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Pályázat a virágos, tiszta Isaszegért

A Virágos, Tiszta Isaszegért elismerés 
célja egy kulturált és vonzó telepü-
lés kialakítása, a fenntartható fejlődés 
szempontjainak következetes alkalma-
zása, a településen élők összefogásá-

nak ösztönzése, az életminőség javí-
tása, a környezettudatos gondolkodás 
és szemlélet erősítése, a természeti és 
építészeti örökség megőrzése és gya-
rapítása.

Az elismerő címre Isaszeg település 
közigazgatási területén lévő lakóingat-
lan tulajdonosa vagy használója pályáz-
hat vagy jelölhető.

A rendelet előírása szerint jelentkez-
ni minden évben április 15-től szep-
tember 15-ig lehet személyesen vagy 
postai úton Isaszeg város polgármeste-
rének címezve (2117 Isaszeg, Rákóczi 
u. 45.), a rendelet mellékletének kitöl-
tésével, amely Isaszeg város hivatalos 
honlapjáról – Isaszeg.hu – letölthető.

Az elismerő cím adományozásáról 
Isaszeg város képviselő-testülete dönt, 
a városfejlesztési, környezetvédelmi 
és közrendvédelmi bizottság javas-
lata alapján. Kérjük a kedves isaszegi 
lakótársainkat, jelentkezzenek, illetve 
jelöljenek a környezetükben található 
lakóingatlanokat, amelyeket méltónak 
találnak az elismerő címre.

Isaszeg Város Önkormányzata 

Fergeteges isaszegi siker Trsztenában

Isaszeg Város Önkormányzata meghívást kapott szlovákiai testvértelepülésének, Trsztenának az ifjúság fejleszté-
séért és támogatásáért alakult civil megmozdulás rendezvényére, amelynek keretén belül településünk sportolói 
mindent elsöprő győzelmet arattak.

Városunk sportolóit második alkalom-
mal hívták meg a Trsztenában megren-
dezett Adrenalin Race-re, amelyben a 
fiataloknak egy öt kilométer hosszú tá-
vot kellett lefutniuk mezőn, erdőben, 
városban, természetes és épített aka-
dályokat leküzdve. Versenyzőink mind 
csapatban, mind egyéniben kiválóan 
teljesítettek. Nagy volt a részvételi arány 
a cseh, a szlovák és a lengyel meghí-
vott vendégek részéről, sokan közü-
lük hivatásos tájfutók, maratonisták. 
Ezt azért kell kiemelni, mert városunk 
nem a futásban, hanem más sportág-
ban kiváló eredményeket szerzett atlé-
tái álltak be a versenybe. Isaszegről a 
Muszashi Sport Club vezetője és tagjai, 
Stágel György, Frey Brigitta, Rawlinson 
Patrik, Marton Áron, Poós Péter, Varró 
Attila, a Mozdulj Velünk Egyesület fiatal 
biciklistái, Palánkai Márton, Palánkai 
Máté, Grósz Zsombor, Obráz Milán 
versenyeztek, valamint nem utolsó-

sorban kiváló futónőnk, Máté Szabina 
is megmérette magát. Az eredmény-
hirdetéskor a dobogó első és második 
fokán is isaszegiek lengették a zászlót, 
az elismerést pedig Trsztena város ki-
emelkedő eredményeket elért futbal-
listájától vehették át. 

Sportolóink részvételét köszön-
jük, akaraterejükhöz, kitartásukhoz, a 
sportban elért eredményeikhez gra-
tulálunk, és a továbbiakban sok sikert 
kívánunk!

Szerkesztőség

Kupakgyűjtés

Kedves isaszegi emberek! Bálint kerekesszékes, súlyosan 
mozgáskorlátozott. Az iskolába járásához és a fejleszté-
seihez gyűjtjük a kupakokat. Önöknek egy kis fáradsággal 
járó munka, nekünk óriási segítség. Mindenkinek hálásan 
köszönjük az eddigi támogatását! A kupakokat az Erkel 
Ferenc utca 38.-ba, Gimpel László címére vagy a Móricz 
Zsigmond utca 16.-ba, a Terike fodrászatba legyenek szí-
vesek beadni.

Sajnos a vasúti felújítás miatt az Újpalotán lévő spe-
ciális iskolából nem tudjuk hazahozni Bálintot. Ha vala-
kinek a körülményei lehetővé teszik a segítségnyújtást, 
hogy autóval – elsősorban a délutáni órákban – haza-
hozhassuk Bálintot, akkor talán mindennap járhatna isko-
lába. Nincs támogatószolgálat, amelyet igénybe tudnánk 
venni. Kérem, keressenek a 30/839-6550-es vagy a 
28/632-022-es telefonszámon.

Köszönjük szépen.
Gimpel Bálintka szülei
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Klapkások a Felvidéken

Az isaszegi Klapka György Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola harminc hetedi-
kes diákjával Szlovákiában jártunk a Határ-
talanul! című pályázati program jóvoltából. 
A Szepességi kirándulás Rákóczit követve 
című projekt keretében történelmi és iro-
dalmi emlékek helyszíneire látogattunk el a 
Felvidéken.

Izgatottan gyülekeztünk a Klapka-iskola 
előtt június 4-én reggel fél 7-kor, hogy elindulhassunk a vár-
va várt háromnapos szlovákiai útra, amelyre egy évvel ezelőtt 
sikeresen pályáztunk.

Első megállónk Rozsnyó, az egykori bányászváros volt. Itt 
a Rozsnyói Egyházi Alapiskola diákjaival találkoztunk, hogy 
együtt emlékezzünk a nemzeti összetartozás napján. Ezután 
bejártuk a történelmi városközpontot. Következő úti célunk 
az Andrássy család vadászkastélya volt Betléren. Mindany-
nyiunkat lenyűgözött a gyönyörű angolpark közepén álló 
épület, amelynek megmaradtak eredeti berendezési tárgyai, 
így hiteles képet kaphattunk az egykori lakók életéről, szo-
kásairól. Késő délután érkeztünk meg egy nagyon hangu-
latos, csendes kisvárosba, Szepesszombatra, ahol a Szent 
György-templom megtekintése után fagyizással zártuk a hét-
fői programot, hiszen ezután egyenesen Tátralomnicra utaz-
tunk, a szálláshelyünkre.

Kedden a svédasztalos reggeli után ebéd-
csomaggal ellátva indultunk a dobsinai jégbar-
langhoz. Ez a rendkívüli hely 2000 óta a világ 
természeti örökségének jegyzékén is szerepel, 
nem csoda hát, ha minket is magával raga-
dott. Félórás erdei-hegyi túra után érkeztünk 
meg a barlanghoz, ahol a nyárias öltözékünket 
téliesre váltottuk, mert a bejárat túloldalán má-
ris az örök hó és jég birodalma fogadott min-

ket. A jeges kaland után Iglóra látogattunk, amely a Szepesség 
második legnagyobb városa. Orsó alakú főtere sokféle vallás 
központja, hiszen itt egymást követik a különböző templomok 
szebbnél szebb épületei. Ezután a Mikszáth-regényből „feke-
te város”-ként ismeretes Lőcsére vezetett az utunk. A filmbeli 
emlékezetes városháza után egy középkori szégyenketrecet is 
láthattunk, amelynek kapcsán felidéztük az egyik Jókai-regény-
hős, a lőcsei fehér asszony 18. századból való legendáját is. 
Majd Késmárk következett, ahol bebarangoltuk a Thököly-vá-
rat, és megkoszorúztuk a dicső fejedelem sírját is.

A szállásunk felé indulva rövid kitérőt tettünk Csütörtök-
helyre, ahol megcsodálhattuk a gótikus építészet egyik tö-
kéletes alkotását, a Szent László-plébániatemplomot. Végül 
visszatértünk Tátralomnicra. A vacsora után még egy kis iro-
dalmi-történelmi feladatsort is meg kellett oldaniuk a gyere-
keknek, mintegy előkészülve a következő napi programra.

Szerdán, korán reggel felkerekedtünk, hiszen hosszú út 
állt előttünk. Első állomásunk Eperjes volt, amelynek főut-
cáján reneszánsz stílusú házsorok gyönyörködtetik a szem-
lélődőt. Innen Kassára indultunk tovább. Ellátogattunk a 
Szent Erzsébet-székesegyházba, ahol megkoszorúztuk Rákó-
czi sírját, majd felkerestük a rodostói házat. Városi sétánkat 
az egykori Andrássy-palotában fejeztük be, amely most egy 
cukrászdának ad otthont. Kirándulásunk utolsó célállomása a 
Madách-kúria volt Alsósztregován.

Ezután már csak a hazautazás következett. Végül fárad-
tan, de élményekkel telve érkeztünk meg Isaszegre június 
6-án este. Mindannyian úgy éreztük, hogy egy feledhetetlen 
kirándulás résztvevői lehettünk, s reméljük, a jövő évi prog-
ramra pályázó kollégáink és diákjaink is hasonló tapasztala-
tokra tehetnek majd szert. 

Rajtáné Forray Tünde, Magyariné Szávai Krisztina,  
Hirbik Zsuzsa kísérőtanárok

Barangolás a Klapkában

A Barangolás hazánk nagy tájain című 
komplex internetes versenyünk dön-
tőjét májusban tartottuk meg. Immár 
ötödik alkalommal hirdette meg intéz-
ményünk, a Klapka György Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a 
vetélkedőt.

Az utolsó fordulóban Pest megye 
számos iskolájából 3–4. osztályos ta-
nulók mérhették össze tudásukat. 
A  legeredményesebb csapatokat szí-
nes, gondolkodtató feladatokkal vártuk. 
A gyerekek az első három forduló so-
rán megszerzett ismereteik birtokában 
sikeresen és eredményesen dolgoz-

tak. Míg izgalommal várták a végleges 
sorrend kialakulását, egy kis frissítővel 
kedveskedtünk vendégeinknek.

A tartalmas délután kellemes han-
gulatban telt el, élményekkel és érté-
kes jutalmakkal távozhattak a diákok és 
felkészítőik.

Hargita Edit 
tanító, versenyszervező
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Családi nap a Klapka-iskola alsó tagozatán

Nagy riadalmunkra június 8-án hajnalban kiadós eső áztatta 
az iskola udvarát, de hamarosan már ragyogó napsütés várta 
a vendégeket. 10 órától a szokásos gyerekzsivaj mellett szi-
rénázó tűzoltó-, rendőr- és mentőautóktól, kutyaugatástól 
volt hangos az iskola. 

Ekkor tartottuk hagyományos családi napunkat, amely 
minden évben tartalmas és vidám szórakozás tanulóink 
és hozzátartozóik részére. A szülők gyermekeikkel együtt 

tölthetnek egy napot az iskolában, együtt játszanak vagy 
kézműveskednek, és közben más szülőkkel is találkoznak, 
beszélgetnek. 

A rendezvényünknek ebben az évben az Akik segíte-
nek a bajban címet adtuk. Ellátogattak hozzánk tűzoltók 
és önkéntes tűzoltók, akik szívesen meséltek munkájukról, 
tanulóink felpróbálhatták a védőöltözetüket, és beülhettek a 
varázslatos tűzoltóautókba is.

A Peter Cerny Alapítvány mentőautóját is közelről meg-
nézték a gyerekek, a kapott információk sok új ismeretet 
nyújtottak számukra a mentősök munkájának fontosságáról.

Könnyedebb szórakozást jelentett és hatalmas sikert 
aratott a budapesti készenléti rendőrség kutyás bemutatója. 
A  gyönyörű és okos kutyusok bizonyították, hogy valóban 
az ember leghűségesebb társai, és fontos segítők a rendőri 
munkában is.

A polgárőrség munkatársa kézműves-foglalkozás 
közben válaszolt a gyerekek kérdéseire.

A tanító nénik is számos programot kínáltak a 
gyerekeknek a témához kapcsolódva. Részt vehettek 
vízipisztolyos tűzoltáson, sőt vízibombával is olthattak 
tüzet, lángvadászaton mérték össze ügyességüket, 
halőrként horgászhattak, akadálypályán bizonyították 
bátorságukat. Egész nap „eltűnt” személyeket keres-
hettek, és természetesen az arcfestés és a csillámteto-
válás készítése sem maradhatott el. Óriás társasjáték 
és képkirakó, valamint „szófelhő” szolgált pihentető 
feladatként. Délután iskolarendőrünk is megérkezett, 
a gyerekek feltehették kérdéseiket, és kipróbálhatták a 
rendőrautót is. Az iskola épületében a tanulóink ked-
venc játék mentő-, rendőr- és tűzoltóautóiból rendez-
tünk kiállítást. A napot tombolahúzás zárta.

Jó lehetőség volt ez az alkalom arra, hogy a gye-
rekek személyesen, kötetlen formában megismer-
hessék azokat az elhivatott embereket, akik valóban 
mindig segítenek a bajban.

Horváthné Pataki Éva igazgatóhelyettes

Tablettel támogatott oktatás a Damjanich-iskolában

„A világ nem vár ránk. Halad tovább, és elvárja tőlünk, hogy mi is vele együtt haladjunk.” (E. K. Blair)

A digitális forradalom megállíthatatlan. 
Minden szülő 21. századi oktatást, biz-
tos alapokat szeretne gyermekének. 
Ez most megvalósulni látszik, ugyanis 
iskolánk eszközparkja több új tablettel 
bővült. A Systrend-Hungary Kft.-nek 
köszönhetően huszonkét táblagépet 
kapott az Isaszegi Damjanich János 
Általános Iskola Alapítványa, így az 
2018/19-es tanévtől kezdve elindítja 
a tablettel támogatott oktatást a 2. b 

osztályba járó diákjai számára. Ezúton 
is köszönjük György Csabának és cég-
társának, hogy adományával hozzájárul 
iskolánkban az oktatás hatékonyságá-
nak növeléséhez. Az iskola alapítvá-
nya további tableteket tervez vásárolni 
augusz tus folyamán a természettudo-
mányos tárgyak oktatásának segítésé-
hez. Továbbá a KIK pályázati forrásból 
huszonnégy tabletet biztosított az isko-
la 5. osztályos tanulói számára.

Miért tartjuk különösen fontosnak 
ezt az oktatási eszközt? Az iskola cél-
ja, hogy olyan naprakész tudást adjon 
a diá kok kezébe, amellyel versenyké-
pesek maradhatnak mai világunkban. 
Az új eszközökkel új módszerek is 
érkeznek, így a tanítók, tanárok kere-
sik a lehetőségét, hogyan illesszék be 
azokat a régi, megszokott rendszerbe. 
A gyerekek nem vihetik haza, csak az 
iskolában használhatják majd a védő-
tokkal, fóliával felszerelt eszközöket. A 
táblagép a rá telepített applikációk és 
az internet segítségével hatékonyan 
alkalmazható különböző készségek, 
képességek fejlesztésére. A tabletek 

tanórai használata növeli a tanulók mo-
tivációját, segíti a tanulást, illetve a pe-
dagógust a pedagógiai célok elérésé-
ben. A tablettel támogatott oktatásnak 
számos előnye van: könnyebb hozzá-
férhetőség; személyre szabott oktatás; 
bárhol, bármikor tanulás; azonnali visz-
szajelzés és értékelés; produktívabban 
eltöltött idő a tanórán; sajátos nevelési 
igényű tanulók támogatása.

Tanulói visszajelzések azt bizonyít-
ják, hogy a diákok több mint 90 száza-
léka nagyon jól érezte magát azokon 
az órákon, amelyeken tabletet használ-
hattak, és 79 százalékuk vallotta azt, 
hogy az eszköz nagy segítséget nyújtott 
a tanulásban.

Tanáraink is a tanulás hatékonysá-
ga eredményességének növelését lát-
ják az eszközökben.

Mindezen előnyök mellett még egy 
plusz kommunikációs csatorna is lehet 
az eszköz a tanár-diák-szülő kapcsolat-
ban, például elektronikus faliújság vagy 
virtuális osztályterem létrehozásával.

Andócsi Edina 
informatika szakos tanár
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Harry Potter mint oktatási projekt a Damiban

Az Isaszegi Damjanich János Általános 
Iskola 4. b osztálya a Roxfort varázslatos 
világában utazott egy egész tanéven 
át. Közös olvasmányunk, amelyre egy 
kerettörténetet alkottam, J. K. Rowling 
Harry Potter és a bölcsek köve című 
könyve volt.

A művet heti egy órában dolgoz-
tuk fel projektórák keretében. Kiemelt 

célunk volt az olvasóvá nevelés, illetve 
nem titkolt célom volt összehasonlíttatni 
a könyvet és filmet. A gyerekek a kor-
társ mű kapcsán jól motiválttá váltak 
az olvasásban, és azoknak is megjött 
a kedvük az olvasáshoz, akik egyéb-
ként ebben kevéssé motiváltak. Mi 
voltunk a Roxforti Varázsló- és Boszor-
kányképző Iskola kihelyezett tagozata, 

ahol közösen megalkottuk a házainkat 
is: Drakónisz, Bearbuda, Dolfix, Exfox, 
Griffel, Bearbug.

A projekt lezáró részeként meg-
néztük a könyvből készült filmet, és 
összehasonlítottuk az elolvasott mű-
vel. Külön feladat volt észrevenni a 
sok különbséget a két alkotás között. 
A gyerekek nagyon lelkesen keresték 

vissza a könyvben az események 
pontosságát, és vetették össze az ál-
taluk látott filmmel. A végső konklúzió 
szerint az osztály kétharmadának a 
könyv és egyharmadának a film vagy 
mind a kettő tetszett.

A céljaim megvalósultak, a gye-
rekek élvezték az évet, farsangra egy 
közös beöltözéssel és produkcióval 
koronázták meg a projektünket, ami 
nemcsak a közös olvasást, hanem az 
összetartozást is jelentette számukra. 

Malcsinerné Bilász Alexandra  
tanító, Isaszegi Damjanich János  

Általános Iskola

Szívünk rajta

Az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola 4. b osztálya nagy fába vágta a fej-
széjét, amikor kedve támadt a Szívünk rajta gyerekkönyvajánló program keretében 
meghirdetett Legyél te is mesehős! pályázaton részt venni és versenybe szállni az 
olvasósarkokért. Két kisfilmet forgattunk, amelyeknek mi váltunk a szerkesztőjévé, 
rendezőjévé, illusztrátorává, szereplőjévé.

Nagy izgalommal vágtunk neki a közös kedvenc művünkből, Berg Judit Rumini 
című kalandregényéből, valamint Michelle Knudsen Oroszlán a könyvtárban című 
könyvéből készülő kisfilm készítésébe. Habár az olvasósarkot nem nyertük meg, de 
nagyon élveztük a közös munkát. A Libri-Bookline Zrt. pedig egy apróságokkal teli 
kis vászonzsákkal lepett meg bennünket. A gyerekek nagyon örültek neki, és nagy 
becsben tartják az ajándékokat. 

Malcsinerné Bilász Alexandra tanító,  
Isaszei Damjanich János Általános Iskola
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Orvosi készenléti ellátás, egészségügyi információk
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját háziorvosuk 
áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 óra között, pénteken 
1130–1800 óra között készenléti szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátásá-
ra, amely az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 28/582-831, 30/831-1887
Kedden dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
Szerdán dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288
Csütörtökön dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., tel.: 28/582-830; 20/928-3987
Pénteki készenléti beosztások júliusban és augusztusban
július 6.: dr. Tordai Gábor; július 13.: dr. Mészá ros Zsolt; július 20.: dr. Kürti 
József; július 27.: dr. Eszlári Egon; augusztus 3.: dr. Tordai Gábor; augusz-
tus 10.: dr. Mészáros Zsolt; augusztus 17.: dr. Kürti József; augusztus 24.: 
dr. Eszlári Egon; augusztus 31.: dr. Tordai Gábor
központi orvosi ügyelet: Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 
70/370-3104. Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig,  
hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában

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

Polgárőrtoborzó

Szeretnél egy energikus, a lakóhelyének biztonságáért tenni 
vágyó csapat tagja lenni? Szánnál az értékes szabadidődből 
havonta négy-öt órát társadalmi munkában városod bizton-
ságosabbá tételéért? Gyere, légy polgárőr!

Minél többen vagyunk, annál biztonságosabb lesz váro-
sunk! Tettre kész fiúkat-lányokat, hölgyeket-urakat várunk 
szeretettel minden korosztályból. Ha jelentkezni szeretnél, 
hívd a 70/328-4970-es telefonszámot további felvilágosítá-
sért. E-mail-cím: isaszegpe@gmail.com.

Polgári segítség

Tisztelt lakosság! A készülő szolgálati helyiségünk mellé 
garázst szeretnénk építeni a szolgálati járműveink részére, 
ehhez kérünk segítséget önöktől. Ha ezekből az építőanya-
gokból van otthon bárkinek megmaradt mennyiség, szíve-
sen vennénk a lakosság felajánlását: ikersejt tégla vagy kis 
méretű tégla is megfelelne, nagy méretű régi kalapácsos tég-
la, 20-as zsalukő, homok, sóder, cement, mész. Szükségünk 
lenne még mosdó-mosogató csaptelepre és vécétartályra, 
illetve pár darab villanykapcsolóra és konnektorra. Köszönet-
tel: Isaszegi Polgárőr Egyesület

Álláshirdetés

A Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség felvételt hirdet gépjárművezető / beosztott tűzoltó munkakör betöltésére. 
Érdeklődés és tájékoztatás: 2100 Gödöllő, Szabadság út 28.; tel.: 28/528-700; e-mail: godollo.kk@katved.gov.hu.
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Amerre az  
Isaszegiek  
jártak

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

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

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

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

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

Fotópályázat Isaszegieknek Magyarországról
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a Dózsa györgy Művelődési Otthon  
és isaszegi Múzeumi kiállítóhely programjai

Július
14., szombat, 7.00–10.30:  Babaruhabörze
Július 16-tól 29-ig  a művelődési otthon zárva tart.
Július 30-tól augusztus 3-ig:  a Csata táncegyüttes Huncutka-Ficán-

ka csoportjainak nyári tábora

Augusztus
6-tól 10-ig  a Csata táncegyüttes kamaszcsoportjának nyári tábora
10–11–12.: isAszeg 2008–2018: 10 éves A város rendez-
vénysorozAt
10., péntek, 20.00:  Edda Művek-koncert; 22.00: diszkó; Városházá-

tól városházáig körtúra éjjel az Isaszegi Múzeumbarátok Körének 
szervezésében

11., szombat:  Vidámpark, vásárosok, büfések. Hangulatfelelős: 
Tram bulin Színház

 14 órától  graffitis programok: professzionális graffitibemuta-
tó, graffitis közönségfal, óriás festékbombafal, festékbombadarts 
extra. 

 színpAdi produkciók 
 14.00–15.30:  helyi csoportok, iskolák, sportklubok bemutatója; 
 16.00–16.45:  az Iszkiri zenekar gyerekkoncertje; 
 17.30–19.00:  az AB/CD zenekar koncertje; 
 20.00–21.30:  Kállay Saunders Band-koncert; 
 22.00–23.00:  Dj Dominique; 
 23 órától hajnalig  Dj ThomX
12., vasárnap:  Vidámpark, vásárosok, büfések; 
 15.00–19.00:  szabadtéri játékok: Triola Gyerekvilág; 50 éves a Csa-

ta táncegyüttes – népi programok. 
 színpAdi produkciók 
 15.00–16.00:  Triola Gyerekvilág – Netz produkció; 
 16.00–17.00:  gyermeknéptánccsoportok műsora; 
 17.00–18.00:  a Csángálló zenekar koncertje; 
 18.00–20.00:  a felnőtt néptáncegyüttesek műsora; 
 20.00–20.15:  polgármesteri köszöntő – kitüntetésátadás; 

 20.15–21.15:  Csángálló-táncház; 
 21.15–21.25:  tűzijáték; 
 21.25–22.30:  Csángálló-táncház
Augusztus 20. délelőtti programok:  Nemcsics Kinga énekel; 

Szent István király – városi ünnep, kitüntetések átadása, koszorú-
zások; a Gaudium kamarakórus énekel a katolikus templomban a 
misén

25., szombat, 18.00:  nyáresti koncert – Szent Márton-templom 
(Öregtemplom) – a Gaudium Carminis női kamarakórus és ven-
dégei

31., péntek:  Makovinyi Zoltán fotóművész kiállításának megnyitója

csoportJAink fellépései
július 9–15.:  a Csata táncegyüttes szakmai továbbképző táborban van 

Gyergyóditrón
július 16-tól  a Gaudium Carminis női kamarakórus szakmai tovább-

képző táborban van Parádsasváron
július 28.:  a Csata táncegyüttes fellépése Acsán
augusztus 3–6.:  a Ta-Me-To csoport fellépése Sopronban

felhívás
retróudvar  A Dózsa György Művelődési Otthon a belső udvarát 

hangulatos, meghitt, szabadtéri közösségi térré kívánja kialakítani, 
ahol rendezvényeket tudunk lebonyolítani, például nyáresti kon-
certeket. Kérjük a lakosság segítségét abban, hogy a feleslegessé 
vált, retróhangulatú bútoraival, használati tárgyainak adományo-
zásával segítsen hozzájárulni a szabadtéri rendezvényhelyszín ki-
alakításához.

 Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklődni a művelődési ott-
hon 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 változtatásá-
nak jogát fenntartjuk.

anyakönyvi hírek
a május 29. és június 20. közötti idôszak  
eseményeirôl

születések
Berszán Gábor Krisztián, Szenczy Ádám Miklós,  
Kemenesi Sára Blanka

házAsságkötések
Papik Juliánna és Onódi Pál
Kovács Csengelle és Goll Bence
Tóth Bernadett és Sziráki Barnabás 
Havjár Nikoletta és Pálinkás Csaba
Kovács Erika Renáta és Perge Tamás
Poroszka Dóra és Tusák Dávid Gergely
Kiss Anita és Hársfalvi Olivér

50 év egymás szeretetében
Urbán Zoltán és Horváth Mária 1968. május 11-én kötöttek 
házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

hAlálesetek
Sulyok Istvánné Sörös Irén Klára (73 éves),  
Skribek Katalin (63 éves), Békési Dezső (79 éves)
Zsarnai Andrásné Szabó Katalin (78 éves)
Dragonya István József (86 éves)
Vincze József Rudolf (76 éves)
Gyarmati Ferencné Havasi Klára Gizella (72 éves)
Hegedűs Ferenc Tamás (66 éves)
Zollai Imre (67 éves), Papp Ferenc (83 éves)

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszeg Város Polgármesteri Hivatala

köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak akik lélekben vagy személyesen bú-
csút vettek Balázs Boglárkától. Osztoztak gyászunkban. Köszönetet mond:

Édesanyja és testvére

Fontos információk,  
elérhetőségek

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

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

Hirdessen nálunk!
hirdetési áraink

hirdetési méretek  
(szélesség × magasság)

bruttó hirdetési díj

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

19 050 Ft

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

A lap hátsó borítóján megjelenő hirdetések esetében a táblázatban 
szereplő árakhoz képest 100%-os felárat számítunk fel. A hirdetés le-
adásának és befizetésének a határideje minden hónap huszadika.  
A hirdetési díj készpénzben az önkormányzat házipénztárában, il-
letve átutalással is kiegyenlíthető. Házipénztári nyitvatartás: hétfőn  
8.00–12.00, szerdán 12.00–15.00, pénteken 9.00–12.00 óra között.
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