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önkormányzati tájékoztató

Isaszegi Történelmi Napok

Március 15., szerda, 9.15, Szabadságtörekvések emléktemploma (református templom)
Megemlékezés. Közreműködnek a Klapka György Általános Iskola diákjai. 
Köszöntőt mond Gergely Szabolcs református lelkész.

Március 15., szerda, 10.00, Szoborhegy, honvédszobor
Városi megemlékezés. Közreműködnek az Isaszegi Dajmanich János Általános Iskola diákjai.
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Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

A képviselő-testület működésének leghangsúlyosabb, egy település életének, éves mozgásterének legmeghatá-
rozóbb pontja a költségvetés elfogadása. Isaszeg Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetését a február 15-i 
ülésén fogadta el. A következőkben – a teljesség igénye nélkül – ismertetünk néhány fontosabb, közérdeklődésre 
számot tartó adatot.

Az önkormányzat költségvetése 
1 820 947 e Ft költségvetési bevétel-
lel és költségvetési kiadással került el-
fogadásra.

A működési célú kiadásokat 
1 008 557 e Ft-ban, a felhalmozási 
célú kiadásokat 812 390 e Ft-ban ál-
lapította meg. 

A tervezésnél a kötelező önkor-
mányzati feladatok biztonságos ellátása 
volt a legfőbb szempont. Az elfogadott 
költségvetési rendeletben biztosított a 
város és intézményeinek működteté-
se. Ezt Feicth Ferencné könyvvizsgáló 
asszony a következőképpen foglalta 
össze: „A kiadások megtervezésénél 
jellemző a fokozott takarékosságra va-
ló törekvés annak érdekében, hogy az 
intézményeket, költségvetési szerve-
ket biztonságosan üzemeltetni tudják. 
A felhalmozási kiadásokat is ennek 
szellemében irányozták elő, mivel a 
finanszírozási rendszer váItozásából 
adódóan jórészt csak a saját erejére tá-
maszkodhat az önkormányzat.”

A költségvetés idén is a feladatfi-
nanszírozás elvein alapul: minden fel-
adatra annyit terveztünk, amennyi nél-
külözhetetlen annak ellátásához.

A személyi jellegű juttatások a tör-
vényi előírásoknak megfelelően alakul-
nak, többleteket a 2017. évi költség-
vetés sem tartalmaz. 

A működés biztosítása mellett fel-
adatként jelenik meg a meglévő vagyon-
tömeg, 9 322 643 e Ft értékmegóvása, 

fenntartása, karbantartása is. A 2017. 
évi költségvetési tervben a beruházások 
is hangsúlyos szerepet kapnak. Vagyon-
gazdálkodási stratégiai programunknak 
megfelelően szűkösen rendelkezésre 
álló saját forrásaink hatékonyabb fel-
használása érdekében rendszeresen 
pályázunk. Az előző költségvetési évek-
ben számtalan pályázatot nyújtott be 
az önkormányzat. A benyújtás évében 
több, el nem bírált pályázat az idei költ-
ségvetésben ismét betervezésre került, 
azok megvalósítása változatlanul cél-
ja az önkormányzatnak. Ezek mellett a 
költségvetés tartalmazza az induló pá-
lyázatok fejlesztési előirányzatait is.

Az önkormányzat a következő bevé-
teli jogcímek szerinti forrást (1 820 947 
e Ft) tervezett a 2017. évben:
•  működési támogatások 609 802 e Ft;
•  működési célú támogatások állam-

háztartáson belülről 64 801 e Ft;
•  közhatalmi bevételek 254 699 e Ft;
•  működési bevételek 107 398 e Ft;
•  felhalmozási célú átvett pénzeszkö-

zök 604 398 e Ft;
•  finanszírozási bevételek 179 849 e Ft.
A felhalmozási célú kiadásokból a 
felújítások és beruházások összegét 
746 554 e Ft, a felhalmozási tartalékot 
65 000 e Ft összegben hagyta jóvá a 
képviselő-testület. 

A felújítások és beruházások forrá-
saként 592 083 e Ft pályázati támoga-
tási igény, 146 871 e Ft önkormányza-
ti saját forrás és 7600 e Ft lakossági 

önerő került betervezésre. A fejleszté-
seket a rendelet 4. számú melléklete 
tartalmazza. A fejlesztési célok között a 
teljesség igénye nélkül a következő be-
ruházások szerepelnek:
•  belterületi útépítések;
•  Bóbita Óvoda felújítása;
•  szentgyörgypusztai iparterület infra-

strukturális fejlesztése;
•  Klapka György Általános Iskola és 

AMI energetikai korszerűsítése;
•  csapadékvíz-elvezetési terv és elveze-

tőrendszer-rekonstrukció (I. ütem);
•  gyalogjárdák felújítása.
Összességében az intézmények mű-
ködtetésére idén is elegendő forrással 
rendelkezik az önkormányzat. A fejlesz-
tések megvalósításának feltétele pedig, 
hogy a betervezett 592 183 e Ft pá-
lyázati forrás tekintetében városunkra 
nézve kedvező döntések szülessenek.

Az önkormányzat fontosnak tartja a 
civilszervezetek támogatását is, ennek 
érdekében ezen szervezetek támoga-
tására 16 684 e Ft került elkülönítésre.

Tisztelt lakosság! 
Isaszeg Város Önkormányzata kép-
viselő-testületének 2017. évi költ-
ségvetéséről szóló 2/2017. (II. 15.) 
önkormányzati rendelete teljes ter-
jedelmében tanulmányozható váro-
sunk honlapján (www.isaszeg.hu), az 
„önkormányzati rendeletek”, „hatályos 
rendeletek” elérési útvonalon.

Polgármesteri hivatal
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Lezárultak a beszerzési eljárások

Isaszeg Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete a februári rendkívüli 
ülésén határozott a karbantartások, mű-
szaki feladatok ellátásához szükséges 
anyagok beszerzéséről, a beszállítást, 
szolgáltatást elvégző vállalkozókról.

Isaszeg város beszerzési szabályza-
ta szerint a karbantartásokra vonatkozó 
beszerzési eljárásokat minden év ele-
jén az Isaszegi Városüzemeltető Szer-
vezet intézményvezetője folytatja le, a 
szabályzat szerint az adott évben várha-
tó beszerzések összesített értékére. 

A testületi ülést megelőzően meg-
történt az árajánlatok bekérése, és a 
felhívások Isaszeg város hivatalos hon-
lapján is közzétételre kerültek. A sza-
bályzat alapján az írásban beérkezett 
ajánlatok közül a tárgyévi beszerzések-
re vonatkozóan éves szerződést kell 

kötni a legalacsonyabb összegű, illetve 
összességében legelőnyösebb ajánla-
tot biztosító ajánlattevővel.

Isaszeg Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete a 2017-es évben 
– a vasanyag- és épületgépészeti be-

szerzési eljárás nyertesének az ISA 
Market Kft., 2117 Isaszeg, Rákóczi 
u. 17.; 

– az építőanyagok és faáruk beszer-
zési eljárás nyertesének az Isaszeg 
Tüzép Kft., 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 
68.; 

– a gépi földmunkálatok elvégzésére 
benyújtott beszerzési eljárás nyer-
tesének Molnár Attila, 2144 Kere-
pes, Szilasliget u. 10.; 

– a munkagépek és traktorok szer-
vizelésének elvégzésére benyújtott 
beszerzési eljárás nyertesének a 

Kocsis Fivérek Kft., 2241 Sülysáp, 
Bogdán F. u. 5.; 

– a kisteherautók szervizelésének be-
szerzési eljárása nyertesének Gara-
sanin Péter, 2117 Isaszeg, Kossuth 
L. u. 91.; 

– a villany- és vízszerelési anyagok 
beszerzési eljárása nyertesének a 
Ho-Zó Szerelvény, 2117 Isaszeg, 
Kossuth L. u. 182.; 

– a festékáruk és segédanyagok be-
szerzési eljárása nyertesének a Ja-
kus Festék Kft., 2117 Isaszeg, Kos-
suth L. u. 53.; 

– a vegyes iparcikk beszerzési eljárá-
sa nyertesének az Isaszegi Vegyes 
Iparcikk, 2117 Isaszeg, Kossuth 
L. u. 22. 

székhelyű szállítót jelölte meg.
Polgármesteri hivatal

Amit az óvodai beiratkozásról tudni kell

Az Isaszeg Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba a 
beiratkozás időpontja a 2017/2018-as nevelési évre áp-
rilis 20–21., csütörtök és péntek 8.00–18.00 óra között. 

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

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
–  a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek 

nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány;

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

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

jelentett lakcímén lakik (védőnőktől kérhető a rendelési 
időpontjaikban);

–  amennyiben a gyermeknek bármilyen szakértői vélemé-
nye van a fejlettségéről, képességeiről, az erről kiállított 
határozat vagy igazolás.

A köznevelési törvény meghatározza, hogy az óvodai felvé-
tel jelentkezés, beiratkozás alapján történik. Az óvodába a 
gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel. 
Az óvoda köteles felvenni, átvenni az 5. életévét betöltött 
gyermeket, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási he-
lye a körzetében található. A szülő a gyermekének óvodai 
felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele 
folyamatos. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi 
kérelem elbírálásáról a döntést megalapozó indokolással, a 
fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt, to-

vábbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek átvétele ese-
tén más óvodából indokolás nélkül értesíti az előző óvoda 
vezetőjét is. 

2015. szeptember 1-jétől a gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét be-
tölti, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmé-
re és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a 
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév 
betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben 
való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, ké-
pességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 
Felmentést az a kiskorú gyermek kaphat, akit az óvodába 
beíratnak.

 A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik élet-
évét betölti, a nevelési év kezdőnapjától napi négy órát kö-
teles óvodai nevelésben részt venni. 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jog-
szabály alapján köteles beíratni gyermekét az önkormányzat 
által közzétett közleményben vagy hirdetményben megha-
tározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre 
kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvo-
dakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratko-
zás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül 
értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózko-
dási helye szerinti illetékes jegyzőt.

Az óvodai jelentkezés minden esetben a körzetes, kö-
telező felvételt biztosító intézménybe történik. Az óvodák 
körzethatáraihoz tartozó utcák listája megtekinthető a vá-

ros honlapján (www.isaszeg.hu). A gyermeket elsősorban 
abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében élet-
vitelszerűen lakik. (Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha 
a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében 
található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan 
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásá-
ban a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként 
az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hó-
napnál régebb óta szerepel.) 

Aki nem az óvoda felvételi körzetében lakik, csak a kör-
zetes jelentkezők felvétele után fennmaradó férőhelyre 
vehető fel. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda veze-
tője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja 

a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvo-
da esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely 
javaslatot tesz a felvételre. Az elutasított óvodai felvétellel 
kapcsolatos határozatok közlésétől számított tizenöt napon 
belül a szülő fellebbezési eljárást megindító kérelmet nyújt-
hat be az óvodavezetőnél. 

Az óvodákba való beiratkozás még nem jelent felvételt. 
Az áprilisi vagy a májusi ülésen dönthet a képviselő-testület 
a beíratott gyermeklétszám függvényében az indítható óvo-
dai csoportok számáról, azok létszámáról. Az intézményve-
zetők ezután döntenek a gyermekek felvételéről, és írásban 
értesítik a szülőket.

Polgármesteri hivatal

Bölcsődei beiratkozás 

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
az Aprók Falva Bölcsődében a beiratkozás időpontját az 
alábbiak szerint határozza meg.

Időpontja: 2016. április 21–22., csütörtök és péntek 
8.00–18.00 óra között.

Helyszíne: Aprók Falva Bölcsőde, 2117 Isaszeg, Mó-
ricz Zs. utca 14.

Szünidei gyermekétkeztetés

Isaszeg Város Önkormányzata a 2016/2017-es tanév szü-
neteiben a szünidei gyermekétkeztetés keretein belül bizto-
sítja a gyermekek étkeztetését.

A szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakó-
helye vagy tartózkodási helye szerinti települési önkormány-
zat a szülő, törvényes képviselő kérelmére egyszeri meleg 
főétkezést ingyenesen biztosít a hátrányos helyzetű, vala-
mint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére 
a nyári szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, az 
őszi, téli és tavaszi szünetben az adott tanítási szünet idő-
tartamára eső valamennyi munkanapon.

A 2016/2017-es tanévben a tavaszi szünet április 13-tól 
18-ig tart, a nyári szünet június 16-tól kezdődik.

A szünidei gyermekétkeztetés igénylésére rendszeresített 
formanyomtatvány átvehető a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálatán, valamint a hátrányos, illetve a halmozottan hát-
rányos helyzetet megállapító határozat mellékleteként kerül 
kiküldésre.

A formanyomtatványon igényelt szünidei gyermekétkez-
tetések pontos helyszínéről, időpontjairól az érintettek levél-
ben kapnak tájékoztatást.

A kérelmet a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, va-
lamint az igazgatási osztály szociális és igazgatási irodáján 
(7. sz. iroda) lehet leadni, és az évközi szünet időtartama 
kivételével a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, 
illetve módosítható. Polgármesteri hivatal
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Mi a teendőnk, ha baleset részesei vagy okozói vagyunk?
A Gödöllő Városi Baleset-megelőzési Bizottság felhívása

Az utóbbi időben a Gödöllői Rendőrkapitányság illetékessé-
gi területén több esetben fordult elő „helyszínelhagyásos” 
közlekedési baleset. 

Mi is a teendőnk, ha baleset részesei vagy okozói 
vagyunk? Azonnal álljunk meg, győződjünk meg arról, 
hogy a baleset következtében megsérült-e valaki!

Ha megsérült valaki a baleset során… Nyújtsunk se-
gítséget a baleset következtében megsérült vagy veszélybe 
került személyek részére! (A 112-es segélyhívó számon ér-
tesítsük a mentőket, illetve a rendőrséget!) Tegyünk meg 
mindent annak érdekében, hogy a további baleseteket el-
kerülhessük! (Sötétben helyezzük ki az elakadásjelző há-
romszöget, és korlátozott látási viszonyok között világítsuk 
ki a járműveket, vegyük fel a láthatósági mellényt!) Várjuk 
meg a helyszínen a mentők, illetve a rendőrség kiérkezé-
sét! [KRESZ 58. §. (2.) bek.] Ha lehetséges, ne változtassuk 
meg a baleset helyszínét, kivéve, ha a forgalom zavartalan-
sága megkívánja ezt. 

Ha a baleset következtében nem sérült meg senki… 
Miután gépkocsinkkal megálltunk, nagyon fontos, hogy te-
gyünk meg mindent a további balestek elkerülése érdeké-
ben! Vegyük fel a kapcsolatot a balesetben érintett szemé-
lyekkel, járművezetőkkel! Ha a felelősség kérdésében meg 

tudunk egyezni a résztvevőkkel, abban az esetben nem 
kötelező a rendőrhatóság értesítése. Ki kell tölteni az „Eu-
rópai kárbejelentő” nyomtatványt. Ha nem kérünk rendőri 
intézkedést, akkor is kötelesek vagyunk igazolni a személy-
azonosságunkat a másik gépkocsivezető részére (vezetői 
engedély, személyi igazolvány), valamint járművünk köte-
lező biztosítását. [KRESZ 58. §. (3.) bek.] 

Mi a teendő, ha nem történt személyi sérülés, de 
nem tudunk megegyezni a helyszínen? Ha a baleset-
ben részes felek nem tudnak megegyezni a baleset fele-
lősségének kérdésében a helyszínen, akkor értesíteni kell 
a rendőrséget a 112-es segélyhívón. Ilyenkor a baleset-
ben érintett összes résztvevőnek meg kell várnia a rend-
őrség kiérkezését. Ha lehetséges, a baleset helyszínét ne 
változtassuk meg! Ha a balesetben érintett másik gépko-
csi vezetője annak ellenére elhagyja a helyszínt, hogy tá-
jékoztattuk arról, hogy értesítettük a rendőrséget, úgy min-
den esetben jegyezzük fel a jármű forgalmi rendszámát a 
későbbi azonosítás végett. Nagyon fontos, hogy a baleset 
bekövetkezése után ne fogyasszunk alkoholt. [KRESZ 58. 
§. (4) bek.]

További balesetmentes közlekedést kívánunk! 
Városi Baleset-megelőzési Bizottság, Gödöllő 

Ûjra megnyitotta kapuit a Jókai Mór Városi Könyvtár

Január végén ünnepélyesen is átadták a megújult Jókai Mór Városi Könyv-
tárt. Hefler Cecília köznevelési és kommunikációs referens nyitóbeszédében 
elmondta: már több éve megfogalmazódott a gondolat, hogy az 1961 óta 
független könyvtárként működő, majd 1988-ban új épületbe költöző intéz-
mény a mai kor igényeinek megfelelően megújuljon, és ezzel együtt megte-
remtődjön egy magasabb színvonalú, korszerűbb közösségfejlesztés alapja. 

A felújítási munkák megkezdését sok 
egyeztetés, pontosítás, egy-egy apró 
részlet újragondolása előzte meg, mi-
re a fejben megfogalmazódó álomból 
látvány, kiviteli terv lett, majd a pályázat 
sikeres támogatását követően a közbe-
szerzési eljárásokat lefolytatva jutottak 
el a fizikai építkezésig. A Jókai Mór Vá-
rosi Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap 
Kistelepülések könyvtárainak szakmai 
eszközfejlesztése, korszerűsítése cí-
mű pályázatán összesen nettó 3 millió 
240 ezer forintot nyert, amelyhez az 
önkormányzat 360 ezer forint önrészt 
biztosított. 

A könyvtár felújításának teljes költ-
ségéhez a pályázati támogatáson felül 
az önkormányzat további hárommillió 

forinttal járult hozzá, amely összeg az 
időközben felmerült kisebb-nagyobb 
esztétikusabb és minőségibb munká-
latok elvégzését, pótmunkákat tette le-
hetővé. A megvalósult beruházás érté-
ke így összesen közel 6,5 millió forint. 

A kivitelezési munkálatok 2016 
novemberében kezdődtek. A projekt 
keretében a meglévő könyvtár teljes 
belső felújítása, festése, átalakítása, a 
padlóburkolat cseréje, új nyílászárók 
beépítése, berendezések és bútorok 
beszerzése, valamint egy új informá-
ciós-kiszolgáló pult kialakítása valósult 
meg. 

Hefler Cecília megköszönte mind-
azoknak a munkáját, akik részt vettek 
a város egyik közkedvelt és látogatott 

közösségi intézményének megújításá-
ban. 

A könyvtár megszépült, otthonos 
környezetben, megváltozott nyitvatar-
tással (hétfőn és kedden 10–18, szer-
dán 14–18, csütörtökön 14–20, pén-
teken 9–14 óra között) várja olvasóit.

Szerkesztőség

Az égetés szabályai 
Tisztelt isaszegi lakosok!
Isaszeg Város Önkormányzata képviselő-testületének az 
avar és kerti hulladék égetéséről szóló 12/2009. (IV. 
17.) számú rendelete szabályozza Isaszeg városban a 
tűzgyújtás rendjét. Ennek értelmében
•  avart és kerti hulladékot kizárólag a február 15-től 

május 15-ig, valamint a szeptember 15-től novem-
ber 15-ig terjedő időszakban, kedden, szerdán és 
pénteken 10.00–18.00 óra között szabad égetni;

•  az avar és kerti hulladék között kommunális vagy 
ipari eredetű hulladék nem égethető; 

•  különösen tilos a műanyagok, a gumik, a vegyi anya-
gok és mindennemű ismeretlen összetételű anyag-
nak a település közigazgatási területén történő ége-
tése.

Az isaszegi lakosság egészségének és a levegő tisztasá-
gának védelme érdekében kérjük az égetés szabályai-
nak betartását.

Polgármesteri hivatal

Országszerte 
zártan kell tartani 
a baromfit!

Hazánk teljes területére elrendelte a baromfik zártan tar-
tását Bognár Lajos országos főállatorvos.

Az országos főállatorvos 1/2017. számú határoza-
ta előírja, hogy az ország területén valamennyi barom-
fit csak zártan lehet tartani. Amennyiben ez nem meg-
oldható, a kifutót megfelelő erősségű madárhálóval kell 
védeni. A madárhálóval lefedett résznek, amelyre a ba-
romfi kiengedhető, legalább az állattartó épület alapterü-
letével megegyező nagyságúnak kell lennie.

Polgármesteri hivatal

Az ebek veszettség elleni 
oltásáról

Tisztelt ebtulajdonosok!
A tavalyi évhez hasonlóan Isaszegen 2017-ben is 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 az alábbi akciót hirdetik meg.
–  Veszettségoltás rendelőben:  4500 Ft
–  Veszettségoltás 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 veszett ség-
oltás 5500 Ft, míg háznál erre jön még a kiszállási díj.

Akciós veszettségoltás rendelőben
–  2017. április 3–8.: dr. Szeredi Levente, Isaszeg, Gyöngy-

virág u. 13. Hétfőtől péntekig 18–20, kedden és csütö-
rötkön 10–13, szombaton 8–10 óra között.

–  2016. április 10–15.: Isaszegi Kisállatrendelő Kft., Isa-
szeg, Ady E. u. 1. Hétfől péntekig 8–10 és 17–19, szom-
baton 10–12 óra között.

Akciós veszettségoltás háznál 2017. április 3. és áp-
rilis 15. között
–  Dr. Békési Béla, 30/954-9684, 28/452-845
–  Dr. Vaskó Márta, 20/991-3057
–  Dr. Michalik László, 20/981-3100
–  Dr. Szeredi Levente, 20/353-4547

Fontos figyelmeztetések
–  Csak csippel megjelölt kutya oltható.
–  A meglévő oltási könyvet hozza magával/készítse elő!
–  Csak egészséges eb oltható, de a vemhesség nem kizáró 

tényező.
–  Minden 3 hónapos 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.

Felhívás

A lomtalanítás ideje alatt, illetve az azt megelőző idő-
szakban (2017. március 17–19. és március 24–26.) a 
Zöld Híd Régió Kft. által kihelyezésre kerülő konténerek 
biztonságos elhelyezése és megközelítése érdekében 
kérjük, a lomtalanításra kijelölt közterületen ne helyez-
zenek el utánfutót vagy más, szállításra alkalmas jármű-
vet. Ellenkező esetben a tulajdonos költségére az ön-
kormányzat a járművet elszállítatja.

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

Isaszegi Sportegyesület 19831387-1-13

„100 éves iskola” Alapítvány 18708088-1-13 

Együttműködés Isaszegért Egyesület 18701115-1-13

Gyermekekért Oktatási-Nevelési Alapítvány 18670505-1-13 

Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány  18713611-1-13 

Nyugdíjasok a Nyugdíjasokért Alapítvány  10118304-2-13 

Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület  18681244-1-13 

Sebi GYM SE  18724343-1-13 

Isaszeg Sportjáért Alapítvány  18667132-1-13 

Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány 18660991-1-13 

Isaszeg Környezetvédelméért és Természet védelméért  
Közalapítvány  18664847-2-13 

Isaszegi Múzeumbarátok Köre  19184740-1-13

Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  18702800-1-13 

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

Isaszegi Jókai Mór Városi Könyvtár  16796342-1-13 

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

Vállalkozz itthon, fiatal!
Részletek

A magyar kormány az Európai Unióval kötött partnerségi 
megállapodásban célul tűzte ki a 18–25 év közötti fiatalok 
munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehető-
ségeik bővülését a vállalkozóvá válást és az induló vállalko-
zások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.

A program célja a Közép-Magyarország régió területén 
új egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói 
szemlélettel rendelkező, 18–25 év közötti (felsőfokú vég-
zettségű pályakezdők esetén 25–30 éves) fiatalok felkészí-
tése saját vállalkozásuk indítására üzleti tervük kialakításához 
nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi 
támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállal-
kozásuk induló költségeihez. Az ifjúsági garanciarendszer ré-
szeként elsősorban az álláskereső fiatalok vállalkozóvá válá-
sához kíván segítséget nyújtani.

A program lebonyolítását az Országos Foglalkoztatási 
Közhasznú Nonprofit Kft. végzi. A képzés és szakmai szolgál-
tatás nyújtása a program első komponense, a pénzügyi tá-
mogatás a program második komponense, amelyre az első 
komponens sikeres teljesítése után lehet pályázni.

A program célcsoportja a 18–25 év közötti, más vállal-
kozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező, új mikrovál-
lalkozást indítani tervező természetes személyek. E program 
mindenekelőtt azokat a fiatalokat célozza, akik vállalkozás 
indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűd-
del rendelkeznek. Feltétel, hogy az egyén az ifjúsági garan-
ciarendszer regisztrált alanya legyen, tehát olyan fiatal, aki a 

programba történő bevonáskor a megyei kormányhivatalnál 
vagy a járási hivataloknál álláskereső, vagy olyan fiatal, aki 
sem oktatásban, sem képzésben nem vesz részt, és nem is 
dolgozik.

A célcsoportba tartoznak az említetteken túl a felsőfo-
kú végzettséggel rendelkező, 25–30 év közötti pályakezdő 
álláskeresők, vagyis az álláskeresők közül azok a felsőfokú 
végzettségű, 30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik a 
tanulmányaik befejezését követően munkanélküli-ellátásra 
nem szereztek jogosultságot. Pályakezdő álláskeresőként 
kormányhivatalnál vagy a járási hivataloknál regisztrált állás-
kereső. Az életkori feltételeknek a sikeres kiválasztást köve-
tően a programba vonáskor kell megfelelni.

A program keretében tervezett fő tevékenységek két 
komponens mentén valósulnak meg. Az első komponens 
keretében kerül sor a jelentkezők kiválasztására a jelentkezé-
si feltételek ellenőrzésével, írásbeli kompetenciaméréssel és 
szóbeli meghallgatás keretében. A sikeres kiválasztás során 
programba vont jelentkezők az első komponens keretében 
nyújtott képzési programok teljesítésével kaphatják meg a 
vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megsze-
rezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszer-
vezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismere-
teket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé 
válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá 
válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon keresztül se-
gítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indí-

1 2 3 4

Célcsoport
Legalább hat hónapja 

álláskeresőként regisztrált 
18–25 év közötti fiatal

18–25 év közötti, regiszt-
rált álláskereső fiatal

18–25 év közötti NEET 
(de álláskeresőként nem 

regisztrált) fiatal

Felsőfokú végzettséggel 
rendelkező,  

30 év alatti pályakezdő, 
álláskereső fiatal

Jelentkezési 
feltétel

Más vállalkozásban többségi tulajdonrésszel nem rendelkezik

Legalább hat hónapja  
regisztrált álláskereső

Regisztrált álláskereső
Nem regisztrált  

álláskereső
Regisztrált álláskereső  

felsőfokú végzettséggel

A 18. életévét betöltötte, 
a 25. életévét még  

nem érte el

A 18. életévét betöltötte, 
a 25. életévét még  

nem érte el

Nem rendelkezik  
bejelentett munkával

Nem rendelkezik  
bejelentett munkával

Nem tanuló Nem tanuló

A 18. életévét betöltötte, 
a 25. életévét még  

nem érte el

A 30. életévét még  
nem töltötte be

Programba 
bevonás 
feltétele

Sikeres kiválasztás

IGR-regisztráció IGR-regisztráció IGR-regisztráció Pályakezdő álláskereső

A 25. életévét még  
nem töltötte be

A 25. életévét még  
nem töltötte be

A 25. életévét még  
nem töltötte be

A 30. életévét még  
nem töltötte be

tási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt 
segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos 
vállalkozói magatartás kialakításához.

A második komponens keretében az elfogadott üzleti 
tervvel rendelkező, az első komponensben nyújtott képzési 
programokat eredményesen elvégző, jóváhagyott üzleti terv-
vel rendelkező vállalkozásukat megalapító fiatalok maximum 
3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban ré-

szesülnek induló költségeik támogatása céljából, tíz százalék 
önrész mellett. A pontos feltételeket a második komponens 
pályázati kiírása tartalmazza (VEKOP 8.3.1-16). Az üzleti terv 
jóváhagyása nem jelent garanciát arra, hogy az abban foglalt 
tevékenységek támogatásra kerülnek.

Egy személy számára csak egy üzleti terv kidolgozása tá-
mogatható a program keretében. Amennyiben a program-
ban részt vevő fiatalok közül kettő vagy annál több fő kö-
zös társas vállalkozás indítását tervezi, maximum egy közös 
üzleti terv elkészítése szükséges. Az igényelhető támogatás 
összege ebben az esetben is a második komponens pályá-
zati kiírásában szereplő fejenként igényelhető meghatározott 
forintösszeg és elvárt százalékos önrész megléte mellett. 
A mentori támogatás a program második komponensének 
megvalósulási ideje alatt maximum 12 hónapig biztosított 
2017. december 31-ig, amely nemcsak tanácsadást jelent, 
hanem a VIF programot megvalósító által nyújtott, a fenn-
tartási időszakra is kiterjedő monitoringtevékenységet, a vál-
lalkozók üzleti tevékenységének nyomon követését, utógon-
dozását is.

A képzés Budapesten valósul meg, a résztvevők a fő-
városba utazáshoz 90 százalékos kedvezményre jogosultak 
(távolsági busz, vonat).

A Vállalkozz Itthon Fiatal! program elérhetőségei:
OFA Nonprofit Kft.
E-mail: vallalkozzitthonfiatal@ofa.hu 
Tel.: 06-1/555-2900
Levelezési cím: 1301 Budapest, Pf.: 84
http://www.ofa.hu/vallalkozz-itthon-fiatal 
A konvergenciarégióban a GINOP 5.2.2 konstrukció kereté-
ben valósul meg a program. Az összes régióról a program 
központi oldalán lehet tájékozódni: www.vallalkozz2016.hu.

Forrás: www.pestmegye.hu
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Így láttam – Rosenberg Mária festőnő kiállítása

A fenti címmel nyílt meg a művész – ahogy mi, isaszegiek ismerjük, Skribek Marcsi – kiállítása március elején a mű-
velődési házban. Az alábbiakban Szentgyörgyi Zsuzsannának a kiállításon elhangzott, a művésznő munkásságát 
méltató megnyitóbeszédéből idézünk. 

„Marcsi Isaszegen született, már a déd-
szülei is isaszegiek voltak. A család szü-
lőhelyéhez való kötődése megmaradt, 
hiszen a művésznő jelenleg is váro-
sunkban él. Festői pályája nem éppen 
fiatalon indult, már jócskán betöltötte 
az ötvenedik életévét, amikor elkezdett 
festeni. Ha valaki rákérdezett, hogy 
miért most, ő nevetve mondta: azért, 
mert későn érő típus vagyok.

Tíz éven át volt ápolónő, leginkább 
éjszakai műszakban az Igazságügyi 
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet-
ben. Legtöbbször egy fiatal férfi munka-
társával dolgozott együtt, aki  éjjelente 
az álmosság ellen gyakran festett, gra-
fikázott, s Marcsi eközben figyelte őt. 
Mai napig hálás ennek a kollágájának, 
mivel az ő biztatására kezdett maga is 
festegetni. Egy alkalommal a férfi elé-
je dobott egy darab fekete kartont, és 
azt mondta: kezdj már te is alkotni, ne 
csak engem nézz! Hát így kezdődött 
Marcsi alkotói pályafutása.

Mivel a kórházak nem arról híresek, 
hogy kazalszámra találhatók meg ben-
nük tollak és ecsetek, ezért egy hibaja-
vító festékkel festette meg első művét, 
egy hattyút, amivel igencsak meglepte 
a kollégáját. Az ő további biztatására 

kezdett el festeni. Először vízfestéket 
használt, de ezt gyerekesnek tartotta, 
ezért akrillal folytatta, ami könnyebb 
technika volt, bár ez a festék gyorsan 
száradt. Ezt követte egy pár grafika és 
rajz, majd elkezdett olajjal dolgozni.

2009-ben a könyvtár akkori veze-
tője, Horváthné Halászi Zsuzsi jelezte 
Marcsi édesanyjának, hogy szívesen 
adna helyet a könyvtárban Marcsi fest-
ményeinek a bemutatására. 

2010-ben egy régi betege, egy fa-
faragóművész beajánlotta őt a Bálvá-

nyos Huba és Fiók László vezette ama-
tőr festők Pest megyei kurzusára. Ide 
egy évig járt különböző technikákat és 
színkeverést tanulni. A kurzus résztve-
vőinek műveiből Nagymaroson kiállítás 
nyílt, ahol az ő alkotásait is megcsodál-
hatta a közönség.

Kirándulásai során az Alpok havas 
hegycsúcsai is megihlették, valamint az 
erdélyi tavak, országunk tanyavilága és 
még sok minden más. Érdekes módon 
nagyon sok művében dominál a víz, 
amelynek a tükröződését igen jól érzé-
kelteti. Mindenhol nyitott szemmel jár, 
gyakran fedez fel újabb és újabb tech-
nikákat, ötleteket kap a látottakból, s ezt 
a kiállított munkái is bizonyítják.

Elkezdett térhatású festményeket is 
készíteni, valamint elmosható, színes 
ceruzarajzokat, amelyek szintén látha-
tók a kiállításon, továbbá egy újabb, 
úgynevezett sgrafittofestményt is – az 
olajjal lekent vászonba belekaparja a 
képet.

A mostani tárlaton bemutat egy – 
már a 2012-es kiállításán is ismerte-
tett – érdekes technikát, amely abból 
áll, hogy spaklival készít képet. Remél-
hetőleg sok ember tetszését elnyeri 
a kiállítás, és elégedetten gondolnak 
majd arra, hogy Rosenberg Marcsi a mi 
városunk szülötte, büszkék vagyunk rá.”

Reprezentatív példa: *Az igénylés időpontjának függvényében a mintapéldában megadott számok és értékek változhatnak. A hitel teljes összege: 3 000 000 Ft; 
a hitel futamideje: 60 hó; a hitelkamat mértéke és típusa (változó): 11,96%; a teljes hiteldíj mutató (THM): 13,74%; a törlesztőrészlet összege: 67 011 Ft; a havi 
számlavezetési díj: 200 Ft (Takarék Lakossági Bankszámla díja), törlesztés havi díja: 201 Ft; a fogyasztó által fi zetendő teljes összeg: 4 354 620 Ft; a  hitel teljes 
díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó összege: 1 354 620 Ft. Felhívjuk Ügyfeleink fi gyelmét, hogy amennyiben a KHR-ben negatív adattartalommal szerepelnek, 
úgy a kölcsönigénylésük elutasításra kerül. Javasoljuk, hogy az igénylés benyújtása előtt éljen az ingyenes adatlekérés lehetőségével. A THM meghatározása 
az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem 
tükrözi a változó kamatozású hitel kamatkockázatát. A Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben  résztvevő Takaréknál érhető el, amelyek listáját 
megtalálja a www.szemelyikolcson.takarek.hu címen. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Pátria Takarék a hitelbírálat jogát fenntartja. 
A Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a Pátria Takarék vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Szabályaiban illetve a 
Hirdetményében, melyeket a Pátria Takarék ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a honlapon érhet el.

Hagyja kibontakozni vágyait!

Ön tudja igazán, hogy mire van szüksége. 

Mi csak a megvalósításban segítünk. A Takarék Személyi 
Kölcsönt alacsony igazolt jövedelemmel is igénybe veheti 
céljai eléréséhez. 

Igényelje egyszerűen 100 000 és 5 millió Ft közötti 
összegre, amit a forint alapú konstrukciónak köszönhetően 
árfolyamkockázat nélkül törleszthet.

TAKARÉK
TÖBB MINT BANK

THM: 13,74-17,23%*

Takarék Személyi Kölcsön
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A római katolikus egyházközség eseményei

Március 1-jén hamvazószerda, ekkor 
kezdődik a nagyböjt. Az egyház pa-
rancsa szerint ez a nap kötelező böjti 
nap: hústilalom van, és felnőtteknek 
csak háromszor szabad étkezni. Ezen 
a napon és a rá következő vasárnap 
– az előző évben megszentelt barka 
hamujával – a pap meghinti a hívek 
homlokát. „Emlékezz, ember, porból 
vagy és porrá leszel!”

Nagyböjtben (március 1-jétől) min-
den pénteken 18 órától és vasárnap 
15 órától keresztúti ájtatosságot vég-
zünk a templomban. A péntekek böjti 
napok hústilalommal, imádsággal.

5. Családi farsang
Mindennek megvan az ideje. Ha most 
kinézek az ablakon, borús, ködös világ 
néz vissza rám. Nyilván nem véletlen, 
hogy éppen ekkor van farsang, hogy 
színt vigyen a szürkeségbe. Remélem, 
amikor olvassák ezt a cikket, már ra-
gyog a nap, és a tavasz illatát érezhe-
tik a levegőben.

Jó dolog örülni. Ennél még jobb, 
értékesebb, ha ezt az örömöt közös-
ségben éljük át. Azért kaptuk Istentől 
a földi életet, hogy boldogok legyünk, 

érezzük jól magunkat, nevessünk, le-
gyünk vidámak. Jézus első csodája 
éppen egy lakodalomban történt, ahol 
a vizet borrá változtatta. Példát adott 
arra, hogy fontosak az együtt töltött vi-
dám alkalmak.

Február 4-én közöttünk is jelen 
volt Jézus. Borból és üdítőből, szend-
vicsből és süteményből volt elég, 
de abban segített, hogy mosolygós-
ra változtatta az arcokat, vidámmá a 
szíveket. A legjobb dolog az volt az 
egészben, hogy partnerei lehettünk 
Jézusnak ebben a tevékenységében: 
Tibor atya, a négy hatodikos lány – 
Adri, Lívi, Panka, Szamira – a Csatan-
goló tánccsoport, a szervező családok 
és mindenki, aki jelen volt. 

Alig győztük megköszönni, és 
ezúton is hálásak vagyunk a sok sü-
teményért, a tombolafelajánlásokért, 
az élelmiszer- és italadományokért. 
Köszönjük a művelődési otthonnak a 
lehetőséget, Misi bácsinak a jó han-
gulatot!

Mindennek megvan az ideje. Jó 
volt vasárnapi szentmisén közösen 
hálát adni a farsangi vigalomért, a vi-
dámság idejéért. Március 1-jétől a 
felkészülés ideje jön. Jézus halála és 
feltámadása egy nagyobb boldogság-
ra segít bennünket. Legyünk annak is 
részeseivé!

Istennek legyen hála!
Szárazné Marika

Az isaszegi családok meghívást kaptak a katolikus  
iskolába

Az új plébánia közösségi terme zsúfolásig megtelt az érdek-
lődő családokkal a február 17-én tartott szülői értekezleten. 
Dr. Csiba Tibor isaszegi plébános, az ősszel induló katolikus 
iskola lelki atyja gitáros közös imádsággal kezdte el az estét. 
„Két kis létszámú, legfeljebb tizennyolc fős osztályokkal indít-
juk el iskolánk isaszegi tagozatát” – mondta az isaszegi peda-
gógusi gyökerekkel rendelkező Almási Zsuzsanna, a péceli 
Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgató-
ja. „Egy első és egy második osztály kezd ősszel, és felmenő 
rendszerben érjük majd el a négy osztályt” – tette hozzá az 
igazgató, aki maga is úgy érzi, hogy a Jóisten ajándéka ez 
a lehetőség Isaszegnek, hogy városunkban is elinduljon az 
egyházi oktatás. Egy olyan katolikus iskola kezdi meg az őszi 
tanévet, ahol a lehető legjobb helyen tudhatják gyermekü-
ket azok a szülők, akik katolikus szellemiségben szeretnék 
neveltetni őket.

Amellett, hogy a szülői értekezleten bemutatott fiatal, 
ugyanakkor évtizedes tapasztalattal rendelkező, a pedagógu-
si pályát hivatásként megélő tanítók várják majd a gyerme-
keket, egy impozáns épület ad otthont és nyújt harmonikus 
környezetet az iskolának. Az egykori plébánia épülete egy 
olyan ember emlékét őrzi, aki odafentről mosolyog majd 
a gyermekekre, mint ahogy mindig is tette, amikor még itt 
volt köztünk: Gulyka József atya. Ennek az épületnek a meg-
szépítéséről és a további építkezésről az egyházmegye gon-
doskodik anyagilag, és a munkálatokat is az egyházmegye 
végezteti. Az első ütem teszi lehetővé, hogy három tanterem 
mellett imaszoba és tálalóhelyiség is rendelkezésre álljon 
2017 őszére. A második ütem 2019. szeptember 1-jéig va-
lósul meg, amikor is négy tantermes épületrésszel és torna-
teremmel bővül az iskolaépület. „Azt tapasztalhattuk, hogy 
püspök atya, illetve a váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Fő-
hatósága minden esetben az igényeknek megfelelően hozza 

meg a döntéseket. Eddig arról tudtuk meggyőzni őket, hogy 
Isaszeg alsó tagozatos katolikus iskolát szeretne. A célunk az 
lenne, hogy a gyermekek maradhassanak a negyedik osz-
tályt követően is az iskolánkban, de ehhez még sok munkára 
van szükség. Be kell bizonyítanunk, hogy az isaszegi katolikus 
iskola annyira népszerű, hogy nem lehet mást tenni, mint 
újra igent mondani, és teljesíteni az isaszegi igényeket, hogy 
elinduljon a felső tagozat is” – hangzott el az este folyamán. 
A felső tagozat épületének megépítése a harmadik ütemben 
zajlana. 

Eto-Papp Beáta a szervező családok nevében osztotta 
meg gondolatait a résztvevőkkel: „Az iskola kifejezetten tö-
rekszik egy olyan közösség építésére, amelyben az iskolás 
gyerekek mellett a szülők és a testvérek is részt vesznek. 
A családok megismerik egymást, családként csatlakoznak az 
iskolához.” A szülők kérdéseire válaszolva Almási Zsuzsan-
na elmondta, hogy lesz angol- és németnyelv-oktatás, va-
lamint néptáncra és kézműveskedésre is lehetőségük lesz 
a gyerekeknek. Tandíj az isaszegi katolikus iskolában sem 
lesz. Március 4-én és március 25-én 10 órától tartják az elő-
készítőket, amikor a gyerekek is találkozhatnak a tanítókkal, 
illetve a szülők beszélgetésen vesznek részt Tibor atyával és 
az iskola igazgatójával. Mind az első osztályba, mind a má-
sodik osztályba lépő gyermekeket és szüleiket várják eze-
ken az alkalmakon. A beiratkozás április 8-án 10 órától lesz, 
szintén a plébánia közösségi termében (Isaszeg, Templom 
utca 22.). További információkat a https://www.facebook.
com/katolikusiskolaisaszegen oldalon olvashatnak az ér-
deklődők. A családias hangulatú szülői értekezlet Tibor atya 
gondolataival ért véget, aki megosztotta a szülőkkel, hogy 
érzi, egy erős közösség formálódott, amely valóban akarja a 
katolikus iskolát Isaszegen.

Dr. Budaházi Árpád

Várunk minden focizni vágyó fiatalt korosztályos csapatainkba!
Hölgyek, lányok jelentkezését is várjuk az egyesület női csapatába!

Focizz az isaszegi  
sportegyesületnél!
érdeklődni lehet:
szabo.norbert@isaszegfootball.com 
+36 20 569 7333
isaszegfootball.com
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Ötéves jubileumát ünnepli az AKÍK

Városunk önkormányzata szívén viseli a kulturált szórakozást, a szabadidő eltöltésének különféle 
módjait, a civil törekvéseket. Ezért már jó ideje hírt adunk az AKÍK-ról, azaz az Alkotók, Költők, Írók 
Klubjáról, amely néhány isaszegi kezdeményezésére jött létre a Jókai Mór Városi Könyvtárban. Ve-
zetőjét, Haász Irént kérdeztük a további tervekről.

– Azt hallottuk, nagy szervezke-
dés folyik a házatok táján…

– Nemcsak a kismadarak csiripelik, 
valóban nagy fába vágtuk a fejszénket. 
Szeretnénk ünnepélyes keretek közt 
megtartani ötéves jubileumunkat má-
jus 13-án, úgy, hogy az ne csak egy 
szűk kör emlékezetes napja legyen, 
hanem minden érdeklődő isaszegi la-
kosé.

– Mit tartasz fontosnak elmon-
dani erről az öt évről?

– Először is: a civil, amatőr kez-
deményezésből mára egy kicsi, de 
stabilnak mondható taglétszám jött 
össze, amelynek egy része, ahogy tré-
fásan nevezzük, a „köménymag”, min-
den hónap első péntekjén találkozik. 
Másodsorban pedig elmondhatjuk, 
hogy nagyon jót tett ez az egymásra 
figyelés nekünk. Tagjaink versenyekre 
neveztek és díjakat nyertek az indu-
lás óta, de ami még fontosabb, kife-
jezésmódunk, stílusunk is változott, 
finomodott. Most már komoly havi 
periodikáknak, internetes művészeti 
oldalaknak vagyunk szerzői, sőt né-
melyikünk szerkesztője is, könyveink 
és e-könyveink jelentek és jelennek 
meg. Nagy megtiszteltetés számunk-
ra, hogy különböző művészeti ágak 
elismert alkotóinak, művészeinek tá-
mogatását, pártfogását élvezzük, akik 
elfogadták a tagságra való felkérésün-
ket is, és úgy az önkormányzat, mint a 
művelődési otthon, illetve a könyvtár 
is segíti az elképzeléseinket. Így mer-
tünk belefogni az ötéves jubileumi 
ünnepség szervezésének feladatába.

– Hogyan tervezitek a jubileumi 
napot?

– „Merjünk nagyot álmodni” – ezt 
valljuk, különben el sem kezdtünk vol-
na irodalommal foglalkozni. Ennek 
megfelelően egész napra ajánlunk el-
foglaltságot az isaszegi közönségnek a 
művelődési otthonban. Délelőtt kéz-
művesek kirakodóvásárában merül-

hetnek el a vendégek (május a balla-
gások, esküvők hónapja), a különleges 
csokoládétól a minőségi borig, pálin-
káig mindenféle finomságot találhat-
nak, de a szépség is kell a szemnek 
és a művészeteknek, ezért a közelgő 
évzáróra, pedagógusnapra gondolva 
különböző művészek alkotásai között 
is válogathatnak majd.

– Délután mi várja a programra 
látogatókat?

– Egy órától két előadás hangzik el 
tiszteletbeli tagjaink jóvoltából, ame-
lyek jelentős érdeklődésre tarthatnak 
számot. Azután képkiállítások meg-
nyitására kerül sor, amelyen Talabér 
Angelika gitárral énekel a közkedvelt 
H.   Gábor Erzsébet dalaiból, Szöllő-
si Dávid pedig mandolinnal kíséri Vi-
szockij fordításait. Közben várjuk is-
merős alkotókörök tagjait Gödöllőről, 
Tóalmásról, Turáról, valamint az ország 
minden részéből, sőt külföldről is azo-
kat a művészeket, akik pályamunkát 
küldtek be a jubileumunk tiszteletére 
meghirdetett „Mindent lehet, de csak 
a jót szabad” témakörű pályázatunkra.

– Szerveztek még erre a napra 
valamit?

– Hogyne! A kiállításmegnyitók 
után következik az izgalommal várt díj-
kiosztó, amelyet műsoros est kereté-
ben tartunk, és amelynek a kezdetét 
16 órára tervezzük. Nagy szeretettel 
várjuk kedves isaszegi barátainkat, az 
érdeklődőket, a vers- és zenekedvelő-
ket. A bensőséges műsor nívójáról a 
Gaudium Carminis kamarakórus gon-
doskodik, valamint Buzogány Már-
ta színművész és az Újszínház egyik 
művésze, illetve elvállalta a fellépést 
Semes-Bogya Eszter Príma-díjas elő-
adóművész, népi fafaragó is. Bacsa 
Ferenc operaénekes lenyűgöző elő-
adásában népszerű dallamokat hallha-
tunk, és számítunk az Oktogon Tánc-
iskola bemutatójára is. Eljön hozzánk 
a Szívforgács együttes és a csodálatos 

hangú Makai Beatrix, a Buli-Zoli Kok-
tél énekesnője. Meg kell mondanom, 
a fellépő művészek ingyen vagy mini-
mális költségtérítés ellenében, barát-
ságból jönnek szórakoztatni minket, 
ezért nagyon szeretnénk, ha kedves-
ségüket telt házzal viszonozhatnánk. 
Aki eljön, garantáltan nem fog unat-
kozni, ezt megígérhetem.

– Hol találkozhatnak az isaszegi 
lakosok a programkiírással?

– Természetesen a művelődési 
otthon plakátján olvashatják majd, de 
közzétesszük a weboldalunkon és az 
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató-
ban is. Reméljük, a sok munka meg-
hozza a gyümölcsét, és egy csodaszép 
napban lehet részünk úgy nekünk is, 
mint az érdeklődőknek.

– A legjobbakat kívánjuk.
– Köszönöm szépen.

Szerkesztőség
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Orvosi készenléti ellátás, egészségügyi információk
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját háziorvo-
suk áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 óra között, pénte-
ken 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, 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.: 28/582-830; 
mobil: 20/928-3987
Pénteki készenléti beosztások márciusban és áprilisban
március 3.: dr. Eszlári Egon; március 10.: dr. Tordai Gábor;  
március 17.: dr.  Mészáros Zsolt; március 24.: dr. Kürti József;  
március 31.: dr. Eszlári Egon; április 7.: dr. Tordai Gábor;  
április 14.: dr. Mészáros Zsolt; április 21.: dr. Kürti József;  
április 28.: dr. Eszlári Egon

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., tel.: 28/493-250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14., tel.: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104

Gyógyszertárak nyitvatartása 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
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Anyakönyvi hírek
a január 16. és 2017. február 15. közötti idôszak  
eseményeirôl

SzületéSek
Lázár Benett, Szatary Dániel, Kuli Maxim, Kanalas Sztella 
Mercédesz, Grabant Iván, Tihon Fanni Lívia, Antal Barnabás, 
Bálint Boglárka Nóra, Czeglédi Hanna

házaSSágkötéSek
Lengyel Dominika és Szávuly István
Makai Anna és Harmati Ferenc
Ötvös Veronika Kinga és Szlovák Richárd
Gizi Anita és Kovács Sándor

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

haláleSetek
Paulovics Ferencné (83 éves) 
Moravecz László (63 éves) 
Filipás László Illés (72 éves) 
Kovács Istvánné (82 éves) 
Illés László Sándorné (79 éves) 
Palotai Mihályné (74 éves) 
Bontovics András (82 éves) 
Csatlósné Juhász Arinka (52 éves) 
Gacsályi Lajos (67 éves) 
Surman Tibor József (53 éves) 
Retkes Árpád József (65 éves) 
Tihonné Kozma Irén (64 éves) 

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

köSzönetnyilvánítáS
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett férjemet, Telek 
Andrást utolsó útjára elkísérték, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték, és 
gyászunkban, fájdalmunkban velünk éreztek. Felesége és fiai

Szolgáltatók elérhetőségei
ELMŰ Hibabejelentés: 40/38-39-40; www.elmuszolg.hu
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 28/520-873-as vagy a 20/329-9347-es, illetve az éjjal-nappal hívható 
80/625-726-os telefonszámon, valamint a kozvilagitas@elmuszolg.hu 
e-mail címen és a www.elmuszolg.hu weboldalon történhet
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 elérhetőségei: www.fogaz.hu; telefonos ügyfélszolgálat:  
06-40/474 474. Mérőállás bejelentése online a www.fogaz.hu/ugyfelszol-
galat címen, vezetékes telefonról a 06-80/40-55-40-es, mobiltelefonról a 
06-1/237-7777-es telefonszámon

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 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: 70/549-6223
Isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi  
Egyesület Rácz Zoltán, 20/220-7414, 20/563-4300
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Fog-
lalkoztatási 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

Képviselők elérhetőségei

• Balog Istvánné, 70/903-8668, balog46i@invitel.hu
• Pénzes János, 70/456-6969, penzes.janos@isaszeg.hu 
• Mészáros Gusztávné, 70/334-6401,  

meszarosgusztavne@gmail.com 
• Szilárdi László, 20/568-7358, lszilardi@gmail.com 
• Könczöl Gábor, 70/456-6976, isapaletta@freemail.hu 
• Karádi Zsuzsanna, 20/245-8260,  

karadizsuzsanna@gmail.com
• 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
• Horváth István, 70/337-2238,horvath.istvan@isaszeg.hu

A Dózsa György Művelődési Otthon  
és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely programjai
MárciuS
2., csütörtök, 10.00:  A Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesületének 

éves közgyűlése
4., szombat, 9.00:  Tajcsiworkshop
4., szombat, 14.00:  A Nyugdíjas Baráti Kör farsangi rendezvénye
6., hétfő, 10.00:  A négy vándor a Portéka Színház előadásában. Színházi 

előadás óvodásoknak. Belépő: 500 Ft
6., hétfő, 18.00:  Okuláré Projekt vol. XVI. – Méltóság – drámafelolvasó est
10., péntek, 17.00:  Rosenberg Mária Így láttam című festménykiállításá-

nak megnyitója. A kiállítás megtekinthető március 10-től március 31-ig.
10., péntek, 18.00:  A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör ismét a felújított 

Jókai Mór Városi Könyvtárban. Józsa Judit művészettörténész, kerá-
miaszobrász Magyar nagyasszonyok című előadása

15., szerda, 9.15:  Isaszegi Történelmi Napok – megemlékezés. Szabad-
ságtörekvések emléktemploma – református templom. Közremű-
ködnek a Klapka György Általános Iskola diákjai. Köszöntőt mond 
Gergely Szabolcs református lelkész.

10.00:  Isaszegi Történelmi Napok – városi megemlékezés. Szoborhegy – 
Honvédszobor. Közreműködnek az Isaszegi Damjanich János Általá-
nos Iskola diákjai.

18., szombat, 9.00:  Tajcsiworkshop
18., szombat, 14.00–18.00:  Családi délután. Örökmozgó játszóház és 

ugrálóvár, Kreatív Kézműves Klub, társasjáték-délután
18.30:  Tinibuli 
19., vasárnap, 9.00:  Hungarikumnap – hagyományos isaszegi viselet, 

hímzés, ételek… Fedezzük fel együtt Isaszeg népi hagyományait a 
Dózsa György Művelődési Otthonban! A rendezvény a Földműve-
lésügyi Minisztérium által meghirdetett „Gyűjts, tanulj, alkoss!” Nép-
művészeti értékek és ifjúság című pályázati program részeként, az 
Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány szervezésében valósul meg. 
Bababemutató, viselet-öltözködés bemutató, közös hímzés – isaszegi 
népi motívumokat hímezhetnek a résztvevők az általuk hozott sa-
ját ruhadarabjukra. „Hímezzünk együtt!” „Isaszegi ízek” – közös főzés. 
A  beérkező pályamunkákból készülő kiállítás megnyitója

23., csütörtök:  A lengyel–magyar barátság napja a múzeumban – Dürr 
Sándor előadása. Közreműködnek a Klapka György Általános Iskola 
és az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola diákjai.

24., péntek, 14.00:  Az Isaszegi Nyugdíjas Baráti Kör közgyűlése
24., péntek, 18.00:  Keresztény/Keresztyén Akadémia a Falumúzeum-

ban. Gergely Szabolcs református lelkész  tart előadást A református-
ság nemzetmegtartó szerepe címmel.

24–27., péntek–hétfő:  A Hungarikum pályázat keretén belül a beérke-
zett pályamunkák díjazásaként utazás az erdélyi Farkaslakára az ottani 
néphagyományokkal való ismerkedés céljából

25., szombat, 14.00:  Tavaszköszöntő – kiszebábégetés. Jelmezes fel-
vonulás a múzeumtól a szlovák tájházhoz lovas felvezetéssel és népi 
hagyományőrzőkkel. Űzzük együtt a telet! Csatlakozzanak hozzánk 
mindenféle hangkeltő eszközökkel, például lábasokkal, kereplőkkel! 

27., hétfő:  A Klapka György Általános Iskola tanulói és vendégei – 
IV. Zong olimpia

30., csütörtök, 13.00–18.00:  Véradás

ápriliSi előzeteS
1., szombat:  A Hungarikum pályázat keretén belül utazás Kéméndre
1., szombat, 9.00–12.00:  Tajcsiworkshop
1., szombat, 18.00:  A beteg disznó. A Club Színház isaszegi Lecsó cso-

portjának előadása
4–7., kedd–péntek:  A Hungarikum pályázat keretén belül Isaszegre érke-

zik a Farkaslakai Táncművészeti Egyesület Erdélyből.
5., szerda:  Isaszegi Történelmi Napok
 11.00:  1849 méteres emlékfutás iskolásoknak a Szent Márton-kúttól 

a Szoborhegyig
 18.00:  Emlékest, koszorúzás. Szabadságtörekvések emléktemploma 

– református templom. Pilvax minirevü, avagy zenés elmélkedés sza-
badságról és szerelemről Petőfi verseinek tükrében. Köszöntőt mond 
Gergely Szabolcs református lelkész. Közreműködik a Gaudium Car-
minis kamarakórus.

 19.00:  Fáklyás felvonulás indul a Kőkereszthez. Megemlékezés, ko-
szorúzás. Közreműködnek a Farkaslakai Táncművészeti Egyesület, a 
Club Színház, a Csata táncegyüttes, a Csatangoló tánccsoport, a Csat-
tanó tánccsoport. Táncház a farkaslakai hagyományőrző csoporttal

6., csütörtök:  Isaszegi Történelmi Napok – 29. Tavaszi Emlékhadjárat. 
A nap folyamán ünnepi megemlékezések, koszorúzások. Képesfa, 
Katonapallag, szlovák kápolna, múzeum, sportcsarnok, Szoborhegy, 
városháza

 11.00–19.00:  Magor Magyarjai hagyományőrző népi játszóház
 12.30–13.30:  „Állj be, pajtás, katonának!” – gyermekcsata
 13.30–14.00:  Népi zenekar
 14.00–15.00:  Néptáncbemutató
 15.00–15.30:  Népi zenekar
 15.30–16.00:  Lovas bemutató – Hadak Útja Lovas Sportegyesület
 15.30:  Hagyományőrző díszfelvonulás indul a városházától a Szobor-

hegyig. 
 16.00:  Népi életkép (Farkaslakai Táncművészeti Egyesület, Isaszegi 

Asszonykórus, Csata táncegyüttes, Csatangoló tánccsoport, Csatta-
nó tánccsoport). Katonai díszszemle és csataimitáció több száz lovas, 
gyalogos és népi hagyományőrző részvételével

 18.00:  Kerekes Band-koncert
8., szombat, 14.00–18.00:  Örökmozgó játszóház és ugrálóvár
11., kedd:  A költészet napja
 14.00:  A Kávészünet zenekar koncertje a művelődési otthonban, 

majd megemlékezés és koszorúzás a Tóth Árpád-emléktáblánál
11., kedd, 17.00:  A Jehova Tanúi Egyház Jézus Krisztus halálának emlék-

ünnepét tartja.
13., csütörtök, 16.00:  Kreatív Kézműves Klub – húsvéti készülődés

Vasutasok közgyűlése
Az Isaszegi Vasutas Nyugdíjas Szakszervezet évadnyitó közgyűlését 
március 29-én, szerdán 9 órakor tartja a klubhelyiségben (Isaszeg, 
Rózsa u. 3/b). Minden tagunkat szeretettel várjuk. 

A vezetőség




