közéleti 
személyiségnek adományozható, aki tevékenységével a tár-
saskör keresztény és nemzeti alapelveinek megfelelő szelle-
miséggel szolgálja a várost.

A  kitüntetést ebben az évben a huszonöt éves jubi-
leumát ünneplő Gaudium Carminis kamarakórus karnagya, 
Surmann Mária vehette át, a keresztény és nemzeti elköte-
lezettségű, negyedszázados isaszegi szolgálatáért, valamint 
magas színvonalú zeneművészeti munkásságának elismeré-
seképpen. 

Az ünnepélyes díjátadásra 2015. április 23-án a társas-
kör rendezvényén, a Jókai Mór Városi Könyvtárban került sor. 
Az ezüst emlékérmet és oklevelet Tóth Árpád családjának 
részéről a költő unokája, Hollós Máté zeneszerző, a Hunga-
roton Music Zrt. vezérigazgatója és a társaskör alapító tagjai 
nyújtották át, a kitüntetett laudációját dr. Székelyné Opre Má-
ria ismertette. A kórustagok énekkel köszöntötték megható-
dott vezetőjüket.

A továbbiakban a társaskör által alapított magyarságisme-
reti szabadegyetem-sorozatnak ezen az alkalmán dr. Molnár 
Imre történész tartott előadást Esterházy János, a felvidéki 
magyarság mártír politikusa címmel.

Surmann Mária karnagy asszony laudációja
1949. november 22-én született Isaszegen, Surmann József 
és Zoszna Veronika második gyermekeként.

Általános iskolai tanulmányait Isaszegen végezte, majd 
a Budapest-kőbányai Szent László Gimnáziumba járt, egy-
idejűleg az ottani zeneiskolában elkezdte a magánének- és 
szolfézstanulmányokat. Érettségi után 1968-tól a MÁV-nál 
dolgozott, közben tovább folytatta az ének- és zongorata-
nulmányait, kórusban is énekelt. A spórolt pénzéből szülei 
segítségével zongorát vásárolt.

Egy nagyszerű énekművész tanár, Poták Fridolin – saj-
nos már nem él – önzetlen segítő felkészítő munkájának 

köszönhetően 1975-ben felvették a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Főiskola tanárképző tagozatára Debrecenbe, magáné-
nek–szolfézs szakra, amelyet 1978-ban sikeresen elvégzett. 
Énektanára Szterszky Adrienn volt.

Munkáját szolfézstanárként folytatta a Monori Állami Ze-
neiskolában, közben énekelt koncerteken, templomban.

1978-ban férjhez ment Kovács Géza közlekedésmér-
nökhöz, két gyermekük született: Ágnes, aki operaénekes, 
és Attila, aki a UPC-nél dolgozik.

1990-ben felvételt nyert hangképző tanárnak egy nagy-
szerű művészetoktatási intézménybe, az ifj. Sapszon Ferenc 
karnagy által vezetett, nemzetközi hírű Kodály Zoltán Magyar 
Kórusiskolába, ahol életének több évtizedét töltötte.

Sok szép koncerten volt közreműködő énekes, tanított 
egészen kicsi zeneóvodásokat alsós hangképzésre, folytatva 
további tantárgyakkal a nagyobbakig. Két éven keresztül ve-
zethette az iskola legkisebb kórusát is, hét éven keresztül pe-
dig dalos játék–népdal szakos tanárként is oktatott, a hang-
képzés mellett. Közben az isaszegi AMI elődjében, a Kós 
Károly Alapfokú Művészeti Iskolában is tanított magánéne-
ket. Nagy sikerrel vett részt népdalversenyeken tehetséges 
tanítványaival, Nemcsics Kingával és később Papp Ráhellel. 
Nyugdíjba vonulása után, 2007-ben is többször visszahívták 
egy-egy speciális feladat elvégzésére, kurzus tartására, így 
2013-ig még tanított.

Surmann Mária énekművész rendkívül szép szoprán 
hangját a helyi érdeklődők többek között a hajdani Isasze-
gi Művészeti Napok című fesztivál exkluzív hangversenyein, 
kiállításmegnyitóin többször is meghallgathatták. 

Ugyancsak 1990-ben ő alapította meg Isaszegen peda-
gógusokból azt a női énekkart, amely jóval később felvette 
a Gaudium Carminis – latinul: az éneklés öröme – nevet. 
Nem sokkal ezután új identitásának vállalásával készített is 
egy professzionális stúdiófelvételt, majd hanglemezt A Gau-
dium Carminis kamarakórus és vendégei az isaszegi Öreg-
templomban címmel. A lemez világhírű magyar művészek 
közreműködésével készült. 

Marika kiváló pedagógiai érzékével látta, ez az első nagy 
lépés ahhoz, hogy a kis műkedvelő kórusnak a munkáját 

más léptékbe helyezze. És megkezdődtek a felkészülések a 
kórusminősítőkre. Az Éneklő Magyarország Országos Kórus-
minősítés magas követelményeinek megfelelni nem egysze-
rű. A rendkívül tudatos és kromatikus építkezés azonban vá-
rakozáson felüli eredményeket hozott. Már az első minősítőn 
arany fokozatot kaptak, a következőn Fesztiválkórus, majd – 
ami a legmagasabb odaítélhető fokozat ebben a kategóriá-
ban – a Hangversenykórus minősítést is elérték. Ebben az 
évben készülnek a huszonötödik évét ünneplő kamarakórus 
újbóli minősítő koncertjére.

Ismét komoly elismerés volt, amikor az elmúlt évben a 
Magyar Rádió Márványtermébe egy japán kórussal együtt 
kaptak meghívást hangversenyfelvételre. 

Vajon mi lehet a titka annak, hogy egy amatőr női kórus 
esetében – akik között egyetlen muzsikus vagy énekes sincs, 
és ahol szinte állandó a fluktuáció – ilyen kiegyensúlyozott 
eredmények születnek? 

Nyilván a karvezető különleges személyisége és kivételes 
szakmai felkészültsége áll az eredmények hátterében. Hi-
szen az élet különböző területeiről érkező és korban is kü-
lönböző hölgyeket kell valamilyen technikával a szó szoros 
értelmében összehangolni és minden műben újra és újra 
megújítani. Jóllehet, itt a szakmai tudás nagy jelentőségű, 
hiszen a következetes hangképzési gyakorlatok, a sokszor 
erőltetett memorizálás, az idegen nyelvű szövegek vagy az 
archaikus művek szinte megoldhatatlannak tűnő értelmezé-
se nagy kihívás, mégis mindez Marika személyisége nélkül 
nem működne. Megfelelő pszichológiai érzékkel szinte min-
dig mindenki számára egyértelművé tudja tenni, hogy mikor 
hová kell helyezni a hangsúlyt, kinek és miért kell szólót éne-
kelnie, és miért éppen azt a szólót.

A repertoár összeállításához is különleges érzéke van, hi-
szen a rendkívül változatos műfaji kavalkádba kizárólag olyan 
művek kerülnek, amelyek jól illenek ehhez a kórushoz. Fi-
gyelemre méltó, hogy a klasszikus és könnyebb lélegzetű 

művek mellé mindig választ archaikus gregorián műveket is, 
amelyeknél az énekek megoldása és megfelelő bemutatása 
az egyik legnehezebb feladat. 

Nem véletlen mindez, hiszen Mária tagja a Magyar Gre-
gorián Társaságnak, ennek keretében minden kedden a Fe-
renciek terén a templomban gregorián szentmisén énekel 
és vezényel mint a Schola Gregoriana Budapestinensis tag-
ja. 1995-től folyamatosan minden évben gregorián tanul-
mányokat végzett Pannonhalmán, majd sikerrel befejezte a 
mesterkurzust is, amelyet Béres György és Sapszon Ferenc 
vezetett, és több éven keresztül kiscsoportvezető volt a tan-
folyamokon. A  váci gregorián fesztiválokon rendszeresen 
énekelnek, ahol a Gaudium Carminis is részt vesz a nyílt 
napi bemutatókon.

Nagyon fontosnak tartja a gregorián éneket a katolikus 
szentmiséken, hiszen ezek a legősibb egyházi énekeink. Az 
általa alapított és vezetett énekkar számtalan katolikus és 
református rendezvényen fellépett, az országban és hatá-
rainkon túl is öregbítette Isaszeg hírnevét. 

2010-ben zenepedagógiai munkájáért megkapta a Kó-
rusiskoláért elismerést. Ugyancsak ebben az évben nyerte el 
Isaszegen a megtisztelő Közművelődésért díjat.

Mária munkáját – aki férjével többször is látogatta a Tóth 
Árpád Nemzeti Társaskör rendezvényeit – a határozott, kéz-
zel és hanggal tévedhetetlenül működő karnagyi irányítás 
jellemzi. Erényei a kifinomult művészetpedagógiai techni-
kák, meglehetősen jó emberismeret, szeretet, no meg vég-
telen türelem. Szerény, lelkiismeretes, hatalmas szíve van – 
úgy érzi, ő semmi rendkívülit nem tesz, csak végzi a dolgát.

Mi viszont, a társaskör alapítói ezt az elhivatott, keresz-
tény és nemzeti odaadással végzett, eredményes szakmai 
munkát és emberséget szeretnénk elismerni. Ezért a ne-
gyedszázados jubileumára készülő kórus vezetőjének a név-
adónk, Tóth Árpád nevét viselő emlékérmet adományozzuk.

Tóth Árpád Nemzeti Társaskör

Happy-hét a Klapka-iskola alsó tagozatán 

Az Országos Élelmezés- és Táplálko-
zástudományi Intézet idén hatodszor 
hirdette meg a Happy-hetet, amelyhez 
iskolánk alsósai már második alkalom-
mal csatlakoztak. A  tematikus napok 
célja a vízfogyasztás népszerűsítése a 

fiatalok körében, ismerkedés az egész-
séges folyadékfogyasztás előnyeivel. 
A program során a gyerekek a tanórá-
kon interaktív oktatóanyag segítségével 
tapasztalhatták meg a vízivás előnyeit 
a cukros üdítőkkel szemben. Rendez-
tünk „vizes” sor- és váltóversenyeket, 
megszerveztük a vízizsaru-szolgálatot. 
A  gyerekek mindennap vizet hoztak 
magukkal az iskolába, a szünetekben 
diáktársaik vízzel és forrásvízzel kínál-
ták őket a folyosón. A program zárá-
saként élőképben vízcseppet formáz-
tunk, vízzel koccintottunk, és azok a 
tanulók, akik egész héten vizet ittak, 

jutalmat kaptak. Bízunk abban, hogy 
a program után egyre több gyerek vá-
lasztja az egészséges vizet akkor, ha 
megszomjazik!

Bathó Andrea 
munkaközösség-vezető
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Témahét a Klapka-iskola alsó és felső tagozatán: húsvét

Iskolánkban 2015. március 25. és április 1. kö-
zött a TÁMOP 3.1.4 program keretében Hús-
vét címmel témahetet tartottunk. Tanulóink 
ezeken a napokon a megszokottól eltérő mó-
don is szerezhettek új ismereteket.

A szerdai ünnepélyes megnyitót a városi 
vers- és prózamondó verseny követte, ahol 
sok alsós és felsős diákunk képviselte isko-
lánkat.

Csütörtökön vártuk a gyerekektől a szép-
íróversenyre lemásolt locsolóverseket az alsó 
tagozaton. A  legszebb kézírásokból évfolya-
monként kiállítás készült, ahol mindenki meg-
csodálhatta a gyönyörű munkákat. 

A felső tagozaton az Ifelore által összeállí-
tott programsorozat valósult meg. Osztályaink 
forgószínpadszerűen vettek részt elsősegély-
nyújtó gyakorlaton, készítettek vitaminsalátát, 
és töltöttek ki totót.

Pénteken tavaszi pólófestésre invitáltuk a 
rajzolni és színezni szerető nebulókat a Tóth 
Árpád utcai épületben. Vendégeink fehér pó-
lóra vasalták rá a kiválasztott mintákat, és be-
vezették tanulóinkat a textilfestés rejtelmeibe. 
Mindenki nagy örömmel és büszkeséggel vitte 
haza a saját kézzel festett pólót. 

A Kossuth utcai épületben dr. Horváth An-
na gyermekorvos tartott előadást az 5–6. és 
7–8. évfolyam számára az egészséges élet-
módról. Délután Allmann-né Kriszti néni ve-
zetésével a felsősök könyvtári foglalkozáson 
vehettek részt, amelynek témája a húsvét volt. 
E nap délutánján zajlott le a városi vers- és 
prózamondó verseny gálaműsora a művelő-
dési otthonban.

Hétfőn könyvtári órákkal folytatódott a 
programok sora az alsósoknál. Kriszti néni se-
gítségével a gyerekek megismerkedhettek az 
ünnep eredetével, a húsvéthoz köthető ha-
gyományokkal, népszokásokkal. Betekintést 
nyerhettek más népek szokásaiba is.

Délután a református egyház által támoga-
tott Palánta Bábszínház húsvéthoz kapcsolódó 
előadását élvezhette tanulóink egy része. 

Barátság, tehetség, zongoramuzsika

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola idén már második alkalommal szervezte-rendezte meg 
az Isaszegi Zongolimpiát. 

A  tavaly indult kezdeményezés azzal a céllal jött létre, 
hogy a helyi és a környékbeli zongoristanövendékek egy 
barátságos verseny keretében összemérhessék tudásukat, 
meghallgassák egymás zongorajátékát.

Idén péceli, aszódi és isaszegi zeneiskolások versenyez-
tek egymással. A zsűrinek igen nehéz dolga volt, de tagjai, 
két nagyszerű zenepedagógus, Telek Zsuzsanna (Frédéric 
Chopin Zeneiskola, Gödöllő) és Novák Istvánné Marika né-
ni (Podmaniczky Művészetoktatási Intézmény, Aszód) nagy 
szeretettel és szakmai odaadással vállalták a kihívást. A nö-
vendékek három kategóriában indulhattak, zeneiskolai osz-
tályuk szerint. A rendkívül erős mezőnyben a helyi gyerekek, 
Fercsikné Haász Veronika és Kántor Zsolt tanítványai is je-
leskedtek. 

A díjazottak
1. kategória (1–2. osztály) – 1. helyezett: Moldován Dóra és 

Nagy Levente (Pécel); 2. helyezett: Sztankovics Szófia 
(Isaszeg); 3. helyezett: Varga Dalma (Isaszeg)

2. kategória (3–4. osztály) – 1. helyezett: Erdő Zoltán és 
Moldován Dávid (Pécel); 2. helyezett: László Zsófia (Pé-
cel); 3. helyezett: Ecseri Csenge (Isaszeg) 

3. kategória (5–6. osztály): 1. helyezett: Bencze Krisztina 
(Pécel) 2. helyezett: Bonczidai Boglárka (Isaszeg) 

Csodálatos délutánt töltöttünk együtt. Újra bebizonyosodott, 
rengeteg tehetséges gyermek vesz körül minket, az ő tehet-
ségük kibontakoztatásában pedig óriási szerepet játszanak a 
művészeti iskolák. Érdemes támogatni a zeneoktatást, a kul-
túrát, kell, hogy a jövő generációjának lelkét a zene emelje 
fel. A nagy sikerre való tekintettel ez volt a verseny zárszava: 
„Jövőre veletek ugyanitt!”

Fercsikné Haász Veronika zenepedagógus

A  felsősöknél a testnevelő tanárok 
„Nyuszi-kosárlabdakupát” rendeztek, 
majd a délután további részében „Zong-
olimpián” mérhették össze tudásukat a 
zongorázni szerető és tudó tanulóink.

Kedden táncházba hívtuk az alsó 
tagozatos gyerekeket. Az elsősök és 
másodikosok játékosabb, míg a har-
madik és negyedik osztályosok egy 
kicsit komolyabb órán vehettek részt. 
Többféle tánclépést, játékot tanulhat-
tak meg Jakócs Zsuzsa nénitől.

A  gyerekek a népi hagyományo-
kon kívül megismerhették a különböző 
tojásfestési technikákat, és ki is pró-
bálhattak néhányat. A  kész művek a 
tojásfákat díszítették. Az osztályok kü-

lönböző témákban projektmunkákat is 
készítettek, amelyekkel a termeket és a 
folyosót tették hangulatosabbá.

A  városi emlékfutáson ötvennégy 
tanuló képviselte iskolánkat.

Árpilis 1-jén, bolondok napján vi-
dám programokkal készültünk a felső 
tagozatosok számára. A  témahét ele-
jén meghirdetett „Nyuszi-szépségver-
seny”-re vicces jelmezekkel, mókás 
produkciókkal és élő nyúllal is készül-
tek tanulóink és egyik kolléganőnk. Az 
osztályok osztályfőnökeiknek a vezeté-
sével „osztálytojást” készítettek külön-
böző technikák alkalmazásával. Jobb-
nál jobb alkotások születtek. A kreatív 
munka elvégzése után hatalmas ud-

varunk biztosított búvóhelyet a húsvéti 
tojások és nyuszik számára. A gyűjtö-
getés után tanulóink húsvéti sorver-
senyen vettek részt, ahol ügyességi 
feladatokat hajtottak végre. Éles volt 
a „nyuszicsapatok” közötti küzdelem. 
Eközben rajz szakos nevelőink vezeté-
sével tojásdekorálási technikákat sajá-
títhattak el az erre vágyó felsősök. 

Témahetünket ünnepélyes kere-
tek között zártuk, rengeteg oklevelet és 
húsvéti meglepetést osztottunk ki ta-
nulóinknak. Az alsó tagozaton egy kö-
zös, udvari tojáskereséssel ért véget a 
programok sora.

Szeder Annamária  
és Németh István pedagógusok
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Jó Hír Ifjúsági Klub

A  Palánta bábmisszió 2015. április 
30-án ismét meglátogatott minket. 
A Ravasz rokon című húsvéti bábda-
rabjukat a Klapka- és a Damjanich-is-
kola alsós osztályai láthatták. Így vá-
rosunkban közel négyszáz gyermek 
nézhette meg ezt a humoros, fordu-
latos állatmesét, amelyben megraga-
dó árnyjátékbetét formájában elhang-

zott a húsvét valódi üzenete is: Jézus 
Krisztus megváltott minket a bűntől 
és annak következményétől. Az utol-
só vacsorát, az Úr Jézus elfogatását, 
keresztre feszítését és feltámadását 
bemutató történet után énekeltek a 
gyerekek, majd a bábcsoport kis fog-
lalkoztató füzetét, valamint az előadást 
és egyéb történeteket, zenét tartalma-

zó CD-t kaptak ajándékba. Köszönjük 
a bábmisszió nevében is az iskoláknak 
a lehetőséget, és köszönjük a támoga-
tóknak az anyagi hozzájárulást.

Áprilisban tovább folytatódtak a 
péntek délutáni Jó Hír Klub-alkalmaink. 
Néztünk bibliai rajzfilmeket, kézműves-
kedtünk, játszottunk, énekeltünk. Sok 
mindent tanultunk a legjobb barátunk-

A római katolikus egyházközség eseményei

Május 1-jétől nyári miserend van. Az esti szentmisék 19 óra-
kor kezdődnek.

Május hónapban minden hétköznap a szentmise előtt fél 
órával és vasárnap délután három órától lorettói litániát 
végzünk.

Május 17-én du. 3 órától ifjúsági kvízdélután lesz a Katolikus 
Kultúrközpontban.

Május 23-án, szombaton családi nap lesz a Katolikus Kul-
túrközpontban 10-től 17 óráig. Lesz csúszda, rejtvények, 
kézműves-foglalkozás, pingpongozás, ebéd, családi vetél-
kedő. 

Minden program ingyenes. Várunk mindenkit nagy szeretet-
tel!

Az egyházközség nyári programjai
Hittantábor Időpont: július 6–11. Helyszín: Balatonszemes. 

Ára: 18 000 Ft. 
Ingyenes napközis tábor Időpont: jú-

lius 20–24. Helyszín: Isaszeg, Ka-
tolikus Kultúrközpont. A  részletes 
program a templomban lesz megta-
lálható. (Lehet csak egy-egy napra is 
jelentkezni!)

Családi tábor Időpont: augusztus 
21– 23. Helyszín: Érsekvadkert, Kol-
ping-ház. Ára: 5000 Ft/ fő (egy éven 
aluli gyermeknek ingyenes). 

Szeretettel várjuk családok jelentkezé-
sét közös programokra, beszélgetések-
re, játékokra. 

A táborokra Szárazné Marikánál lehet jelentkezni, vagy a 
szaraznemarika@citromail.hu e-mail címen.

„Gyere, gyere ki a hegyoldalba!” címmel sportnapot tartot-
tunk fiataloknak a Szobor-hegy lábánál. Az időjárás kicsit mo-
gorva volt, sok széllel és kevés napsütéssel. Ennek ellenére 
sok lelkes fiatal jött el, és jól érezték magukat. Röplabdázással 
melegítettünk be, majd Betti és Zsófi megtanították métázni 
a résztvevőket. A focimeccs alatt igazán ki lehetett meleged-
ni. Jólesett a szünetben a sok szendvics, sütemény, innivaló. 
Délután három órakor rendesen elfáradva indultunk haza.

Hálás köszönet az Isaszegi Szent Rita Alapítványnak, hogy 
anyagilag támogatta a rendezvényt. Köszönet azoknak is, 
akik segítettek az eszközök szállításában, kenyérkenésben, 
vagy csak ott voltak, és jelenlétükkel emelték a rendezvény 
színvonalát.

 Szárazné Marika

ról, Jézusról, aki mindent tud rólunk, aki 
minden hibánk ellenére nagyon szeret 
minket. Jó időben voltunk a játszótéren 
is, nem elfeledve ott sem a beszélge-
tést és az imádkozást.

Májustól a jó idő hívogat minket a 
szabadba! Ezért a pénteki alkalmakon 
(16 órától a református templomban) 
és hétvégéken is szeretnénk kirándu-
lásokat, családi napokat, gyermekna-
pot, játszóteres és egyéb szabadidős 
foglalkozásokat tartani. A  helyszínek 

is változatosak lennének: a református 
templom, a SZISZI, a pünkösdi imaház, 
a környező tavak és kirándulóhelyek. 
Ezek az alkalmak függenek a gyüleke-
zeteink egyéb rendezvényeitől, tábo-
roztatástól, a szülők és gyermekek igé-
nyeitől, ötleteitől és nem utolsósorban 
az időjárástól. 

Ezért kérnénk, hogy akiket érdekel, 
jelentkezzenek e-mail címünkön, hogy 
ezen keresztül értesíthessük a közelgő 
eseményekről, témáinkról, terveinkről, 

táborról stb. Címünk: johir.isaszeg@
gmail.com. Köszönjük! Az előre terve-
zett programokat folyamatosan megta-
lálhatjátok az újságban is. 

Továbbra is szeretettel várunk min-
denkit, aki szeretné jobban megismer-
ni Istent, szeretne választ találni kérdé-
seire, szeretne egy ilyen kis vágyakozó 
csapathoz tartozni. Bátran kérdezz, ér-
deklődj e-mail címünkön keresztül is! 
Biztosan van egy jó hírünk számodra.

Szikszai Jolika és Hegedűs Mónika

Futballpálya épül a Tóth Árpád utcai iskolánál

Jelenleg is folynak a munkálatok a 
Tóth Árpád utcai iskola előkertjében, 
ahol Isaszeg Város Önkormányzatá-
nak támogatásával és az Isaszeg Bázis 
Sport Club közreműködésével futball-
pálya épül. Felállították a labdafogó 
dróthálót tartó oszlopokat, és befü-
vesítették a területet. Hatvani Miklós 
polgármester és Nagy Csaba, az IBSC 
vezetője egyeztető tárgyalásokat foly-
tatott a további munkálatokról, illetve 
a város vezetője bejáráson megtekin-
tette az eddig elért eredményeket. 
Munkájukhoz további sok sikert kívá-
nunk, eddig elért sporteredményeik-
hez gratulálunk!

A Csata táncegyüttes  
a Szilas Fesztiválon

A Csata néptáncegyüttes felnőttcsoportja meghívást 
kapott a rákospalotai Szilas Fesztiválra, ahol külön-
díjat nyertek az isaszegi táncok magas színvonalú 
előadásáért, továbbá Szokolik Szabolcs és Szokolik 
Melinda pedagógiai különdíjat kaptak.

V. Pünkösdi Ízcsata,  
„pünkösdikirály-választás” 
2015. május 23.

Várunk minden kedves érdeklődőt a helyszínen a Vállalkozók Isa-
szegi Egyesülete és a Mozdulj Velünk Egyesület szervezésében 
a Liget téren.

A főzőhelyek kijelölése miatt a versenyre 2015. május 
22-ig lehet nevezni. 

Program:
• tűzgyújtás 9.00 órától
• kóstolás folyamatosan 11.30-ig 
• eredményhirdetés 12.00 órakor

Kérjük, részvételi szándékukat 2015. május 22-ig jelezzék Kön-
czöl Gábornál a Csata vendéglőben. Telefon: 70/456-6976. 
Bővebb információ: Mészáros Gusztávné, 30/448-9182.
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Zumbamaraton Liliért
Az egész történet meseszerű. Hihetetlen 
összefogásról tettünk tanúbizonyságot. 
Amikor az ötlet megfogalmazódott, fel-
hívtam nagyszerű kollégáimat, Zumba 
Jucust, Kiss Andreát, Takács Viktóriát, De-
csi Danit, Palásthy Gyurit és Vathy Gyurit, 
akik első szóra, kérdés nélkül az ügy mellé 
álltak, amit ezúton is nagyon köszönünk 
nekik. A következő telefon egy találkozó 
kérése volt Hatvani Miklós polgármester úrtól, aki Horváth 
Istvánnal érkezett a megbeszélésünkre. Az első mondat után 
nem volt kérdés, hogy az önkormányzat a lehetőségekhez 
mérten támogatja a gondolatot. Tehát megvoltak az oktatók, 
és lett helyszín. És elindult a forgatag. Mindenki hozzátette, 
amit tudott. A rendezvény fergetegesre sikeredett.

Köszönet a rendezvény lebonyolításában részt vevőknek: 
a PiCi Shopnak, hogy a rendezvény zenei hangzását tökéle-
tessé tették, és vállalták a plakátok, valamint a szóróanyagok 
elkészítését; Palaga Sándorné Mártinak és Mészárosné Pi-
roskának, hogy segítettek a rendezvény lebonyolításában; 
Kis Tibornak, aki az egész délutánt megörökítette képekben; 
a saját zumbacsapatomnak és a Klub Musashinak, valamint 
azok hozzátartozóinak, akik egytől egyig maximálisan oda-
tették magukat azért, hogy sikeres legyen a Zumbamarato-
nunk. Köszönet a Kertek Aranya Bt.-nek, hogy a vitaminpót-
lásunkról, illetve a hidratáltságunkról gondoskodott; a Manzol 
Kkt.-nek, a www.vendeglatobol.com-nak, hogy a büfé mű-
ködéséhez elengedhetetlen műanyag és papíreszközöket 
biztosította. A büfé sikerességéhez hozzájárult a Szolga és 
Marton Palackozott Italok Boltja rengeteg üdítőitallal, és a 
Serrano-Min Kft. István Húsbolt és a Sósperec Pékség Isa-
szeg adta az alapanyagot az ízletes szendvicsekhez.

Terveztünk tombolát, de a legmerészebb álmainkat is 
felülmúlta a sok felajánlás. Ezúton szeretném megköszön-

ni a felajánlásokat a tombolához Vajda 
Tamásnak (Isaszegi Vegyesiparcikk), a 
Zöld Sasok Étterem és Panziónak, a Csa-
ta Vendéglő és Panziónak, a Farfalla Fagyi 
és Kávékülönlegességnek, a Kertek Ara-
nya Bt.-nek, a Faragó-boltnak, Kovács At-
tila zöldségesboltjának, a Tardos Kft.-nek, 
az Íjász Kuckó Gödöllőnek, a Deko Fes-
ték Diszkont Gödöllő és Mogyoródnak, 

a Grznár Húsboltnak, a Piri & Guszti Virágüzletnek, Ecseri Ist-
vánnénak (Fazenda Farm), a Frönci Bt.-nek, a Pizza Firen-
ze Isaszegnek, Roznik Tamás autószerelőnek, Szabó Edit 
fodrásznak, Kővágó Dóra 3D-szempilla-készítőnek, Lőrincz 
Jutka kozmetikusnak, Dobos Györgyi svédmasszőrnek, Ko-
vácsik Mónika fodrásznak, Dohuluczki Tibornak, Palicska 
Jánosnénak, Nagy Eszternek, Szekeres Marika pedikűrös-
nek, Valkony Antalnak, Horváth Csillának és a Pólus Fitness 
Sportközpontnak.

Fődíjunk felajánlója a Hetedhét Csere Kft., amely egyheti, 
négy főre szóló balatonfüredi pihenést ajánlott fel. Köszönjük 
továbbá az Azúr Event Kft.-nek, hogy háromnapos wellness-
pihenést ajánlott fel az ő kis hősnőjének, Lilinek és család-
jának.

A  legcsodálatosabb az volt az egész délutánban, hogy 
egy célért jött mindenki: segíteni egy kislánynak, akinek a 
sors nehezebb utat szánt, és aki hihetetlen bátorsággal küzd, 
és mindent megtesz családjával, orvosaival, tanárnőjével, 
hogy újra élhesse boldog és gondtalan gyerekkorát. 

Lili a mi hősünk, és boldogok voltunk és vagyunk, hogy 
segíthettünk egy kicsit ennek a csodálatos kislánynak. Óriási 
köszönet mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult rendez-
vényünk sikerességéhez.

Lili, gyógyulj meg!
Gerendás Hajnalka

A Klub Musashi hírei

Zajlik az élet a klubban. Amilyen remek hangulatban zár-
tuk tavaly az évet, úgy kezdtük az ideit is.

Hiszünk benne, hogy a minél korábban, akár már 
négyévesen elkezdett edzésmunka előnyt jelent a 
sportoló gyerekek számára. Ezért fiúknak és lányoknak 
egyaránt ajánljuk a keddenként és csütörtökönként 
4-től 5-ig zajló ovisedzéseinket, amelyeknek során já-
tékos formában ismerkedhetnek meg a gyerekek a 
judóval.

Tavaszi judoversenyeinken olyan klu-
bokkal is összemérhettük erőnket, 
amelyekkel eddig még nem talál-
koztunk, s ezáltal tudásunkat ismét 
továbbcsiszolhattuk. Sok csillogó 
éremmel gyarapítottuk eredmé-
nyeink eddig is igen jelentős 
sorát. Ezek a sikerek is nagyon 
fontosak a számunkra, de klu-

bunkban emellett a szabadidősport területén is kínálunk fog-
lalkozásokat.

Funkcionális erőnléti edzéseink töretlen népszerűségnek 
örvendenek, mind a kedd és csütörtök reggeli női foglalko-
zások, mind pedig a hétfő, szerda, péntek délutáni óráink. 
A  rendszeresen edzésre járók most már élvezhetik az el-
végzett munka gyümölcsét, tapasztalhatják az életminőségük 
javulását. 

Erőnléti edzéseink keretében hangsúlyt fektetünk arra, 
hogy a főbb képességelemek megfelelő eloszlásban legye-
nek jelen. Az erő és az állóképesség javításának érdekében 
minden edzésen végzünk emelt pulzusos gyakorlatokat, 
hogy a szív és a vérkeringés, a szervek működése, az anyag-
csere javuljon, mivel ez elengedhetetlen nemcsak az egész-
séges életmódhoz, de az izmok működéséhez szükséges 
oxigénellátottsághoz is. Minden edzésen fejlesztjük a mély-, 
illetve a vázizomzatot, amelyek a mindennapokban segítik 
sportolóink életét. Ezek nem könnyű feladatok, de például 
a hátfájás, a derékfájás megszüntetéséhez az egyetlen út az 
azt körülvevő izmok erősítése. Nagy segítségünkre van eb-

ben a kettlebell. Férfiak és nők egy-
aránt látogatják edzéseinket, akik 
természetesen különbözőképpen 
használják a testkötelet, a súlyzó-
kat, az egyéb eszközöket. Férfiak-
nál a vállöv erősítése, a karok, a 
hát és a mellizom kerül előtérbe, 
míg a nőknél a comb, a fenék kap 

kiemelt figyelmet. Edzéseink gyak-
ran kívül esnek a komfortzónán, de 

valódi eredményt elérni csak így lehet, 
ezáltal helyezve nyomást a testre és a 

lélekre egyaránt, ez biztosítja mindenkinél a 
fizikai és akarati képességek javulását.

Folyamatosan gyarapítjuk az eszközeinket és a 
módszereinket is. Mindamellett, hogy a harcművé-
szetben szerzett tapasztalatokat felhasználjuk a ké-
pességek fejlesztéséhez, nagy hangsúlyt fektetünk 
a modern módszerekre, gyakorlatokra. Gondolunk 
itt a kettlebellre (oroszul: girjára), a saját testsúllyal 
végezhető gyakorlatokra és többek között a testhe-
vederre (TRx). Sportolóinknak lehetőséget biztosí-

tunk arra, hogy folyamatosan fejlődhessenek, és ezt önma-
gunkra nézve is szükségesnek tartjuk. Kapcsolatban állunk a 
Fitness Akadémiával, valamint több más harcművészeti stílus 
képviselőivel, vezetőivel.

A nyár közeledtével egyre inkább sűrűsödnek programja-
ink, fontos eseményekhez közeledünk. A tavaly nagyon nép-
szerű, helyben tartott napközis táborainkat idén is megtart-
juk, amelyekben lehetőség nyílik nemcsak a szigorúan vett 
sportolásra, hanem a közös játékra, strandolásra, bulizásra is. 
Az együtt eltöltött szabadidő további élményekkel tölti meg 
a gyerekek, a sportolók baráti kapcsolatait. 

Idén megtartjuk egyhetes balatoni edzőtáborunkat, aho-
vá minden tagunkat szeretettel várunk. A táborban más klu-
bokkal együtt nyílik lehetőségünk a cselgáncs rafinériáinak 
csiszolására. Nagy izgalommal várjuk a nyári övvizsgákat is, 
amelyeknek során mindenki számot ad az idén szerzett tu-
dásáról, és megharcolhat a következő színes övért.

A strandszezon közeledtével mindenkinek jó sportolást 
kívánunk!

Stágel György
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Baleset utáni teendők

A  közúti közlekedés során előállhatnak rendkívüli esetek, 
balesetek, amelyeknek során nemcsak a balesetben részes 
gépjárművezetőknek vannak teendőik és kötelezettségeik. 
A hatályos KRESZ értelmében a közúti balesetben érintett 
járművek vezetőinek mindenképpen meg kell állniuk a be-
következett baleset után, és meg kell győződniük arról, hogy 
a baleset folytán senki nem került veszélybe. Az esetlegesen 
megsérült személy(ek) részére segítséget kell hívniuk, nyúj-
taniuk, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az 
úton közlekedő járművezetők elkerülhessék a további bal-
eseteket. Nagyon fontos, hogy a segélykérés során pontosan 
megadjuk a baleset helyét, a sérült személyek számát, a sé-
rülések fokát, valamint saját elérhetőségünket.

Abban az esetben, ha a baleset személyi sérülést vagy 
halált okoz, kötelező értesíteni a rendőrhatóságot is! Ilyenkor 
a balesetben részt vevőknek, illetve a baleset szemtanúinak 
a rendőrség kiérkezéséig tilos elhagyni a baleset helyszínét.

Ha a baleset nem okoz személyi sérülést vagy halált, és 
a járművezetők meg tudnak egyezni a felelősség kérdésé-
ben, nem kötelező rendőrt hívni a helyszínre. Ilyenkor „Euró-
pai kárbejelentő” nyomtatvány kitöltése válik szükségessé. 
Figyeljünk oda a nyomtatvány pontos kitöltésére, valamint 
arra, hogy a balesetet okozó fél a megjegyzés rovatban írja 
oda, hogy a bekövetkezett balesetért elismeri a felelősségét. 
Ha a felek nem tudnak megegyezni, szintén a rendőrség 
segítségét kell kérni, és a baleset helyszínén kell megvárni a 
rendőrhatóság megérkezését. 

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 elké-
szítését.
– 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. III. 16. – 2015. IV. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületéSeK
Madarász Tímea, Gross Ervin Noel, Fuferenda Olivér, Molnár 
Miksa, Farkas Kamilla, Rozinka Kornél, Juhász Dominik Jácint, 
Ruda Jázmin Nikolett, Fabó Ármin, Balázs Alíz, Farkas Dániel 
Nikolasz, Burka Szófia Stella, Szalantai Zoé Noémi

HázASSágKötéSeK
Pillér Éva Gizella és Győri András Attila 

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HAláleSeteK
Balázs Sándorné Kovács Ilona (48 éves), Vörösmarty utca 1.
Siklósi László Levente (77 éves), Dózsa György utca 58.
Kanalas Mihály (55 éves), Április 6. utca 1/a
Ragács Mihályné Darida Rozália (83 éves), Kossuth Lajos utca 43.
Szilágyi János (83 éves), Kossuth Lajos utca 62.
Hefler Ferencné Szekeres Anna (67 éves), Jegenye utca 19.
Juhász Vincéné Kalina Julianna (82 éves), Szent László utca 36.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Programajánló
Május 1. (péntek):  Zenés ébresztő a Boquilla Negra zenekarral a város 

utcáin
Május 1. (péntek):  Májfaállítás. Hagyományőrző legények az éjszaka 

leple alatt májfákat állítanak
Május 7. (csütörtök), 18.00, művelődési otthon:  A Fóti Népmű-

vészeti Szakközépiskola és Gimnázium kiállításmegnyítója
Május 7. (csütörtök), 19.00, művelődési otthon:  Születés hete 

programsorozat. Csodák márpedig voltak! – a Club Színház előadása. 
„Sötét az én világom. Meleg, biztonságos sötétség. Ahonnan jöttem, 
mindent tisztán látni lehetett. Itt most tompa minden érzék, szemeim 
csukva még, kicsi vagyok, s védtelen, csak te őrzöl, anyu. Otthonom 
napról napra szűkösebb. Úgy növekszem, észrevétlen, csendesen. 
Szeretném látni a gyönyörű arcod, belebújni az illatodba. Annyira 
nagyon szeretni foglak! Mindent megteszek majd, hogy büszke le-
hess rám! Nem leszek rossz soha, nem hisztizek meg követelőzök, 
nem feleselek, nem bántalak meg! Anyák napjára akkora csokor lila 
virágot veszek neked, hogy nem fér majd bele a legnagyobb vá-
zádba sem! Ha fáradt leszel, puha ágyat vetek, amiben pihenhetsz, 
hiszen te is ringatsz majd sokat, amikor én leszek nyűgös és fáradt. 
Ha beteg leszel, teát főzök mézzel és citrommal, hogy hamar meg-
gyógyulj. És cipekedek helyetted a boltból hazafelé, te is sokat ci-
pelsz majd, míg…” Jegyár: 700 Ft.

Május 8. (péntek):  Az Időutazás a történelem nyomában program diák-
jainak kirándulása Oroszkára, az I. és II. világháborús emlékmúzeumba

Május 8. (péntek), 18.00, művelődési otthon:  Születés hete prog-
ramsorozat. Az anya-magzat kapcsolat a várandósság alatt. Dr. Gőbel 
Orsolya pszichológus előadása

Május 9. (szombat), 9.00, művelődési otthon:  tajcsiworkshop
Május 9. (szombat), 10.00, művelődési otthon:  Születés hete 

programsorozat. Igény szerinti szoptatás – tények és tévhitek a szülés 
utáni időszakban. Rákosi Dóra (LLL szoptatási tanácsadó) előadása

Május 10. (vasárnap), 16.00, művelődési otthon:  A Csata tánc-
együttes anyák napi műsora

Május 11. (hétfő), 18.00, művelődési otthon:  A Biblia és a művé-
szet. Előadó dr. Szilvási József teológiatanár. A Hetednapi Adventista 
Egyház szervezésében

Május 16. (szombat), 14.00, művelődési otthon:  Az Isaszegi 
Nyugdíjasok Baráti Körének közgyűlése

Május 16. (szombat), 15.00, Falumúzeum:  Múzeumok világnapja. 
Kézművesprogramok

Május 17. (vasárnap), 15.00, művelődési otthon:  Csárdáskirálynő 
– a Fedák Sári Színtársulat előadása. Jegyár: 2000 Ft

Május 18. (hétfő), 18.00, művelődési otthon:  A Biblia mint drá-
ma. Előadó dr. Szilvási József teológiatanár. A Hetednapi Adventista 
Egyház szervezésében

Május 21. (csütörtök), 17.00, művelődési otthon:  A Klapka 
György Általános Iskola és AMI ének tagozatának évzáró hangver-
senye

Május 29. (csütörtök), 10.00 és 14.00, művelődési otthon:  Én 
elmentem a vásárba…! – a ParaMisi Társulat előadása óvodásoknak. 
Előzetes bejelentkezés szükséges!

Május 30. (szombat), 14.00, művelődési otthon:  Májfadöntés 
– a májfák kitáncolása a művelődési otthonnál, a szlovák tájháznál, 

a Nyugdíjasok Baráti Körének klubjánál, a Csattanó táncegyüttes lá-
nyos házánál. Fellépnek: Ikladi tánccsoport, veresegyházi vegyes kar, 
Asszonykórus – Isaszeg, Csata táncegyüttes, Csattanó tánccsoport, 
Csatangoló tánccsoport

JúniuSi előzeteS
Június 1. (hétfő), 18.00, művelődési otthon:  Pedagógusnap. Fellép 

a Vivat Bacchus énekegyüttes
Június 2. (kedd), 17.00 és 18.00, művelődési otthon:  Klapka 

György Általános Iskola és AMI, év végi táncvizsga
Június 4. (csütörtök), 18.00, Hősök és áldozatok emlékpark-

ja:  Trianoni megemlékezés
Június 6. (szombat), 18.00, Falumúzeum udvara:  Nyáresti kon-

certsorozat I. Hársfavirágzás – az Arpeggio gitárzenekar koncertje. Be-
lépő 500 Ft

nyári AJánlAtunK
nyári napközis élménytábor  (6–14 éves korosztálynak) 2015. június 

22–26. között. A részletekről a művelődési otthon irodájában vagy a 
28/582-055-ös telefonszámon lehet érdeklődni

Művészeti tábor  – részletek a www.isaszegmuvotthon.hu weboldalon

induló progrAMoK
Felhívás fonókörre  Társakat keresünk induló fonókörhöz. Keressük 

azokat, akik már tudnak fonni orsón és/vagy rokkán. Akik néha szí-
vesen lennének együtt hasonló megszállottakkal, és megosztanák 
tapasztalataikat. Keressük azokat, akik most tanulnak fonni, és szíve-
sen megosztanák sikereiket, vagy tanácsot kérnének a már tapasztal-
tabbaktól. Keressük azokat, akik szeretnék kipróbálni, de ezért vagy 
azért nem mernek belevágni. Segíthetnénk egymásnak ötletekkel, 
tanácsokkal, bátorítással. Érdeklődni Gazdagné Tündénél a 30/701-
0077-es telefonszámon lehet

gyöngyékszerkészítő klub  Kéthetente csütörtökönként várunk 
mindenkit, aki ismeri és aki még csak most ismerkedik az ékszer-
készítés szépségeivel. Szeretettel várjuk a kicsiket és a nagyokat. To-
vábbi információ: Kis-Simon Melinda, 30/955-8343

CSoportJAinK vendégSzerepléSei
Május 2.:  Csattanó tánccsoport, Iklad
Május 9.:  Csata utánpótláscsoport, Bag
Május 16.:  Óvodás Néptánctalálkozó, Zsámbok
Május 16.:  Csata táncegyüttes vezetői – Muharai közgyűlés
Május 23.:  Csata táncegyüttes – Turai pünkösd
Május 24.:  Csattanó tánccsoport, Alap
Május 31.:  Csata táncegyüttes, Lázár Lovaspark – gyermeknapi táncház

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 májusban és júniusban
május 1.: Gödöllő; május 8.: dr. Tordai Gábor; május 15.: dr. Mészáros Zsolt; 
május 22.: dr. Kürti József; május 29.: dr. Eszlári Egon; június 5.: dr. Tordai 
Gábor; június 12.: dr. Mészáros Zsolt; június 19.: dr. Kürti József; június 26.: 
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 Balázs Sándorné 
temetésén részt vettek, utolsó földi útján elkísérték, sírjára virágot, ko-
szorút helyeztek, bánatunkban részvéttel osztoztak.
 Balázs család




