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Lakossági 
fórumot 
Isaszegen!

Jelentős mértékben foglalkoztatják a la-
kosságot – és higgyék el, a város veze-
tését nem kevésbé – a Rákos–Gödöllő 
közötti vasútvonal felújítási munkálatai, 
valamint az ezzel járó, a közlekedésün-
ket érintő változások.

Gódor Lajosnét, Dány község pol-
gármesterét (képünkön) hivatalában 
kerestem fel, és megegyezésre jutot-
tunk abban, hogy közös levelet írunk 
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
projektmenedzserének, Kangyerka 
Ádámnak, hogy a Rákos–Gödöllő-vas-
útvonal rekonstrukciós projektjével 
kapcsolatosan – az Isaszegen és Dány-
ban lakó tizenhétezer ember érintett-

ségét is szem előtt tartva – szervez-
zenek lakossági fórumot. A helyszín 
kiválasztása és a lakosság időben való 
értesítése érdekében arra kértük a me-
nedzser urat, hogy április 30-ig adjon 
meg egy olyan, a NIF Zrt. számára is 
megfelelő időpontot, amikor az SB-Rá-
kos 2017. Konzorcium képviselői is 
részt tudnak venni a találkozón. Kérem, 
hogy az érintettek lakosok közül – az 
időpont kihirdetését követően – minél 
többen vegyenek részt az eseményen, 
és tegyék fel kérdéseiket.

Hatvani Miklós polgármester

Statisztikai adatgyűjtés 
Isaszegen

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai 
Hivatal Isaszeg településen a KSH elnöke által 2018-ra 
engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló la-
kossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gya-
korlata szerint. A felvételek Országos Statisztikai Adatfel-
vételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és 
megnevezései: 1539, Munkaerő-felmérés és kiegészítő 
felvételei.

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal 
megbízásából a Statek Kft. fényképes igazolvánnyal el-
látott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások 
címét matematikai-statisztikai módszertani alapokon vé-
letlenszerűen választották ki, a válaszadás önkéntes. 

További felvilágosítás munkanapokon hétfőtől csütör-
tökig 8.00 és 16.00 óra között, pénteken 8.00 és 14.00 
óra között a 80/200-766-os telefonszámon, illetve a 
lakinfo@ksh.hu e-mail-címen kérhető. Az adatgyűjtés 
módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsola-
tosan a Ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást.

Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, 
amellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásá-
hoz. Központi Statisztikai Hivatal

Beiratkozás az Aprók 
Falva bölcsődébe

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
az Aprók Falva Bölcsődében a beiratkozás időpontját a 
következők szerint határozza meg: április 26–27., csü-
törtök és péntek, 8.00-tól 18.00 óráig; helyszíne: Aprók 
Falva Bölcsőde, 2117 Isaszeg, Móricz Zsigmond utca 
14. Isaszeg Város Önkormányzata

Óvodai felvételről szóló 
tájékoztatás

Az Isaszeg Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba 
a beiratkozás időpontja a 2018/2019-es nevelési évben: 
április 26–27., csütörtök és péntek, 8.00-tól 18.00 óráig. 
Helyszínek: Isaszegi Bóbita Óvoda, 2117 Isaszeg, Vadász 
utca 2.; Isaszegi Hétszínvirág Óvoda, 2117 Isaszeg, Ma-
dách Imre utca 11. 

A beiratkozáshoz szükséges iratok: a gyermek személy-
azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány;  a gyer-
mek születési anyakönyvi kivonata; a szülő személyi azonosí-
tó és lakcímet igazoló hatósági igazolványa; védőnői igazolás, 
hogy a gyermek életvitelszerűen a bejelentett lakcímén lakik 
(védőnőktől kérhető a rendelési időpontjaikban); amennyi-
ben a gyermeknek bármilyen szakértői véleménye van fej-
lettségéről, képességeiről, a határozat vagy igazolás.

Isaszeg Város Önkormányzata

Beiratkozás az Álom-Vár 
Bölcsődébe

AZ MPE–OCM Álom-Vár Bölcsőde tisztelettel értesíti az isa-
szegi családokat, hogy a 2018/2019-es nevelési évre a be-
iratkozás április 23–25-én 8.00-tól 16.00 óráig lesz.

Helyszíne: Álom-ár Bölcsőde, Isaszeg, Kertész utca 7. 
A  felvételi kérelem a honlapról – Alomvar.hu – letölthető 
(Adminisztráció – Beiratkozás – Dokumentumok – Felvételi 
kérelem), illetve a helyszínen is kitölthető. 

A beiratkozással, a bölcsődei ellátással kapcsolatban fel-
merülő kérdéseikre e-mailben, telefonon és személyesen 
is választ, tájékoztatást kaphatnak az intézményvezetőnél: 
Véghné Vitáris Szilvia, telefon: 70/620-6586; e-mail: igaz-
gato@alomvar.hu.

Bölcsődénkről részletesebben honlapunkon olvashatnak.
Véghné Vitáris Szilvia bölcsődevezető
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A képviselő-testület március 21-i ülésein történt

A gyermek és felnőtt központi orvosi ügyelet biztosításá-
ra közbeszerzési eljárást folytatott le Gödöllő Város Önkor-
mányzata. Az eljárás eredményes volt, Gödöllő, Isaszeg, Sza-
da és Mogyoród települések számára 2018. április 1-jétől 
hároméves időtartamra az Országos Orvosi Ügyelet Non-
profit Kft. fogja biztosítani az ellátást. Isaszeg önkormány-
zatának a település lakosságszáma alapján – a jelenleg 
fizetendő 271 291 Ft/hó összeggel szemben – 250 167 
Ft/hó kiegészítő hozzájárulást kell fizetnie. 

Zárt ülésen döntött a képviselő-testület az Isaszeg Dísz-
polgára cím adományozásáról dr. tóthné Pacs vera volt 
polgármester asszony, valamint az Isaszegért cím ado-
mányozásáról az ötvenéves Csata táncegyüttes részé-
re. A  címek átadására az augusztus 20-i városi ünnepsé-
gen, illetve a várossá válás tizedik évfordulója alakalmából az 
augusz tus 10–12. között megrendezendő programsorozat 
keretében kerül sor.

A képviselő-testület felülvizsgálta a szociális étkezte-
tés, a nappali ellátást nyújtó Idősek Klubjában történő 
étkeztetés és intézményi ellátás, a házi segítségnyújtás 
óradíját, valamint a bölcsődei gondozási díjat. Azokat a 
2018. évben nem emeli.

A testület meghatározta a 2018. évi nyári szünidei 
gyermekfelügyelet részletszabályait, amelyekről az intéz-
ményeken keresztül már valamennyi szülő értesülhetett. 
A  gyermekfelügyeletet az Isaszegi Humánszolgáltató Köz-
pont szakmai irányítása mellett a Klapka György Általános Is-
kola és AMI-ban szervezik meg július 16-tól augusztus 10-ig, 
húsz munkanapon át. A felügyeletet a Klapka-iskola tanárai 
gyakornokok bevonásával látják el, a reggeli és délutáni fel-
ügyelet biztosításában egy-egy óra időtartamban részt vesz-
nek a humánszolgáltató központ munkatársai is. Az étkezést 
a TS Gasztro Kft. fogja biztosítani 613 Ft/nap/fő térítési díjért. 
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szá-
mára az étkeztetés ingyenes lesz. A nyári gyermekfelügyelet 
napidíja 500 Ft lesz. Ha egy családból kettőnél több gyer-
mek jelentkezik a gyermekfelügyeletre, a harmadik gyermek-
re már nem kell napidíjat fizetni. A napidíjból megszervezik a 
programokat. Ezek költségeit szükség szerint az önkormány-
zat kiegészíti. A jelentkezéssel egyidejűleg ötezer forint előle-
get, a teljes részvételi díjat június 30-ig kell befizetni. 

A jelentkezés már folyamatban van, és március 31-én zá-
rul. Ezt követően a testület áprilisi ülésén születhet döntés a 
gyermekfelügyelet biztosításáról, amennyiben a jelentkezett 
gyermeklétszám eléri a rendeletben korábban meghatáro-
zott húsz főt, és megtörténik a testület által már meghatáro-
zott előleg összegének befizetése.

A Gödöllői Rendőrkapitányság beszámolt a 2017. évi 
tevékenységéről. Tavaly 121 bűncselekmény történt a tele-
pülésen. Ezek 42 százaléka kiemelt vagyon elleni bűncselek-
mény (lopás, rablás, rongálás, orgazdaság, jármű önkényes 
elvétele) volt. A 2010–2017 közötti időszakban a legtöbb 
bűncselekmény a 2011. évre jutott. 

A testület egyöntetűen kérte a rendőri jelenlét fokozását 
a településen.

Beszámoltak elmúlt évi tevékenységükről a felnőtthá-
ziorvosok, a házi gyermekorvosok, a fogorvosi szolgálat 
orvosai és az Isaszegi Védőnői Szolgálat. A testület meg-
állapította, hogy valamennyien az ellátottak megelégedésére 
végzik tevékenységüket. Az önkormányzat által az idei esz-
tendőre, illetve a távolabbi jövőre is tervezett egészségügyi 
fejlesztések a színvonalas munka körülményeinek javításá-
hoz fognak hozzájárulni.

Megtárgyalta és elfogadta a testület az Isaszegi Hu-
mánszolgáltató Központ és az Aprók Falva Bölcsőde 
2017. évi szakmai tevékenységéről készült összeállítást. 
Külön cikkben olvasható Kissné Nemes Zsuzsanna, a közel-
múltban kinevezett intézményvezető bemutatkozása.

Az Emberséggel az Emberért Közhasznú Egyesület ál-
tal fenntartott és a településen 2010. óta működtetett Ta-
nyagondnoki Szolgálat munkáját ismerte meg a testület a 
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóból. A szolgálat 
csaknem hatvan fő külterületi lakos mindennapjait könnyíti 
meg. Szolgáltatásai kortól, nemtől, anyagi helyzettől függet-
lenül, térítésmentesen vehetők igénybe.

A Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egye-
sület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló sze-
rint harmincnyolc fős taglétszámuk folyamatosan emel-
kedő tendenciát mutat. Feladataikat egy gépjárművel, két 
robogóval, két kerékpárral és gyalogos járőrszolgálat kereté-
ben látják el. Kettőszáztizenegy esetről számoltak be, ebből 
három alkalommal került sor eltűnt személy sikeres felku-
tatására, hetvenhat esetben különböző segítségnyújtásra. 
Számtalan rendezvény biztosításában közreműködtek. Be-
számolójuk kivonata a jelen lapszámban, külön cikkben ol-
vasható.

A Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló tör-
vényben maghatározott értékhatárok és a közbeszerzési 
törvény előírásai alapján az önkormányzat idei évre ter-
vezett közbeszerzései tervének elfogadására a következő 
tartalommal került sor: a Bartók Béla és a Kodály Zoltán ut-
ca aszfaltozása, csapadékvíz-elvezetés tervezése, kiépítése 
86 614 eFt; a Hunyadi utcai orvosi rendelő és egészségügyi 
központ megépítése nettó 156 142 eFt; a szentgyörgypusz-
tai iparterületek infrastrukturális fejlesztése nettó 157 960 
eFt nettó becsült értékkel. 

A Hunyadi utcai orvosi rendelő átalakítására és bőví-
tésére irányuló kiviteli terv készítésével az átalakítás, bőví-
tés építési engedélyezési terveit is készítő pécsi Széll Mű-
vek Kft.-t hatalmazta fel a testület, mintegy hét és fél millió 
forint tervezési díj ellenében.

A testület idén a következő civilszervezeteknek nyújt 
támogatást, mindösszesen 100–100 ezer Ft összegben 
(a  támogatottak az összeget az önkormányzattól átvállalt 
közművelődési feladatok megvalósításához kapcsolódóan 
használhatják fel; az átvállalt feladatok költségeinek na-

gyobb hányadát a támogatott civilszervezetek viselik): Isa-
szegi Szent Márton Lovas Hagyományőrző Egyesület, 
Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány, Együtt-
működés Isaszegért Egyesület, Isaszeg Népi Hagyomá-
nyaiért Alapítvány, Isaszegi Múzeumbarátok Köre, Moz-
dulj Velünk Egyesület.

A testület határozott a településen működő civilszerve-
zetek és a nyári szabadidős programok támogatására 
szóló pályázat kiírásáról. A pályázatok rövidített szövege a 

jelen lapszámban, teljes terjedelmében az Isaszeg.hu hon-
lapon olvasható. 

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

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

Polgármesteri Hivatal

Az Isaszegi Polgárőr Egyesület 2017. évi beszámolója

isaszeg város önkormányzatának képviselő-testülete a márciusi rendes ülésén elfogadta az isaszegi Polgárőr egye-
sület 2017. évi beszámolóját. a következőkben idézünk vojt vince elnök beszámolójából. a beszámoló teljes terje-
delmében olvasható isaszeg város hivatalos honlapján (isaszeg.hu).

Megtiszteltetés számomra, hogy a Polgárőrség Bűnmegelő-
zési és Önvédelmi Egyesület vezetőjeként beszámolhatok 
egyesületünk 2017. évi tevékenységéről.

Szervezetünk Isaszeg város teljes közigazgatási területén 
látja el alapfeladatait, szorosan együttműködve a rendőrség-
gel, az önkormányzattal, a lakossággal egyaránt a helyi köz-
rend, közbiztonság és bűnmegelőzés tekintetében, amely-
nek jogi hátterét a polgárőrségről szóló 2011. évi CLXV. 
törvény biztosítja. Feladatainak ellátásán túl közreműködik 
rendkívüli és/vagy veszélyhelyzetek, illetve ezen események 
esetleges következményeinek megelőzésében-elhárításá-
ban, a lakossági és önkormányzati vagyon, valamint a közös-
ségi életterek megóvásában, továbbá a helyi és a környező 
települések rendezvényeinek helyszínbiztosításában.

A szervezet taglétszáma folyamatos emelkedő tendenci-
át mutat, jelenleg 38 fő. Polgárőreink a szolgálatokat a 2012. 
évben vásárolt Lada Niva típusú gépjárművel látják el, továb-
bá rendelkezésükre áll két Piaggio Liberty 49 ccm robogó 
és két szolgálati kerékpár, amelyekhez néhány tagunk csat-
lakozott saját kerékpárokkal, valamint jelentős óraszámban 
zajlottak a gyalogos járőrszolgálatok is a városunk utcáin. […]

A 2017. évben polgárőreink összesen 2276 óra szolgála-
tot teljesítettek, ebből a rendőrséggel ellátott közös szolgálatok 
száma 459 óra volt. A gépkocsival szolgálatban megtett kilo-
méterek száma 8555. Három esetben eltűnt személy sikeres 
felkutatása, nyolc esetben jelzésadás, 76 esetben különböző 
segítségnyújtás, 124 egyéb intézkedés történt az év folyamán.

Az egyesület 2017. évi működéséhez nagymértékben 
hozzájárult Isaszeg Város Önkormányzata, illetve a Pest Me-
gyei Polgárőr Szövetség (pályázat útján elnyert) anyagi tá-
mogatása. Nagy segítséget jelentett az Országos Polgárőr 
Szövetségtől kapott szolgálati gépjárműre vonatkozó adó-
kedvezmény is. A támogatást nyújtó szervezetek felé az ösz-
szegek elszámolása időarányosan, a számviteli törvénynek 
megfelelően határidőre megtörtént. […]

Több esküvő zavartalan lebonyolításában segédkeztünk. 
Sajnos a temetések és a baleseti helyszínek zárásai, a for-

galomirányítások is sok órában voltak részesei életünknek. 
Ezenkívül nagy örömmel többször tettünk eleget – az Együtt-
működés Isaszegért Egyesület vezetőjének felkérésére – a 
Katonapallag rendbetételére.

Mint a felsorolásokból kitűnik, több alkalommal került sor 
a környező településeken való szolgálat teljesítésére, hozzá-
járulva, illetve ezzel segítve más polgárőr-egyesületek mun-
káját, de rendszeresen adunk szolgálatot a Hungaroring ren-
dezvényeinek biztosításában is.

Fontos megemlíteni, hogy már a második tavasz, nyár, 
ősz telik el a kerékpáros és gyalogos járőrszolgálat elindítása 
óta, amely igen nagy sikert aratott a lakosság köreiben. 

Az ősz folyamán a Hadak Útja Lovas Egyesület tagjai ré-
vén a lovas polgárőrszolgálat is bekapcsolódott aktívan a 
munkába. Lovas polgárőreink létszáma jelenleg tizennyolc fő 
(négy felnőtt és tizennégy ifjú polgárőr. A lakosság körében 
nagy tetszést aratott megalakulásuk.

Az egyesület munkásságáról a tavalyi év folyamán több 
publikáció jelent meg mind a Pest Megyei, mind pedig az 
Országos Polgárőr Szövetség honlapján. 

Véleményem szerint az egyesület eredményes és sikeres 
évet zárt. Tagjai a tevékenységüket az elmúlt időszakban a 
hatályos jogszabályoknak megfelelően, azokat betartva, ön-
zetlenül és becsületesen végezték el, illetve igyekeznek vé-
gezni a jövőben is. 

Folyamatos az együttműködés több civilszervezettel, de 
minél szélesebb körben keressük a további együttműködé-
sek lehetőségét. Terveink közt szerepel az eszközparkunk 
fejlesztése, tagjaink folyamatos gyakorlati és elméleti kép-
zése. Ennek eredményeképpen tevékenységüket az egyre 
növekvő elvárásoknak és igényeknek megfelelően lesznek 
képesek végezni, várhatóan mindannyiunk legnagyobb meg-
elégedésére.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Isaszeg Város 
Önkormányzatának a támogatásáért és a közreműködésért, 
amellyel hozzájárult a Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvé-
delmi Egyesület egész éves működéséhez.
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Ûj vezető az Isaszegi Humánszolgáltató Központ élén

isaszeg város önkormányzatának képviselő-testülete a januári soros ülésén 
a intézményvezetői pályáztatási eljárás lezárása után kinevezte az isaszegi 
Humánszolgáltató központ élére kissné Nemes zsuzsannát. kérésünkre az 
intézményvezető asszony beszélt magáról, munkájáról, céljairól.

Tanulmányaim során átfogó ismerete-
ket szereztem mint szociálpedagógus, 
család-, gyermek-, és ifjúságvédelem 
specializáción szociális szakvizsgát is 

tettem. Jelenleg is készen állok arra, 
hogy továbbképezzem magam. 

Több mint tízéves tapasztalattal 
rendelkezem, és nagy gyakorlatra tet-
tem szert szociális területen. Egy évet 
töltöttem el családgondozóként csa-
ládsegítő szolgálatnál, és több mint 
nyolc évig dolgoztam gyermekjóléti 
szolgálatnál, szintén mint családgon-
dozó. 

Szakmai vezetői tapasztalataimat 
a járásnál szereztem, kistérségi társu-
lás keretében tizenegy település csa-
lád- és gyermekjóléti szolgálat szak-
mai munkáját koordináltam. 2016. 
november 1-je óta dolgozom az Isa-
szegi Humánszolgáltató Központban a 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál 
fél-fél állásban szakmai vezetőként és 
családsegítőként, majd most intéz-
ményvezetőként. 

Ittlétem óta szoros és jó kapcso-
latot alakítottam ki az isaszegi társin-
tézményekkel, együttműködve dolgo-
zunk.

Szeretek felnőttekkel, gyermekek-
kel és családjukkal foglalkozni, szem 
előtt tartva a minőségi klienskapcsola-
tot. Munkatársaim kitartó, lelkiismere-
tes, segítőkész, empatikus embernek 
ismertek meg. Jól tudok kollégáim-
mal teamben dolgozni. Célom, hogy 
továbbfejlesszem tudásomat, készsé-
geimet.

Pályázati kiírás civilszervezetek támogatására

Isaszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet Isaszeg köz-
igazgatási területén működő civilszervezetek 2018. évi pénz-
ügyi támogatására.

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civilszervezetek 
társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. 

A pályázat célja: Isaszegen, országhatáron belül, illetve 
országhatáron túl megrendezendő olyan programok, esemé-
nyek, rendezvénysorozatok megszervezéséhez, lebonyolítá-
sához szorosan kapcsolódó kiadások biztosítása, amelyek a 
város életéhez kapcsolódnak, azt változatosabbá teszik, és a 
civil közösségek megerősítését szolgálják, s amelyeken bár-
mely isaszegi lakos részt vehet. 

A pályázaton felosztható keret összege 900 000 Ft, ame-
lyet a képviselő-testület a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati 
rendeletében állapított meg.

A pályázók köre: azon isaszegi székhelyű civilszerveze-
tek (kivéve pártokat, munkaadói és munkavállalói érdekkép-
viseleti szerveket, biztosítóegyesületeket, közalapítványokat, 
kamarákat, köztestületeket), amelyeket a bíróság a pályázat 
kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és az 
alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket Isaszeg köz-
igazgatási területén ténylegesen folytatják.

A pályázat megtalálható az Isaszeg Önkormányzati Tájé-
koztatóban és az Isaszeg.hu honlapon. 

A pályázatok benyújtásának határideje 2018. április 27. 
A pályázat benyújtásának módja: a pályázati űrlapot a 

mellékletekkel együtt két példányban – egy eredeti és egy 
fénymásolat –, kézzel olvashatóan írt vagy nyomtatott formá-
ban az Isaszegi Polgármesteri Hivatal (2117 Isaszeg, Rákóczi 
utca 45.) címére kell eljuttatni postai úton. A borítékra kérjük 
ráírni: „Civil pályázat”.

A benyújtandó dokumentumok listájáról, a pályázat keze-
léséről és elbírálásáról, nyertes pályázat esetén a támogatási 
szerződés megkötéséről, a pályázaton nyert összeg elszá-
molásával kapcsolatos teendőkről bővebben az Isaszeg.hu 
oldalon találnak tájékoztatást. A pályázati űrlapok és mellék-
letei az említett weboldalról tölthetők le.

A pályázati kiírással, a sajtómegjelenéssel és az elnyert 
pályázat tartalmi beszámolójával kapcsolatban Hefler Cecília 
ad szívesen választ a 28/583-102-es telefonszámon vagy a 
hanak.cecilia@isaszeg.hu e-mail-címen. A pályázat pénzügyi 
elszámolásával kapcsolatban pedig Horváth Anita nyújt se-
gítséget a 28/583-117-es telefonszámon. 

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Pályázati kiírás nyári szabadidős 
programok támogatására

Isaszeg Város Önkormányzata pályá-
zatot hirdet kizárólag Isaszeg közigaz-
gatási területén működő intézmények, 
civilszervezetek (alapítványok, egyesü-
letek) számára, a 2018. évi nyári sza-
badidős programok támogatására

A pályázat célja: az isaszegi gyer-
mekek nyári szabadidejének Isasze-
gen, országhatáron belül és országha-
táron túli hasznos eltöltése.

A pályázaton felosztható keret ösz-
szege 2 500 000 Ft, amelyet a képvi-
selő-testület a 3/2018. (II. 21.) önkor-
mányzati rendeletében állapított meg.

A pályázók köre: Isaszeg közigaz-
gatási területén működő intézmények, 
azon isaszegi székhelyű civilszerve-
zetek (kivéve pártokat, munkaadói és 
munkavállalói érdekképviseleti szerve-
ket, biztosítóegyesületeket, közalapít-
ványokat, kamarákat, köztestületeket), 
amelyeket a bíróság a pályázat kiírása 
előtt legalább egy évvel nyilvántartásba 
vett, és az alapszabályuknak megfelelő 

tevékenységüket Isaszeg közigazgatási 
területén ténylegesen folytatják.

A pályázat megtalálható az Isaszeg 
Önkormányzati Tájékoztatóban és az 
Isaszeg.hu honlapon.

A pályázatok benyújtásának határ-
ideje 2018. április 27. 

A pályázat benyújtásának módja: 
a pályázati űrlapot a mellékletekkel 
együtt két példányban – egy erede-
ti és egy hitelesített másolat –, kézzel 
olvashatóan írt vagy nyomtatott formá-
ban az Isaszegi Polgármesteri Hivatal 
(2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.) cí-
mére kell eljuttatni postai úton. A bo-
rítékra kérjük ráírni: „Nyári szabadidős 
program pályázat”.

A benyújtandó dokumentumok 
listájáról, a pályázat kezeléséről és el-
bírálásáról, nyertes pályázat esetén a 
támogatási szerződés megkötéséről, a 
pályázaton nyert összeg elszámolásá-
val kapcsolatos teendőkről bővebben 
az Isaszeg.hu oldalon találnak tájékoz-

tatást. A pályázati űrlapok és mellékle-
tei az említett weboldalról tölthetők le.

A pályázati kiírással, a sajtómeg-
jelenéssel és az elnyert pályázat tar-
talmi beszámolójával kapcsolatban 
Hefler Cecília ad szívesen választ a 
28/583-102-es telefonszámon vagy 
a hanak.cecilia@isaszeg.hu e-mail-cí-
men. A pályázat pénzügyi elszámolá-
sával kapcsolatban pedig Horváth Ani-
ta nyújt segítséget a 28/583-117-es 
telefonszámon. 

Isaszeg Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete

Tánc, mozgás és élet a művészeti iskolában

A tánc nagyon sok szép élményben ré-
szesít bennünket. A Klapka György Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola társastánc tanszakán sok élmény-
nyel gazdagodtak a gyermekek az idei 
tanévben is.

Decemberben növendékeink sikere-
sen szerepeltek a Csömörön megrende-
zett szabadidős táncversenyen. Kovács 
Dzsenifer és Verhás Fruzsina aranyérem-
mel tértek haza „gyerek II duó” kategó-
riában. Februárban a művészeti iskola 
jótékonysági gálaműsorán, márciusban a 
„Barátunk a természet” városi vers-, pró-
zamondó és rajzverseny gálaműsorán 
vettünk részt. Március 4-én Csömörön a 
régiós bajnokságon Hidasi Gabriella első 
helyezést ért el. 

Ezúton köszönjük a növendékek és 
felkészítő tanáruk, Závodszky Rita Zsu-
zsanna munkáját, és gratulálunk nekik.

Ha kedvet érzel a tánchoz, van kitartá-
sod, és szeretnél egy jó csapat tagja lenni, 
szeretettel várunk téged is!

Hernyes Virág  
intézményvezető-helyettes 
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Elkészült  
a nyolcosztályos katolikus 
iskola látványterve

Almási Zsuzsanna, a Szent Erzsébet Katolikus Általános 
Iskola igazgatója mutatta be a Váci Egyházmegye által el-
készíttetett koncepciótervet a szülőknek. Az első ütemben 
négy alsó tagozatos osztályterem építése szerepel közpon-
ti aulával, valamint az alatta lévő szinten csoportszobák, 
illetve tornaszobák is rendelkezésükre állnak majd a kis-
diákoknak. A második ütemben kap helyet a tornaterem, 
valamint a felső tagozatos osztálytermek, szaktantermek, 
szertárak építése – mondta az iskola igazgatója, aki hozzá-
tette, hogy a jelenlegi iskolaépületben irodák és kiszolgáló-
helyiségek lesznek.

Dr. Csiba Tibor atya, kerületi esperes, isaszegi plébá-
nos az előzetes látványtervek bemutatása után, a tájékoz-
tató végén elmondta: hatalmas lehetőség a családoknak, 
hogy egy valóban huszonegyedik századi iskola épüljön 
Isaszegen. „Ehhez persze folyamatosan látnia kell az egy-
házmegyének, hogy az isaszegi családoknak igényük van 
arra, hogy újabb és újabb ütemek valósulhassanak meg. Az 
igényt eddig jól mutattuk meg, ennek is köszönhető, hogy 
elkészültek az előzetes látványtervek is a nyolcosztályos ka-
tolikus iskolához.”

Az előzetes látványtervek megtekinthetők lesznek a kö-
vetkező ismerkedős alkalmon is, amelyre szeretettel hívjuk 
a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket. 

Dr. Budaházi Árpád

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola (Isaszeg, Temp-
lom utca 72.) fontosabb eseményeinek időpontjai: 
•	 április	 7.	 (szombat),	 10.00–11.00	 –	 ismerkedős	 alka-

lom; 
•	 április	12–13.	 (csütörtök–péntek),	08.00–16.00	–	be

irat kozás; 
•	 április	14.	(szombat),	08.00–14.00	–	pótbeiratkozás.
További információk: Budaházi Árpád, telefonszám: 
30/454-9179; facebook.com/katolikusiskolaisaszegen.

A magyar parasport napja a Klapka-iskola alsó tagozatán

Az Országgyűlés 2017. december 12-én határozatba fog-
lalta, hogy minden évben február 22-én emlékezzünk meg 
a parasport hagyományairól és sikereiről, legyen ez a nap a 
magyar parasport napja. Ebből az alkalomból a Magyar Pa-
ralimpiai Bizottság együttműködésre, csatlakozásra kérte az 
oktatási intézményeket.

Iskolánkban fontosnak tartjuk, hogy a tanulóink érzelmi 
intelligenciáját, szociális kompetenciáját is fejlesszük. Az al-
sós korosztályt nyitottnak és fogékonynak tartjuk a másság 
elfogadására, de ehhez megismerés, megértés, azonosulás 
szükséges. Kiváló alkalom volt ez a nap arra, hogy a gyerekek 
közelebb kerüljenek a fogyatékkal élő emberekhez a spor-
ton, a játékon és az alkotáson keresztül.

A magyar parasport napját megelőző héten rajzversenyt 
hirdettünk, amelyre tanulóink csodálatos alkotásokat készí-
tettek hihetetlen érzékenységgel és változatos technikákkal. 
Az elkészült munkákból kiállítást rendeztünk.

Testnevelésórákon minden osztály megismerkedett né-
hány parasportággal, és kipróbálhattak olyan játékokat, ame-
lyeket korosztályuknak megfelelően alakítottunk át. Az osz-
tályok képviselői játékos, érzékenyítő sorversenyen mérték 
össze ügyességüket és gyorsaságukat, eközben megtapasz-
talhatták, hogy milyen nehézségekkel kell szembenézniük a 
fogyatékkal élő embereknek. 

Negyedikes tanulóink megnézték A lehetetlen határán 
című, öt magyar paralimpiai bajnokot bemutató film részle-
teit. A filmet követően elmondták, hogy milyen nagyra érté-
kelik a megismert sportolók akaraterejét és teljesítményét.

Záróprogramként Kalocsai Richárd fotóművész mutatta 
be a londoni paralimpián és egyéb sporteseményeken ké-
szült fotóit.

Úgy gondoljuk, diákjaink megértették, megérezték, hogy 
fogyatékkal is lehet teljes életet élni, megérintette őket a pa-
rasportolók példája, akik bebizonyították, hogy kitartással és 
akarattal nagy dolgok vihetők véghez.

Bathó Andrea, Hargitai Edit Éva tanítónők

Erdei iskola a jurtában?

A kérdés szokatlan. A válasz pedig 
meglepő: igen, erdei iskola a jurtában!

A napokban a Klapka György Ál-
talános Iskola és AMI alsó tagozatos 
tanulói részesülhettek ebben az él-
ményben.

A Gördülő Zöldítő program egy, az 
erdei iskolák, vasutak, erdei kilátók, a 
fenntartható vadgazdálkodás és túrá-
zás népszerűsítését célzó program. 
A  Földművelésügyi Minisztérium által 
támogatott kezdeményezés lényege, 
hogy a gyerekek interaktív feladatok, 
filmvetítés és játék segítségével az 
erdőkről, mezőkről, a vizekről meg-
szerzett tudásukat újabb ismeretekkel 
gyarapíthassák. Ebben kap szerepet a 
jurta is, amelynek belsejét lombok és 
állatbőrök borítják. A sátor körül egyedi 
faragással készített erdei és mezei ál-
latszobrok további élményekhez juttat-
hatják a tanulókat.

Az előírt feltételeknek – fedett hely 
a nyolc méter átmérőjű sátornak – 

csak a művelődési otthon nagyterme 
felelt meg. Így diákjaink ott vehettek 
részt egy ünnepélyes megnyitó után a 
szakértők által tartott előadáson, játé-
kos feladatokon. 

Az új rendhagyó helyszín, a más 
szemszögből való megközelítési mód 
eredményeképpen izgalmas, érdekes 

és tartalmas időt tölthettünk a jurtá-
ban.  Köszönjük a lehetőséget a KEVTA 
Alapítványnak, a szervező szülőknek, a 
művelődési ház vezetőjének, iskolánk 
dolgozóinak.

Horváthné Pataki Éva  
intézményvezető-helyettes, Klapka 

György Általános Iskola és AMI

Hirdetmény  
az általános iskolai 
beiratkozás rendjéről

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köz-
nevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: 
Nkt.) 50. § (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmé-
nyek névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) Em-
mi-rendelet 22. § (1)–(4) bekezdése alapján a Gödöllői 
Járási Hivatal a következők szerint határozza meg.

A 2018/2019. tanévre az általános iskolai beirat-
kozásra a következő időpontokban kerül sor: április 12. 
(csütörtök), 8.00–19.00 óra között; április 13. (péntek), 
8.00–18.00 között.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. 
napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt kö-
vető tanévben tankötelessé válik. A szülő köteles a tan-
köteles korba lépő (2011. augusztus 30-ig született) 
gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási 
helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy 
választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra való beiratkozáskor kö-
teles bemutatni: a gyermek személyazonosítására alkal-
mas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcím-
kártyáját), valamint az iskolába lépéshez szükséges fej-
lettség elérését tanúsító igazolást.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételé-
vel kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés 
ellen jogorvoslattal élhet.

A szülő az Nkt. 37. § (2)–(3) bekezdései alapján 
jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással 
nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételé-
től számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérel-
met a fenntartóhoz kell benyújtani.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasított 
döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés 
jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles 
gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola el-
ső évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles 
felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitel-
szerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői fel-
ügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő idő-
ben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki 
nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos 
gyermeke a fejlődést biztosító nevelésben-oktatásban 
vegyen részt, szabálysértést követ el.

Dr. Urbanics Gábor járási hivatalvezető



10 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XVII. évfolyam, 4. szám • 2018. április 11

Könyvtári szösszenetek

Reméljük, a tavaszi kerti munkák nem 
csökkentik az olvasási kedvet, és to-
vábbra is szívesen jönnek olvasóink 
kölcsönözni, tájékozódni. Folyamato-
san vásárolunk új dokumentumokat, 
gyarapítjuk állományunkat. 

A Magyar Eszperantó Szövetség 
39 könyvet adományozott intézmé-
nyünknek, amelyek már elérhetők 
olvasóink számára. Vannak köztük 
nyelvkönyvek, nyelvtani összefog-
lalók, szépirodalmi alkotások. Nagy 
segítség lehet ez azon olvasóink szá-
mára, akiknek a diplomájuk kézhez-
vételéhez már csak egy nyelvvizsga 
hiányzik. Az eszperantó nyelv nagyon 
gyorsan tanulható, logikus a nyelvta-
na, nincsenek benne rendhagyó sza-
bályok. Egy kis energiabefektetéssel 
akár hat hónap alatt megszerezhető 
a középfokú nyelvvizsga. Szerencsé-
re nagyon sok egyetemen elfogadják, 
de érdemes előtte tájékozódni a ta-
nulmányi irodákban. Ezen túl más 
előnyökkel is jár a megszerzett nyelv-
tudás, például utazásnál ingyenes 
szálláslehetőségeket vehetnek igény-
be az eszperantisták. Aki megbirkó-
zott az eszperantó nyelv tanulásával, 
már sokkal könnyebben kezd hozzá 
egy következő nyelv elsajátításához. 
Az érdeklődőknek szívesen segítünk 
a tájékozódásban.

Áprilisi programkosár
Április 13., péntek, 17.30: a Tóth Ár-
pád Nemzeti Társaskör programja. 
„Lélektől lélekig” –  Tóth Árpádra han-
golva. Az APS Stúdió (Budapest) fo-
tókiállítása. A Tóth Árpád-emlékérem 
ünnepélyes átadása egy, a városért 
évtizedek óta munkálkodó személyi-
ségnek. Közreműködik megzenésített 
Tóth Árpád versekkel a Gaudium Car-
minis kamarakórus és Schön György 
(gitáron).

Április 25., szerda, 14.00: Vendé-
günk Joó Katalin író, kutyakiképző, 
nemzetközi teljesítménybíró. Szere-
tettel várunk minden kedves érdeklő-
dőt, aki szeretne megismerkedni a ku-
tyatartás rejtelmeivel, az ember-kutya 
kapcsolat szépségeivel. Az írónő el-

hozza egyik kutyáját is, hogy a gyakor-
latban láthassuk, mi mindenre képes 
egy jól kiképzett vadászkutya.

Ünnepi nyitvatartások
Március 30-tól április 2-ig a húsvéti ün-
nepek alatt zárva lesz a könyvtár, nyitás 
április 3-án, kedden. Április 13-án 17 
óráig tart nyitva a könyvtár, 17.30-tól a 
Tóth Árpád Nemzeti Társaskör rendez-
vényére várjuk az érdeklődőket. Április 
30-tól május 1-jéig zárva tartunk, nyitás 
május 3-án, csütörtökön.

Könyvajánló
Szentgyörgyi Csilla
Turistakalauz-sorozat  
(Cartographia Kiadó)
Itt a tavasz, éled a természet, és a téli 
bezártság után valami megmozdul az 
emberben, hogy menni kell, beszívni 
a föld friss illatát, élvezni a nap simo-

gatását az arcunkon, gyönyörködni a 
bomló rügyekben, levelekben. De ho-
va menjünk, mit nézzünk meg? Ebben 
nyújt nagy segítséget a Cartographia 
Kiadó Turistakalauz-sorozata. A prakti-
kus, spirálkötéses füzetek egy-egy táj-
egység turistaútjait mutatják be, több-
nyire 1 : 40 000 méretarányban.

A részletes térképlapokon kívül 
megismerhetjük a tájegység földrajzi 
és történelmi vonatkozásait, a területen 
élő különleges állat- és növényfajokat, 
természeti képződményeket, közleke-
dési lehetőségeket. Rövid áttekintést 
kapunk a turistajelzések rendszeréről, a 
tájékozódásról. Több túraútvonal rész-
letes leírása segít megtervezni, hogy 
kiválasszuk az erőnlétünknek és az ér-
deklődésünknek megfelelő terepet.

A füzetek végén a területen talál-
ható településekről olvashatunk érde-
kességeket, megismerkedhetünk az 
épített környezet látnivalóival, és prak-
tikus információkat kapunk étkezés-
hez, szálláshoz és utazáshoz.

Ha gyalogtúra helyett kerékpárt 
választanánk, ezt sem kell találomra 
tennünk. A Figoria Kiadó Kerékpáros 
Útikalauzai hasonló módon adnak se-
gítséget a kerékpártúrák megtervezésé-
hez és a tájékozódáshoz, sőt a Tisza-tó, 
Hortobágy című kalauzban még vízi-
túra-lehetőségeket is találunk. Ha a 
kedv és az elszántság megvan, akkor 
a könyvtárból kikölcsönözhetők ezek 
a praktikus kalauzok, amelyek még a 
szemerkélő esőnek is ellenállnak. Azért 
a kulacsunk tartalma ne boruljon rá!

Ágoston Kata

XXI. városi vers-, prózamondó és rajzverseny

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la idén 21. alkalommal rendezte meg a városi vers-, próza-
mondó és rajzversenyét Isaszeg Város Önkormányzata és a 
Dunakeszi Tankerületi Központ anyagi támogatásával.

Ebben az évben versenyünk Barátunk a természet cím-
mel lett meghirdetve, ahol a gyerekek a szívükhöz közel álló 
a természettel, állatokkal és növényekkel kapcsolatban ké-
szíthettek rajzokat, plasztikákat, és a versmondók is ebben a 
témában választhattak verseket.

595 képzős pályamunka érkezett be, ebből 570 rajz és 
25 plasztika, ezekből a zsűri öt életkori kategóriában 21 díjat 
és 7 különdíjat osztott ki.

A rajzok tükrözték azt a sokféle látásmódot és élményt, 
amelyet a gyerekek tágabb és szűkebb környezetükben, a 
természetben megélnek, megtapasztalnak. Sokan kedvenc 
állataikat és növényeiket rajzolták, mások pedig magukat áb-
rázolták a természetben.

Versmondással 134 gyermek készült, színvonalas elő-
adásukkal megörvendeztették a zsűrit. Itt öt kategóriában 21 
díjat és 8 különdíjat kaptak a résztvevők.

A március 2-ai gálaműsorban az első helyezettek mond-
hatták el verseiket. A legjobbakat oklevéllel, könyvvel és rajz-
eszközökkel jutalmaztuk. A képzőművészeti alkotások díjait 
pedig Sz. Jánosi Erzsébet az egyéni felajánlásával egészítette 
ki. A műsort a táncos és zenei produkciók színesítették a 
nézőközönség nagy megelégedésére. Úgy gondolom, hogy 
a gyerekek arcán felvillanó öröm, megilletődöttség és mo-
soly valamennyi zsűritagnak és szervezőnek melengetően jó 
érzést okozott.

Helyezéstől függetlenül gratulálunk minden résztvevő-
nek, és arra biztatjuk a város valamennyi tanulóját és óvodá-
sát, hogy jövőre is tartsanak velünk.

Köszönetet mondunk a gála lebonyolításában nyújtott 
segítségért a Dózsa György Művelődési Otthon munkatársai-
nak, továbbá a következő helyi vállalkozásoknak: Piri–Gusz-
ti Virágüzlet; PiCi Shop Számítástechnika; Süni óra-ajándék; 
Vizson Kft. Zsűritagjaink voltak: Ágoston Katalin, Buzogány 
Márta, Sindely Julianna, Koháry Orsolya, Sz. Jánosi Erzsébet.

A versmondók nyertesei
Óvodások: I. Molnár Marcell – Hétszínvirág Óvoda; II. Kun 
Ferenc – Hétszínvirág Óvoda; II. Malcsiner Erik – Hétszínvi-
rág Óvoda; III. Patkó Dorottya – Gábor Dénes Óvoda; III. Ku-
pás Liliána – Bóbita Óvoda.

1–2. osztály: I. Csizmadia Katalin – Damjanich-iskola; 
I. Király Nóra Gréta – Szent Erzsébet Katolikus Iskola; II. Lá-
donyi Lili – Klapka-iskola; II. Pelles Zsófia – Szent Erzsébet 
Katolikus Iskola; III. Pakuts Kincső – Klapka-iskola; III. Malcsi-
ner Dániel Ádám – Damjanich-iskola.

3–4. osztály: I. Sereglei Liza Natália – Damjanich-isko-
la; I. Hámori Ádám – Gábor Dénes-iskola; II. Kundra Dorka 
Magdaléna – Gábor Dénes-iskola; III. Kisréti Áron – Klap-
ka-iskola.

5–6. osztály: I. Popovics Pálma – Klapka-iskola; II. Bajkó 
Rebeka – Klapka-iskola; III. Bereczki Norbert – Klapka-iskola; 
III. Sereglei Lola Borbála – Damjanich-iskola.

7–8. osztály: I. Molnár Panna – Klapka-iskola; III. Sós Ba-
lázs – Klapka-iskola.

Különdíj: Bajkó Pál – Hétszínvirág Óvoda; Rödönyi And-
rás Zoltán – Hétszínvirág Óvoda; Weis Viktória – Hétszínvi-
rág Óvoda; Pallagi Lotti – Gábor Dénes-iskola; Molnár Eme-
se – Klapka-iskola; Király Fanni – Klapka-iskola; Nagy Fanni 
– Klapka-iskola; Forrai Lilien – Damjanich-iskola.

A rajzverseny nyertesei
Óvodások: I. Eto Rózsa – Bóbita Óvoda; I. Pallagi Lilla – Hét-
színvirág Óvoda; II. Molnár Vanessza – Hétszínvirág Óvoda; 
II. Vas Virág – Hétszínvirág Óvoda; III. Madarász Enikő – Bó-
bita Óvoda.

1–2. osztály: I. Déri Csanád – Szent Erzsébet Katolikus 
Iskola; II. Molnár Emese –Klapka-iskola; III. Szabó Márton – 
Klapka-iskola.

3–4. osztály: I. Gódor Petra – Damjanich-iskola; II. Vá-
nya István – Klapka-iskola; III. Szekeres Roland – Gábor Dé-
nes-iskola; III. Reha Jázmin – Damjanich-iskola.

5–6. osztály: I. Jakab Katrin Mirjam – Damjanich-iskola; 
I. Forrai Lilien – Gábor Dénes-iskola; II. Molnár Ábrahám 
– Klapka-iskola; III. Győrfi Eszter Veronika – Klapka-iskola; 
III. Urbán Mia – Gábor Dénes-iskola.

7–8. osztály: I. Nagy Liliána – Klapka-iskola; I. Horváth 
Boglárka – Klapka-iskola; II. Miklós Luca – Klapka-iskola; 
III. Varsányi Olivér – Klapka-iskola.

Különdíj: Kezes-Lábas Művészeti Műhely – Bóbita Óvo-
da; Zölde Alfonz – Klapka-iskola; Budaházi Botond – Szent 
Erzsébet Katolikus Iskola; Süle Csaba – Gábor Dénes-iskola; 
Kunhegyi Ákos – Klapka-iskola; Vidák Ádám – Damjanich-is-
kola; Kertész Kiara Ráhel – Klapka-iskola.

Hernyes Virág intézményvezető-helyettes
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orvosi készenléti ellátás, egészségügyi információk
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját háziorvosuk 
áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 óra között, pénteken 
1130–1800 óra között készenléti szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátásá-
ra, amely az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 28/582-831, 30/831-1887
Kedden dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
Szerdán dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288
Csütörtökön dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., tel.: 28/582-830; 20/928-3987
Pénteki készenléti beosztások áprilisban és májusban
április 6.: dr. Eszlári Egon; április 13.: dr. Tordai Gábor;  
április 20.: dr. Mészáros Zsolt; április 27.: dr. Kürti József;  
május 4.: dr. Eszlári Egon; május 11.: dr. Tordai Gábor;  
május 18.: dr. Mészáros Zsolt; május 25.: dr. Kürti József
Központi orvosi ügyelet: Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 
70/370-3104. Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig,  
hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában

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

Támogassa adójának egy százalékával

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

Isaszegi Sportegyesület 19831387-1-13
„100 éves iskola” Alapítvány 18708088-1-13 
Együttműködés Isaszegért Egyesület 18701115-1-13
Gyermekekért Oktatási-Nevelési Alapítvány  
 18670505-1-13 
Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány 
 18713611-1-13 
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

Nyári karbantartási szünet az isaszegi óvodákban

•	 Isaszegi	Hétszínvirág	Óvoda	(Madách	u.	11.)	–	karbantartási	szünet:	június	18.	–	július	13.	(első	nevelési	nap:	július	16.).	
•	 Isaszegi	Bóbita	Óvoda	(Vadász	u.	2.)	–	karbantartási	szünet:	július	16.	–	augusztus	10.	(első	nevelési	nap:	augusztus	13.).	
•	 Aprók	Falva	Bölcsőde	(Móricz	Zs.	u.	14.)	–	karbantartási	szünet:	július	18.	–	augusztus	10.	(első	nevelési	nap:	augusz-

tus 13.).
Polgármesteri hivatal
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A Dózsa György művelődési otthon és Isaszegi múzeumi 
Kiállítóhely programjai

április
3., kedd, 18.00–21.00:  A Pest megye 6. számú országgyűlési egyéni 

választókerület Értünk Értetek színeiben induló képviselőjelöltje be-
mutatkozó lakossági fórumot tart.

5., csütörtök:  Isaszegi történelmi napok. 30. tavaszi emlékhadjárat.
 11.00:  1849 méteres emlékfutás iskolásoknak a Szent Márton-kúttól 

a Szoborhegyig
 18.00:  Emlékest a Szabadságtörekvések Emléktemplomában. Be-

szédet mond Szendrő Dénes helytörténész. Közreműködők: Berle 
Sanford Rosenberg és barátai, Szent Kinga kórus, Gaudium Carminis 
női kamarakórus.

 19.00:  Fáklyás felvonulás indul a Szoborhegyre. A Görgey Ar-
túr-dombormű koszorúzása. Beszédet mond: Szendrő Dénes hely-
történész. Közreműködők: gyergyóditrói táncegyüttes, Csata tánc-
együttes, Csatangoló tánccsoport.

6., péntek:  Isaszegi történelmi napok. 30. tavaszi emlékhadjárat. 
10.00: Korszaki hagyományőrzők és a katonai huszártábor be-
mutatása a sportcsarnok mögötti területen. Koszorúzások: 10.00: 
kőkereszt; 11.00: Képesfa; 11.30: Katonapallag; 11.30: szlovák ká-
polna; 13.00: Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely; 13.00: sportcsarnok; 
14.00: városháza; 16.00: honvédszobor. Városháza: 14.00: Emléke-
zés, koszorúzás; 14.15: Hagyományőrző díszfelvonulás indul a NAV 
Pénzügyőr Zenekar felvezetésével a városházától a Szoborhegyig. 
A Szoborhegy alatt: 12.00–18.00: Kirakodóvásár. Furfangos csuda-
világ. Vidám szórakozás hetven játékkal az egész családnak. Mé-
zeskalács huszárok. A piros, a fehér és a zöld gólyalábas vitézek, 
a kapitány meg a dobos. Masírozás, nóta, toborzás, katonás játék, 
vagyis igen „kemény” kiképzés a mézeskalács újoncoknak, a gye-
rekeknek. 

 13.00:  Zoknicsata
 13.30:  A kőleves. A Csillangó Meseműhely mesejátéka. 
 15.00:  Csatatér: a Hadak Útja Lovas Sportegyesület közös produk-

ciója a Nemzeti Lovas Színházzal és a Csata táncegyüttes táncosaival. 
Isaszegi emlékcsata. Katonai díszszemle és csataimitáció több száz 
lovas, gyalogos és népi hagyományőrző részvételével.

 16.30:  Cimbaliband-koncert
 Művelődési otthon, 21.00:  Kárpátia-koncert. Jegyek kaphatók 

a művelődési otthonban. Jegyár elővételben 2700 Ft, aznap 3000 Ft 
(20 órakor előzenekar: Pannónikum).

7., szombat, múzeum, 16.00:  Görgey Artúr mint hadvezér. Ismeret-
terjesztő előadás. Előadó: dr. Hermann Róbert hadtörténész.

 Művelődési otthon, 18.00:  Táncház
11., szerda,14.00:  A költészet napja. Megemlékezés a Tóth Árpád-em-

léktáblánál.
13., péntek, 17.00:  F. Dobi Ágnes festőművész Megközelítések című 

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

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

14., szombat, 15.00–17.00:  Én táncolnék veled… Örömtánc, társas-
tánc.

 21.00:  Retro Dreams Party. Vendég: Happy Gang. Jegyár elővételben 
1700 Ft, a helyszínen 2000 Ft.

19., csütörtök, 18.00–19.30:  RTL KLUB – X-faktor. Meghallgatás.
20., péntek, 10.00:  Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének közgyűlése
21., szombat, 19.00:  Pisti a vérzivatarban. A gödöllői Club Színház, 

isaszegi Lecsó csoport előadása.
26., csütörtök, 19.00:  Az Égő Szívvel Magyarország Ébredéséért Ala-

pítvány előadása
30., hétfő:  Májfaállítás

Május
5., szombat, 19.00:  Anconai csodák. A Turai Komédiások előadása. 

Jegyár elővételben 1400 Ft, a helyszínen 1700 Ft.
6., vasárnap, 16.00:  Anyák napja. A Csata táncegyüttes anyák napi 

műsora.
11., péntek:  Kiállításmegnyitó
12., szombat, 15.00–17.00:  Én táncolnék veled… Örömtánc, társas-

tánc.
18.00:  Táncház
19., szombat, múzeum:  a múzeumok világnapjához kapcsolódóan 

Juhász Vilmos isaszegi régészeti témájú előadása
26., szombat, 14.00:  Májfadöntés a Csata táncegyüttes, a Csatangoló 

tánccsoport, a Csattanó tánccsoport és vendégegyüttesek fellépésével

Csoportjaink fellépései: 
április 28., szombat:  a Gaudium Carminis női kamarakórus a Bartók 

Zeneházban Holló Máté két kórusművét énekeli Tóth Árpád versére.
május 8., kedd:  Az AGKRTE közgyűlése Gödöllőn
május 12., szombat:  Galga menti óvodások XXV. gyermektánc-talál-

kozója Boldogon
május 20., vasárnap:  A Csata táncegyüttes fellépése a skanzenben

tanfolyaMok a Művelődési otthonban: 
Minden kedden 19 órakor  táncházas táncok oktatása kezdőknek 

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

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

szombatonként 9.00–12.00:  tajcsiworkshop. A foglalkozás vezető-
je: Tóth Roland. Érdeklődni a 20/450-9363-as telefonszámon lehet.

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

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

születések
Demeter Vivien, Fazekas Zsolt, Mezei Laura Anasztázia,  
Mezei Roxána Irina, Horváth Benjamin Bence,  
Vajda Vanessza Natália, Urbán Léna, Madarász Zsolt,  
Bucsányi Noel, Halász-Völgyi Dávid

házasságkötések
Ajtai Adrienn és Buzás Péter

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

halálesetek
Magyari Béla (95 éves)
Horváth Istvánné Tarjáni Ilona (60 éves)
Szenczi Istvánné Bodnár Mária (93 éves)
Palásthy László (63 éves)
Schleer Györgyné Farkas Mária (82 éves)
Vilányi Lajos (78 éves)
Kiss Józsefné Kovács Mária (65 éves)
Oláh Imréné Szekeres Julianna (86 éves)
Juhász Istvánné Szaniszló Mária (63 éves)
Kópor István (81 éves)
Hajdú Jakabné Balog Margit (88 éves)
Sári Jánosné Bátori Erzsébet (81 éves)
Tóth Ákos Ferenc (71 éves)
Skribek József (87 éves)
Varga Mihályné Erki Margit (85 éves)
Horváth Józsefné Fekete Anna (82 éves)
Molnár Mihály (83 éves)

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Fontos információk,  
elérhetőségek

Isaszegi Polgármesteri Hivatal 
Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat telefonszáma: 28/583-100.  
E-mail: hivatal@isaszeg.hu
A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati rendje: Hétfőn 800–1200  
és 1300–1800, kedden 800–1200 és 1300–1600, szerdán 800–1200 és 1300–1600, 
csütörtökön 800–1200 és 13.00–1600, pénteken 800–1200 óra között
A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfőn 1300–1600, 
szerdán 800–1200 és 1300–1600, pénteken 800–1200 óra között
Isaszegi rendőrőrs  
0–24 óra között hívható telefonszáma: 70/387-2693
Közterület-felügyelet 
(munkaidôben hívható) telefonszáma: 70/315-2314, 70/198-6929
Isaszegi polgárőrség 70/328-4970
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 
Madách I. u. 14., telefon: 28/582-712 (munkaidőben);  
e-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu
mezôôrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302
Gyepmester, állati tetemek elszállítása: Hercig József, 20/964-3025
Isaszegi Önkéntes tűzoltóegye sület 
0–24 óra között hívható központi segélyhívószáma: 70/601-9105
Pest megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal  
Foglalkoztatási osztály 
2100 Gödöllő, Szilhát u. 53. Tel.: 28/410-175, 28/410-297. 
Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala 
2101 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514-305, 28/514-315.  
Fax: 28/514-306. Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 8.00–15.30,  
pénteken 8.00–11.30 között
temetkezés Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 30/964-7032
temetőgondnok Ecseri Pál, 30/305-8962, ecseriko@freemail.hu

SzolGáltAtóK ElÉrHEtőSÉGEI
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés 
munkaidőben a 28/520-873-as vagy a 20/329-9347-es, illetve az éjjel-nap-
pal hívható 80/625-726-os telefonszámon, valamint a kozvilagitas@el-
muszolg.hu e-mail-címen és a www.elmuszolg.hu weboldalon történhet
ElmŰ 
Hibabejelentés: 80/38-39-40; www.elmuszolg.hu
Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel kapcso-
latban vezetékes telefonról: 40/38-38-38; mobiltelefonról: 20/978-5611, 
30/978-5611 vagy 70/978-5611
Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938; mobiltelefon-
ról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.  
Rákóczi u. 18., tel.: 28/494-517
Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban: 30/378-9971
Főgáz www.fogaz.hu; telefonos ügyfélszolgálat: 06-40/474 474. 
Mérőállás bejelentése online a www.fogaz.hu/ugyfelszolgalat címen, veze-
tékes telefonról a 06-80/40-55-40-es, mobiltelefonról a 06-1/237-7777-es 
telefonszámon

Kiss & Kurunczi Ügyvédi Iroda
dr. Kurunczi Adrienn ügyvéd

Elérhet ség: +36 70 204 6 204

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

Szerz dések (adásvételi, ajándékozási stb.), végrendelet

köszönetnyilvánítások
Köszönetet mondok mindazoknak, akik szeretett feleségem, Ilonkám 
temetésén részt vettek, utolsó földi útján elkísérték, sírjára koszorút és 
virágot helyeztek, bánatunkban részvéttel osztoztak. Férje, István

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik férjem, Palás thy 
László temetésén megtiszteltek jelenlétükkel, és mélységes fájdal-
munkban osztoztak. Felesége
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Aszód, Galgahévíz, Hévízgyörk, 
Jászberény, Jászfényszaru, Isaszeg, 
Iklad, Bag, Dány, Pusztamonostor, 

Tura,  Zsámbok	  
	  

	   	  

	   keressük	  új	  kollégáinkat	  	  

pozícióba
3 műszakos munkarendbe 

A környék egyik órabérével várjuk 

A döntés az ÖN kezében! 

+36 30/309-2881 

E g y 	   ú j , 	   M U N K A 	  

!	  
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Amerre az  
Isaszegiek  
jártak

Készíts képet Magyarország tájairól, természeti kincseiről, városairól, látnivalói-
ról, amerre jártál, és amit érdemesnek tartasz arra, hogy felkeltsd Isaszeg lakóinak az 
érdeklődését, vagy csak felhívd rá a figyelmet. A legjobban sikerült pályamunkákból áll 
össze az 2019-es isaszegi falinaptár, amely ötletet adhat egy családi kiruccanás vagy 
akár egy baráti társaság túraterveihez. 

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

Beküldési határidő: 2018. október 1.
A képeket legalább 2400 × 3200 pixel felbontásban, eredeti (nem a Facebook-

ról vagy internetről letöltött) verzióban a fotopalyazat@isaszeg.hu e-mail-címre 
várjuk.

A beérkezett pályamunkákat a szerkesztői bizottság bírálja és rangsorolja. A pályá-
zattal kapcsolatban felmerült kérdéseket a jelzett e-mail-címen megválaszoljuk.

Fotópályázat Isaszegieknek Magyarországról


