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Óriási siker! Újabb nyertes pályázatok!
Isaszegi Bóbita Óvoda – PM Óvodafejlesztés 2017/51 – 147 547 409 Ft
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda – BMÖFTE/2-8/2018 – 30 millió Ft

A pályázatokról bővebben a következő lapszámban tájékoztatjuk olvasóinkat.

A képviselő-testület április 18-i ülésein történt
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllői
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolt a 2017. évi tevékenységéről, a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről.
A hivatásos tűzoltó-parancsnokság működési területe
huszonhat településre terjed ki. Az elmúlt évben többek között 626 beavatkozást igénylő esemény – 520 tűzeset, 393
műszaki mentés, 5 szén-monoxid-érzékelés – volt. A szervezet célkitűzései között megjelenik a preventív tűzvédelmi
munkavégzés, a lakosság megfelelő tájékoztatása a várható
veszélyeket illetően: a vegetációs területek tavaszi tüzei, nyár
elején az aratási tüzek, ősszel a borkészítéssel összefüggésben keletkező mustgáz okozta mérgezési veszélyek, télen az
időjárási és útviszonyokból, a fűtésből eredő veszélyhelyzetek megismertetése, megelőzése. A szervezet gépjárműállománya újszerű, megfelelő állapotú.
Háromoldalú megállapodás megkötésére került sor az
önkormányzat, a sportegyesület és a Rigac Kés- és Fejszehajító Egyesület között. Az egyesület a sportpálya kijelölt
területén dobócélok kihelyezésére, tárolására és sporttevékenység végzésére kapott lehetőséget ingyenesen, határozatlan időtartamra.
A városfejlesztési, környezetvédelmi és közbiztonsági
bizottság tagjává választotta a testület Béres Ádámot, aki
a település szentgyörgypusztai részén működő Kokilla Prec
Kft. családi vállalkozásban tevékenykedik. Lokálpatrióta kötődésű, vállalkozási területen többéves gyakorlati tapasztalatra
tett szert, mindezzel hozzájárulhat a város fejlesztési irányainak kimunkálásához.
Az önkormányzat 2018. január 1. napjával csatlakozott
az úgynevezett ASP-rendszerhez. A központilag kifejlesztett
és a csatlakozó önkormányzatok rendelkezésére bocsátott,
többek között gazdálkodási, adó-, iratkezelő, hagyatéki, ipari-kereskedelmi szakrendszereket használják a hivatal munkatársai. Az itt elektronikusan kezelt információk átadásával
kapcsolatos szabályzatot a képviselő-testület jóváhagyta.
A képviselő-testület módosította, majd elfogadta a 2017.
évi gazdálkodás helyzetéről szóló beszámolót, megalkotta a zárszámadási rendeletet.
Megalkotta a képviselő-testület a temető fenntartásáról szóló 8/2018. (IV. 18.) önkormányzati rendeletet,
amely 2018. április 18. napjától hatályos. A temető üzemeltetéséről az Isaszegi Római Katolikus Egyházközség mint
tulajdonos, valamint az önkormányzat és a Fény és Alkony
Kft. kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretei között gondoskodik. Az egyház vezeti a nyilvántartó könyveket, kije-

löli a temetési helyeket, gondoskodik a temető rendjének
betartásáról és fenntartásáról, valamint az ügyfélfogadásról.
A temetőszabályzat megalkotása és közzététele a rendelet
szerint az egyház feladata.
A Fény és Alkony Kft. biztosítja többek között a ravatalozónak és berendezéseinek, a temető egyéb, közcélú létesítményeinek karbantartását és működtetését. Gondoskodik
az elhunytak átvételéről, összehangolja a temetői létesítmények, különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos
szolgáltatói tevékenységeket, a temetés, az urnaelhelyezés
zökkenőmentes lefolytatását.
Az önkormányzat a temető területén gondoskodik a
hulladék összegyűjtéséről és elszállíttatásáról.
A testület elfogadta az Isaszegi Városgazda Nonprofit
Kft. 2017. évi mérlegbeszámolóját, a 2017. évi üzleti tervéről szóló beszámolót. Elfogadta a 2018. évi üzleti tervét.
A társaság adózott eredménye 1349 eFt, amelyet az alapító-tulajdonos önkormányzat a társaság eredménytartalékába helyezett. 2018. évre a tervezett bevétel 26 335 eFt,
a tervezett ráfordítás 23 735 eFt, a tervezett eredmény
2600 eFt.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről
és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet előírásai
alapján az önkormányzatnak és hét intézményének a vezetői, valamint a szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke
megtette vezetői nyilatkozatát a belső kontrollrendszer
és a belső ellenőrzés megfelelő működtetése tekintetében.
A testület tudomásul vette a nyilatkozatokban foglaltakat.
A Hunyadi utca 17. szám alatti orvosi rendelő átalakításának, bővítésének előkészítéseként döntött a testület
azokról a személyekről, vállalkozásokról, akiktől-amelyektől ajánlatot kíván kérni a közbeszerzési szakértői, a
projektmenedzseri, a műszaki ellenőri, valamint a tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátására.
A képviselő-testület részt kíván venni az önkormányzati tulajdonú utak szilárd burkolattal való kiépítésére, felújítására, korszerűsítésére kiírt pályázaton a Báthory utca,
a Május 1. utca Dózsa György utca és Béke tér közötti
szakaszának, valamint a Belsőmajori utca Ady Endre utca és Táncsics Mihály utca közötti szakaszának szilárd
burkolattal való ellátására és csapadékvíz elvezetésére
150 millió Ft támogatási összegre benyújtandó pályázattal. Egyidejűleg biztosította a szükséges saját forrást
43 928 512 Ft összegben. A megkeresett három ajánlatadó
közül kiválasztotta a legkedvezőbb ajánlatot adó Tempo
Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t a pályázat ki-
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írásnak megfelelő megírására, összeállítására, mindös�szesen 5 486 400 Ft összeg ellenében.
Isaszeg Város Önkormányzata – Gödöllő, Szada és
Pécel települések önkormányzatai mellett – a Pest Megyei Önkormányzattal konzorciumi megállapodást köt a
Rákos-patak Pest megyei szakaszának revitalizációja tárgyában. A megállapodás eltérő fejlesztési koncepciókat tartalmaz a területek adottságainak függvényében. Isaszegen
a patak medrének tisztítása, szabályozása történik meg
az ilkamajori gáttól a 3103-as számú út alatti átereszig.
A patak partján lévő önkormányzati ingatlanokon a Tőzeg-telep déli területén madármegfigyelő magasles és
a patak helyi élővilágát bemutató tanösvény létesül. Az
önkormányzat kötelezettsége kizárólag a patakmeder szabályozására korábban készíttetett terv aktualizálása és engedélyezése saját pénzügyi forrásból. A többi fejlesztés a konzorcium által benyújtott pályázat forrásaiból valósul meg.
A polgármesteri hivatal elavult ablakainak cseréjére
beszerzési eljárást folytatott le a hivatal. A pályázat nyertese
Ragács János egyéni vállalkozó, aki tizenhét ablak cseréjét végzi el 5 933 700 Ft összegben.
Az önkormányzat megvásárolja az öregtemplom
szomszédságában álló, Marcsányi utca 6. szám alatti ingatlant 10  millió forintos vételárért. Az önkormányzat évek
óta szeretné megszerezni a település jelképeként is ismert
öregtemplomot eltakaró, a temető környezetének fejlesztése, rendezése szempontjából stratégiai helyen lévő épület
tulajdonjogát. A tulajdonostársakkal az adásvételt illető polgármesteri egyeztetések a közelmúltban eredményre vezettek.
Az önkormányzat a kialakítás alatt álló szentgyörgypusztai ipari park területén átjárási szolgalmi jogot biztosít a
területen jelenleg is tevékenykedő két vállalkozás számára az
ott kialakított, közforgalom elől elzárt, önkormányzati tulajdonú magánútra vonatkozóan.

A testület hozzájárult ahhoz, hogy az Isaszeg, zártkert
4740 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás jogcímén
megszerezze az a két magánszemély, akik a területet
1989 óta sajátjukként, háborítatlanul használják, művelik. A
peren kívül, szerződéssel való tulajdonba adás költségkímélő
megoldás, és a huszonkilenc éve fennálló valós birtokállapotnak megfelelő tulajdonviszonyok kialakítását segíti elő.
A belső ellenőrzés 2017. évi tevékenységéről, megállapításairól készült összefoglaló jelentés szerint a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént a belső ellenőrzési
rendszer működtetése. A vizsgált területek valamennyi esetben „megfelelt” minősítést kaptak.
A testület meghatározta az intézmények 2018. évi nyári karbantartási munkáit, elfogadta a pályázati felhívás szövegét.
A nyári gyermekfelügyeletre nyolc gyermek szülője jelentette be igényét a rendelkezésre álló határidőben, így a
testület úgy határozott, hogy mivel a jelentkezők száma a
helyi rendeletben meghatározott húsz főt nem éri el, az idei
évben az önkormányzat nem szervez nyári gyermekfelügyeletet.
Az Isaszegi Humánszolgáltató Központ szakmai programjának, valamint szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról döntött a testület.
Az isaszegi mezőőri szolgálat és a közterület-felügyelet beszámolt a 2017. évi tevékenységéről. Mindkét szervezet munkatársai eredményesen végzik munkájukat.
A testület elfogadta a 2018. március 21. és április 18.
közötti testületi döntések végrehajtásáról készült beszámolót.
(A cikkben hivatkozott normatív határozatok és rendeletek teljes terjedelmükben megtalálhatók Isaszeg város honlapján: Isaszeg.hu).
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Támogassa adójának egy százalékával
Kérjük, támogassa adójának egy százalékával az Isaszegen működő egyesületek, alapítványok, közalapítványok működését, mivel
azok tevékenységükkel városunk érdekeit szolgálják. Támogatásukat előre is köszönjük.
Isaszegi Sportegyesület
„100 éves iskola” Alapítvány
Együttműködés Isaszegért Egyesület
Gyermekekért Oktatási-Nevelési Alapítvány
Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány 
Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 
Sebi GYM SE 
Isaszeg Sportjáért Alapítvány 
Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány
Isaszeg Környezetvédelméért és
Természetvédelméért Közalapítvány 
Isaszegi Múzeumbarátok Köre 
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre 
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19831387-1-13
18708088-1-13
18701115-1-13
18670505-1-13
18713611-1-13
18681244-1-13
18724343-1-13
18667132-1-13
18660991-1-13
18664847-2-13
19184740-1-13
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

3

A 2018. április 6-i országgyűlési képviselő-választás
eredményei szavazókörönként Isaszegen

Országos listás szavazás
A pártllista neve

Egyéni választókerületi képviselő-választás
A jelölt neve

Szavazókör száma, szavazatok száma

Szavazókör száma, szavazatok száma
001.

002.

003.

004.

005.

006.

007.

008.

Összesen

SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES
MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

0

0

1

2

0

0

0

1

4

001.

002.

003.

004.

005.

006.

007.

008.

Összesen

MOMENTUM MOZGALOM

22

11

18

32

22

20

14

29

168

Rácz Zsolt
EU.ROM

1

0

0

1

0

0

0

0

2

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ

38

35

39

25

58

59

42

30

326

Vámos Péterné
REND PÁRT

0

0

SZEGÉNY EMBEREK
MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT

0

0

1

0

0

0

0

1

2

Bősze Gábor
MKKP

KÖZÖS NEVEZŐ 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK
JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS
PÁRT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZEFOGÁS PÁRT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT

16

15

11

18

20

15

14

26

135

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT–
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT
PÁRT

65

53

75

79

82

93

81

54

582

IRÁNYTŰ PÁRT

0

0

0

1

0

0

0

0

1

MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA

0

2

0

0

0

0

0

0

2

MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

438

414

350

413

336

337

301

341

2930

0

1

0

0

0

0

0

0

1

146

129

159

178

142

138

124

128

1144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
14

0
12

0
22

0
19

0
10

0
12

0
19

126

Molnár László
MOMENTUM

15

8

11

10

8

17

5

21

95

Kis Imre
EGYÜTT

7

2

4

3

1

4

3

3

27

László Attila
HAJRÁ MAGYARORSZÁG!

2

0

0

1

0

0

1

2

6

Mogyorósiné Kőhegyi Mária
KÖZÖS NEVEZŐ

0

1

0

1

0

1

1

1

5

Kiszel Józsefné
A HAZA PÁRTJA

1

1

0

3

0

2

0

1

8

Gáspár György
MISZEP

0

0

0

0

0

2

0

2

4

Papp János
KÖSSZ

1

0

1

1

0

1

0

0

4

Bogdányi Norbert László
NP

0

2

0

0

0

0

0

0

2

NET PÁRT

Kanalas András
JÓ ÚT MPP

0

17

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM

2

0

12

0

2

0

1

FIDESZ – MAGYAR
POLGÁRI SZÖVETSÉG–
KERESZTÉNYDEMOKRATA
NÉPPÁRT

Bertha Szilvia
ÉRTÜNK ÉRTETEK

5

8

6

4

22

8

12

25

90

MAGYARORSZÁGON ÉLŐ
DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK
PÁRTJA

Lázók Attila
SZP

2

0

1

1

0

0

1

1

6

MAGYAR MUNKÁSPÁRT

0

3

0

1

0

3

0

3

10

EGYÜTT – A KORSZAKVÁLTÓK
PÁRTJA

0

3

4

5

0

6

1

2

21

CSALÁDOK PÁRTJA

0

2

2

0

0

3

1

3

11

LEHET MÁS A POLITIKA

84

75

80

100

72

80

56

48

595

TENNI AKARÁS MOZGALOM

0

0

0

0

0

1

0

0

1

REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT

0

1

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

3

0

0

4

809

744

740

856

732

758

634

666

5939

Vig János
JOBBIK

173

133

157

180

156

134

133

125

1191

Makrai Zoltán
MSZP–PÁRBESZÉD

58

47

67

51

67

80

72

38

480

Vécsey László József
FIDESZ–KDNP

423

410

332

397

318

335

284

331

2830

Lengyel Szilvia
LMP

134

119

145

168

142

169

124

90

1091

KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT

ÖSSZESEN

840

747

736

855

733

765

648

660

5984

ÖSSZESEN
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Szmolicza József Sándor kapta az idei
Tóth Árpád-emlékérmet
rövid beszédben, meghatódva köszönte meg. Az esemény
fényét emelte a Surmann Mária vezette Gaudium Carminis
kamarakórus, amely egy Hollós Máté által komponált Tóth
Árpád-verset énekelt el.
Az eseményt megtisztelte jelenlétével Balogh Istvánné
önkormányzati képviselő, bizottsági elnök, az APS Stúdió vezetője, Abonyi Maya, a stúdió művészeti vezetője, Baán Katalin, valamint az APS több kiállító tagja. Ott volt még Tóth
Péter és Danis János, a gödöllői Duflex Fotóstúdió elnöke
és művészeti vezetője, valamint részt vettek az alkalmon a
Tóth Árpád-emlékérem korábbi kitüntetettjei is. Az eseményt
a Tóth Árpád Nemzeti Társaskör magyarságismereti szabadegyetemét tavaly ősz óta összefogó dr. v. Boldizsár Gábor
ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezető
docense moderálta.
Az ezüst emlékérem és az emléknap teendőit és költségeit – ahogy minden évben – az alapítók áldozatkészségéből
tudtuk biztosítani. Támogatóként ez idén Mészáros Gusztávné, Piroska is csatlakozott hozzájuk. Hasonlóképp köszönet
illeti a könyvtár és a közreműködők szolgálatát.
Szép szokása a Tóth Árpád Nemzeti Társaskörnek, hogy
minden évben a névadó a költő születésnapja, április 14e környékén színvonalas rendezvényre hívja az isaszegieket. Erre az idén április 13-án került sor a Jókai Mór Városi
Könyvtárban.
A program első felében a budapesti APS Stúdió Lélektől
lélekig című fotókiállítását nyitottuk meg. Valamennyi alkotást Tóth Árpád verssorai ihlették, egyik szebb, mint a másik.
A megnyitót a kör tagja, Fabó Katalin E-Mafosz minősítésű
fotóművész, a Magyar Fotóművészek Szövetségének ügyvezető elnöke tartotta. Beszédének középpontjában az irodalom és az olvasás állt, hiszen a költészet napja alkalmából is
gyűlt össze a szépszámú közönség. Igazi kuriózumként egy
16. századi énekeskönyvből rovásírással másolt énekes vers
átiratát is hallhattuk, amely a korabeli magyar nyelv ízeit is
elébünk hozta. Előtte és utána két Tóth Árpád-költeményt
adott elő megzenésítve a szerző, Schön György, saját gitárkíséretével.
A második részben került sor a Tóth Árpád-emlékérem
átadására. A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör alapítói ebben
az évben Szmolicza József Sándort, az Isaszeg Falumúzeum
gyűjteménykezelőjét ítélték a legméltóbbnak az elismerés
átvételére. Az emlékérmet a több évtizedes isaszegi szolgálatáért, múzeumi, helytörténeti, civilszervezeti és egyházi területen kifejtett munkássága elismeréseképpen kapta. A jelölt
laudációját dr. Székely András Bertalan alapító tag mondta
el. A díj és oklevél átadásában hagyományosan részt vettek a költő unokája és unokaöccse: Hollós Máté zeneszerző,
dr. Tóth Árpád szociológus, nyugalmazott főiskolai tanár, valamint a jelen lévő adományozók. Az elismerést a kitüntetett
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Szmolicza József Sándor laudációja
Négy évvel ezelőtt, három sikeresen lezajlott magyarságismereti szabadegyetemi tanév végén – kibővítve a munkaágainkat – mint alapító tagok elhatároztuk, hogy civil elismerést alapítunk, amelyet évente egy alkalommal – a névadónk
születésnapja időszakában – olyan jeles személyiségnek
adományozunk, aki hosszabb időtartamban kifejtett tevékenységével szolgálta városunkat, éspedig a társaskörünk
alapelveinek megfelelő szellemiséggel. Az első ízben 2014
tavaszán átadott Tóth Árpád-emlékérmet Bajusz Árpád nagytiszteletű úrnak, Isaszeg református lelkészének ítéltük. A következő évben az elismerésre Surmann Mária karnagy, az
isaszegi Gaudium Carminis kamarakórus alapítója, vezetője
bizonyult a legméltóbbnak. Tavalyelőtt Szendrő Dénes geofizikust, az Isaszegi Református Egyházközség gondnokát jutalmazhattuk. 2017-ben a mellettem álló dr. Boldizsár Gábor,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezető docense,
korábbi dékán érdemelte ki az emlékérmet.
Az alapítók az idén Szmolicza József Sándor múzeumi
szakember, a Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely gyűjteménykezelőjének a munkáját
értékelték olyannak, hogy elismerésben részesítsék. Kérem,
hallgassák meg, milyen érdemek alapján.
A jelölt városunknak az emberek által joggal becsült, szerény polgára. 1963-ban született Gödöllőn, a keresztény és
nemzeti értékrendet családja mellett az isaszegi Damjanich
János Általános Iskolában Nagy László történelem–földrajz
szakos tanár mélyítette el benne. Gyümölcstermesztő kertészi szakmunkás képesítését Halásztelken, az érettségit pedig
az isaszegi Gábor Dénes Számítástechnikai SzakközépiskoláIsaszeg Önkormányzati Tájékoztató

ban szerezte. Folyamatosan képezte magát kulturális téren:
1983-ban restaurátorgyakornoki tanfolyamot végzett a Mezőgazdasági Múzeumban, 1986-tól 1987-ig fotókörvezetési
képzésben vett részt a Budai Fotó- és Filmklubnál. 2002-ben
jeles eredménnyel abszolválta a gyűjteménykezelői szakot a
Magyar Nemzeti Múzeum tanfolyamán.
Tíz évig az első szakmáját hasznosította a Gödöllői Agrártudományi Egyetem kertészeténél, emellett 1983-tól
mellékállásban az Isaszeg Falumúzeumban vállalt gondnoki
munkát. Volt az önkormányzatnál környezetvédelmi munkatárs is három évig. 1995-ben teljesült régi álma, hogy a Pest
Megyei Múzeumok Igazgatósága főállásban alkalmazza az
isaszegi Falumúzeumban. 2001–2008 között a helytörténeti gyűjtemény vezetését bízták rá. Az intézménynek a művelődési otthonnal való egyesítése óta a gyűjteménykezelői
munkakört látja el.
Már diákkorában bekapcsolódott a falumúzeum tevékenységébe az alapító, id. Szathmáry Zoltán tanítványaként.
Az ő halála után Szmolicza József is egyike volt azon keveseknek, akik folyamosan kutatják településünk históriáját.
A Múzeumbarátok Körének tagjaként a kezdeti 1980-as évtől részt vett az új múzeum építési munkálataiban, titkárként
honismereti szakkört is vezetett. A Múzeumbarátok Körének
elnökségében 1982 óta tag, majd ellátja a titkári feladatokat.
Szakmai elhivatottsága és a múzeum iránti szeretete példaértékű. Falumúzeumi műszaki fejlesztések sorát végezte
el, számos sikeres pályázatot dolgozott ki és tett át a gyakorlatba. A több mint száztíz éve alakult isaszegi II. Rákóczi
Ferenc Kör zászlajának a restaurálásától a Szentgyörgyi-erdőben feltárt Árpád-kori kovácsműhely régészeti feltárásának a
segítésén át a Zöld Szív Természetvédő Szakkör vezetéséig
számtalan jó ügy lebonyolítása fűződik a nevéhez. Gyakorlatilag egy személyben végez minden adminisztratív, tárlatvezetői, technikusi és fizikai munkát a múzeumban, időszaki
kiállításokat rendez, honlapokat szerkeszt, gazdasági kimutatásokat készít, többekkel együtt évtizedek óta építi a magyar–lengyel kapcsolatokat.
Sokat tett azért, hogy olyan jeles személyiségek munkássága, akiknek a tevékenysége Isaszeghez is kötődött – mint
például dr. Sáska László orvos, Thinagl Szerafin gyógyszeXVII. évfolyam, 5. szám • 2018. május

rész és mások –, ismertté váljon. Helytörténeti tanulmányait,
cikkeit 1992 óta helyi, megyei és országos kiadványokban
olvashatjuk. Jelentős szerepe volt abban, hogy a Múzeumbarátok Köre 2007-ben Kós Károly-díjban, 2014-ben pedig
A Magyarországi Lengyelségért díjban részesüljön. Személyes társadalmi, környezetvédelmi és polgárőri munkáját
több helyi elismeréssel jutalmazták.
Sohasem nézte, mikor ér véget a munkaideje, ha valamilyen tennivaló volt az intézményében, vagy valamilyen
közösség – többek között a mi társaskörünk vagy a Keresztény/Keresztyén Akadémia – tartott előadást a múzeum falai
között.
A felsorolt érdemek alapján a Tóth Árpád Nemzeti Társaskör 2018-ban Szmolicza József Sándor úr több évtizedes
teljesítményét ismeri el Tóth Árpád-emlékéremmel. Szeretném azt is ezen a helyen elmondani, hogy a jelöltet már az
elmúlt évben az azóta sajnálatosan elhunyt v. Szőke András
rendtársunk és alapító tagunk javasolta kitüntetésre, így egyúttal őrá is emlékezzünk tisztelettel és szeretettel.
Dr. v. Székely András Bertalan
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Könyvtári kurír
Új címmel indítjuk útra a könyvtár híreiről tudósító cikkeinket. A kurír jelentése: „Hírt közlő személy, aki a rábízott közleményt az arra illetékes személy vagy közösség számára
elviszi, tudomására hozza; futár, hírvivő, üzenetvivő. Újság,
amely az aktuális (politikai, gazdasági, közéleti) eseményekről ír.”
Célunk, hogy a könyvtárban zajló eseményekről, rendezvényekről tájékoztassuk Isaszeg lakosságát, és kedvet csináljunk a könyvtár látogatásához. Nemcsak az olvasás szerelmeseinek ajánljuk szolgáltatásainkat, hanem mindenkinek,
akinek információra van szüksége. Segítünk megkeresni a
kérdésekre a válaszokat, ha mégsem találjuk, segítünk olyan
helyet, médiumot felkutatni, ahol tovább tudnak segíteni.
Ezen túl a szabadidő élvezetes eltöltéséhez igyekszünk programokat és helyet biztosítani.
Május 15-ig az APS Fotóstúdió alkotóinak kiállítását láthatják az érdeklődők. A Tóth Árpád versei ihlette fotók nemcsak esztétikai élményt nyújtanak, hanem bensőségesen illusztrálják a versek mondanivalóját. Amennyiben a látvány
és az idézetek felkeltik érdeklődésüket, a kiállított verseskötetekben megtalálják a teljes verset, és talán kedvet kapnak a
további versolvasáshoz. Várunk mindenkit egy elgondolkod
tató sétára a képek és a szavak világába.
Május 18-án, pénteken 16 órától Csipetnyi Japán címmel
kiállítást és élménydélutánt tartunk, ahol az érdeklődők megtekinthetik a japán papírsárkányokat és pörgettyűket, illetve a
délután folyamán lehetőség nyílik origamifigurákat készíteni,
kipróbálni a hagyományos japán kalligráfiát és meghallgatni
egy fényképes útiélmény-beszámolót.
Kínálatunk még bővülhet, figyeljék honapunkat és Facebook-oldalunkat a részletes programért. Gyerekek, felnőttek
számára is izgalmas családi időtöltésre számíthatnak a résztvevők.
Nyári zárvatartásunkat kicsit hosszabbra tervezzük, mivel
a szabadpolcos részlegünk leltározását csak úgy tudjuk elvégezni, ha nincs kölcsönzés. Előreláthatólag június 16-ig tart
nyitva a könyvtár a szokott rend szerint, majd július 30-án
nyitunk újra, nyári nyitvatartás szerint: hétfő–kedd 10-től 18
óráig; szerda: zárva; csütörtök 10-től 20 óráig; péntek 10-től
16 óráig. Szeptembertől ismét a szokásos nyitvatartás lép
életbe.
Önkéntesek jelentkezését várjuk június 17-től 30-ig a
leltározás lebonyolításának segítésére. Minden napra minimum négy főre lenne szükségünk, hogy gyorsan és hatékonyan tudjunk dolgozni. A feladat elvégzése az önkéntesek
részéről semmilyen előképzettséget nem igényel. Hivatalos
önkéntes fogadószervezetként igazolást tudunk kiállítani a
nálunk végzett munkáról, illetve a középiskolások kötelező
ötvenórás közösségi munkáját is tudjuk igazolni. Várunk mindenkit, aki szereti a könyveket, és egy vidám csapatmunkával
kezdené a nyarat.
Ágoston Kata
könyvtárvezető
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Egy damis diák sikere Bécsben

Felhívás
Városunk ebben az évben ünnepli várossá avatásának
tizedik évfordulóját. Ez alkalomból a Dózsa György Művelődési Otthon a következő pályázatokat hirdeti meg:
– Isaszeg arcai (portrék). Pályázni lehet fotóval. A
beérkező pályamunkákból 2018 augusztusában
kiállítást rendezünk a művelődési otthonban, és a
legjobb alkotásokat értékes ajándékokkal díjazzuk.
A pályamunkák beérkezési határideje: 2018. augusztus 3.
– Akkor és most – „ládafia”-kutató 2008–2018. Pályázni lehet fotóval. A beérkező pályamunkákból
2018 augusztusában kiállítást rendezünk a művelődési otthonban, és a legjobb alkotásokat díjazzuk.
A pályamunkák beérkezési határideje: 2018. augusztus 3.
– Az én Isaszegem. Pályázni lehet maximum tízperces
videófilmmel. A pályamunkák beérkezési határideje:
2018. augusztus 3.
– Iskolások részére a városunk életéről szóló, városunk
lakóira utaló (portrék), a város szépségeit bemutató
pályaművek alkotására. Pályázni lehet festménnyel,
grafikával, kisplasztikával, fotóval, videóval, verssel,
prózával vagy bármilyen más képző- és iparművészeti alkotással. A beérkező pályamunkákból 2018
augusztusában kiállítást rendezünk a művelődési otthonban, és a legjobb alkotásokat díjazzuk. A pályamunkák beérkezési határideje: 2018. augusztus 3.

Utazás határtalanul
A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola harminc diákja és három pedagógusa vesz részt
egy utazáson, amely alkalomból Szlovákia magyarlakta
területeire látogatnak el június 4–6. között.
A hetedikes tanulók megismerkedhetnek a Felvidék
legfontosabb történelmi és földrajzi nevezetességeivel
és látványosságaival. A Szepességi kirándulás Rákóczit követve elnevezésű program színes és változatos.
A háromnapos kiránduláson a gyerekek ellátogatnak
Alsósztregovára, Rozsnyóra, Betlérre, Dobsinára, Szepesszombatra, Tátralomnicra, Késmárkra, Lőcsére, Csütörtökhelyre, Iglóra, Márkusfalvára, Szepesre, Eperjesre
és Kassára. Továbbá diákjaink bepillantást nyerhetnek a
Rozsnyói Egyházi Alapiskola tanulóinak mindennapjaiba,
és velük együtt emlékeznek meg a nemzeti összetartozás napjáról június 4-én.
A tanulmányi kirándulást az Emberi Erőforrások Minisztériuma 1 799 800 Ft-tal támogatta.
Rajtáné Forray Tünde projektvezető
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Különböző versenyeket meghirdető,
pedagógusoknak szóló pályázatok naponta érkeznek hozzánk, így idén februárban egy igazán izgalmas és különleges felhívásra lettem figyelmes. Ritka
alkalom ugyanis, hogy külföldről jön
a megkeresés. De ez most ilyen volt:
a Mátyás király emlékév alkalmából az
Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete április 14-ére vers- és prózamondó versenyt hirdetett, amelynek helyszíne Bécs.
Megörültem a felhívásnak, rögtön
Sereglei Lizára gondoltam. Hiszen iskolánk 3. b osztályos tanulója ekkor
már kiemelkedően jó eredményekkel
volt túl több hazai megmérettetésen, s
most jó lehetőségnek tűnt, hogy tehetségét a határon túl is kipróbálhassa. Így
hát beneveztem őt prózamondó kategóriában.
A verseny napján a kislány családjával vágtunk neki az útnak. Néhány
órás vonatozás után érkeztünk a cso-

dás fővárosba. A szervezők három
helyszínen rendezték a versenyt, mivel
az ausztriai, az anyaországi és a határon túli magyar iskolák diákjai közel
háromszázan indultak vers- és prózamondó kategóriában. Liza korcsoportja
a Collegium Hungaricum épületében
szerepelt. A kislány A pletykás asszonyok című magyar népmesét mondta
el. A sok humorral átszőtt mesét nagyon élvezetesen, felszabadultan adta
elő. Lenyűgözte a zsűrit is, különdíjjal
jutalmazták. A díjátadó Magyarország
Bécsi Nagykövetségének impozáns
épületében volt.
Köszönet Liza szüleinek, hogy segítettek a felkészítésben, s hogy odaszánták az idejüket. Az örömteli nap
megerősített abban, hogy tehetséges
gyermekeinknek határtalan lehetőségeik vannak, csak merjük megtalálni
azokat!
Chriszt Beáta felkészítő tanár
Damjanich János Általános Iskola

Ki mit tud Kiskőrösön
A Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és a Játékkal a Tudásért Alapítvány országos vetélkedőt hirdetett sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók számára
Ki mit tud? tánc kategóriában, Népi játékok címmel.
A kulturális vetélkedő Pest megyei elődöntőjén az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola alsó tagozatos SNI-s
tanulói első helyezést értek el, s ezzel továbbjutottak az országos döntőbe.

A döntő Kiskőrösön volt március 27-én, ahol diákjaink
ismét az első helyen végeztek. Nagyon büszkék vagyunk
tanulóinkra, a Faragó Amanda, Jakab Linda, Kanalas Klaudia, Király Fanni, Smaltig Alexandra, Faragó Rikárdó, Kanalas Dániel, Kanalas Krisztián, Kanalas Patrik, Kanalas
Vendel, Mezei Ádám, Lőcsei Ádám, Varga-Kölce Norbert,
Vidák Ádám és Vidák Dávid alkotta csapatra. Gratulálunk
nekik!
Felkészítő pedagógusok: Bánszkiné Varga Judit és Kovács Zoltánné. A felkészítő pedagógusok munkáját segítették: Rudáné Varga Ágnes és Fehér Istvánné. Köszönjük Palotai Mariann szülő segítségét.
Isaszegi Damjanich János Általános Iskola
XVII. évfolyam, 5. szám • 2018. május
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Pest megyei német nyelvi verseny
Új név, megújult forma, szép eredmény
Nagy volt a sürgés-forgás március 28án kora reggel a Klapka-iskola Kossuth
úti épületében. Idegen nyelvi versenyre
vártuk Pest megye német nyelvet szerető és tudó tanulóit. Már jóval a kilenc
órai kezdés előtt az aulába léptek és
regisztráltak a távolabbi településekről
érkező gyerekek. Iskolánk tanulói ügyesen és készségesen vezették a vendégeket a gyülekező termeibe, majd az
ünnepélyes megnyitó színhelyére.
Kilenc órakor 103 versenyzőt és
felkészítő tanáraikat köszöntötte Balog
Istvánné, a közművelődési, kulturális
és sportbizottság elnöke és Molnárné Ruck Judit intézményvezető. Rövid
műsor után tizenegy intézmény tanulói mérték össze tudásukat. Először a
német nyelvterület országainak ismeretét, a nyelvtan és szövegértés eddig
elért szintjét megcélzó tesztfeladatokat
oldottak meg a gyerekek. Harminc perc
után rövid szusszanás, majd a szóbeli
verseny következett.
Szigorú zsűri előtt mondták el a
tanulók a memoritereket, majd témát húztak, és rövid felkészülés után
erről beszéltek. Természetesen a korosztályok írásbeli és szóbeli feladatai
egyre nehezebbek voltak. Arra is figyeltünk, hogy a tagozatos és normál
óraszámban tanulók külön csoportba
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Logikai matematikaverseny a Damjanich-iskolában

kerüljenek. Míg a gyerekek szóbeliztek,
a pedagógusok kijavították az írásbeli
munkákat.
Tizenkét óra után mindegyik zsűri
jelezte, hogy a számukra legnehezebb
feladat, az értékelés következik. A végső pontszám az írásbeli és a szóbeli teljesítmény alapján állt össze. A tanulók
és felkészítő tanáraik fel-alá járkáltak a
folyosókon. Hosszú, idegtépő percek
után a hangszóró az eredményhirdetés
helyszínére szólítottak mindenkit.
A gyerekek izgatottan izegtek-mozogtak a helyükön. Az egyes évfolyamok zsűritagjai egymás után mondták
ki helyezettek neveit. Mindegyik szakember hangsúlyozta, hogy sok szép és
helyes memoritert, illetve tartalmas, jól
átgondolt témakifejtést hallott. A díjazott gyerekek őszinte örömmel léptek
ki a zsűrihez, hogy jól megérdemelt
német nyelvű ajándék könyveiket átvegyék. Természetesen senki sem távozott üres kézzel, hiszen minden versenyző emléklapot kapott.
Nagy örömünkre a klapkások igazán sikeresen szerepeltek. A 6. évfo-

lyamon 1. kategóriában (heti három
óra normál óraszám) Denk Tünde első helyezést ért el. Felkészítő tanára:
Soós Andrea tanárnő. A 7. évfolyamon
1. kategóriában (heti három óra normál óraszám) Kövesdi Bálint második helyezést ért el. Felkészítő tanára:
Soós Andrea tanárnő. Az 5. évfolyamos
tanulóink még csak most ismerkedtek ezzel a versennyel. Bajkó Rebeka
(1. kategória) ötödik lett a korcsoportjában, míg Kiszel Péter (2. kategória,
heti öt óra ) a tagozatosok között hetedik lett. Felkészítő tanáruk: dr. Eszenyiné Sulyok Ágnes.
Szívből gratulálunk ügyes tanulóinknak, büszkék vagyunk rájuk!
A tartalmában és formájában megújult verseny elnyerte a versenyzők
és pedagógusaik tetszését, így jövőre
ugyanilyen erőbedobással, szívvel-lélekkel és az egész tanári kar együttműködésével megrendezzük a következő
Pest megyei klapkás német nyelvi versenyt.
Dr. Eszenyiné Sulyok Ágnes
szaktanár
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Immár hatodik éve annak, hogy iskolánk meghirdette a Forogjon az észkerék című tankerületi levelezős logikai matematikai versenyt az általános iskolák 3–8. osztályos tanulói
számára.
A verseny célja a régi és új korok logikai táblajátékainak
megismertetése, a problémamegoldás, kreatív és logikus
gondolkodás fejlesztése. A táblajáték a tanulás, a gondolkodásfejlesztés, a tehetséggondozás kiváló eszköze, amely
hozzásegíti a gyermeket az iskolai sikerességhez. Iskolánk
ezért alkalmazza tanórák keretében is a táblajátékokat, amelyek igen közkedveltek tanulóink körében.
Idén a korábbinál is népszerűbb volt a verseny. Hetvennyolc négyfős csoport októbertől mérhette össze a tudását
négyfordulós levelezős versenyen. Minden évfolyamból az
első két helyezett jutott a döntőbe, akik részt vehettek az
iskolánkban március 14-én megrendezett helyszíni döntőn.
Vendégül láthattunk több, már évek óta visszatérő iskola csapatait, mint az Erdőkertesi Neumann János Általános Iskola,
a Dányi Széchenyi István Általános Iskola és a Gödöllői Erkel
Ferenc Általános Iskola tanulóit. Érkeztek még hozzánk csapatok Fótról a Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézményből, a Péceli Integrált Oktatási
Központ Általános Iskola és Gimnáziumból, a Gödöllői Erkel
Ferenc Általános Iskolából és Tápiószecsőről, a Gróf Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskolából.
A versenyzők táblajátékokban mérkőzhettek meg egymással. Idén a malom, a halma, a reversi és a teknősbéka
játékokban bizonyíthatták ügyességüket, kreatív és stratégiai
gondolkodásukat.
Az alsós évfolyamon a péceli, a fóti és a dányi iskola csapata végzett az első három helyen, felső tagozaton ErdőkerXVII. évfolyam, 5. szám • 2018. május

tes egy csapata és Tápiószecső két csapata került dobogóra.
A legsikeresebb csapatok színvonalas és értékes díjazásban
részesültek, de senki sem távozott üres kézzel. A gyerekek
örültek a játékoknak, vidáman hagyták el iskolánkat.
A verseny, a népszerűségének köszönhetően, a következő tanévben is folytatódik.
Zentai Piroska
Damjanich János Általános Iskola
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Damis lányok a tévében
Az 5. b osztályos lányoknak lehetőségünk nyílt az M5 csatorna Ismerd meg! vetélkedőjén részt venni. Lehel Bíborka, Sereglei Lola Borbála, Hajmann Helka, Berkes Leila Krisztina
március 20-án utaztak Budapestre, és részt vettek a bemelegítő felvételen, majd az igazi, később sugárzott játszmában.
Egy héttel előbb kaptak meg egy igen terjedelmes anyagot, amelyből készülniük kellett. A hatalmas mennyiségű
anyagot ragyogóan megtanulták. A téma címe Az 5 kontinens volt. A játékban fontos volt a tudás, a jó memória, az
ügyesség és egy csipetnyi szerencse. Minden csapatnak volt
egy fiatal színész segítője, akikkel az isaszegi lánycsapat hamar megtalálta a közös hangot. A műsor felvételén a játékosokon kívül szurkolók is részt vehettek, és együtt izgulhattak a
csapatukért. (Az adás visszanézhető a csatorna weboldalán.)

A római katolikus egyházközség eseményei
A vetélkedő végeztével – amelyben a lányok második
helyezést értek el – a műsor szerkesztője meghívta az isaszegi csapat lányait egy újabb műsorba április 11-ére, amelynek témája a divat volt. Természetesen ebben a műsorban is
kiválóan helytálltak a lányok. Nem volt meglepetés a jó szereplés, hiszen a felkészítésben oroszlánrészt vállalt File Edit
tanárnő, és a szervezésben magam is részt vállaltam mint
osztályfőnök. Rendkívüli élményben volt részünk.
Végül pedig egy érdekes felkérést tolmácsolhattam a lányoknak: állandó szereplésre kérték fel mindannyiukat az Ismerd meg! vetélkedő műsorába.
Oláhné Szántó Tünde
osztályfőnök, felkészítő tanár
Damjanich János Általános Iskola

Május hónapban minden hétköznap a szentmise előtt fél
órával és vasárnap délután három órától litániát végzünk.
Május 26-án, szombaton családi nap lesz a Katolikus Közösségi Házban 10-től 17 óráig.
Lesz csúszda, rejtvények, kézműves-foglalkozás, pingpongozás, ebéd, családi vetélkedő.
Minden program ingyenes! Várunk mindenkit nagy szeretettel!
Koncert
A Zsoltár-rock együttes adott koncertet április 15-én a katolikus templomban. A csapat tagjai már hónapok óta készültek

erre az alkalomra. Válogatták a dalokat, rakosgatták a kottákat, kíséretet kerestek az énekekhez. Mégis a koncert előtti
néhány óra volt a legizgalmasabb. Vajon lesznek a templomban? Hány embert érdekel? Hogy fog nekik tetszeni?
Amikor az első dal elhangzott, már kiderült, hogy szinte
tele van a templom. Gyerekek, fiatalok és régebb óta fiatalok
mosolygós arca tükrözte vissza az örömöt, amely eltöltötte a
szíveket. A koncert végén állva tapsolt a közönség. Nagyon
nagy élmény volt megtapasztalni azt a szeretetet, amely eltöltött énekest, zenészt és hallgatót egyaránt.
Isten nagy ajándéka a zene, az ének. Hála neki ezért!
Szárazné Marika

Varázsceruza
Védjük meg a Földet!
A Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és a Játékkal a Tudásért Alapítvány országos vetélkedőt hirdetett sajátos nevelési igényű tanulók számára Ki mit tud? Varázsceruza – Védjük meg a Földet! címmel.
A budapesti és Pest megyei területi kulturális vetélkedőn rajz kategóriában Jakab Katrin Mirjam 6. osztályos tanulónk egyik
pályamunkája első, a másik harmadik helyezést ért el. Iskolánk tanulója ezzel bekerült az országos vetélkedőn részt vevők közé is. Gratulálunk Méri kitartó munkájához, és kívánjuk, hogy a következő években is készítsen sok szép rajzot.
Fehér Istvánné felkészítő, Damjanich János Általános Iskola

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 májusban és júniusban
május 4.: dr. Eszlári Egon; május 11.: dr. Tordai Gábor;
május 18.: dr. Mészáros Zsolt; május 25.: dr. Kürti József;
június 1.: dr. Eszlári Egon; június 8.: dr. Tordai Gábor; június 15.: dr. Mészáros Zsolt; június 22.: dr. Kürti József; június 29.: dr. Eszlári Egon
Központi orvosi ügyelet: Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma:
70/370-3104. Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig,
hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában
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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
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A Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi
Kiállítóhely programjai
május
5., szombat, 18.00: A nconai csodák a Turai Komédiások előadásában. Belépő: elővételben: 1400 Ft; a helyszínen: 1700 Ft.
11., péntek: B ánkúti József festménykiállítása
13., vasárnap, 15.00–17.00: „ Én táncolnék veled…” – örömtánc,
társastánc
16., szerda, 17.00: A Klapka György Általános Iskola és AMI hangversenye
19., szombat: Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely – a múzeumok világnapjához kapcsolódóan Juhász Vilmos isaszegi régészeti témájú előadása
25., péntek: K irándulás az Időutazás a történelem nyomában –
Rendhagyó történelemóra legaktívabb résztvevőivel – Tata (vár, Fényes tanösvény)
26., szombat, 18.00: T áncház
27., vasárnap, 14.00: Májfadöntés a Csata táncegyüttes, a Csatangoló tánccsoport, a Csattanó tánccsoport és vendégegyüttesek fellépésével

	Június 18., hétfő: Játékos ismerkedés a múzeum udvarán: kézműveskedés, közös ebédfőzés, látogatás a Hadak Útja Lovas Sportegyesülethez.
	Június 19., kedd: Budapest – utazás busszal. Budapest Aeropark
(repülőtérskanzen). Budapest Eye (Erzsébet tér): látvány-óriáskerék.
Hazaérkezés kb. 18 órakor.
	Június 20., szerda: Budakeszi Vadaspark – utazás busszal. Budakeszi Vadaspark – látogatás. Budakeszi Kalandpark. Hazaérkezés kb.
18 órakor.
	Június 21., csütörtök: Visegrád – történelmi játszótér, királyi vár
– utazás busszal. Királyi vár, történelmi élményjátszótér. Séta és fagyizás a Duna-parton. Hazaérkezés kb. 18 órakor.
	Június 22., péntek: kirándulás Gödöllőre – utazás vonattal. Kirándulás Gödöllőre, az arborétumba, kisvonatozás. Ebéd a helyszínen
(szalonna- és virslisütés). Hazaérkezés kb. 16 órakor. Táborzárás.
A részletekkel kapcsolatban érdeklődni és jelentkezni a művelődési
otthonban lehet június 8-ig.

június
4., hétfő, 18.00: Trianon-megemlékezés a Történelmi Vitézi Rend
Isaszegi Alegységének részvételével a Hősök és áldozatok emlékparkjában
5., kedd: Pedagógusnapi köszöntő műsor
9., szombat, 19.00: S eress Rezső-emlékest – Hedda Jazz Band-előadás
16., szombat: R etro Dreams Party
19., kedd, 14.00–18.00: Véradás
20., szerda, 17.00: A Klapka György Általános Iskola és AMI évzáró
gálahangversenye és művészeti kiállítás
24., vasárnap: Szent Iván-éji tűzugrás a múzeumkertben

Tanfolyamok a művelődési otthonban
Minden kedden 19 órakor táncházas táncok oktatása kezdőknek
és haladóknak. A tanfolyam vezetője: Hajdu Zsolt és Hajduné Bilász
Ildikó. Tanfolyami díj: 500 Ft/alkalom.
A jógafoglalkozás hetente kétszer, hétfőn és szerdán várja az érdeklődőket a művelődési otthonban. A foglalkozás vezetője: Tóth Roland. Érdeklődni a 20/450-9363-as telefonszámon lehet.
Szombatonként 9-től 12 óráig tajcsiworkshop a művelődési otthonban. A foglalkozás vezetője: Tóth Roland. Érdeklődni a 20/4509363-as telefonszámon lehet.

felhívás
Kedves szülők! Június 18–22. között a Dózsa György Művelődési Otthon ismét megrendezi napközis nyári táborát. Idén is izgalmas, élményekkel teli programokkal várjuk a gyerekeket.

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

Amerre az isaszegiek jártak
Fotópályázat isaszegieknek Magyarországról
A tavalyi fotópályázat sikerén felbuzdulva
Isaszeg város polgármestere ismételten fotópályázatot hirdet Amerre az isaszegiek
jártak címmel.
Készíts képet Magyarország tájairól, természeti kincseiről, városairól, látnivalóiról,
amerre jártál, és amit érdemesnek tartasz
arra, hogy felkeltsd Isaszeg lakóinak az érdeklődését, vagy csak felhívd rá a figyelmet.
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A  legjobban sikerült pályamunkákból áll ös�sze 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 készítőjének 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 Facebookról
vagy internetről letöltött) verzióban a fotopalyazat@isaszeg.hu e-mail-címre várjuk.
A beérkezett pályamunkákat a szerkesztői bizottság bírálja és rangsorolja.
A pályázattal kapcsolatban felmerült
kérdéseket a jelzett e-mail-címen megválaszoljuk.
Szerkesztőség
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Anyakönyvi hírek
a március 21. és április 20. közötti idôszak
eseményeirôl
Születések
Török Borbála, Daróczi Szebastián Elton, Hrustinszki Noel,
Hajtogató Noel, Perjési Viktória, Budaházi Luca, Sipos Luca,
Bálint Bence Bendegúz
Házasságkötések
Sallai Krisztina és Máté Márk
Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.
Halálesetek
Palócz László (62 éves)
Bandur Pál (63 éves)
Palicska Ferenc (63 éves)
Somogyi Györgyné Dudás Johanna (67 éves)
Lelik Lászlóné Zombori Erzsébet (75 éves)
Marton Gábor (78 éves)
Marosvölgyiné Szabó Mária Magdolna (73 éves)
Kapitány Mihály Péterné Glávits Edina Éva (41 éves)
Chernelházi-Chernel Gyula (89 éves)
Horváth Lajos Ferenc (74 éves)
Csingér Istvánné Forgó Margit (87 éves)
Burján Ferenc Károly (78 éves)
Dragonya István Józsefné Klincsek Mária Franciska (80 éves)
Pál János (65 éves)
Orbán Józsefné Borók Magdolna Irma (60 éves)
Korpos Sándorné Gágyor Edit Jolán (68 éves)
Tóth Jánosné Móri Margit (72 éves)
Dallos Andor László (89 éves)
Verseczki Istvánné Burián Erzsébet (88 éves)
Koópor Dénes (60 éves)
Bene István Sándor (64 éves)
A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik lélekben vagy személyesen vettek végső búcsút szeretett férjemtől, Burján Ferenctől, és mély
gyászunkban osztoztak.
Felesége, fia és unokái
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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, állati tetemek elszállítása: 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
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Zongolimpia
Ötödik alkalommal rendezték meg az isaszegi Zongolimpiát
a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében március 26-án. A kezdeményezés azzal a
céllal jött létre, hogy az isaszegi és a környékbeli zongoristanövendékek egy barátságos verseny keretében összemérhessék tudásukat, meghallgassák egymás zongorajátékát.
Idén péceli, aszódi és isaszegi zeneiskolások versenyeztek egymással. A mostani verseny különlegességet is tartogatott a résztvevők számára: felavathattuk az új zongorát,
amelyet a művészeti iskola az elmúlt két év jótékonysági
gálaműsorainak bevételéből vásárolt.
A zsűrinek igen nehéz dolga volt, de tagjai, két nagyszerű
zenepedagógus, Telek Zsuzsanna és Horváth Judit (gödöllői
F. Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola) nagy szeretettel
és szakmai odaadással vállalták a kihívást. A gyerekek három kategóriában indulhattak zeneiskolai osztályuk szerint.
Az erős mezőnyben az isaszegi tanulók – Fercsikné Haász
Veronika és Kántor Zsolt növendékei – is jeleskedtek.
A díjazottak: 1. kategória (1–2. osztály) – I. hely: Garaba
Nikolett (Isaszeg), Perger Zsigmond (Pécel); II. hely: Mar-

tinkó Ádám (Isaszeg). 2. kategória (3–4. osztály) – I. hely:
Mihail Márk Alex (Aszód); II. hely: Kerülő Karina (Pécel). III.
hely: Szabó Fruzsina (Pécel), Apágyi Ábel (Isaszeg). Különdíjat kaptak: Csonka Flóra (Isaszeg), Boldizsár Adél (Isaszeg).
3. kategória (5–6. osztály) – I. hely: Ecseri Csenge (Isaszeg);
II. hely: Gegő Zita (Isaszeg); III. hely: Vass Eszter Zsanett
(Isaszeg). Különdíjat kaptak: Bereczki Norbert (Isaszeg), Hanula Eszter (Isaszeg), Orsovai Odett (Isaszeg), Varga Dalma
(Isaszeg). A péceli növendékek felkészítő tanára Molnárné
Skrobinec Okszana, az aszódi növendékek felkészítője Bagi
Annamária és Kántor Zsolt volt.
Csodálatos délutánt töltöttünk együtt. Újra bebizonyosodott, hogy rengeteg tehetséges gyermek vesz körül minket,
az ő tehetségük kibontakoztatásában pedig óriási szerepet
játszanak a művészeti iskolák. Érdemes támogatni a zeneoktatást, a kultúrát; kell, hogy a jövő generációjának lelkét a
zene emelje fel.
A nagy sikerre való tekintettel ez volt a verseny zárómondata: Jövőre veletek ugyanitt!
Fercsikné Haász Veronika zongoratanár

