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A tartalomból:
Két ülés között történt – pályázati pénzből megvalósul az
egészségügyi központ
Januári testületi döntések
tájékoztató az építményadó változásáról
Megszólaló élővilág – bemutatjuk Joó Katalint

Két ülés között történt
Isaszeg, Rákóczi u. 8.

Telefon: 28/582-371, 70/256-8483
www.csatavendeghaz.hu
Nyitvatartás: hétfőtől szombatig 11.30–20.00, vasárnap 11.30–16.00

ESKÜVŐK ÉS CSALÁDI RENDEZVÉNYEK
LEBONYOLÍTÁSÁT VÁLLALJUK 80 FŐIG
ÜNNEPELJEN NÁLUNK!

Születésnapra, névnapra, házassági évfordulóra vendéglőnkben elfogyasztott ételek és italok árából
10 százalék engedményt adunk! (Az akció igénybevételéhez előzetes asztalfoglalás, valamint tízezer forint feletti
fogyasztás szükséges. A kedvezmény más akcióval nem vonható össze!)

ÉTLAPUNK KÍNÁLATA
LEVESEK
Húsleves finommetélttel
Húsleves házi májgaluskával
Újházy tyúkhúsleves
Francia hagymaleves cipóban
Hideg őszibarackleves
Bográcsgulyás
Jókai bableves
Filézett ponty halászlé
Filézett harcsa halászlé
MELEG ELŐÉTELEK,
VEGETÁRIÁNUS ÉTELEK
Rántott gombafejek párolt rizzsel
Rántott sajt tartármártással,
párolt rizzsel
Juhtúróval töltött gomba
vegyes körettel
Rántott Camambert sajt áfonyával,
vegyes körettel

450 Ft
650 Ft
750 Ft
750 Ft
540 Ft
950 Ft
950 Ft
1290 Ft
1490 Ft

1450 Ft
1750 Ft
1850 Ft
1850 Ft

FRISSENSÜLTEK
Csata tál két személyre (Egy adag cigány
pecsenye, egy adag Cordon bleu, egy adag
rántott sajt, sült burgonya, rizibizi)
4500 Ft
Rántott jércemell hasábburgonyával 1650 Ft
Baconben sült csirkemell,
fokhagymás tejföl, hasábburgonya 1850 Ft
Rokfortos csirkemellcsíkok
burgonyakrokettel
1850 Ft
Rostonsült csirkemell sajtmártással,
hasábburgonyával
1850 Ft
Cordon bleu vegyes körettel
1850 Ft
Csirkemell Csata módra,
burgonyakrokettel
1950 Ft
Rántott velő hasábburgonyával
1650 Ft
Velővel töltött borda
hasábburgonyával
1950 Ft
Cigánypecsenye hasábburgonyával 1750 Ft
Bakonyi sertésborda galuskával
1850 Ft
Görgey borda hasábburgonyával
2190 Ft
Erdélyi fatányéros egy személyre
(sertésflekken, cigánypecsenye, rostonsült csirkemell,
sült burgonya és savanyúság)
2500 Ft

VADÉTELEK
Vörösboros szarvascomb barnamártással,
áfonyával, krokettel
2900 Ft
Őzpörkölt juhtúrós-kapros galuskával 2200 Ft

KÉSZÉTELEK
Sertéspörkölt galuskával
Marhapörkölt sós burgonyával
Csülkös pacal sós burgonyával

1450 Ft
1650 Ft
1650 Ft

HALÉTELEK
Sült hekktörzs hasábburgonyával
Rántott ponty tartármártással,
hasábburgonyával
Rántott harcsa tartármártással,
hasábburgonyával
Harcsapaprikás túróscsuszával

DESSZERTEK
Mákos guba vaníliaöntettel
Gesztenyepüré
Fagylaltkehely gyümölccsel
Gundel-palacsinta

480 Ft
480 Ft
480 Ft
480 Ft

1650 Ft
1850 Ft
1950 Ft
2250 Ft

Sissy-palacsinta
(Triple seces őszibarack töltelék,
vaníliaöntet)
Nutellás palacsinta őszibarackkal
töltve

TÉSZTÁK
Túrós csusza
Bolognai spagetti
Milánói spagetti

480 Ft
480 Ft

1190 Ft
990 Ft
990 Ft

HÁZI IDÉNYSALÁTÁK ÉS ROPOGÓS,
HORDÓS SAVANYÚSÁGOK
Csemegeuborka
390 Ft
Kovászos uborka
390 Ft
Ecetes almapaprika
390 Ft
Káposztasaláta
390 Ft
Vegyesvágott savanyúság
390 Ft
Uborkasaláta
490 Ft
Paradicsomsaláta
490 Ft
Görög saláta (olíva, lilahagyma,
paradicsom, uborka, fetasajt)
900 Ft
Caesar saláta (csirkemell, uborka,
jégsaláta, paradicsom és pirítós)
1750 Ft
KÖRETEK
Hasábburgonya
Petrezselymes burgonya
Sós burgonya
Burgonyapüré
Párolt rizs
Rizi-bizi
Galuska
Házi burgonyakrokett
Vajon párolt WOK zöldköret

rének kivitelezésében elkészült a hagyományos kemence,
amelyet többször használtak már a jelenlévők örömére.
A környezetvédelem önkormányzatunk számára mindig
is kiemelten fontos szerepet játszott. Az elmúlt években sokszor tájékoztattuk önöket a város környezetvédelmi beruházásairól, többek között a szennyvíztisztító telep bővítéséről, a
szemétbánya rekultivációjáról, csapadékvíz-elvezető árkaink
mélyítéséről, tisztán tartásáról. Most egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk azáltal, hogy hamarosan (még az idén) megkezdődik a szentgyörgypusztai lakóházak, illetve ipari létesítmények szennyvízhálózatának kiépítése. Ezáltal minimálisra
csökken azon területek aránya, ahol még nem megoldott a
szennyvíz elvezetése.
Úgy vélem, ezek a beruházások szükségesek és messzire
vivők városunk életében, és könnyebbséget hoznak az érintettek mindennapi életébe.
Hatvani Miklós polgármester

400 Ft
400 Ft
400 Ft
400 Ft
400 Ft
400 Ft
400 Ft
450 Ft
490 Ft

Csomagolás: 50 Ft/doboz, pecsenyés tál 150 Ft/db

À la carte ételeink kiszállítása Isaszeg területén 1500 Ft felett ingyenes!
(Kiszállítás hétfőtől szombatig 12.00–20.00, vasárnap 12.00–16.00 óra között)
SZÉP kártyás és bankkártyás fizetési lehetőség akár az Ön otthonánál is! (2000 Ft feletti vásárlás esetén)
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Legutóbbi lapszámunkban tájékoztattam önöket arról, hogy
több pályázatunk beadására, illetve befogadására is sor került, és a hozzánk eljutó hírek alapján jól állnak. Reményeink
mára valósággá váltak, az egészségügyi központra a Pest Megyei Önkormányzat által kiírt PM_EUALAPELLATAS_2017/42
számú pályázaton 188 779 582 forintot, a Belügyminisztérium által kiírt Kötelező önkormányzati feladatellátó intézmények fejlesztése, felújítása című pályázaton pedig 30 millió
forintot nyertünk
Mivel a két pályázat egy ingatlanra szól – ez a Kölcsey
tér és a Hunyadi utca sarkán található, jelenleg Eszlári Egon
doktor úr által használt háziorvosi rendelő –, ezért a kisebb
értékűt szeretnénk más területre átkonvertálni. Erről jelenleg
is folynak a megbeszélések a Belügyminisztérium munkatársaival. Nagyon nagy eredmény ez a városunk számára,
mondhatni, ragyogó évkezdet. Bízom benne, hogy a többi,
még nem elbírált pályázatunk is hasonlóan sikeres lesz.
Többen kérdezték, mi az oka annak, hogy decemberben
bezárt a városi múzeum. Szintén sikeres pályázat eredményeként és az önkormányzat jelentős anyagi hozzájárulásával múzeumunk a teljes megújulás végső fázisába érkezett.
Az elmúlt években kicseréltük a nyílászárókat, jelen pillanatban a padlózatot cseréljük ki, új szociális blokkot építünk,
felújítjuk az irodákat. A műtárgyak és a kiállítási darabok raktározására új tárolókonténert vásárolt az önkormányzat, és
megépült egy kisebb raktárhelyiség. A Múzeumbarátok Kö-

Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

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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Lakossági tájékoztató
a helyi adókról szóló törvény
2018. január 1-jétől hatályba lépett,
építményadót érintő módosításáról
Tisztelt Adózók!
Isaszeg város területén 1996 második fél évétől vagyoni
típusú helyi adóként bevezették az építményadót. Adófizetési kötelezettség terheli a jövedelemszerző tevékenységre, valamint a pihenésre, mezőgazdasági célra szolgáló építmények tulajdonosait.
A 2018. január 1-jétől hatályos helyi adókról szóló törvény kibővítette az építményadó tárgyi hatályát, az építményadó keretein belül adóztatás alá vonta a szabadtéri
reklámhordozókat, mégpedig négyzetméterben kifejezett
adóalap (két tizedes jegy pontossággal) alapulvételével
0 forint/négyzetmétertől maximum 12 000 forint/négyzetméter mértékű helyi építményadóval.
Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete
a 2/2018. (I. 17.) rendeletével a 2018. évben a reklámhordozót terhelő építményadó mértékét 0 forint/négyzetméter összegben állapította meg.
Felhívjuk a reklámhordozó-tulajdonosok figyelmét,
hogy az adókötelezettségről annak keletkezését követő év
január 15. napjáig adóbejelentést kell tenni. A bejelentési
kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha az adózónak nem keletkezik adófizetési kötelezettsége, tehát 0 forint adómértékről is. A bejelentési kötelezettség alóli mentesítésre a helyiadó-törvény nem ad lehetőséget.
A reklámhordozó-bejelentéshez szükséges formanyomtatvány beszerezhető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, valamint adóirodájában.
Polgármesteri hivatal

Idén már a munkáltatók
helyett is a NAV számol
Az idei évben a személyijövedelemadó-bevallás tervezetét
azoknak is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, akik korábban munkáltatójuktól kérték
adójuk megállapítását.
A munkavállalóknak idén januárban már nem kell nyilatkozniuk arról, kérik-e, hogy munkáltatójuk készítse el szja-bevallásukat, mert megszűnt a munkáltatói adómegállapítás. A NAV
számukra is összeállítja a 2017-re vonatkozó szja-bevallási tervezetet. Ehhez nem kell kérelmet benyújtani.
A tervezet – akár az adózó közreműködése nélkül is, ha
nincs szükség kiegészítésre, javításra – 2018. május 22-én érvényes személyijövedelemadó-bevallássá válik. Az elkészített
adóbevallási tervezeteket a NAV 2018. március 15-től az ügyfélkapun keresztül elektronikus formában teszi elérhetővé.
Akinek nincs ügyfélkapuja, 2018. március 19-ig kérheti a
tervezet postázását levélben, sms-ben (30/344-4304) vagy a
NAV honlapján elérhető űrlapon, formanyomtatványon, telefonon az 1819-es hívószámon, valamint az ügyfélszolgálatokon.
Az sms-ben az szja rövidítés mellett az adóazonosító jelet
és a születési dátumot kell elküldeni ebben a formában: SZJA,
szóköz, adóazonosító jel, szóköz, éééé hh nn.
Az szja 1 + 1 százalékának felajánlásáról idén is lehet elektronikus formában és papíron is rendelkezni.
Aki maga szeretné szja-bevallását elkészíteni, a NAV honlapján, illetve ügyfélszolgálatain már most elérheti a 17SZJA
nyomtatványt. Az új webes kitöltőfelület elérhető a NAV honlapjáról (nav.gov.hu/szja/szja), illetve a kormányzati portálról
(magyarorszag.hu).
Forrás: pestmegyelapja.hu

Felhívás tüdőszűrésre
Isaszeg városban február 16-tól február 28-ig minden negyvenéves vagy
ennél idősebb személynek ajánlott tüdőszűrést tartunk. Szűrési napok: február 16., 19., 20., 21., 22.,
23., 26., 27., 28. Hétfőn: 08.00-tól
18.00-ig; kedden: 08.00-tól 18.00ig; szerdán: 08.00-tól 18.00-ig; csütörtökön: 8.00-tól 18.00-ig; pénteken: 8.00-tól 18.00-ig. A tüdőszűrés
helye: 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 14.
(volt egészségház).
A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi
vizsgálatáról és véleményezéséről
szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján a mellkasröntgen-vizsgá-
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latot erre a célra igénylő lakosoknak
1700 forint térítési díjat kell fizetniük,
a szűrés helyszínén kapott, a törökbálinti kórház számára szóló csekk
befizetésével. A vizsgálat eredményéről legkésőbb tizennégy napon belül
szakorvosi leletet adnak ki.
A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek
megelőzését és korai felismerését
szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM
rendelet értelmében életkorhoz kötötten minden negyven év feletti
személynek joga van évente egyszer
tüdőszűrő vizsgálaton részt venni be-

utaló nélkül, költségmentesen. Ehhez
személyi igazolvánnyal és tajkártyával
kell rendelkeznie.
Nem kell megjelennie a szűrővizsgálaton annak a személynek, aki
egy éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vett, illetőleg azoknak,
akik tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak.
Polgármesteri hivatal
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

A képviselő-testület januári döntéseiből
A képviselő-testület – mint az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonosa – hozzájárulását adta,
hogy a társaság használt nagykonténer-szállító járművet
vásároljon. A társaság a járművet saját, a számláján rendelkezésére álló pénzeszközéből vásárolja meg 9 980 000
forint plusz áfa vételárért, a tevékenységi körében szereplő
városgazdálkodási, hulladékszállítási feladatainak ellátására.
Isaszeg Város Önkormányzata a tavalyi évben jelentős,
200 790 798 forint összegű támogatásban részesült a település külterületére tervezett ipari park kialakítása céljára. Az érintett hét ingatlanban 90/100-10/100 tulajdoni hányaddal rendelkezik Isaszeg Város Önkormányzata és
az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. A képviselő-testület
hozzájárulását adta az érintett ingatlanok megosztásához
olyan módon, hogy a megosztás során kialakuló út és a
tervezett szennyvízátemelő kizárólagos tulajdonosa az önkormányzat lesz. Ennek oka, hogy az út közérdeket szolgál,
a szennyvízközmű pedig csak önkormányzat tulajdonában
lehet. Ezen állapot kialakítása érdekében a kft. közérdekű
kötelezettségvállalás jogcímén térítésmentesen átadja az
önkormányzat tulajdonába a létesítendő úttal és szennyvízközművel érintett, jelenleg a tulajdonában lévő területrészt.
A jogügylet végeredményeként az önkormányzat és a társaság tulajdoni aránya a szóban forgó valamennyi ingatlanban
változatlan marad.
Az önkormányzat a 2013. évben saját erőből újította fel
a Rákóczi u. 10. szám alatti ingatlan 180 négyzetméteres
részét, és adta ingyenes haszonkölcsönbe a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság részére, rendőrőrs működtetése céljára, ötéves időtartamra. A testület döntésével 2022. december 31-ig biztosítja az épületet e faladatok ellátására.
A testületi ülésen több képviselő adott hangot azon reményének, hogy a megfelelő körülmények várhatóan a rendőri
létszám és a rendőri jelenlét emelkedését fogják eredményezni a településen.
A Budapest–Rákos–Hatvan-vasútfejlesztési tervekkel
összefüggésben az önkormányzat évek óta töretlenül képviseli a legkülönbözőbb fórumokon a település és különösen a Tőzegtelep lakóinak érdekét. A Tőzegtelep megfelelő
megközelítése kizárólag egy megfelelő áteresztőképességű
átjáró kialakításával volna biztosítható. Az eredeti tervek szerint négy külön szintű átjáró készült volna a településen:
Pécel–Isaszeg közigazgatási határán, Isaszeg – Pécel felőli – belterületi határán, a Hold utcánál és Isaszeg–Gödöllő közigazgatási határán. A napokban kapott információk
szerint egyetlen helyszínen, Isaszeg Pécel felőli belterületi
határán létesül külön szintű átjáró. Mivel ez rendkívül hátrányos helyzetbe hozná a Tőzegtelep városrész lakóit, a képviselő-testület úgy határozott, hogy ragaszkodik a 2014.
október hónapjában létrejött településrendezés-szerződés
dokumentumban még szereplő állapot szerint a Thököly
utcai, szintbeni átjáró megvalósításához. Felhatalmazta a
polgármestert, hogy ennek érdekében valamennyi lehetséXVII. évfolyam, 2. szám • 2018. február

ges fórumot keressen meg, kezdeményezzen egyeztetéseket, intézkedéseket.
A polgármesteri hivatal idén is tart igazgatási szünetet. Július 2. és július 6. között öt, december 27. és december 31. között három munkanapon szünetel az ügyfélfogadás a hivatalban. A hivatal az igazgatási szünetben ügyeletet
biztosít. Az ügyeleti napokon július 4-én és december 27én 8 és 12 óra között kizárólag születések és halálesetek
anyakönyveztetésére és az ügyfélszolgálaton a nyomtatványok átvételére és leadására lesz lehetőség.
Módosult az építményadóról szóló 10/1996. (VI. 12.)
önkormányzati rendelet. A helyi adókról szóló törvény az
„építmény” fogalmát kiterjesztette a reklámhordozókra is. Így
ha a testület nem módosította volna rendeletét, az egyes plakátok után adót kellene fizetnie a tulajdonosának, amelynek
adótételét a törvény 12 ezer forint/négyzetméter összegben
maximalizálta. A képviselő-testület nem kívánja adóztatni azt
az előzetes felmérések szerint 15 reklámhordozót, amelyre
a törvény hatálya kiterjed településünkön. Így azok „adóját” a
helyi rendelet módosításával 0 forintban állapította meg. Van
azonban a reklámhordozók tulajdonosainak bevallási kötelezettsége, amelyet a törvény ír elő. Ennek részleteiről jelen
újságunkban külön cikkben tájékoztatjuk az érintetteket.
Az Isaszegi Sportegyesület beszámolt a 2017. évi tevékenységéről. A testület az egyesület és a labdarúgó-szakosztály beszámolóját elfogadta.
A képviselő-testület a polgármesteri hivatal nyílászáróinak cseréjéről döntött, biztosította a huszonkét ablak cseréjéhez szükséges 4,5 millió forint plusz áfa összeget. A beruházás célja – az épület arculatának megőrzése mellett – az
épület energiahatékonyságának növelése.
A szociális rászorultság esetén adható tűzifa beszerzésére korábban pályázatot írt ki a testület. Két pályázat érkezett, a testület döntésének értelmében a kedvezőbb árajánlatot benyújtó Isaszeg Erdőbirtokosság Társulat fogja az idei
év fűtési időszakaiban a Szociális és Egészségügyi Bizottság
határozataival megítélt tűzifamennyiséget kiszállítani az érintettek számára. A szociális tűzifamennyiség biztosítására a
testület 8 millió forintot biztosított.
A képviselő-testület felülvizsgálta és a bekövetkezett
jogszabályváltozások átvezetésével módosította a szlovák nemzetiségi önkormányzattal a 2015. évben kötött
együttműködési megállapodást. A megállapodás keretet
ad a települési és a nemzetiségi önkormányzat együttműködésének, kötelező tartalmát jogszabály határozza meg.
Az Isaszegi Humánszolgáltató Központ szakmai programját, valamint szervezeti és működési szabályzatát módosította a testület. A dokumentumok megtekinthetők az intézmény honlapján.
(A cikkben hivatkozott normatív határozatok és rendeletek teljes terjedelmükben megtalálhatók Isaszeg város honlapján: isaszeg.hu).
Polgármesteri hivatal
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Megszólaló élővilág
Bemutatjuk Joó Katalint
Tavaly karácsony előtt néhány nappal felhívott egy fiatal lány, hogy megjelent egy könyve, és szeretne egy példányt
a könyvtárnak ajándékozni. Örömmel fogadtuk, hiszen feladatunk is helyismereti gyűjteményünket gyarapítani a
helyi írók műveivel. Amikor személyesen találkoztunk, és megkaptam a könyvet, nagyon meglepődtem. Egy szöszke,
törékeny, visszafogott „diáklány” nyújtotta felém a művét, amelynek a címlapján ő és egy bájos labrador kutya képe volt. A fülszöveget elolvasva lepődtem meg igazán, hiszen egy háromdiplomás, komoly nemzetközi feladatokat
is végző szakemberrel álltam szemben. Joó Katalintól, a könyv szerzőjétől az alkotás folyamatáról tudhatunk meg
érdekes részleteket.
– Nagyon kíváncsivá tett, hogy
egy ilyen fiatal lány hogyan tud
ennyi iskolát elvégezni, nemzetközi képesítéseket megszerezni, ráadásul ilyen különböző tudományterületeken. Mesélne erről kicsit
részletesebben, mint a könyv fülszövegében?
– Talán a különböző tudományterületeket és érdeklődési köröket
összekötő kapocs a titok kulcsa, miszerint nagyon szeretek új ismeretek
birtokába kerülni, más szóval: szeretek tanulni. Egészen kislánykorom
óta az olvasás volt az a sokak által
hobbinak tartott tevékenység, amely
a leginkább lekötötte a figyelmemet.
Rengeteg verset írtam, történeteket találtam ki, amelyeket novellákba foglaltam. Az általános iskola könyvtárából
sose engedték, hogy annyi könyvet
hozzak el, amennyit szerettem volna.
Próbáltak meggyőzni, hogy úgysem
tudok egyszerre hetet olvasni. Érdeklődésem egyenesen egy budapesti,
magyar szakos gimnáziumba vezetett,
ahol nagyon szigorú elvárások voltak.
A gimnáziumi éveimet végigkísérte az
irodalom megbecsülése és folyamatos megismerése, amit akkori osztályfőnökömnek és egyben magyartanáromnak is köszönhettem. A magyar
szakból fakadó rengeteg irodalomóra
mellett irodalomfakultációban is részt
vettem, így a hajnalaim is az irodalomról szóltak. A gimnázium iskolaújságja
is rendszeresen megjelentette a különböző témájú cikkeimet. A gimnáziumi
évek és kitartó érdeklődésem egyértelművé tették továbbhaladási szándékomat a bölcsészkar és a magyar
szak irányába. Az egyetem évei alatt
jutott tudomásomra, hogy szakirányt
kell választanom. Így váltam kemény
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tanulással töltött év után magyar nyelv
és irodalom szakos tanárrá és bölcsésszé. Az utolsó évben jelentkeztem
az ELTE andragógus szakára, ahol művelődésszervezői diplomát szereztem.
Ekkor már hosszú évek óta komolyan
foglalkoztam a kutyakiképzéssel, és
gondoltam, ha rendezvényt szeretnék
szervezni, ennek se legyen akadálya.
Vadászkutyákkal foglalkozom. Hosszú
évek alatt váltam az Országos Magyar
Vadászkamara teljesítménybírójává,
majd nemzetközi teljesítménybíróvá. A
természet az életem része. Egyénileg
készültem fel az állami vadászvizsga
letételére, mindezt oly módon, hogy
közben azon gondolkoztam, vajon el
fogom-e bírni a vadászpuskát. Végül
sikeresen levizsgáztam, azonban még
ennél is teljesebb tudásra vágytam,
így a gödöllői Szent István Egyetemen
vadgazdamérnöki diplomát szereztem. Az egyetemi évek során számos
újságba írtam cikkeket, verseket, amelyeket szervesen összekötött a természet, az élővilág iránti szeretetem és
tiszteletem.
– Mióta él Isaszegen, és miért
választotta a mi kis városunkat?
– Nyolc éve élek Isaszegen. A természet, a csendes zárkózottság és a
város könnyű megközelíthetősége húzott ide.
– Mi adta az inspirációt az íráshoz? Egyáltalán, hogy jutott eszébe,
hogy könyvet írjon?
– Az életemben az olvasás és az
írás rezonál. Igen jól ismerem mindkét
oldalt. Mind az olvasóét, mind pedig
a sorok megalkotójáét. Természetesen minden ember számára más és
más regény jelenti a szívéhez közel
állót. Én mégis folytonosan célomként tűzöm ki, és feltételezem, hogy

ami engem nagymértékben leköt, talán másnak a szívét is megdobogtathatja. Természetesen az inspirációhoz
megfelelő feltételek kellenek. Nagyon
fontos, hogy az ember egy olyan környezetben alkothasson, ahol mindennél jobban érzi magát, és nyugalom,
illetve kiegyensúlyozottság veszi körül.
Számomra mindezek megléte mellett
nagyon lényeges a természeti környezet jelenléte, ahol időnként ki tudok
szakadni a gondolataimból, és felfrissíthetem magamat, felkészülve egy
újabb fejezet megírására. Azt hiszem,
ilyen feltételek megléte nélkül ez nem
menne. Az írás olyan belső fegyelmet
és koncentrációt vesz igénybe, amelyhez elengedhetetlen, hogy a mögötte
megbúvó ember tökéletes lelkiállapotban érezze magát a környezetében.
– Első regényének főszereplője
egy tizenéves kisfiú, akit nehezen
ért meg a környezete, és akinek
minden álma egy kutya. Van ebben
életrajzi ihletettség?
– Igen. Be kell vallanom, hogy ha
nem is teljes mértékben, de A boldogság forrása: a kutya című regényem
erősen életrajzi ihletettségű. Az élet is
segített a mű megírásában, amelyet
igyekeztem egy kerek történet mögé
bújtatni.
– Ez a könyve egy ifjúsági regény. Miért ezt a formát és korosztályt választotta?
– Talán a gyermekcentrikusságomból is fakad. Létezik egy olyan jellemvonás, amely összeköti a gyermeki
lelket a kutyákkal. Ez pedig nem más,
mint a tisztaság. A jó út felé terelés
egyértelmű jelenléte. A gyermek és a
kutya tekintetében megcsillanó őszinteség. Ez lehet, ami a leginkább vonz
az ő világuk felé.
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

– A regényből kiderül, hogy nagyon szereti és ismeri is a kutyákat,
a kutyatartást. A hivatása is ezzel
kapcsolatos. Beavatna minket a
részletekbe is?
– Az egész élővilágot nagyon tisztelem és szeretem, de a kutyák mindig is
a mindeneim voltak. A fajtákat tekintve
pedig a vadászkutyafajták, ezen belül
leginkább a munkájában kibontakozó
labrador retriever, amely, azt hiszem,
egy életre kivívta a szeretetemet. Elfogulttá tesz, ha egy kutya szemében
megcsillan az egyértelmű értelem és
intelligencia, valamint a melegség és
a baráti szándék. Ha a viselkedése és
a hozzáállása együttműködési szándékot jelez. Ha képes velem együtt
gondolkodni. Ha minden rezdülésével
kimutatja az irántam érzett szeretetét,
amely nyilvánvalóan a kölcsönösségen
alapszik. Mindezt jelenti számomra a
munkavonalú labrador retriever, amelyet hosszú évek óta képzek, vizsgáztatok, valamint tenyésztek, és azt hiszem,
egész életemben tenyészteni szeretnék, hogy minél több embernek szerezhessen örömöt ez a csodálatos fajta. S ha akadna az olvasók között, akit
bármely fajtájú vadászkutyával áldott
meg az élet, és szeretne belőle akár
csak egy fegyelmezett, szófogadó kutyát, akár dolgozó vadászkutyát faragni,
azt szívesen látjuk Retriever Vadászkutya Egyesületünkben.
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– Nem árulok el titkot, ha elmondom, hogy nem ez az egyetlen
könyve jelent meg. A következő egy
sorozat első része, amely szintén
állatokról szól, de nem kutyákról.
A megjelenése is rendhagyó. Hallhatnánk erről is bővebben?
– Hosszú évek óta foglalkoztatott a
gondolat, hogy létrehozzak egy olyan
könyvsorozatot, amely minden évben
más és más élőlényt állít a figyelem
középpontjába. Mindezt oly módon,
hogy tulajdonképpen az olvasás által
mindennel tisztában lesz az olvasó,
ami csak érdekelhette az adott élőlény
kapcsán. Mindenképp szerettem volna
hiteles maradni, azaz csakis olyan élőlénnyel foglalkozni, amelyet tartottam,
kutattam, és valóban nagyon mélyen
ismerek. De mitől is könyvsorozat? Tartalmaz egy regényt, amelyben egyedi
módon maga az élőlény szólal meg,
és meséli el a történetét. Gondolom,
nem árulok el nagy titkot, hogy ennek
megvalósításához képessé kellett válni
az ő szemszögükből való gondolkozásra. Emellett tartalmaz egy mellékletfüzetet, amelyet akár tenyésztők is használhatnak, és mindent megtudhatunk
belőle, jelen esetben a tengerimalacokról, kérdezz-felelek és száz érdekes
tény felsorolása által. Valamint kezünkbe vehetünk még egy Lángész leckék
című spirálos kiadványt is, amely a
gyerekek felé is kapukat nyit, és rövidebb feleletválasztós, valamint igaz-hamis állításokkal
próbálja megismertetni és
tisztázni az élővilággal kapcsolatos kérdéseket. A kiadványok rajzokban bővelkednek, odafigyelve a tartalom
gazdagsága mellett a képi
világ színességére. Mi volt
mindezzel a célom? Ezek a
kiadványok elsősorban a saját örömöm kivetülései. Nagyon szeretek élőlényekkel
foglalkozni. Hiteles módon
bemutatni, elemezni, és átadni a tudásomat, hogy ha
esetleg az otthonunkban tartható élőlényről lenne szó,
felhívhassam a figyelmet a
felelős állattartás fontosságá-

ra S hogy mindez ne csupán a saját
örömünkről szóljon, hanem legyünk
egy olyan tudás birtokában, amely elősegíti, hogy mindent megadhassunk
az adott élőlénynek, amire igényei szerint szüksége lehet.
– Milyen tervei vannak a jövőben akár az írás, akár a hivatása
kapcsán?
– Szeretnék további könyveket
megálmodni oly módon, ahogyan eddig is: hallgatva az első megérzéseimre,
és így választva témát. És szeretném,
ha a könyveim célba találnának, minél több emberhez eljutnának, akiket
hozzám hasonlóan érdekel az élővilág,
a növényvilág, az állatvilág és a velük
létrejövő kapcsolat lehetősége. Szeretnék könyvbemutató esteket, rendezvényeket szervezni, s nyitni a nemzetközi írói elismerés felé. Szeretnék minél
több kutyát képezni, versenyeken és
vizsgákon részt venni. Tenyészteni az
előbbiekben jellemzett csodálatos fajtát. S minél többet járni a természetet,
ahol a leginkább önmagam lehetek.
Köszönöm szépen a lehetőséget!
– Köszönöm, hogy ennyi mindent elmesélt magáról!
Aki ennél többre kíváncsi, és szeretné
feltenni saját kérdéseit is Katalinnak,
hamarosan megteheti egy író-olvasó
találkozón, amelynek lesz egy négylábú vendége is. A szerző könyvei
már kölcsönözhetők könyvtárunkban.
Ajánlom mindenkinek, aki szereti az
állatokat, és tudni szeretné, hogyan
élhetünk velük jó barátságban és harmóniában.
Ágoston Katalin,
Jókai Mór Városi Könyvtár
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Mit ember? Nő!

Egy százalék

Könyvtári előzetes
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt március 2-án, pénteken este 6 órakor – a közelgő nőnap alkalmából
– egy vidám színházi estére. Buzogány Márta rendezésében és előadásával kerül a „világot jelentő
könyvespolcok” közé egy vidám,
zenés játék egy felvonásban
Mit ember? Nő! címmel. Már a
cím is sejteti, hogy lesz itt minden, ami nő. A női lélek és sokszínűség megismertetésében
Fazekas László ütőhangszeres
művész lesz a partnere a művésznőnek. Az előadás férfibarát,
őket is szeretettel várjuk!
Programjainkért, híreinkért kísérjék
figyelemmel a plakátokat, Facebook-oldalunkat (facebook.com/Jókai-Mór-Városi-Könyvtár) és honlapunkat (jokai-bibl.hu).
Ágoston Kata
könyvtárvezető

Az Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért
Közalapítvány kuratóriuma megköszöni az
isaszegi embereknek és civilszervezeteknek
a 2017-ben az alapítványunknak felajánlott
személyi jövedelemadójuk 1 százalékát.
A NAV 64 ezer forintot utalt át számlánkra.
2017-ben a bevétel az alapítvány működési költségeire volt csak elég, így az iskolai
táborokat ebben az évben nem tudtuk támogatni.
A közalapítvány továbbra is az Isaszegen
élő és dolgozó emberek javára és megelégedésére szeretne tenni. Kérjük, hogy támogassák alapítványunkat személyi jövedelemadójuk 1 százalékával. Támogatásukat előre
is köszönjük!
Számlaszámunk:
65100228-15100089.
Adószámunk:18681701-1-13
Isaszeg Nagyközség
Egészségügyéért Közalapítvány

Fellépés Budapesten
Megtisztelő meghívásnak tett eleget a Klapka György Általános Iskola felső tagozatának énekkara 2017. december
19-én. Az ott szerzett élményeikről Molnár Panna hetedikes tanuló számolt be lapunknak.
Egy kedves meghívásnak eleget téve december közepén a
főváros egyik legnagyobb református templomában, a Kálvin téri templomban jártunk. Ezt a felkérést testvériskolánktól, a Budapest V. Kerületi Váci Utcai Ének-zenei Általános
Iskolától kaptuk.
Délután indultunk, későn este értünk haza, de megérte. Kísérőtanáraink Tűz Anita, Bene Sándorné Zsuzsi néni
és Hernyes Virág énektanárok voltak. Az énekkarunk tagjai
5–8. osztályos tanulók. Az est folyamán csodálatosan furu-
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lyáztunk, emellett különböző szebbnél szebb dalokat énekeltünk. A vácisok műsora is káprázatos volt. Ahogy énekeltek, a
hangjuk betöltötte az egész templomot. Szívem szerint órákig hallgattam volna a szárnyaló dallamokat.
A fogadtatást is nagyon köszönjük, mert sok aprósággal,
süteménnyel, üdítővel kedveskedtek nekünk. Ez a program
is remek alkalom volt arra, hogy ápolhattuk kapcsolatainkat a
vácisokkal, és megmutathattuk iskolánk énekkarát.
Molnár Panna, 7. a

Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Pályázati felhívás
a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által megrendezendő hagyományos városi
vers-, prózamondó és rajzversenyre
Vers- és prózamondó verseny
Kedves Gyerekek!
Iskolánk hagyományos vers- és prózamondó versenyt hirdet mindazoknak
az Isaszegen élő gyerekeknek, akik
szívesen mondanak verset, mesélnek
történetet társaiknak, testvéreiknek, barátaiknak. Idei témánk: Barátunk a természet.
Választhattok bármilyen, az életkorotoknak megfelelő, szívetekhez közel
álló, a természettel, az állatokkal, növényekkel kapcsolatos verseket, prózákat.
Kizárólag egyéni produkciókat várunk!
Jelentkezési lapot a művészeti iskola titkárságán (Kossuth Lajos u. 85.) és
tanáraitoktól kérhettek. Telefonszám:
28/496-872, 30/242-7389.

A jelentkezési lapok leadási határideje: február 19. (hétfő). A jelentkezési lapok leadási helye: a művészeti
iskola titkársága (Kossuth Lajos u. 85.).
Korcsoportok: óvodások, 1–2. osztály, 3–4. osztály, 5–6. osztály, 7–8.
osztály.
A verseny időpontja: február 28.
(szerda), 9.30–10.00 óra: óvodások;
10.00 órától, az iskolákkal egyeztetve: 1–8. osztályok. Helyszíne: Dózsa
György Művelődési Otthon.
Rajzverseny
Szeretnénk, ha a természetről, kedvenc állataitokról, növényeitekről készítenétek rajzokat, kerámiákat vagy más
technikával készült munkákat. Nincs

méretbeli megkötés. Csoportos munkákat is elfogadunk.
Az alkotásokon tüntessétek fel:
név, életkor, óvoda vagy iskola, osztály,
a mű címe, felkészítő tanár vagy szülő
neve, telefonszám.
Leadási határidő: február 12. (hétfő). A leadás helye: a művészeti iskola
titkársága (Kossuth Lajos u. 85.).
Korcsoportok: óvodások, 1–2. osztály, 3–4. osztály, 5–6. osztály, 7–8.
osztály.
A kiállítás megnyitójával egybekötött
gálaműsor március 2-án 15 órakor lesz
a Dózsa György Művelődési Otthonban.
Itt kerül sor a korcsoportonként kiosztott
díjak, jutalmak átadására is.
Jó munkálkodást kívánunk!

Már el is röppent az első félév a katolikus iskolában
Nemcsak nagyobbak lettek
az elsősök, hanem összeadnak, kivonnak, és úton-útfélen azt tapasztalja a gyermekére büszke szülő, hogy
már a katolikus iskolához
vezető út is tele van táblákkal, plakátokkal, különböző
hirdetésekkel, amelyeket a
gyermek folyamatosan olvas, mert boldog, hogy már a szavak üzennek neki is.
Gyorsan eltelt az első félév, és amellett, hogy a gyerekek lendületesen haladnak a tananyaggal, a két osztálytanító,
Csilla néni és Dávid bácsi mindent megtesznek annak érdekében, hogy tartalmasan teljenek az elsősök és másodikosok
mindennapjai. Az iskolai életnek része a néptánc, a lovaglás
és a kézműveskedés, és meghittek a Tibor atya vezette közös imádságok, amelyeken több alkalommal a családok is
részt vehettek. Almási Zsuzsanna, a péceli Szent Erzsébet
Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója egyszerűen
csak csodának nevezi, ami Isaszegen történik: „Iskolánk isaszegi alsó tagozatának a megalakulását csodaként éljük meg.
Amikor még javában folyt az iskolaépület felújítása, megálltam autómmal a sorompónál, ránéztem az öregtemplomra, és erősen éreztem a lelkemben, hogy a Jóisten valóban
akarja, hogy elkészüljön a katolikus iskola Isaszegen, és ez az
érzés azóta is folyamatosan bennem van.”
A gyerekek szeretnek iskolába járni, szeretik az őket körülvevő szép környezetet és a barátokat, akik miatt még a korán
XVII. évfolyam, 2. szám • 2018. február

kelés sem olyan fárasztó. És persze a tanítókat is szeretik.
Nem véletlenül fogalmazta meg az egyik kisdiák a leendő elsősök osztálytanítójáról, Marcsi néniről: „Mindig nagyon aranyos, és akkor is szeret minket, hogyha rosszul viselkedünk.”
Dr. Budaházi Árpád
Fontosabb események, programok a katolikus iskolában (Isaszeg, Templom utca 72.)
Előkészítő foglalkozások időpontjai nagycsoportos óvodások részére: február 17. (szombat), 10.00–11.00; március
3. (szombat), 10.00–11.00; április 7. (szombat), 10.00–
11.00.
Március 10. (szombat), 8.00–12.00: nyílt nap azoknak a
szülőknek, akik valamely előkészítő foglalkozáson jelentkeztek a részvételre.
További információk a facebook.com/katolikusiskolaisaszegen oldalon találhatók.
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Jónak lenni jó
A fenti jelmondat buzdít már évek óta karácsony előtt a
legkülönbözőbb csatornákon adakozásra. A nehezen megkérdőjelezhető igazság kapcsán érdemes elgondolkoznunk,
hogy miért is…
Először is azért, „mert úgy szerette Isten e világot, hogy
az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el
ne vesszen, hanem örök élete legyen”. (Jn 3,16.) Következésképp „új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is
egymást”. (Jn 13,34)
Krisztus Urunk Újszövetsége tehát erre a szeretetközösségre hív bennünket, amiből következik az általa adottakkal
való jó sáfárkodás nemcsak a ránk bízottak, hanem a körülöttünk élők javára is. Merthogy természetes, hogy elsődlegesen a családunkért vagyunk felelősek, de az ő ellátásuk után
s mellett észre kell vennünk a nélkülözőt a szomszédságunkban, a település túlsó végén, az utcasarkon, az aluljáróban is.
És igen: tagjai vagyunk különböző közösségeknek, amelyek
iránt hasonlóképpen felelősséggel tartozunk. Beleszülettünk
vagy vonzalmak, majd döntések nyomán részeivé váltunk az
egyházunknak, munkahelyi, lakóhelyi, civil közösségeknek,
szakmai vagy politikai szervezeteknek. És ami legalább ilyen
fontos: tagjai vagyunk a nemzetünknek, ami egy életre felelősségeket, kötelezettségeket is jelent, hisz a hazáért őseink,
az előző nemzedékek a verejtéküket, munkájukat s a vérüket
is áldozták!
Ahogy a templomokban istentisztelet végén elhangzik:
„…a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor 9,7), vagy
másképpen fogalmazva: „A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.” (Zsid 13,16)
Az adakozás nem csupán pénzbeli lehet, hanem áldozhatjuk is a minőségi időnket mások, a rászorultak meghallgatására, ápolására, a nekik való fizikai vagy szellemi segítségre,
a betegek ápolására – ki-ki a maga lehetőségei szerint, igazodva a rászorultak igényeihez. Nem kevesen vagyunk, akik
akár a magunk egyházának tisztségviselőjeként vagy egyszerű tagjaként nem csupán az elvárt járulékkal, perselypénzzel segítünk. Az ünnepi vagy konkrét célra gyűjtött adomány
mellett rendelkezésre állunk a magunk tudásával ott s akkor,
ahol és amikor szükséges – sok esetben a családunk, a sza-

10

A római katolikus egyházközség eseményei
badidőnk rovására is. Hiszen az egyház nem valami tőlünk
független, elvont fogalom, hanem mi magunk vagyunk…
Ugyanez érvényes a más közösségeinkért végzett bármiféle önkéntes munkánkra, jótékony gesztusainkra is. Ismerünk a helyi közéletben tevékenykedő embert, aki nem
csupán folyamatosan kapcsolatot tart azokkal, akik őt bizalmukkal megtisztelték, tolmácsolja a gondjaikat, igényeiket az
illetékesek felé, hanem tevőlegesen segít, akár jó szóval és
akár a saját jövedelméből is. A Bajkó család leégett házának
újjáépítése érdekében nagyon sokan – hívők és nem hívők,
egyének, testületek és szervezetek – megmozdultak. Jó tudni, hogy vannak vállalkozók, cégek, szervezetek és isaszegi
polgárok, akik – gyermekek nyári táboroztatásától a parkosításon át emlékművek létesítéséig – adománnyal segítik
elő közösségi kezdeményezések megvalósulását. Beteg és
elszegényedett emberek élelemmel és pénzzel való megsegítése egyszerű helyi lakosok részéről sem példa nélküli a
településünkön. A karácsony előtt évről évre ételt osztó Hetednapi Adventista Egyház, Futó Tamás vendéglős, a folyamatosan segítő katolikus Karitász, a református és pünkösdi
családlátogatók, a DM mellett a számtalan névtelen adományozót köszönet és megbecsülés illeti a jószívűségéért!
Az igazi adomány pedig nem az, amit a számunkra fölöslegessé vagy értéktelenné vált tárgyainkból, ruházatunkból,
esetleg lejárt szavatosságú ennivalókból adunk. Emlékezzünk a bibliai szegény asszonyra: „Mert mind ezek az ő fölöslegükből vetettek Istennek az ajándékokhoz: ez pedig az
ő szegénységéből minden vagyonát, a mije volt, oda veté.”
(Lk 21,4.) Mindez nem jelenti azt, hogy a rászoruló ne lenne
hálás mindazért, amit számára a felebarátja nyújt, különösen
ha valóban szüksége van rá.
„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá” – olvashatjuk
Jakab apostol levele 1. részének 17. versében. Jézus mondta: „Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek;
keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.”
(Lk 11,9) „A mint meg van írva: Szórt, adott a szegényeknek; az ő igazsága örökké megmarad. A ki pedig magot ád
a magvetőnek és kenyeret eleségül, ád és megsokasítja a
ti vetésteket, és megnöveli a ti igazságtoknak gyümölcsét.”
(2Kor 9,9–10)
Tehát nemcsak karácsony – Krisztus Urunk születésnapja – előtt, hanem egész esztendőben fordítsuk oda fejünket
a rászoruló másik ember vagy közösség láttán. Amennyiben
tudunk, segítsünk. Ha van miből, de tanácstalanok vagyunk,
bátran keressük fel a katolikus Karitászt, a református diakóniai bizottságot vagy a többi helyi egyház lelkipásztorát,
esetleg a lakóhelyünk önkormányzati képviselőjét vagy egy
civilszervezetet, és ajánljuk fel a segítségünket! Ahogy az ige
figyelmeztet: „A jótéteményben pedig meg ne restüljünk,
mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.”
(Gal 6,9)
Dr. Székely András Bertalan
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Február 2. és 11. között hétköznap17.30-tól, vasárnap délután 3 órától lourdes-i ájtatosságot végzünk a
templomban.
Február 14-én hamvazószerda. Az
egyház parancsa 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 (február 14-től) minden pénteken 18 órától és vasárnap
15 órától keresztúti ájtatosságot végzünk a templomban.
Nyári táborok: hittanos tábor – Érsekvadkert, 2018. július 2–7.; napközis tábor – 2018. július 16–20.; családi tábor – Érsekvadkert, 2018. július
27–29.
A táborokról bővebben információk
Szárazné Marikától kaphatók.

Szentelmények
Ha megkérdeznénk az embereket, akkor többnyire tudják, hogy hét szentség
van. Keresztség, bérmálás, házasság –
talán ezek hangzanának el leghamarabb. Természetesen idetartozik még
az oltáriszentség, a bűnbocsánat szentsége, a betegek szentsége és az egyházi rend. Ezek a szent cselekmények
Isten láthatatlan kegyelmét közvetítik.
A szentelmények szintén kegyelmet közvetítenek az egyház könyörgése által. Sokféle szentelmény van:
házszentelés, vízszentelés, étel- és
járműszentelés. De idetartozik a temetés is.
Februárban többször is részesülhetünk szentelményekben. 2-án, gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén
természetesen gyertyát szentel a pap
szentmise keretében. 3-án, Szent Balázs püspök és vértanú napján torokáldásban lehet részünk, kérve a szent
közbenjárását a betegek gyógyulásáért.

Hamvazószerdán, amely idén 14-ére
esik, az előző évben megszentelt barka hamujával rajzol keresztet a pap a
homlokunkra. Emlékeztetve minket,
hogy porból lettünk, és porrá válunk.
A szentelmények nem hoznak szerencsét, sem gazdagságot. A házunkat
sem azért szenteltessük meg, hogy
nehogy valami katasztrófa történjen a
benne lakókkal. Ezek az alkalmak, cselekmények figyelmeztetnek minket arra, hogy milyen fontos számunkra Isten
kegyelme. Tudjunk ráhagyatkozni, észrevenni ajándékait!
Szárazné Marika

Programajánló

Szentendre karnevállal lép
a farsang farkára
Február második hétvégéjén Szentendre karneváli hangulatban búcsúztatja a telet. A második Szentendrei Karnevál
– Farsangfarka Fesztiválon lesz minden, ami egy igazi farsanghoz elengedhetetlen: maskarások, szoboremberek,
koncertek, fáklyás-álarcos felvonulás, gyerekprogramok, farsangifánk-különlegességek, gasztronómiai vásár.
Szentendre történelmi belvárosának utcáit a velencei karnevál hangulatát idéző maskarások és szoboremberek lepik
majd el. A Fő téren felállított színpadon két napon át egymást követik a népzenei, világzenei és könnyűzenei produkciók, gyermekkoncertek. Sötétedés után a farsangi fénybe öltözött téren szombaton a Holdviola, vasárnap a Besh  o  droM
koncertezik.
A rendezvény legnépszerűbb és leglátványosabb eseménye a fáklyás-álarcos felvonulás, amelynek fényét pazar tűzzsonglőr-produkció fokozza majd.
A gyerekek álarcokat készíthetnek, koncertek és színpadi produkciók között válogathatnak, a szentendrei óvodások
pedig farsangoló műsorral lépnek a közönség elé.
A Dumtsa Jenő utca karneváli hangulatú gasztronómiai
vásártérré alakul át, ahol a látogatók megízlelhetik a farsangi
XVII. évfolyam, 2. szám • 2018. február

időszakra jellemző ízeket: ropogós sülteket, a farsangi fánk
pazar változatait (a lyukacsosat, a gömbölyűt, a hosszúkást,
a színest, a lekvárost, a csokist). A gazdag pálinkakínálatból
sem lesz könnyű választani, a jótékonysági malac- és báránysütés pedig bővelkedni fog csalogató illatokban és ínycsiklandó ízekben.
(A kétnapos fesztivál programjairól a szentendre.hu honlapon tájékozódhatnak.)
Forrás: pestmegyelapja.hu
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Hirdessen nálunk!
Hirdetési áraink
Hirdetési méretek
(szélesség × magasság)

Bruttó hirdetési díj
fekete-fehér
színes belső
belső oldal
oldal
25 400 Ft
31 750 Ft

1/1 oldal (181 × 262 mm)
1/2 oldal (fekvő: 181 × 128 mm;
13 970 Ft
19 050 Ft
álló: 87,5 × 128 mm)
1/4 oldal (87,5 × 128 mm)
7620 Ft
10 160 Ft
1/8 oldal (87.5 × 61 mm)
3810 Ft
5080 Ft
1/16 oldal (87,5 × 27,5 mm)
2540 Ft
3810 Ft
Hirdetésfelvétel és tájékoztatás a 28/583-102-es telefonszámon, illetve az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címen.
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CIPŐ

Cím: ISASZEG, JÁSZBERÉNYI
UTCA 8.
(A Szoborhegyhez közel)
Ha már megszokta, kényelmes és szereti, ne dobja ki!
Hozza el, és én megjavítom!

06-30/703-3929

www.facebook.com/cipesztomi.hu
Elérhető hétfőtől szombatig
reggel 9-től este 6-ig
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A Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi
Kiállítóhely programjai

Anyakönyvi hírek

Február
2–4.: Kultúrházak éjjel-nappal
2., péntek, 11.00–13.30: TÁ-ME-TO tánc – meridiántorna-foglalkozás
18.00: A Klapka-iskola jótékonysági gálaműsora. Közreműködnek a
művészeti iskola tanárai, fúvószenekara, a társastánc, a színjáték tanszak diákjai. Adományokat szívesen fogadnak. Támogató jegyek a művészeti iskola titkárságán igényelhetők.
3., szombat, 9.00–12.00: T ajcsiworkshop
16.00: Kreatív kézművesklub
18.00: Jelmezes táncház tombolával
4., vasárnap, 15.00–17.00: „Én táncolnék veled…” Örömtánc – társastánc. Kezdőket is szívesen várunk. Információ a művelődési otthonban és a 70/333-6081-es telefonszámon.
5., hétfő, 18.00: O
 kuláré Projekt: Egoizmus. Drámafelolvasó est.
6., kedd, 9.30–11.30: Óvodások farsangja
8., csütörtök, 15.00: Időutazás a történelem nyomában. Rendhagyó
történelemóra: a Rákóczi-szabadságharc – az ónodi országgyűlés – a
Habsburg-ház trónfosztása.
9., péntek, 14.00: A Damjanich-iskola farsangi rendezvénye
10., szombat, 11.00: Torna – Love Your Belly. Érdeklődni Kotrik Viktóriánál a 30/953-5148-as telefonszámon lehet.
17.30: Ametist Bábszínház: Mazsola és Tádé. Belépő: 1400 Ft.
21.00: Retródiszkó. Jegyek elővételben: 1700 Ft; a helyszínen: 2000 Ft.
11., vasárnap, 15.00: A Csata táncegyüttes próbája az együttes 50. évfordulójára készülve az egykori táncosokkal
16., péntek: A Klapka-iskola farsangi rendezvénye – felső tagozat
17., szombat: A Klapka-iskola farsangi rendezvénye – alsó tagozat
19., hétfő, 14.00–15.30: Idegen nyelven a színpadon. A Klapka György
Általános Iskola, az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola és a Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
diákjainak közös előadása.

Születések
Bagó Blanka Zsanett, Balog-Miskolczi Dorka,
Gulyás-Jakus Gréta, Józsa Domonkos, Kiss Olivér Péter,
Nagy Szabolcs, Pénzes Liliána, Sarankó Kincső,
Szekeres Bertalan

23., péntek, 18.00: Dóczi Attila festőművész kiállításának megnyitója
24., szombat, 16.00: A Csata táncegyüttes jelmezes farsangi rendezvénye
25., vasárnap: A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
25., vasárnap, 10.00–12.00: Hobbiállat-kiállítás
26., hétfő, 18.00: Buddhizmus napjainkban. Ella Zsófia hitoktató ismeretterjesztő előadása.
28., szerda: A Klapka György Általános Iskola és AMI városi vers-, prózamondó és rajzversenye. 9.30– 10.00: óvodások; 10.00: iskolások 1–8.
osztályai.
Március
2., péntek, 15.00: A Klapka-iskola kiállításmegnyitóval egybekötött gálaműsora
3., szombat: Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének farsangi rendezvénye
4., vasárnap, 15.00–17.00: „Én táncolnék veled…” Örömtánc – társastánc. Kezdőket is szívesen várunk. Információ a művelődési otthonban és a 70/333-6081-es telefonszámon.
9., péntek, 15.00: Időutazás a történelem nyomában. Rendhagyó történelemóra: az első világháború. Előadó: Szanyi Dezső történész.
10., szombat, 18.00: Táncház meglepetésvendéggel
12., hétfő, 19.00: P álferi atya előadása. Téma: a család, az összetartozás,
a családon belüli konfliktushelyzetek. Jegyek a művelődési otthonban
válthatók. Elővételben: 1400 Ft; a helyszínen: 1800 Ft.
13., kedd, 10.00: Mese a holdkirályról és a holdkirálynőről. A Magyar
Népmese Színház előadása óvodásoknak. Belépő: 700 Ft.
15., csütörtök: Isaszegi történelmi napok – városi megemlékezések.
9.15: Református templom – közreműködnek a Klapka György Általános Iskola diákjai. 10.00: Szoborhegy – közreműködnek a Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola diákjai.
20., kedd, 14.00–18.00: Véradás

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.
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 februárban és márciusban
február 2.: dr. Eszlári Egon; február 9.: dr. Tordai Gábor; február 16.: dr.
Mészáros Zsolt; február 23.: dr. Kürti József; március 2.: dr. Eszlári Egon;
március 9.: dr. Tordai Gábor; március 16.: dr. Mészáros Zsolt; március 23.:
dr. Kürti József; március 30.: ügyelet
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
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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
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

a január 1. és január 20. közötti idôszak
eseményeirôl

Házasságkötések
Darázs Mária és Bozsik István
60 év egymás szeretetében

Szmolicza Erzsébet és Polgári
István 1958. január 25-én
kötöttek házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.
Halálesetek
Mózes Lajos Ferencné Tóth Ilona (80 éves)
Vig Istvánné Berko Teréz (88 éves)
Gál János (81 éves)
Szabó Jánosné Pesztránszki Julianna (88 éves)
Hanák József Istvánné Tóth Irén Ilona (85 éves)
Körmöndi Tibor (68 éves)
Varga Sándorné Tóth Rozália (79 éves)
Korik Lajos László (64 éves)
Pethesné Kormos Róza (76 éves)
Marosi Gyula Vincéné Körösi Ilona (92 éves)
Palaga Lászlóné Könczöl Katalin (72 éves)
Dohányos Istvánné Hanyi Katalin (89 éves)
A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal
Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a szeretett férj és édesapa,
Körmöndi Tibor temetésén részt vettek, utolsó földi útján elkísérték, sírjára koszorút és virágot helyeztek, bánatunkban részvéttel osztoztak.
Felesége és gyermekei
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Fontos információk,
elérhetőségek
Isaszegi Polgármesteri Hivatal
Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat telefonszáma: 28/583-100.
E-mail: hivatal@isaszeg.hu
A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati rendje: Hétfőn 800–1200
és 1300–1800, kedden 800–1200 és 1300–1600, szerdán 800–1200 és 1300–1600,
csütörtökön 800–1200 és 13.00–1600, pénteken 800–1200 óra között
A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfőn 1300–1600,
szerdán 800–1200 és 1300–1600, 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 Tűzoltóegyesület
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-nappal hívható 80/625-726-os telefonszámon, valamint a kozvilagitas@elmuszolg.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 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
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, vezetékes telefonról a 06-80/40-55-40-es, mobiltelefonról a 06-1/237-7777-es
telefonszámon

17

Munkatársakat keres

a VÉDESE Nonprot Kft.
Nagy gyakorlattal rendelkező kertész munkatársat
keresünk isaszegi telephelyünk kertjének
gondozására. Előnyt jelent szakmai tapasztalat.
A munkavégzés helye: Isaszeg
Intézményi takarítói feladatokra munkatársat
keresünk péceli higiéniai csoportunkba.
Előny: kórházi / intézményi gyakorlat.
A munkavégzés helye: Pécel
Jelentkezés: önéletrajzzal az ese@vnet.hu címen.
További tájékoztatás Némethy Mária elnöktől
kérhető (tel.: 28/454-076 102 mellék).
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Beteghordót keresünk
péceli és isaszegi intézményünkbe
Beteghordó munkatársat keresünk
az Egymást Segítő Egyesület (ESE)
péceli és isaszegi ápoló otthonába.
Alapítva: 1989
Érettségi bizonyítvány megléte előnyt jelent.
A munkavégzés helye: Pécel vagy Isaszeg
Jelentkezés: szakmai önéletrajzzal az ese@vnet.hu címen.
További tájékoztatás Némethy Mária elnöktől kérhető
(tel.: 28/454-076 102 mellék).

Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató
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