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A 2018-as év elejére

Remélem, mindannyiuk tetszését elnyerte az újsággal kéz-
hez kapott városi naptár és a benne lévő már-már művé-
szi alkotások. Mint ahogy abban is bízom, hogy az elmúlt 
egy-két hétben sikerült egy kicsit pihenniük, feltöltődniük és 
újult erővel nekivágni a mindennapi feladatoknak.

A decemberi lapszámban megtett ígéretemnek megfele-
lően igyekszem önöket tájékoztatni az előttünk álló év tervei-
ről, várható beruházásairól. 

Pályázatainkról… E sorok írásakor négy pályázata fut a 
városnak, amelyből az ipari park már elnyert, három pályázat 
pedig – konkrétan az óvodabővítés, az egészségügyi köz-
pont, illetve a turisztikai szálláshely építésére beadott és be-
fogadott pályázatunk – még elbírálásra vár. Az eddig hozzánk 
eljutott információk alapján a beadott projektjeink jól állnak.

A 2018-as év során az ipari park területén a mindenki 
számára látható építési munkálatoknak is el kell kezdődniük. 
Saját önkormányzati beruházás keretében felújítjuk az Isa-
szegi Humánszolgáltató Központ épületét. A rekonstrukció 
magába foglalja a tetőszerkezet és a nyílászárók teljes cseré-
jét, valamint a homlokzat szigetelését és festését.

A megfelelő engedélyek birtokában leaszfaltozzuk a Bar-
tók Béla utcát, és megoldjuk a környék csapadékvíz-elvezeté-
si problémáját. Tovább folytatjuk járdáink építését, felújítását 
és útjaink magasabb szintű karbantartását. Az önkormányzat 
képviselő-testülete tavasszal dönt arról, hogy mely utcákban 
kerül erre sor. Mindezeknek a fedezetét a kommunális adó 
bevétele biztosítja. Ezúton is szeretnék mindenkit tájékoztat-
ni, hogy a kommunális adóból származó összeget minden 
esetben csak a város járdáira és útjaira fordítjuk. Praktikusan 
ezt azt jelenti, hogy ha az egyik évben ezt az összeget nem 
használtuk fel teljes mértékben (bár ez szinte elképzelhe-
tetlen), akkor azt átvisszük a következő esztendőre. A ter-
vezett útépítésekre, útfelújításokra a 2017-es évtől önkor-
mányzatunk nem szed külön lakossági hozzájárulást, mert 
az a tapasztalat, hogy a lakosok nagy része nem tudja vállalni 
ezeket a pluszterheket. Úgy gondolom, hogy a kommunális 
adó ilyetén felhasználásával előbb-utóbb valamennyi utunk 
szilárd burkolattal lesz ellátva.

A „zenészutcákban” faültetési programot hajtunk végre 
az ott élők bevonásával, elgondolásaik, igényeik figyelem-
bevételével. Hiszek benne, hogy az aktív közös munka kö-
zösséget teremt. Az élet egyéb területein is szeretném a 
lakosságot megkérni, hogy vegyenek részt településünk épí-
tésében, szépítésében.

2018–2019 folyamán kicseréljük a közvilágító berende-
zéseket korszerű, energiatakarékos, esztétikus lámpatestek-
re. Csak ezen beruházás értéke sok tízmillió forintot jelent, 
amelyet a megspórolt energia árából fizetünk majd ki. 

Állami beruházásként 2018-ban várhatóan megkez-
dődik az a nagy vasúti rekonstrukció, amelyre már régóta 
várunk, és amelynek keretén belül megújul az állomás és 
annak környéke, felüljáró épül Pécel felé a mostani vasút 
és közút kereszteződésében. Szeretném megjegyezni, hogy 

önkormányzatunk az előző években is mindent megtett a 
beruházás sikeres megvalósulásáért és az isaszegi lakosság 
érdekeinek érvényesítéséért.

A következő esztendő kulturális szempontból is igen 
érdekes és változatos lesz. Szeretnénk méltóképpen meg-
ünnepelni Isaszeg várossá nyilvánításának tizedik, a Tavaszi 
Emlékhadjárat megrendezésének harmincadik évfordulóját, 
valamint a Csata táncegyüttes megalakulásának ötvenedik 
jubileumát. 

A teljesség igénye nélkül soroltam fel a fejlesztések, a 
felújítások, a kulturális események és programok megvaló-
sulását, hiszen a hétköznapok mindig hoznak előre nem lát-
ható lehetőségeket, váratlan problémákat. De, mint előbb 
már jeleztem, kicsit megpihentünk, és állunk az új feladatok, 
kihívások elé. Értem és tudom a város életének problémáit, 
és bízom benne, hogy a megoldások most és a jövőben is 
az önök megelégedésére szolgálnak. 

Végezetül reagálnék arra a kósza „legendára”, miszerint 
a nagypolitika vagy az üzleti élet felé kacsingatok. Mindenki 
számára egyértelműen leszögezem: számomra nem létezik 
szebb feladat és kihívás, mint Isaszeg város vezetése, és ha 
az önök bizalma erre nekem lehetőséget biztosít, még na-
gyon sokáig szeretnék a város polgármestere lenni. Elkép-
zeléseim a város jövőjéről tiszták és egyértelműek, röviden 
úgy jellemezhetném: szeretnék az önök segítségével egy 
modern, 21. századi kisvárost építeni. 

Mindenkinek sikeres esztendőt kívánok! Ennek reményé-
ben tisztelettel: 

Hatvani Miklós
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Megnyitott  
a Penny Market

Jens-thilo krieger, a Penny Market Kft. ügyvezető igaz-
gatója, göndics balázs, az üzletlánc területi hálózatfej-
lesztője és Hatvani Miklós polgármester az elmúlt év 
decemberében ünnepélyes keretek között átadta Isa-
szeg város lakóinak az áruházlánc új üzletét. Az ügy-
vezető igazgató elmondta, hogy az új Penny üzletnek 
úgy az árukészlete, mint a felszereltsége megegyezik 
a többi, közel 1750 üzletével. A vezetők egyetértettek 
abban, hogy a meglévő épületet a későbbiekben fej-
leszteni szükséges, már csak a rendelkezésre álló ingat-
lan nagysága miatt is, a terület pedig a későbbiekben 
lehetőséget adhat akár egy vásárlói park kialakítására is. 

szerkesztőség

Összefogás a Budapestre bevezető Vidámvásár utca 
dugómentesítésére

Rimóczi sándor, Nagytarcsa község polgármestere, Hatvani 
Miklós, Isaszeg város polgármestere és gódor Lajosné, Dány 
község polgármestere levélben kereste meg tarlós istvánt, 
Budapest főpolgármesterét a Budapest XVI. kerület, Simon-
gát és Vidámvásár utca kereszteződésében a reggeli és esti 
csúcsidőben tapasztalható torlódás, forgalmi dugó miatt.

A jelzett kereszteződésben a problémát a gépjárműforga-
lom jelenlegi szabályozatlansága okozza. A forgalom ezen a 
szakaszon annyira lelassul, hogy a reggeli és esti órákban több 
kilométer hosszú gépjárműsor torlódik fel. A kialakult torlódás 
miatt Dány, Isaszeg, Nagytarcsa települések felől a fővárost 
nem lehet elérni-elhagyni, mert a Vidámvásár utca mint főút-

vonal és a 3102-es jelű út főváros felé torlódása ezt megaka-
dályozza. A torlódások miatt a tömegközlekedésben részt ve-
vő Volánbusz- és BKV-járatok sem tudják tartani a menetidőt.

Erre a helyzetre kértek segítséget Nagytarcsa, Isaszeg és 
Dány polgármesterei a főváros vezetőjétől, hogy a kialakult 
helyzet megszüntetése érdekében vizsgálja meg a folyama-
tos közlekedés lehetőségének megoldását (például lámpás 
kereszteződés, körforgalom kialakítása stb.).

szerkesztőség

Hirdetmény

2017. november 20-tól a NAV Pest Megyei Adó- és 
Vámigazgatóságának és a NAV Észak-budapesti Adó- és 
Vámigazgatóságának központi ügyfélszolgálata közösen 
működik a 1134 Budapest, Dózsa György út 128–132. 
szám alatt. 
Az ügyfélfogadási idő változatlan: hétfő, 8.30–18.00; 
kedd, 8.30–12.00; szerda, 8.30–18.00; csütörtök, 
8.30–12.00; péntek, 8.30–11.30.

Forrás: pestmegyelapja.hu
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Fantasztikus évet zárt a Klub Musashi

Komoly versenyszezon van mögöt-
tünk, csatlakoztunk az Isaszegi Sport-
egyesülethez, átköltöztünk az új edző-
termünkbe, a Szobor-hegy tövébe, 
töretlen volt Hajnival a gyerekek és a 
felnőttek zumbacsapatának munká-
ja, folytattuk együttműködésünket a 
Damjanich János Általános Iskolával, 
táboroztunk, voltunk országos bajnok-
ságon, világbajnokságon, elindítottuk 
ökölvívóedzéseinket, és persze buliz-
tunk nagyokat. Tehát mozgalmas volt, 
nem vitás.

Az év elején az ISE közgyűlése meg-
szavazta csatlakozásunkat városunk 
legrégebbi sportklubjához, így létrejött 
a dzsúdó- és dzsiudzsicu-szakosztály, 
és ezzel öt év után megnyílt a lehető-
ség, hogy sportsikereinket névlegesen 
is a város színeiben hozzuk tető alá. 
Megcsináltuk eddigi legsűrűbb verseny-
évadunkat, és beleadtunk mindent. 
Grappling sportban, dzsúdóban, brazil 
és sportdzsicuban egyaránt indultunk a 
szezonban, és fiaink a tatamin nemcsak 
helytálltak, de számos sikert arattak.

Az eredmények mögött kitartó, ke-
mény munka, elszántság és remek 
hozzáállás található. Bizonyság, hogy 
az isaszegieket kemény fából faragták! 
Az országos bajnokságokon tizennégy 
magyar bajnoki címet szereztünk, nem 
is beszélve számtalan ezüst- és bronz-
érmünkről. A küzdősportban minden 
pontért keményen meg kell dolgozni, 
ezekben a stílusokban pedig kifejezet-
ten, hiszen nálunk cél az ellenfél idő 
előtti feladatása, itt minden fullkontakt. 
Harcosaink ismerik, miként érvényesül-
jenek ilyen körülmények között.

A remek szereplésnek volt köszön-
hető, hogy két kadet és két veterán 
harcos, poós péter, Varró attila, do-
holoczki tibor és jómagam kijutottunk 
az azerbajdzsáni grappling-világbajnok-
ságra. Kaptunk orosz, izraeli, kazah, üz-
bég ellenfelet. Kijutott a jóból, de hát 
mi mégiscsak magyarok vagyunk, így 
hát remek szerepléssel bronz-, ezüst- 
és aranyérmet is sikerült hazahoznunk. 
Nemzeti színekben vb-n pástra lépni 
és győzni olyan élmény, ami mindent 
megér.

Meglengettük a zászlónkat a Kasz-
pi-tenger partján Bakuban, és büszkén 
voltunk a grappling-válogatottkeret tag-
jai. Érdemes volt bizalmat szavazni a 
szakosztálynak.

Nagy tervünk volt régóta, hogy át-
költözzünk egy nagyobb edzőterembe, 
ahol rendelkezésünkre állnak azok a 
lehetőségek, amelyek biztosítják a hát-
teret a fejlődésünkhöz. Miután megta-
láltuk az új helyet, a közös összefogás 

mellett majd tíz hónap kellett a teljes 
felújításhoz, de megérte, hiszen a Szo-
bor-hegynél kívánni sem lehet jobb 
helyet a sportoláshoz. Köszönet min-
denkinek, aki részt vett a munkában! 
A klubhelyiség alkalmas edzések leve-
zetése mellett közösségi eseményeink 
megtartására is. Hangulatos és jól fel-
szerelt, sok örömünk lesz benne.

Töretlen lendülete van gerendás 
Hajni zumbaóráinak, legyen szó gyer-

Síelési lehetőség a visegrádi fellegvár szomszédságában

Elkezdődött a síszezon a Visegrádi-hegységben, bár a mű-
anyag pálya már október eleje óta használható. A visegrádi 
sípálya hazánk egyik legszebb fekvésű síterepe − a lejtőről 
gyönyörű kilátás nyílik a fellegvárra és a Dunára.

Az előzetes hóágyúzásnak köszönhetően szépen gya-
rapodik a síelésre alkalmas felület – tájékoztattak az elő-
készületekről a visegrádi sípálya üzemeltetői a sielok.hu 
oldalon a pálya december 16-i nyitása előtt. Elsőként a 
hóágyúzható 1/a és a bébipályákat helyezték üzembe, 
majd gőzerővel folytatták a hógyártást a további pályák 
megnyitásának érdekében.

Az üzemeltetők fejlesztésekről is hírt adtak: elkészült 
a kilencedik sífelvonó, amely az új síiskola területén üze-
mel. Az őszi időszakban használt műanyag pálya felületét 
megduplázták, így garantálva, hogy hóhiányos időszakban 
is jelentős felületet lehessen használni.

Új büfé várja a vendégeket megújult kínálattal, a hátsó 

teraszon épült külső részleggel. Felújították a sí- és snow-
boardkölcsönzőt, s bővült az autóparkoló.

A visegrádi Nagyvillám sípálya a Budapesten élő síelők 
egyik kedvenc síterepe. Visegrád négy évszakos szórakozá-
si és sportolási lehetőséget kínál a síelés szerelmeseinek. 
A hideg hónapokban havon lehet csúszkálni, nyáron és 
ősszel pedig sokan próbálkoznak a gyepsízéssel, ráadásul 
2009 őszén elkészült a visegrádi síiskola műanyag pályája 
is, amelyen hómentes időszakban hagyományos síléccel 
vagy snowboarddal egyaránt lehet gyakorolni.

A sípályarendszer teljes hossza körülbelül ezerhétszáz 
méter. A nagy piros pálya kivételével lankás, kellemes lej-
tésű gyakorlópályákat találhatnak a téli sportoknak hódo-
lók Visegrádon. Ideális hely a félnapos vagy néhány órás 
gyakorlásokra, a gyerekek oktatására, illetve a nagy sízések 
előtti bemelegítésre.

Forrás: pestmegyelapja.hu

mek- vagy felnőttfoglalkozásról. A köny-
nyed, jó hangulatú közös táncórák ki-
válóan levezetik a lányok iskola utáni 
feszültségét, fejlesztik ritmusérzéküket, 
mozgáskészségüket, emellett remek 
kikapcsolódást nyújtanak nemcsak ne-
kik, de a felnőtt korosztálynak is. Ötéves 
gördülékeny együttműködésünk alatt 
kiderült, hogy igazi belevaló csapat, 
mindig lehet számítani rájuk. Rengeteg 
fellépést vállalnak, amelyekre sokat ké-
szülnek, ott vannak a város kiemelke-
dő sport- és kulturális eseményein is. 
A Sztárláb-, a sportshow-, a fitneszren-
dezvények, a zumbamaratonok, a nyári 
táborok mind-mind sikeres programok. 

Azok, akik jó erőnlétet szeretnének, 
funkcionális edzéseinken megtalálják a 
halhatatlanság kulcsát. A fokozatosan 

és módszeresen felépített cross-trai-
ninget rendszeresen látogatók bizo-
nyítják, minden csak elhatározás kér-
dése. Kiváló női csoportunk a legjobb 
példa erre. Mindenki élvezi a sport jó-
tékony hatását, mi ebben hiszünk, a jó 
erőnlétben!

Három éve működnek a Damja-
nich-iskola keretein belül SNI- és fa-
kultációs óráink, amelyek egyszerre 
örömteli kihívást és megtiszteltetést is 
jelentenek számunkra. Az iskolai fog-
lalkozások izgalmas tartalommal töltik 
meg a dolgos hétköznapokat. A város 
vezetésével együttműködve továbbra 
is készen állunk a feladataink ellátására.

Várunk mindenkit edzéseinkre, ahol 
csoportjaink baráti, családias hangulat-
ban, képzett edzőkkel segítenek a kez-

désben, újrakezdésben. A sport pozitív 
élettani hatásai csökkentik a minden-
napok okozta stresszt, és segítik a jobb 
életminőség kialakítását. A testedzés 
ellensúlyozza az iskolai megterhelést, 
egészséges életmódra nevel, fegyel-
met, önbecsülést ad gyermekeinknek. 
Emellett a sportklubokban kialakuló 
barátságok az összetartozás élményé-
vel gazdagítják életünket.

Gyere el, és próbáld ki magad! 
Keress minket a Facebookon (Klub 
Musashi), telefonon (stágel györgy, 
20/219-3544; gerendás Hajnalka, 
70/398-0859) vagy személyesen a 
Damjanich János u. 36. szám alatt. Már 
csak te hiányzol!

Nagy céljaink vannak!
stágel györgy
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Könyvtári hírek

A téli szünet után sok szeretettel várjuk újra a kedves olvasó-
kat 2018. január 8-tól a könyvtárba. Bár az ünnepek elmúl-
tak, a hideg téli idő marad, és ez mindig jó alkalom elbújni 
egy könyvvel, és olvasgatni az immár rövidülő téli estéken. 
Decemberben sok új könyvet vásároltunk, amelyek csak az 
olvasókra várnak. 

A tavalyi év végén elkezdtük bővíteni az idegen nyelvű ál-
lományunkat is. Egyelőre az angol nyelvű irodalom kínálata 
a leggazdagabb, de szándékozunk német, francia, spanyol 
nyelvű könyvekből is tartani néhányat. Bátran belekezdhet 
bárki a könyvek olvasásába, hiszen a kezdőknek is ajánlunk 
könyveket már A1 szinttől is. Ráadásul a kiejtés és a szöveg-
értés is gyakorolható, mert nagyon sok kiadványhoz hangzó 
anyagot is tudunk biztosítani. A nyelveket már jobban be-
szélő olvasóink teljes regényeket is kölcsönözhetnek. Ezek 
beszerzésénél is szem előtt tartjuk, hogy magyar nyelven 
is tudjuk biztosítani a regényt, ezzel is segítve a megértést. 
Mindenkit csak biztatni tudok, hogy tegye félre a félelmeit, 
és induljon el az idegen nyelv nyújtotta szellemi utazásra! 

A könyvtárról szóló cikkek végén szinte minden alka-
lommal közlünk könyvajánlót is, amelyet a könyvtár dol-
gozói írnak. Amikor tanácstalan az ember, hogy mit is ol-
vasson, egy személyes hangvételű ajánló sokat segíthet a 
választásban. Mivel minden könyvet mi sem olvashatunk 
el, örömmel fogadjuk olvasóink könyvajánlóit is, amelyeket 
honlapunkon vagy az Önkormányzati tájékoztató hasábjain 
is szívesen megjelentetünk. 

Ágoston kata könyvtárvezető

Könyvajánló
Abbi Waxman:  
Új örömök kertje
Kedves olvasó, ha egy édes, 
romantikus történetre vágysz, 
ezt a könyvet szívből tudom 
ajánlani mindenkinek, aki 
kedveli a könnyed, mégis tar-
talmas, szívhez szóló olvas-
mányokat.

A regény főhőse, Lilian pár 
éve egy autóbalesetben el-
vesztette a férjét, aki egyben 
a barátja, szerelme és a gyer-
mekei apja is volt. Teljesen 
összeomlik, de az eltelt évek alatt sikerül összeszednie ma-
gát annyira, hogy képes dolgozni, a gyerekeit és saját magát 
ellátni. A családja, főleg a húga az, aki mellette áll, támogatja 
és segíti abban, hogy újra teljes életet élhessen. A kiadó, ahol 
dolgozik, beíratja őt egy kertészeti tanfolyamra, s ott nem-
csak a kertészkedés rejtelmeit és titkait tanulja meg, hanem 
az új ismerősök által az emberi kapcsolatokba és érzések-
be is kénytelen belekóstolni. A testvére és a többi kertész-
palánta segítségével esélyt kap arra, hogy a veszteségeket 

feldolgozza, a múltat elengedve és mégis emlékezve ismét 
jól érezze magát a bőrében. Ezáltal tud a gyermekeinek is 
segíteni a tragédia feldolgozásában.

Ennek a folyamatnak a történetét ismerhetjük meg az író 
tollából ironikusan és szórakoztatóan, megfűszerezve a feje-
zetek előtti hasznos és helyenként humoros kiskertgondozá-
si tanácsokkal.

M. i. Mónika 

Kupakgyűjtés

Kedves isaszegi emberek! Bálint kerekes székes, súlyo-
san mozgáskorlátozott. Az iskolába járáshoz és a fejlesz-
téseihez gyűjtjük a kupakokat. Önöknek egy kis fárad-
sággal 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 szívesek beadni. Köszönjük 
szépen!

gimpel bálintka szülei
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Cseh László lett a megye díszpolgára 
A Pest Megyei Közgyűlés köszöntette a megyenapi díjazottakat

Pest megye közgyűlése 1999-ben ha-
tározott úgy, hogy december 4. napját 
megyenappá nyilvánítja annak emléké-
re, hogy Pest-Pilis-Solt vármegyét 358 
évvel ezelőtt, 1659. december 4-én 
alapították.

Az ünnepség rangját emeli, hogy 
ekkor adják át a megyei kitüntető díja-
kat, elismerve a közművelődés, a tudo-
mány, a kultúra, az építészet, a környe-
zetvédelem, valamint a közbiztonság 
és a társadalmi összetartozás érdeké-
ben tett erőfeszítéseket, és ekkor ke-
rül sor a Pest Megye Díszpolgára cím 
átadására is. A közgyűlés köszönetet 
mond mindazoknak, akik a hivatásuk-
ban vagy a mindennapokban képesek 
voltak a példamutató tettekre, az átla-
gon felüli teljesítményekre.

Az ide ünnepséget t. Mészáros 
andrás, Érd polgármestere nyitotta 
meg. Elmondta, hogy a megyenapi 
díjazottak hozzájárulnak Pest megye 
identitásának erősítéséhez. Munkájuk, 
teljesítményük példamutató minden-
ki számára, és ettől is különleges ez a 

nap, ahol a 187 település kiválóságai 
találkoznak.

„A megyenap számunkra mindig 
különleges, hiszen óriások dolgoztak a 
megyeháza falai között. Széchenyi Ist-
ván és Kossuth Lajos nevét mindenki 
ismeri, és sokan tudják azt is, hogy e fa-
lak között fogadták el az első terveket a 
Lánchíd megépítésére vagy a Nemzeti 
Színház, az Első Hazai Takarékpénztár 
és a Műegyetem megalapítására. De 
azt már kevesebben tudják, hogy a hő-
seink nem voltak egyedül. József ná-
dor, Fáy András, Ráday Gedeon, Nyáry 
Pál, Károlyi István vagy éppen a Pod-
maniczky család és még sokan vállaltak 
vezető szerepet a közös jövő építésé-
ben” – idézte fel szabó istván, a köz-
gyűlés elnöke a megye meghatározó 
alakjait, majd köszönetet mondott a dí-
jazottnak: „Ma megköszönjük önöknek 
azt, hogy vállalták a felelősséget. Önök 
példát mutattak a Pest megyében élő 
emberek számára, és bebizonyították, 
a magyarok nemzeti öröksége – az 
újjászületés képessége és az építő 

emberek kitartása – sokkal több, mint 
történelem. Ez ma is Magyarország jö-
vőjét jelenti.”

A Pest Megyei Közgyűlés díszpolgá-
ri címmel tüntette ki Cseh László olim-
piai ezüst- és bronzérmes, világ- és 
Európa-bajnok, százszoros magyar baj-
nok úszót kimagasló sportolói eredmé-
nyeinek és közéleti tevékenységének 
elismeréséül.

Cseh László születése óta Pest me-
gyei, halásztelki lakos. Huszonöt éve 
aktív sportoló, aki teljesítményével és 
emberi példamutatásával sokat tett a 
magyar úszósportért. Jelenleg is a ma-
gyar úszóválogatott legjobbja, aki a 
nemzetközi versenyeken, elsősorban a 
vegyes számokban a legfőbb esélyes. 
Méltó követője a vegyes úszás koráb-
bi hazai bajnokainak, Hargitay andrás-
nak, darnyi tamásnak és Czene atti-
lának.

Az ünnepségről és a további díja-
zottakról bővebben a pestmegye.hu 
oldalon olvashatnak.

Forrás: pestmegye.hu

Mit érdemes tudni az elektronikus receptről?
II. rész

Folytatjuk az előző számunkban megkezdett, az e-recepttel kapcsolatos vál-
tozások ismertetését dr. Bartus Györgynek, a Magyar Gyógyszerészi Kamara 
alelnökének segítségével. Ezúttal a gyógyszerek felírásáról, kiváltásáról tá-
jékoztatjuk olvasóinkat.

Az e-receptnek, a gyermekbetegségek 
kinövése után a gyógyszerre szorulók 
helyzetét várhatóan javító rendszernek 
a használata az orvosoktól és a gyógy-
szerészektől is további tanulást és sa-
ját forrásaikból finanszírozott technikai 
fejlesztést is megkövetel. A használat-
hoz el kell sajátítaniuk a szükséges új 
számítógépes ismereteket, majd ezek-
ről számot is kell adniuk. A működtetés 
mind az internetkapcsolat bővítését, 
mind az egészségügyi szolgáltatók és a 
gyógyszertárak számítógépeinek cseré-
jét is szükségessé teheti.

A kezdeti időszakban a betegellá-
tás esetlegesen előre nem látott hely-
zetek miatt kicsit több időt is igénybe 
vehet, azonban ez átmeneti jellegű 
kell hogy legyen.

De mit is jelent az olvasók szem-
pontjából az e-recept a gyógyszer fel-
írásától annak kiváltásáig?

Elképzelhető, hogy az orvos egy 
ideig még változatlanul papíralapú 
vényen rendeli a gyógyszert a bete-
geinek. Ilyenkor a papíralapú vények 
adatait az Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Tér (EESZT) számára, az-
az az „adatfelhőbe” rögzítik a gyógy-
szertárak, így ezek is elérhetők lesz-
nek a gyógykezelést végzők számára. 
Ugyancsak papíralapú vény kiállítása 
várható akkor is, ha az orvos házhoz 
megy.

Ha az orvos az e-receptet alkal-
mazza, akkor az elektronikus adatbe-
vitelen kívül a gyógyszer rendeléséről 
mindenképpen egy „felírási igazolást” 
is kiállít, amely 2018. december 31-ig 
formáját tekintve egy már ismert pa-
píralapú recept lesz. E dátum után a 
„felírási igazolás” már csak a beteg ké-
résére lesz kinyomtatva. Kinézetét te-
kintve azonban ekkor is egy az orvos 
által aláírt és lepecsételt, jogszabály-
ban meghatározott formátumú doku-
mentum marad. A „felírási igazolást” 

most csak jegyezzük meg, szerepe ké-
sőbb válik világossá.

A gyógyszerek gyógyszertári kiadá-
sára vonatkozóan ugyanazok a szabá-
lyok érvényesek az e-recepten történő 
rendelés esetén, mint amelyek a pa-
píralapú receptekre érvényesek. Pél-
dául: három hónapos érvényesség, 
egyhavi mennyiség kiadhatósága, he-
lyettesíthetőség stb.

Az e-recept-adatállományhoz bár-
melyik gyógyszertár hozzáférhet, így 
a kiváltásra való jogosultság igazolása 
után az ország bármelyik patikájában 
kiválthatók a rendelt gyógyszerek.

E-recept esetében az EESZT-ből le-
töltődnek a rendelt gyógyszerek adatai 
(nevük, hatáserősségük, mennyisé-
gük, napi adagolásuk), így a gyógyszer 
kiadójával együttesen kiválaszthatók 
a kiváltandó gyógyszerek. A  ki nem 
váltott készítmények továbbra is az 
EESZT-ben maradnak, és az e-recept 
érvényességi idején belül bármikor ki-
válthatók.

Az e-recept, mint minden számí-
tógépes rendszer, a vele dolgozó-
kat pontos és szabálykövető mun-
kára kényszeríti, azaz a papíralapú 
vényekkel szemben az elektronikus 
vény utólag nem javítható, az ki-
zárólag az orvos által törölhető az 
EESZT-ből, aki helyette újat írhat fel. 
A rossz hír az, hogy amennyiben az 
orvos például telefonon nem ér-
hető el, hibás e-recept esetén arra 
gyógyszert kiadni csak a jogszabályi 
előírások szigorú betartásával lehet. 
A jó hír viszont az, hogy amennyi-
ben az orvos telefonon elérhető az 
e-recept kiváltásakor, a gyógyszerész 
kezdeményezheti a hibás vény törlé-
sét és javított adatokkal való felírását, 
tehát a betegnek nem kell visszamen-
nie a rendelőbe.

Az e-recept kiváltása, hasonlatosan 
a papíralapú receptéhez, a beteg vagy 

megbízottja (bárki, akinél a vény van) 
által történhet.

A jelentős különbséget az jelenti, 
hogy amennyiben a beteg személye-
sen váltja ki gyógyszerét, papírra már 
nem lesz szükség. Elegendő lesz a be-
teg személy azonosítása tajkártyával 
és személyi igazolvánnyal, így az e-re-
cept adataihoz való hozzáférés bizto-
sított lesz a gyógyszertár számára.

Amennyiben a gyógyszert nem a 
beteg, hanem megbízottja váltja ki, 
úgy a „felírási igazolást” kell bemutatni 
a gyógyszerek kiadásához.

Itt mindenképpen szót kell ejteni 
a „felírási igazolás” egy további fon-
tos funkciójáról. Ez ugyanis nemcsak 
a beteg megbízottja számára biztosít-
ja a gyógyszer kiválthatóságát, hanem 
az EESZT elérhetetlensége esetén is 
(például az internetelérés zavara mi-
att) lehetővé teszi a szükséges gyógy-
szerek kiváltását.

Összességében: a rendszer beüze-
melése után a sorban állás vélhetően 
rövidülni fog, a gyógyszerek kiadása 
biztonságosabbá válik, és a szükséges 
adminisztrációs munkák felgyorsulá-
sával több idő maradhat betegeink 
problémáival érdemben, szakmailag 
foglalkozni.

Forrás: szimpatika.hu
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A Dózsa György Művelődési Otthon programjai képekben

A következő képekkel szeretne a Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely Isaszeg minden lakójának 
boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánni.

Olvasóvá nevelés nem hagyományos eszközökkel  
a Klapka iskolában

Az iskolai könyvtárban zajló olvasóvá nevelés túlmutat a hagyományos könyvtárhasználati tevékenységeken. A ma 
sokat emlegetett információs műveltség fejlesztése sokoldalú tevékenységrendszeren keresztül valósul meg. Ide-
soroljuk többek között a könyvtárhasználatot, a könyvtári órákat, az olvasást népszerűsítő tevékenységeket. Ezek a 
programok rendszeresek iskolánkban, az eddigi tanévben több alkalommal nyílt rájuk lehetőség.

Szeptember végén a magyar nép-
mese napján iskolánkban meseolva-
sással, foglalkozásokkal, pályázatokkal 
tettük színesebbé az ünnepet. Ez év-
ben is meghirdettük meseíró-mese-
illusztráció pályázatunkat. Összesen 
162 mű érkezett be. Szünetekben a 
gyerekek mesét olvastak föl az iskola-
rádión keresztül. Elkészült a mesefánk 
is, amely egész évben díszíti az iskolai 
könyvtárat. Természetesen a pályáza-
tok értékelését mindig nagy várako-
zás előzi meg. Ebben a pályázatban 
negyvenhárom gyerek jutalmazására 
került sor.

Megkezdte működését a könyvtá-
ri bábcsoportunk. A kilenc 6. a osztá-
lyos diák a kacor király című mesével 
meghódította a város iskoláit, óvodáit. 
A gyerekek lelkesen, alázattal készültek 
az előadásra, és aratták le a sikert a be-
mutatók után.

A pedagóguskollégákkal együttmű-
ködve más művészeti ágak is össze-
kapcsolódnak a könyvtári munkával. 

Ebben a tanévben először vettünk részt 
a nemzetközi könyvjelzőcsere-progra-
mon. Az Iskolai Könyvtárak Nemzetkö-
zi Szervezete évek óta szervezi ezt a 
projektet, 2017-ben közel ezerötszáz 
iskolai könyvtár regisztrált a világ min-
den tájáról. A szervezet párokat alkotva 
jelöli ki, hogy kik cserélhetnek könyv-
jelzőket. A művészeti iskolánk diákjai 
által készített munkák egy román iskola 
tanulóinak szereznek majd örömöt. 

A könyvtári munka fontos feladata 
a gyűjteményszervezés. Az új könyvek 
varázsa egyre több olvasót vonz be a 
könyvtárba. Minden forrást kihasználva 
fontos a pályázatok figyelése. Októ-
berben a Csimota Kiadó pályázatának 
keretében egy Papírszínházzal gazda-
godott könyvtári állományunk. A Ja-
pánból származó fadobozból előcsa-
logatott mesékkel színházi élménnyé 
változik a hagyományos meseolvasás. 
Novemberben a Móra Kiadó akciójá-
ban jutányos áron vásárolhattunk mű-
veket a könyvtár részére. Ezek a pá-

lyázatok csak azon iskolai könyvtárak 
részére voltak elérhetők, amelyeknek a 
könyvtárosa tagja a Könyvtárostanárok 
Egyesületének. Az egyesületnek kilen-
cedik alkalommal jelent meg szakmai 
kiadványa, amely a kis kte könyvek 
sorozatban a könyvtárhasználati ötlet-
tár – Játékos feladatok címet kapta. 
Megtisztelő volt számomra, hogy szer-
zőként részt vehettem a kötet megal-
kotásában.

Iskolánk pedagógiai programjában 
többek között kiemelt feladat az ön-
művelés, az önálló tanulás, a gyerme-
ki személyiség széles körű fejlesztése. 
Hiszek abban, hogy az iskolai könyvtár 
a tevékenységrendszerével, az olvasá-
si és a könyvtárhasználati igény kielé-
gítésével hatékonyan hozzájárul ezen 
feladatok megvalósításához. És a tan-
évnek még nincs vége…

allmann-né kovács krisztina  
könyvtárostanár, klapka györgy  

Általános iskola és alapfokú  
Művészeti iskola
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Ûj számítógépeket kapott  
a Damjanich-iskola

Az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola második 
emeleti informatikatermét december elején boldog diá-
kok töltötték meg, mivel új számítógépek érkeztek a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) jóvoltából.

Nemcsak harmincöt számítógépet, de hozzá meg-
felelő perifériát, illetve projektorokat is biztosított a KLIK. 
Így összesen kilencven új számítástechnikai eszköz került 
iskolánkba, ami nagy segítséget jelent az intézmény in-
formatikaoktatásában, amelyet iskolánk kiemelten kezel.

Erre a jelentős fejlesztésre nagy szükség volt, mivel 
a meglévő géppark már igencsak elavult, elhasználódott 
volt. Az új eszközöknek is köszönhetően olyan prog-
ramokkal és alkalmazásokkal ismerkedhetnek meg a 
diákok, amelyek eddig elérhetetlenek voltak számukra. 
Nagy örömmel és odafigyeléssel végzik a feladatokat, 
boldogok, hogy végre mindenkinek jut külön munkaál-
lomás.

A régi eszközöket újrahasznosítjuk, így minden tan-
teremben lesz számítógép és hozzá projektor is. Ennek 
köszönhetően új távlatok nyílnak meg a tanítás során, 
bármilyen órán használható lesz a számítógép, így tény-
legesen láthatják a gyerekek, hogy az informatika az élet 
minden területén jelen van.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a KLIK-nek, a 
Dunakeszi Tankerületi Központnak, hogy biztosították 
diákjaink számára a fejlődéshez szükséges eszközöket, 
hiszen ahogy Teller Ede mondta: „Az olyan ember, aki 
nem ért a számítógéphez, a 21. században analfabétá-
nak fog számítani.” 

andócsi edina

Mesefelolvasás az 
óvodában

Az olvasás tudományának egyik legnehezebb része, amikor 
hangosan és kifejezően kell megtanulnunk olvasni. Ez na-
gyon nehézzé teszi egy mese felolvasását. 

Idén egy projektre vállalkozott az Isaszegi Damjanich Já-
nos Általános Iskola negyedik évfolyama: minden hónapban 
egy-egy csoportnak felolvasunk egy mesét a Hétszínvirág 
Óvodában. Az iskolás gyermekek kipróbálják a felolvasást, 
annak minden szépségével és nehézségével együtt, hiszen 
a legkisebbek figyelmét kell lekötniük szép és kifejező olva-
sásukkal. 

Először a Tulipán csoportban volt a 4. b osztály. Izgultunk 
egy kicsit mindannyian, hiszen tisztában voltunk a nehézsé-
gekkel. A végén az iskolás gyerekek nagyon jól érezték ma-
gukat a szerepükben, a kisebbek pedig élvezték, hogy me-
sét hallhattak a náluk alig nagyobb gyerekektől. Az osztály 
bátrabban készül a következő mesére, és izgatottan várja a 
következő mesefelolvasást.

idJÁi

Karácsonyi koncert 2017

„Fújhat bármiféle szél, válhat gonosszá a tél, az este békét ígér.
Lassan itt a pillanat, talán felenged a fagy az összes jégszív alatt.
kinn a hóesés minden lábnyomot befed, ahogy a hit a sok sebet, 

és a fák felett valahol ott lebeg a halk csengőszó.”
(berkes gábor)

Bár hóesés nem volt, de Luca napján ismét hagyományos 
karácsonyi koncertre hívta és várta a Klapka György Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a zeneszerető isaszegie-
ket a római katolikus templomba.

Este 6 órakor már a főbejárat ajtaját is csak nehezen le-
hetett becsukni, annyian jöttek el hangversenyünkre. Mol-
nárné Ruck Judit intézményvezető asszony köszöntötte az 
ünneplő közönséget, majd elkezdődött a műsor.

A legkisebbek megszeppenve, de bájosan adtak elő kará-
csonyi énekeket dalolva, furulyázva. A 3. és 4. osztályosokból 
álló alsós kórus már megmutatta, mennyit fejlődnek tanu-
lóink hangképzésben, hangszeres tudásban három-négy év 
alatt. A nagyok kórusa előtt csodálatos fuvolajáték varázsol-
ta el a hallgatóságot. Négy nagyon ügyes művészeti iskolás 
növendékünknek köszönhettük ezeket a perceket. Testvér-
iskolánk, a Budapest V. Kerületi Váci Utcai Ének-zenei Általá-
nos Iskola kórusa elfogadta meghívásunkat, így a következő 
tizenöt percben az ő karácsonyi összeállításukban gyönyör-
ködhettünk. Vastapssal hálálta meg a közönség fellépésüket. 
dr. Csiba tibor kerületi esperes plébános úr meleg szavakkal 
köszöntötte az egybegyűlteket, és a karácsony titkát, a szere-
tet összetartó erejét emelte ki.

A nagyok kórusa kétszer is fellépett az est folyamán. 
A karácsonyi dalok mellett Mozart szánkózás című művét is 
előadták, mégpedig a művészeti iskola ütősei és a fuvolaka-
mara kíséretében. Hatalmas tetszést arattak produkciójukkal. 
Zárásként zenekari kísérettel karácsonyi népénekek és Van-
gelis a paradicsom meghódítása című műve szólalt meg. 
A közönség soraiból sokan együtt énekeltek a gyerekekkel. 
Szűnni nem akaró taps jelezte, szép estét tudtak szerezni 
a kórusok és a hangszeresek a zenekedvelő isaszegieknek. 

És még nincs vége: a testvériskola természetesen meg-
hívta a nagykórust saját karácsonyi hangversenyére. Így még 
a szerdai öröm és siker lázában égve, bár egy kicsit elfáradva 
tett eleget iskolánk nagykórusa a meghívásnak: december 
19-én Budapesten, a Kálvin téri református templomban az 
ottani közönség gyönyörködhetett a tiszta gyermeki hangok 
szépségében. Biztos vagyok benne, hogy felemelő és szív-
melengető estben volt része a hallgatóságnak.

További sikereket kívánunk a bene sándorné és tűz ani-
ta tanárnő vezetésével koncertező tanulóinknak!

dr. eszenyiné sulyok Ágnes tanár
klapka györgy Általános iskola  

és alapfokú Művészeti iskola
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Sikert sikerre halmozva
Beszámoló a GENKI Wado Karate és Szabadidősport 
Egyesület második fél évéről

Az elmúlt fél év is hasonlóan mozgalmas volt a GENKI-nél, 
mint az eddigiek. A tanév végeztével hagyományosan Gyo-
maendrődre utazott a csapat egy nagyobb része edzőtábo-
rozni. Idén két turnusban, először a tizennégy éven aluliak 
táboroztak, majd őket követte a nagyobbak, a felnőttek tábo-
ra. Mindkét alkalom tartalmas és igen hasznos volt a résztve-
vők számára. A táborokat most is övvizsga zárta, ahol remek 
teljesítményekkel szerezték meg tanítványaink a következő 
fokozatokat.

Júliusban a pihenésé volt a főszerep, augusztustól pedig 
újra belevetettük magunkat az edzésekbe, napközis táborok 
és délutáni edzések formájában. Itt még többnyire a vissza-
rázódásé és az aktív időtöltésé volt a főszerep – néhányunk 
kivételével. A kivétel pintye anasztázia (képünkön) volt – a 
felkészülését segítő versenyzőkkel –, aki a novemberi Wa-
dokai Karate Európa-kupára kezdte meg a felkészülést már 
a nyár végén.

Szeptembertől megkezdődtek a hétköznapi edzések kü-
lön csoportokban, óvodásoknak, iskolásoknak és felnőttek-
nek egyaránt. A régi arcok mellé kezdők csatlakoztak szép 
számmal, akik az előttük haladókat is figyelve, követve fej-
lődhetnek és lehetnek részei egy remek csapatnak, érhetnek 
el sikereket, legyen szó akár versenyzésről, akár egészség- és 
mozgásfejlesztő szabadidősportról.

Az őszi versenyszezon sem sokat váratott magára a tanév 
beindulása után. Az első versenyre csak a két tapasztaltabb 
versenyzőnkkel utaztunk Szekszárdra, a Cikádor-kupára, ahol 
erős mezőnyben, az augusztusi alapozó időszak utáni első 
versenyen Pintye Anasztázia és zsiba péter is bronzérmet 
szerzett, hasznos és jó küzdelmekkel, győzelmekkel.

A következő versenyen, a Wado Open Magyar Bajnoksá-
gon már az összes színes öves versenyzőnkkel neveztünk. 
A többségnek a nyári szünet után ez volt az első versenye, 
ennek megfelelően a visszarázódás volt a fő cél, amelyet 
sikerrel teljesített a csapat. Némelyeknek ez a verseny az éb-
resztő volt, viszont akadt olyan kategória is, amelyben a dön-

tőig menetelt mindkét ott induló versenyzőnk, tarr kamilla 
és banos panna. Jó indítása volt ez a szezonnak egy arany-, 
öt ezüst- és egy bronzéremmel.

A verseny tapasztalatainak megfelelően vetette bele ma-
gát mindenki a további edzésekbe, remek példát mutatva és 
tempót diktálva ezzel a nem versenyző, illetve kezdő tanít-
ványoknak is.

November elején Párizsba utaztunk, ahol a 45. Wado-
kai Karate Európa-kupán a magyar válogatott keret tagjaként 
Pintye Anasztázia is képviselte hazánkat a népes, huszonkét 
ország részvételével lezajlott versenyen. A felkészülés jól si-
került, bár egy kisebb sérülés nehezítette az utolsó időszakot. 
Anaszti első nemzetközi versenyéről lévén szó, nem bocsát-
koztunk jóslatokba, bármelyik lehetőség benne volt a felké-
szülésben és a tudásában. A versenyen igazán erős mezőny 
jött össze, Anaszti jól kezdte a küzdelmét, igyekezett ponto-
kat szerezni, de a bírókat nem sikerült teljes mértékben az 
oldalára állítani, így a találatainál nem kapta meg a szüksé-
ges, tiszta találatot jelző támogatást (négy bíróból egy időben 
legalább kettőnek jeleznie kell a pontot, ebből csak egyet 
kapott meg minden alkalommal). Így végül az ötödik helyen 
zárta első nemzetközi versenyét.

A felkészülést, a jelenlétet a versenyen és az ezekkel járó 
rengeteg tapasztalatot már senki nem veheti el tőle, így kis 
feltöltődés, regenerálódás után újra beleveti magát az edzé-
sekbe, és cél a következő versenyeken való nagyszerű sze-
replés és kvalifikálás a következő Európa-kupára.

Novemberben még a gyerekeknek is jutott egy verseny, 
ahol az egészen kezdőktől a haladóbbakig mindenki kipró-
bálhatta magát, megnézhette, hogy mi történt a legutóbbi 
verseny óta zajló edzések hatására. Ennek eredményeként 
hat arany-, hét ezüst- és hat bronzéremmel, remek küzdel-
mekkel és formagyakorlatokkal az éremtábla ötödik helyén 
végzett a csapatunk.

Az év zárásaként versenyzőink részt vettek, immáron 
szokásosan, a Mikulás-kupán, ahova tizennégy klubból több 
mint hatszáz nevezés érkezett be. Mind kata, mind kumite 
versenyszámban egyenes kieséses rendszerben zajlott a ver-
seny, tehát éremszerzésért győzelemről győzelemre kellett 
előrelépkedni a táblán. Legtöbb alkalommal 16-os táblákon 
kellett végigmenetelnie a győzteseknek, ez négy győztes mér-
kőzést jelentett. Versenyzőinknek több esetben is sikerült ezt 
produkálniuk kata és kumite versenyszámokban egyaránt, a 
legtöbben meg sem álltak a döntőig és annak megnyeréséig. 
Az egyik fiúmezőnyben mind a három indulónk egyenesen 
jutott be a legjobb négy közé, ahol az egyik ágon a döntőbe 
jutásért már egymás ellen kellett mérkőzniük, a győztest a 
másik ágon döntőbe jutó szintén GENKI-s versenyzőnk várta, 
a döntőbe nem jutó versenyzőnknek pedig sikerült hoznia a 
bronzmérkőzést, így GENKI-s dobogó jött össze. Igazán szép 
lezárása lett az évnek versenyzés szempontjából, a megszer-
zett nyolc arany-, öt ezüst- és három bronzéremmel, s ezzel a 
ponttáblázat előkelő, ötödik helyén végzett a csapat. 

A versenyzőink igazán határozott lépésekkel haladnak, 
fejlődnek. Teszik mindezt úgy, hogy bár a végső győzelem 
a cél, és ehhez le kell győzniük mindenkit, aki ebben aka-
dályozná őket, sikerül ezzel együtt sportszerűen, a másikra 
vigyázva, technikásan – és ott abban a pillanatban ugyan 
harcosan, de jó kedvűen, élvezve a megmérettetés élmé-
nyét és izgalmait – felülkerekedni az ellenfeleken.

A karácsonyi szünet előtti időszakot a Mikulás érkezé-
sétől kezdve egyre több játékkal, szórakozással, de persze 
sok hasznos karategyakorlással töltöttük, hiszen kis pihenő 
után jön a következő időszak téli vizsgákkal – s ez minden 
előrelépni vágyó karatékánkat érinti –, illetve újabb verseny-
szezonnal.

Mindenki nagyon várja már az új kihívásokat, versenye-
ket, edzőtáborokat, így januárban már folytatjuk is az edzé-
seket, ráadásul tanítványaink és akár a kezdő érdeklődők is 
hagyományosan az új év első hétvégéin téli táborban vehet-
nek részt, ahol szombaton és vasárnap reggeltől délutánig 
közösen edzünk, eszünk-iszunk, játszunk, beszélgetünk, jól 
érezzük magunkat, miközben rengeteget fejlődünk közösen.

Ezúton is szeretnénk megköszönni Isaszeg város vezeté-
sének az évről évre folyamatosan tanúsított bizalmat és tá-
mogatást. Ez a segítség is nagyban hozzájárul a programjaink 
remek kimeneteléhez és a folytonos sikereinkhez mind a 
versenyeken való szereplésekkor, mind a szabadidő hasznos 
eltöltésekor.

Minden hétköznap várjuk az edzéseink és a csapatunk 
iránt érdeklődőket – négyéves kortól – edzőtermünkbe, a 
Rákóczi u. 12.-be. További információkért és érdekessége-
kért keressétek fel honlapunkat, a genki.hu-t, Facebook- és 
Instagram-oldalunkat. Gyertek és karatézzatok velünk ti is!

Jakab attila
(telefon: 70/439-0703; e-mail: attila.jakab@genki.hu)
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A Don-kanyar tábori lelkésze, Isaszeg református 
lelkipásztora: Tánczos Dezső
I. rész

Hetvenöt évvel ezelőtt, 1943. január 
12-én a mínusz negyvenfokos hideg-
ben a kőkeményre befagyott Don fo-
lyó jegén átkelve indított támadást a 
túlerőben lévő szovjet katonaság a 
Don-kanyar nyugati partját védő 2.  ma-
gyar hadsereg ellen, amely visszavo-
nulásra kényszerült. A  csata során a 
194 ezer honvédből mintegy 28 ezer 
sebesültet és beteget szállítottak haza, 
28 ezer fő fogságba esett, 42 ezer pe-
dig a harcokban vesztette életét, vagy a 
menekülés során fagyott meg. A földi 
poklot túlélők között volt a IV/2. számú 
tábori kórház tábori lelkésze, Isaszeg 
későbbi, 1956 és 1959 között szolgált 
református lelkipásztora, Tánczos De-
zső is.

Tánczos Dezső 1904. augusz-
tus 16-án Veszprém megyében, 
Magyarbarnagon született az ott szol-
gáló hatgyermekes református lelkész 
családjának negyedik gyermekeként. 
1906-ban édesapját Balatonudvariba 
helyezték, ahol ő az elemi iskola első 
három osztályát járta ki. Tánczos De-
zsőt szülei 1913-ban – a német nyelv 
elsajátítása érdekében – a burgenlandi 
Alhó evangélikus iskolájába küldték ta-
nulni, majd 1915-ben a Pápai Refor-
mátus Gimnáziumba íratták be, ahol 
1923-ban érettségizett. Teológiai dip-
lomáját 1927-ben szintén Pápán sze-
rezte meg, majd két év segédlelkészi 
szolgálat után, 1929-ben a második 
lelkészképesítő vizsgáját is itt tette le, 
mindkettőt jeles eredménnyel.

Beosztott lelkészként Szentgyörgy-
völgyön, Tácon, Székesfehérváron, Lep-
sényben, Vilonyán és Balatonudvaron 
szolgált. 1931-ben választották meg 
Somogyvisontán önálló lelkipásztor-
nak, ahol 1947. április végéig látta el 
feladatát. 1932-ben Kájel Violával, a 
faddi lelkész lányával kötött házassá-
got, amelyből két fiuk született: Miklós 
1934-ben, Olivér pedig 1937-ben.

A  lelkipásztor évtizedeken át küz-
dött a magyar családoknak a lakosság 
fogyását okozó egykézése, azaz csak 

egy gyermeket vállalása ellen. Ennek 
nemcsak a szószéken adott hangot, de 
e témakörben számos cikke jelent meg 
országos és megyei lapokban is. 1939-
ben az Országos Református Szeretet-
szövetség népbarát sorozatában jelent 
meg egy kiadványa atyámfiai, vigasz-
talódjatok! címmel, amelyben szent-
írási helyek és imádságok szerepelnek 
halottvirrasztó keresztyének számára.

1938-ban a Chamberlain angol 
és Daladier francia miniszterelnökök, 
Hitler német kancellár és Mussolini 
olasz kormányfő által aláírt münche-
ni egyezmény, majd az 1938-as első 
és az 1940-es második bécsi döntés 
alapján Magyarország is megkezdte 
az 1920-as trianoni békeszerződéssel 
elvett területek részbeni visszacsatolá-
sát. 1938-ban a Felvidékre, 1939-ben 
Kárpátaljára, 1940-ben pedig Észak-Er-
délybe és Székelyföldre menetelt be a 
magyar katonaság.

Tánczos Dezső lelkipásztornak 
1941. április 6-án kellett bevonulnia 
a Pécsen székelő IV. hadtesthez, s ott 
a 2. számú tábori kórházhoz osztották 
be protestáns tábori lelkésznek az ak-
koriban ilyen tisztséggel járó főhadna-
gyi rangban. Neki is mennie kellett a 
magyar hadsereggel, amely 1941. áp-
rilis 11-én indította el a Délvidék egyes 
részeinek megszállását. A  Mura és a 
Dráva folyók köze (Muraköz), a Dráva 
és a Duna közötti háromszög (Dráva-
szög), valamint a Duna és a Tisza kö-
zötti terület (Bácska) elfoglalása 13-án 
estére már be is fejeződött. A honvéd-
ség vesztesége 467 főt tett ki halot-
takban és sebesültekben. A jugoszláv 
hadsereg nem tanúsított ellenállást, 
de az 1944 őszéig tartó megszállás 
alatt a gyakran fegyverrel támadó szerb 
partizánok közül több ezren életükkel 
fizettek. 

1942 elején a visszacsatolt ország-
részek fejében a német kormány kikö-
vetelte, hogy a magyar katonaság az 
addiginál nagyobb erővel vegyen részt 
szövetségesként a szovjet fronton. 

Megkezdődött a 2. magyar hadsereg 
felállítása a III. szombathelyi, a IV. pécsi 
és a VII. miskolci hadtestekből, ame-
lyeknek a létszámát az egész országból 
egyenletesen történő behívásokkal bő-
vítették ki tartalékos katonákkal. 

A mintegy kétszázezer fős magyar 
hadsereg kiszállítása a keleti front-
ra 822 darab 110 tengelyes vona-
ton 1942. április 11-től július 27-ig 
tartott a Komárom–Érsekújvár–Ga-
lánta–Trencsén–Zsolna–Jablonkai-
hágó–Katowice–Kielce–Radom–
Dęblin–Łuków–Breszt–Minszk–Szmo-
lenszk–Homel–Brjanszk–Orjol–Kurszk 
kétezer kilo mé ter hosszú vasútvonalon.

Az elsőként kiérkező szombathe-
lyi III. hadtest feladata az volt, hogy 
Kurszkból kiindulva a német csapatok 
támogatásával szorítsa vissza az Oszkol 
és a Don folyók között elhelyezkedő 
szovjet katonaságot a Don mögé, majd 
építsék ki harcállásaikat a Voronyezstől 
Pavlovszkig terjedő kétszáz kilométeres 
folyószakasz nyugati oldalán. A szovjet 
csapatok – a Don túlsó, keleti partjára 
hátrálva – nagyobb ellenállást csak a 
Kurszktól hetven kilométerre lévő Tim 
városánál fejtettek ki, amelynél a ma-
gyar veszteség halottakban és sebesül-
tekben háromezer fő körül volt.

A Kurszkba vonattal érkező magyar 
honvédeknek – a kijelölt állomáshe-
lyüktől függően – a Don folyó partjáig 
még kétszáztól háromszáz kilométerig 
terjedő távolságot gyalog kellett meg-
tenniük, legfeljebb a felszerelésüket 
szállíthatták lovas szekereken, mivel 
gépkocsikkal csak a hadosztály-pa-
rancsnokságok rendelkeztek. Augusz-
tus 25-re így is minden magyar alaku-
lat elfoglalta táborhelyét a Don-kanyar 
nyugati oldalán. 

A IV/2. számú tábori kórház törté-
netét – amelyben Tánczos Dezső lel-
kész is szerepel – egy oda beosztott 
akkori orvostanhallgató, későbbi orvos, 
dr. Sey László naplója örökítette meg. 
A kórházhoz többek között 3 hivatásos 
katonatiszt, 10 orvos, 35 ápoló, egy ka-

A római katolikus egyházközség eseményei

Állandó programjaink
• „Van kérdése?” – felnőttek hittan-

csoportja – minden második hét-
főn 18.30-kor a templomban. Kö-
vetkező időpont: 2018. január 8.

• Mária Légió – imaközösség – min-
den szerdán 17 órakor a közösségi 
házban

• Csendes szentségimádás – min-
den csütörtökön 19.30-tól a temp-
lomban

• Elsőáldozási felkészítés – minden 
pénteken 16 órától a közösségi 
házban

• Bérmálkozók hittanja – minden 
pénteken 17 órakor a közösségi 
házban

• Felnőttek kóruspróbája – minden 
pénteken 18.30-kor a templomban

• Gyermekek gitáros énekkara – min-
den szombaton 14 órakor a közös-
ségi házban

Programjainkra minden kedves érdek-
lődőt nagy szeretettel hívunk és várunk 
a 2018. évben is!

Az egyházközség közösségi oldalán 
minden héten értesülhetnek a változá-
sokról, az egyéb programokról.

Egyházközségi farsangi vigalom lesz 
2018. január 27-én 17 órától a műve-
lődési otthonban. A vigalom bevételé-
vel a Szent Rita Alapítványt szeretnénk 
támogatni. További részletekről és a 
belépőjegyek vásárlásával kapcsolat-
ban szárazné Marikánál a szarazma-
rika@gmail.com e-mail-címen lehet 
érdeklődni. 

Vártuk a Mikulást
A Katolikus Közösségi Házban délután 
4 órára már alig maradt üres hely de-
cember 2-án. Kicsik és nagyok izgatot-
tan várták, hogy végre megpillantsák a 
Mikulást, aki csak a mi kedvünkért jött 
ilyen korán. Gitáros gyerekkórusunk 
készült néhány dallal, hogy szórakoz-
tassuk Szent Miklós püspök utódját és 
a közönséget. Hála és köszönet a gitá-
rosoknak, a furulyásoknak és az éne-
keseknek! Örültünk timi versének és 
zselyke énekének is! Amikor a Mikulás 
eltávozott, akkor elkezdődött a tánc, a 
bohóckodás, a beszélgetés. Mindenki 
egy Mikulás-csomaggal és szép élmé-
nyekkel gazdagodva tért haza. Jó volt 
ismét együtt lenni!

Light-koncert a Szent Rita 
Alapítvány javára
A hajdani Light zenekar tagjai, attila, 
imre, tamás és zoltán azzal kerestek 
meg, hogy szívesen adnának egy jó-
tékonysági koncertet az Isaszegi Szent 
Rita Alapítvány javára. Mint a kura-
tórium elnöke szívesen fogadtam a 
felajánlást. Nagy örömet és megha-
tódottságot éreztem, hiszen ez azt 
mutatja, nekik is fontos az alapítvány 
tevékenysége. 

December 17-én délutánra hirdet-
tük meg a koncertet. 16 órakor már 
sokan üldögéltek a templomban. Elő-
ször a gitáros gyermekkórus énekelt 
három dalt, utána a Szent Márton kó-
rus gyönyörű éneke vezette fel a kon-
certet. A Light zenekar tibor atyával ki-
bővülve egy órán keresztül varázsolta 
el a hallgatóságot csodás zenéléssel. 
Egyformán profin adtak elő szakrális 
és világi számokat. Nagyon köszönöm 
nekik!

Hálásan köszönjük mindenkinek az 
adományát, amellyel az alapítványt tá-
mogatta!

szárazné Marika
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tolikus és egy protestáns lelkész, 4 sze-
mélygépkocsi, 40 szekér, 96 ló, sza-
kácsok, kocsisok, lovászok, sofőrök és 
tisztiszolgák tartoztak. Bevagonírozásuk 
Pécsen 1942. május 11-én történt. 
Kurszk egyik elővárosában volt a kira-
kodásuk, majd május 20. körül indult 
el a gyalogosok kísérte szekérkaraván 
a Don felé. 

Mintegy nyolcvan kilométer után, 
Timnél, már dolguk is akadt: akna rob-
banásának több tucat súlyos sebesült-
jét kellett az orvosoknak ellátniuk és 
hátraküldeniük. A tábori lelkészeknek 
volt a kötelességük – természetesen 
a kórház állománya, a sebesültek és a 
betegek lelki gondozása mellett – az 
elhunyt katona azonosítását szolgáló, 
nyakba akasztott alumíniumdobozká-
jában lévő két személyi adatlapjának 
egyikét a veszteség nyilvántartása 
céljából begyűjteni, majd a halottat a 
másik adatlapot tartalmazó dobozká-
jával együtt eltemettetni, hogy a holt-
test egy esetleges későbbi exhumálás 
során is azonosítható legyen. Az el-
hunyt személy családjának értesítése 

táviratban szintén a lelkészek feladata 
volt.

A  tábori kórház csapata Timtől 
délkeletnek fordulva s még mintegy 
kétszázötven kilométert gyalogolva, 
1942. június 25-én érte el úti célját, 
a Don folyó előtt tizenöt kilométerre 
fekvő Osztrogozsszk városát, ahol elő-
ször egy kozák lovaslaktanyában, július 
közepétől a város kórházában, majd 
augusztus 20-tól pedig – a szaporodó 
bombázások miatt – a harminc kilo-
méterre lévő Krasznoje faluban kapott 
elhelyezést.

A  Don keleti partján lévő szovjet 
hadsereg július közepétől szeptember 
közepéig erős támadásokat indított, 
hogy a folyón átkelve, annak nyugati 
partján, Sztorozsevoje, Uriv, Korotojak 
és Scsucsje falvaknál hídfőállásokat 
építsen ki. Bár a magyar hadsereg 
ezekben a harcokban hősiesen küz-
dött, mintegy huszonhétezer halottat 
és sebesültet vesztett, de így is csak 
a sztorozsevojei és a korotajaki hídfő-
állást tudta visszafoglalni. A  csaták a 
tábori kórháztól néhány tíz kilométer-

re folytak, ezért a sebesültek ellátása, 
hátországba küldése és a halottak elte-
metése a kórház személyzetétől éjjel-
nappal emberfeletti áldozatos munkát 
követelt.

1942 októberétől csitultak a har-
cok, s a 2. magyar hadsereg védelemre 
rendezkedett be a Don folyó nyugati 
partján. Lövészárkokat ástak és bun-
kereket építettek. A  felszerelés és a 
ruházat elhasználódott, de a mínusz 
negyven Celsius-fokos tél beköszönté-
vel sem kaptak meleg öltözetet. Takar-
mány hiányában a lovak hetven száza-
lékát a frontvonaltól százötven-kétszáz 
kilométerrel hátrébb vitték, s így az őszi 
esőzések és a téli havazások követ-
keztében csaknem járhatatlan utakon 
többnyire gyalogosan kellett az élelmet 
és a lőszert a csapatokhoz szállítani. 
A  katonák fáradtságához hozzájárult 
még a frontvonalon felváltás nélkül 
eltöltött hosszú idő is. 1942 végére a 
magyar hadsereg összes vesztesége 
halottakban, sebesültekben és eltűn-
tekben már 33 763 főt számlált.

szendrő dénes

Isaszegi ízek Budapesten

A Dózsa György Művelődési Otthon lelkes csapata útnak 
indult Budapestre 2017. december 7-én a XVI. Dr. Ketter 
László hagyományőrző gasztronómiai versenyre és szak-
mai konferenciára.

Míg a Budapesti Gazdasági Egyetem oktatókabinetjében 
nagy sürgés-forgás közepette a konyhában előkészületek 
folytak, addig a szakmai konferencián be-
mutatkozott a Tá-Me-To csoport, valamint 
a Club Színház isaszegi Lecsó csoportja. 

A főzőversenyen háromfogásos me-
nüvel indultunk, amelynek első fogása 
isaszegi tormás leves volt, majd főfo-
gásként romapörkölt készült cigánytész-
tával, s végül a desszert: hagyományos 
tökös-mákos és krumplis rétes. A hely-
színen sor került a cigánytészta elkészíté-
sének bemutatására, amelyet a nyolctagú 
zsűri ki is próbálhatott. Hosszas, izgalom-
mal teli várakozás után a zsűri döntése 
alapján második helyezett lett a Dózsa 
György Művelődési Otthon.

Köszönjük a kiváló munkát, a segítsé-
get és a részvételt a Tá-Me-To csoport-

nak, a Club Színház isaszegi Lecsó csoportjának, a csoport 
vezetőinek, Halász tibornak és Halász-Völgyi katalinnak, 
valamint külön köszönet nagy Jánosné Marcsó néninek, 
péter Józsefné Évának, kanalas erzsébetnek és kanalas 
andrásnénak!

dózsa györgy Művelődési Otthon

     06-30/703-3929 
www.facebook.com/cipesztomi.hu 

Elérhető hétfőtől szombatig  
reggel 9-től este 6-ig 

CIPŐ-, TÁSKA-, RUHÁZAT-, CIPZÁRJAVÍTÁS, ÉLEZÉS

Cím: ISASZEG, JÁSZBERÉNYI UTCA 8.
(A Szoborhegyhez közel)

Ha már megszokta, kényelmes és szereti, ne dobja ki! 
Hozza el, és én megjavítom!

CIPÉSZ Tomi
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A Dózsa György művelődési otthon és Isaszegi múzeumi 
Kiállítóhely programjai
Január
6., szombat:  A Nyugdíjasok Baráti Körének pótszilvesztere 
11., csütörtök, 17.00:  Balettvizsga; társastánc – 2. csoport
12., péntek, 18.00:  Megemlékezés a doni áldozatokra. Mécsesgyújtás 

és koszorúzás a Történelmi Vitézi Rend Isaszegi Alegységének szer-
vezésében.

12., péntek, 18.00:  Őszi-téli hangulatok. Kardos Ildikó fotóművész ki-
állításmegnyitója. 

13., szombat:  Táncház
16., kedd, 10.00:  Rémusz bácsi meséi: A róka és a héja. Szegedi Mini-

színház. Belépő: 800 Ft/fő. 
19., péntek, 18.00:  A buddhizmus napjainkban. Ismeretterjesztő elő-

adás. Előadó: Ella Zsófia hitoktató.
22., péntek, 14.00:  A magyar kultúra napja. A város három iskolájának 

közös előadása.
25., csütörtök, 16.00:  Szövődő Szálak Műhelye Zsigár Cecíliával. Rész-

vételi díj: 500 Ft.
27., szombat:  Újévi koncert. Operettgála a Fedák Sári Társulat előadásá-

ban. Belépő: 2000 Ft/fő.
Február
2., péntek, 18.00:  Klapka-gála. A Klapka György Általános Iskola és AMI 

jótékonysági gálaműsora.
2–4.:  Kultúrházak éjjel-nappal
3., szombat, 16.00:  Kreatív Kézműves Klub; 19.00: Táncház
5., hétfő, 18.00:  Okuláré Projekt: Egoizmus
6., kedd, 9.30:  Óvodásfarsang
8., csütörtök, 15.00:  Időutazás a történelem nyomában
9., péntek, 14.00:  A Damjanich János Általános Iskola farsangi rendez-

vénye

10., szombat, 10.30:  Mazsola és Tádé. Ametist Bábszínház. Belépő: 
1400 Ft.

10., szombat, 21.00:  Retródiszkó
16., péntek:  A Klapka-iskola farsangi rendezvénye – felső tagozat
17., szombat:  A Klapka-iskola farsangi rendezvénye – alsó tagozat

Új tanfolyam indul a művelődési otthonban!  2018. január 9-től 
minden kedden 19 órakor táncházas táncok oktatása indul kezdőknek és 
haladóknak. A tanfolyam vezetője: Hajdu Zsolt és Hajduné Bilász Ildikó. 
Tanfolyami díj: 500 Ft/alkalom.
a múzeum felújítás miatt januárban és februárban zárva tart.
Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklődni a művelődési otthon 
irodájában a 28/582-055-ös vagy a 28/582-056-os telefonszámon, az idgy-
mo@gmail.com címen, valamint az isaszegmuvotthon.hu weboldalon és 
Facebook-oldalunkon is lehet. A programok változtatásának jogát fenntartjuk!

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 januárban és februárban
január 5.: dr. Eszlári Egon; január 12.: dr. Tordai Gábor; január 19.: dr. Mé-
száros Zsolt; január 26.: dr. Kürti József; február 2.: dr. Eszlári Egon;  
február 9.: dr. Tordai Gábor; február 16.: dr. Mészáros Zsolt;  
február 23.: dr. Kürti József

Központi orvosi ügyelet: Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 
70/370-3104. Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig,  
hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában

Gyermekorvosi rendelők:  
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12. Telefon: 28/493-250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104

Gyógyszertárak nyitvatartási rendje:
Ezüstkehely Patika: hétfőtől péntekig 8–18,  
szombaton és vasárnap 8–12 óra között
Liget Patika: hétfőtől péntekig 8–18, szombaton 8–12 óra között, 
vasárnap zárva
Éjszakai ügyelet:  
Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház utca 4.; tel.: 28/452-851

Fogorvosi rendelô: Rákóczi u. 10. Telefon: 28/495-237
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495-827
tormay Károly Egészségügyi Központ:  
Gödöllő, Petőfi Sándor tér 1. Telefon: 28/410-681

Anyakönyvi hírek
a 2017. november 16. és december 15. közötti idôszak  
eseményeirôl

SzületéSek
Demeter Viktória Hanna, Petrányi Zselyke Piroska,  
Kövesdi Panna, Rózsás Gusztáv, Józsa Domokos,  
Novák Jonatán, Szigetvári Blanka Szofi

HázaSSágkötéSek
Váradi Mária és Papp Tibor András
Kovács Zsanett és Szenczy Miklós
Makadám Gizella és Varsányi Mihály
Szarka Edit és Schultz Attila László
Dobó Erzsébet és Juhász István
Erdős Erzsébet Lenke és Simon András Károly

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HaláleSetek
Hajdu János (85 éves), Perge József (69 éves)
Szederkényi Zoltán (53 éves), Muráti Péter (63 éves)
Leskó Jánosné Szajka Erzsébet (60 éves)
Tihi János (69 éves), Léka Ferenc (60 éves)
Vajda Sándorné Szabó Julianna (82 éves)
Hrustinszki István (75 éves), Takács János (72 éves)
Körösdi Kálmán (84 éves), Mankó Ferenc (84 éves)

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Fontos információk,  
elérhetőségek

Isaszegi Polgármesteri Hivatal 
Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat telefonszáma: 28/583-100. E-mail: hivatal@
isaszeg.hu
A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati rendje: Hétfőn 800–1200  
és 1300–1800, kedden 800–1200 és 1300–1600, szerdán 800–1200 és 1300–1600, 
csütörtökön 800–1200 és 13.00–1600, pénteken 800–1200 óra között
A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfőn 1300–1600, 
szerdán 800–1200 és 1300–1600, pénteken 800–1200 óra között
Isaszegi rendőrőrs  
0–24 óra között hívható telefonszáma: 70/387-2693
Közterület-felügyelet 
(munkaidôben hívható) telefonszáma: 70/315-2314, 70/198-6929
Isaszegi polgárőrség 70/328-4970
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 
Madách I. u. 14., telefon: 28/582-712 (munkaidőben); e-mail: varosuze-
meltetes@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: 70/601-9105
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

Biztosítások, 
megtakarítások 
igényre szabva

Szászi Henriett
biztosításközvetítő

Találkozzunk az Ön által kért helyen és időben!
+36 70 254 6120

Hirdessen nálunk!
Hirdetési áraink

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 uj-
sag@isaszeg.hu e-mail-címen.
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