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önkormányzati tájékoztató

Polgármesteri gondolatok az év elején

A 2016-os esztendőről általában el-
mondható, hogy ugyanolyan volt, 
mint a többi. Ha azonban tüzeteseb-
ben megnézzük, milyen évet hagytunk 
magunk mögött, akkor meglepődve 
tapasztaljuk, hogy az mégiscsak rend-
kívüli volt. Ahogy szokták mondani, az 
ördög a részletekben rejlik. Az isaszegi 
újság hasábjain nem szoktam nemzet-
közi vagy nagypolitikai eseményekkel 
foglalkozni, most azonban úgy érzem, 

hogy néhány dologról említést kell ten-
nem.

A világszerte és főleg Európában az 
elmúlt időszakban lejátszódott esemé-
nyek minden magyar, illetve európai 
állampolgárt aggodalommal töltenek 
el, és egyben megosztják a társadal-
mat. Gondolok itt elsősorban az Euró-
pát immár hosszú ideje sújtó hatalmas 
migrációs hullámra. Felelős vezető-
ként és magánemberként is döbben-

ten figyelem azokat a kiváltó okokat, 
amelyek akár a Közel-Keleten, akár 
Afrikában emberek millióit kényszerí-
tik otthonaik elhagyására. Úgy érzem, 
kötelességünk mindent megtenni 
embertársaink megsegítésének érde-
kében, azonban ez semmiféleképpen 
nem mehet az itt élők rovására. Szem 
előtt kell tartanunk azokat az értékeket, 
hagyományokat, amelyeket örököl-
tünk és ápolunk, és amelyektől olyan 
az életünk, amilyennek mi szeretjük. 
A probléma megoldása rendkívül ne-
héz, és hatalmas vitákat, feszültségeket 
gerjeszt az Európai Unión belül és ha-
zánkban is. 

Ami a mai magyar valóságot ille-
ti, miközben az országos közszolgálati 
média hurráhangulatban harsogja a 
csodálatos gazdasági eredményeinket, 
azoknak a jótékony hatásait a minden-
napjainkban nem érezzük. Időnként 
azt gondolom, hogy az ország két rész-
re szakadt: egy kisebbre és egy sok-
kal nagyobbra. Amíg a kisebbik rész 
valóban látványos anyagi és vagyoni 
gyarapodáson ment keresztül, addig 
a nagyobbik rész nem érzi a fejlődés 
hatásait. Valamikor a rendszerváltás tá-
ján az akkori keleti blokk országai közül 
mi éltünk a legjobban, mára azonban 
a sereghajtók közé kerültünk, és ez az 
élet számos területére igaz.

Ami az önkormányzati szektort illeti, 
a visszalépés talán itt a legszembetű-
nőbb. 

Miközben a lakosok joggal várnak 
el fejlesztéseket, támogatásokat, se-
gítséget az önkormányzatoktól, addig 
mára az önkormányzati rendszer ki-
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üresedett, hatásköreitől, feladataitól, 
eszközeitől, lehetőségeitől megfosz-
tott intézményrendszerré vált. Mit je-
lent ez a mindennapjainkban pénzügyi 
szempontból?

A grafikonokból megállapítható, 
hogy éves szinten 176 millió forinttal 
kevesebből kell megoldanunk a város 
működését és fejlesztését. Ez a hiány 
egy évre vetítve is sok, nemhogy sok 
évre. Az önkormányzat vállalkozást se-
gítő intézkedéseinek köszönhetően je-
lentősen megnőtt az iparűzésiadó-be-
vételünk (számokban ez: 90 millióról 
150 millió/év), ennek hatására tud-
tunk az elmúlt időszakban minimá-
lis fejlesztéseket elvégezni. Az önkor-
mányzatunk működése folyamatosan 
stabil. Azt az elvet valljuk, hogy „addig 
nyújtózkodj, ameddig a takaród ér”.

Városunk elindul minden lehet-
séges pályázaton, amely a központi 
ré gióban (Budapest és Pest megye) 
megjelenik, és ehhez a képviselő-testü-
let önerőt biztosít, hitel felvétele nélkül. 
Kiemelnék a városunk szempontjából 
néhány sikeres pályázatot: az Isaszegi 
Bóbita Óvoda energetikai fejlesztése; a 
városi könyvtár felújítása; műfüves lab-
darúgópálya kialakítása. 

Isaszeg Város Önkormányzata mű-
ködésének megítélését a lakosság 
szempontjából jelentősen befolyásolja 
a pályázatok sikeressége vagy sikerte-
lensége. Jelenleg benyújtott, elbírálás 
alatt lévő pályázataink: a Klapka György 
Általános Iskola energetikai felújítása; 
az Isaszegi Bóbita Óvoda bővítése; az 
ipari park fejlesztése; belterületi utak 
aszfaltozása.

A város vezetése településünk fej-
lesztésének érdekében a pályázatokon 
kívül is mindent elkövet, az észszerűség 
határain belül. A beszűkült lehetőségek 
miatt azonban elsődleges feladatunk a 
mindennapok működésének biztosítá-
sa. Ez nem annyira látványos, de gon-
doljunk bele, mi lenne, ha nem volna 

közvilágítás, nem szállíttatnánk el a vá-
rosból a szemetet, nem biztosítanánk 
a közétkeztetést, nem támogatnánk 
a közbiztonságot, a sportegyesületet, 
nem biztosítanánk az alapvető orvosi 
ellátást, ha nem újítanánk fel, illetve 
nem tartanánk karban intézményein-
ket, bölcsődénket, óvodáinkat, nem 
működtetnénk könyvtárat, művelődési 
házat, múzeumot, nem támogatnánk a 
civilszervezeteket stb. Nyilvánvalóan él-
hetetlenné válna városunk.

Az önkormányzati rendszer 1990-
es létrehozásakor az akkori kormány 
nemcsak ezen alapvető feladatok el-
látására biztosított fedezetet, hanem a 
fejlesztésekre is. Ha hihetünk az állam 
által közölt statisztikai adatoknak, ezek a 

pénzeszközök ma is rendelkezésre áll-
nak a helyhatóságok részére. Az elmúlt 
sok-sok évben azt kellett tapasztalni, 
hogy rengeteg pénz nem jókor, nem jó 
helyre és nem jó célra adatik. Szándé-
kosan nem sorolok fel ilyen eseteket, 
nem akarom ezzel az olvasók haragját 
gerjeszteni. A gazdasági és társadalmi 
visszarendeződés mára olyan mértéket 
öltött, hogy megkérdőjelezi számomra 
a rendszerváltás sikerességét. Az az ér-
zésem – és higgyék el, sokan vagyunk 
így –, hogy elölről kell kezdeni az egé-
szet. Egy új kezdetre van szükség!

Ennek reményében eredmények-
ben gazdag, sikeres, boldog új eszten-
dőt kívánok!

Hatvani Miklós polgármester

Kritikus bevételváltozások 2011 2012 2013 2014 2015

SZJA, jövedelemdifferenciálás 414 766 400 662 0 0 0

Gépjárműadó 67 342 63 477 25 973 27 417 26 909

Helyi iparűzési adó 90 876 96 920 120 259 127 911 148 071
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lakossági adatgyűjtés isaszegen

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tájékoztatása alapján a statiszti-
kai hivatal a KSH elnöke által a 2017. évre engedélyezett önkéntes 
adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt hajt végre Isasze-
gen 2017. január 1. és március 31. között. A felvétel Országos Sta-
tisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási neve és 
száma: Felnőttképzési felvétel 2229.

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal által megbí-
zott, igazolvánnyal ellátott kérdezők végzik. A válaszadásra kijelölt 
háztartások címét véletlenszerűen választották ki a statisztikai minta-
vétel reprezentativitásának szabályait követve. A válaszadás a kijelölt 
háztartásban élők számára nem kötelező, de részvételükkel nagy-
mértékben hozzájárulnak az országról, régióról, településről készülő 
hiteles statisztikák előállításához.

Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történnek, és az ada-
tok csak összesített formában, a személyes azonosíthatóság lehető-
sége nélkül kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan 
kezeli a KSH, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűj-
tés során a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvénynek, valamint 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járnak el.

A KSH további felvilágosítást a lakosság és az önkormányzat ré-
szére munkanapokon 8 és 16.30 óra között az 1/345-6714-es 
telefonszámon ad. Az adatgyűjtések módszertanával és a kutatási 
eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt 
tájékoztatást, elsősorban az Adatszolgáltatóinknak/Nyomtatványok/
Önkéntes adatgyűjtések menüpont alatt.

A KSH előre is köszöni a város vezetésének és lakóinak együtt-
működését, támogatását, amellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres 
végrehajtásához.

Polgármesteri hivatal

Máv-menetrendváltozás

A KTI Nonprofit Kft. Személyközlekedési Igazga-
tóságának tájékoztatása alapján 2016. decem-
ber 11-én lépett életbe a 2016–2017. évi vasúti 
menetrend, amelyben Isaszeg települést érintő-
en a következő kedvező változások bevezetésére 
került sor: 
–  Az esti órákban megváltozott a vonatok me-

netrendje. A  Budapest-Keleti pályaudvarról 
munkanapokon 18.05 és 19.05 órakor az 
előző menetrend szerint Hatvanig közlekedő 
személyvonatok az új menetrend szerint már 
csak Gödöllőig közlekednek. 

–  Az előző menetrend szerint még 22.00 óra-
kor indult gyorsvonat Budapestről Miskolcra, 
többek között isaszegi megállással, az új me-
netrend szerint ez a vonat 21.00 órakor indul, 
és gyorsvonati pótjegy váltása nélkül is igény-
be vehető. 

–  20.00 és 22.00 órakor új gyorsított személy-
vonat közlekedik Budapest-Keleti pályaud-
varról Pécel, Isaszeg, Gödöllő, Aszód és Tura 
megállásokkal Hatvanba, így munkanapokon 
az esti órákban is közel félóránként közleke-
dik vonat Budapestről Isaszegre. 

–  Gödöllőről az esti órákban két új vonat közle-
kedik munkanapokon Budapest-Keleti pálya-
udvarra, amelyek Isaszegről 19.19 és 20.19 
órakor indulnak, Budapestre 19.55, illetve 
20.55 órakor érkeznek. 

Kérdezz-felelek 

Ki jogosult rokkantsági járadékra?

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által megállapítható ellátásokról szóló sorozatunk következő része 
a rokkantsági járadék megállapításának szabályairól ad információt. A tájékoztatók teljes szövegét megtalálják az 
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján, és személyesen tájékoztatást kaphatnak az Isaszegi Humán-
szolgáltató Központ kollégáitól hétfői napokon 10 órától 16 óráig, szerdai napokon 8-tól 16 óráig, péntekenként 
8-tól 13 óráig. Telefon: 28/494-042, 362-531.

Ki jogosult rokkantsági járadékra?
Az, akinek a 25. életévének betöltése előtt keletkezett egész-
ségkárosodása legalább 70 százalékos mértékű, és nyugellá-
tásban, baleseti nyugellátásban, megváltozott munkaképes-
ségű személyek ellátásban nem részesül.

Nem akadálya a rokkantsági járadék megállapításának, 
ha az igénylő fogyatékossági támogatásban részesül, illetve, 
ha az igénylő után családi pótlékot folyósítanak, továbbá az 
sem, ha a kérelmező munkaviszonyban, egyéb munkavég-
zésre irányuló jogviszonyban áll.
Mikortól állapítható meg az ellátás?
A rokkantsági járadékot az előbb említett feltételek fennállá-
sa esetén az igénybejelentést megelőző 6. hónap első nap-
jától, legkorábban azonban annak a hónapnak az első napjá-
tól lehet megállapítani, amelyikben az igénylő a 18. életévét 
betöltötte.
Szükséges-e szolgálati idő a járadékra való 
jogosultsághoz?
A rokkantsági járadék megállapításának nem feltétele, 
hogy az igénylő szolgálati időt szerezzen.
Mennyi a rokkantsági járadék összege?
A rokkantsági járadék összege meghatározott (fix 
összegű), amely a nyugdíjszerű szociális ellátások 
emeléséről szóló jogszabályban rögzítettek sze-
rint emelkedik.
Mikor szűnik meg a járadékra jogosult-
ság?
Akkor, ha
–  a jogosult részére nyugellátást állapítanak 

meg; vagy
–  ha a járadékos egészségkárosodása a 70 

százalékot már nem éri el.
Ki terjesztheti elő az igényt, és hol?
A rokkantsági járadék megállapítására irá-
nyuló igényt az igénylő, illetve meghatal-
mazottja vagy törvényes képviselője ter-
jesztheti elő a jogosult lakóhelye szerint 
illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási 
szervnél.

Az igény elektronikus úton is elő-
terjeszthető. 

Az igény az erre a célra rendsze-
resített K04 számú formanyomtat-
vány kitöltésével érvényesíthető, 
amelyekhez mellékelni kell

–  az egészségi állapotára vonatkozó, a háziorvostól besze-
rezhető véleményt („Beutaló”);

–  az egészségügyi ellátásról szóló zárójelentés(eke)t, ha 
korábban ilyen ellátás(ok)ban részesült;

– továbbá közölni kell az igénylő azonosításához szüksé-
ges adatokat, a társadalombiztosítási azonosító jelét, és 
gondnokolt esetében mellékelni kell a gondnokrendelés-
ről szóló határozatot.

A rokkantsági járadékot a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv 
határozata alapján az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazga-
tóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága folyósítja.

A rokkantsági járadékos jogosult a nyugdíjasok részére 
biztosított utazási kedvezményre.

 Jogszabály: a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 
27.) MT rendelet.

Polgármesteri hivatal

Képviselő-testületi ülés keretében búcsúzott  
dr. bozsó zoltán rendőr dandártábornok

Hatvani Miklós polgármester úr a november 
23-i képviselő-testületi ülés keretében Polgár-
mesteri Oklevéllel köszönte meg a Gödöllői 
Rendőrkapitányság éléről elköszönő dr. Bozsó 
Zoltán rendőr dandártábornok Isaszeg városáért 
tett szolgálatait. 

A búcsúzó rendőrkapitány elmondta, a Gö-
döllői Rendőrkapitányság és Isaszeg városa kö-
zött mindig nagyon jó volt az együttműködés, 
és büszke arra, hogy ennek köszönhetően 
2013-ban átadták az isaszegi rendőrőrsöt, és 
hatékonyabb munkát tudnak végezni a rend 
őrei helyben és a környező településeken egy-
aránt. 

További munkájához erőt és kitartást kívá-
nunk!

Polgármesteri hivatal
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év végi közgyűlés a polgárőrségnél

Az Isaszegi Polgárőrség tavaly decemberben megtartotta 
szokásos év végi közgyűlését. Az egyesületi tagokon és a 
támogatókon kívül megtisztelte a rendezvényt dr. Bilisics Pé-
ter, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Csányi János, 
a szövetség regionális koordinátora, valamint Hatvani Mik-
lós polgármester. Rácz Zoltán egyesületi elnök az évértékelő 
beszéde után a legjobban teljesítő polgárőröket munkájuk 
megbecsüléseként tárgyi jutalomban részesítette.

Dr. Bilisics Péter elismerését fejezte ki az egyesület el-
kötelezett munkájával kapcsolatban, és ezen sikeres munka 
támogatásaként a szervezet számára felajánlott két robogót, 
két szolgálati kerékpárt, továbbá tíz láthatósági mellényt. Hat-
vani Miklós nagyrabecsüléssel méltatta az egyesület eddigi 
hatékony tevékenységét.

Dr. Bilisics Péter részvételével és támogatásával az Isa-
szegi Polgárőrség hírneve megyei szintre lépett. Az elismeré-

sek és visszajelzések megerősítésként szolgálnak az egyesü-
let tagjai számára, hogy munkájukat a közösség érdekében 
kitartóan és elkötelezetten végzik.

Isaszegi Polgárőrség

életmentő  
tanfolyam 

Egy helyi lakos rosszulléte miatt 
2016 decemberében haszná-
latba vették az Isaszegi Polgár-
őrség irodájában elhelyezett de-
fibrillátorkészüléket. Az eszköz 
gyors és szakszerű használata 
ellenére ezen eset sajnálatos 
módon halállal végződött.

Tisztában kell lennünk azzal, 
hogy a szív leállásakor néhány 
percig még jó eséllyel meg lehet 
menteni az érintett személyt, 
ha rendelkezésre áll az ehhez 
szükséges szaksegítség. Mivel 
ezen segítség csak ritkán van 
kéznél, az alapszintű újraélesz-
tés az utca emberének felada-
ta. Ezen oknál fogja az Isaszegi 
Városüzemeltetési Szervezet 
az Isaszegi Polgárőrség közre-
működésével életmentő és új-
raélesztő tanfolyamot szervez 
2017. február 24-én, pénteken 
12 órától a Dózsa György Mű-
velődési Otthonban. A lakosság 
minél nagyobb számú megjele-
nésére számítunk!

Figyeljünk egymásra!
Isaszegi Polgárőrség

sztrádabérlet

A tavalyi év decemberétől megvásárolhatók a 2017-es éves országos és megyei mat-
ricák. Az újonnan bevezetett kényelmi szolgáltatásnak köszönhetően az úthasználati 
jogosultság akár ajándékként is adható. 

Az éves matricák 13 hónapon át, 2017. január 1-jétől 2018. január 31-én éjfélig 
érvényesek. Az elővételben megváltott megyei és országos termékek tehát 2016 de-
cemberében még nem, csak az új évben jogosítanak fel a díjköteles utak használatára.

Az éves e-matricák értékesítése 2016. december 8-tól a Nemzeti Útdíjfizetési Szol-
gáltató Zrt. saját értékesítési pontjain (Rajka, Hegyeshalom), 18 ügyfélszolgálati irodá-
jában, saját elektronikus értékesítési felületén, az ematrica.nemzetiutdij.hu oldalon 
és viszonteladó partnereinél (például benzinkutakon, utazási irodákban), valamint a 
Nemzeti Mobilfizetési Zrt. saját felületein – applikáción keresztül és weben, a társaság 
e-matricát előértékesítő viszonteladóinál és azok felületein (SMS, applikáció, webes 
felületen) – kezdődött meg. Az elővásárlási lehetőséget biztosító viszonteladók listája 
az állami társaságok honlapjain (www.nemzetiutdij.hu, www.nemzetimobilfizetes.hu) 
elérhető.

Forrás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

itt a zimankó!
A téli közlekedés szabályai

A hideg idő beköszöntével alapjaiban megváltoznak a biztonságos közlekedést be-
folyásoló körülmények. Ezen időszakban a közúti közlekedésnek speciális veszélyei 
vannak, amelyek alapvetően a megváltozott időjárási, látási és útviszonyokra vezet-
hetők vissza. A legtöbb problémát a csúszós út és a romló látási viszonyok okozzák, 
ezért lényeges, hogy minden járművezető megfelelően felkészítse járművét – és 
természetesen saját magát – ezekre a körülményekre.

A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy ezen időszakban a balesetek 
száma is növekszik. A balesetek bekövetkezésének fő okai között első helyen sze-
repel a sebesség helytelen megválasztása. Az avar, a mezőgazdasági gépek által 
felhordott sár gyakran teszi csúszóssá az utakat. Ehhez jön még a köd, illetve az 
alacsonyan lévő nap, amely akadályozza a kilátást. Az erős szél, a köd, a hóviharok 
még a sokat tapasztalt sofőröket is kellemetlen helyzetbe hozhatják. Ilyenkor a jár-
művek időjárásfüggő felkészítése elengedhetetlen.

Pár jó tanács, amelyekre feltétlenül figyelni kell:
– A köd, a szitáló eső, a nyálkás utak mindennapossá válnak. Szinte egész 

nap, de főleg éjszaka és a nappali órákban jellemző a fagypont körüli hőmérsék-
let. A száraz és vizes utak hirtelen válthatják egymást, ami különös óvatosságot és 
figyelmet kíván.

– Nagyobb követési távolságot tartva, lassabban kell vezetni, így kisebb a bal-
esetek bekövetkeztének kockázata, rossz manőverezés esetén pedig a hibák köny-
nyebben korrigálhatók.

– A pára, a köd erősen rontja a távolságbecslő képességet, ezért a tárgyakat a 
valóságosnál távolibbnak látjuk.

– Esős, latyakos időben, amikor a járda mellett széles sávban áll vagy folyik a víz, 
nehéz átkelni az úttesten. A gyalogos ilyenkor jellemzően arra figyel, hogy ne lépjen 
a tócsába. Az autósnak számítania kell arra, hogy a járda szélén leszegett fejjel álló 
gyalogos a következő pillanatban az úttestre, a jármű elé kerülhet.

– Lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázzunk az úttest mellett haladó 
gyalogosokra, kiemelten a kijelölt gyalogátkelőhelyek, iskolák, buszmegállók kör-
nyékén.

–  A műszaki biztonság egyik alapkövetelménye a futómű 
és a gumik kifogástalan állapota. A megfelelően megvá-
lasztott téli autógumikkal vészfékezés esetén jelentősen 
lerövidül a féktávolság, ami főleg az autópályákon nagy 
sebességgel való közlekedés esetén akár életet is ment-
het. 

–  Az utazást megelőzően tájékozódjunk, hogy az érintett és 
a célállomás szerinti országban vezettek-e be olyan jel-
legű korlátozást, amely például a téli gumik vagy éppen 
a hólánc kötelező használatára irányul. Ha igen, akkor a 
szükséges felszerelések nélkül ne induljunk útnak, mert 
ezeknek a meglétét akár az adott ország területére való 
belépésnek is a feltételévé tehetik.

–  A lengéscsillapítók állapotát műszeres méréssel ellen-
őriztessük, mert az az autó úttartását, a stabilitást, a fékút 
hosszát jelentősen befolyásolja. A fékhatást is méréssel 
kell ellenőrizni.

– Az izzók fényereje sokévi használat után akár a felére is 
csökkenhet, szennyeződés, sár és vízpermet ugyancsak 
nagymértékben ronthatja a fényerőt, ezért az izzókat 
rendszeresen ellenőrizzük és tartsuk karban.

–  Gyakori a szélvédő és az ablakok bepárásodása. Ezt ab-
laknyitással, megfelelő fűtéssel és száraz törlőruhák hasz-
nálatával megszüntethetjük.

–  Huzamosabb utazás esetén szükség lehet takaróra, me-
legebb ruhadarabokra, vontatókötélre, fagymentesítő zár-
olajozóra, elegendő mennyiségű élelmiszerre és italra 
is. Utazás előtt érdemes tájékozódni az út- és időjárási 
viszonyokról. Előfordulhatnak olyan helyzetek is, amikor 
nem érdemes kockáztatni, és biztonságosabb, ha más 
közlekedési eszközzel (például vonattal) indulunk útnak.
Legyenek óvatosabbak és körültekintőbbek az utakon!

Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség
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„sziszituD” 
Kis esti (természet)tudomány

Régen dédelgetett álmom, hogy havonta egyszer egy kora 
esti órán néhány a „beszélgetős” műfajt, „az élő szó erejét” 
még nem elfeledett ember összejöjjön. Olyanok, akiket a 
közmédia borzalmai a világunk és a természet szépségei 
felé fordítanak. Egy este, amikor egy kis vitaindító előadás 
után tea és zsíros kenyér mellett beszélgethetünk a termé-
szettudomány régi és új eredményeiről, közeli és távoli való 
világok rejtelmeiről. Ez az álmom valóra vált. Immár három 
éve tarthatok előadásokat október és május között egy-egy 
pénteken 18 órától a SZISZI egyik emeleti termében. A kö-
vetkező előadások időpontjáról és témájáról a www.sziszi.
hu oldalon, illetve iskolánk Facebook-oldalán tájékozódhat. 
Várok mindenkit szeretettel! Garamhegyi Gábor

tandíjmentes képzések 
érettségizettek részére

A Projektközpont Szolgáltató Kft., valamint a Szent Gergely 
Népfőiskola pályázatot hirdet a 2016/17-es tanulmányi idő-
szakra támogatott tanulmányi státusok betöltésére, általános 
célú, iskolarendszeren kívüli felnőttképzési programban való 
részvételre. A pályázók köre: 
–  18. életévüket betöltött természetes személyek;
–  az egyes programoknak megfelelő szakmai bemeneti kö-

vetelményeknek való megfelelés;
–  a pályázó a felvételi eljárás időszakában nem lehet több 

70 évesnél;
–  a pályázónak motivációs levéllel igazolnia kell szakmai el-

hivatottságát, tanulmányi motivációját.

Meghirdetett programok és programmegvalósítási 
helyszínek:
– esélyegyenlőségi referens (Budapest);
– európai uniós pályázati és projektmenedzser (Budapest);
– konfliktuskezelési mediátor (Budapest);
– marketing- és kommunikációs menedzser (Budapest);
– rendezvényszervező menedzser (Budapest);
– cégvezető menedzser (Budapest);
– pályázati bíráló, monitoring-szakértő (Budapest). 

A pályázók kiválasztása 
A pályázók kiválasztása automatikus. Minden programra 25 
férőhelyet biztosít a pályázat kezelője. A rendelkezésre álló 
férőhelyek (státusok) feltöltése automatikusan zajlik. 

A pályázat benyújtásának módja
A hiánytalanul kitöltött pályázati lapokat elektronikus formá-
ban, e-mailben kell elküldeni a projektkozpont@gmail.com 
címre. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 28. 
További információk: http://www.pafi.hu.

angol és német nyelvi kará-
csonyi délután a Klapkában

„Nem, ez a szegfűszeg illata!” „Hellblau az világoskék, és 
nem sötétkék!” „Nem akar odaragadni a rénszarvas lába!” 
„A harmadik betű egy »k«, mi lehet a szó?” „Ki lehet az a Be-
fana?” „Ne énekelj ilyen hamisan!” Ilyen izgatott mondatokat 
hallottunk a klapkások kedd délutáni idegen nyelvi partiján. 

Minden tanévben a karácsonyi szünet előtti napokban 
megrendezi az idegen nyelvi munkaközösség az angolosok 
számára a Christmas Partyt, a németes gyerekeknek a Weih-
nachtspartyt. Játékos feladatok sokasága várja évről évre az 
érdeklődő gyerekeket. 

Idén az angol nyelvet tanuló gyermekeink karácsonyi rejt-
vényt, szókeresőt, betűsalátát kaptak feladatnak. De nagy si-
kert aratott a Népek karácsonya kvíz, valamint a piros orrú 
Rudolfról szóló aranyos dalocska is.

Németeseink megmutathatták, milyen gyorsan talál-
ják meg a csapatban a szókígyóba rejtett karácsonyi szava-
kat. Készítettek 3D-s tájképet fenyővel és rénszarvassal, de 
próbára tehették a szaglásukat is, amikor a zsákocskák meg-
szagolása után meg kellett nevezni azoknak a tartalmát – 
persze németül. 

Mindenki nyertes lett, hiszen ez a kellemes délután zené-
vel, játékos feladatokkal és sok-sok nevetéssel telt el.

Lassan sötétedett, amikor így búcsúztak egymástól a ver-
senyzők és tanáraik: Schöne Weihnachten! Happy New Year! 
Ein glückliches Neujahr! Merry X-mas!

Boldog karácsonyt és békés új évet kívánunk mindenki-
nek!

A Klapka-iskola idegen nyelvi munkaközössége

Klapkalandozás

Tisztelt Szülők! 
Közeledik az idő, amikor gyermekük számára iskolát vá-
lasztanak. Tudjuk, ez nem könnyű feladat, hiszen döntésük 
meghatározhatja gyermekük jövőjét. Szeretettel várjuk isko-
lánkba!

Szombat délelőttönként ismerkedési foglalkozásokat 
szervezünk, ahol ön és gyermeke megismerheti iskolánkat, 
pedagógusainkat és oktatási-nevelési tevékenységünket.

Amíg a tanító nénik a gyermekekkel foglalkoznak, ön ér-
deklődhet iskolai életünkről, szokásainkról, megvalósult és 
tervezett programjainkról. Szívesen válaszolunk felmerülő 
kérdéseire is.

A foglalkozások helyszíne: az iskola Tóth Árpád úti épüle-
te (Isaszeg, Tóth Á. u. 1.).

Az első foglalkozás időpontja: 2017. január 21., szombat, 
10 óra. További időpontok: február 4., 10 óra; február 25., 
10 óra; március 18., 10 óra; április 22., 10 óra.

Mit nyújt a mi iskolánk? Angol nyelv tagozat; német nyelv 
tagozat; ének-zene tagozat; informatikaoktatás első évfo-
lyamtól; napközi; iskolaotthon; óvoda-iskola átmenet meg-
könnyítése; szilárd erkölcsi alapok; sikeres továbbtanulás a 
8. osztály után; tornaterem; tágas udvar korszerű játékokkal; 
könyvtár; fejlesztőpedagógia; logopédia; iskolapszichológus; 
gyógytestnevelés; művészeti oktatás zene, tánc, színjáték, 
festészet, kerámia szakon; délután 4-ig iskolai programok 
(szakkörök, sportfoglalkozások, mozi-, színházlátogatás); 
nyári táborok, külföldi tanulmányutak.

Elérhetőségek: Klapka György Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola, 2117 Isaszeg, Kossuth L. u. 85.; 
tel.: 28/495-708; www.klapka-isaszeg.sulinet.hu; e-mail: 
klapka@klapka-isaszeg.sulinet.hu.

Molnárné Ruck Judit igazgató

befejezéshez közelednek 
a felújítási munkálatok a 
könyvtárban

A városi könyvtár életébe ko-
moly változást hozott a 2016-
os esztendő: megkezdődött 
az évek óta várva várt felújítás. Az intézmény eddig is a városi 
kulturális élet fontos színtere volt, de az átalakításokkal még 
inkább az lehet.

A könyvtár a tanulás, a találkozások és a kikapcsolódás 
színhelye volt. Ez a szolgáltatások folyamatos fejlesztésének 
köszönhetően már megvalósult, de a terek elrendezése még 
nem – ez változik meg 2017 februárjától.

A gyermekkönyvtár az eddig Könyvtári Galéria néven is-
mert helyiségbe kerül át. A gyerekek így az eddigieknél na-
gyobb területen válogathatnak a számukra külön készített 
alacsony könyvespolcokon. A szülőknek a gyermeknevelési 

részleget is ezen a helyen alakítjuk ki, hogy amíg a kicsik ját-
szanak, a mama is nyugodtan válogathasson. A tiniknek egy 
nagyobb kuckót hoztunk létre, a jól bevált babzsákokkal, sző-
nyeggel, asztallal. Nekik egy helyen lesz elérhető a kedvenc 
könyvük és a kötelező irodalom. De azért nem feledkezünk 
meg azokról sem, akik társasjátékozni is szeretnének nálunk, 
ugyanis új játékokkal is készülünk.

A könyvtári kölcsönzőpult is új helyet kap, és az olvasói 
számítógépek is elkerültek az ablakok elől. De nem szeret-
nénk minden újdonságot „lelőni”. Nyitáskor minden olva-
sónk kap egy térképet, hogy könnyebb legyen az eligazodás.

Természetesen igyekeztünk úgy játszani a terekkel, és 
úgy fejleszteni szolgáltatásainkat, hogy azokban mindenki 
örömét lelje.

Reméljük, hogy a megszépült isaszegi könyvtárban feb-
ruártól nagyon sok régi és új olvasót köszönthetünk!

Ezúton szeretnénk minden kedves isaszegi lakost meg-
hívni a Jókai Mór Városi Könyvtár újranyitási ünnepségére, 
amelyet 2017. január 31-én 18.30 órakor rendezünk meg.

Kovács Dóra
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rekamié, avagy rökamié női Klub isaszegen

Madame Récamier-ről kapta nevét az a női klub, amely 
Isaszegen a Dózsa György Művelődési Otthonban kap 
helyet 2017. januárjától havonta egy alkalommal. A re-
kamié szó etimológiája látszólag közismert, sőt közhe-
lyes: Madame (Juliette) Récamier (1777–1749) a di-
rektórium és a napóleoni császárság első időszakában, 
nagyjából a 18. század végétől a 19. század első évti-
zedének elejéig sikeres, nagy hírű és legfőképpen rend-
kívül elit szalont vezetett. 

A klub létrehozása néhány hölgy aktivitásának és 
Tábikné Surman Szilvia tréner és life coach vezetésének 
köszönhetően indul útjára. A klub az alapító tagok és a 
vezető önkéntes munkája, valamint a klubtagok csekély 
mértékű tagdíja alapján kíván működni. Itt szeretnénk 
köszönetet mondani Verseczkyné Sziki Évának, a műve-
lődési otthon igazgató asszonyának, aki támogatja a klub 
létrehozását, és otthont ad neki.

A klubba invitálunk minden érdeklődőt, akik a kiala-
kult társaságukon túl keresik az olyan közösséget is, ahol 
a problémájuk meghallgatásra, megértésre talál. A min-
dennapi életünket érintő kérdések mellett szóba kerül-
nek azok a témák is, amelyek kimozdítanak bennünket 
a hétköznapokból. Legyen szó családról, gyermekneve-
lésről, pszichológiai vagy spirituális témákról, de akár di-
vatról vagy művészetről egyaránt. A témák tárháza ma 
oly sokszínű, hogy a tagok igénye szerint válogathatunk 
belőle. Néhány gondolatcímmel szeretnénk az önök ér-
deklődését felkelteni. Például: A bennünk rejlő csodák; 
A mindennapi játszmáink; A szerepeink; Az elveszett 
szavak a kommunikációban. Több és ehhez hasonló ér-
dekes kérdéskört kínálunk fel a későbbiek során is a be-
szélgetések alkalmával. Felkutatunk olyan isaszegi sze-
mélyeket, akik szeretetükkel, lelkiségükkel vagy szakmai 
múltjukkal gyarapíthatják a klub szellemi értékeit. Termé-
szetesen olyan vendégeket is 
meg fogunk hívni, akik a vá-
roson kívülről érkeznek, de az 
aktuális téma iránt elkötele-
zettek, és akik miatt érdemes 
lesz eljönni és egy kellemes 
estét együtt eltölteni. 

A klub nevét fémjelzi az 
a szó, amely jelentésében, 
stílusában hűen illeszkedik 
ahhoz a társadalmi közösség-
hez, amely a Récamier család 
párizsi palotájában alkalmat 
adott a találkozásokra és a 
beszélgetésekre. Reményink 
szerint az Isaszegen létrejövő 
klub színesíti és tartalommal 
tölti majd meg napjainkat.

Bata Henriett

François Gérard Madame Récamier-portréján heterotopikus  
tér jelenik meg, és persze annak a bizonyos bútornak a jelenléte  

is rendkívül fontos

Jacques-Louis David festményén pedig  
igazi egybeolvadás valósul meg tárgy és ember között

évbúcsúztató – évköszöntő

A művelődési otthonban az első hívogató alkalmával Me-
cseki Hargita szobrászművész Egy gyermek születik nékünk 
című, szépséggel-harmóniával teli alkotásaival indítottuk a 
2016. év adventjének időszakát. 

A karácsony jó alkalom arra, hogy megemlékezzünk az 
élet áldásairól, a mi adventi kísérőnk volt ez a szakrális ki-
állítási anyag, amely igazi kegyelmi ajándékként végigkísérte 
gyönyörű adventi rendezvényeinket, kiemelten a Gaudium 
Carminis kamarakórus éves koncertjét és a városi karácsonyt.

A kotyolással, varázslással, boszorkányüldözéssel decem-
ber 13-án az egészséges és boldogságos élet hagyományait 
őriztük. Nem tudom, ki vette a fáradságot a Luca-szék készí-
tésével, de érdemes lenne néha felállni arra a kisszékre, és 
meglátni, elüldözni a rosszat, még ha a néphagyományőrzők 
módjára is…

A legfontosabb útravaló a szeretet, a gyermekkor meg-
határozó szeretete. Erről szóltak a Karácsonyi önvallomások 
Isaszeg kulturális csoportjainak városi karácsonyi műsorában. 
Szívbemarkoló őszinteségükkel – Marcsó néni hiteles vissza-
emlékezésével a még igazi karácsonyokról – nagyon szép 
emlékeket ébresztettek bennünk.

Saját csoportjaink eredményei 2016 második felé-
ben: 
–  A Gaudium Carminis Kamarakórus augusztus végén kó-

ta minősítőn „Hangversenykórus” minősítést nyert el. 
Méltán büszkélkedünk velük, munkájukat dicsérte, hogy 
meghívták a csapatot a X. sátoraljaújhelyi nemzetközi kó-
rusfesztiválra is.

–  Asszonykórusunk a XI. Vass Lajos népzenei találkozón ki-
emelt arany díjat nyert. 

–  Az immáron 20. alkalommal megrendezett GKRTE Ketter 
László hagyományőrző gasztronómiai versenyen nagyon 
szép műsorral képviseltük településünket a turisztikai 
szakma konferenciáján. Marcsó néni vezette a főző csa-
patot, a zsűri különdíját nyertük el.

–  Az Isaszegi TA-ME-TO – Meridián tánccsoport a VIII. or-
szágos szenior-táncfesztiválon ezüst minősítést nyert.

Csoportjainknak szívből gratulálunk a szép eredményekhez!
Megköszönve megtisztelő figyelmüket, kívánom mind-

annyiunknak, hogy az áldott, békés ünnepek után a 2017-
es év is egymás figyelmében, támogatásában, szeretetében 
töltődjön, és minél többen tartsanak velünk. Ne feledjék: az 
idő érték! Figyeljünk egymásra, legyünk érzékenyek a jó be-
fogadására, és ne csak az ünnepek idején!

Verseczkyné Sziki Éva

Musicalszínházi felvétel
A Dózsa György Művelődési Otthon felvételt  
hirdet musicalszínházi stúdióba!

Musicaldarabokhoz keresünk jó hangú, lelkes jelentke-
zőket, tízéves kortól fiatalokat és felnőtteket egyaránt.

Tervezett darabok: István, a király, Elisabeth. A műve-
lődési otthon a kész darabokat CD-n is kiadja. Jelentkez-
ni lehet január végén a helyi iskolákban is, ahol szintén 
felkeressük a tehetségeket.

További információk a következő elérhetőségeken 
kaphatók: Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi 
Múzeumi Kiállítóhely, 2117 Isaszeg, Dózsa György ut-
ca 2.; tel.: 28/582-055, 30/583-2928; fax: 28/582-
056; e-mail: idgymo@gmail.com.
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a római katolikus egyházközség programajánlója

Állandó programok
– „Van kérdése?” Felnőttek hittancsoportja – minden má-

sodik hétfőn fél 7-kor a Katolikus Közösségi Házban. Kö-
vetkező időpont: 2017. január 9.

– Mária Légió – imaközösség szerdánként 17 órakor a Ka-
tolikus Közösségi Házban.

– Felnőttek kóruspróbája minden pénteken fél 7-kor a 
templomban.

– Gyermekek gitáros énekkara minden szombaton 3 óra-
kor a Katolikus Közösségi Házban.

– Felnőttek gitáros énekkara minden szomba-
ton fél 5-kor a Katolikus Közösségi Házban.

Programjainkra minden kedves érdeklődőt 
nagy szeretettel hívunk és várunk a 2017. év-
ben is!

Egyházközségi farsangi vigalom lesz 2017. 
február 4-én délután 5 órától a művelődési 
otthonban. A bál bevételével a Szent Rita Ala-
pítványt szeretnénk támogatni. További részle-
tekről és a belépőjegyek vásárlásával kapcso-
latban érdeklődni lehet Szárazné Marikánál. 
E-mail-cím: szaraznemarika@citromail.hu.

Decemberben történt – a római katolikus egyház-
község rendezvényei képekben
Hála és köszönet mindenkinek, aki vidámmá, elgondolkodta-
tóvá, meghatóvá, a vetítéssel változatossá, hallhatóvá, színes-
sé, kis ajándékokkal gazdaggá, szeretetteljessé tette ezeket 
az együttléteket! Isten fizesse meg mindenkinek bőségesen!

Minden kedves olvasónak feladatokban, szeretetben, 
odaadásban gazdag új esztendőt kívánok!

Szárazné Marika

2016. december 3.: Mikulás-várás 
a Katolikus Közösségi Házban

2016. december 11.: Együtt  lenni, 
együtt énekelni, zenélni jó

rendőrökkel ellenőriztetnék a kályhákat

A Levegő Munkacsoport javaslata szerint a rendőrség köz-
reműködésével lehetne hatásosan fellépni az illegális hulla-
dékégetés ellen. Vidéken ugyanis – de még a nagyvárosok 
peremkerületeiben is – teljesen bevett szokás, hogy a lakos-
ság háztartási hulladékkal, PET-palackokkal, festett ajtó- vagy 
ablakkerettel, esetleg pozdorjabútorokkal is fűt. A szálló por 
mennyiségének háromnegyedéért a rossz minőségű szilárd 
tüzelő a felelős, így a hulladékkal való fűtés nagyban hozzá-
járul ahhoz, hogy jelenleg Magyarországon több településen 
is veszélyes a levegő minősége.

A kályhán belüli tiltott hulladékégetésért – tehát például 
háztartási szeméttel, bútorokkal való fűtésért – 75 ezer fo-
rinttól 300 ezer forintig terjedő bírság szabható ki, ha pe-
dig valaki a kertben végzi ugyanezt a tevékenységet, 
akkor 25 ezer és 100 ezer forint közötti 
büntetésre számíthat. Lenkei Péter 
természetvédelmi mérnök, a Levegő 
Munkacsoport munkatársa szerint a 
jogszabályok megfelelőek, de a bizo-
nyítás nagyon nehézkes. 

Ezért arra lenne szükség, hogy a 
hatóságok a rendőrséggel együttmű-
ködve ellenőrizzék az otthoni kály-
hákat, milyen „tüzelő” égett bennük. 
A rendőrség közreműködése azért 
szükséges, mert a járási hivatalok 
munkatársai nem biztos, hogy azon-
nal be tudnak jutni a lakásokba, egy 
rendőrt azonban „nehezebb lerázni”. 
Álláspontja szerint az otthoni ellen-
őrzéseknek visszatartó hatása lenne, 

ha ugyanis egy faluban elterjed, hogy valakit megbüntettek 
hulladékégetésért, mások is felhagynak ezzel. Ezáltal jelentő-
sen javulhatna a levegő minősége. 

A Levegő Munkacsoport levelet is írt a Miniszterelnök-
ségnek, amelyben azt kérték, hogy készítsenek részletes 
útmutatót a hatóságoknak az egységes jogalkalmazásra, és 
szervezzék meg az érintett ügyintézők továbbképzését. Vá-
laszt V. Németh Zsolttól, a Földművelésügyi Minisztérium 
államtitkárától kaptak, aki elismerte, hogy növelni kell a ható-
sági fellépés hatékonyságát, de egyelőre csak azt ígérte, hogy 
felmérik az eddigi ellenőrzési gyakorlatot. 

„Ez nem csak szociális kérdés, nagyon sokan tudatlanság-
ból dobnak tűzre hulladékot – mondta Lenkei Péter. – A sze-

gényebb megyékben ugyan gyakran előfordul, hogy va-
lóban nincs más tüzelő, de sok helyen hiányos 

a lakosság ismerete ennek veszélyeiről” 
– tette hozzá. Szerinte nagyon so-
kat segítene, ha a kormány a jelen-
legi évi hárommilliárd forint helyett 
tízmilliárd forintot költene a szociális 
tűzifakeretre, így csökkenthető lenne 
az illegális hulladékégetés, valamint 
kevesebb lenne a fagyhalál is. Jelen-
tős előrelépést jelentene, ha az állam 
épületszigetelési programokat indí-
tana, ezeknek a segítségével ugyan-
is csökkenthető a szükséges tüzelő 
mennyisége, ráadásul ilyen progra-
mokkal munkahelyeket is lehetne te-
remteni.

Forrás: Magyar Nemzet 

Január
6.: dr. Eszlári Egon
13.: dr. Tordai Gábor
20.: dr. Mészáros Zsolt
27.: dr. Kürti József

Február
3.: dr. Eszlári Egon
10.: dr. Tordai Gábor
17.: dr. Mészáros Zsolt
24.: dr. Kürti József

Március
3.: dr. Eszlári Egon
10.: dr. Tordai Gábor
17.: dr. Mészáros Zsolt
24.: dr. Kürti József
31.: dr. Eszlári Egon

Április
7.: dr. Tordai Gábor
14.: dr. Mészáros Zsolt
21.: dr. Kürti József
28.: dr. Eszlári Egon

Május
5.: dr. Tordai Gábor
12.: dr. Mészáros Zsolt
19.: dr. Kürti József
26.: dr. Eszlári Egon

Június
2.: dr. Tordai Gábor
9.: dr. Mészáros Zsolt
16.: dr. Kürti József
23.: dr. Eszlári Egon
30.: dr. Tordai Gábor

Július
7.: dr. Mészáros Zsolt
14.: dr. Kürti József
21.: dr. Eszlári Egon
28.: dr. Tordai Gábor

Augusztus
4.: dr. Mészáros Zsolt
11.: dr. Kürti József
18.: dr. Eszlári Egon
25.: dr. Tordai Gábor

Szeptember
1.: dr. Mészáros Zsolt
8.: dr. Kürti József
15.: dr. Eszlári Egon
22.: dr. Tordai Gábor
29.: dr. Mészáros Zsolt

Október
6.: dr. Kürti József
13.: dr. Eszlári Egon
20.: dr. Tordai Gábor
27.: dr. Mészáros Zsolt

November
3.: dr. Kürti József
10.: dr. Eszlári Egon
17.: dr. Tordai Gábor
24.: dr. Mészáros Zsolt

December
1.: dr. Kürti József
8.: dr. Eszlári Egon
15.: dr. Tordai Gábor
22.: dr. Mészáros Zsolt
29.: dr. Kürti József

a 2017. év tervezett orvosi készenléti beosztása
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életre kelt mesehősök – süsü és barátai kiállítás
Január 28-án 10.00–18.00 óra között. Helyszín: Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Ki-
állítóhely, 2117 Isaszeg, Dózsa György utca 2.

Kedves látogatóink Csukás István emberméretű mesefiguráival találkozhatnak. Mirr-Murr, Oriza-Triznyák, Sebaj Tóbiás, a 
nagy ho-ho-horgász, Pom Pom, Süsü, a sárkány… és még nagyon-nagyon sokáig sorolhatnánk társaikat! Belépő: 350 
Ft (gyermek), 500 Ft (felnőtt).

2017. január 14., 17.00 óra, 
Dózsa György Művelődési Otthon

Ûjévi jótékony sági 
gálaműsor a mű-
vészeti is koláért

Közreműködnek a művészeti iskola ta-
nárai, növendékei, fúvószenekara, tár-
sastánc és színjáték tanszaka.

Adományokat köszönettel foga-
dunk. 

Támogatói jegyek a művészeti isko-
la titkárságán igényelhetők.

Információ:
Klapka György Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, muve-
szeti.klapka@gmail.com, tel.: 28/495-
708, 28/496-872
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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.
Hétfőnként dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 28/582-831, 30/831-1887
Keddenként dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
Szerdánként dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288
Csütörtökönként dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., tel.: 28/582-830; 
mobil: 20/928-3987
Pénteki készenléti beosztások januárban és februárban
január 6.: dr. Eszlári Egon; január 13.: dr. Tordai Gábor;  
január 20.: dr. Mészáros Zsolt; január 27.: dr. Kürti József;  
február 3.: dr. Eszlári Egon; február 10.: dr. Tordai Gábor;  
február 17.: dr. Mészáros Zsolt; február 24.: 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., tel.: 28/493-250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14., tel.: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartása szombaton és vasárnap
Ezüstkehely Patika: páros héten 8-tól 12 óráig
Liget Patika: páratlan héten 8-tól 12 óráig
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház utca 4.; 
tel.: 28/452-851
Fogorvosi rendelô: Rákóczi u. 10.; tel.: 28/495-237
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14.; tel.: 28/495-827

A Dózsa György Művelődési Otthon  
és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely programjai

Január 12., csütörtök, 18.00:  Megemlékezés a doni áldo-
zatokra. Mécsesgyújtás és koszorúzás a Történelmi Vitézi 
Rend Isaszegi Alegységének szervezésében a Hősök és Ál-
dozatok Emlékparkjában

Január 13., péntek, 17.00:  Csata-tinibuli
Január 14., szombat, 17.00:  A Klapka György Általános 

Iskola és AMI újévi gálaműsora
Január 15., vasárnap, 14.00:  Örökmozgó játszóház és ug-

rálóvár
Január 20., péntek, 14.00:  A magyar kultúra napja – a vá-

ros három iskolájának közös előadása
 16.00:  Társasjáték-délután Márkkal. Kreatív Kézműves-

klub – kosárfonó szakkör
 17.00:  Rekamié, avagy Rökamié Női Klub
Január 21., szombat  A magyar kultúra napja
 16.00:  Versóra
 17.00:  Vas-virágok – Sz. Opre Mária fotókiállításának meg-

nyitója. Közreműködnek: Váradi Mária színművész és Futó 
Tamás képzőművész

 18.00:  Mű-Hely-koncertek – CsM Projekt
Január 26., csütörtök, 17.00:  Élet az élet után – R. Kárpáti 

Péter. Filmvetítés és előadás. Belépő:1500 Ft
Január 28., szombat, 10.00–18.00:  Életre kelt mesehő-

sök – Süsü és barátai kiállítás. Belépő: 350 Ft (gyermek), 
500 Ft (felnőtt)

Február 4., szombat, 17.00:  Római katolikus egyházi far-
sang

Február 7., kedd, 10.00, 11.00:  Holle anyó – a Habakuk 
Bábszínház előadása. Belépő: 500 Ft

Február 12., vasárnap, 14.00:  Örökmozgó játszóház és 
ugrálóvár

Február 17., péntek, 15.00–18.00:  Madárpók-kiállítás
 16.00:  Társasjáték-délután Márkkal. Kreatív Kézművesklub

MúzeuMi prograMaJánló

Január
Január 13., péntek, 18.00:  A Tóth Árpád Nemzeti Társas-

kör szervezésében dr.  Boros Bánk Levente politológus tart 
előadást Magyarország a változó Európában és világban 
címmel

Január 20., péntek 18.00:  Keresztény/Keresztyén Akadé-
mia – dr. Issekutz Sarolta, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kul-
turális Egyesület elnöke ad elő  az örmény katolikusság 
erdélyi és magyarországi szerepéről.

Január 21., szombat:  Múzeumi esték az Isaszegi Termé-
szetbarát Klubbal. Szlovák paradicsom – Normandia és 
Bretagne + képek
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Anyakönyvi hírek
a 2016. november 16. és december 15. közötti idôszak  
eseményeirôl

SzületéSek
Lázár Áron, Dantesz Panna, Kalocsai Amira,  
Farkas Laura, Nógrádi Tamás, Szilágyi Bence,  
Szabó Dominika, Kottán Ádám

HázaSSágkötéSek
Jambrich Éva és Bálint István
Erdei Nikolett és Szatory Gergely Balázs
Tóth Anna és Szabó József

50 év egyMáS Szeretetében
Bagi Rozália és Görbe Sándor 1966. december 10-én kötöttek 
házasságot Isaszegen.

60 év egyMáS Szeretetében
Tusák Mária és Szolga János

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HaláleSetek
Balázsy Ernőné Dudás Katalin (91 éves), Kossuth L. utca 118.
Csatár István (76 éves), Mátyás király utca 102.
Tihon Józsefné Skribek Mária (88 éves), Árpád utca 14.
Horváth József (59 éves), Árpád utca 46.
Kertész Józsefné Hanák Anna (89 éves), Aulich utca 8.
Tóth Sándorné Zombori Klára (70 éves), Kossuth L. utca 48.
Kocsis Istvánné Méreg Katalin (84 éves), Mátyás király utca 51.
Baglyas Lajos (63 éves), Kossuth L. utca 140.
Aszódi Pál (86 éves), Mátyás király utca 130.
Fritz Rozál (88 éves), Kertész utca 13.
Proksza Ildikó Irén (74 éves), Mátyás király utca 122.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Szolgáltatók elérhetőségei
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
ELMŰ  
Hibabejelentés: 40/38-39-40; www.elmuszolg.hu
Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel  
kapcsolatban vezetékes telefonról: 40/38-38-38;  
mobiltelefonról: 20/978-5611, 30/978-5611 vagy 70/978-5611 
Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938;  
mobiltelefonról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés munkaidőben  
a 28/520-873-as vagy a 20/409-7573-as telefonszámon, valamint  
a kozvilagitas@elmuszolg.hu e-mail címen
Főgáz elérhetőségei: www.fogaz.hu; telefonos ügyfélszolgálat:  
06-40/474 474. Mérőállás bejelentése online a www.fogaz.hu/ugyfelszol-
galat címen, vezetékes telefonról a 06-80/40-55-40-es, mobiltelefonról a 
06-1/237-7777-es telefonszámon

Fontos információk,  
elérhetőségek

Isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat 
telefonszáma: 28/583-100. E-mail: hivatal@isaszeg.hu
A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati rendje: Hétfőn 800–1200  
és 1300–1800, kedden 800–1200 és 1300–1600, szerdán 800–1200 és 1300–1600, 
csütörtökön 800–1200 és 13.00–1600, pénteken 800–1200 óra között
A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfőn 1300–1600, 
szerdán 800–1200 és 1300–1600, pénteken 800–1200 óra között
Isaszegi Rendőrőrs 0–24 óra között hívható telefonszáma:  
70/387-2693
Közterület-felügyelet (munkaidôben hívható) telefonszáma: 
70/315-2314, 70/198-6929
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet Madách I. u. 14., telefon: 
28/582-712 (munkaidőben); e-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu
Mezôôrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302
Gyepmester Hercig József, 20/964-3025
Isaszegi Önkéntes Tűzoltóegye sület 0–24 óra között hívható 
központi segélyhívószáma: 70/549-6223
Isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi  
Egyesület Rácz Zoltán, 20/220-7414, 20/563-4300
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Fog-
lalkoztatási Osztály 2100 Gödöllő, Szilhát u. 53. Tel.: 28/410-175, 
28/410-297. 
Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala 
2101 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514-305, 28/514-315.  
Fax: 28/514-306. Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 8.00–15.30,  
pénteken 8.00–11.30 között
Temetkezés Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 30/964-7032
Temetőgondnok Ecseri Pál, 30/305-8962, ecseriko@freemail.hu

KöSzöNeTNyIlvÁNíTÁSOK

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Tihon Józsefné Mariskát, 
szeretett Anyukánkat, Mamucinkat, Dédikénket utolsó útjára elkísérték, 
és sírjára virágot helyeztek.

Szerető családja

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik lélekben vagy személye-
sen vettek végső búcsút Csatár Istvántól, férjtől és édesapától, sírjára 
koszorút helyeztek el, és mély gyászunkban osztoztak.

Felesége, fia és unokái

KÖSZÖNET A SÁPI UTCA LAKÓINAK
Köszönjük, hogy lányunk súlyos autóbalesete miatt emberként mel-
lénk álltak. Hálás szívvel gondolunk együttérző soraikra, biztatásukra. 
Ezért jó a Sápi utcában lakni, mert ott melegszívű, jóérzésű emberek 
élnek.

Karádi Zsuzsanna

Érdeklődni lehet:
szabo.norbert@isaszegfootball.com • +36 20 569 7333
isaszegfootball.com

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

Focizz az isaszegi 
sportegyesületnÉl!

Hirdessen nálunk!
Hirdetési méretek  
(szélesség × magasság)

bruttó hirdetési díj
fekete-fehér 
belső oldal

színes belső 
oldal

1/1 oldal (181 × 262 mm) 25 400 Ft 31 750 Ft
1/2 oldal (fekvő: 181 × 128 mm;  
álló: 87,5 × 128 mm)

13 970 Ft 19 050 Ft

1/4 oldal (87,5 × 128 mm) 7620 Ft 10 160 Ft
1/8 oldal (87.5 × 61 mm) 3810 Ft 5080 Ft
1/16 oldal (87,5 × 27,5 mm) 2540 Ft 3810 Ft

Hirdetésfelvétel és tájékoztatás a 28/583-102-es telefonszámon, illetve 
az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címen.



Fotópályázat

Isaszeg természetI kIncseIről

Isaszeg város polgármestere fotópályázatot hirdet Isaszeg természetI kIncseI címmel. Vár-

juk képeiket Isaszeg természeti értékeiről, hogy a hozzánk látogatók egy új, még fel nem tárt olda-

láról is megismerhessék városunkat és környékét. Népszerűsítsük természetI 

értékeInket a nálunk megtalálható növény- és állatvilágon, környezetünkön keresztül. 

A pályázatra beérkező fotókból novemberben kiállítást rendezünk. A legjobb pályamunkák-

ból és a közönség által legtöbb szavazatot kapott fotóból áll össze a 2018-as falinaptár. A pályázaton 

a részvétel ingyenes. Beküldési határidő: 2017. október 15. A képeket legalább 2400 × 3200 

pIxel felbontásban a fotopalyazat@isaszeg.hu e-mail-címre várjuk. A pá-

lyázattal kapcsolatban felmerült kérdéseket a fent megadott e-mail-címen megválaszoljuk.


