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Fontos információk, elérhetőségek
Isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi u. 45. Ügyfél-
szolgálat 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, pénte-
ken 800–1200 óra között
Isaszegi Rendőrőrs 0–24 óra között hívható telefonszáma: 
70/387-2693. Villányi Tamás r. törzsőrmester: 70/492-
0755
Közterület-felügyelet (munkaidôben hívható) 70/387-
2698, 70/315-2314
Mezôôrök 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 20/981-9595
Gödöllői Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendelt-
sége 2100 Gödöllő, Szilhát u. 53. Tel.: 28/410-175, 
28/410-297. Ügyfélfogadás: hétfőtől szerdáig 830–1500, 
csütörtökön 830–1200 (csak az első jelentkezők és a mun-
káltatók számára), pénteken 830–1300 között
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

Két ülés között történt
Május 21. Aszód Járási Hivatal
Katasztrófavédelmi értekezlet
A megbeszélés a polgármesteri feladatból adódó kötelezett-
ségeket érintette elsősorban. Tájékoztatást kaptunk polgár-
mestertársaimmal a járási katasztrófavédelmi vezetőktől a 
feladatokkal kapcsolatos új változásokról, teendőkről. Kifej-
tettem azon véleményemet, hogy a jelenleg rendelkezésre 
álló „besorozott állománnyal” vészhelyzetben nem tudjuk 
biztosítani a lakosság testi és vagyoni épségét, valamint a vá-
ros vagyonát. Megoldási javaslatokat tettem a jelenlévők felé 
ez ügyben. Nagy örömömre a polgármester-kollégák egyön-
tetűen támogatták elképzeléseimet.

Május 23–24. Szerbia, Kishegyes
Amatőr labdarúgótornán vettem részt az Isaszegi Öregfiúk-
kal. Az egynapos tornán, amelyen részt vettek szerbiai, szlo-
vákiai és magyarországi települések csapatai, hatodik helye-
zést értünk el. A találkozás nemcsak jó sportesemény volt, 
hanem lehetőséget nyújtott arra, hogy a határon túli magyar 
barátainkkal találkozzunk. 

Május 30. Csömör, falunapok, borfesztivál
Tapasztalatszerző látogatást tettünk kollégáimmal Csömörön 
a kenyér, a kultúra és a bor ünnepén azon apropóból, hogy 
jövő évben Isaszegen szeretnénk megrendezni a nemzetkö-
zi egyházi és világi borok versenyét.

Június 1. Isaszeg, művelődési otthon, pedagógusnap
Nagy örömömre idén is sokan ünnepeltük közösen a peda-
gógusnapot, amely egy jól sikerült Vivat Bacchus-koncerttel 
vált teljessé. A hattagú férfiegyüttes tudásával és megnyerő 
fellépésével elkápráztatta a jelenlévőket.

Június 3. Polgármesteri hivatal 
Megbeszélést folytattam Notter Bélával, az Isaszegi Termé-
szetjárók vezetőjével az Isaszegen tartandó gyalog- és kerék-
pártúrákkal kapcsolatban.

Június 4. Hősök és Áldozatok Emlékparkja
Trianoni megemlékezés
Ezúton mondok köszönetet Bodrogi Imrének a megemléke-
zésen mondott tartalmas beszédéért. 

Június 12. Gábor Dénes Szakközépiskola
Megtisztelő meghívásnak tettem eleget, amikor részt vettem 
a SZISZI pedagógusnapi ünnepségén. Személyesen köszönt-
hettem Garamhegyi Zsuzsát, és gratulálhattam neki minisz-
teri dicsérő okleveléhez. Meglátásom szerint Zsuzsa azon 
tanárnők egyike, akit egyrészt minden isaszegi szülő és diák 
ismer, másrészt munkásságával elévülhetetlen érdemeket 
szerzett az isaszegi fiatalok oktatásában, nevelésében.

Június 16. Galgamácsa, polgármesteri hivatal
Galgamácsa polgármesterével, Ecker Tamással támogatási 
megállapodást írtunk alá, valamint megbeszélést folytattunk 
a Daköv Kft. (vízközmű-szolgáltató) működésével kapcsolat-
ban felmerült problémákról. 

Június 17., polgármesteri hivatal 
Az idén 100 éves Magyar Védőnői Szolgálat isaszegi kollé-
gáit köszöntöttem a város lakossága és vezetése nevében.

Végezetül újra egy levelet szeretnék önökkel megosztani, 
ame lyet egy olyan isaszegi állampolgárnak írtam, aki immár 
második alkalommal adományozott városunknak jelentős ér-
tékű ingatlant. Ezúton is köszönöm mindannyiunk nevében.
Tisztelt Hajdú István Úr! Kedves Barátom, Pista bácsi!
Isaszeg Város képviselő-testülete a 2015. április 15-i ülé-
sén a 112/2015. (IV. 15.) számú határozattal köszönettel 
elfogadta az Ön által felajánlott 070/14 hrsz.-ú erdőrészt. 
Nemes cselekedetével, felajánlásával ismételten bizonyítot-
ta Isaszeg városhoz fűződő lojalitását és szeretetét.
Reményeim szerint az Ön példája követőkre talál!
Baráti üdvözlettel és tisztelettel:

Hatvani Miklós polgármester

Az Isaszeg külterületén lévő utcák elnevezése
A  tavalyi évben megjelent a központi címregiszterről és a 
címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) kormányrendelet.

Módosulnak a közterületek elnevezésére és a házszá-
mozásra vonatkozó szabályok. Házszámot kapnak az eddig 
házszámmal nem rendelkező ingatlanok, ezenkívül rende-
zésre kerül az egy utcán belül azonos házszámot használó 
ingatlanok címe és minden olyan ingatlan, amelynek címe a 
jelenlegi jogszabályi környezetnek nem felel meg. 

Hatósági döntés (jegyzői határozat) állapítja meg az új cí-
meket, amelyeket a döntés kézhezvételét követően az ingat-
lan tulajdonosainak, illetve használóinak hivatalos okmányai-
kon át kell vezettetniük. Az átvezettetés – mivel azt a hatóság 
rendeli el – pénzbe nem kerül, utánajárásba azonban igen. 

A helyi rendelet 2015. január 1-jén lépett hatályba. Az 
előkészítő munka az őszi helyhatósági választások óta folyik.

Az építési és beruházási osztály munkatársai az elmúlt 
hónapokban felmérték a városi címhelyeket, és feltárásra ke-
rültek azok az ingatlanok, amelyek a hatályos jogszabályok 
értelmében nem rendelkeznek megfelelő címmel. A problé-
mák orvoslására készült el az a helyi rendelet, amely rendel-
kezik a jogszabályoknak megfelelő címekről, a házszámozás 
rendjéről. A rendelet megalkotásánál az önkormányzat arra 
törekedett, hogy az új jogszabálynak megfelelő állapotot úgy 
teremtsék meg, hogy az minél kevesebb lakó számára je-
lentsen utánajárást és okmánycserét. Így a hatóság törekedni 
fog arra, hogy az egyes problémák kezelésénél csak az adott 
ingatlant érintse a változás, az utca egyéb ingatlanainak címe 
változatlan maradjon. 

Az ingatlantulajdonosok a helyi rendelet elfogadását kö-
vetően folyamatosan kapják meg a hatóság által e tárgyban 
hozott döntéseket. 

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
június 17-i ülésén meghozta az Isaszeg külterületén lévő 

(Öreghegy, Ilkamajor, Szentgyörgypuszta) utcák elnevezésé-
ről szóló határozatát.

Az érintett lakossággal a polgármesteri hivatal felveszi a 
kapcsolatot.

Polgármesteri hivatal

Igazgatási szünet
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az isaszegi pol-
gármesteri hivatal a 2015. július 1-jétől 2015. július 
10-ig terjedő időszakban igazgatási szünetet tart.

A hivatal az igazgatási szünet alatt a születések, ha-
lálesetek anyakönyvezésének, ügyfélszolgálati nyomtat-
ványok kiadásának és átvételének céljából a következők 
szerint tart ügyeletet:
I. anyakönyvvezető
hétfői munkanapon – júl. 6., 13 órától 16 óráig;
keddi munkanapon – júl. 7., 8 órától 12 óráig;
szerdai munkanapon – júl. 8., 14 órától 16 óráig;
csütörtöki munkanapokon – júl. 2., júl. 9., 8 órától 9 

óráig;
pénteki munkanapokon – júl. 3., júl. 10., 8 órától 10 

óráig.
II. ügyfélszolgálat
hétfői munkanapon – júl. 6., 16 órától 18 óráig;
keddi munkanapon – júl. 7., 14 órától 16 óráig;
szerdai munkanapon – júl. 8., 8 órától 10 óráig;
csütörtöki munkanapokon – júl. 2., júl. 9., 9 órától 10 

óráig;
pénteki munkanapokon – júl. 3., júl. 10., 10 órától 12 

óráig.
Tóthné Pervai Katalin jegyző
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Az Isaszegi Vízmű Kft. közhasznúsági jelentése
Jelen mérleg- és közhasznúsági beszámoló a 2014. január 
1. és december 31. közötti időszakra vonatkozik.

A korlátolt felelősségű társaság (továbbiakban: Kft.) jegy-
zett tőkéje 8 530 000 Ft, amely 3 250 600 Ft készpénzből 
és 5 279 400 Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

A helyi önkormányzatokról szóló törvény jelentős számú 
közfeladatot fogalmaz meg a települési önkormányzat szá-
mára. Isaszeg Város Önkormányzata e közfeladatok közül 
két feladat, az egészséges ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízel-
vezetés és -tisztítás elvégzésével a – kizárólag önkormány-
zati tulajdonú – DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.-t 
bízta meg. 

2013. január 1-jétől az Isaszegi Vízmű Nonprofit Köz-
hasznú Kft. az alaptevékenységet – ivóvíz-szolgáltatás, va-
lamint szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatás – a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló, 2011. évi CCIX. tv. 45 §-a 
alapján alvállalkozói díj fejében – mint közreműködő – a 
DAKÖV Kft. alvállalkozójaként látja el.

2014. évben az alvállalkozói tevékenység már nem érin-
tette a felhasználók 50 százalékát.

A DAKÖV Kft. a működéséhez szükséges ingatlanokat 
és a működtetett közműveket az önkormányzattól bérli. 
A  közművek önkormányzati tulajdonban vannak, amelye-
kért évente a képviselő-testület által meghatározott bérleti 
díjat fizet közvetlenül a DAKÖV Kft. A  cég felügyeletét a 
tulajdonos önkormányzat képviselő-testülete által választott 
háromtagú felügyelőbizottság látja el. A felügyelőbizottsági 
tagok az alapítótól független személyek. A Kft. a vállalkozási 
tevékenységet közhasznú céljai megvalósításának érdeké-
ben – azt nem veszélyeztetve – végezte. 

A  víziközmű-szolgáltatásról szóló, 2011. évi CCIX. tör-
vény 79. §. (1) bekezdése alapján a Kft. tulajdonában lévő 
víziközmű-vagyont 2013. évben térítésmentesen át kellett 
adni a víziközmű-ellátásért felelős – Isaszeg Város Önkor-
mányzata – tulajdonosnak. A vagyonátadás 2014. évi fe-
lülvizsgálatra került, és megállapítást nyert, hogy nem került 
minden vagyontárgy átadásra. Ezen vagyontárgyak könyv 
szerinti értéke 6891 ezer forint, valamint befejezetlen beru-
házás (2 db fúrt vízműkút) nyilvántartási értéke 35 600 ezer 
forint, összesen 42 491 ezer forint, amelyet 2014. évben 
adtunk át az önkormányzatnak. Az IGESZ által használt jár-
művek, munkagépek még a Kft. tulajdonában voltak, ezen 
tárgyi eszközök térítésmentes átadása a 198/2014. (IX. 16) 
sz. Kt.-határozat alapján megtörtént, amelyeknek könyv sze-
rinti értéke 2466 ezer forint.

Támogatásnyújtás 2014. évben nem volt. A  társaság 
tartós adományozásra a tárgyév során nem kötött szer-
ződést. A  társaságnak az adózás rendjéről szóló törvény 
szerinti köztartozása nem állt fenn. A társaságnak fejlesz-
tési hitele 2014. december 31-én nem volt. A  társaság 
a tárgyévben közhasznú tevékenységéhez (vízszolgáltatás, 
szennyvízelvezetés és -tisztítás) állami támogatást nem 
vett igénybe.

A társaság cél szerinti tevékenységéhez használt irodá-
ját Isaszeg Város Önkormányzatától bérli. A társaság alvállal-
kozóként üzemelteti a vízmű létesítményeit, műtárgyait és 
vezetékeit, valamint a szennyvízelvezetés és -tisztítás létesít-
ményeit, műtárgyait, közterületi átemelőit, a szennyvíztisztí-
tó telepet és a szennyvízcsatorna-hálózatot.

2014. évben az alábbi tárgyi eszközök kerültek beszer-
zésre:
•	 2	db	motoros	fűkasza	–	403	ezer	forint;
•	 1	db	fűnyírótraktor	(szennyvíztelepre)	–	535	ezer	forint;
•	 1	db	tolólap	(MTZ	traktorhoz)	–	482	ezer	forint;
•	 1	db	fúrókalapács	–	573	ezer	forint;
•	 1	db	számítógép	–	255	ezer	forint.
A beszámolási időszakban 100 ezer forint egyedi érték alat-
ti kis értékű tárgyi eszköz beszerzés értéke 485 ezer forint. 
A  társaság befektetett eszközeinek fordulónapi állománya 
10 381 ezer forint. A társasághoz cél szerinti önkormányzati 
támogatás nem érkezett.

A társaság a beszámolási időszakban folyamatosan vé-
gezte Isaszeg városban, a lakott külterületen (Szentgyörgy-
puszta, Ilkamajor) és az üdülőterületen az ivóvíz-szolgálta-
tást, Isaszeg városban a szennyvízelvezetést és -tisztítást. 
355 337 m3 ivóvizet értékesített. A vízszolgáltatás árbevéte-
le alvállalkozói díjként 45 431 ezer forint.

A  szennyvíztisztító telepen 323 120 m3 számlázott 
szennyvizet fogadtunk, a ténylegesen beérkezett vízmennyi-
ség 366 817 m3. A telepre nem volt beszállított, szippantott 
szennyvíz. A szennyvízágazat árbevétele 49 219 ezer forint.

A  társaság mérleg szerinti adózott eredménye –2639 
ezer forint, amellyel az előző évek eredménytartalékát csök-
kenteni kell. 

A közhasznúsági jelentés és a tárgyévi beszámoló elfo-
gadását a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság javasolta, így 
azt a tulajdonos önkormányzat képviselő-testülete a 2015. 
május 20-i ülésén elfogadta.

Ritecz György ügyvezető 

Sikeres földgázenergia-pá-
lyázat

Az előző évekhez hasonlóan Isaszeg Város Önkormány-
zata közbeszerzési pályázatot nyújtott be gázenergia be-
szerzésére 23 önkormányzattal együtt, Gyula város ve-
zetésével. A  projekt eredményesen zárult a Sourcing 
Hungary Szolgáltató Kft. közreműködésével. A legkedve-
zőbb ajánlatot a MET Magyarország Energiakereskedő Zrt. 
adta. Isaszeg város 2015. július 1. és 2017. október 1. 
között a gázenergia beszerzésében erre a szerződéses 
időszakra 4 779 972 Ft megtakarítást ért el.

Pénzes János alpolgármester 

Csinálj rendet a szobádban! – Diákmunka Magyarországon

Ki ne hallotta volna, melyik szülő ne 
mondta volna már gyermekének ezt 
a négyszavas mondatot? Megszám-
lálhatatlanul sokszor volt a válasz: „Ez 
rabszolgaság! Engem mindig csak 
dolgoztatsz!” Költői túlzás. Legalábbis 
ha a tényeket nézzük.

A  gyermekmunka elleni világ-
napot (június 12.) 2002-ben a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
(ILO) kezdeményezésére indították 
el. A szervezet minden olyan fiatalt 
gyermekmunkásnak tekint, aki tizen-
két éves kor alatt dolgozik. A 12 és 
18 év közöttieket pedig abban az 
esetben, ha heti 14 óránál többet 
dolgoznak. Ennél magasabb heti 
munkaidőt a fiatal jövőbeni munka-
erő-piaci kilátásainak romlása és az életesélyeinek csökkené-
se miatt károsnak tart. 

A  magyar ombudsman, Szabó Máté 2010-től kezdve 
foglalkozik a gyermekek törvényellenes dolgoztatásával, a 
hatóságok intézkedéseivel. Ajánlásainak eredményeként a 
gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja lett a munkaügyi fel-
ügyelőség, illetve a gyermekjogok védelmének érdekében 
szigorították a munkaügyi ellenőrzés szabályait.

2013 januárjában utóvizsgálatában a biztos áttekintette, 
hogy változott-e a gyermekek jogait sértő ellenőrzési gya-
korlat. Az ombudsman ismételten hangsúlyozta, hogy a 
gyermekvédelmi jelzőrendszer nem minden esetben mű-
ködik megfelelően, valamint felhívta a figyelmet, hogy a 18 
éven aluliak munkáltatását  minden esetben jelezni kell a 
gyermekjóléti szolgálatnak, mert az csak így tudja eldönteni, 
szükséges-e intézkedéseket hoznia a gyermek védelmének 
érdekében.

Az ombudsman azt is kiemelte, hogy miután a tankötele-
zettséget 16 éves korra szállították le, lehetséges, hogy a ko-
rábbinál nagyobb számban jelenik meg a munkaerőpiacon a 
18 év alatti korosztály, amelyre azonban speciális munkajogi 
szabályok vonatkoznak.

Magyarországon jelenleg csak 16 éves kor felett szabad 
dolgozni, 15 éves kortól azonban diákszövetkezeteken ke-
resztül a nyári szünetben diákmunkát lehet vállalni. A diák-
munkások azonban nem túlórázhatnak, nem dolgozhatnak 
éjszaka, és veszélyes munkakörben sem.

Amennyiben kérdés, észrevétel merül fel, a következő 
oldalakon megtalálják a témában érintett, önökhöz legköze-
lebbi szervezet elérhetőségeit: http://www.macsgyoe.hu/; 
http://www.budapestedu.hu/gyermekvedelem/intezme-
nyek/csaladsegito_kozpontok.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, 
Bűnmegelőzési Osztály

Mikor jön  
a kéményseprő?
Értesítjük önöket, hogy a kötelező kéménysep-
rő-ipari közszolgáltatásról szóló, 2012. évi XC. tör-
vény, valamint a 63/2012 (XII. 11.) és 347/2012 
(XII. 11) kormányrendelet alapján a Magyar Ké-
mény Kft. (7400 Kaposvár, Petőfi tér 1., telephely: 
2100 Gödöllő, Remsey u. 12.) alkalmazottai 2015. 
június 15. és 2015. november 15. között keresik 
fel Isaszeg város lakosságát.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a társaság al-
kalmazásában álló dolgozók fényképes igazolvány-
nyal és névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek!

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Karbantartási szünet az 
óvodákban
•	 Isaszegi Bóbita Óvoda (Vadász utca 2.), karbantartási szü-

net: 2015. június 22. – 2015. július 17. (első nevelési nap: 
2015. július 20.)

•	 Aprók Falva Bölcsőde (Móricz Zsigmond utca 14.), karban-
tartási szünet: 2015. június 22. – 2015. július 17. (első 
nevelési nap: 2015. július 20.)

•	 Isaszegi Hétszínvirág Óvoda (Madách utca 11.), karbantar-
tási szünet: 2015. július 20. – 2015. augusztus 14. (első 
nevelési nap: 2015. augusztus 17.)

Polgármesteri hivatal
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Százéves a Magyar Védőnői Szolgálat 
1915. június 13-án megalakult az Országos Stefánia Szö-
vetség az anyák és a csecsemők védelmére, amelynek két 
fő célkitűzése volt: a csecsemőhalandóság csökkentése és 
a népesség gyarapodásának elősegítése.

1927-ben Johan Béla, az Országos Közegészségügyi In-
tézet igazgatója a Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat 
keretein belül vidéken is megszervezte az egészségvédő 
munkát. 1927–1940 között a két szolgálat párhuzamosan 
működött, majd a Stefánia Szövetség beolvadt a Zöldke-
resztbe. Isaszegen dr. Barabás Géza (1903–1966) orvos 
szervezte meg a zöldkeresztes mozgalmat.

1948 után egy új rendszert hoztak létre, a védőnői szol-
gálatot, amely állami keretek között működik a mai napig. 
A védőnői képzés 1975-ben főiskolai szintre emelkedett, 
napjainkban egyetemi szintű képzés is folyik.

Az 1960-as és az 1970-es évek között jelentős fejlő-
désnek indult az akkor hetvenéves, Fodor József-i hagyo-
mányokra épült iskola-egészségügyi ellátás, ahol a védőnők 
feladata a védőoltások, orvosi vizsgálatok előkészítése, meg-
szervezése, a vizsgálatokon való közreműködés és bizonyos 
vizsgálatok önálló végzése, valamint a dokumentáció veze-
tése. Egyre nagyobb szerepet kapott az iskolai egészség-
nevelés. 1973-tól felvilágosító, egészségnevelő előadások 
formájában bővültek a szolgálat feladatai.

A területi védőnői ellátás
A területi védőnői ellátás fő színtere a család otthona, ahol 
közvetlen rálátásuk van a családok helyzetére, életmódbeli, 
táplálkozási, nevelési szokásaikra, így egyénre szabottan tud-
nak segíteni az egészséget megőrző viselkedésminták ki- és 
átalakításában. Feladatuk ellátásának másik helyszíne a vé-
dőnői tanácsadó, ahol az 1, 3, 6 hónapos csecsemőknek, 
valamint az 1–6 éves korosztálynak az évenkénti státusvizs-
gálatát végzik minden gyermeknél. Ennek során vizsgálják a 
gyermekek testi, pszichomotoros, mentális és beszédfejlett-
ségét, látásuk és hallásuk épségét, valamint a mozgásszer-
vek esetleges eltéréseit is. A tanácsadóban történik még a 

várandós kismamák vizsgálata, amelynek fő célja a kismama 
és magzata egészségének védelme és a szövődmények idő-
ben való felismerése. Fontos szerepe van a védőnőknek a 
védőoltások szervezésében, a szülők felvilágosításában és az 
oltások dokumentálásában. Munkájuk jelentősen hozzájárul 
ahhoz, hogy Magyarországon a kötelező védőoltásokkal való 
átoltottság igen magas. Az anyatejes táplálás népszerűsíté-
se és támogatása is kiemelkedő feladat, amelyben jelentős 
eredményeket tudunk felmutatni. Munkánk színtere még az 
óvoda is, ahol rendszeres tisztasági vizsgálatokat végzünk.

Iskola-védőnői ellátás
Az iskola-védőnői tevékenység a védőnői szolgáltatás egy 
speciális területe, amelynek során a 6–18 évesek egész-
ségének megőrzése, az egészségügyi problémák megelő-
zése, korai felismerése, kiküszöbölése és gyógyítása törté-
nik. Az általános és középiskolák védőnői feladatait főállású 
iskolavédőnők látják el. Az iskolavédőnő egészségfejlesztő 
tevékenységét a vizsgálatok közben, kiscsoportban, tan-
órák, tanfolyamok, egészségnapok és fogadóórák alkalmá-
val végzi. 

A védőnői szűrések a jogszabályban meghatározott mó-
don valósulnak meg. A  vizsgálatokkal kiszűrt tanulókat az 
iskolaorvoshoz, a háziorvoshoz irányítjuk, majd gondozásba 
vétele, állapotának nyomon követése történik. Kiemelt fel-
adat az életkornak megfelelő egészségnevelés.

A védőnői szolgálat elismerése 2015-ben
2015. április 23-án a hungarikumok gyűjteményébe beke-
rült az idén százéves Magyar Védőnői Szolgálat mint nem-
zetközileg is egyedülálló, tradicionális ellátórendszer.

A Magyar Közlönyben megjelent (20/2015.) az Ország-
gyűlés határozata: 

„Az Országgyűlés tiszteletét kifejezve a lakosság maga-
sabb szintű ellátása érdekében egészségmegőrző, egész-
ségnevelő, felvilágosító, anya-, gyermek-, ifjúság-, család- 
és nővédelmi tevékenységet folytató, hivatását gyakorló 
szakemberek előtt, a Magyar Örökség díjas Magyar Vé-
dőnői Szolgálat megalapításának 100. évfordulója alkal-
mából 2015. 06. 13. napját a magyar védőnők napjává 
nyilvánítja.”

Az Isaszegi Védőnői Szolgálat az önkormányzatnak és 
Hatvani Miklós polgármester úrnak köszönhetően jól felsze-
relt tanácsadóban működik, ezáltal hatékonyan tudjuk vé-
gezni a munkánkat. Jó az együttműködésünk a gyermekor-
vosokkal, háziorvosokkal, bölcsődékkel, óvodákkal, iskolákkal 
és a családsegítő szolgálattal is. Munkánk során érezzük a 
felénk áradó bizalmat és szeretetet a gondozásunk alatt álló 
családok részéről. Mi, védőnők jó kis csapatot alkotva együtt, 
egymást támogatva végezzük a munkánkat.

Isaszegi védőnők:  
Szilágyi Ildikó, Tóth Istvánné, Hasznosi Nikolett,  

Juhász Sándorné, Bene-Magyari Katalin.

Figyeljünk az idősekre!
Időskorú hozzátartozóink sokszor tőlünk kissé elszeparáltan 
élnek. Jóindulatuk, jóhiszeműségük vagy pusztán figyelmet-
lenségük miatt fokozott odafigyelést igényelnek, hiszen egy-
re gyakrabban szemelik ki őket könnyű prédaként a bűnel-
követők.

Egyre gyakrabban fordul elő, 
hogy hasonló módszerrel csalnak 
ki akár több százezres összeget 
időskorútól. Nem lehet elégszer fi-
gyelmeztetni a lakosságot a rafinált 
csalók fejlett módszereire. A bűn-
cselekmények megelőzésének ér-
dekében a következőket javasoljuk:
–  tartsák rendszeresen a kapcsola-

tot időskorú hozzátartozójukkal; 
–  tájékoztassák őket arról, ha el-

utaznak, hogy ne lehessen 
mondvacsinált indokokkal meg-
téveszteni őket;

–  nyomatékosan, többször figyel-
meztessék őket a különféle el-
követési módokra; ha ismeretlen 
számról keresik őket hozzátarto-
zóra hivatkozással, ellenőrizzék 
a hozzátartozó kilétét az általuk 
ismert számon;

–  tudatosítsák bennük, hogy ne álljanak szóba jó szándé-
kúnak tűnő idegenekkel, hiszen a hátsó szándék lehet 
rosszhiszemű a mézesmázos felszín alatt! 

Gyakran kísérelnek meg ismeretlenek bejutni az ingatlanba, 
illetve pénzt kicsalni valamely nem otthon tartózkodó hozzá-
tartozóra hivatkozva. Ezt az elkövetési módszert leginkább 
olyan elszigetelt időseknél alkalmazzák, akiknek kevés hozzá-
tartozójuk van. A „barátok” általában a rokon megbízásából 
vagy annak megsegítésére kérnek kölcsön, egy kitalált törté-
netet előadva. Sokszor néhány részletet is ismernek a hivat-
kozott személy magánéletéből, így a meséjüket még hihe-
tőbb köntösbe tudják bújtatni. Ellenőrzésként hívjuk fel saját 
telefonkészülékünkön a hivatkozott személyt!

Az előbbieken kívül a téli időszakban az ismeretlen faáru-
sok, a húsvéti időszakban a becsöngető locsolkodók okozhat-
nak komoly anyagi károkat. Amennyiben első „látogatásuk” 
alkalmával nem viszik magukkal az értékeket, a látogatás egy 
későbbi, komolyabb bűncselekmény előkészítése is lehet!

Ne beszéljünk idegeneknek nyugdíjunkról, annak átvé-
teli részleteiről, napi rutinunkról, hiszen ezen információk 
birtokában az ártó szándékú személyek pontosan fel tudják 
térképezni, mikor és kikkel leszünk otthon, mikor tudnak za-
vartalanul betörni, a legkisebb kockázattal kárt okozni ne-
künk!

Ha ismeretlen, gyanús személyeket, autót látunk több-
ször elhaladni a környéken, jegyezzük fel a rendszámát vagy 
típusát, ismertetőjelét, vegyük fel a kapcsolatot munkatár-
sainkkal, vagy hívjuk azonnal az ingyenesen hívható telefon-
számokat!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság,  
Bűnmegelőzési Osztály



8 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XIV. évfolyam, 7. szám • 2015. július 9

II. Isa Freestyle Sport Games  
és V. Pünkösdi Ízcsata a Liget téren
Június 6-án második alkalommal ren-
dezték meg az Isa Freestyle Sport  
Gamest, ezzel párhuzamosan ötöd-
szörre a Liget téri Ízcsatát, a Vállalko-
zók Isaszegi Egyesületének, illetve a 
Mozdulj Velünk Egyesületnek a szer-
vezésében. A  11 órakor kezdődött 
sportversenyre az ország több részéről 
érkeztek versenyzők, lebonyolításában 
segítségünkre volt Gizmo-Nagy Attila 
és Thury Renáta.

Mindez nem jöhetett volna lét-
re Fenyvesi Roland, Harmati Alex és 
Gergely Konrád nélkül, akik előző nap 
a Dirt pályát készítették elő erre az al-
kalomra. A hőség ellenére is nagy iz-
galommal, számos érdeklődővel zaj-
lott a verseny. Támogatóink közt volt a Minimal Art Family is. 
A MOVE csapatából Harmati Alex több versenyszámban is 
második helyezést ért el! Büszkék vagyunk rá, további sike-
reket kívánunk neki, illetve minden lelkes biciklisnek, rolleres-
nek, gördeszkásnak!

13 órától a Liget téri főzőverseny vette kezdetét, amelyre 
a következő tíz csapat nevezett, rendkívül változatos finom-
ságokkal.
– Isaszegi ÖTE – a „legtüzesebb”.
– Lulu és csapata – a „legkülönlegesebb”.
– Isaszegi Polgárőrök – a „legéberebb”.
– Vojt Vince és csapata – a „legegészségesebb”.
– Isaszegi Étkezde – a „legrúgósabb”.
– Isaszegi Nyugdíjasok Önsegélyező Klubja – a „legkirály-

nőibb”.
– Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre – a „legbarátibb”.
– Serrano Kft. – a „legvendégmarasztalóbb”.

– Németh Mihály bodzavirágos, banános eperlekvárja – „a 
legkapósabb édesség”.

– A MOVE, valamint a Vállalkozók Isaszegi Egyesülete „Li-
get Finomsága” elismerő címet, oklevelet érdemeltek.

– A  Csattanó tánccsoport „legcsattanósabb” étele a zsű-
ri – amelynek tagjai: Ajkai Ádám, Nagy Jánosné Marcsó 
néni, Péter Józsefné, Ács Nóra, Grznár Józsefné Jolika 
– döntése alapján Hatvani Miklós polgármester úr fel-
ajánlását, a különdíjat is kiérdemelte.

Az Isaszegi Asszonykórus hangulatkeltő énekét hallgathattuk, 
Király István és párja, Anna derűs dallamokkal szórakoztatott 
minket. Kovácsik Mihály és Bakos Ferenc is zenélt nekünk.

Köszönjük mindazoknak az önzetlen munkáját, támoga-
tását, akik hozzájárultak e rendezvény sikeres lebonyolításá-
hoz.

Köszönjük, hogy velünk mozdultak!
Mészáros Gusztávné

No Respect – Tiszteletlen
2015 év elején jelent meg az isaszegi 
No Respect zenekar első, négy dalt tar-
talmazó kislemeze, amely a Tiszteletlen 
címen látott napvilágot. Az évek alatt 
összejött szerzemények közül próbál-
ták kiválasztani azt a négyet, amelyek a 
legközelebb állnak hozzájuk. A felvéte-
leket Köteles Leander (mix, mastering) 
és Maczák Márk (dobfelvétel) közre-
működésével hozták létre, a zenekar 
elképzelése alapján. Az Önpusztító 
fegyverre forgattak már egy videoklipet, 
és a nyárra tervezik a következőt, nagy 

valószínűséggel a Leléptem című szá-
mukra, amely kicsit populárisabb vona-
lat képvisel, mint például a Megszűnt a 
világ vagy épp a Nincs kiút.

Ez a felállás 2012 óta létezik, de 
már előtte is próbálkoztak más formá-
ciókkal. A  srácok 15-16 évesek, de 
mindenki több mint öt éve foglalkozik 
a zenéléssel. Ricsi és Ati barátsága az 
óvodai évekből származik, majd az ál-
talános iskolába Matyival kiegészülve 
nyolc évig osztálytársak voltak. Ábel 
szintén isaszegi, így a társaságban ha-

mar megtalálták a közös témát, az élő 
zenét. Koncerteken is többnyire saját 
dalokat játszanak, néhány külföldi pop-
dalfeldolgozással vegyítve. 

Rengeteg koncerten vannak túl 
a fiúk, ahogy telik az idő, a közönsé-
gük is kezd kialakulni. Hetente két-há-
rom alkalommal próbálnak, de ren-
geteg időt töltenek a zenélésen kívül 
is együtt. Elsősorban barátok, azután 
zenésztársak. Hamarosan szeretnének 
ismét stúdióba vonulni, hogy rögzíte-
ni tudják még néhány dalukat. Eddig 
inkább a környéken zenéltek, viszont 
a nyár folyamán szeretnének minél 
több helyre eljutni. Nagyjából egy éve 
megnyertek egy gödöllői tehetség-
kutatót, a GIX-Faktort, ahova azért je-
lentkeztek, hogy visszajelzést kapjanak 
azzal kapcsolatban, amit csinálnak. 
Stílusilag nem szeretnék, ha a rockon 
belül bármelyik műfajba elkönyvelnék 
őket, mivel pimaszul fiatalok, eddig is 
és ezután is sokat fog változni a zenei 
ízlésük.

A Tiszteletlen EP-dallistája: 
1. Nincs kiút
2. Leléptem
3. Önpusztító fegyver
4. Megszűnt a világ

Forrás: www.rockbook.hu

Az idejében felismert  
melldaganat gyógyítható!
Az Isaszegen lakó, 45–65 év kö-
zötti asszonyok, akiknek az utolsó 
mammográfiás vizsgálata óta el-
telt két év, névre szóló meghívót 
kapnak mammográfiás szűrővizs-
gálatra. 

A  vizsgálat helye: Flór Ferenc 
Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmel-
weis tér 1. Tel.: 28/507-126.

A vizsgálat ideje: 2015. június 
11. – július 6.

Kérjük, tegyen eleget meghí-
vásunknak, vegyen részt ön is a 
mammográfiás szűrővizsgálaton! 

A szűrővizsgálat térítésmentes.
Információ: Budapest Főváros 

Kormányhivatala, Népegészség-
ügyi Főosztály. Tel.: 465-3823.

Ûj ügyeleti  
telefonszám

Tájékoztatjuk önöket, hogy a Tormay 
Károly Egészségügyi Központ – az 
eddigi központi ügyeleti hívószám 
megtartása mellett – új ügyeleti hívó-
számot vezet be. A  Gödöllő, Szada, 
Isaszeg településekre kiterjedő köz-
ponti ügyelet új telefonszáma 2015. 
július 1-jétől hívható: 28/419-796.

Könyvtári hírmondó
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a könyvtár nyári 
nyitva tartása a következők szerint módosul június 27-e és 
augusztus 29-e között: hétfő 9–16 óra, kedd 9–19 óra, 
szerda 13–18 óra, csütörtök 9–19 óra, péntek 9–16 óra 
között. Szombatonként zárva tartunk.
Július 20-a és augusztus 2-a között zárva tartunk!

Könyvespolcaink újdonságai
– Demet, Altinyeleklioglu: Hürrem, Szulejmán ágyasa 

(történelmi regény)
– Bográcsos ételek (szakácskönyv)
– Czeizel Endre: Két életem, egy halálom (életrajz)
– Eloisa, James: Szelíd szépség (romantika)
– Hilkan Nesser: Nő anyajeggyel (krimi)
– Angela Weinhold: Fedezd fel az erdőt! (gyerek)
– Wickham, Madeleine: A boltkóros Hollywoodban  

(romantika)

Gyermekkönyvtári programjaink a nyáron:
– Július 6., 13. (hétfő): 13 órától: Játékos ügyességi ve-

télkedők
– Július 8., 15. (szerda) 13 órától: Társasjáték Klub
– Július 10., 17. (péntek) 13 órától: Kézműves-foglalko-

zás
– Augusztus 10., 17. (hétfő) 13 órától: Játékos ügyes-

ségi vetélkedő
– Augusztus 12., 19 (szerda) 13 órától: Társasjáték Klub
– Augusztus 14. (péntek) 13 órától: Kézműves-foglalko-

zás
Nyáron is sok szeretettel várunk minden könyvrajongót!
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Sokszínű mindennapok a Hétszínvirág Óvodában
Az éves nevelőmunkánk során arra 
törekedtünk, hogy szeretetteljes kör-
nyezetben, harmonikusan fejlődő, 
kiegyensúlyozott gyermekeket nevel-
jünk. 

Napi szinten olyan tevékenysége-
ket biztosítottunk, hogy a gyermekek-

ben a legszélesebb képességstruktúra 
fejlődhessen ki.

Nagyfokú figyelmet fordítottunk rá, 
és alapvető feladatunknak tartjuk, hogy 
ismerjük gyermekeink testi-lelki szük-
ségleteit, életkori sajátosságait. Mind-
ehhez próbáltuk megteremteni az ízlé-
ses, egészséges óvodai környezetet és 
a szükséges tárgyi feltételeket. A  ne-
velési folyamatot a négyes feladat-
rendszeren keresztül valósítottuk meg 
(játék, munka, tanulás, szabadidős 
tevékenységek). Mindezt segítették a 
változatos programok, projektnapok: 

egészségnap, mesehét, mesterségek 
napja, a Föld napja alkalmából virág-
ültetés.

A  művelődési ház által szerve-
zett programok: ugrálójátszóház, 
Márton-napi kézműves-foglalkozás, 
Mikulás, készülődés a farsangra, a Ko-

lompos és a Túlpart együttes vidám ze-
nés műsora, a Para Misi Társulat szín-
házi előadása.

Belső programjaink: néptánc, sakk, 
kutyanap, Gézengúz-koncert, Damja-
nich János Általános Iskola karácsonyi 
előadása, farsang, nyílt nap, anyák nap-
ja, karate, gyermeknap.

Nagy örömünkre szolgált a nyári 
szabadidős pályázati lehetőség, amely-
nek keretében ingyenesen részt vehet-
tünk a keresztúri játszóházba szerve-
zett kiránduláson. Kiemelten fontosnak 
tartjuk az egészséges életmód meg-

alapozását, környezetünk megóvását, 
rendben tartását. Mindebben a szü-
lők is segítségünkre voltak, hiszen az 
év folyamán a gyermekeinkkel együtt 
szelektíven gyűjtötték a hulladékot, és 
az ebből befolyó összeggel intézmé-
nyünket támogatták. Köszönjük szé-

pen mindenkinek a támogatását, a 
legapróbb segítség is hatalmas örömöt 
jelent mindannyiunk számára!

Intézményünket kiemelten támo-
gatták: Balogh Istvánné képviselő 
asszony, DM üzlet, Pogonyi cukrász-
da, István Húsbolt, Fejes István szülő, 
GENKI sportegyesület, az Isaszegi Hét-
színvirág Óvoda valamennyi szülője.

Kellemes nyári élményeket kívá-
nunk! A szeptemberi viszontlátásra!

Skultétiné Pál Judit óvodavezető,
Vidákné Horváth Lívia  
óvodavezető-helyettes

Ízelítő az Isaszegi Bóbita Óvoda életéből
A  nevelési év folyamán tudatosan terveztük, szerveztük 
programjainkat, tevékenységeinket. Nevelőmunkánkat a 
gyermekek életkori sajátosságára – mint az érdeklődés, kí-
váncsiság és megismerési vágy – építettük. Igyekeztünk 
olyan biztonságot nyújtó óvodai környezetet biztosítani, 
amelyben a gyermekek nap mint nap aktívan tevékenyked-
hettek, örömteli élményekkel gazdagodhattak. Legfontosabb 
célunk a gyermeki személyiség kibontakoztatására, fejleszté-
sére való törekvés. 

Nevelőtestületünk döntése alapján a 2014/2015-ös 
nevelési évben kiemelt feladatunk a mozgás integrálása az 
óvodai tevékenységek során, amely az óvodába lépés kez-
detétől az óvodai tevékenységekhez kapcsolódva valósult 
meg. Figyeltünk arra, hogy zártabb foglalkoztatási formák he-
lyett a gyermekek játékos tevékenykedésére épülő szabad 
mozgást biztosítsuk.

Sétákat, kirándulásokat, kisebb túrákat, terveztünk és való-
sítottunk meg, például játszóterek, sportpálya, óvoda környé-

Nyugdíjasok Ki mit tud?-ja
Nagy izgalommal készültünk a szépkorúak számára szer-
vezett Ki mit tud? hajdúszoboszlói középdöntőjére, amely-
re Magyarország minden tájáról sok fellépő érkezett, akiket 
még a februári–márciusi elődöntőkön bemutatott produk-
ciók alapján hívtak meg ide. Ezen mi az Arab tánc és az 
Őrült karnevál című táncokkal mutatkoztunk be. Bár első 
alkalommal vettünk részt ezen a rendezvényen, nagy sikert 
arattunk mind a két táncunkkal, s jutalmul meghívtak a kö-
zépdöntőbe is.

Mi, az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének szereplői és 
kísérőink 2015. május 8-án indultunk vonattal Hajdúszo-
boszlóra a középdöntőre. Dél körüli megérkezésünk és szál-
lásunk elfoglalása után volt, aki a fürdőzést választotta, volt, 
aki körülnézett a városban. A vacsora utáni ismerkedési es-
ten tájékoztattak bennünket a szombat esti fellépésekről és 
a programról, majd táncoltunk, ki meddig bírta. Szombaton 
ismét lehetett fürdőzni és egyéb elfoglaltságot találni, majd 
fél hattól kezdődtek a fellépések. Először az Arab táncot mu-
tattuk be. Nagy tapsot kaptunk érte. Este 11 óra előtt lép-
tünk fel az Őrült farsang című táncunkkal, majd nem sokkal 
ezután volt az eredményhirdetés és a pontszámok közlése. 
A résztvevők nagy számát (és a produkciók magas színvo-
nalát) az is mutatja, hogy a meghirdetett öt alkalom mind-
egyikén 60-80 fellépő műsorát kellett az öttagú zsűrinek 
megítélnie. A maximálisan szerezhető 150 pontból mind-
két táncra 145–145 pontot kaptunk. Ezzel a pontszámmal 
az egyéb tánc kategóriában az 56 fellépő közül holtverseny-
ben a 14. és a 21. helyen végeztünk.

 Az előttünk lévő helyezettek már a korábbi években is 
felléptek Ki mit tud? versenyeken, műsorukon látszott, hogy 
rutinosabbak nálunk. Azért mi örültünk ennek a helyezés-
nek, főként, hogy az országos döntőre is meghívást kaptunk, 
bár erre a hírre egy hetet várnunk kellett.

A hazafelé vonatozás kicsit kalandos volt, de azért sze-
rencsésen megérkeztünk kis városunkba. Úgy gondoljuk, 

hogy aki részt vett ezen az eseményen, kellemes élmények-
kel gazdagodott.

A zsűri a produkcióinkat a döntőbeli bemutatásra is alkal-
masnak tartotta. A döntőre – amelyet 2015. május 29–31. 
között rendeztek meg – az Arab tánccal utaztunk, amelyet 
végül ezüst minősítésre tartott érdemesnek a zsűri.

Balázsy Katalin, Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre
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ke, Liget tér, kirándulás a tavakhoz. 
Múzeumba, könyvtárba, színházi 
előadásokra, zenés műsorokra a 
művelődési házba látogattunk el. 
Terveztünk több mozgásos prog-
ramot, például ugrálóvár, egész-
ségnap, népi táncház, farsangi 
közös tánc, kirándulás a rákoske-
resztúri játszóházba. Nemzeti és 
hagyományos ünnepeinket is úgy 
terveztük, hogy tartalmazzon kö-
zös játékot és mozgást.

A  matematikai tapasztalatok 
szerzése közben szintén előny-
ben részesítettük a mozgásos 
játékokat, feladatokat. Játékos 
mozdulatokkal összekapcsoltuk a 
mondókák, versek, kiszámolók gyakorlását. A  zenei neve-
lést szűkebb és tágabb térben is megvalósítottuk. A rajzolás, 
festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka – mint az 
ábrázolás különböző fajtái – több helyszínen zajlott, és moz-
gásra késztette a gyermekeket. A testmozgás naponta meg-
valósult óvodánkban. A gyermekek bármikor használhatták a 
csoportszoba és a tágas udvarunk játékeszközeit.

A  tavalyi évben Isaszeg város rendezte a Pest megyei 
óvodások néptánc-találkozóját. Ebből az alkalomból alakult 
meg néptánccsoportunk, amely második éve képviseli in-
tézményünket. Ebben a nevelési évben Zsámbok község 
szervezésében vettünk részt ezen a programon. Nevelő-
testületünk nagy jelentőséget tulajdonít a néphagyományok 
őrzésének. Napjainkat áthatják a népi mondókák, dalos játé-
kok, népdalok és mozgásformák. Táncos csoportunk tagjai 
középső és nagycsoportos korú gyermekek.

Szakmai munkaközösségünk munkaterve alapján négy 
innovációs témahetet valósítottunk meg minden csopor-

tunkban, az ünnepekhez és a néphagyományokhoz iga-
zítva. 1. Libahét; 2. Mikulás-hét; 3. „Ég a gyertya, ég”-hét; 
4. Nyuszihét. 

A Gézengúz együttes két alkalommal látogatott el hoz-
zánk, színvonalas előadásukkal irodalmi és zenei élményeket 
nyújtottak gyermekeink számára. Megtartottuk nyílt napun-
kat, hagyományos ünnepeinket, rendezvényeinket.

Továbbá tisztelettel köszönjük a nevelési év során nyújtott 
támogatását és segítségét a szülői munkaközösség tagjainak, 
a szülőknek, Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének, az isaszegi Csata táncegyüttes tagjainak, Vajda 
Tamásnak, Nagy Eszternek, valamint Mészáros Gusztávné 
Piroska, Balog Istvánné, Karádi Zsuzsanna képviselő asszo-
nyoknak és Bánszkiné Varga Juditnak. 

Mindenkinek tartalmas kikapcsolódást, jó nyaralást kívá-
nunk! Augusztus 31-én szeretettel várjuk új gyermekeinket 
szüleikkel az „ismerkedési délelőtt” programunkra.

Szabóné Kiss Márta óvodavezető

Katasztrófavédelmi verseny
Három éve kapcsolódtak be iskolánk 
8. a osztályos tanulói, Simon Beatrix, 
Surman Petra, Marton Ágoston és Fa-
ragó Levente az országos katasztrófavé-
delmi verseny küzdelmeibe. Felkészülé-
süket az évek során Simon Zsolt, Képes 
Tamás és Borók Károly szülők segítet-
ték, valamint Borók Patrik osztálytárs és 
Sindely Julianna osztályfőnök.

Az első két évben a 6. helyet sze-
rezték meg a versenyen, az idén dobo-
gós helyezettek lettek.

Az idei verseny egy elméleti és tíz 
gyakorlati feladatból állt össze. A  ne-
vező csapatok forgószínpadszerűen 
mérték össze tudásukat az egyes ál-

lomásokon. Iskolánk csapata az el-
méleti feladat megoldásával kezdte a 
megmérettetést. Ezt követték a fizikai 
erőnlétet, a logikai-taktikai készségeket, 
a csapatban együttműködést igénylő 
feladatok. 

A sok munka elhozta a csapat szá-
mára a várva várt sikert. A dobogó har-
madik lépcsőfokáig tornázták fel ma-
gukat versenyző nyolcadikosaink, és 
bronzérmekkel, kupával gazdagodva 
zárult le az idei verseny.

Ezúton is gratulálunk a nyertes csa-
patnak!

Sindely Julianna és Németh István 
osztályfőnök és kísérő tanár

Négy évszakos  
csapatmunka
Az 5. b osztály falfestménye Harkai Zsuzsanna ta-
nárnő nélkül sohasem valósult volna meg. Mindany-
nyiunk keze munkája benne van. Több képet meg-
mutatott a tanárnő, de végül szavazással döntöttünk, 
és megtaláltuk a hozzánk legközelebb állót.

Ez a kép egy fát ábrázol négy évszaknyi állapo-
tában. Gipszkartonra rajzoltuk meg az alapját, majd 
elkezdődtek a festési munkálatok. Amikor időnk en-
gedte, festettünk és dolgoztunk rajta. Előbb a söté-
tebb színekkel kezdtük, majd a világosakkal folytat-
tuk. A fa törzsének legnagyobb részét osztálytársunk, 
Nagy Liliána készítette el. Ezt követően megfestet-
tük a fa lombkoronáját, majd virágokkal, termések-
kel díszítettük. Egy hónapnyi fárasztó munkánk van 
benne, de megérte, mert büszkék vagyunk az alko-
tásunkra, amely nyolcadikig elkísér bennünket.

Köszönjük Harkai Zsuzsanna tanárnőnek és 
Németh István tanár úrnak, osztályfőnökünknek a 
sok-sok segítséget.

A Klapka-iskola 5. b osztálya

Tehetségkutató 
verseny
Lelkes szülők segítségével négy lány: Gyur-
ka Eszter, Molnár Viktória, Szijjártó Blanka és 
Varga Virág 8. a osztályos tanulók beneveztek 
az Arany Violin tehetségkutató énekversenyre. 
A  középdöntőig jutottak, de gyönyörű hang-
jukat hallhatták, bűbájos mosolyukat láthatták 
a Klapka-iskola napközis évzáró műsorán és a 
szülők-nevelők bálján is.

Gratulálunk tanítványainknak!
Sindely Julianna osztályfőnök

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálati rendje
Forduljon az Egyenlő Bánásmód Ha-
tóság ügyfélszolgálatához, ha hátrá-
nyos megkülönböztetés éri!

Ott vagyunk a közelében.
Keresse fel dr. Szatmári Éva Pest 

megyei egyenlőbánásmód-referens 
ügyfélfogadását 
– 2015. július 6-án (hétfőn) 12.00 

és 16.00 óra között a Pest Me-

gyei Kormányhivatal épületében 
(1052 Budapest, Városház u. 7.)

– 2015. július 13-án (hétfőn) 
12.00 és 16.00 óra között A Pest 
Megyei Kormányhivatal épületé-
ben (1052 Budapest, Városház 
u. 7.)

– 2015. július 20-án (hétfőn) 
12.00 és 16.00 óra között Tu-

ra Város Önkormányzata Polgár-
mesteri Hivatalának épületében 
(2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.)

– 2015. július 27-én (hétfőn) 
13.00 és 17.00 óra között Mo-
gyoród Község Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának épüle-
tében (2146 Mogyoród, Dózsa 
György u. 40.)
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A római katolikus egyházközség eseményei
Családi nap
Május 23-án esős reggelre ébredtünk. Sajnos a rossz idő 
miatt nem lett felállítva az ugrálóvár. Az elején azt gondoltuk, 
hogy nagyon kevesen leszünk, de ahogy telt az idő, úgy telt a 
Katolikus Kultúrközpont is. Gyöngyvasalás, fonás, festés, tár-
sasjáték, arcfestés, pingpong, és még sorolhatnám. Készült a 
gulyásleves, jó beszélgetések folytak. Ebéd után egyre tisz-
tább lett az ég, már ki-kisütött a nap. Délután megérkezett 
Tompeti és Csillagszemű. A Liget téren elmaradt program 
helyett eljöttek hozzánk, és fergeteges 
koncerttel kápráztatták el az apró és na-
gyobb közönséget. A gyermekek csillogó 
szemmel, a felnőttek gyermeki lélekkel 
hallgatták és vettek részt az előadáson. 
Négy óra körül már ragyogott a nap, így 
jólesett az ajándék fagyi.

Köszönet az Isaszegi Szent Rita Ala-
pítványnak az anyagi támogatásért. Há-
la Magdinak és Évinek a finom ebédért. 
Köszönjük még Attilának, Piroskának, Ni-
kinek és mindenkinek, aki segített, hogy 
velük még értékesebben telt el ez a nap.

Elsőáldozás
Május utolsó vasárnapján 41 gyermek részesült először Jé-
zus Szent Testében. Az elsőáldozás egy kezdet. Lehetőség 
összekapcsolódni Jézussal. Lehetőség Isten kegyelmében 
részesülni. A szülőkön múlik, hogy legyen ennek a kezdet-
nek folytatása. Szomorú lenne, ha valaki csak azért járatná 
gyermekét egy-két évig szentmisére, hogy „ki legyen pipál-

va” az elsőáldozás. Jó lenne, ha a felnőttek is megértenék, 
mennyire fontos, hogy ennek a szép eseménynek folytatása 
legyen. Imádkozzunk a gyermekekért és szüleikért!

Nyáresti koncert
Június 6-án az esti szentmise után a Szent István-templom 
ének- és zenekara közös éneklésre hívott mindenkit. Sokan 
gyűltünk össze a templom előtti téren. Jó volt látni a kö-
zönséget, amely együtt énekelt, dúdolt, tapsolt az énekkar-

ral. „Aki szépen énekel, kétszeresen imádkozik” – írta Szent 
Ágoston. Valójában már nem is énekkar és közönség volt a 
templom előtt, hanem egy imádkozó közösség, aki az Urat 
dicsérte.

A katolikus egyházközség és az Isaszegi Szent Rita Ala-
pítvány eseményeit már a legnagyobb közösségi oldalon is 
nyomon követhetik.

Szárazné Marika

AKÍK-hírek
Május 27-én, szerdán 18 órakor került sor Rostás István köl-
tő – AKÍK-tagunk – Cigány Kalevala című kötetének bemu-
tatójára Budapesten a Bartók Béla unitárius templomban, 
ahová Valkony Tóni bácsival elkísértük. A rendezvényről fel-
vétel is készült, amelyből egy 15 perces összeállítás meg-
tekinthető az Isaszegi Aktuálison. A kötetet Szilágyi Sándor 
Zsolt performance-producer méltatta, aki a költő támogató-
ja, mentora. A könyvet fényképekről készült rajzok, grafikák 
színesítik, amelyek Szilágyi-Koszta Zsolt Dányban élő festő-
művész alkotásai. Az illusztrációkból kiállítás nyílt a helyszí-
nen, amelyet Sz. Jánosi Erzsébet képzőművész, a gödöllői 
Levendula Galéria vezetője nyitott meg. Az esten dráma ta-
gozatos középiskolások olvastak fel a kötetből, majd a költő 
lánya cigány táncot mutatott be a szép számmal megjelent 
közönségnek. A jó hangulatú est dedikálással fejeződött be. 

Gödöllő Város Önkormányzata, a Gödöllői Városi Könyv-
tár Irodalmi KerekAsztala, az Irka és a Gödöllői Ottlik Kör 
irodalmi díjat alapított 2012-ben, amelynek célja Gödöllő és 
a gödöllői kistérség tehetséges irodalmi alkotóinak felkuta-
tása, támogatása, elindítása az írói pályán, valamint elisme-
résben részesítése. A díj fővédnöke dr. Gémesi György pol-
gármester és dr. Nánási Éva, Gödöllő címzetes főjegyzője. 
A díj szellemisége minden évben Gödöllő város tematikus 
évéhez kapcsolódik, és címe idén: Művészetek Kertje – Gö-
döllő, 2015 (ember és természet együttélése, közös léleg-
zete, a környezettudatosság, a természet harmonikus fenn-

tarthatóságának kérdése). Összesen 77 pályamű érkezett 
51 nevezőtől: 32 próza és 45 vers. A beérkezett műveket 
neves személyekből álló zsűri bírálta el: Czigány György és 
Kemény István József Attila-díjas költők, valamint Galántai 
Zoltán író, jövőkutató.

2015. június 6-án a Gödöllői Városi Könyvtárban negye-
dik alkalommal adták át a Gödöllői Irodalmi Díjat a Könyv 
Ünnepe Gödöllőn rendezvény keretében. Örömünkre vers 
kategóriában Haász Irén költőnk 2. helyezést ért el Sziget-
sirató című versével, amelyhez az elismerő oklevélen kívül 
húszezer forint pénzjutalom is járt.

Mindkét alkotóra büszkék vagyunk, és gratulálunk az el-
ért eredményeikhez, amelyekkel hozzájárultak Isaszeg kul-
turális és irodalmi életének népszerűsítéséhez.

Majsa Györgyné klubvezető

Bemutatkoznak a Jókai Mór Városi Könyvtár Alkotó Költők és Írók Klubjának tagjai

Váradi Éva
Ebben a hónapban Váradi Éva 
(Csámpai Éva) költővel ismerked-
hetnek meg az érdeklődők. Számos 
költeményében megjelenik a termé-
szet szeretete, a magánélet és a hét-
köznapi élet eseményei, történései 
elevenednek meg. 2011 őszén a jól 
sikerült „Tenger és szó, ami elválaszt 
és összeköt” című nemzetközi költő-
találkozó utáni beszélgetés során 
merült fel egy irodalmi klub megala-
pításának gondolata. Az ötletet Éva 

adta, akinek a felhívására 2012. március 2-án, Arany János szüle-
tésnapján könyvtárunkban megalakult és azóta is itt működik az 
AKÍK. (Majsa Györgyné klubvezető)

Váradi Éva bemutatkozása Isaszeg lakóinak
„1957. augusztus 2-án születtem. A nyolc általánost a Damjanich Já-
nos Általános Iskolában végeztem el. Vendéglátóüzlet-vezetői és ke-
reskedelmi boltvezetői képesítésem van. Öt gyerek édesanyja vagyok, 
akik közül ketten ikrek. 2006–2010 között az Isaszegi Roma Önkor-

Gyöngyök a sárban

Miért ilyen a világ amilyen,
miért nem egyformák az emberek?
Milyen erő az, ami megkülönböztet,
amikor emberek népesítik be a földet.
Növények, állatok és emberek
egyenlő eséllyel képviselik az értékeket.
Mindegyiknek megadatott,
hogy szabadon élvezzék a napot.
Amikor egy növényt nézünk,
boldogan révedezünk.
Amikor egy új növény jelenik meg,
ámulattal figyeljük mi, emberek.

Amikor az állatokat látjuk,
ösztönösen vonzódunk hozzájuk.
Amikor egy új állatfaj jelenik meg,
érdeklődéssel figyeljük mi, emberek.
Amikor különböző embereket nézünk,
miért nem a testvériséget érezzük?
Miért vagyunk irigyek és féltékenyek,
miért nem szeretik egymást az emberek?
Védett növények, szeretett állatok,
az emberek mikor nyernek bocsánatot?
Nem becsült emberek gyöngyök a pocsolyában,
kirekesztett igazgyöngyök ott maradnak a sárban!

mányzat alelnöke, majd 2012-ig az elnöke voltam. A nem-
zetközi költőtalálkozó adta az ötletet, hogy felkeressem a 
könyvtár vezetőjét, segítséget kérve tőle egy amatőr íróklub 
létrehozásához. A  segítséget megkaptam, amelyet köszö-
nök. A klub megalakult és működik, reményeim szerint még 
sokáig. 

Az első versemet 13 éves koromban írtam. 33 év eltel-
tével jött a késztetés, hogy újra nekiálljak az írásnak. Ment-
ségemre legyen mondva, hogy felkészültem testileg-lelki-
leg-szellemileg erre a pillanatra. Hiszen nem írhatok valamiről 
meggyőződéssel, hogyha nem figyelek meg dolgokat, hogy-
ha nem tapasztalok.”
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Jó Hír Klub, nyár!
A  gyerekek nagy örömére itt a nyári szünet. Mi 
is nagyon örülünk ennek, mert egyúttal itt a tábo-
rozások, kirándulások és szabadtéri foglalkozások 
ideje is. 

Június 6-án gyermeknapot tartottunk. Isten 
minden dolgot csodálatosan elrendezett, hogy ez 
megvalósulhasson. Őt illeti minden dicséretünk és 
hálánk! Ami nekünk lehetetlennek tűnt, neki lehet-
séges volt. Köszönjük mindenkinek, aki eljött, és 
sok finomságot, sok mosolyt hozott. Köszönjük a 
Gábor Dénes Iskola vezetőségének, hogy használ-
hattuk az iskola udvarát, és köszönet Kis Ágnesnek, 
az igazgatónőnek, hogy egy ugrálóvárral örvendez-
tette meg az apróságokat. Köszönjük a pünkösdi 
gyülekezetnek az anyagi hozzájárulást, és minden 
református és pünkösdi hittestvérünknek a segítő kezeket, a 
kis állatokat és a sok finomságot. Köszönjük a Palánta Báb-
missziónak az építő szolgálatot: a bábozást, az énekeket. 

Június 12-én megszokott klubfoglalkozásunkkal zártuk 
ezt a tanévet. Hogy ezek után se hiányozzunk egymásnak, 
megbeszéltük, hogy gyakran összejövünk a szünetben is. Ta-
lálkozási helyeinkről, időpontokról e-mailben tudunk egyez-
tetni továbbra is. Egy táborral folytatjuk a nyári együttlétet a 
református templomban, június 29-től július 3-ig, amelynek 
témája: Noé.

Júliusban és augusztusban is szeretnénk kirándulni, ját-
szóterezni, bográcsozni, nem elfelejtve szabadító Istenünkről 
beszélgetni, énekelni, közelebb kerülni hozzá. Hálásak va-
gyunk a szülőknek, akik elhozták gyermekeiket alkalmaink-
ra vagy akár más gyülekezeti alkalmakra, hittanra is járnak, 
engedelmeskedve ezzel Isten azon akaratának, hogy: „En-
gedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el 
tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.” Sajnos ez a világ 
annyi mindent kínál gyermekeinknek, ami nem válik épülé-
sükre, hanem inkább rombolja őket. Engedjük, hogy olyan 
maradandó és értékes mag ültetődjön a szívükbe, amelyet 

Isten öntöz, hogy felnövekedjen bennük. Nem mindegy, mi-
re építik az életüket gyermekeink. Isten azt mondja, hogy 
ingatag talajra lépünk, ha a hitünket és reménységünket saját 
magunkba, más emberekbe vagy bármi olyanba helyezzük, 
amit ez a világ kínál. Jézus így figyelmeztet: „Aki tehát hall-
ja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló 
lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És 
ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és 
nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kő-
sziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszé-
deket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, 
aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az 
árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; 
az összeomlott, és teljesen elpusztult.”

Sok „vihar” várja gyermekeinket ebben a világban, segít-
sük őket, hogy biztos kősziklára, Istenre építhessék életüket, 
hogy el ne vesszenek! 

Várunk szeretettel foglalkozásainkra! A szülők is jöhetnek! 
(E-mail: johir.isaszeg@gmail.com)

Hegedűs Mónika (tel.: 70/367-2112)  
és Szikszai Jolika (tel.: 20/976-99-96)

A református egyházközség hírei
Református gyülekezetünkbe lelki-
pásztorunk halála után Turcsik Fe-
renc és Balogh Tamás gödöllői lelki-
pásztorok helyettesítettek. Köszönet 
illeti meg áldozatos munkájáért Ba-
juszné Ági nénit, aki vállalta a kon-
firmandusokkal való foglalkozásokat, 
a hittanórák tartását a két iskolában, 
Szikszai Jolánnal közösen, valamint a 
gyülekezet adminisztrációs feladatait 
és minden egyebet, ami a gyüleke-
zeti életéhez nélkülözhetetlen. Sze-

retettel és türelemmel gondozta a 
„pásztor nélküli nyájat”. Az Úr Jézus 
áldja meg őt új otthonában, új fel-
adataiban!

A lelki élet nem állt meg, a mag-
vetés tovább folyik. Idén pünkösdkor 
14 fiatal tett fogadalmat hűségéről, 
tett vallást Krisztusba vetett hitéről.

Nyári hittantáborunkat 2015. jú-
nius 29-től július 3-ig tartjuk, ahol 
játszunk, kirándulunk, kézműveske-
dünk, tanulunk bibliai történeteket, 

és nem utolsósorban dicsérjük a mi 
teremtőnket, sok szép énekkel.

Isten iránti hálával közöljük, hogy 
hamarosan megérkezik az új lelki-
pásztorunk, Gergely Szabolcs, aki 
tovább viszi a fáklyát! Imádságban 
hordozzuk tovább gyülekezetünket, 
hogy valósággá váljon a bibliai ígéret: 
„Az Úr pedig napról napra növelte a 
gyülekezetet az üdvözülőkkel!” (Ap. 
csel. 2.: 47.)

Szikszai Jolika

Húszéves a Sebi Gym Sportegyesület
Az egyesület alapítóit születésnapjukon Hatvani Miklós polgármester köszöntötte

Az egyesület elnöke, Sebestyén János 1995. 
június 1-jén nyitotta meg az isaszegi torna-
terem földszinti kis szertárhelyiségében az 
akkor még főleg házi készítésű gépparkkal 
rendelkező konditermet. Az alapvető cél az 
volt, hogy a terem az isaszegi fiatalok és fel-
nőttek számára lehetőséget adjon a sportos 
és egészséges életmód megismerésére és 
elsajátítására, továbbá hogy megszerettesse 
velük és ezáltal népszerűsítse ezt a sportot.

Az elmúlt húsz év során egyre több és 
több ember fordult meg a teremben, nő és 
férfi, idős és fiatal egyaránt. Közülük egye-
sek versenyzői szándékkal, míg mások csak 
a hagyományos értelemben vett kondi-
cionálás kedvéért, megint mások testsúlyuk 
csökkentésének céljából járnak ide. Idővel 

minden látogató látványos 
és komoly eredményeket ér 
vagy ért el, és természetesen 
vannak, illetve voltak olyanok 
is, akik továbbvitték az egye-
sület jó hírét diákolimpiákon, 
erőemelő- és fekvenyo-
mó-versenyeken, valamint 
küzdősportokban való sikeres 
részvételükkel.

Az Isaszegi Sebi Gym SE 
versenyzői mára az ország 
legerősebb fekvenyomó- és 
erőemelő-csapata lett. Továb-
bi munkájukhoz sok erőt és 
sikert kívánunk! Gratulálunk!

Sebestyén Tamás
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Anyakönyvi hírek
a 2015. V. 16. – 2015. VI. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületéSek
Pálfi Zénó Zoltán, Kovács Bence, Lukács István János,  
Mike Balázs László, Schier Renátó, Nyári Róbert Csaba,  
Vidák Dávid Káriosz

HázaSSágkötéSek
Hanák Cecília Mária és Hefler Zoltán
Laczikó Nikolett és Urbán Csaba
Kaprinyák Eszter és Csajkovszki Gergely
Simon Szeréna Hajnalka és Juhász Zsolt István
Hrustinszki Andrea és Liszka Rudolf 

50 év egymáS Szeretetében
Gallai Veronika és Rideg István 1965. május 22-én kötöttek 
házasságot Isaszegen.
Bagladi Katalin és Nagy Sándor 1965. május 29-én kötöttek 
házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HaláleSetek
Hajdú Vince (81 éves), Klapka utca 2.
Zsembery Ivánné Kovács Éva (72 éves), Aulich utca 8.
Isaszegi Józsefné Szamosvölgyi Mária (86 éves), Diófa utca 12.
Nagy Zoltán (62 éves), Alkotás utca 51.
Farkas Kamilla (2 hónapos), Alsóerdősor utca 7.
Bolog László (79 éves), Belsőmajori utca 5.
Eke Ilona Iuhos Ilona (85 éves), Március 15. utca 32.
Kiszel Istvánné Rideg Mária (70 éves), Klapka utca 2/a
Tihanyi Józsefné Pozsonyi Julianna (85 éves), Tompa Mihály 
utca 37.
Tserendorj Purevsuren (42 éves), Kossuth Lajos utca 125.
Papp József (72 éves), Liget utca 9.
Kerti János (25 éves), Szent István utca 40.
Bodor István (86 éves), Tompa Mihály utca 55.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Programajánló
Július 2. (kedd) 10.00 – Sportpálya:  Kimegyünk a térre
Július 6–10. (hétfő–péntek):  „Amit nagyanyáink még tudtak…” Já-

tékok a padlástól a konyháig. Élő hagyományok tábora. Fonás, hímzés, 
csuhézás, népi játékok, növényismeret, viseletbemutató, sütés-főzés, 
befőzés, lovaglás, nemezelés. Helyszínek: szlovák tájház, Póni tanya, 
Liget Club. Korosztály: 7 éves kortól. A tábor ára 9800 Ft. Jelentkezés a 
művelődési otthon irodájában

Július 11. (szombat), 18.00, öregtemplom:  Nyáresti koncertsoro-
zat II. – Egy este Bachhal. Fellép a Gaudium Carminis kamarakórus és 
vendégeik. Jegyár: adománybelépő

Július 13–17. (hétfő–péntek):  Csata táncegyüttes – utánpótlástábor.
Július 13–20. (hétfő–hétfő):  A Gaudium Carminis tábora Gömörsző-

lősön
Július 16. (csütörtök), 10.00, béke tér:  Kimegyünk a térre!
Július 18. (szombat), 18.00, Falumúzeum kertje:  Nyáresti hangu-

lat a Boquilla Negra klarinétzenekarral. Jegyár: 700 Ft

Július 22. – augusztus 2. (szerda–vasárnap):  Csata táncegyüttes 
– ifi-, felnőtt-tábor – Kiscsősz

A művelődési otthon július 20. és augusztus 2. között zárva tart! 
Nyitás: augusztus 3-án (hétfő). Kellemes nyarat kívánunk min-
denkinek!

InDUlÓ tanFOlyamOk, FOglalkOzáSOk
Intenzív angol nyelvtanfolyam  Diplomás, angol anyanyelvű, magya-

rul is jól beszélő nyelvtanár 48 órás intenzív angol nyelvtanfolyamot 
indít augusztus 3–18. között (hétfőtől péntekig). Kezdők csoport-
ja 13.00–17.00 óra között, haladók csoportja 9.00–12.00 óra között. 
Árak: 4–6 fővel 600 Ft/óra (45 perc), 7–10 fővel 500 Ft/óra (45 perc). 
Jelentkezni a 70/230-9030-as telefonszámon lehet. Jelentkezési határ-
idő: július 16.

Ügyeleti ellátás
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; 
mobil: 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.: 28/493-302; 
mobil: 20/928-3987
Pénteki ügyeleti beosztások júniusban
június 5.: dr. Tordai Gábor; június 12.: dr. Mészáros Zsolt; 
június 19.: dr. Kürti József; június 26.: dr. Eszlári Egon
Központi orvosi ügyelet  
Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 28/430-655.
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. Adamikné dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14., tel.: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104

Gyógyszertárak nyitva tartása 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

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. 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 28/430-562-es, a 28/520-878-as vagy a 20/409-7573-as 
telefonszámon, valamint a kozvilagitas@elmuszolg.hu e-mail címen.
TIGÁZ  
Gázszivárgás bejelentése: 80/300-300. Holnap: www.tigaz.hu
A TIGÁZ Zrt. gödöllői ügyfélszolgálati irodája bezárt, az ügyintézést  
a Magyar Posta vette át. Ügyfélfogadás a gödöllői központi postán 
(Gödöllő, Dózsa György út 15.) kedden 8–16 és csütörtökön 10–18 óra 
között.

KÖSzÖNETNyIlVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a szeretett férj és édesapa, 
Bodor István temetésén részt vettek, utolsó földi útján elkísérték, sírjára 
virágkoszorút helyeztek, bánatunkban részvéttel osztoztak.

Felesége és gyermekei

Köszönetemet fejezem ki, az Isaszegi Egymást Segítő Egyesület vezető-
jének, főnővérének és az ápoló személyzetnek az emberséges hozzá-
állásukért, amikor segítséget kértem tőlük. Kérésemet nagy szeretettel 
és megértéssel, önzetlenül teljesítették. 
További munkájukhoz kívánok jó egészséget.

Tisztelettel: Gajdor Gábor isaszegi lakos



Bringára fel!
3. Csömöri Bringafesztivál – Gödöllő kistérségi kerékpáros körtúra, Isaszeg, liget tér

2013-ban Fábri Istvánnak, Csömör polgármesterének az öt-
lete volt a kétnapos Bringafesztivál. Akkor a Mozdulj Velünk 
Egyesület biciklisei is kipróbálhatták a csömöri Pumpa pályát, 
részt vehettünk a fesztivál első napján a környező telepü-
lések csapataival együtt a kerékpárversenyeken, -bemutató-
kon. Másnap a Gödöllő kistérségi kerékpáros körtúrára került 
sor, ahol a települések közötti kerékpáros közlekedés fejlesz-
tésére hívták fel a figyelmet.

Pécelről érkezve a Rákóczi úti parkolóban fogadtuk őket, 
majd a városon keresztül együtt végig kerékpározva a Liget 
téren tartottunk egy rövid kis pihenőt, majd a csapat tovább-
haladt Dány–Zsámbok irányába, Gödöllőt érintve Csömörön 
ért véget a körtúra.

Ebben az évben második alkalommal csatlakozott Isa-
szeg Város Önkormányzata ehhez a programhoz. Reggel 
8-kor indultak a kerékpárosok Fábri István polgármester úrral 
az élen Csömörről. Az útvonal: Árpádföld, Rákoscsaba, Pécel, 
Isaszeg. A benzinkúttal szembeni parkolóban a MOVE tagjai 
várták, fogadták a túra résztvevőit. Ezt követően az Isaszegi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület autóját követve tekertünk végig 
a városon a Mozdulj Velünk Egyesület által fenntartott, ado-

mányokból folyamatosan épülő, bővülő BMX Parkba a Liget 
térre.

Városunk önkormányzata, valamint a MOVE nevében kö-
szöntöttem a jelenlévőket. Szívesen megnézték volna neve-
zetességeinket, de a szűkre szabott idő miatt egy későbbi 
időpontban szívesen látjuk, visszavárjuk őket, hiszen Isaszeg 
egy gyöngyszem Pest kapujában. 

Hűs árnyat adó nyárfa tövében frissítővel kínáltuk a túra 
résztvevőit, szó esett az egyesület életéről, közösségi mun-
kájáról, sportprogramjairól, kiemelve a kerékpározás népsze-
rűsítését. Fábri István polgármester úr kedves szavait meg-
hallgatva a rövid pihenő után az Isaszegi ÖTE tűzoltóautója 
kísérte ki a bringásokat, majd a csapat tovább folytatta útját 
Gödöllő–Szada–Mogyoród–Kerepes–Kistarcsa–Nagytarcsa 
érintésével Csömörre. 

Önzetlen munkájukkal segítettek: Gönczöl György, 
Domonicsék, Karacsék, Ácsék, Isaszegi ÖTE, Mózes Attila, 
Fenyvesi Roland, Ács Nóra, Palánkai Máté, Palánkai Marci, 
Hajdú Niki, Karacs Imi, Thury Márk, Thury Barni, Kocsárdy Nó-
ra, Kocsárdyné Száraz Judit, Csekéné Valkony Andi, Valkony 
Tóni bácsi és mindazok, akik velünk együtt kint voltak a téren.


