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önkormányzati tájékoztató

A tArtAlomból:

március 15-i városi 
progrAmok
 Isaszegi történelmi napok – városi meg-
emlékezések. 
„Szabadság lesz a tornyod…”
9.15:  Református templom. Beszédet mond 

Gergely Szabolcs református lelkész. Közre-
működnek a Klapka György Általános Iskola 
diákjai.

10.00:  Szoborhegy. Az ünnepi műsort a Gábor 
Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium 
és Szakgimnázium szervezi. Beszédet mond: 
Kis Ágnes intézményvezető.

Két ülés között történt 
– polgármesteri 
beszámoló

testületi határozatok

Országgyűlési 
választásOk 2018

Óvodai felvételről 
szóló tájékoztatás
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Két ülés között történt

Tisztelt olvasók, tisztelt isaszegiek!
Elöljáróban szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy már-
cius hónaptól az isaszegi aktuális Facebook-oldalán, illetve a 
youtube-on ugyanezen címmel bővebben nyújtok informá-
ciókat a város mindennapjairól, polgármesteri munkámról, 
az aktuális kérdésekről az érdeklődőknek.

Előző lapszámaink egyikében jeleztem, hogy városunkban 
megújul a közvilágítás. Azonban az országban tapasztalt bot-
rányos és kudarcokkal teli közvilágítási beruházások újragon-
dolásra késztettek. Ezért Pénzes János alpolgármester úrral 
ügy döntöttünk, hogy – bár időveszteséget szenved a beruhá-
zás – próbaszakaszt jelölünk ki, ahol mindannyian lemérhet-
jük az új rendszer várható eredményét. Ennek függvényében 
döntünk a további beruházás technikai és időbeni megvalósí-
tásáról. Számomra sem fér kétség ahhoz, hogy a jelenleg mű-
ködő lámpatestek elavultak, és sok problémával működnek, 
de véletlenül sem szeretném az önkormányzatot egy rossz 
beruházás beláthatatlan következményeinek kitenni.

E hónap kiemelten fontos eseményei közé tartozott, 
amikor a Strabag Zrt. munkatársai kerestek fel hivatalomban. 
Az önkormányzat vezetése nagy érdeklődéssel várta ezt a 
megbeszélést, hiszen sajnos számunkra sem egyértelmű a 
beruházás menete és kimenetele. Egymásnak ellentmondó 
információk jutottak el hozzánk. A találkozó alkalmával fel-
hívtam a tárgyaló partnereink figyelmét arra, hogy az isaszegi 
lakosság tájékoztatása alapvető feladatuk, és ragaszkodom 
ahhoz, hogy Isaszegen is tartsanak közmeghallgatást e té-
mával kapcsolatban. A Strabag munkatársainak tájékoztatá-
sa alapján arra a véleményre jutottam, hogy az építkezés 
a lakosság szempontjából legnehezebb időszaka a 2019-es 
esztendő lesz. Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, 
hogy önkormányzatunk mindent elkövet a pontos tájékozta-
tás érdekében, de ezen feladat a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. 
mint beruházó, illetve a Strabag Zrt. mint kivitelező feladata. 
Ígéretet kaptam arra, hogy ennek a feladatuknak maradékta-
lanul eleget tesznek az érintettek.

Február 1-jén Dél-Koreából érkező delegációt köszöntöt-
tem a polgármesteri hivatalban, gergely szabolcs reformá-
tus lelkész úr közreműködésének köszönhetően. Egy igen 
jó hangulatú előadás keretében ismerhettük meg a sokak 
által irigyelt, nagy gazdasági fejlődésen átment ország tár-
sadalmi változásait, illetve problémáit. Bár a két nép elté-
rő hagyományokkal és kultúrával rendelkezik, számunkra is 
megdöbbentő volt a problémák hasonlósága, ami leginkább 
a fiatal generációt érinti. A Koreából érkező előadó általános 
érvényű igazságokra hívta fel a figyelmünket, ami röviden így 

foglalható össze: egymásra figyelés, szeretet nélkül nem lé-
tezhet jól működő társadalom.

Februári testületi ülésünkön a képviselő-testület elfogad-
ta Isaszeg város 2018. évi költségvetését, amelyről megálla-
pítható, hogy gazdasági szempontból nyugodt és megalapo-
zott év elé nézünk. 

Végezetül szintén ezen az ülésen került sor az április 8-i 
parlamenti választások szavazatszámláló bizottsági tagjainak, 
illetve póttagjainak a megválasztására. Ezen apropót felhasz-
nálva kérem önöket, hogy az országgyűlési választáson élje-
nek a demokrácia adta jogukkal, és menjenek el lelkiismere-
tük szerint szavazni.

Hatvani Miklós polgármester

Isaszegen ülésezett 
a Zöld Híd Régió Kft. 
Önkormányzati Társulás 
Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hul-
ladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás február 14-én a Dózsa György Művelődési Ott-
honban tartotta kistérségi ülését. Az eseményen részt 
vettek a társuláshoz kapcsolódott települések polgár-
mesterei, alpolgármesterei és képviselői.

Hatvani Miklós polgármester úr nyitóbeszédében 
üdvözölte a megjelenteket, örömét fejezte ki, hogy Isa-
szeg adhat otthont a kihelyezett tanácskozásnak, majd 
kiemelte a társulás vállalt feladatainak és kitűzött cél-
jainak fontosságát. Az ülést gyenes szilárd, a társulás 
megbízott ügyvezető igazgatója vezette le. Igazgató úr 
az ülés napirendi pontjaként tájékoztatta a résztvevőket 
a hulladékgazdálkodás jelenlegi általános helyzetéről, a 
települési adatbázisok frissítéséről. A jelenlévők megosz-
tották tapasztalataikat a helyben tapasztalt problémákról. 

szerkesztőség
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A képviselő-testület február 21-i ülésein történt

Az önkormányzat még 2017-ben az Önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat 
keretében Egészségügyi alapellátást szolgáló intézmények 
fejlesztése, felújítása tárgyban pályázatot nyújtott be a Hu-
nyadi utcai orvosi rendelő felújítására és bővítésére. Az idei 
évben elbírált pályázattal 30 millió forintot ítéltek meg az 
önkormányzat számára.

Időközben az Önkormányzati tulajdonú egészségügyi 
alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása 
Pest megyében tárgyú pályázat benyújtására is sor került. En-
nek keretében támogatást nyert az orvosi rendelő felújítása. 

Mivel két pályázaton elnyert támogatási összeg nem 
használható fel azonos célra, ezért a testület – előzetes tá-
jékozódást és szakmai egyeztetést követően – úgy határo-
zott, hogy a megítélt, 30 millió forintos pályázati összeget 
a Hétszínvirág Óvoda fejlesztésére kívánja felhasználni. 
2015-ben már nyújtott be pályázatot az önkormányzat az 
óvoda felújítására, azonban ezt a pályázatot akkor forrás-
hiány miatt elutasították.

A képviselő-testület megalkotta az önkormányzat 2018. 
évi költségvetéséről szóló rendeletet 1 864 776 eFt költ-
ségvetési bevételi és kiadási főösszeggel. A felújítások, be-
ruházások összegét 655 379 eFt összegben határozta meg, 
felhalmozási tartalékot 54 285 eFt, általános tartalékot 
52 000 eFt összegben képzett. A költségvetésben az idei év-
re tervezett beruházásokat, fejlesztéseket a rendelet 4. mel-
léklete részletezi. 

Módosította a képviselő-testület a szociális és gyer-
mekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2017. 
(III. 22.) önkormányzati rendeletet. Egyes szociális ellá-
tások összegét emelte: a gyermeknevelési támogatás gyer-
mekenként 3000 Ft-ról legfeljebb 5000 Ft-ra, a beiskolázási 
támogatás gyermekenként 4000 Ft-ról 5000 Ft-ra, a lakha-
tási támogatás 3000 Ft-ra emelkedett. A tüzelőtámogatás 
egy fűtési szezonban – nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 
részesülők esetén – kétszer adható, összege 40 000 Ft alkal-
manként. A támogatási összegek megítéléséről a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság dönt. A rendeletben meghatározott 
szervezetek (Humánszolgáltató Központ, nevelési és oktatá-
si intézmények vezetői, képviselők, tanyagondnok) javaslata 
alapján előre betárolható tűzifa biztosításának lehetősé-
gét határozta meg a testület, a jogszabályváltozások miatt 
szükséges rendeletmódosításon túl. A nyári gyermekfelügye-
let igénybevételére idén március 29-ig lehet jelentkezni pa-
píralapú igénylőlappal, elektronikus úton április 30-ig a bi-
lasz.ildiko@isaszeg.hu e-mail-címen. Az igénylőlap elérhető 
a polgármesteri hivatal szociális és igazgatási irodáján, ügy-
félszolgálatán, az oktatási intézményekben, a település hon-
lapján. További részletes információk a honlapon találhatók.

A 2018. évi vagyonhasznosítási koncepcióban a tes-
tület meghatározta a hasznosításra (bérbeadásra) és értéke-
sítésre szánt önkormányzati tulajdonú ingatlanok körét, hasz-
nosításuk kiinduló összegét.

Az önkormányzat és az LA4 Média Nyomdaipari Szol-
gáltató Kft. közötti vállalkozási szerződés módosítására 
került sor. A társaság az Önkormányzati tájékoztató ki-
adásával kapcsolatos nyomdai előkészítést, a tördelését, a 
nyomtatást, a tervezést, az előkészítést, a digitalizálást stb. 
végzi 2011 áprilisa óta. 2015-ben került sor utoljára a lap ki-
vitelezési és terjesztési költségeinek emelésére, öt százalék-
kal. A lap a jövőben kizárólag színes oldalakkal jelenik meg. 
Terjedelme a szerződésmódosítás szerint legalább 16, leg-
feljebb 28 oldal. Költségei:
–  20 oldalas újság 20 színes oldallal 543 000 Ft + 5% áfa, 

bruttó 570 150 Ft;
–  24 oldalas újság 24 színes oldallal 588 000 Ft +5% áfa, 

bruttó 617 400 Ft;
–  28 oldalas újság 28 színes oldallal 635 000 Ft + 5% áfa, 

bruttó 666 750 Ft.
A Rákos–Hatvan-vasútépítéssel összefüggésben kisajátítási 
eljárás megindításáról döntött a képviselő-testület. Az eljá-
rás azt a két telket érinti, amelyek a szabályozási terv szerint 
a Rákóczi u.–Kossuth L. utca–Rét utca által határolt belső 
tömb feltárását követően szükségesek az ott megnyitni ter-
vezett út kialakításához.

Az Isaszeg, Szentgyörgypuszta területén kialakítás 
alatt álló ipari park területén a már folyamatban lévő telek-
alakítási munkák keretében „kivett, közforgalom elől elzárt 
magánút” és „kivett, szennyvízátemelő” megnevezésű ingat-
lanok kialakítását hagyta jóvá a testület. 

A testület támogatta a Damjanich János Általános Isko-
la telekterületének bővítését annak érdekében, hogy meg-
valósítható legyen az önkormányzat régi célkitűzése: bizto-
sítható legyen az iskola számára a saját területén, megfelelő 
körülmények között az ebédeltetés.

A Belsőmajori és a Május 1. utcát gyűjtőúttá minősí-
tette a testület, mivel ezek az önkormányzati tulajdonú ut-
cák jelentős forgalmat bonyolítanak. A Belsőmajori utca az 
országos főútvonal-hálózathoz tartozó Ady Endre utcát és a 
Nap utcát összekötve az újonnan kialakult lakóövezet meg-
közelítését biztosítja. A Május 1. utca a szintén gyűjtőútként 
funkcionáló Dózsa György utcáról ágazik le, és a település 
északi részének forgalmát gyűjti össze és vezeti le a város 
központjának irányába. A testület döntésének következtében 
a felülvizsgálat alatt álló településrendezési eszközökben (te-
lepülésszerkezeti terv, helyi építési szabályzat) már gyűjtő-
útként fognak megjelenni. 

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. bérel területet 
az önkormányzattól két távközlési állomás létesítése céljá-
ból. Az adótornyok telepítésének helye: Tölgyfa utca–Felső-
erdősor utca sarka, valamint a Dány felé vezető főútról balra 
leágazó bekötőút melletti terület, a meglévő vízműterülettel 
szemben. A testület a döntésének meghozatala előtt körülte-
kintően tájékozódott az adótornyok működésével kapcsola-
tos esetleges egészségi kockázatokról. A tornyok működése 
a beszerzett információk alapján nem jelent egészségügyi 

kockázatot. A bérlet időtartama mindkét helyszínen hosszú 
távú, a szerződéskötéskor évente, helyszínenként 1,5-1,5 
millió Ft + áfa bérleti díjbevételt jelent az önkormányzatnak. 
A bérleti díj évente a KSH által közzétett fogyasztói árindex 
változásával módosul.

A testület meghatározta a 2018/2019-es nevelési 
évre az óvodai és bölcsődei beiratkozások időpontját. 
Az időpontokról, helyszínekről és fontos tudnivalókról jelen 
lapszámban, önálló cikkben tájékoztatjuk az érintetteket

A Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiál-
lítóhely, valamint a Jókai Mór Városi Könyvtár beszámolt 
a 2017. évi tevékenységéről. Mindkét intézmény bemutatta 
2018. évi munkatervét. 

A képviselők elfogadták a képviselő-testület 2018. évi 
munkatervét és a polgármester 2018. évi szabadságolási 
ütemtervét. 

A testület támogató véleményt adott ki Lajmer György 
rendőr alezredes kinevezéséhez gödöllői kapitányságveze-
tői beosztásba.

A 2017. március 1. és 2018. február 28. közötti köz-
foglalkoztatásról szóló beszámolót a testület elfogadta. 
Jóváhagyta a 2018. március 1. és 2019. február 28. közöt-
ti közfoglalkoztatással kapcsolatos előzetes tervet. Segéd-
munkások közreműködtek a településtisztasági feladatok, 
úttisztítási, -karbantartási feladatok elvégzésében, hordalék-
mentesítésben, a közintézményekben festési munkákban. 
Közreműködtek parlagfű-mentesítési feladatok ellátásában, 
burkolatjavításban, fűnyírásban. Rendezvények, események 
helyszíneit készítették elő, rendezték be, valamint ellátták 
az ezzel kapcsolatos bontási feladatokat. Részt vettek intéz-
ményi takarítási, nagytakarítási feladatokban. A parkosítás, a 
virágos közterületek fenntartása szintén feladatuk volt. Idén 
7-10 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatását tervezi az önkor-
mányzat. A Gödöllő–Vác Vízgazdálkodási Társulat a közfog-
lalkoztatás keretében idén is 25 fő foglalkoztatását vállal-
ja. Feladatuk a vízfolyások, átereszek és azok környékének 
rendezése, karbantartása, parlagfű-mentesítése. Valameny-
nyi közfoglalkoztatott munkáját az Isaszegi Városüzemeltető 
Szervezet alkalmazásában álló városgondnok irányítja. 

Megválasztották a szavazatszámláló bizottságok tag-
jait. A jelöltek, jelölő szervezetek március 23-án 16.00 óráig 
jelenthetik be delegáltjaikat a bizottságokba a helyi választási 
irodánál. Az ehhez szükséges nyomtatvány megtalálható a 
település honlapján.

Az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet a település beszer-
zési szabályzata szerint lebonyolította a beruházási, felújítá-
si, karbantartási és szolgáltatási feladatok elvégzéséhez 
szükséges beszerzési eljárásokat. Esetenként három, illetve 
négy lehetséges beszállító kapta meg az ajánlatkérő felhívást. 
A tényleges ajánlatadók száma felhívásonként egy–három kö-
zött változott. A testület döntést hozott, amelynek értelmében 
meghosszabbította a jelenleg érvényben lévő szerződé-
sek határidejét 2018. március 31-ig. 2018. április 1-jétől 
kezdődően 2019. március 31-ig a felsorolt tevékenységek 
végzésével, szolgáltatások nyújtásával a következő vállal-

kozókat bízta meg: vas- és épületgépészeti anyagok beszer-
zése: ISA Market Kft., Isaszeg; gépi földmunkálatok elvégzése: 
Molnár attila, Kerepes; kisteherautók szervizelése: garasanin 
Péter, Isaszeg; festékáruk és segédanyagok beszerzése: Jakus 
Festék Kft., Isaszeg; építőanyagok, faáruk beszerzése: Isasze-
gi Tüzép Kft., Isaszeg; munkagépek és traktorok szervizelése: 
kocsis fivérek Kft., Sülysáp; villany- és vízszerelési anyagok 
beszerzése: Ho-Zó Szerelvény Szaküzlet, Isaszeg; vegyes ipar-
cikkek beszerzése: Isaszegi Vegyes Iparcikk, Isaszeg; számítás-
technikai és informatikai eszközök beszerzése: Szimplexum 
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Isaszeg; fűkaszák, fűnyírók, 
robbanómotoros láncfűrészek, sövénynyírók alkatrészbeszer-
zése, javítása: Galga-Kertigép 2008 Kft., Aszód.

A testület elfogadta a 2018. január 17. és február 21. 
közötti testületi döntések végrehajtásáról készült beszá-
molót.

(A cikkben hivatkozott normatív határozatok és rendele-
tek teljes terjedelmükben megtalálhatók Isaszeg város hon-
lapján: www.isaszeg.hu).

Polgármesteri hivatal

Tájékoztatás szünidei 
gyermekétkeztetésről

Tisztelt lakosság!
Isaszeg Város Önkormányzata a 2017/2018-as tanév 
szüneteiben a „szünidei gyermekétkeztetés” keretein 
belül biztosítja a gyermekek étkeztetését.

A szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti települési 
önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére 
egyszeri meleg főétkezést ingyenesen biztosít a hátrá-
nyos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek részére a nyári szünet időtartama alatt leg-
alább 43 munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben 
az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi 
munkanapon.

2017/2018-as tanévben a tavaszi szünet 2018. 
március 29-től 2018. április 3-ig tart.

A szünidei gyermekétkeztetés igénylésére rendsze-
resített formanyomtatvány átvehető a polgármesteri 
hivatal ügyfélszolgálatán, valamint a hátrányos, illetve 
halmozottan hátrányos helyzetet megállapító határozat 
mellékleteként lesz kiküldve. A formanyomtatványon 
igényelt szünidei gyermekétkeztetések pontos hely-
színéről, időpontjairól az érintettek levélben kapnak tá-
jékoztatást. A kérelmet a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálatán, valamint az igazgatási osztály szociális és 
igazgatási irodáján (7. sz. iroda) lehet leadni. Az évközi 
szünet időtartama kivételével a nevelési év, tanév során 
bármikor benyújtható, illetve módosítható.

Polgármesteri hivatal



6 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XVII. évfolyam, 3. szám • 2018. március 7

Közlemény

Országgyűlési képviselők választása 
2018 

Tisztelt Választópolgárok!
Az országgyűlési képviselők választá-
sán a választási irodák hatáskörébe tar-
tozó feladatok végrehajtásának részle-
tes szabályairól, a választási eredmény 
országosan összesített adatai körének 
megállapításáról, valamint a választá-
si eljárásban használandó nyomtat-
ványokról, valamint egyes választási 
tárgyú rendeletek módosításáról szóló 
1/2018. (I. 3.) IM rendelet 9. § (1) 
bekezdés c) pontja szerint a HVI köz-
leményt ad ki a szavazás helyéről és 
idejéről, a szavazás módjáról.

A köztársasági elnök úr a 2/2018. 
(I. 11.) KE határozatával az ország-
gyűlési képviselők 2018. évi válasz-
tását 2018. április 8. napjára tűzte ki. 

Az országgyűlési képviselők válasz-
tásával kapcsolatos általános tudniva-
lókról a következők szerint tájékozta-
tom a tisztelt választópolgárokat.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 
2018. február 9. napján a szavazóköri 
névjegyzékben szerepel, a Nemze-
ti Választási Iroda erről értesítő meg-
küldésével 2018. február 19. napjáig 
tájékoztatja. Azt a választópolgárt, aki 
2018. február 9. napját követően ke-
rül a település szavazóköri névjegyzé-
kébe, a helyi választási iroda (a továb-
biakban: HVI) értesítő átadásával vagy 
megküldésével tájékoztatja a szavazó-
köri névjegyzékbe történt felvételről. 
A választópolgár – ha nem kapja meg 
az értesítőt, vagy az megsemmisül 
vagy elvész – a helyi választási irodától 
új értesítőt igényelhet.

Az a választópolgár, aki nem a 
lakóhelyén kíván szavazni, átjelent-
kezés iránti kérelmet nyújthat be, 
amelynek legkésőbb 2018. április 6. 
napján 16.00 óráig meg kell érkez-
nie a HVI-hez (2117 Isaszeg, Rákó-
czi u. 45.). 

Az átjelentkezési kérelmét, (vala-
mint a kérelem módosítását vagy az 
átjelentkezés törlését) benyújthat-
ja online a Nemzeti Választási Iroda 

honlapján vagy papíralapon (szemé-
lyesen vagy levélben) is a magyaror-
szági lakcíme szerinti helyi választási 
irodában.

Átjelentkezni bármelyik magyaror-
szági településre lehet. Minden tele-
pülésen csak egyetlen szavazókört je-
lölnek ki az átjelentkezéssel szavazók 
részére. Az átjelentkezéssel szavazásra 
szolgáló szavazóhelyiség városunkban 
a polgármesteri hivatalban található: 
2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Azok a választópolgárok, akiknek 
lakcíme csak a település megnevezé-
sét tartalmazza (2117 Isaszeg), szin-
tén itt, a 001. szavazókörben szavaz-
hatnak.

Mozgóurna iránti kérelmet szin-
tén 2018. április 6. napján 16.00 
óráig lehet a HVI-nél vagy pedig a 
szavazás napján 15.00 óráig a sza-
vazóköri szavazatszámláló bizottság-
nál benyújtani.

Ha a választópolgár a szavazás nap-
ján a lakóhelyétől eltérő településen – 
vagy ugyanazon a településen, de má-
sik szavazókör területén – tartózkodik, 
erre a címre is igényelhet mozgóurnát. 
Ebben az esetben először át kell je-
lentkeznie a tartózkodási helye szerinti 
településre. Az átjelentkezést követően 
lehet mozgóurnát kérni.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, 
a szavazóhelyiségben „hagyományos 
módon” nem szavazhat, kizárólag a 
mozgóurnával történő szavazást veheti 
igénybe!

Az országgyűlési képviselők válasz-
tása egyfordulós. A magyarországi lakó-
hellyel rendelkező választópolgár 
a)  egy egyéni választókerületi jelöltre 

és
b)  egy pártlistára szavazhat.

A magyarországi lakóhellyel ren-
delkező, névjegyzékben nemzetiségi 
választópolgárként szereplő választó-
polgár
a)  egy egyéni választókerületi jelöltre 

és

b)  nemzetiségének listájára, ennek 
hiányában egy pártlistára szavazhat.

A magyarországi lakóhellyel nem ren-
delkező választópolgár egy pártlistára 
szavazhat.

Szavazni a választás napján reg-
gel 6.00 és este 19.00 óra között le-
het a következő szavazókörökben:
1. szavazókör: Isaszeg, Rákóczi u. 45. 

(polgármesteri hivatal)
2. szavazókör: Isaszeg, Madách Imre 

utca 1. (Damjanich János Általános 
Iskola) 

3. szavazókör: Isaszeg, Madách Imre 
utca 1. (Damjanich János Általános 
Iskola)

4. szavazókör: Isaszeg, Madách Imre 
utca 1. (Damjanich János Általános 
Iskola)

5. szavazókör: Isaszeg, Kossuth Lajos 
utca 85. (Klapka György Általános 
Iskola és AMI)

6. szavazókör: Isaszeg, Kossuth Lajos 
utca 85. (Klapka György Általános 
Iskola és AMI)

7. szavazókör: Isaszeg, Tóth Árpád ut-
ca 1. (Klapka György Általános Isko-
la és AMI)

8. szavazókör: Isaszeg, Tóth Árpád ut-
ca 1. (Klapka György Általános Isko-
la és AMI)

A választási kampányidőszak 2018. 
február 17-től április 8-án 19.00 óráig 
tart. 

A választási bizottság megbízott 
tagját legkésőbb 2018. március 23-án 
16.00 óráig lehet bejelenteni. 

A szavazatszámláló bizottságba 2-2 
tag bízható meg:
–  az egyéni képviselőjelölt, illetve 

országos listát állító jelölő szerve-
zet (ideértve a nemzetiségi önkor-
mányzatot is);

–  a független jelölt.

Egy párt csak két tagot delegálhat, még 
akkor is, ha egyéni jelöltet és országos 
listát is állított.

A szavazatszámláló bizottság meg-
bízott tagját a helyi választási iroda 
vezetőjénél kell bejelenteni. A megbí-
zott (delegált) tagot a független jelölt 
vagy meghatalmazottja, illetve a jelölő 
szervezet Nemzeti Választási Rend-
szerben (NVR) rögzített törvényes 
képviselője vagy meghatalmazottja 
vagy az NVR-ben rögzített képviselőtől 
vagy meghatalmazottól írásbeli meg-
hatalmazással rendelkező személy je-
lentheti be. 

A bejelentésnek tartalmaznia kell a 
megbízó jelölő szervezet vagy függet-
len jelölt nevét, a megbízott tag nevét, 
magyarországi lakcímét és személyi 
azonosítóját. A bejelentés alapján a 
megbízott tag választójogát a HVI el-
lenőrzi.

A választással kapcsolatos informá-
ciók folyamatosan frissülnek a valasz-
tas.hu oldalon, ugyanitt elérhetők a 
jelen közleményben hivatkozott nyom-
tatványok.

tóthné Pervai katalin Hvi-vezető

Országgyűlési képviselők választása – 2018. április 8. 

A helyi választási iroda adatai
A választási iroda vezetője: tóthné Pervai katalin jegyző. A választási iroda cí-
me: 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Telefonszáma: 28/583-117, 28/583-107. 
E-mail-cím: jegyzo@isaszeg.hu; horvath.anita@isaszeg.hu. Névjegyzéki ké-
relmek benyújtása: valasztas.hu/valasztopolgaroknak. Névjegyzéki kérelmek 
benyújtása személyesen: Horváth anita, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45., 5. iro-
da; ragács Marianna, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45., 8. iroda. 

tóthné Pervai katalin Hvi-vezető

Támogassa adójának egy százalékával

Kérjük, támogassa adójának egy százalékával az Isaszegen működő egyesületek, alapítványok, közalapít-
ványok működését, mivel azok tevékenységükkel városunk érdekeit szolgálják. Támogatásukat előre is kö-
szönjük.

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 
Isaszegi 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
Csatangoló Tánccsoport és Hagyományőrző Egyesület
 18595659-1-13
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Tájékoztató az ebek 
veszettség elleni oltásáról

Tisztelt ebtulajdonosok! 
A tavalyi évhez hasonlóan 2018-ban is Isaszegen a két állat-
orvosi rendelőben, illetve igény esetén háznál végezhető a 
veszettség elleni oltás. Az Isaszegen dolgozó állatorvosok a 
tulajdonosok anyagi terheinek csökkentése érdekében több 
éve változatlan áron kétheti időtartamra a következő akciót 
hirdetik meg:
•	 Veszettség	elleni	oltás	rendelőben:	4500	Ft
•	 Veszettség	elleni	oltás	háznál	(kiszállással):	5500	Ft
•	 Kötelező	féreghajtás:	300	Ft/10	kg
•	 Egyedi,	számozott	oltási	könyv:	500	Ft
•	 A	csippel	még	nem	jelölt	kutyák	jelölése:	4500	Ft
Az akción kívüli időszakban a rendelőben végzett veszettség 
elleni oltás 5500 Ft, míg háznál ehhez jön még a kiszállási 
díj.
Akciós oltás veszettség ellen rendelőben:
•	 2018.	április	9–14.:	Isaszegi	Kisállatrendelő	Kft.,	Isaszeg,	

Ady E. u. 1. H–P: 8–10, 17–19; Szo: 10–12 óra
•	 2018.	 április	 16–21.:	 dr.	 Szeredi	 Levente,	 Isaszeg,	

Gyöngyvirág u. 13. H–P: 18–20; K, Cs: 10–13; Szo: 
8–10 óra

Akciós oltás veszettség ellen háznál:
•	 2018.	 április	 9–21.:	 dr.	 Békési	 Béla,	 telefon:	 30/954-

9684; 28/452-845
•	 2018.	 április	9–21.:	dr.	 Vaskó	Márta,	 telefon:	20/991-

3057
•	 2018.	április	9–21.:	dr.	Michalik	László,	telefon:	20/981-

3100
•	 2018.	április	9–21.:	dr.	Szeredi	Levente,	telefon:	20/353-

4547

Fontos figyelmeztetések!
Csak csippel megjelölt kutya oltható. A meglévő oltási köny-
vet hozza magával/készítse elő. Csak egészséges eb oltható, 
de a vemhesség nem kizáró tényező. Minden három hó-
napos kort betöltött kutya oltása kötelező. Két héten belül 
embert harapott eb nem oltható. Minden kutyát egyéves kor 
alatt kétszer (3 és 9 hónapos korban), ezt követően évente 
kell oltani.

Óvodai felvételről szóló tájékoztatás

Az Isaszeg Város Önkormányzata által 
fenntartott óvodákba a beiratkozás idő-
pontja a 2018/2019-es nevelési év-
ben: 2018. április 26–27., csütörtök 
és péntek, 8.00-tól 18.00 óráig. 

Helyszínek: Isaszegi Bóbita Óvoda, 
2117 Isaszeg, Vadász u. 2.; Isaszegi 
Hétszínvirág Óvoda, 2117 Isaszeg, Ma-
dách Imre u. 11. 

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
–  a gyermek személyazonosítására 

alkalmas, a gyermek nevére kiállí-
tott személyi azonosító és lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány;

–  a gyermek születési anyakönyvi ki-
vonata;

–  a szülő személyi azonosító és lak-
címet igazoló hatósági igazolványa;

–  védőnői igazolás, hogy a gyermek 
életvitelszerűen a bejelentett lak-
címén lakik (védőnőktől kérhető a 
rendelési időpontjaikban);

–  amennyiben a gyermeknek bármi-
lyen szakértői véleménye van fej-
lettségéről, képességeiről, a határo-
zat vagy igazolás.

A köznevelési törvény meghatározza, 
hogy az óvodai felvétel jelentkezés, 
beiratkozás alapján történik. Az óvodá-
ba a gyermek a harmadik életévének 
betöltése után vehető fel. Az óvoda 
köteles felvenni, átvenni az 5. életévét 
betöltött gyermeket, ha lakóhelye, en-
nek hiányában tartózkodási helye a 
körzetében található. A szülő bármikor 
kérheti gyermekének óvodai felvételét, 

átvételét, a gyermekek felvétele folya-
matos. Az óvoda vezetője az óvodai 
felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról 
a döntést megalapozó indokolással, a 
fellebbezésre vonatkozó tájékoztatás-
sal értesíti a szülőt, továbbá az óvodai 
nevelésre kötelezett gyermek átvétele 
esetén más óvodából indokolás nélkül 
értesíti az előző óvoda vezetőjét is. 

2015. szeptember 1-jétől a gyer-
mek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési év kez-
dőnapjától legalább napi négy órá-
ban óvodai foglalkozáson vesz részt. 
A jegyző a szülő kérelmére és az óvo-
davezető, valamint a védőnő egyetér-
tésével, a gyermek jogos érdekét szem 
előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig 
felmentést adhat a kötelező óvodai ne-
velésben való részvétel alól, ha a gyer-
mek családi körülményei, képességei-
nek kibontakoztatása, sajátos helyzete 
indokolja. Felmentést az a kiskorú 
gyermek kaphat, akit az óvodába 
beíratnak.

A gyermek abban az évben, 
amelyikben az ötödik életévét be-
tölti, a nevelési év kezdőnapjától 
napi négy órát köteles óvodai neve-
lésben részt venni. 

A szülő az óvodai nevelésben való 
részvételre jogszabály alapján köteles 
beíratni gyermekét, az önkormányzat 
által közzétett közleményben vagy 
hirdetményben meghatározott idő-

pontban. A napi négy órában óvodai 
nevelésre kötelezett gyermek szülője, 
amennyiben gyermeke az óvodakö-
telezettségét külföldön teljesíti, köte-
les arról a beiratkozás idejének utolsó 
határnapját követő tizenöt napon belül 
értesíteni a gyermek lakóhelye, annak 
hiányában tartózkodási helye szerinti il-
letékes jegyzőt.

Az óvodai jelentkezés minden 
esetben a körzetes, kötelező felvé-
telt biztosító intézménybe történik. 
Az óvodák körzethatáraihoz tartozó 
utcák listája megtekinthető a város 
honlapján (isaszeg.hu). A gyermeket 
elsősorban abba az óvodába kell 
felvenni, amelyiknek a körzetében 
életvitelszerűen lakik. (Életvitelszerű 
ott lakásnak minősül, ha a gyermek a 
kötelező felvételt biztosító óvoda kör-
zetében található ingatlant otthonául 
használja, és az ilyen ingatlan a polgá-
rok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásában a gyermek lakóhe-
lyeként vagy tartózkodási helyeként 
az óvodai beiratkozás első határnapját 
megelőző három hónapnál régebb 
óta szerepel.) 

Aki nem az óvoda felvételi körzeté-
ben lakik, csak a körzetes jelentkezők 
felvétele után fennmaradó férőhelyre 
vehető fel. Az óvodai felvételről, átvé-
telről az óvoda vezetője dönt. Ha az 
óvodába jelentkezők száma megha-
ladja a felvehető gyermekek számát, 
az óvodavezető, több óvoda esetén az 
óvoda fenntartója bizottságot szervez, 
amely javaslatot tesz a felvételre. Az el-
utasított óvodai felvétellel kapcsolatos 
határozatok közlésétől számított tizen-
öt napon belül a szülő fellebbezési el-
járást megindító kérelmet nyújthat be 
az óvodavezetőnél. 

Az óvodákba való beiratkozás még 
nem jelent felvételt. Az áprilisi vagy a 
májusi ülésen dönthet a képviselő-tes-
tület az indítható óvodai csoportok 
számáról, azok létszámáról, a beíratott 
gyermeklétszám függvényében. Az in-
tézményvezetők ezután döntenek a 
gyermekek felvételéről, és írásban ér-
tesítik a szülőket.

Polgármesteri Hivatal

A bölcsődei beiratkozás 
időpontja

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az 
Aprók Falva Bölcsődében a beiratkozás időpontját a kö-
vetkezők szerint határozza meg: 2018. április 26–27., 
csütörtök és péntek, 8.00-tól 18.00 óráig. Helyszíne: 
Aprók Falva Bölcsőde, 2117 Isaszeg, Móricz Zsig-
mond utca 14.

Polgármesteri hivatal
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Az isaszegi Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 
otthonos környezettel várja leendő elsőseit

Dr. Csiba tibor atya, isaszegi plébános, 
a katolikus iskola lelki atyja és Dávid 
bácsi, a másodikosok osztálytanító-
ja gitárral kísérték a közös imádságot, 
amellyel kezdetét vette a Szent Erzsé-
bet Katolikus Általános Iskola isaszegi 
alsó tagozatának februári ismerkedős 
alkalma.

almási zsuzsanna, az iskola igaz-
gatója köszöntötte a nagycsoportos 
óvodásokat és szüleiket. Örömét fe-
jezte ki, hogy a tavalyi évtől eltérően 
immár az a felújított épület ad otthont 
az ismerkedős alkalomnak, amely ősz-
szel is várni fogja az elsősöket. „A je-
lenlegi elsősök és másodikosok szülei 
úgy mondtak igent 2017 tavaszán az 
iskolára, hogy akkor még csak látvány-
tervek álltak rendelkezésre, most pe-
dig a leendő elsősök szülei maguk is 
láthatják, hogy egy nagyon szép és 
otthonos környezet várja gyermekei-
ket” – mondta a katolikus iskola igaz-
gatója.

Ezután a gyermekek Marcsi nénivel, 
a leendő elsősök osztálytanítójával, vala-
mint Csilla nénivel és Dávid bácsival kö-
zösen töltöttek el egy tartalmas órát, köz-
ben az elsősök termében folytatódott 
a beszélgetés a szülőkkel. Elhangzott, 
hogy az iskola elsősei és másodikosai 
iskolaotthonos rendszerben tanulnak, 
amelynek előnye, hogy a gyermekek 
hétköznap nem visznek haza házi fel-
adatot, és az órákat is könnyebb úgy 
beosztani, hogy ideálisan alakuljon az 
órarend a gyermekek számára.

A tanítók kiemelten fontosnak tart-
ják az óvoda és az iskola közötti átme-
net fokozatosságát és a gyermekek 
érzelmi intelligenciájának fejlesztését. 
Az iskolának az a feladata, hogy gon-
dolkodó embereket neveljen. Lesz 
mindennapos nyelvoktatás (napi 15 
perc), valamint néptáncra, lovaglásra 
és kézműveskedésre is lehetőségük 
lesz a gyerekeknek. Tandíj az isaszegi 
katolikus iskolában sem lesz.

A tervezők várhatóan márciusra 
készítik el az újabb iskolaépületek lát-
ványterveit. Ezt követően Marcsi néni 
is bekapcsolódott a beszélgetésbe. El-
mondta, hogy az ő gyermeke is az isa-
szegi katolikus iskolába jár, így szülőként 
és pedagógusként is érzi, hogy a gyer-
mek számára mit tud adni ez az iskola: 
a lehetőséget, hogy családias, keresz-
tény környezetben készítse fel az életre.

Dr. Budaházi árpád

A Szent Erzsébet Katolikus Általános 
Iskola (Isaszeg, Templom utca 72.) 
további ismerkedős programjai a nagy-
csoportos óvodásoknak és szüleiknek: 
március 3. (szombat), 10.00–11.00 
– ismerkedős alkalom; március 10. 
(szombat), 8.00–12.00 – nyílt nap 
(nyílt tanórák az érdeklődő szülők ré-
szére); április 7. (szombat), 10.00–
11.00 – ismerkedős alkalom.

További információk: facebook.
com/katolikusiskolaisaszegen.

Iskolaválasztás előtt

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kolában január óta szombatonként klapkalandozás foglal-
kozásokon vehetnek részt a leendő első osztályosok. Ekkor 
a szülők megismerkedhetnek a tanító nénikkel, betekintést 
nyerhetnek iskolánk életébe.

Meggyőződésünk, hogy az iskolánkba járó tanulóknak 
színvonalas oktatással szilárd alapműveltséget és biztos alap-
készséget nyújtunk. Elősegítjük számukra a képességeiknek 
megfelelő továbbtanulás esélyét. Megalapozzuk az egész 
életen át tartó tanulás folyamatát. Ehhez gyermekszeretetün-
ket, sokoldalúságunkat, egységes szemléletünket, korszerű 
módszertani ismereteinket adjuk.

Népszerű iskolánkban az idegen nyelvi (angol, német) és 
az ének-zene tagozat.

A Klapka-iskola épületei nem-
csak kívülről, hanem belülről is 
megújultak. Mindkét épületben 
többcélú oktatásra alkalmas, új tan-
termi bútorokkal, a legmodernebb 
számítógépekkel felszerelt tanter-
mekkel, tornatermekkel, ebédlőkkel 
rendelkezünk. Sportpályáinkon aktív 
sportolási lehetőséggel, a tágas ud-
varokon korszerű kültéri játékokkal 
várjuk a gyerekeket. Közel tízezer 
kötetes könyvtárunk elégíti ki a ta-
nulók szórakozását és ismeretszer-
zését mindkét épületben.

Délután a művészeti iskola fog-
lalkozásain túl úszás, lovaglás, atlé-
tika, floorball tevékenységeket kíná-

lunk. Sok-sok szabadidős programot nyújtunk tanulóinknak. 
Például színház-, mozi-, múzeumlátogatás, hangverseny, 
kirándulások, túrák, szakkörök… Megyei és országos verse-
nyek résztvevői iskolánk diákjai, ahol szép eredményeket ér-
nek el. A városi megemlékezéseket színvonalas műsorokkal 
tesszük emlékezetessé. 

Szeretettel hívjuk, várjuk az érdeklődőket március 7-én 
8.00 és 10.00 óra között nyílt napunkra és a 17.00 órakor 
kezdődő szülői értekezletre, ahol a hit- és erkölcstan-, etika-
oktatásról is tájékoztatást kapnak.

A következő klapkalandozás március 24-én lesz a Tóth 
Árpád utca 1. szám alatti épületben. 

Molnárné ruck Judit intézményvezető,  
klapka györgy általános iskola és aMi
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Játszani jó. Tanulni jó. Játszva tanulni a legjobb!

A Klapka György Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola humán 
munkaközössége február 19-én első 
alkalommal rendezte meg az idegen 
nyelven a színpadon című program-
ját. Városunk három általános iskolá-
ja képviselte magát 1.-től 8. osztályig. 
A  Damjanich János Általános Iskola, 
a Gábor Dénes Óvoda, Általános Is-
kola, Gimnázium és Szakgimnázium 
és a Klapka György Általános Iskola és 
AMI tanulói léptek egymás után a pó-
diumra.

A nyelvet szerető diákokat Mol-
nárné ruck Judit igazgató asszony, a 
Klapka-iskola intézményvezetője kö-
szöntötte meleg szavakkal, sok sikert 
kívánva nekik a fellépésekhez.

Ezután színes, változatos műsor-
számok következtek egymás után. 
A  klapkás elsősök és negyedikesek 
kis verseket, mondókákat adtak elő 
német nyelven. Majd a negyedikes 
angolosok a dzsungelbe repítettek el 
minket látványos előadásukkal. Ezt 
követően a Damjanich János Általá-
nos Iskola ötödikesei egy képzelet-
beli „medvevadászaton” vettek részt, 
illetve a What does the fox say című 
közismert slágerre készítettek a gye-
rekek saját koreográfiát. A SZISZI-s 
diákok énekkel és egy közös játék-
kal készültek. A műsorszámok között 
a művészeti iskola tanulói fuvola- és 
klarinétjátékkal színesítették a progra-
mot. A nyelvi kavalkádot a klapkások 

műsorszámai zárták. A hatodikos né-
metesek egy nagy étkű cápáról dalol-
tak, az angolosok pedig egy komplett 
színdarabban mutatták meg, hogyan 
lesz a mindig éhező falánk kicsi her-
nyóból gyönyörű, színes pillangó.

Az egyes műsorszámok, majd a 
befejezés utáni hosszú taps azt mu-
tatta, hogy értették, értékelték a ta-
nulók egymás munkáját, szereplését. 
A műsorszámok alkalmazkodtak a 
diákok nyelvi szintjéhez, így minden 
korosztálynak élvezetes és hasznos 
élményt tudtak nyújtani.

Programunk a tanulók önkifejezési 
készségének fejlesztését, megnyilat-
kozásaik bátorítását, együttműködé-
sük erősítését célozta meg. Tudjuk, 
hogy beszélni nehéz, idegen nyelven 
pedig nagyon nehéz. Viszont játszani 
jó. Tanulni jó. Játszva tanulni a leg-
jobb.

Célunk az önfeledt, örömteli játék 
volt. És ezt láthattuk minden egyes ta-
nuló arcán.

Reméljük, hogy ez egy „jó gyakor-
lat” lesz az idegen nyelv oktatása te-
rületén. 

A Klapka-iskola humán munkakö-
zössége jövőre újra meghívja és sze-
retettel várja az isaszegi iskolákat kö-
zös idegen nyelvi gálaműsorra.

Auf Wiedersehen! Good bye!
Dr. Eszenyiné sulyok ágnes,  

a humán munkaközösség vezetője

Egy kis 
kedvcsináló…

A Duna Szimfonikus Zenekarral, japán 
karmester vezényletével és szólistákkal 
japán koncerten közreműködött feb-
ruár 17-én a Gaudium Carminis női 
kamarakórus az ELTE Gólyavárában. 
Nagy élmény volt!

Szeretnél hasonló élményekkel 
gazdagodni? Szeretnél egy vidám, jó 
közösséghez tartozni? Ha igen, csat-
lakozz Te is kórusunkhoz! Szeretettel 
várunk minden énekelni szerető höl-
gyet a Gaudium Carminis női kamara-
kórusba! Próbáinkat a Klapka György 

Általános Iskolában tartjuk minden 
hétfőn és szerdán 18.30-tól. Érdek-
lődni surmann Mária kórusvezetőnél 

lehet a 30/908-8636-os telefonszá-
mon.

surmann Mária kórusvezető

A Klapka-iskola harmadik jótékonysági gálája képekben

Növendékek és tanárok együtt zenéltek

Az ütő tanszak növendékei Társastáncosaink latin tánca

Vangelis szerzeményét közösen adta elő az énekkar és a zenekar
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Könyvtári hírek

Kedves olvasóink, szeretnénk, hogy látogatóink minél kényelmesebben elérhessék szolgáltatásainkat, ezért az idei évtől egy 
kamerás kaputelefon segíti a bejutást a Jókai Mór Városi Könyvtárba. A készülék a rámpához legközelebb elhelyezkedő ajtó 
mellé lett felszerelve, olyan magasságban, hogy kerekes székből is kényelmesen elérhető. Ha az épületet zárva találják látoga-
tóink – ez nyitvatartási időn kívül, illetve szombaton késő délelőtt fordulhat elő –, ezen a szerkezeten keresztül beszélni tudnak 
velünk. Rendezvényeink egy részét is olyankor tartjuk, amikor nincs ügyelet az épületben, ilyenkor is nagy segítségünkre van a 
kaputelefon. A későbbiekben egy távnyitó felszerelését is tervezzük, amellyel még kényelmesebben és gyorsabban juthatnak 
be látogatóink az épületbe. A kaputelefon a könyvtárban jelez, ezért a Dózsa György Művelődési Otthon dolgozóinak továbbra 
is a másik bejáratnál elhelyezett csengővel tudják jelezni bejutási szándékukat.

KönyVAjánló
Tóth Gábor ákos:  
Édesvízi mediterrán

A manapság oly divatos, trilógiaként 
megírt regény stílusa már ismerős le-
het olvasóinknak. Akik szerették Peter 
Kerr Mallorca-sorozatát vagy Frances 
Mayes Napsütötte toszkána című 
regényét, ezt a regényfolyamot is él-
vezettel fogják olvasni. Egy nagy kü-
lönbséggel azért találkozhatunk: Tóth 
Gábor Ákos regénye Magyarországon, 
a Balaton-felvidéken játszódik. Egy Ka-
nadában élő, magyar származású férfi 
örököl egy romos kúriát, a körülötte lé-
vő szőlőbirtokkal együtt. Először túl akar 
adni rajta, de miután ideutazik, hogy el-
intézze a hivatalos ügyeket, rabul ejti 
a ház és a táj hangulata, valamint az 
itt élő emberek sajátos viselkedése, 
vendégszeretete vagy éppen különc-
sége. Meg tudja-e győzni francia fel-
menőkkel rendelkező feleségét, hogy 
a kies provance-i Manosque helyett a 

Balaton-felvidéki Balatonszépén találja-
nak új otthonra? A jó humorral, kedves-
séggel megírt könyvből megismerhet-
jük, hogyan látja egy külföldi a magyar 
viszonyokat, hogyan tud beilleszkedni 
egy közösség életébe, előny-e vagy 
hátrány, ha magyar származású az itt 
letelepedni vágyó. Miként segítik vagy 
nehezítik meg életét a „jóakaratú” 
szomszédok, ismerősök és idegenek. 
Mindezeken túl betekintést nyerünk 
a környék szőlőtermesztési, borászati, 
gasztronómiai és turisztikai sajátossá-
gaiba is. Dőljünk hátra egy pohár finom 
borral a kezünkben, és engedjük, hogy 
elragadjon a könyv hangulata. Nyáron 
ott találkozunk?

ágoston kata

R. j. Palacio Csodácska
R. J. Palacio Csodácska című köny-
vét igazán felemelő érzés volt olvas-
ni, mert tele van pozitív érzésekkel és 
gondolatokkal. Annak ellenére, hogy 
kiderül belőle, milyen nehezen tud-

juk elfogadni, ha valaki másmilyen, 
máshogyan néz ki, másképp viselke-
dik vagy gondolkodik, mint ami szá-
munkra a „normális”. A történet fő-
szereplője August, egy tízéves kisfiú, 
akinek születése pillanatától kezdve 
nagyon sok műtéten kellett átesnie 
ahhoz, hogy életben tudjon marad-
ni. A családja és az orvosok mindent 
megtettek érte, hogy segítsenek neki, 
hogy boldog és teljes életet élhessen. 
A szülei, a testvére és a barátai nagyon 
sok szeretettel, gondoskodással és el-
fogadással vették körül őt, ami által 
egy különleges kis ember cseperedett 
belőle. Eljött az ideje annak, hogy a ta-
nulmányait egy iskola keretein belül, 
gyerekek között folytassa, ami teljesen 
megrémíti, mégis kíváncsian várja a 
számára ismeretlen dolgokat. A törté-
net lényegében itt kezdődik, amelyet 
a szereplők szemén és gondolatain 
keresztül ismerhetünk meg, mindenki-
nek egy-egy fejezetet szánva. 

A regény arról is szól, hogy milyen 
nehezen fogadjuk el a másságot, de ha 
sikerül, akkor gazdagabbá tehetjük éle-
tünket. Empátiát, barátságot és szerete-
tet nyerhetünk általa. Ebből a könyvből 
készült az igazi csoda című, moziban 
is vetített film, amely annyira tetszett 
nekem, hogy a könyvet is nagy érdek-
lődéssel és örömmel olvastam el.

M. i. Mónika

Katryn Taylor: Daringham Hall
A trilógia egy szórakoztató, romantikus 
történetről szól, amely rendkívül igé-
nyesen lett megírva. Nemcsak szere-
lemről, hanem a család összetartó ere-
jéről, barátságról, szeretetről, kitartásról 
is szól. A történet napjainkban játszó-
dik, egy kelet-angliai csendes kisváros-
ban. Egyik főszereplője Kate Huckley, 

A római katolikus egyházközség eseményei
Elkezdődött a nagyböjt

Az egyház parancsa szerint nagyböjtben minden pénteken 
a 18 órai szentmise után és vasárnap 15 órától keresztúti 
ájtatosságot végzünk a templomban. A péntekek böjti na-
pok hústilalommal, imádsággal.

A nagyheti szertartások kezdési időpontjait majd a Ne-
ked szól lapjain olvashatják a templomunkban.

Farsangi vigalom
A karácsonyi ünnepkör lezárása után a farsang kezdődik. 
Mielőtt azt gondolnánk, hogy a jó keresztény csak bánato-
san járkál imákat mormolva, szeretném elmondani, hogy 
Jézus első csodáját egy lakodalomban tette, ahol a vizet 
borrá változtatta.

Mi, keresztények szeretünk vidáman lenni, hiszen, ha 
Jézussal örvendezünk embertársaink között, akkor még a 
farsangi bál is imádsággá válik.

Január 27-én nagy örömmel készülődtünk, díszítet-
tük a termet, kentük a kenyereket, hogy minden időben 
meglegyen, mire a vendégek megérkeznek. Öt óra előtt 
már jöttek a családok, süteménnyel és jelmezekkel fel-
szerelkezve. A süteményeket nagy szeretettel köszönjük 
mindenkinek! Egy közel százévesnek kinéző bácsika fo-

gadta a gyülekezőket, akiről csak később derült ki, hogy ő 
Balázs, akinek igen jól sikerült a jelmeze.

Táncokkal nyitottuk meg az ünnepséget. Köszönet ad-
rinak és Pankának, hála a Csatangolónak és persze a ren-
dező családoknak, akik megalapozták a hangulatot. Öröm 
volt együtt lenni! Szívet melengető érzés volt szétnézni a 
termen, ahol előzékeny, vidám embereket láttam. A fia-
talok éppen úgy önfeledten táncoltak, mint a korább óta 
fiatalok. tibor atya is velünk volt végig, és ez nagyon sokat 
jelentett a közösségnek: egy volt a nyájával.

A vigalom adományaival az Isaszegi Szent Rita Alapít-
ványt támogattuk. Hála és köszönet minden fillérért, hi-
szen ezt gyermekeink táboroztatására fordítjuk.

szárazné Marika

egy csinos állatorvosnő, aki jó viszony-
ban van a város leghíresebb birtoká-
nak, a Daringham Hallnak a tulajdono-
saival, illetve egy férfi, akiről senki nem 
tud semmit egy olyan városban, ahol 
mindenki ismeri egymást. Vajon ki ő, 
és hogy került oda?

Egy véletlen balesettel indul a tör-
ténet, amikor Kate félelmében, téve-

désből fejbe vág egy idegen férfit, aki 
ettől hosszú időre amnéziás lesz. Lelki-
ismeret-furdalástól vezérelve a fiatal nő 
otthonába fogadja az idegent, és ápolja 
őt. Egy cetlit talál nála, amelyen egy ke-
resztnév szerepel: Ben. Szerelem szö-
vődik köztük, bár sokan ferde szemmel 
nézik a kibontakozó kapcsolatot. Min-
den megváltozik egy csapásra, amikor 

a férfi visszanyeri az emlékezetét. Ször-
nyű titokra derül fény, és ez hatással 
lesz az egész kisváros életére.

Ajánlom a könyvet azoknak, akik 
szeretik a túlzások nélküli, nem szokvá-
nyos romantikus történeteket, a fordu-
latokkal teli fejezeteket, amelyek izga-
lomban tartják az olvasót. 

szentgyörgyi Csilla
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A Don-kanyar tábori 
lelkésze, Isaszeg református 
lelkipásztora: Tánczos Dezső
II. rész 

A többszörös túlerőben lévő szovjet katonaság a kőkemény-
re befagyott Don folyó jegén átkelve, 1943. január 12-én 
Urivnél, 14-én pedig Scsucsjénél indított támadást a folyó 
nyugati partját védő 2. magyar hadsereg ellen. A honvédek 
hősiesen harcolva az első támadásokat ugyan visszaverték 
– az oroszok 132 tankja közül például 83-at megsemmisí-
tettek –, de a súlyos veszteségek miatt négy nap múlva már 
visszavonulásra, majd a szovjet harckocsik és a sítalpakkal 
felszerelt szibériai gyalogság gyors bekerítési hadmozdulatai 
miatt menekülésre kényszerültek. 

A bajt csak fokozta, hogy az Oszkol és a Don folyó között 
már több tízezer főnyi felváltó magyar alakulat állomásozott, 
akiknek még kézifegyverük sem volt, mert azt a január 13. 
és 20. között a frontvonalon felváltandó csapatoktól kapták 
volna meg. A honvédek – a szovjet bombázásoktól és tá-
madásoktól félve – a főutakat elkerülve gyalogoltak hátra-
felé. Éjszakázni, melegedni, megpihenni legfeljebb csak a 
még megmaradt falvakban tudtak, ha azokat a gépkocsikkal 
gyorsabban mozgó német csapatok nem foglalták le előttük. 
Táplálékul a megfagyott lovak húsa és a havas föld alól ki-
kapart gyökér jutott nekik. A mínusz 30-40 fokos hidegben a 
legyengült, lerongyolódott katonák ezrei fagytak halálra.

A Dontól mintegy harminc kilométerre fekvő Krasznoje 
faluban működő IV/2. számú tábori kórház – ahol Tánczos 
Dezső tábori lelkész is szolgált – január 16-án éjfél körül 
kapott parancsot a visszavonulásra. A mínusz 35 fokos hi-
degben magukra vettek minden lehetséges ruhadarabot, s 
a kórház eszközeit, gyógyszereit felpakolták arra a néhány 
szekérre, amelyeket a még megmaradt lovaik elhúzhattak. 
A hozzájuk korábban munkára beosztott s ezért Sztálin bosz-
szújától félő, mintegy két tucat orosz hadifoglyot is magyar 
katonaruhákba öltöztették, majd a kórház élelmezésére tar-
tott csordából megmaradt néhány tehenet maguk előtt terel-
ve megindultak gyalogosan a végeláthatatlan orosz sztyep-
pén hazafelé. A szovjet foglyok mutatták az utat és intézték 
a szállást, a magyar orvosok pedig útközben a sebesülteken 
kívül az orosz lakosságot is gyógyították.

Kétszáz kilométeres gyaloglás után, január 22-én ér-
keztek meg Belgorodba, ahol február 5-ig maradtak. Nem 
sejthették, hogy a lebombázott sínek miatt nyugat felé még 
nyolcszáz kilométeres menet vár rájuk. Február 10. körül Szi-
rovatkán, február végén Baturinban, március elején Csernyi-
govban, azután – Kijevnél a Dnyeper folyó hídján átkelve – 
március 10. táján Zsitomirban pihentek néhány napot. A két 
hónapos menetelésük március közepén Ovrucsnál ért vé-
get. A rettenetes hideg, a megerőltető gyaloglás és a szörnyű 
koplalás miatt a túlélők is csak csont és bőr voltak. Tánczos 
Dezső lelkész tizenhat kilót fogyott.

A 2. magyar hadsereg egyéves tevékenysége során körül-
belül 240 ezer honvéd és munkaszolgálatos fordult meg a 
szovjet fronton. Közülük mintegy 50 ezren meghaltak, 50 
ezren megsebesültek, és 28 ezren fogságba estek. A haderő 
maradványának, 65 ezer katonának vonatokon való haza-
szállítása 1943. április 24-től május 30-ig tartott.

A leszerelt Tánczos Dezső Somogyvisontán folytatta to-
vább lelkészi munkáját, de nyugalma a háború miatt neki 
sem lehetett. A Vörös Hadsereg a mai Magyarország elfogla-
lását 1945. április 12-én (bejelentésük szerint 4-én) fejezte 
be. A harcok során hazánkból mintegy 800 ezer magyar ka-
tonát és civilt vittek kényszermunkára a Szovjetunióba, ahon-
nan 200 ezren sohasem tértek vissza.

A „felszabadulás” után Tánczos Dezső lelkészt is meg-
hurcolták: 1945 őszén háborús bűntettekkel vádolták meg, 
de 1946-ban a Kaposvári Népbíróság, majd a fővárosi Nép-
bíróságok Országos Tanácsa sem találta bűnösnek a tábori 
lelkészi szolgálatáért, s a vádak alól felmentették.

Tánczos Dezső 1947. június 1-jétől Balassagyarmatra ke-
rült lelkésznek. Gyülekezeti munkája mellett Róka Lajos be-
osztott lelkészével ott kezdte el Kálvin János német nyelven 
írt tanulmányait magyarra fordítani. 1952-ben már mintegy 
kétezer gépelt oldal várt kiadásra, amikor az egyik felettese 
feljelentette, mert „engedély nélkül fordítói irodát tart fenn, 
és abban másokat is foglalkoztat”. Letartóztatták, de a bel-
ügyminiszter utasítására még aznap szabadlábra is helyez-
ték. Fordításaira máig is sok teológiai értekezés hivatkozik.

Tánczos Dezső 1956. július 1-jén érkezett Isaszegre lel-
késznek úgy, hogy az addig itt szolgáló Peterdy Bélával gyü-
lekezetet cseréltek. Akkor én tízéves voltam, s máig is őrzöm 
a konfirmációmra, 1958 pünkösdjére tőle kapott s általa de-
dikált Újtestamentum könyvet. Igehirdetései során gyakran 
beszélt arról, hogy miként próbálta a végtelen hómezőkön 
hazafelé gyalogló, fáradt honvédeket megóvni – az őket váró 
családjukra emlékeztetve – a szabad ég alatt való leüléstől 
vagy lefekvéstől, mert az biztos fagyhalállal járt volna.

Az 1956-os forradalomnak a szovjet hadsereggel való le-
verése után a Kádár-rendszer a hatalommal kiegyező, főként 
karrierista vagy megzsarolt lelkészeket, békepapokat helyezte 
az egyházak vezető tisztségeibe. Nekik kellett volna a többi 
lelkészt – s rajtuk keresztül a híveket – a kivégzések és be-
börtönzések elleni tiltakozásoktól távol tartani s rábírni a népi 
demokrácia céljainak megvalósítására. 1959-ben a szándék 
a mezőgazdaság szocialista átszervezése volt Isaszegen is. 

A  gazdákat a nagyüzemekből érkező kommunista agitáto-
rok fenyegetéssel, ellenkezés esetén veréssel kényszerítették 
arra, hogy aláírják a termelőszövetkezetbe való belépési nyi-
latkozatot. Ha a diktatórikus módszer ellen valamelyik lelkész 
szólni mert, azt a püspöke – az Állami Egyházügyi Hivatal uta-
sítására – a szolgálati helyéről áthelyezte vagy menesztette. 

Tánczos Dezső isaszegi kálváriája 1959 húsvét vasár-
napján kezdődött, amelynek édesapámmal és bátyámmal 
együtt én is tanúja voltam. A tíz órakor kezdődő istentisztelet 
előtt a már palástban lévő lelkészt a templom ajtajában ál-
lította meg a péceli esperesi hivatal vonattal érkező segéd-
lelkésze. Közölte vele, hogy felfüggesztették az állásából, s 
már ezt az istentiszteletet sem tartathatja meg, mivel erre ő 
kapott megbízást. Mi nem maradtunk ott, másokkal együtt 
hazamentünk. Később tudtuk meg, hogy Tánczos Dezső az 
1956-ban Nyugatra disszidált két egyetemista fiával levele-
zett, s azt akkor kémkedésnek minősítették. Hiába felleb-
bezte meg a püspöki intézkedést, az egyházkerület, majd 
a zsinat bírósága is Isaszegről való elmozdítását rendelte el, 
amely végül 1960. március 22-vel vált hatályossá.

Utána Bürüsváradra került segédlelkésznek, majd 1961. 
július 1-jétől Dunaalmáson helyettes lelkészként szolgált.

Tánczos Dezső a történtek miatt panasszal fordult a svájci 
egyházak segélyszervezetének igazgatójához, majd 1964-től 
huszonnégy levele jutott el a Münchenben működő Sza-
bad Európa Rádió Czeglédi Zoltán nevű munkatársához a 
Kádár-rendszert kiszolgáló békepapság visszás dolgairól, 
amelyeket az adóállomás a műsoraiban fel is használt. Ezért 
izgatás és kémkedés vádjával 1966 novemberében letartóz-
tatták. Több mint száznapos vallatása alatt magánzárkában 
tartották, majd zárt tárgyaláson úgy ítélték el, hogy a leve-

lekben foglaltak igazságtartalmát nem vizsgálták, és a saját 
védelmére kért tanúk közül a bíróság egyetlenegyet sem volt 
hajlandó meghallgatni. Három és fél év után, 1970 májusá-
ban szabadult. Közben Dunaalmáson a lelkészutódja min-
den könyvét és feljegyzését, köztük a Don-kanyari naplóját is 
eltüntette. Mivel püspöke a harminchét éves lelkészi munka-
viszonyát többszöri írásos kérelmére sem igazolta le, élete 
végiig nyugdíj nélkül maradt.

Bajusz Árpád (1951–2015) lelkésztől – 1993-ban tör-
tént Isaszegre helyezése után – szereztem tudomást arról, 
hogy ő egyetemistaként 1972-től 1974-ig Gödöllőn gyakor-
nokoskodott, s az ottani idősek otthonában többször találko-
zott és beszélgetett Tánczos Dezső lelkésszel is. 2017 végén 
a Gödöllői Református Egyházközség halotti anyakönyvének 
átnézésével sikerült megtudnom, hogy 1986. május 28-án 
Gödöllőn hunyt el, június 7-én volt a temetése, halálát pedig 
szívelégtelenség okozta.

Tánczos Dezső lelkész isaszegi szolgálatának idején az 
istentiszteleteken gyakran énekeltük a 35. zsoltárt, amelynek 
első verse a következő:

„Perelj, Uram, perlőimmel, Harcolj én ellenségimmel,
te pajzsodat ragadd elő! én segedelmemre állj elő!
Dárdádat nyújtsd ki kezeddel, Ellenségimet kergesd el!
Mondjad ezt az én lelkemnek: tégedet én megsegítlek.”
Ő már akkor tudta és tapasztalta, hogy a 20. század bor-

zalmait és diktatúráit – becsületes, igaz embernek, különö-
sen pedig esküjéhez hű lelkésznek maradva – csak Isten 
szeretetével és segítségével lehetett testileg és lelkileg egy-
aránt elviselni. Emlékezzünk rá – és a Don-kanyar minden 
áldozatára – ma is tisztelettel és kegyelettel.

szendrő Dénes

 A fotó a konfirmált fiatalokról és rokonaikról az isaszegi református templomnál készült 1957. pünkösd vasárnapján. Az első sorban balra Kiss Gusztáv, a 
presbitérium elnöke, jobbra pedig Tánczos Dezső lelkész ül, míg a bal oldalon világos kabátokban Tibold Géza általános iskolai igazgató és családja áll 
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orvosi készenléti ellátás, egészségügyi információk
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 ellátásá-
ra, amely az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 28/582-831, 30/831-1887
Kedden dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
Szerdán dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288
Csütörtökön dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., tel.: 28/582-830; 20/928-3987
Pénteki készenléti beosztások márciusban és áprilisban
március 2.: dr. Eszlári Egon; március 9.: dr. Tordai Gábor; március 16.:  
dr. Mészáros Zsolt; március 23.: dr. Kürti József; március 30.: ügyelet;  
április 6.: dr. Eszlári Egon; április 13.: dr. Tordai Gábor; április 20.: dr. Mé-
száros Zsolt; április 27.: dr. Kürti József
központi orvosi ügyelet: Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 
70/370-3104. Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig,  
hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában

gyermekorvosi rendelők:  
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12. Telefon: 28/493-250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
gyógyszertárak nyitvatartási rendje:
Ezüstkehely Patika: hétfőtől péntekig 8–18,  
szombaton és vasárnap 8–12 óra között
Liget Patika: hétfőtől péntekig 8–18, szombaton 8–12 óra között, 
vasárnap zárva
Éjszakai ügyelet:  
Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház utca 4.; tel.: 28/452-851
Fogorvosi rendelô: Rákóczi u. 10. Telefon: 28/495-237
védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495-827
tormay károly Egészségügyi központ:  
Gödöllő, Petőfi Sándor tér 1.  
Telefon: 28/430-655, 28/430-452, 70/502-1876, 70/502-1872

Felhívás

Tisztelt 
ISE-sportbarátok 
és kedves  
szurkolók!

Az Isaszegi SE vezetősége tiszte-
lettel tájékoztatja a szurkolókat, 
sportbarátokat, hogy a 2017–
2018-as bajnoki szezon tavaszi 
kezdete 2018. március 4-e. 

Az első két bajnoki mérkő-
zést Gödöllőn műfüvön játsszuk 
a  saját pályánk megóvása érde-
kében. 

Április 1-jétől az isaszegi sport-
pályán lesznek megrendezve a 
mérkőzések.  Szabályváltozások 
miatt a tavaszi idénytől kezdve a 
mérkőzésekre való belépés csak 
a Rózsa utcai kapun lesz majd 
lehetséges. A mérkőzés végén a 
távozáshoz minden kapu rendel-
kezésre áll majd.

Kérjük megértésüket és az 
előírások betartását.

Tisztelettel:
az ISE vezetősége

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

1/1 oldal (181 × 262 mm) 31 750 Ft

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

19 050 Ft

1/4 oldal (87,5 × 128 mm) 10 160 Ft

1/8 oldal (87.5 × 61 mm) 5080 Ft

1/16 oldal (87,5 × 27,5 mm) 3810 Ft

A lap hátsó borítóján megjelenő hirdetések esetében a táblázatban 
szereplő árakhoz képest 100%-os felárat számítunk fel. A hirdetés le-
adásának és befizetésének a határideje minden hónap huszadika.  
A hirdetési díj készpénzben az önkormányzat házipénztárában, il-
letve átutalással is kiegyenlíthető. Házipénztári nyitvatartás: 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 felhasználásra készen, 300 dpi 
felbontású jpg vagy pdf fájlban kérjük leadni. 
Amennyiben a megrendelőnek nincs lehetősége a hirdetést megszer-
keszteni, kiadónk az alábbi árakon vállalja a hirdetések elkészítését.
– Egész oldalas hirdetés: 6000 Ft + áfa
– 1/2 oldalas hirdetés: 4500 Ft + áfa
– 1/4 oldalas hirdetés: 3000 Ft + áfa
– 1/8 oldalas vagy 1/16 oldalas hirdetés: 2000 Ft + áfa
Hirdetésfelvétel és tájékoztatás a 28/583-102-es telefonszámon, illetve 
az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címen.

Amerre az Isaszegiek 
jártak
Fotópályázat Isaszegieknek Magyarországról

A tavalyi fotópályázat sikerén felbuzdulva Isaszeg város 
polgármestere ismételten fotópályázatot hirdet amerre 
az isaszegiek jártak címmel. 

Készíts képet Magyarország tájairól, természeti kin-
cseiről, városairól, látnivalóiról, amerre jártál, és amit ér-
demesnek tartasz arra, hogy felkeltsd Isaszeg lakóinak az 
érdeklődését, vagy csak felhívd rá a figyelmet. A legjobban 
sikerült pályamunkákból áll össze az 2019-es isaszegi fali-
naptár, amely ötletet adhat egy családi kiruccanás vagy 
akár egy baráti társaság túraterveihez. 

A pályázaton való részvétel ingyenes. Kérjük a be-
küldőket, hogy a pályamunkákon ne szerepeltessék 
családjukat, illetve saját magukat. Terveink szerint a kép 
készítőjének és a képen szereplő helyszínnek a nevét 
feltüntetjük a naptárban.

Beküldési határidő: 2018. október 1.
A képeket legalább 2400 × 3200 pixel felbontás-

ban, eredeti (nem a Facebookról vagy internetről letöl-
tött) verzióban a fotopalyazat@isaszeg.hu e-mail-címre 
várjuk.

A beérkezett pályamunkákat a szerkesztői bizottság 
bírálja és rangsorolja. A pályázattal kapcsolatban felme-
rült kérdéseket a jelzett e-mail-címen megválaszoljuk.

szerkesztőség
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A Dózsa györgy művelődési otthon és isaszegi múzeumi 
kiállítóhely programjai

március
2., péntek, 15.00:  A Klapka György Általános Iskola és AMI kiállítás-

megnyitóval egybekötött gálaműsora
3., szombat, 14.00:  Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének farsangi ren-

dezvénye
4., vasárnap, 15.00–17.00:  „Én táncolnék veled…” Örömtánc, tár-

sastánc. Kezdőket is szívesen várunk. Információ a művelődési ott-
honban és a 70/333-6081-es telefonszámon.

5., hétfő, 18.00–19.30:  Énidő-klub hétfő esténként. Add magadnak 
az időt, a kíváncsiságot, a játékosságot, a nyitottságot! A program 
díja: 1250 Ft/alkalom. A programot vezeti: Milák Melinda színész-drá-
matanár, médiapedagógus. Érdeklődni a milakmeli@gmail.com 
e-mail-címen lehet.

6., kedd, 10.00:  A Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesületének éves 
közgyűlése

9., péntek, 15.00:  Időutazás a történelem nyomában. Rendhagyó tör-
ténelemóra. Az első világháború. Előadó: Szanyi Dezső történész. 

március 9., péntektől  a művelődési otthonban megtekinthető a 30. 
tavaszi emlékhadjárat fotó- és plakátkiállítása. 

10., szombat, 18.00:  Táncház. Belépő: gyermekeknek 500 Ft, felnőt-
teknek 1000 Ft. 

12., hétfő, 19.00:  Pálferi atya előadása. Téma: a család, az összetarto-
zás, a családon belüli konfliktushelyzetek. Jegyek a művelődési ott-
honban válthatók, elővételben 1400 Ft-ért, a helyszínen 1800 Ft-ért.

13., kedd, 10.00:  Mese a Napkirályról és a Holdkirálynőről. A Magyar 
Népmese Színház előadása óvodásoknak. Belépő: 700 Ft.

14., szerda:  „Gördülő Zöldítő, avagy Jurtával a Jövőért”. KEVTA (Kár-
pát-medencei Erdészek, Vadászok, Természetjárók Alapítvány) – 
mobil ismeretterjesztő program. 

15., csütörtök:  Isaszegi történelmi napok – városi megemlékezések. 
„Szabadság lesz a tornyod…”

 9.15:  Református templom. Beszédet mond Gergely Szabolcs re-
formátus lelkész. Közreműködnek a Klapka György Általános Iskola 
diákjai.

 10.00:  Szoborhegy. Az ünnepi műsort a Gábor Dénes Óvoda, Ál-
talános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium szervezi. Beszédet 
mond: Kis Ágnes intézményvezető. 

20., kedd, 14.00–18.00:  Véradás
22., csütörtök, 18.00–21.00:  Égő Szívvel Magyarország Ébredéséért 

Alapítvány: Josef Carpent svéd misszionárius előadása 
23., péntek, isaszegi múzeumi Kiállítóhely:  a magyar–lengyel 

barátság napja alkalmából ünnepi emlékműsor
24., szombat:  A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség tovább-

képzése néptáncosok számára a Csoóri Sándor Alapprogram támo-
gatásával

25., vasárnap, 14.00:  Tavaszköszöntő – kiszebábégetés. „Űzzük el 
együtt a telet! Csatlakozzanak hozzánk mindenféle hangkeltő eszkö-
zökkel, például lábasokkal, kereplőkkel! További információk a plaká-
ton, honlapunkon és Facebook-oldalunkon.

29., csütörtök, 14.00–18.00:  Családi délután a művelődési otthon-
ban. Meseszínpad, ugrálóvár, arcfestés, kézműves-foglalkozás. Gyer-
mekbelépő: 500 Ft. Felnőtteknek a belépés ingyenes.

31., szombat, 18.00:  A Jehova egyház tanúi Jézus Krisztus halálának 
emlékünnepét tartják

április
5–6–7., csütörtök–szombat:  Isaszegi történelmi napok (a rendez-

vényeket lásd a hátlapon)
11., szerda, 14.00:  A költészet napja – megemlékezés a Tóth Ár-

pád-emléktáblánál
13., péntek, 17.00:  F. Dobi Ágnes festőművész Megközelítések című 

kiállításának megnyitója
 19.00:  Földes László Hobo Halj meg, és nagy leszel című önálló 

estje. Jegyek kaphatók a művelődési otthonban, elővételben 1800 
Ft-ért, a helyszínen 2000 Ft-ért.

14., szombat, 15.00–17.00:  „Én táncolnék veled…” – örömtánc, 
társastánc

 21.00:  Retro Dreams Party
20., péntek, 10.00:  Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének közgyűlése
21., szombat, 19.00:  Pisti a vérzivatarban. A gödöllői Club Színház – 

isaszegi Lecsó csoport előadása

csoportjAinK fellépése: 
2018. március 10., szombat:  a Gaudium Carminis női kamarakórus 

az isaszegi Szent István katolikus templomban elénekli a Stabat Ma-
tert

2018. március 21., szerda:  Rákoscsabán fellép az isaszegi Tá-Me-To 
(Tánc-Meridián-Torna) csoport

2018. április 28., szombat:  a Gaudium Carminis női kamarakórus a 
Bartók Zeneházban Holló Máté két kórusművét énekeli Tóth Árpád 
versére

tAnfolyAmoK A művelődési ottHonBAn: 
minden kedden 19 órakor  táncházas táncok oktatása kezdőknek 

és haladóknak. A tanfolyam vezetője: Hajdu Zsolt és Hajduné Bilász 
Ildikó. A tanfolyami díj: 500 Ft/alkalom.

A jógafoglalkozás  hetente kétszer, hétfőn és szerdán várja az érdek-
lődőket a művelődési otthonban. A foglalkozás vezetője: Tóth Ro-
land. Érdeklődni a 20/450-9363-as telefonszámon lehet.

szombatonként 9.00-től 12.00 óráig  tajcsiworkshop a művelő-
dési otthonban. A foglalkozás vezetője: Tóth Roland. Érdeklődni a 
20/450-9363-as telefonszámon lehet.

A programokról, a tanfolyamokról, a csoportokról érdeklődni a művelő-
dési otthon irodájában a 28/582-055-ös vagy a 28/582-056-os telefon-
számon, az idgymo@gmail.com e-mail-címen, valamint az isaszegmu-
votthon.hu weboldalon és Facebook-oldalunkon is lehet. A programok 
változtatásának jogát fenntartjuk!

Anyakönyvi hírek
a január 21. és február 20. közötti idôszak  
eseményeirôl

születéseK
Szabó Soma Zétény, Tihon Soma, Nagy Evelin, Vidák Ketrin 
Gizella, Ozsváth Nilla, Kövesdi Alexandra Viktória, Horváth 
Kincső, Hegedűs Emma, Nagy-Dékány Eliza, Gerber Dávid 
József, Miskolczi Áron, Pénzes Liliána

HázAsságKötéseK
Tanács Barbara és Fábián Attila

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HAláleseteK
Szamosvölgyi József (68 éves)
Nagy Ferenc János (74 éves)
Kanalas István (71 éves)
Mayer Istvánné Vilimek Mária (89 éves)
Szőke András (56 éves)
Hortobágyi Pál (75 éves)
Bálint Ferenc Ferdinánd (63 éves)
Szamosvölgyi Gábor (64 éves)
Forray Gáspárné Zsélyi Mária (74 éves)
Récsán Sándorné Léka Ilona (67 éves)
Kővágó Dömötör (76 éves)
Tihon Ferencné Nagy Piroska Márta (69 éves)

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

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, pénteken 800–1200 óra között
isaszegi rendőrőrs  
0–24 óra között hívható telefonszáma: 70/387-2693
közterület-felügyelet 
(munkaidôben hívható) telefonszáma: 70/315-2314, 70/198-6929
isaszegi polgárőrség 70/328-4970
isaszegi városüzemeltető szervezet 
Madách I. u. 14., telefon: 28/582-712 (munkaidőben);  
e-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu
mezôôrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302
gyepmester Hercig József, 20/964-3025
isaszegi Önkéntes tűzoltóegye sület 
0–24 óra között hívható központi segélyhívószáma: 70/601-9105
pest megyei kormányhivatal gödöllői Járási Hivatal  
Foglalkoztatási osztály 
2100 Gödöllő, Szilhát u. 53. Tel.: 28/410-175, 28/410-297. 
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
temetőgondnok Ecseri Pál, 30/305-8962, ecseriko@freemail.hu

szolgáltAtók ElÉrHEtősÉgEi
közvilágítással kapcsolatos bejelentés 
munkaidőben a 28/520-873-as vagy a 20/329-9347-es, illetve az éjjel-nap-
pal hívható 80/625-726-os telefonszámon, valamint a kozvilagitas@el-
muszolg.hu e-mail-címen és a www.elmuszolg.hu weboldalon történhet
ElmŰ 
Hibabejelentés: 80/38-39-40; www.elmuszolg.hu
Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel kapcso-
latban vezetékes telefonról: 40/38-38-38; mobiltelefonról: 20/978-5611, 
30/978-5611 vagy 70/978-5611
Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938; mobiltelefon-
ról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
DAkÖv Dabas és környéke vízügyi 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
Főgáz www.fogaz.hu; telefonos ügyfélszolgálat: 06-40/474 474. 
Mérőállás bejelentése online a www.fogaz.hu/ugyfelszolgalat címen, veze-
tékes telefonról a 06-80/40-55-40-es, mobiltelefonról a 06-1/237-7777-es 
telefonszámon

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Nagy Ferenc temetésén részt 
vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban részvéttel osztoztak.

Felesége és családja

Kiss & Kurunczi Ügyvédi Iroda
dr. Kurunczi Adrienn ügyvéd

Elérhet ség: +36 70 204 6 204

Tanácsadás, peres eljárások, ingatlanjog
Családjog, munkajog, adó- és büntet jog, cégügyek

Szerz dések (adásvételi, ajándékozási stb.), végrendelet
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Isaszegi történelmi napok – 30. tavaszi emlékhadjárat

áPRIlIs 5., CsüTöRTöK
11.00: 1849 méteres emlékfutás iskolásoknak a Szent Már-

ton-kúttól a Szoborhegyig.
18.00: Emlékest a Szabadságtörekvések emléktemplomá-

ban. Beszédet mond: Szendrő Dénes helytörténész. Köz-
reműködők: Berle Sanford Rosenberg és barátai, a Gau-
dium Carminis női kamarakórus.

Kb. 19.00: Fáklyás felvonulás indul a  Szoborhegyre. A Gör-
gey Artúr-dombormű koszorúzása. Beszédet mond: 
Szendrő Dénes helytörténész. Közreműködők: Csata 
táncegyüttes, Csatangoló tánccsoport, vendég táncegyüt-
tesek.

áPRIlIs 6., PÉnTEK
Isaszegi történelmi napok – 30. tavaszi emlékhad-
járat
10.00: Korszaki hagyományőrzők és a katonai huszártábor 

bemutatása a sportcsarnok mögötti területen
Koszorúzások:
10.00: Kőkereszt
11.00: Képesfa
11.30: Katonapallag 
11.30: Szlovák kápolna
13.00: Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely
14.00: Városháza
Kb. 16.00: Honvédszobor 

Városháza
14.15: Hagyományőrző díszfelvonulás indul a NAV Pénzügy-

őr Zenekar felvezetésével a városházától a Szoborhegyig
A szoborhegy alatt
12.00–18.00: Kirakodóvásár. Furfangos csudavilág. Vidám 

szórakozás hetven játékkal az egész családnak. Mézes-
kalács huszárok. A piros, a fehér és a zöld gólyalábas vité-
zek, a kapitány meg a dobos. Masírozás, nóta, toborzás, 
katonás játék, vagyis igen „kemény” kiképzés a mézes-
kalács újoncoknak, a gyerekeknek. 

13.00: Gyerekcsata
13.30: Csillangó Meseműhely
Kb. 15.00: Isaszegi emlékcsata, előtte a csatatéren a Hadak 

Útja Lovas Sportegyesület közös produkciója a Nemzeti 
Lovas Színházzal és a Csata táncegyüttes táncosaival. Ka-
tonai díszszemle és csataimitáció több száz lovas, gyalo-
gos és népi hagyományőrző részvételével.

16.30: Cimbaliband-koncert
Művelődési otthon
20.00: Kárpátia-koncert

áPRIlIs 7., szOMbAT
16.00: Görgey Artúr mint hadvezér – ismeretterjesztő elő-

adás. Előadó: dr. Hermann Róbert hadtörténész. Hely-
szín: Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely.

18.00: Táncház
a programok változtatásának jogát fenntartjuk!


