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önkormányzati tájékoztató

Augusztus 20-i programok
Államalapító Szent István király ünnepe: 
–  8.30-kor ünnepi szentmise a Szent István római 

katolikus templomban;
–  a szentmise után kitüntetések átadása, koszorúzások a 

Szent István-szobornál.
Közreműködők: Nemcsics Kinga népdalénekes, az Isaszegi 
Asszonykórus, a Gaudium Carminis kamarakórus. 
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A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Kiadó: LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Hatvani Miklós.
Szerkesztô: Hefler Cecília. Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.

Telefon: 28/583-102 • E-mail: ujsag@isaszeg.hu • Web: www.isaszeg.hu • Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva. 
Észrevételeiket, javaslataikat, írasaikat várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre. Kérjük, hogy amennyiben írást szeretnének megjelentetni lapunkban, ezt elôzetesen, 

minden hónap 10-éig jelezzék részünkre. Szerkesztôségünk a lap terjedelmi korlátai miatt fenntartja a jogot a cikkek tartalmi változtatás nélküli rövidítésére. 

Polgármesteri gondolatok  
a város 10. születésnapján

Bizonyára önöknek is, és számomra is 
szinte hihetetlen, hogy eltelt már tíz év 
azóta, hogy Isaszeget várossá nyilvání-
totta Sólyom László köztársasági elnök 
úr, a parlament döntése alapján. Még 
élénken emlékszem azokra a napok-
ra és az átélt izgalmakra, amelyeket a 
várossá válási pályázatunk bírálatáig 
átéltünk. Tudtuk, hogy a városi cím, il-
letve rang nemcsak megnevezés egy 
település életében, hanem lehetőség 
is a továbbfejlődésre.

Az eltelt időszakban sikerült szinte 
valamennyi, az önkormányzat által fi-
nanszírozott intézményt felújítani vagy 
újat építeni. Jelenleg is, mint az önök 
előtt is ismert, számos beruházásunk 
is folyik, többek között az óvodák to-
vábbi felújítása és bővítése, az új orvosi 
rendelő megépítése, az ipari park inf-
rastrukturális fejlesztése, a sportpályán 
található klubház tetőterének beépíté-

se, a városi múzeum teljes megújulá-
sa, utcák aszfaltozása.

A következő évekre is elképzelé-
sekkel és kész tervekkel rendelkezünk, 
amelyeknek a megvalósulása városunk 
mindennapjait és az itt élők életminő-
ségét javítja. Ezekből lesz saját, illetve 
állami beruházás is egyaránt. Gondo-
lok itt – a teljesség igénye nélkül – egy 
új városközpont megépítésére, a vas-
út-korszerűsítéssel kapcsolatos beruhá-
zásokra, az új uszoda és sportcentrum 
elkészültére, illetve az új városi piac és 
vásárcsarnok kialakítására. E rövid fel-
sorolásból is látható, hogy városunk-
ban történtek, történnek és történni 
fognak fontos fejlesztések, események. 

Most azonban úgy gondolom, hogy 
az ünnep és a szórakozás ideje követ-
kezik, mint szinte mindig, ha valahol 
kerek évfordulót ünnepelünk, legyen 
az születésnap, házassági évforduló 

vagy bármilyen más jeles esemény. 
Szeretettel várom a város lakosságát 
augusztus 10–12-én a sportpályán, 
ahol remek előadóművészek produk-
cióit tekinthetjük meg közösen. Kérem 
önöket, minél többen jöjjenek el, ve-
gyenek részt e napok rendezvényein, 
hiszen „miénk a város, és ez a mi saját 
ünnepünk”.

A személyes találkozás reményé-
ben:

Hatvani Miklós polgármester

Fontos a biztonság!

Elkezdődött a Dózsa György úti gyalogátkelőhely építése. Hosszú ideje várat magára már, hogy e nagy forgalmú útkereszte-
ződésben, ahol sok ember közlekedik, biztonságosabban haladhassanak át az idősek, a mozgáskorlátozottak, a babakocsit 
toló anyukák. Mint isaszegi lakos és mint az építést indítványozó önkormányzati képviselő nagyon örülök az átkelőhely meg-
valósításának, és köszönöm mindazoknak, akik segítettek ebben. Horváth István képviselő

Kibővült az Aulich utcai orvosi rendelő parkolója

Az elmúlt években erőteljesen megnőtt az Aulich utca forgalma, 
egyrészt a Klapka-iskolába, másrészt az orvosi rendelőbe gépko-
csival érkezők parkolnak itt. Tavaly szeptemberben az iskola volt 
gyakorlati kertjéből egy belső parkolót alakítottunk ki a tanárok, 
illetve a TS Gasztró munkatársai részére.

Az utcán levő gépkocsik száma időszakosan, főleg rendelé-
si időben megsokasodik. Ezért, egyeztetve dr. Tordai Gábor és 
dr. Mészáros Zsolt háziorvosokkal, átterveztük a rendelő belső 
udvarát, és megnagyobbítottuk a parkolót. A mozgáskorláto-
zott-parkolót megtartva a mentők részére is biztosítottunk egy 
állandó helyet, közvetlenül a bejárat mellett. A bejárati kapu 
megnagyobbítása és átalakítása „toló rendszerűvé” még várat 
magára. Ezúton szeretnénk kérni a rendelésre érkezőket, hogy 
ezentúl az udvari parkolót használják, ezzel is hozzájárulva az 
utcában a biztonságos közlekedéshez.

Horváth István igazgató

Álláspályázat

Az Isaszegi Humánszolgáltató Központ a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet 3 fő családsegítő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2117 Isaszeg, Móricz 
Zs. utca 16.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízás-
sal járó lényeges feladatok: családsegítői (gyermekjóléti 
alapellátások, illetve szociális alapellátás) feladatok ellátá-
sa az 1993. évi III. törvény és az 1/2000. (I. 7.) SZCSM 
rendelet alapján; valamint az 1997. évi XXXI. törvény és a 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
–  főiskola, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet II. sz. mel-

lékletében felsorolt családsegítő munkakörre vonatkozó 
képesítési előírásoknak megfelelően;

–  gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások);
–  büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőké-

pesség, munkaköri orvosi alkalmasság.
Előnyt jelentő kompetenciák: empátia; alkalmazkodó- és 
problémamegoldó képesség; önállóság; terhelhetőség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
hasonló munkakörben szerzett, legalább 1–3 év szakmai ta-
pasztalat; a KENYSZI-Tevadmin rendszer felhasználói szintű 
ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–  szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/

szakképzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolata;
–  három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy 

annak megkérését tanúsító feladóvevény;
–  a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati 

anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárás-
sal összefüggő kezeléséhez;

–  nyilatkozat arról, hogy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 
3. §. (7) bekezdés alapján kizáró ok a pályázóval szem-
ben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munka-
kör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 27. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázat megküldésével az Isaszegi Hu-

mánszolgáltató Központ címére (2117 Isaszeg, Móricz 
Zs. utca 16. ); 

– személyesen: Kissné Nemes Zsuzsanna intézményveze-
tő, Pest megye, 2117 Isaszeg, Móricz Zsigmond u. 16. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné 
Nemes Zsuzsanna nyújt a 70/451-5087-es telefonszámon.
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Álláspályázat

Isaszeg Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 
hirdet az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet igazgatói (ma-
gasabb vezetői) munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama: a vezetői 
megbízás határozott időre, 2018. szeptember 1-jétől 2023. 
augusztus 31-ig szól. A munkavégzés helye: Pest megye, 
2117 Isaszeg, Madách Imre utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: az általános ügyvezetői gyakorlatnak, 
valamint a törvényes rendelkezésnek megfelelően, önál-
lóan és a kívánt szakmai színvonalon irányítja a társaság 
munkaszervezetét, gyakorolja a szervezet alkalmazottai fe-
lett a munkáltatói jogokat. Képviseli a társaságot harmadik 
személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más ha-
tóságok előtt. Az alapító hozzájárulása nélkül jogosult – az 
alapító kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével – 
eljárni, az alapító kizárólagos hatáskörébe utalt ügyekben 
köteles képviselő-testületi határozatot kérni. Köteles min-
denkor úgy tevékenykedni, hogy az alapító érdekeivel teljes 
összhangban legyen. A gazdasági szervezet irányítása, ezen 
belül többek között: a tervezési, gazdálkodási, finanszíro-
zási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, a 
szervezet működésével összefüggő gazdálkodási és pénz-
ügyi feladatok felelős irányítása. Az intézmény éves tervé-
nek és az előírt éves beszámolónak, a terv és a beszámoló 
adatai valódiságának biztosítása. A bizonylati fegyelem, a 
leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó 
előírások érvényesítése, a város intézményeinek karban-
tartásával és a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok 
koordinálása. Intézmények takarításának szervezése, irányí-
tása. Közcélú foglalkoztatás szervezése. Koordinálja a pol-
gármester katasztrófavédelmi feladatainak ellátását, szerve-
zi az intézmények tűzvédelmi és munkavédelmi oktatását, 
ellenőrzéseit.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
–  főiskola, a 77/1993. (V. 12.) kormányrendelet előírása 

alapján, valamint felsőfokú műszaki menedzser szak-
irány, közigazgatási szakvizsga, tűzvédelmi szakvizsga;

–  legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat;
–  közigazgatási területen szerzett tapasztalak – legalább 

1–3 év szakmai tapasztalat;
–  műszaki területen megszerzett gyakorlat – legalább 5 év 

feletti szakmai tapasztalat;
–  költségvetési szervnél szerzett gyakorlat – legalább 1–3 

év szakmai tapasztalat;
–  felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);

–  B kategóriás jogosítvány;
–  vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
–  építőipari szakmai ismeretek, elektromos-, kőműves-, la-

katos-, asztalosszakmai ismeretek;
–  informatikai műszaki ismeretek, végzettség;
–  távközlési szakmai ismeretek;
–  műszaki létesítés, fenntartás, karbantartás, üzemeltetés 

területén szerzett végzettség, tapasztalat;
–  katasztrófavédelmi ismeretek;
–  magyar állampolgárság, 18. év betöltése, büntetlen elő-

élet, cselekvőképesség;
–  magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátás meg-

bízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jog-
viszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkal-
mazotti munkakörbe kinevezhető;

–  saját gépjármű.

Elvárt kompetenciák: 
jó szintű kommunikációs, kapcsolatteremtő készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–  legfontosabb személyes adatok, szakmai önéletrajz;
–  az intézmény vezetésére, fejlesztésére, szakmai és gaz-

dasági hatékonyságára vonatkozó szakmai program;
–  iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata;
–  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
–  a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában 

közreműködők a pályázatba betekintsenek, nyílt vagy zárt 
ülésen tárgyalja a testület, az álláshely elnyerése esetén 
eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
a munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölt-
hető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusz-
tus 17.

A pályázatok benyújtásának módja:
–  Postai úton, a pályázat megküldésével Isaszeg Város Ön-

kormányzatának címére (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: K/75-2/2018, valamint a 
munkakör megnevezését: Intézményvezető.

–  Személyesen: Hefler Cecília, Pest megye, 2117 Isaszeg, 
Rákóczi u. 45. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
a bizottsági meghallgatást és javaslatkialakítást követően ho-
zott képviselő-testületi döntés. A kiíró fenntartja a jogot a pá-
lyázat érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. augusztus 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hefler 
Cecília nyújt a 70/387-2694-es telefonszámon.

Irány a sereg!
Felhívás önkéntes tartalékos katonai szolgálatra

„A honvédelem nemzeti ügy!”
Hazánknak szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik 
tanulmányaik vagy civil foglalkozásuk megtartása mellett tá-
mogatják a honvédelem ügyét.

Szereti a kihívásokat, és szeretne tenni otthona és kör-
nyezete biztonságáért? Kipróbálná a katonai szolgálatot? Je-
lentkezzen önkéntes tartalékos katonának!

Minden nemzet hadereje a hivatásos katonákon túl a fel-
készült és sokoldalú tartalékos erőkön nyugszik, akik veszély-
helyzetben sem riadnak vissza attól, hogy komoly segítséget 
nyújtsanak. Az ország valamennyi, így a Gödöllői járásában is 
megalakul a területi elven szervezett önkéntes tartalékos szá-
zad. A célunk az, hogy szükség esetén helyben rendelkezés-
re álljon kiképzett, felkészített, alkalmazható erejével, hogy 
ne legyen olyan település, amely nem rendelkezik tartalékos 
katonával, kiképzett katonai erővel!

A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések 
alkalmával olyan kiképzést, tudást kapnak, amely a helyi kö-
zösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi 
vagy katasztrófavédelmi helyzetről. 

A tartalékosok felkészítése helyben történik, alapvetően 
a járásban, esetleg a megyén belül, évente összesen húsz 
kiképzési napban, és alkalmazásukra is itt kerül sor.

Az önkéntes tartalékos katonai szolgálatot támogató 
munkáltató a munkavállalójának tényleges katonai szolgálat-
teljesítési időtartamára kompenzációra jogosult. Támogassa 
ön is a honvédelem ügyét, támogassa munkavállalóit a tarta-
lékos szolgálat létesítésében!

A területvédelmi tartalékos katona az önként vállalt szol-
gálatért szerződéskötési díjra, rendelkezésre állási díjra, a 
tényleges szolgálatteljesítés időtartamára illetményre, lakta-
nyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezésre és ruházati el-
látásra, szociális juttatásokra, továbbá utazási költségtérítésre 
jogosult. A tanulmányokat folytató tartalékos katonáknak le-
hetőségük van honvédségi ösztöndíjra is pályázni; mindezek 
tovább növelhetik a szolgálattal kapcsolatos juttatásaikat.

Jelentkezhet minden nagykorú, magyarországi lakóhellyel 
rendelkező, büntetlen előéletű és cselekvőképes magyar ál-
lampolgár, a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig. 
Az önkéntes tartalékos szolgálatra személyesen a polgármes-
teri hivatalokban és a kormányablakokban a kijelölt ügyinté-
zőknél, a járási hivatalokban vagy a megyeszékhelyen lévő to-
borzóirodában lehet jelentkezni. A regisztrációs lap letölthető 
a Iranyasereg.hu vagy a Hadkiegeszites.hu oldalról.

Szerződést kötni csak alkalmas minősítésű egészségi, 
pszichikai vizsgálatot követően lehet, amelyre a regisztrá-
ció után kerülhet sor. Az önkéntes területvédelmi tartalékos 
szolgálatra jelentkezőknek II. típusú alkalmasságvizsgálaton 
kell részt venniük. A vizsgálatot a jelentkező háziorvosa is 
elvégezheti, ha van foglalkozás-egészségügyi alkalmassá-
gi vizsgálatra szóló képesítése. Ellenkező esetben foglalko-
zás-egészségügyi képesítéssel rendelkező szakorvos végzi. 
A vizsgálat költségét a Magyar Honvédség állja.

Tartalékos katonák nélkül nem létezhet ütőképes had-
erő. Az ország valamennyi járásában és fővárosi kerületében 
szerveződő területvédelmi tartalékos századok folyamatosan 
várják a jelentkezőket.

Jelentkezzen ön is, ha úgy érzi, szeretne részt vállalni a 
honvédelmi feladatokban, és szükség esetén kész segítséget 
nyújtani lakókörnyezetének.

Gödöllői Járási Hivatal

Napfény járja át a szívem újra…

…csak a legszükségesebbeket viszem el az útra! Az ősrégi 
sláger tanácsait nem árt megfontolni. Köznapi nyelven: mi-
nél kevesebb értéket vigyél magaddal fesztiválozni, bulizni, 
szórakozni!

Sziget Fesztivál, EFOTT, Campus Fesztivál, Művészetek 
völgye… a teljesség igénye nélkül említhetjük a közismert 
magyarországi fesztiválokat, amelyek évről évre több vendé-
get várnak programjaikra. Számtalan szórakozási lehetőség 
a kultúra különféle megnyilvánulási formáiban. Ahhoz, hogy 
a szórakozás felhőtlen legyen, fogadd meg néhány jó taná-
csunkat! 

–  Parkoló autóban semmilyen értéket ne hagyj! A gépkocsit 
távozáskor zárd be és ellenőrizd le!

–  Koncert hallgatása közben könnyen belefeledkezhetsz a 
zenébe, és hogy a táska ne zavarjon tánc közben, a há-
tadra dobod. Ez lehetőséget biztosít a zsúfolt tömegben 
a zsebtolvajnak, hogy észrevétlenül eltulajdoníthassa be-
lőle a mobiltelefont, pénztárcát, személyi iratokat. Értékei-
det lehetőség szerint tedd a belső zsebedbe vagy a táska 
belső zsebébe, ahonnan nehezebb kivenni.

–  Szórakozás, bulizás közben figyeld a körülötted állókat, és 
amennyiben gyanúsan viselkedő személyre lennél figyel-
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mes, vagy esetleg bűncselekmény elkövetését észlelted, 
azonnal szólj a biztonsági szolgálat munkatársainak, akik 
segíteni fognak a probléma megoldásában, vagy szükség 
esetén a rendőrséget is értesítik.

–  Buli alkalmával fokozottabban figyeljetek egymásra! Soha 
ne hagyjatok egyedül ittas embert, hiszen álomba szen-
derülve vagy védekezésre képtelen állapotban fokozottan 
ki van téve annak, hogy bűncselekmény áldozatává vál-
jon. Rosszullét esetén értesítsétek az egészségügyi szol-
gálatot, vagy hívjátok a mentőket!

–  A fesztiválok területére szigorú biztonsági ellenőrzés és 
átvizsgálás után lehet csak bejutni. Ennek ellenére előfor-
dulhat, hogy kábítószert visznek be dílerek, és ott árusít-
ják. Tudj nemet mondani a kábítószer minden formájára! 
Ne hagyd magad befolyásolni! Nem kötelező kipróbálni! 
Bulizni alkohol és kábítószer nélkül is lehet! Figyeljetek 
barátaitokra is, mert egyetlen rossz döntésnek nagyon 
komoly következményei lehetnek!

„Gina – a drog, amit nem kértem, és az élmény, amit 
szeretnék elfelejteni”
Egy fiatal lány elbeszélése arról, mit élt át a gina 
hatására
„Nem tudom, hol kaptam a ginát. Azóta sem, pedig százszor 
újragondoltam az eseményeket. Nem zárom ki sem a pul-
tosokat, sem a fesztiválozókat. Bárki lehetett. Nem tudom 
pontosan, mikor kaptam, de azt pontosan tudom, mikor 
kezdett hatni, mert teljesen megváltozott a viselkedésem. 
Még olyan furcsán jópofának is tűnt nekem, nem szoktam 
én ennyire magabiztos lenni. Nem emlékszem arra, hogy 
eufo rikus állapotban lettem volna, az viszont biztos, hogy egy 
idő után kendőzetlenül őszintévé váltam, amin én lepődtem 
meg a legjobban. Hirtelen szakadozni kezdett a világ. Álltam 
a pultnál, és észrevettem, hogy nem vagyok folyamatosan 
jelen a saját valóságomban. Csak képek villantak fel a velem 
szemben álló arcáról. Éreztem, hogy valami nincs rendben. 
Elszédültem. Elindultam az mobilvécékhez, sikeresen még 
betaláltam az egyikbe, de onnan ki már nem. Elemi erővel 
tört ki minden a gyomromból, de én ezt olyan furcsa közöny-
nyel nyugtáztam, mintha minden héten taccsra vágnám ma-
gam legalább négyszer. Belenéztem a tükörbe: kettős látás. 
Bámultam a tükröt, és nem tudtam elindulni. Ugyanis nem 
találtam ki. Végül a biztonsági őr szedett ki. Mindenféle tér-
érzékelés nélkül, valami embertelen akarattal tudtam meg-
mozdítani a lábam. Lépés, lépés, na még egy. Eltántorogtam 
valahogy egy padkáig – utólag kiderül majd, hogy olyan öt 
lépést tehettem meg –, és ott lerogytam. Nem voltam képes 
tájékozódni. Nem láttam a térben, mert a teret sem láttam. 
Megszakadt a fizikai érzékelésem a világgal. Nem volt fent, 
lent, se jobbra, se balra. Valami furcsa sötétség és valami fur-
csán tompa nyugalom vett körül, amíg belém nem csapott 
egy újabb felismerés.” 

A gináról (GHB) hallhattatok, olvashattatok. De mi is va-
lójában, és miért veszélyes? Cseppfolyós, íztelen, szagtalan 
anyag. Nem okoz függőséget, de túladagolva vagy alkohollal 

keverve életveszélyes lehet: légzésleállást, illetve fulladásos 
halált is okozhat. Nagyjából 10–60 perc után kezd hatni, 20-
25 perc alatt kábítja el az áldozatot, 14-16 óra alatt teljesen 
kiürül a szervezetből, és mindössze 12 órán át lehet a vi-
zeletből kimutatni. Sajnos egyre többször hallhatunk róla a 
híradásokból, ismerősöktől, mert alattomos emberek lányok, 
fiúk poharába csempészik bulik alkalmával. Csak azért, mert 
„jó hecc”, vagy mert egyéb szándékaik vannak (kifosztás, 
nem erőszak). A ginától a tested teljesen védtelenné válik, 
mozdulni sem tudsz, habár az agyad mindent felfog, még-
sem tudsz védekezni, beszélni, felállni, elindulni, hazamenni. 

Fontold meg ezeket a tanácsokat, mert még a hasznodra 
lehetnek:
–  Ne menj egyedül szórakozni. Ha többen mentek, figyelje-

tek egymásra és másokra is. Ne hagyjátok el egymást. Ha 
valaki nincs meg vagy elkeveredik, és ha beszéltek telefo-
non, és nem tudja megmondani, merre van, kezdjétek el 
keresni!

–  Mindig legyen feltöltve a telefonod. Legyen a telefonod-
ban legalább kettő S. O. S-kontakt, hogy ha ismeretlenek 
akarnak segíteni, tudják, kit kell keresni.

–  Soha ne tedd le a poharadat felügyelet nélkül, ne add 
oda ismeretleneknek. Ha lehet, olyan italt fogyassz, ame-
lyet előtted bontanak ki. Ne fogadj el idegenektől semmi-
lyen italt!

–  Figyelj a testedre. Ha érzed, hogy baj van, kérj azonnal 
segítséget. Ha hirtelen rosszul leszel, szédülsz, jelezd. Ha 
fennáll a gina gyanúja, forduljatok orvoshoz, kérjetek mi-
hamarabbi vérvételt. Hívjatok bátran segítséget!

–  Ha látod, hogy valaki bajban van, próbálj meg segíteni ne-
ki. Ne menj el öntudatlan ember mellett. Ha egyedül van, 
és láthatóan zavarodottan viselkedik vagy sír, de nem tud 
megmozdulni, kérdezd meg, mi a baj. Kérdezd meg tőle, 
kivel jött, tudsz-e segíteni, felhívj-e valakit. Semmiképpen 
se hagyjátok egyedül, amíg nem jön a segítség! 

–  Ha fesztiválon vagy ,szólj a biztonságiaknak, vagy keressé-
tek meg a drogsegély-, illetve orvosi pontokat! 

–  Ha valaki a tömegben lesz rosszul, segítsetek neki kijutni 
onnan!

Ingyenesen hívható segélyhívó számok: rendőrség107, 
mentők 104, központi segélyhívó 112.

Kellemes nyarat és jó szórakozást kíván a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya.

FutIsaszeg

Június 30-án rendeztük Isaszegen az 
első futóversenyt FutIsaszeg néven. 
A verseny kezdeményezője Mészáros 
Gusztávné Piroska volt, aki a MOVE el-
nökeként sokszor megmozgatta már a 
várost A legnehezebb feladat a meg-
felelő időpont megtalálása volt, így Pa-
laga Sándorné Mártival egyeztetve ezt 
találtuk a legjobbnak.

A verseny összeállításában töreked-
tünk arra, hogy kezdő, középhaladó és 
haladó futóknak is legyen lehetőségük 
indulni valamilyen távon, így alakult ki – 
és persze a helyi adottságok miatt is – a 
háromkörös útvonal és versenyszám: 
7  km, 14 km és a 21 km, amelyet Máté 
Szabina segítségével jelöltünk ki.

A helyszín és az útvonal kiépítésé-
ben Horváth István, illetve a városüze-
meltetés dolgozói segítettek. A terep 
biztosítását, az Isaszegi Polgárőrség 
szervezésében a környékbeli polgár-
őrökkel, az Isaszegi Önsegélyező Klub 
tagjaival a rendőrség felügyelte.

A nevezők között négy korosztályt 
alakítottunk ki: 15–24 év közöttiek, 
25–40 év közöttiek, 41–55 év közöt-

tiek és az 56 év feletti korcsoportok.  
A nevezésre a Versenyzek.hu oldalon 
volt lehetőség, illetve a helyszínen, 
amelyhez nagyon sok segítséget kap-
tunk Juhászné Gál Judittól, Sápi Zsófi-
tól és Fehérné Vécsi Mónitól.

Szép számmal érkeztek futók Isa-
szegről, Pécelről, Sülysápról, Kecs-
kemétről, Vácról és Budapestről. 
A versenyre 73 fő nevezett, és célba 
érkezett 66 fő. 

Frissítés két helyszínen történt, 
ahol az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti 
Körének tagjai, valamint az adventista 
egyház fiataljai vizet, szőlőcukrot, ba-
nánt osztottak. A versenyzők vendégül 
látásában az Önsegélyező Nyugdíjas-
klub, valamint a baráti kör tagjai is se-
gítségünkre voltak.

Az időjárás kegyes volt hozzánk, 
mert 26 fok és napsütés volt egész 
idő alatt, amelyet az Isaszegi Önkéntes 
Tűzoltóink a célban vízpermettel eny-
hítettek.

A gyermekek részére egy másfél 
kilométeres távval készültünk, ahol 
érem, csokoládé és a Pogonyi cuk-

rászda fagyija volt a teljesítők jutalma. 
Sokan lettek díjazottak a futók közül, 
mivel távonként, korcsoportonként férfi 
és női első, második és harmadik he-
lyezett született.

A három táv abszolút győztesei
7 km táv: női – Makrai Zsuzsanna, Ko-

zár Rita, Gulyás Anikó; férfi: Lukács 
József, Szekeres Sándor, Vas Attila 
Antal.

14 km táv – női: Cser Éva, Petri Már-
ta, Kadenszky Karolina; férfi: Sá-
rai-Szabó Tamás, Fucsek Tibor, Ka-
denszky Zsolt.

21 km táv – női: Szalka Renáta Éva, 
Sövény Orsolya, Urbán Zsuzsa; 
férfi: Forgács István, Mészáros Ta-
más, Sövény Hunor.

A további eredményekről (befutóidő 
stb.) a Versenyzek.hu oldalon lehet tá-
jékozódni.

A versenyről készült fényképek 
megtalálhatóak a Facebook Isaszegi 
Futókör, valamint MOVE oldalán. A fo-
tókat Sápi Zsófi és Ferenczik Zsolt ké-
szítette.
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Nagyon jól éreztük magunkat, ki-
csit izgultunk, de mindenki, aki ebben 
közreműködött, akár versenyzőként, 
akár a rendezői csapat tagjaként, szí-
vét-lelkét beletette, hogy ez a verseny 
sikeres legyen. Nagyon köszönjük 
minden önzetlen segítőnek és ver-
senyzőnek!

Mészely Erika és  
Palaga Márti

A verseny nekem nagyon tetszett, csalá-
dias és baráti hangulatú volt. A szervezők 
és az önkéntesek mindenre igyekeztek 
tekintettel lenni és maximálisan kiszol-
gálni a versenyzőket. Mindig kaptunk 
egy mosolyt, egy jó szót, kedvességet. 
A nagy melegben borzasztóan jólesett 
a tűzoltók által nyújtott egyedi frissítés. 
Azt gondolom, a résztvevők jól érez-
ték magukat, és akikkel a verseny után 

pár szót váltottam, mind hangsúlyozták, 
hogy jövőre is szeretnének eljönni. Szá-
momra külön öröm volt, hogy a Suhanj! 
csapata is részt vett a versenyen. Hazai 
indulóként pedig örömmel tölt el, hogy 
sok isaszegi arcot láttam a versenyzők 
között. A városban pedig egyre több em-
ber mozdul meg, és tesz az egészségért, 
akár futva, akár sétálva vagy épp kerék-
pározva. Máté Szabina futó

VIII. ízcsata a Liget téren
„Térteremtő közösségek, közösségteremtő terek”

A Vállalkozók Isaszegi Egyesülete és elnöke, Könczöl Gá-
bor volt az ötletgazdája e kiemelt eseménynek, amelynek 
népszerűségét, fontosságát mi, a Mozdulj Velünk Egyesület 
tagjai is elmaradhatatlannak tartjuk. Nagy izgalommal készül-
tünk az idei főzőversenyre, hiszen az elmúlt nyolc év tapasz-
talata bizonyította, hogy mindig lehet és kell is valami újat ki-
találni a sikeres lebonyolításhoz. Nem volt ez másképp most 
sem. Kisebb-nagyobb létszámú lelkes csapat sütött-főzött, 
szorgoskodott, hogy időben elkészüljenek a finom étkek, és 
a zsűri pontozhassa őket.

Induló csapatok: 1. „Isaszegi team” – Dán Roland, Hat-
vani Nóra, Kalina István; 2. dr. Csiba Tibor atya ügyes segí-
tőivel Magdival, Évával; 3. Budapestről a „Gasztroangyalok 
az Ördöggel”; 4. Skribek Edit, Boszporusz büfé; 5. Kana-
las Nóra a családjával; 6. Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre; 
7.  Isaszegi Múzeumbarátok Köre; 8. Isaszegi Nyugdíjasok 
Önsegélyező Klubja; 9. Együttműködés Isaszegért Egyesület; 
10. Isaszegi Polgárőr Egyesület, Isaszegi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület; 11. Mozdulj Velünk Egyesület – Domonics Béla 
párja, Edit és Karacs Tibor-Figaró; 12. Vállalkozók Isaszegi 
Egyesülete: Grznár, Roznik, Könczöl, Horváth, Bálint, Zsinkó, 
Nagy, Mészáros család.

Az egyesület oszlopos tagjai – Ozsváth Melinda, Palaga 
Sándorné Márti, Nagy Eszter, Horváth István, Grznár Jolika, 

Domonics Béla, Dániel Zoltán és jómagam – mindig kitalál-
nak valamit, amit aztán tettek követnek. Így volt ez most is. 
Tóth Gábor – a Budapesti Gazdasági Egyetem mestertanára 
– lelkes, segítőkész partnerünk volt abban, hogy sztárséfeket 
hívott magával zsűrizni az ízcsatára. Nagy örömünkre itt volt 
Gundel János, Bernáth József és Vomberg Frigyes is, így 
bemutathattuk azt, amit nem győzünk eleget mondani, hogy 
„Isaszeg valóban egy gyöngyszem Pest kapujában”.

Ecseri Pál neje, Ildikó a családtagjaival „isaszegi lagzis ka-
lácsot” sütöttek, nem kis meglepetést szerezve ezzel a jelen-
lévőknek, valamint a Liget térre ebből az alkalomból meg-
hívott sztárséfjeinknek

Az eredményhirdetést követően a jó Laci betyárral derűs 
hangulatban fejeződött be a VIII. ízcsata; Bízom benne, hogy 
akik velünk mozdultak, szívesen tették, eljönnek máskor is. 

Hálás vagyok minden önzetlen segítőnknek, 
akik fáradtságot nem ismerve bármiben, bár-
mivel hozzájárultak a program zökkenőmentes 
lebonyolításához, vagy csak egész egyszerűen 
kisétált a térre, érdeklődést mutatva a progra-
munk iránt. Akik most távol maradtak, legkö-
zelebb kísérjék figyelemmel meghívásainkat. 
Tegyünk együtt a Liget tér parkosításáért! Fo-
gadjon örökbe egy fát, cserjét ültessen velünk, 
óvja, szépítse környezetünket, hogy elkészül-
hessen a játszótér, valamint a futópálya!

Mészáros Gusztávné,  
Mozdulj Velünk Egyesület
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Éneklő ifjúság szülői szemmel

A Klapka György Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola felső ta-
gozatos tanulóiból álló kórus május 
26-án fellépett a Veresegyházon a 
több mint ezer gyermek részvételével 
megrendezett Éneklő ifjúság minősí-
tő hangversenyen. Iskolánk harmincöt 
diákja Bene Sándorné tanárnő áldo-
zatos munkájának köszönhetően áll-
hatott színpadra a megmérettetésen, 
amelyen bizonyíthatták, hogy tanáraik-
tól kisiskolás koruk óta milyen kiváló 
képzést kaptak.

Kis csapatunk a versenyen „A” ka-
tegóriában bronz minősítést szerzett 
a változatos stílusokból összeállított, 
különböző karakterű kórusművek elő-
adásával. A gyermekek bemutatójukat 
népdalcsokorral kezdték, majd egy latin 
nyelvű egyházi ének, egy angol szerző 
kórusműve s Bárdos Lajos könnyed, já-
tékos Kínai kánonja volt repertoáron. 
Ezzel, azaz a különböző korok és stí-
lusok műveinek előadásával a kórus a 
sokoldalúságáról tett tanúságot.

A gyermekek az előadás előtt, alatt 
és után példamutató magatartásukkal 
tűntek ki kortársaik közül. A mód, aho-
gyan a színpadra fel- és onnan levo-
nultak, ahogy a hangverseny alatt a ze-
nével együtt éltek, és az őket vezénylő 

Zsuzsa nénivel együttműködtek, min-
den szülő számára szívmelengető ér-
zés volt.

Itt kell kiemelni iskolánk zenei okta-
tásának fontosságát, amely gyermeke-
ink számára nemcsak  a zene szerete-
tét, megismerését jelenti, hanem azt a 
többletet is hozza magával, amely éle-
tük során minden területen hasznukra 
válik. Mire is gondolhat itt egy szülő? 
Természetesen arra, hogy ezek a gyer-
mekek már kisiskolás korukban meg-
tanulják, hogyan kell akár egy verseny-, 

illetve vizsgahelyzetben idegenek előtt 
megfelelő módon viselkedni, kiállni, 
megnyilvánulni, de gondolhatunk akár 
arra is, hogy megtanulnak egymással 
együttműködni, egymásra fokozottab-
ban figyelni, ami a mai rohanó korban 
igen fontos adottság.

Biztatom a szülőket, hogy legyünk 
a zene irányába olyan nyitottak, mint 
gyermekeink, s tegyük lehetővé szá-
mukra a zene és a művészetek minél 
több szegmensének megismerését.

Hrustinszkiné Aszódi Zsuzsanna

Határtalanul
Erdélyi természetjárás irodalmi barangolással 

Az Isaszegi Damjanich János Általános 
Iskola az előző tanévben Erdélyi ter-
mészetjárás irodalmi barangolással 
címmel pályázatot adott be az Embe-
ri Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt 
Tanulmányi kirándulás hetedikesek-
nek pályázatára.

Iskolánk huszonhat tanulója és 
négy pedagógusa vett részt a Határ-
talanul! program keretében az élmé-
nyekkel teli erdélyi utazáson. Köszönet 
File Edit, Kelemen Csikiné Feigel Zsu-
zsa és Palaga Sándorné tanárnőknek, 
valamint Stágel György tanár úrnak!

Május 25-én reggel négy órakor in-
dultunk az iskola elől. Alig aludtunk éj-

szaka, mert izgultunk az utazás miatt. 
Délelőtt érkeztünk meg első állomá-
sunkra, Nagyszalontára. A történelmi 
parkon áthaladva értünk el a Cson-

ka-torony udvarába. Itt az idegenveze-
tő bácsi interaktív előadással vezetett 
el minket Arany János életének fonto-
sabb állomásaihoz. Majd Arany szülő-
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házához sétáltunk. Itt egy néni kalau-
zolt bennünket. Koszorút helyeztünk 
el a ház falán, megkóstoltuk az eperfa 
gyümölcsét, belenéztünk a gémeskút-
ba. Minden állomás előtt a buszon az 
a csapat, amelyik az adott helyszínből 
készült, előadást tartott. Így a követke-
ző állomás, Kolozsvár történetét, neve-
zetességeit is közelebb hozták hozzánk 
társaink Megtekintettük Mátyás király 
szülőházát, a Szent Mihály-templom-
ban ámulatba ejtettek minket a mo-
numentális boltívek. A Házsongárdi te-
metőben fotót készítettünk Kós Károly 
és Reményik Sándor sírhelyénél. Utunk 
szálláshelyünkre, Farkaslakára vezetett, 
közben a Tordai-hasadék mellett ha-
ladtunk el. Farkaslakára késő este ér-
tünk, de szállásadóink így is háromfo-
gásos vacsorával fogadtak. 

Másnap a parajdi sóbánya követ-
kezett. Félelmetes volt, ahogy a busz 
robogott velünk a föld mélyébe. Hatal-
mas terek, játszótér, kalandpark, büfék 

vártak minket. A 112 méter mélység 
után 1200 méter magasság várt ránk. 
Már a Király-hágónál kaptunk ízelítőt a 
szerpentinek és a magasság-mélység 
változatosságából, de a Békás-szoros-
hoz vezető út ezt jócskán felülmúlta. 
Gyönyörű fenyvesek között vezetett 
utunk. A Békás-szorost végigsétáltuk 
– nem volt veszélytelen. A fejünk fö-
lé magasodó hatalmas sziklákon szik-
lamászókat is láttunk, hátborzongató 
volt. A Gyilkos-tónál ebédeltünk. Isteni 
finom micset ettünk. Aki eddig még 
nem evett ilyet, kissé elbizonytala-
nodott, de a végén örült, hogy meg-
kóstolta. A tó után visszabuszoztunk 
Farkaslakára, ahol megkoszorúztuk 
Tamási Áron sírhelyét, elénekeltük a 
székely és a magyar himnuszt, Zsuzsa 
néni néhány mondattal méltatta az író 
munkásságát.

Harmadik napunk izgalmasnak in-
dult, hiszen Isaszeg testvértelepülésé-
re, Csíkszentmártonra látogattunk, ahol 

találkozhattunk azokkal a gyerekekkel, 
akikkel már korábban felvettük a kap-
csolatot. Márti néninek köszönhető 
ez, hiszen ő hozta létre a csoportot. 
A  településen bemutattuk iskolánkat, 
átadtuk az ajándékainkat (üvegtálkákat 
festettünk Edit és Márti néni segítsé-
gével, Edit néni megrajzolta az ottani 
gyerekek portréját). Jártunk egy székely 
portán, ahol a fiatal gazda megmutatta 
a gazdaságát. Aztán az Úz völgyében 
Sanyi bácsi pityókalevessel várt minket. 
Finom volt, jól is esett a hosszú út után. 
A csíkszentmártoni gyerekekkel fogócs-
káztunk a hegyoldalon, beszélgettünk, 
ittunk a forrás vizéből. Ezen a napon 
koszorúztuk meg Orbán Balázs sírhe-
lyét is. 

Utolsó napunk is tartalmasan telt. 
Hazafelé tartottunk. Megálltunk Dé-
ván, ahol szó szerint „bevettük” a várat. 
Ugyanis a „kabin deffekt” – mondta a 
román néni, így kissé eltekeregtünk, és 
az erdőn keresztül jutottunk el a várig. 
Csúsztunk-másztunk, de megcsinál-
tuk! Utolsó állomásunk Arad volt, ahol 
megálltunk az emlékműnél, koszorúz-
tunk, elénekeltük a Himnuszt hőseink 
emlékére. Fáradtan, tele élményekkel 
érkeztünk haza. 

Köszönjük Márti és Edit néninek, 
hogy a pályázat megírásával, a sok 
szervezéssel lehetővé tették nekünk 
ezt a csodálatosan szép utat, Zsuzsa 
néninek, aki színesítette irodalmi ba-
rangolásunkat, és Gyuri bácsinak, aki 
zenés ébresztőt tartott nekünk, és vi-
deót készített az út során.

7. a és 7. b osztályos tanulók

Nyugdíjas-találkozó és hagyományőrző lakodalom  
Isaszegen
50. házassági évforduló köszöntése

Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre június 23-án, szombaton 
nagy szeretettel köszöntötte egyik alapító házaspárját ötve-
nedik házassági évfordulóján. Erre az alkalomra meghívtuk 
a Zsámbéki Nyugdíjasok Klubjának tagjait, akikkel sok éve 
rendszeres éves találkozókat szervezünk. Ebben az évben mi 
voltunk a vendéglátók, és meglepetésként egy hagyomány-
őrző lakodalomban láttuk őket vendégül. A felmerült költsé-
gekhez – pályázatunk alapján – az isaszegi önkormányzat 
képviselő-testülete is hozzájárult.

Már hetekkel korábban elkezdtük a készülődést erre a 
nagy alkalomra, hiszen a sok feladat közül mindenki ked-
vére válogathatott. Koszorúslányok, zenészek, szakácsok 
kukták sürögtek-forogtak, a sütemények és a finomságok 
elkészítése is mind gazdára talált, mint ahogy a vőfély sze-
repének elvállalása is. Összeírtuk, hogy a százötven fős 
vendégsereg számára ki tud eszközökkel hozzájárulni, és 
kijelöltük az egész napos rendezvényünk részfeladatainak 
felelőseit is.

Reggel szép napos, bár hűvös, majdhogynem csípős 
időre ébredtünk, már hét óra előtt nyitva volt a klubunk 
ajtaja – „Lányos ház” –, hogy felállítsuk a vendégváró sát-
rakat, padokat és asztalokat, hogy a baráti nyugdíjasklub 
tagjait Zsámbékról az isaszegiekre jellemző meleg fogad-
tatásban részesíthessük. Közben egy másik csapat a műve-
lődési házban hozzákezdett a főzéshez, három kondér alatt 
is égett a tűz.

Fél tizenegy után nem sokkal érkeztek meg a zsámbé-
ki vendégek, akiket egy-egy kupica finom pálinkával, fasírt- 
és szendvicsfalatkákkal kínáltunk, és mire kifújták magukat, 
megérkezett az ünneplő pár is. A menyasszony bevonult 
a házba, a zenészek és a jelenlévők pedig rákezdtek a ha-
gyományos isaszegi kikérő énekre, a Nyisd ki, babám, az 
ajtót-ra. 

A menyasszonyt végül a jubiláló pár gyermekei adták át 
a kérőnek.

Nem sokkal ezután összeállt és elindult a lagzis menet. 
Az isaszegi polgárőrök biztosították, hogy a menet a Rákóczi 
úton, majd a körforgalmon, végül a Kossuth Lajos utca elején 
végigvonulhasson a művelődési házhoz. Közben a zenészek 
sem lazsáltak, húzták a talpalávalót meg hogy „piszkáld ki” a 
menyasszony talpa alól. Mit is? Ja, a pénzt! Ami, ha könnyen 
sikerült volna, azt sejtetné, hogy a fiatalasszony nem tudja 
beosztani („megfogni”) a pénzt – de nem így volt.

A művelődési házhoz érkezve a vendégek helyet foglal-
tak az asztaloknál, majd a „halleluja” felhangzása után elő-
ször a koszorúsfiúk, majd a koszorúslányok vonultak be, és 
foglalták el helyüket az anyakönyvvezető két oldalán. Ezután 
hangzott fel Mendelssohn Nászindulója. Erre a zenére érke-
zett meg Ani és Józsi, akik ez alkalommal fogadtak ötven év 
után újból örök hűséget egymásnak. A hivatalos ceremónia 
(pezsgős köszöntés és a hitvesi csók) után kedves meglepe-
tésként egy szép szerelmes dalt énekelt el egyik klubtársunk.

Kedves szokásként 
egy galambot röptetett 
el az ifjú pár a művelő-
dési ház bejárata előtt. 

Ezután ismét a vő-
fély ragadta magához 
az események fonalát, 
és ékesszólóan ecse-
telte a felszolgált ebéd 
(húsleves és pörkölt 
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tésztával) ínyencek számára is mennyei ízeit, a hozzá 
illő bor bukéját, a sütemények aromáját és kívánatos-
ságát.

Ebéd után következett az ünnepeltek nyitótánca, 
majd a vendégek is táncra perdültek. A táncosok jó-
formán meg sem izzadtak, amikor megérkezett a 
marcipánvirágokkal díszített esküvői torta, rajta a jókí-
vánsággal: „Sokan lennének a helyedben, / mert csak 
a huncutság jár a fejekben. / Mosolyra, ölelésre idő 
mindig akadjon, / és a szeretet örökre veletek ma-
radjon!”

Amikor a hangulat magasra hágott, és az ara már 
kellőképpen elfáradt, előállt a vőfély, hogy „eladó a 
menyasszony!”. Aki táncolni akart, annak egy szál fehér 
kardvirággal kellett megvennie azt a pár másodpercet, 
amíg fordulhatott egyet-kettőt a menyasszonnyal. Amikor Ani 
elfáradt a táncban, a vőfély megállította a tánc folyamát, és 
egy alkalmas méretű tököt helyezett a székre, hogy azon ül-
ve pihenjen a menyasszony. Közben a vőfély ki nem fogyott 
a versekből, rigmusokból, de a menyasszonytáncban részt 
venni akarók sora csak nem akart elfogyni. De aztán jött az 
ifjú férj, s felkapta volna a menyasszonyt (ötven évvel koráb-
ban), de most már csak talicskába fektetve tolta el hazáig.

A hangulat a tetőfokára hágott, mindenki a táncparketten 
tolongott. Aki bottal vagy kerettel jár máskor, az is beállt a 
táncolók közé, mert Misi zenéjére nem maradhat nyugton 
kéz és láb. De mi történik? Két furcsa szerzet, a „bolond pár” 
érkezett meg. Úgy ropták ők is a táncot, hogy a bolond vő-
legény alsóján még a szívecske is látszott.

Közben az ara is átöltözött menyecskeruhába, így kínálta 
a férjével a vendégeket pálinkával, hogy a jókedv alább ne 
hagyjon. A táncparkett ismét megtelt táncolókkal, ki-ki pör-
gött-forgott, vagy csak lépett jobbra-balra, de mindenki „vo-
natozott” tolókocsiban, bottal vagy anélkül.

Megint felhangzott a vőfély és a felszolgáló asszonyok 
éneke: érkezik a vacsora, a finom töltött káposzta. Illata és 
íze a szakácsot dicséri.

Hiába, hogy másnap volt Szent Iván éjszakája, végül csak 
besötétedett, Az „ifjú pár” sem fiatal már, elfáradtak. Ahogy Pe-
tőfi írta: „Végét vetik a zenének / S hazamennek a legények…”

Ezután mi is – még egyszer unokákban gazdag boldog 
éveket kívánva – hazamentünk.

Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

Kalandtábor 

A Dózsa György Művelődési Otthon ötnapos 
napközis nyári tábora idén is számtalan izgalmas 
programot kínált, amelyekre nagy volt az érdeklő-
dés. Az egy hét során a résztvevőkre több kultu-
rális, szabadidős és élményprogram várt. Az idő 
kegyes volt hozzánk, csak a pénteki napot kellett 
„újraterveznünk” a nem túl jó időjárás miatt. 

Jártunk az aeroparkban, a Merzse-mocsárnál, 
a Budakeszi Vadas- és Kalandparkban, Visegrá-
don a palotában és a történelmi játszótéren, a 
gyerekek lovagoltak a Hadak Útja Lovas Sport-
egyesületnél.

Nemcsak ők, de mi, felnőtt kísérők is remekül 
éreztük magunkat a táborban. Az ott készült ké-
pek önmagukért beszélnek, a felhőtlen jókedvről 
és szórakozásról, az aktív időtöltésről és pihenés-
ről adnak számot.

Ezúton is köszönetet mondunk Isaszeg Város 
Önkormányzatának a támogatásért, hogy prog-
ramjainkat még színesebbé tehettük.

A Dózsa György Művelődési Otthon csapata
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Nyaralás Balatonszemesen

Az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola 1–7. osztályos tanulói 
közül huszonkilencen vettek részt a júniusi balatonszemesi tábo-
runkban. 

Táborunkat az egészséges életmód jegyében rendeztük meg. A 
Balaton természeti szépségeinek megismerése mellett fontos sze-
repet kapott az egészséges táplálkozás és a mozgás. Az idei nyáron 
az időjárás nem volt kegyes hozzánk, napsütés, szél, eső jellemezte 
ezt a hetet. Ezért életbe lépett a B terv. Túráztunk Balatonbogláron, 
ahol pihenésképpen boboztunk egyet, meglátogattuk a veszprémi 
állatkertet, ahol hazánk egyik legszebb és legnagyobb Afrika-sza-
vanna kifutója található. Itt zebrákat, impalákat és egy háromfős 
szélesszájú orrszarvúcsaládot csodálhattunk meg. A dinoparkban 
betekintést kaphattunk az őslények világába.

A következő kirándulásunk az igali fürdőbe vezetett. Jólesett 
végre csobbanni a medencébe, versenyezni a csúszdán és vízi bir-
kózást rendezni. Szálláshelyünkön akadályversenyben mérhették 
össze tudásukat, kreativitásukat a csapatok. Választottunk palacsin-
takirályt, aki a legfinomabb és a legformásabb palacsintát sütötte. 
Megtanultak grillvacsorát készíteni, hiszen célkitűzésünk között sze-
repelt a mozgás mellett az egészséges ételek készítése is. Esti sé-
táink során gyönyörködhettünk a balatoni naplementében. A gye-
rekek élményekben gazdagon tértek haza. 

Palaga Sándorné

Két keréken az Őrségben

Az idei első túránk Magyarország északnyugati régióját céloz-
ta meg. Hatvanan indultunk május 10–11-én az Őrség ter-
mészeti szépségeinek felfedezésére. Örömmel láttuk, hogy 
új családok és új tanulók is csatlakoztak a bringás csapathoz. 

Isaszegről autóbusszal, autókkal indultunk Hegyhátszent-
jakabra, a szálláshelyünkre, a Vadása-tó mellé. Az időjárás 
nem volt kegyes hozzánk, mert az eső miatt csak késve, dél-
után egy órakor tudtunk bringára ülni. Az Őrség keskeny útjai 
a vidék legszebb részein vezetnek keresztül. Az egymást vál-
tó erdők és legelők látványa, a skanzen jellegű falvak, az öreg 
templomok és haranglábak, a csend, a nyugalom, a termé-
szettel harmóniában élő emberek jelentik az Őrség varázsát.

Utunk során Felsőmarác erdei útján megbirkóztunk az 
eső áztatta tereppel, megnéztük Örimagyarósdon a védő-
árokkal körbevett kúria maradványait, végigsétáltunk a sző-
cei tőzegmohás láprét tanösvényen. Másnap igencsak ne-
héz terep várt ránk. Dimbes-dombos utakon tekerve értük el 
a pityerszeri falumúzeumot, amely páratlan értékű néprajzi 
kincs. Túránknak ez volt az utolsó állomása.

Utunk során Bea néni és Piroska néni ismét finom zsí-
ros kenyeret készített a megfáradt bringázóknak. Hetvenöt 
kilométert tekertünk két nap alatt. Gratulálunk minden részt-
vevőnek, és várunk mindenkit a szeptemberi egynapos brin-
gatúránkra is.

Palaga Sándorné szervező

Családi hétvége a vad- és vízivilág-parkban

Még tavasszal merült fel az ötlet a kato-
likus iskolás családok között, hogy mi-
lyen jó is lenne a nyár folyamán pár na-
pot közösen eltölteni. A Tancsa-Greksa 

család ajánlotta fel nagylelkűen hely-
színül a Bács-Kiskun megyei Kisfoktőn 
található vad- és vízivilág-parkot, és mi-
nekután az ötlet általános tetszést és 

nagyfokú lelkesedést váltott ki a csa-
patból, nem volt más hátra, mint visz-
szaszámolni a napokat a kirándulásig. 

Legjobban a vendéglátó család iz-
gult, akik az egész hétvége alatt hatal-
mas vendégszeretettel vették körül a 
csapatot. Nem csupán a szülők, test-
vérek és nagyszülők, de a gyerekek is 
folyvást azon fáradoztak, hogy minden-
kinek a kedvében járjanak. Unatkozni 
se ideje, se lehetősége nem volt a tár-
saságnak a tizenegy hektáros terüle-
ten: a park igazi kincsesbánya kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt. 

Rengeteg állatot láthattak a gyere-
kek testközelből. A víziszárnyasok mel-
lett nagy számban élnek itt más állatok 
is, mint például a dámszarvas, teve, 
láma, muflon, róka, és hosszan folytat-
hatnánk a felsorolást. Különlegessége 
a helynek, hogy nem olyan, mint egy 
tipikus állatkert, itt az állatok természe-
tes környezetben, nagy területen élhet-
nek. 
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A park területén található horgász-
tavat is ezzel a szemlélettel alakították 
ki: miközben a családok kipróbálták 
magukat a horgászás terén, körülöt-
tük lelkesen legelt a birkanyáj, gázolt 
a tó vizében a szarvas, és egy kíváncsi 
kacsacsapat is ott totyogott a közel-
ben. 

Az egész hétvége olyan gazdag volt 
élményekben, hogy amikor a gyerekek 
arról beszélgettek, kinek mi tetszett a 
legjobban, szinte mindenki más prog-

ramot emelt ki. Volt, aki a hatalmas 
füves pályán focival vagy röplabdával 
eltöltött időt emlegette, volt, akinek a 
lovaglás volt kedvence, a legkisebbeket 
pedig induláskor is nehéz volt kiszedni 
a trambulinból. 

A felnőttek pedig különösen hálá-
sak voltak vendéglátóiknak a kulináris 
élvezetekért: a házi kakasból készült 
ízletes húslevesért, a szaftos, omlós 
pörköltért vagy a sült húsokért. Nem 
csoda, hogy hazainduláskor néhány 

gyermek száján kiszaladt a mondat: 
„Anya, olyan jó lenne itt lakni!”

Tengernyi élménnyel és tengerivel 
megpakolva térhetett mindenki ha-
za, hálával a szívében Istennek és a 
Tancsa-Greksa családnak ezért a kö-
zösségformáló hétvégéért. Köszönjük 
Isaszeg Város Önkormányzata képvi-
selő-testületének a lehetőséget, hogy 
az EMTE Kör ötvenezer forinttal hozzá 
tudott járulni a családi hétvégéhez. 

Budaházi Boglárka

A római katolikus egyházközség eseményei

Augusztus 15.: Nagyboldogasszony – kötelező ünnep; 
augusz tus 20.: új templomunk búcsúja. A szentmisék idő-
pontját megtalálhatják az Isaszegi Római Katolikus Egyház-
község Facebook-oldalán!

Gyalogos zarándoklat indul Máriabesnyőre, a Nagybol-
dogasszony-búcsúra augusztus 12-én reggel hat órakor a ka-
tolikus templomtól. Visszaérkezés körülbelül délután négy-
kor. 

Hittanostábor Érsekvadkerten
A 29. táborunk volt az idei. Július 2-án reggel kilenc órakor 
indult a busz új kalandok felé. Már az felkeltette sokak érdeklő-
dését, hogy a Kolping-házat jelző tábla alatt „Egyiptom →” fel-
irat fogadta a gyerekeket. Nagyobb volt a meglepetés, amikor 
a tábor bejárata előtt két katona állt, és amikor kinyílt az ajtó, 
maga a fáraó kezdte osztogatni a parancsokat. „Rabszolgák” 
lettek a táborlakók egy pillanat alatt! 
Persze nem kell megijedni, mert 
idén az Egyiptomból való kivonulás, 
a tíz csapás volt a tábor témája. Az 
ifjúsági csapat jóvoltából mindennap 
egy-egy újabb részlet elevenedett 
meg a Bibliából. 

Hétfőn tábornyitás után csapatok 
alakultak, mindenki elfoglalta a szál-
láshelyét. Este a csapatkapitányok 
segítségével a gyerekek megismer-

hették az előzményeket: hogyan került a zsidó nép Egyip-
tomba? Kedden téglát kellett készíteni sárból és szénából. 
Szerdán a tíz csapással ismerkedtek a táborlakók, de a fáraó 
kincsét is meg kellett találni egy nem rövid túra keretében. 
Csütörtökön már a balassagyarmati strandon próbálkozhat-
tak a „vörös-tengeri átkeléssel”. Este mozivá alakult a ház 
előtere, ahonnan nem hiányozhatott a pattogatott kukorica 
és a szívószálas üdítő sem. Pénteken maga Mózes vezette a 
csapatot először a Sínai-hegyhez, majd ledőltek Jerikó falai. 
Azért mindennap volt lehetőség kézműveskedni, társasjáté-
kozni, röplabdázni. Szombaton az akadályversenyen minden 
csapat számot adhatott arról, hogy mennyire figyelt a hét 
folyamán.

Sok munka, előkészület, bevásárlás, szervezés előz meg 
egy ilyen tábort. Minden felnőtt, aki részt vett ezen a héten, 
ingyen, szeretettel tette a dolgát. Hála és köszönet azoknak, 

akik főztek, takarítottak, kézműves-
kedtek, együtt voltak a gyerekekkel 
a táborban, és mindenkinek, aki bár-
milyen módon támogatta ennek a 
hétnek a sikeres lebonyolítását. Ti-
bor atya jóvoltából Jézus is minden-
nap ott volt a táborban, látható alak-
ban a szentostyában a szentmisén. 

Jövőre lesz a harmincadik. Már 
elkezdődött a készülődés!

Szárazné Marika
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Orvosi készenléti ellátás, egészségügyi információk
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját háziorvosuk 
áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 óra között, pénteken 
1130–1800 óra között készenléti szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátásá-
ra, amely az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 28/582-831, 30/831-1887
Kedden dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
Szerdán dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288
Csütörtökön dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., tel.: 28/582-830; 20/928-3987
Pénteki készenléti beosztások augusztusban és szeptemberben
augusztus 3.: dr. Tordai Gábor; augusztus 10.: dr. Mészáros Zsolt; augusztus 
17.: dr. Kürti József; augusztus 24.: dr. Eszlári Egon; augusztus 31.: dr. Tordai 
Gábor; szeptember 7.: dr. Mészáros Zsolt; szeptember 14.: dr. Kürti József; 
szeptember 21.: dr. Eszlári Egon; szeptember 28.: dr. Tordai Gábor
Központi orvosi ügyelet: Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 
70/370-3104. Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig,  
hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában

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

Amerre az  
Isaszegiek  
jártak

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

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

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

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

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

Fotópályázat Isaszegieknek Magyarországról
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A Dózsa György Művelődési Otthon  
és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely programjai

augusztus
6-tól 10-ig  a Csata táncegyüttes kamaszcsoportjának nyári tábora
10–11–12.: Isaszeg 2008–2018: 10 éve város Isaszeg rendez-

vénysorozat
10., péntek:  Vidámpark, vásárosok, büfések
 20.00:  Polgármesteri köszöntő – Hatvani Miklós polgármester 

megnyitja a fesztivált, utána Edda Művek-koncert
 22.00:  Dj. Nieder
11., szombat:  Vidámpark, vásárosok, büfések. Kitelepül a Jókai Mór 

Városi Könyvtár, és bemutatkozik az Isaszegi Értéktár. Hangulatfelelős: 
a délután házigazdája, Csák György (Trambulin Színház).

 14.00:  Basa Pista pórul jár – a Trambulin Színház gólyalábas előadása
 14.00:  Graffitis programok: Graffiti Live bemutató, graffitis közön-

ségfal, óriás festékbombafal, festékbombadarts
 színpadi produkciók: 
 15.30:  Isaszegiek a színpadon – helyi csoportok, iskolák bemutatói
 16.00:  Az Iszkiri zenekar gyerekkoncertje
 17.30:  AB/CD-koncert
 20.00:  Kállay Saunders Band-koncert
 22.00:  Dj. Dominique
 23.00:  Dj. ThomX
12., vasárnap:  Vidámpark, vásárosok, büfések. 50 éves a Csata tánc-

együttes – néptánctalálkozó.
 15.00:  Szabadtéri Játékok: Triola Gyerekvilág – foglalkoztató
 színpadi produkciók: 
 15.00:  Netz produkció – gyerekkoncert
 16.00:  Gyermek-néptánccsoportok műsora
 17.00:  A Csángálló zenekar koncertje
 18.00:  Felnőtt-néptáncegyüttesek műsora.  Kísér a Fix-Stimm ze-

nekar.
 20.00:  Polgármesteri köszöntő – kitüntetés átadása az 50 éves Csa-

ta táncegyüttesnek. A fesztivál zárása.
 20.15:  Táncház a Csángálló zenekarral
 21.00:  Tűzijáték
   A rendezvény támogatói: Isaszeg Város Önkormányzata, Pátria Ta-

karékszövetkezet. A rendezvény főszervezője a Dózsa György Mű-
velődési Otthon. A településünk várossá avatásának 10. évfordulója 
alkalmából rendezett fotókiállítás a rendezvény után egy hónapig 
látogatható lesz az Dózsa György Művelődési Otthonban.

augusztus 20-a délelőtti programok
 Államalapító szent István király ünnepe
 8.30:  Ünnepi szentmise a Szent István római katolikus templom-

ban. A szentmise után kitüntetések átadása, koszorúzások a Szent 
István-szobornál.  Közreműködők: Nemcsics Kinga népdalénekes, az 
Isaszegi Asszonykórus, a Gaudium Carminis kamarakórus. 

25., szombat:  Nyáresti koncert
 16.30:  Szent Márton-templom (Öregtemplom) – Gaudium Car-

minis női kamarakórus. Közreműködők: Kuwana Kazue – oboa (Ja-
pán), Katsumata Mugi – zongora (Japán), Schola Veritas (Szolnok). 

Művészeti vezető: Szabóné Polgár Edit, Gaudium Carminis női kama-
rakórus. Karnagy: Kovács Gézáné Surmann Mária.

31., péntek:  Makovinyi Zoltán fotóművész kiállításának megnyitója

szeptember
8., szombat, 18.00:  Táncház
15., szombat:  Retródiszkó
16., vasárnap:  Ars Sacra Fesztivál
18., kedd, 14.00–18.00:  Véradás 
22., szombat:  Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre – szüreti bál
24., hétfő, 18.00:  Pályaválasztási börze
28., péntek:  Idősek világnapja
29., szombat:  VII. bordalos találkozó – a Rozmaring hagyományőrző 

csoport és a Ta-Me-To csoport fellépése

csoportjaInk fellépéseI
augusztus 3–6.:  A Ta-Me-To csoport fellépése Sopronban
szeptember 15.:  A Ta-Me-To csoport fellépése Szigetmonostoron az 

országos szenior-tánctalálkozón

felhívÁs
retróudvar  A Dózsa György Művelődési Otthon a belső udvarát han-

gulatos, meghitt, szabadtéri közösségi térré kívánja kialakítani, ahol 
rendezvényeket tudunk lebonyolítani, például nyáresti koncerteket. 
Kérjük a lakosság segítségét abban, hogy a feleslegessé vált, retró-
hangulatú bútoraival, használati tárgyainak adományozásával segít-
sen hozzájárulni a szabadtéri rendezvényhelyszín kialakításához.

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

Anyakönyvi hírek
a június 21. és július 20. közötti idôszak eseményeirôl

születések
Kovács Lénárd, Lemák Ágnes, Gábor Marcell, Tóth Gergely, 
Bányai Kira, Jódi Attila, Ágyi András Árpád, Szécsényi Áron, 
Szádvári Jázmin, Kendra Léna Dominika, Puskás Levente, 
Martinkó Aurél

hÁzassÁgkötések
Varga Anna és Demeter Mátyás
Kukoda Henrietta és Dudás Nándor
Kovács Szilvia és Kali Sándor
Decsi Ingrid és Gazdag Tibor
Keresztesi Evelin és Bálint Ádám
Szabó Tímea és Csernák Ádám
Lampert Edina és Almási Jonatán
Matécz Katalin Ilona és Szenczi István József
Széki Hajnalka Boglárka és Gyetvai József Zoltán

50 év egymÁs szeretetében
Szabó Sándor Tibor és Körmöndi 
Edit 1968. június 16-án kötöttek házas-
ságot Isaszegen.

Sok szeretettel köszöntik szüleiket, Sza-
bó Sándort és feleségét, Editet lányaik, 
vejeik és unokáik.

Az örömteli eseményekhez szeretettel 
gratulálunk.

halÁlesetek
Hajdu Istvánné Zentai Erzsébet (77 éves)
Miltényi Géza László (83 éves)
Nagyváradi Tibor (50 éves)
Orosz Tibor István (51 éves) 

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszeg Város Polgármesteri Hivatala

Fontos információk,  
elérhetőségek

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

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

Lakossági felhívás

Tisztelt sírhely-tulajdonosok, hozzátartozók!
Szeretnénk felkérni önöket, hogy a parlagfű-mentesí-
tést az isaszegi temetőben is szíveskedjenek elvégez-
ni, mivel a sírhely feletti rendelkezési jog ugyanolyan 
karbantartási kötelezettséget jelent, mint más egyéb 
ingatlané. Együttműködésüket köszönjük!

Isaszegi Római Katolikus Egyházközség
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