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Jótékonysági est
Bajkó Róbert és családja javára

Időpont: május 26., péntek, 19.00 óra
Helyszín: sportcsarnok
(2117 Isaszeg, Madách Imre u. 17.)
Az esten fellép

a Magyar Honvédség Vitéz Szurmay
Sándor Budapest Helyőrségdandár
központi zenekara

Jegyek vásárolhatók: Klapka György Általános Iskola és AMI, Kossuth L. u. 85;
Damjanich János Általános iskola, Madách u. 1.; Dózsa György Művelődési
Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely, Dózsa Gy. u. 2.; Piri és Guszti Virágüzlet,
templom u. 31.; Isaszegi Polgármesteri Hivatal, pénztár, Rákóczi u. 45.
Az est fővédnöke: Hatvani Miklós polgármester, Isaszeg Város Önkormányzata;
Molnárné Ruck Judit intézményvezető, Klapka György Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti iskola

Zárszámadás 2016
Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a
86/2017. (IV. 20.) határozatával elfogadta a 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, és megalkotta Isaszeg Város
Önkormányzatának 7/2017. (IV. 20.) számú zárszámadási
rendeletét.
Az önkormányzat 2016. évi konszolidált költségvetésének éves kiadási főösszege: 1 181 075 ezer forint, éves bevételi főösszege: 1 344 356 ezer forint.
A bevételi-kiadási főösszegen belül a működési bevételek
összege: 1 127 208 ezer forint, a működési kiadások összege: 971 077 ezer forint. A felhalmozási bevételek összege:
217 148 ezer forint, a kiadások összege: 209 998 ezer forint.
Az összes bevételből 815 251 ezer forint normatíva és
támogatás jellegű bevétel, 349 608 ezer forint közhatalmi
és működési és felhalmozási bevétel, 107 497 ezer forint
előző évi pénzmaradvány, 72 000 ezer forint értékpapír beváltásából származó bevétel.
A működési költségvetési bevétel fedezetet biztosított
az önkormányzati feladatok maradéktalan ellátásához, a ta-

Rendvédelmi est
Az isaszegi polgárőrség szervezésében
április 22-én zajlott le az első rendvédelmi est. Megrendezésének ötlete
a közösségformálás, az összetartozás
erejében bízva született meg, hiszen
ezen esemény létrejöttéhez sok ember ajánlotta fel idejét, erejét, pénzét és
szervezőkészségét. A vendégek kulturált szórakozásához sokan sokféle módon járultak hozzá. A közös munka ereje, az összefogás itt is példaértékű volt.
Maga az est alkalom volt arra, hogy az
egy célért dolgozó egyesületek, szervezetek tagjai, a családtagok, a hozzátartozók és a településünkhöz kötődő
jó szándékú emberek kötetlen formában, oldott hangulatban találkozhassanak és ismerkedhessenek egymással.
A program a közösségformáló erején
túl nemes célt szolgált, mégpedig a jótékonykodást. Az est kapcsán befolyt
összeget az Isaszegi Polgárőr Egyesület

karékos gazdálkodás, továbbá az áthúzódó fejlesztések következtében 163 281 ezer forint pénzmaradványt tudtunk
elkönyvelni.
A felhalmozási bevételek-kiadások egyensúlya a képviselő-testület programjának megfelelően pályázati források
igénybevételét tűzte ki célként, amelyekhez állami támogatást terveztünk.
A tervezett pályázatok közül 2017-ben született döntés a
Klapka György Általános Iskola és AMI energetikai felújítását
célzó pályázatunk sikeréről.
A többi tervezett fejlesztés elmaradásából, illetve 2017.
évben történő átütemezéséből adódóan is jelentős pénzmaradvány képződött.
Összességében elmondható, hogy a takarékos és jól
megtervezett költségvetés szakszerű végrehajtásával önkormányzatunk maradéktalanul ellátta működési feladatait, az
elmaradt fejlesztési feladatok forrásaként részben fedezetet
biztosít a pénzmaradvány összege.
Polgármesteri hivatal

a zavartalan és hatékony működésére
fogja felhasználni. Itt szeretnénk köszönetet mondani minden résztvevőnek,
fellépőnek és vendégnek, hogy jelen-

létükkel hozzájárultak az est sikeréhez,
és adományaikkal támogatták az egyesület tevékenységét.
Isaszegi polgárőrség

A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Kiadó: LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Hatvani Miklós.
Szerkesztô: Hefler Cecília. Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea. Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.
Telefon: 28/583-102 • E-mail: ujsag@isaszeg.hu • Web: www.isaszeg.hu • Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva.
Észrevételeiket, javaslataikat, írasaikat várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre. Kérjük, hogy amennyiben írást szeretnének megjelentetni lapunkban, ezt elôzetesen,
minden hónap 10-éig jelezzék részünkre. Szerkesztôségünk a lap terjedelmi korlátai miatt fenntartja a jogot a cikkek tartalmi változtatás nélküli rövidítésére.
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Hol a házad, mondd madár?
Madarak és fák napja az Isaszegi Hétszínvirág Óvodában
Az óvodás gyerekek mindig mindent
lerajzolnak, fogy a rajzpapír rendesen,
színes pillangók, madarak, fák kerülnek a gyermekek alkotásaira. Jó lenne
nagyobb képeket rajzolni, de hova?
Nincsen akkora papírunk. Ez adta az
ötletet, hogy rajzoljuk aszfaltra, töltsük meg gyerekrajzokkal a Madách utcát. Erre a nagy feladatra meghívtuk a
Damjanich János Általános Iskola első
osztályosait is. Igen ám, de mennyi színes kréta kell kétszáz gyereknek? Tud-

ja valaki? Az óvó nénik, mint tudjuk, a
legtalálékonyabbak világon, soha nem
adják fel. Márti néni jött rögtön a recepttel, és beindult a „krétagyár”. Míg
a gyerekek délután pihentek, az óvoda folyosóján százszámra készültek a
színes kréták gipszből, színes festékkel
keverve.
Azután eljött a várva várt nap. A kis
kezek szorgalmasan kanyarítgatták a
krétát. Pillangók, fák, virágok, madarak születtek az aszfalton. Kivirágzott a

Madách utca. A járókelők és az éppen
arra járó szülők mosolyogva nézték
a csemeték alkotásait. A fotós pedig
mindezt panorámaképen örökítette
meg.
Az élményekben elfáradt gyermeksereg ebéd után hamar elcsendesedett. Az álombeli réten, színes virágok
között csodálatos pillangók repkedtek,
madarak csicseregtek. Nagy élmény
volt ez a délelőtt minden résztvevőnek.
Mi, pedagógusok pedig úgy gondoljuk, hogy Isaszegen egy új hagyomány született.
Nagy Csilla óvodapedagógus

IV. zongolimpia
Már negyedik alkalommal rendezték
meg március 27-én délután az Isaszegi Zongolimpiát a Klapka György
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola szervezésében. A négy éve indult kezdeményezés azzal a céllal jött
létre, hogy az isaszegi és a környékbeli

zongoristanövendékek egy barátságos verseny keretében összemérhessék tudásukat, meghallgassák egymás
zongorajátékát. Idén péceli, aszódi,
isaszegi és dányi zeneiskolások versenyeztek egymással. A zsűrinek igen nehéz dolga volt, de tagjai, két nagyszerű

zenepedagógus, Telek Zsuzsanna és
Horváth Judit (gödöllői Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola)
nagy szeretettel és szakmai odaadással
vállalták a kihívást. A gyerekek három
kategóriában indulhattak, zeneiskolai
osztályuk szerint. Az erős mezőnyben
az isaszegi tanulók (Fercsikné Haász
Veronika és Kántor Zsolt növendékei)
is jeleskedtek.
Csodálatos délutánt töltöttünk
együtt. Újra bebizonyosodott, hogy
rengeteg tehetséges gyermek vesz körül minket, az ő képességeik kibontakoztatásában pedig óriási szerepet játszanak a művészeti iskolák. Érdemes
támogatni a zeneoktatást, a kultúrát;
kell, hogy a jövő generációjának lelkét
a zene emelje fel.
A nagy sikerre való tekintettel ez
volt a verseny zárómondata: „Jövőre
veletek ugyanitt!”
Fercsikné Haász Veronika
zongoratanár

Forogjon az észkerék
Logikai matematikaverseny a Damjanich-iskolában
Iskolánk immár negyedik esztendeje hirdette meg Forogjon az észkerék címmel tankerületi levelezős logikai
matematikaversenyét az általános iskolák 3–8. osztályos
tanulói számára. A verseny célja a régi és új korok logikai
táblajátékainak megismertetése, a problémamegoldás, a
kreatív és logikus gondolkodás fejlesztése. A táblajáték a
tanulás, a gondolkodásfejlesztés, a tehetséggondozás kiváló eszköze, amely hozzásegíti a gyermeket az iskolai sikerességhez.
A versenyre jelentkező négyfős csapatok szeptembertől négy levelező fordulóban mérhették össze tudásukat.
Minden évfolyamból az első két helyezett jutott a döntőbe,
akik részt vehettek az iskolánkban március 31-én, pénteken megrendezett helyszíni döntőn. Vendégül láthattuk a
Klapka-iskola egy csapatát, de érkeztek hozzánk Dányból,
Gödöllőről és Erdőkertesről is.
A versenyzők a matematikai feladatok megoldásán túl
táblajátékokban is megmérkőzhettek egymással. Idén a
malom-, a halma-, az Amazons- és a teknősbékajátékban
mérték össze ügyességüket, kreatív és stratégiai gondolkodásukat.
A verseny, népszerűségének köszönhetően, a következő tanévben is folytatódik.
Zentai Piroska

Egészséges, mint a makk
Egészségnap az Isaszegi Bóbita Óvodában
Pedagógiai programunk szerves részét alkotja az egészséges életmódra nevelés, ezért az „egészségnap” már hagyománnyá vált intézményünkben. A gyermekekkel együtt ezen
a napon egészséges ételeket készítünk és közös mozgást
szervezünk. Ebben a nevelési évben is az egészség jegyében telt ez a nap, az óvodapedagógusok először játékosan
megismertették a gyermekekkel a különböző zöldségfajtákat,
gyümölcsféléket, majd közösen színes zöldségsalátákat, gyümölcssalátákat készítettek, amelyeket a tízóraihoz fogyasztottak el. Az Isaszegi Sportegyesülettel együttműködve olyan
játékos sportfeladatokkal ismerkedhettek meg, amelyeken
keresztül új élményeket és ismereteket szerezhettek. A program célja az egészséges táplálkozásra és az egészséges
életmódra való felhívás volt. Az egészségnap vidáman telt,
a finom ételek elkészítése és az együtt mozgás öröme emlékezetessé tette ezt a napot.
Dohányos Györgyné óvodapedagógus
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Híradás – 2017. április 6.

Isaszegért

Minden eltérő híreszteléssel szemben a 168. évfordulón a 29. Tavaszi Emlékhadjárat isaszegi csatáját
megnyertük. Győztünk! Határozottan, tökéletesen,
újra, a történelmi hitelesség jegyében dicsőséget
szereztünk városunknak. 120 lovas, 132 gyalogos,
számos népi hagyományőrző és határon túlról, Farkaslakáról érkezett vendégeink is részt vettek a csata bemutatóján. Az ágyúdörgéssel, kardcsattogással,
lódobogással, puskaropogással, csatakiáltásokkal telített színes harci jelenetek vonzották a tömeget, s iga-

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a márciusi ülésén a
77/2017. számú határozatával úgy döntött, hogy Nagy Jánosnénak Isaszegért címet adományoz, amelynek átadására az április 6-i városi ünnepség
keretein belül került sor. Alább az ünnepségen elhangzott méltatást olvashatják.

zán hiteles képet festettek az 1849-es
viadal diadalmas pillanatairól. A helyi
néptáncosok, az asszonykórus népi
életképei, a NAV fúvósegyüttese, a kiegészítő programkínálatok nemcsak
a méltó ünnepléshez járultak hozzá,
de remélhetőleg jövőre is városunkba
csábítják a tömegeket.
Verseczkyné Sziki Éva

„Van nekem egy falum. Némelykor,
ha lelkemmel burkolom magam körül, úgy tetszik, mintha én építettem
volna őt, mikor még Isten szándékában laktam. Máskor meg szülőmnek
érzem, aki egy csillagos estén, szomorú-mókás mese után fogant engem.”
(Tamási Áron)
Ezt a csodálatos író által hitelesen
leírt és megélt érzést Isaszeg Marcsó
nénijének élete is bizonyítja. Ő az, aki
továbbvitte a tradíciót. Ő az, akire megyehatáron túl is mondhatni, hogy Isaszeg arca, egy ikon városunkban.
A közösségért munkálkodás örök
példája lehet, amelynek az egész családja részese. Napjainkban ilyen pél-

dákra nagy szükség van. Elmondhatjuk,
hogy generációkon átívelő életútja példamutató településünkön. A népzene
mindig szívügye volt, így került az as�szonykórusba 1972-ben.
1999 óta a csoport vezetője. Az
Isaszegi Asszonykórus idén a 45. születésnapját ünnepelheti. Marcsó néni
a Csata táncegyüttes hagyományőrző
csoportjának tagja. Szívügyének érzi
az isaszegi népi hagyományok ápolását. Azon kevesek közé tartozik, akik
még ismerik a régi, szép népművészeti
motívumokat, és saját kezűleg készíti a
hímzett isaszegi népviseleteket. Neki
köszönhetően az Isaszegi Asszonykórus egy összetartó, sikeres kis közös-

ség, amely többek között több Arany
Páva díjat és számos országos első helyezést tudhat magáénak.
Nagy Jánosné, Marcsó néni példamutató tevékenységével 2009-ben
méltán érdemelte ki az Isaszeg művelődéséért kitüntetést.
„Van áradás és van háromféle ember. Az egyik nem tud úszni, a másik
tud, s a harmadik mer is. Én ezt a harmadikat szeretem, aki tud is úszni és
mer is az árban […]: ha úgy kell, a
vízzel szemben.” (Tamási Áron)
Marcsó néni ilyen ember, aki méltó
az Isaszegért cím birtoklására.
Szerkesztőség

Zebegényben és
Délegyházán
a Gaudium Carminis
Kamarakórusunk énekelt április 1-jén a 18
órás szentmisén a zebegényi Havas Boldogas�szony-templomban. A nagyböjti időszakban felemelő érzés volt ebben a szép templomban a
szentmisét gregorián és többszólamú énekekkel
még teljesebbé tenni.
Délegyházán április 8-án 15 órakor régóta várt
ünnepre gyűltünk össze a Magyarok Nagyasszonya katolikus templomban. Püspöki szentmise
keretében, dr. Beer Miklós váci püspök celebrálásával felszentelték a templom új szentélyét.
F. Orosz Sára DLA keramikusművész tervei
alapján és kivitelezésében készült a kerámia dombormű, amelyen Szent István felajánlja a Szent
Koronát a Szűzanyának. A mű elé az új tabernákulumot Major György Ybl-díjas építész tervezte.
A püspök úr által celebrált nagyböjti szentmisét az értünk szenvedett Urunk, Jézus Krisztus
szeretete hatotta át. A kórus is ezzel az érzéssel
telítetten énekelt. Köszönjük, hogy itt énekelhettünk!
Surmann Mária kórusvezető
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Fogyókúra – majd holnaptól!?
Kifogások. „Én ilyen vagyok kiskorom
óta, ezért nem megy.” „Nem tudok
lefogyni a hormonok miatt.” „Vastag
a bőröm, erősek a csontjaim, genetikailag nem tudok lefogyni.” „Ha nem
eszem édeset, rosszul leszek, elájulok.”
„Ilyen és olyan betegségem van, amitől nem tudok lefogyni.” „Szinte semmit sem eszem, mégse fogyok.” „Ha
ideges, stresszes, esetleg szomorú
vagyok, akkor ennem kell.” Stb. Az az
igazság, hogy nagyon kicsi azoknak az
elhízottaknak az aránya, akik valóban
valamilyen genetikai probléma következtében híznak el, és emiatt lefogyni
is ezért tudnak nehezen. A többség a
lustaság, a rossz életmód és a kukába
való, rossz minőségű ételek fogyasztásától hízik el, majd az elhízás következtében alakulnak ki a betegségek, amelyek miatt nem jó számukra az élet.
Jojóeffektus. Interneten, újságban,
tévében, hála az égnek, számtalan „tuti diéta”-receptet találunk. Hopp! Szikra
a fejünkben… és ahelyett, hogy használnák az agyunkat is, belevágunk valamelyikbe! Lehet, hogy kezdetben csak
négy-öt kiló feleslegünk van, de mi teszünk róla, hogy ez ne maradjon így.
Egy-egy ilyen gyors szuperdiéta egy-két
hétig tartható is, de aztán a hócipőnk
tele lesz, hogy ma is csak egy almát
meg egy narancsot ehetünk egy kefirrel, vagy épp tíz főtt tojást, így aztán
hamar visszaállunk a „normális” étke-

zésre. Ennek következtében a kezdeti
négy-öt kiló feleslegből a jojóeffektusnak köszönhetően lesz hét-nyolc. Erre
még rájön például egy téli szezon, egy
karácsony, húsvét, esetleg nyaralás,
amikor is enni kell, ugye? És máris körülbelül tíz kilónál járunk.
A különféleféle „jó marketinggel
rendelkező” diéták azért nem jók, mert
a fogyást arra alapozzák, hogy rövid
ideig valamilyen tápanyaghiányos étrendet kövessünk, amitől nyilván fogyunk (bár itt is jellemző, hogy többnyire vizet adunk le), de ez visszatér
kamatostul. Igazából annyi idő alatt
kellene lefogynunk, amennyi idő alatt
meghíztunk.
Az optimális testsúly elérése és
fenntartása egy életre szóló feladat.
Akármilyen módszerrel próbálkozunk,
ha azt csak néhány hétig tudjuk vagy
akarjuk fenntartani, nem fog működni.
A test normális működését senki nem
tudja megváltoztatni. Ráadásul a szervezetnek szüksége van a tápanyagok
– szénhidrátok, fehérjék, zsírok – megfelelő arányára, valamint vitaminokra
és ásványi anyagokra is. A koplalás, a
valamely tápláléktípus drasztikus megvonása nem vezet jóra. Valószínűleg
kevesebb túlsúlyos ember lenne, ha
nem dőlnénk be a divatos és gyors
eredményt ígérő fogyókúráknak, amelyeknek már a nevében is ott a probléma: fogyókúra. Azaz csak kúraszerűen

alkalmazzuk, majd visszatérünk az eredeti táplálkozási szokásainkhoz.
Mi történik, ha keveset eszünk?
A szervezet intelligens rendszer, azonnal érzékeli, hogy jóval kevesebb kalória áramlik befelé, rögtön alkalmazkodni kezd, és ami bejön, igyekszik
elraktározni. A raktározás legmegfelelőbb módja a zsír lesz. Az agy oszt-szoroz, és kiszámolja, hogy ilyen minimális
tápanyag mellett, mint mondjuk 12001400 kalória, hogyan tudna megfelelően működni. Az agynak, szívnek, tüdőnek, veséknek, emésztőrendszernek
működnie kell. Ehhez nagyjából 1300
kalória szükséges. Mivel a bevitt kalória mennyisége csökken, ezért a legjobb megoldás, ha a testünk „leégeti”
az izmokat. Amikor a nem evést megfűszerezzük azzal, hogy mellé még
sportolunk is, akkor csak még jobban
felgyorsítjuk ezt a folyamatot. Amikor
eljutunk oda, hogy végre megfogadjuk
a helyes tanácsot, kis idő elteltével az
agyunk érzékelni fogja, hogy normális
úton halad minden, és onnantól kezdve nyerők vagyunk. Nagyon gyorsan
beindul a változás – jó irányban.
Fogyókúra? Életmódváltás? A lehetőség mindkét irányban nyitott, és az
első lépés megtétele csak rajtunk múlik. Eddigi tapasztalatom szerint egyedül nem mindig megy, így kérjük bátran szakember segítségét!
Bartos Éva

Sztárláb táncfesztivál
Sok szeretettel várunk mindenkit május 27-én, szombaton a VIII. Sztárláb moderntánc-fesztiválra, amelyet Isaszeg Város Önkormányzata, valamint a Mozdulj Velünk Egyesület a
szervezett.
Helyszín: Isaszeg, sportcsarnok (Madách u. 17.). Jelentkezni lehet korcsoportonként:
6–10 évesek, 11–14 évesek, 15–20 évesek. Maximum tízfős csapatok jelentkezését
várjuk! Tánckategóriák: akrobatikus rock and roll, tviszt, country, hiphop, pompomtánc, latin tánc.
Program: 14.00 – moderntánc-verseny; 17.00 – gála.
A gálát követően 22 óráig jókedv minden mennyiségben.
A rendezvény fővédnöke Hatvani Miklós, Isaszeg polgármestere, védnöke Koháry Orsolya, az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola igazgatónője.
Bővebb információ: Mészáros Gusztávné, Piri, telefon: 30/448-9182; e-mail:
meszarosgusztavne@gmail.com.
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Anya
Ilyenkor, májusban talán elgondolkozunk
azon, hogy milyen nagy ajándék nekünk az
édesanya. Életet adott nekünk, vigyáz ránk,
gondoskodik rólunk, szeret minket. Eszünkbe
jutott-e, hogy ezeket Istenről is elmondhatjuk?
Megteremtette a világot, életet adott, gondoskodik rólunk. Mi pedig éppen úgy viselkedünk
vele, mint az édesanyánkkal: ha mindenünk
megvan, természetesnek vesszük. Ha valamivel nem vagyunk megelégedve, azonnal vádoljuk Őt!
Isten, hogy a szeretetét még inkább megmutassa, adott nekünk egy égi édesanyát, Máriát. Jézus a kereszten ajándékozta Szent János apostolon
keresztül nekünk. Aki már kérte az Ő pártfogását, tudja, érzi,
hogy mellette van, figyel rá. Azt is tudnunk kell: az, hogy nem
teljesül minden kívánságunk, nem azt jelenti, hogy Mária
nem figyel ránk, hanem egyszerűen jobban tudja, hogy mi jó
nekünk. Ő elsősorban Istenhez akar minket elvezetni. Ezt az
utat akkor érezzük nehéznek, fájdalmasnak, ha mindenáron
a magunk akaratát, elképzelését akarjuk véghez vinni.
Nem vagy egyedül! Isten elhalmoz minket szeretetével,
édesanyai gondoskodásával, társakkal, testvérekkel! Vegyük
észre, vegyük igénybe! Isten minden áldását kívánom az
édesanyákra, az én édesanyámra!
Szárazné Marika

Sugallat
Garajszki József képző- és iparművész Sugallat című kiállításának
megnyitóján, április 21-én 16 órakor
nemcsak a vászonra álmodott pillanatokat élhették meg látogatóink. Ga-
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A római katolikus egyházközség eseményei
Május hónapban minden hétköznap a szentmise előtt
fél órával és vasárnap délután 3 órától litániát végzünk.
Május 13-án, szombaton családi nap a Katolikus Közösségi Házban 10-től 17 óráig. Lesz csúszda, rejtvények, kézműves-foglalkozás, pingpongozás, ebéd, családi vetélkedő.
Minden program ingyenes! Mindenkit nagy szeretettel várunk!

rajszki József alkotásai hiteles metszetet adnak az alkotó emberről, annak
könnyen befogadható látásmódjáról.
A művész belsőépítész-gondolkodással, magas szintű szakmai-technikai
felkészültséggel az akvarell, az olaj,
a fa- és fémszobrászat, a grafika, a
bőrplasztika területén egyaránt kivá-

lót hozott létre. Témái az ifjúkor benyomásai, az otthon, a táj, szűkebb
hazája, az ott élő emberek életének
ihletett pillanatai.
A művész alkotásait május 31-ig
lehet megtekinteni a művelődési otthonban.
Verseczkyné Sziki Éva
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A jubileumi isaszegi művészeti találkozó és díjátadó programja
2017. május. 13.
9.00–14.00: Kézműves-kirakodás a nagyteremben
9.00–12.00: Képzős pályázatok érkezése, elhelyezése
13.00-ig szabad program – kézművesek, múzeum, városnézés, étterem, fagyizó, séta.
A nagyteremben egyéb pályázók, TB-tagok, meghívottak érkezése, vásárlási lehetőség, a hozott saját könyvek elhelyezése,
cseréje, kötetlen beszélgetés, ismerkedés

12.00–13.00: A képzős pályázatok zsűrizése
13.00–14.00: Előadások a könyvtárban – Varga Tibor: Arany János verseiről; Baranyi
Ferenccel beszélget Hámori István Péter.
14.00–14.30: A könyvtári kiállítás megnyitása
Ozsváth György festményeiből. Talabér
Angelika énekel; Szöllősi Dávid Viszockij-fordításokat énekel.
15.00: Az irodalmi pályázat díjkiosztó gálája.
Megnyitóbeszéd, üdvözlés, rövid ismer-

tető az AKÍK-ról, a pályázat értékelése
és a díjak kiosztása. Közreműködők:
Gaudium Carminis hangversenykórus,
Buzogány Márta és Beszterczey Zoltán színművészek, Semes-Bogya Eszter
(ének), Dancefantasy tánciskola, Bacsa
Ferenc, a Szívforgács együttes, Makai
Beatrix és Váradi Zoltán a Buli Zoli Koktélban
18.00: Az Ellenanyag együttes műsora

A Dózsa György Művelődési Otthon
és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely programjai
Május
8., hétfő, 18.00: Okuláré Project Vol. XVIII. – Ellenállás
13., szombat: Jubileumi művésztalálkozó az Isaszegi AKÍK szervezésében
14., vasárnap, 17.00: A fegyvertelen katona című film díszbemutatója,
utána kerekasztal-beszélgetés Horváth Péter mentálhigiénés szakember, az isaszegi adventista egyház lelkészének vezetésével. A rendezvény támogatója a Hetednapi Adventista Egyház.
19., péntek: Szilvásvárad–Recsk–Szalajka-völgy-túra az „Időutazás a történelem nyomában” programsorozat legaktívabb iskolásaival
19., péntek, 19.00: Rekamié női klub
21., vasárnap, 14.00: Májfadöntés – a Csata, a Csatangoló, a Csattanó
és vendégegyüttesek fellépésével
25., csütörtök, 17.00: A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola hangversenye

27., szombat, 19.00: Rókavadászat – a Club Színház isaszegi csoportjának előadása
Június
4., vasárnap, 18.00: Trianon-megemlékezés a Történelmi Vitézi Rend
isaszegi alegységének részvételével
6., kedd, 18.00: Pedagógusnapi műsor. Köszöntőt mond: Hatvani Miklós
polgármester. Fellép: Maksa Zoltán humorista.
15., csütörtök: A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola kiállítása és záró hangversenye

Anyakönyvi hírek
a március 16. és április 15. közötti idôszak eseményeirôl
Születések
Berki Eliász Lorenzó, Molnár Emese
Jakab Zille Santál, Lázár Levente
Hirsch Dominik, Baji Gál János
Szatmári Kamilla, Lakatos Noel
Pozsgai Gellért, Garaba Mátyás
Szarka Botond
Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.
Halálesetek
Joó János (72 éves)
Bene Istvánné (84 éves)
Nagy István (80 éves)
Csámpai Rezsőné (75 éves)
Horváth József (80 éves)
Németh Gyuláné (78 éves)
Szibilla József (70 éves)
Kiszel Attila Gáborné (49 éves)
Józsa Imréné (62 éves)
Répási Józsefné (82 éves)
A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Felhívás Kedves Szülők! 2017. június 19–23. között a Dózsa György
Művelődési Otthon ismét megrendezi napközis nyári táborát. Idén is
izgalmas, élményekkel teli programokkal várjuk a gyerekeket. A részletekkel kapcsolatban érdeklődni és jelentkezni a művelődési otthonban
lehet 2017. június 8-ig.
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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/ugyfelszolgalat címen, vezetékes telefonról a 06-80/40-55-40-es, mobiltelefonról a
06-1/237-7777-es telefonszámon

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
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

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 Tűzoltóegyesület 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 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

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
ellátására, amely az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőnként dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 28/582-831, 30/8311887
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 májusban és júniusban
május 5.: dr. Tordai Gábor; május 12.: dr. Mészáros Zsolt;
május 19.: dr. Kürti József; május 26.: dr. Eszlári Egon;
június 2.: dr. Tordai Gábor; június 9.: dr. Mészáros Zsolt;
június 16.: dr. Kürti József; június 23.: dr. Eszlári Egon;
június 30.: dr. Tordai Gábor

Fontos információk,
elérhetőségek
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Épületenergetikai felújítások
Isaszeg köznevelési intézményein
A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületenergetikai fejlesztése tárgyú, KEHOP-5.2.9-16
pályázati kódjelű pályázati kiírásra Isaszeg Város Önkormányzata 2016 márciusában jelezte részvételi szándékát,
majd pályázatot nyújtott be a Kossuth utcai felső tagozat
és a Tóth Árpád utcai alsó tagozat épületének energetikai
fejlesztésére.
A pályázat kiírója 2017 februárjában kelt levelében tájékoztatta a város vezetését, hogy pályázatunkat pozitívan elbírálták, a pályázat kiírója 247 761 605 forint támogatást nyújt
a projekt megvalósításához. A támogatás intenzitása százszázalékos, önerőt nem kell biztosítania az önkormányzatnak.
A támogatási szerződés aláírására 2017. március 17-én
került sor. Az időközben lefolytatott közbeszerzési eljárások
eredményeképpen a támogatói döntés alapján a kivitelezési
munkák megkezdhetővé váltak, a munkaterület átadása a

kivitelező részére 2017.
április 10-én megtörtént.
A projekt tartalmazza az iskola mindkét
épületének külső hőszigeteléssel való ellátását, teljes körű
homlokzati nyílászárócseréjét, megújuló energiaforrásként
napelemek elhelyezését és a Kossuth úti épület lapos tetejének új vízszigetelését.
A nevezett kódjelű energetikai projektek megvalósításának végső határideje – tehát amikorra az energetikai kivitelezési munkákat be kell fejezni és a projektet zárójelentéssel
lezárni – 2017. november 30.
Polgármesteri hivatal

