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önkormányzati tájékoztató

21. századi várost építünk
Egy újabb mérföldkő a város életében című írásunkat lásd a 4. oldalon.

– „Isaszeg Bóbita óvodafejlesztési, -építési beruházás” – 109 044 986 Ft 
– „Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Isaszeg városában, 2117 Isaszeg, Hunyadi u. 17.  

(HRSZ: 1218/2.) alatti háziorvosi rendelő átalakítása és bővítése” – 249 073 187 Ft
– „Üzleti infrastruktúra fejlesztése Isaszegen, 1. rész: Mélyépítés – tereprendezés, terület-előkészítés, 

vízellátás biztosítása, szennyvízelvezetés, közlekedési létesítmények építése, csapadékvíz-elvezetés” – 
162 812 801 Ft

– „Üzleti infrastruktúra fejlesztése Isaszegen, 2. rész: Magasépítés –iparterület szolgáltatói épület megva-
lósítása” – 86 059 663 Ft

– „Isaszeg, Bartók Béla utca útépítési és csapadékvíz-elvezetési munkái” – 38 257 268 Ft
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Részletek a képviselő-testület októberi határozataiból

Isaszeg Város Önkormányzata képviselő-testületének október 17-i rendes nyílt ülésén első napirendi pontként Hat-
vani Miklós polgármester beszámolt a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. A továbbiak-
ban részletek közlünk a beszámolóból.

Szeptember 26. A Magyar Önkor-
mányzatok Szövetsége fórumot 
tartott a Dózsa György Művelődé-
si Otthonban. Az a megtiszteltetés 
ért, hogy egy személyben lehettem 
a fórum házigazdája és az ülés le-
vezető elnöke. A fórum fő témája 
az uniós adatvédelmi törvény, va-
lamint a január 1-jétől bevezetett 
ASP-rendszer működése, fenntart-
hatósága volt. A konferencián a pol-
gármesteri hivatal teljes állománya 
megjelent.

Szeptember 29. A helyi általános is-
kolák „Sportolj te is!” felhívással 
vettek részt a városi sportnapon. 
Képviselőtársaimmal a városi sport-
pályán köszöntöttem a tanulókat, 
és a város tizedik évfordulójára 
készült tornazsákokkal ajándékoz-
tuk meg az osztályokat. Ezek után 
a diákok közösen tornáztak, és tel-
jesítették a kitűzött 2018 méteres 
távot. Még ezen a napon a városi 
sportcsarnokban köszöntöttem az 
idősek világnapja alkalmából meg-
hívott isaszegi nyugdíjas-egyesüle-
tek tagjait.

Október 2. A KISÖREG-Közösség 
az Isaszegi Öreghegyért 4000-es 
Egyesület vezetőit fogadtam iro-
dámban.

Október 3. Horváth Istvánnal, az Isa-
szegi Városüzemeltető Szervezet 
igazgatójával Vecsésen megvásá-
roltuk a tanyagondnoki ellátáshoz 
szükséges autót, amely reménye-
ink szerint az Isaszegi Humánszol-
gáltató Központ mindennapi műkö-
dését is megkönnyíti majd. 

Október 6. Délelőtt 9 órakor, a városi 
megemlékezés előtt a Szobor-he-

gyen köszöntöttem a Magyar Hon-
védség aktív katonáit és az MH ifjú 
sportolóit, akik az aradi vértanúk 
tiszteletére rendezett kaszárnyafu-
tás keretében érintették Isaszeget. 
Miután megkoszorúzták a hon-
védszobrot, kolléganőmmel, Sza-
lárdyné Szalma Szilviával feltűztük 
Isaszeg szalagját a kaszárnyafutás 
zászlójára. Délelőtt 10 órakor részt 
vettem a városi megemlékezésen.

Október 9. A megyeházán tárgyaltam 
Váradi Tibor állami és Magyar Géza 
helyi főépítésszel. Tárgyalásunk két 
fő témát érintett: az Isaszegi Dam-
janich János Általános Iskola tekin-
tetében az ebédlő kialakíthatósága 
miatti területi átminősítést, valamint 
azon isaszegi vállalkozók helyzeté-
nek a megoldását, akiknek a mun-
kája, vállalkozása ellehetetlenül a 
vasúti felüljáró megépítése miatt, 
de szeretnék tovább folytatni tevé-
kenységüket.

Október 11. Állampolgársági esküt 
vettem, majd egy nagyon kedves 
és megtisztelő kérésnek eleget téve  
polgármesterként először celebrál-
hattam esküvőt.

A testület a 243/2018. (X. 17.) Kt.-ha-
tározatával tudomásul vette a polgár-
mesteri tájékoztatást, és jóváhagyta a 
megtett intézkedéseket.

A tiltott, közösségellenes 
magatartásokról szóló 5/2015. 
(II. 19.) önkormányzati rendelet 
módosítása
A 2019. január 1-jétől hatályba lépő 
törvényi módosulások miatt a követke-
ző pontokban volt szükség módosítani 
Isaszeg város fent nevezett rendeletét:
–  A törvény meghatározta az önkor-

mányzati rendelet alapján megál-
lapítható közigazgatási bírság felső 
határát, amely természetes szemé-
lyek esetében kétszázezer forint 
(a korábbi legmagasabb összeg 

százötvenezer forint volt), jogi sze-
mélyek, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetek esetén két-
millió forint.

–  A helyszíni bírság legmagasabb 
összege ötvenezer forint, jogi sze-
mélyek, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetek esetén két-
millió forint lehet.

–  Fontos változást jelent, hogy el-
kobzás esetén az elkobzott dolog 
tulajdonjoga – amely korábban az 
önkormányzatot illette – az államra 
száll.

–  További módosítás az elévülés ide-
jének meghosszabbítása (a tudo-
másra jutástól számított – korábbi 
90 nap helyett – 6 hónap eltelté-
vel nem alkalmazható közigazgatási 
szankció a jogsértés elkövetőjével 
szemben), valamint nyilvántartás 
vezetése. A közigazgatási szankciót 
alkalmazó hatóság a közigazgatási 
szankciók nyilvántartásába (további-
akban: Nyilvántartás) az adott eljárás 
során az ügyfélre és az eljáró ható-
ságra vonatkozó adatokat, a szank-
ció típusát nyilvántartja. A  hatóság 
a bejegyzés időpontjától számított 
három év elteltéig kezeli ezeket az 
adatokat. A Nyilvántartással össze-
függő adatfeldolgozói feladatokat a 
kormány által kijelölt szerv látja el.

A Zöld Híd B.I.G.G. 
Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. beszámolója elmúlt évi 
tevékenységéről
Bár a települési szilárd hulladékkal kap-
csolatos helyi közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelet nem írja elő a 
közszolgáltató számára az önkormány-
zat képviselő-testületének részére nyúj-
tandó, a hulladékbegyűjtés és -szállítás 
tapasztalatairól szóló tájékoztatási kö-
telezettséget, ennek ellenére a Zöld 
Híd Kft. beszámolt az elmúlt év helyi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás-
ról. A kft. képviselője az ülésen tájékoz-
tatta a képviselő-testületet a jelenlegi 
hulladékszállítás problémáiról, jelezte 
a hulladékszállító autók meghibásodá-
sa miatti szolgáltatások kimaradását a 
zöldhulladék elszállításának tekinteté-

ben. Reményét fejezte ki, hogy ezen 
problémák hamarosan megoldódnak. 
Tájékoztatása alapján kilenc új, a zöld-
hulladék elszállítására alkalmas autó áll 
munkába november elejétől, de addig 
is a kft. a háztartási hulladék elszállítá-
sát tartja elsősorban szem előtt. A kép-
viselő-testület a 244/2018. (X. 17.) Kt. 
határozatával elfogadta a beszámolót.

Lázár Ferenc az Isaszegi 
Települési Értéktár Bizottság tagja
A képviselő-testület a 248/2018. 
(X. 17.) határozatával támogatta Lázár 
Ferenc felvételét az isaszegi értéktárbi-
zottság tagjai közé. Az új tag felvételére 
azért volt szükség, mert a bizottság két 
tagjának lemondása miatt a bizottság 
létszáma öt főre csökkent.

A polgármesteri hivatal  
hatósági és egyéb 
tevékenységéről szóló 
beszámolója a 2016. október 
1. és 2017. szeptember 30. 
közötti időszakban végzett 
tevékenységéről
Az Isaszeg Város Önkormányzatának 
szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló önkormányzati rendelet alapján 
a jegyző évente legalább egy alkalom-
mal tájékoztatja a hivatal munkájáról a 
képviselő-testületet. Ezen beszámolót 
a hivatal szervezeti egységei – pol-

gármesteri kabinet, gazdasági osztály, 
igazgatási osztály, műszaki és rendé-
szeti osztály – rendre elkészítették. 
A beszámolóból kitűnik, hogy a hivatal 
változatlanul mértéktartó létszámmal 
látja el a település méretéből adódó 
nagyszámú, összetett, folyamatos vál-
tozásokkal teli feladatait. A határidők 
betartása, a megfelelő színvonalú, 
szakszerű munkavégzés köszönhető a 
hivatali munkatársak feladatok iránti el-
kötelezettségének, és nagymértékben 
függ a szükséges munkaszervezési in-
tézkedések időben való megtételéről.

2017. január 1-jétől Isaszeg Város 
Önkormányzatának csatlakoznia kellett 
az önkormányzati ASP-rendszerhez, 
pontosabban az adó- és gazdálkodási 
szakrendszereihez, s ennek keretében 
a hivatal adóirodájának munkatársai 
adatmigrálási feladatokat láttak el. Az 
ASP-re való átállás miatt a hivatal állo-
mánya folyamatosan vett részt tovább-
képzéseken. 2018. január 1-jétől az 
adó-, gazdálkodási, ingatlanvagyon-, 
kataszter-, ipar- és kereskedelmi, irat-
kezelő, portál-, hagyatéki szakrendsze-
rekben érintett valamennyi szervezeti 
egység az ASP keretein belül látja el a 
feladatát.

A képviselő-testület a 251/2018. 
(X. 17.) határozatával elfogadta a pol-
gármesteri hivatal beszámolóját.

Szerkesztőség

Közmeghallgatás

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete november 26-án, hétfőn 
16 órai kezdettel a Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Ki-
állítóhely (Isaszeg, Dózsa György u. 2.) nagytermében közmeghallgatást tart, 
amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi 
közügyeket érintő kérdéseket tehetnek fel, és javaslattal élhetnek.
A közmeghallgatás témái:
–  az elmúlt időszak eredményeinek bemutatása – előadó: polgármester;
–  beszámoló a bizottságok elmúlt időszakban végzett munkájáról – előadók: 

bizottsági elnökök;
–  a „Virágos tiszta Isaszegért” elismerő címek adományozása;
–  közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok.
A közmeghallgatáson elhangzó közérdekű kérdéseket és az azokra adott vá-
laszokat az Önkormányzati Tájékoztató december havi számában publikáljuk.

Az önkormányzat minden kedves érdeklődőt vár a közmeghallgatás hely-
színén.

Polgármesteri hivatal
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Egy újabb mérföldkő a város életében

A közbeszerzésen nyert vállalkozók Isaszeg Város Polgármesteri 
Hivatalának nagytermében október 17-én ünnepélyes keretek 
között aláírták az elmúlt időszakban megnyert egészségügyi 
és köznevelési, valamint az ipari parkot érintő nyertes pályá-
zatokhoz kapcsolódó kivitelezési szerződéseket. Hatvani Miklós 
polgármester köszöntőjéből idézve: „Egy régen várt pillanathoz 
értünk a város életében. A sok évvel ezelőtt elkezdődött munka 
a mai napon az aláírások formájában testet öltött. Már sokszor 
mondtam, és most újra kihangsúlyozom: 21. századi várost épí-
tünk.” Beszédében a polgármester megköszönte mindenkinek 
a munkáját, akik a pályázatok körüli tevékenységekben segítet-
ték a várost. Hatvani Miklós azon meggyőződésének is hangot 
adott, hogy a projektek befejezése után Isaszeg mindennapjai 
az itt élők számára könnyebbek lesznek.
•	 „Isaszeg	 Bóbita	 óvodafejlesztési,	 -építési	 beruházás”.	

109 044 986 Ft. Burián Gyula ev.
•	 „Egészségügyi	alapellátás	komplex	fejlesztése	Isaszeg	városában,	2117	Isaszeg,	Hunyadi	u.	17.	(HRSZ:	1218/2.)	alatti	

háziorvosi rendelő átalakítása és bővítése”. 249 073 187 Ft. „Info-Szolg” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
•	 „Üzleti	infrastruktúra	fejlesztése	Isaszegen,	1.	rész:	Mélyépítés	–	tereprendezés,	terület-előkészítés,	vízellátás	biztosítása,	

szennyvízelvezetés, közlekedési létesítmények építése, csapadékvíz-elvezetés”. 162 812 801 Ft. DAKÖV Dabas és Környé-
ke Vízügyi Kft.

•	 „Üzleti	 infrastruktúra	 fejlesztése	 Isaszegen,	 2.	 rész:	 Magasépítés	 –	 iparterület	 szolgáltatói	 épület	 megvalósítása”.	 
86 059 663 Ft. „Info-Szolg” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

•	 „Isaszeg,	Bartók	Béla	utca	útépítési	és	csapadékvíz-elvezetési	munkái”.	38	257	268	Ft.	Scorpio-Trans	Kft.

Megkezdődnek a Bóbita Óvoda 
felújítási munkálatai

Az új Széchenyi-terv Környezet és energia operatív programjának támoga-
tási rendszeréhez benyújtott pályázatán Isaszeg Város Önkormányzata az 
Isaszegi Bóbita Óvoda fejlesztésére a PM_OVODAFEJLESZTES_2017/51. 
számú pályázat keretében 147 547 409 Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyert. A beruházás teljes összege 155 313 063 Ft, amelyből az önkormány-
zat önrésze 7 765 654 Ft.

A tervezett beruházás a következő energiahatékonyság-növelő tevékeny-
ségeket foglalja magában: teljes belső épületgépészeti felújítás, tetőhéja-
zat-csere, belső padlóburkolatok cseréje, tornaszoba kialakítása, új vizesblokk 
kialakítása, kerti játszóeszközök beszerzése.

Az épületfelújítás munkálatai november 5-én kezdődnek, a felújítás ide-
je alatt az intézményt átmenetileg a Klapka György Általános Iskola és AMI  
Aulich utcai intézményébe (2117 Isaszeg, Aulich u. 85.) költöztetjük át, 
amelyet megfelelően átalakítottunk a gyerekek számára. 

A felújítás időszaka alatt folyamatosan tájékoztatjuk önöket a helyben 
szokásos módon – önkormányzati tájékoztatónkban –, Isaszeg város hivata-
los weboldalán, valamint az érintett gyermekek szüleit az intézményvezetőn 
keresztül a munkálatokról és a befejezés időpontjáról.

Igyekszünk zökkenő- és problémamentessé tenni a gyermekek napi éle-
tét, és ebben kérjük a támogatásukat és türelmüket, remélve, hogy az el-
végzett fejlesztések mindenki megelégedésére szolgálnak majd. 

Isaszeg Város Önkormányzata

Kaszárnyafutás 
az aradi vértanúk 
tiszteletére
Az aradi vértanúk tiszteletére a Magyar 
Honvédség által megrendezett kaszár-
nyafutáson részt vevő MH aktív katonái, 
valamint a Honvéd Sportegyesületek 
tagjai október 6-án megkoszorúzták az 
isaszegi 1848–49-es honvédszobrot. 
A futókat Hatvani Miklós polgármes-
ter köszöntötte a Szobor-hegyen, és a 
polgármesteri hivatal munkatársával, 
Szalárdyné Szalma Szilviával a futás 
emlékére állított zászlóra feltűzték tele-
pülésünk emlékszalagját.

Szerkesztőség

Startra készen a Hunyadi 
utcai rendelő átalakítása

A Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati 
tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intéz-
mények fejlesztésének támogatása Pest megyében 
című pályázatán Isaszeg Város Önkormányzata a Hu-
nyadi utcai háziorvosi rendelő átalakítására és bővíté-
sére a PM_EUALAPELLATAS_2017/42. számú pályá-
zat keretében 190 000 500 Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyert. 

Október 29-én megtörtént a munkaterület átadá-
sa a Hunyadi utca 17. szám alatt. Az épület felújítási 
munkálatai előreláthatólag november közepén kez-
dődnek. Az építkezés ideje alatt az intézményt átme-
netileg a Rákóczi utca 12. szám alatt található gyer-
mekorvosi rendelőbe költöztetjük át, amely eredeti 
funkciójából adódóan nem igényel átalakítási munká-
latokat. Az átköltözés pontos idejéről, a rendelési idők 
kialakításáról időben értesítjük a lakosságot a jelenleg 
még működő rendelőben kitett tájékoztatón, valamint 
Isaszeg város hivatalos honlapján és Facebook-elér-
hetőségein.

A felújítás időszaka alatt folyamatosan tájékoz-
tatjuk önöket a helyben szokásos módon az építési 
munkálatokról és a befejezés időpontjáról. Igyekszünk 
zökkenő- és problémamentessé tenni a rendelő át-
költöztetését, a lakosság ellátását, és ebben kérjük a 
támogatásukat és a türelmüket, remélve, hogy az el-
végzett fejlesztések mindenki megelégedésére szol-
gálnak majd.

Isaszeg Város Önkormányzata

Tájékoztatás hulladékszállítás felfüggesztéséről

A Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. 2018. október 26-án kelt levelé-
ben tájékoztatta Isaszeg város polgármesterét és jegyzőjét, 
Hatvani Miklós urat és Tóthné Pervai Katalin asszonyt, hogy 
2018. október 29-től határozatlan ideig településünkön 

szünetelteti a hulladék elszállítását. A tájékoztatást követő-
en polgármester úr felvette a kapcsolatot a Pest Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójával, Branyiczky Márk 
tűzoltó ezredes úrral a városunkból való hulladékelszállítással 
kapcsolatban. A következőkben közöljük a Zöld Híd Régió 
Kft. levelét:

Tisztelt	Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk október 29-től (hét-
fő) a hulladékszállítást a működtetés pénzügyi feltételeinek 
hiánya miatt határozatlan időre felfüggeszti.

Az Önök érdekeit szem előtt tartva a helyzet megoldá-
sán dolgozunk. Azonnali célunk az újraindításhoz szükséges 
fedezet biztosítása. Ez ügyben korábban tárgyalásokat kez-
deményeztünk a finanszírozásért felelős Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-vel. Pénzügyi 
teljesítés esetén a szolgáltatásainkat azonnal indítjuk. Hosszú 
távú célként pedig a kiszámítható, biztonságos és fenntartha-
tó hulladékszállítás anyagi feltételeinek megteremtéséért tár-
gyalunk, harcolunk. A fentiek teljesítése érdekében az Önök 
számára	legjobb	megoldásokat	választva,	maximális	körülte-
kintéssel fogunk eljárni.

Az átmeneti időszakban a keletkezett hulladékkal kapcso-
latban kérjük, az alábbiak szerint szíveskedjenek eljárni:

Meddig tart a leállás? 
Hosszabb leállás esetén a katasztrófavédelem köteles gon-
doskodni	a	hulladék	elszállításáról,	ezért	egy,	maximum	két	
szállítás kimaradására lehet számítani.
Mi legyen az ott maradt hulladékkal? 
Kérjük, hogy a felhalmozódó hulladékot biztonságos módon, 
az edény méretének megfelelő, a későbbi elszállíthatóság 
érdekében lezárt zsákokban, lehetőleg saját területen tárol-
ják, Társasházak esetén javasoljuk, hogy a közös képviselő 
vagy a gondnok segítségével jelöljék ki az átmenetileg fel-
halmozódó, zsákokban gyűjtött hulladékok ideiglenes tároló 
helyét.

Van-e lehetőség arra, hogy az ügyfél maga gondos-
kodjon a beszállításról? 
A leállás nemcsak a szállítást, hanem a hulladéktárolást és 
-feldolgozást is érinti, ezért a leállási időszakban beszállítást 
sajnos nem áll módunkban fogadni. A leállás ideje alatt va-
lamennyi központunk, telephelyünk és hulladékudvarunk 
zárva tart.
Ha kimarad a gyűjtés, jóváírásra kerül a szolgáltatási 
díj is? 
Mivel a keletkező hulladék egy későbbi időpontban elszállí-
tásra kerül, így a szolgáltatási díj nem változik.

Bízunk benne, hogy a hulladékszállítás elmaradásából fa-
kadó problémák hamarosan megnyugtató módon rende-
ződnek, addig szíves türelmüket és együttműködésüket 
kérjük.

Zöld Híd B.I.G.G. NKft.
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Tájékoztatás az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak 
engedélyeztetéséről

Az Országgyűlés 2017-ben módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), 
amely idén január 1-jén lépett hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése 
alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt 
biztosító vízi létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az 
engedély megadásának feltételei fennállnak.

Milyen engedélyt ad ki a jegyző? 
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és 
megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Vízjogi léte-
sítési engedély nélkül megépített vagy attól eltérően meg-
valósított vízi létesítmény esetén a vízügyi hatóságtól fenn-
maradási engedélyt kell kérni. Tekintettel arra, hogy a Vgtv. 
nem tesz különbséget a vízkivételt biztosító kutak között, így 
ezek utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a he-
lyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, il-
letve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi 
és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok között. 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 
72/1996. (V. 22.) kormányrendelet alapján a jegyző enge-
délye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, 
fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő 
feltételeket együttesen teljesíti:
–  a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, valamint a város 

által lehatárolt ivóvízbázis-védő területeket;
–  500 köbméter/év vízigénybevétel alatti; 
–  a kút épülettel rendelkező ingatlanon van;
–  magánszemély a kérelmező; 
–  a kút házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégíté-

sét szolgálja;
–  a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, 
akkor nem a jegyző, hanem a területileg illetékes katasztrófa-
védelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási 
engedélyezési eljárása. Ebben az esetben a fennmaradási-
engedély-kérelmet nem a város jegyzőjéhez kell benyújtani, 
hanem a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-
helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályhoz 
(1081 Budapest, Dologház utca 1. Postacím: 1443 Buda-
pest, Pf.: 154).

A vízjogi fennmaradási engedélyezés menete
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyúj-
tása előtt tervdokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedé-
lyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 
41/2017. (XII. 29.) BM-rendelet (továbbiakban: BM-rende-
let) szerint. Fontos, hogy a felszín alatti vízkészletekbe való 
beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 
101/2007. (XII. 23.) KvVM-rendelet szerint a tervdokumen-
tációt csak olyan tervező készítheti, aki a Magyar Mérnöki 
Kamara erre följogosító szakterületi tervezői jogosultságával 
rendelkezik. A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti ké-
relemnek tartalmaznia kell a BM-rendelet által előírt adato-
kat, tehát: a tervdokumentációt, a tervező mérnöki jogosult-
ságát igazoló igazolásokat és a kérelmet.

A fennmaradási engedélyezési eljárás során szakértőként 
minden esetben be kell vonni a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságot annak megállapítására, hogy a kút nem veszé-
lyeztet karszt- vagy rétegvízkészletet. A jegyző csak a szakha-
tósági hozzájárulás, valamint a szakértői vélemény esetén 
adhat ki fennmaradási engedélyt.

Milyen kútra kell fennmaradási engedélyt kérni? 
Minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt 
kell kérni, amelyet engedély nélkül létesítettek. Fontos, hogy 
a fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti 
mind az ásott, mind a fúrt kutakra.

Van-e különbség a locsolási céllal létesült és az ivó-
vízigény kielégítése céljából létesült kutak fennma-
radási engedélyeztetési eljárását illetően? 
A szakhatóságot csak akkor kell bevonni, ha a kút ivóvíz-
igény kielégítésére szolgál. Vagyis amennyiben az ingatla-
non van vezetékes ivóvíz, és a kút például csak locsolásra 
vagy állatitatásra szolgál, és nem gazdasági célból használ-
ják, akkor nem kell a Népegészségügyi Főosztályt szakha-
tóságként bevonni. A szakhatóság az eljárása során a ké-
relmezőt akkreditált laboratóriumi vízmintavételre kötelezi, 
és megfelelő vízminőség esetén adja meg a szakhatósági 
hozzájárulást.

A vízgazdálkodási bírság 
A Vgtv. 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási 
bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. módo-
sítása előtt létesítettek kutat. Azonban aki 2018. december 
31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül 
fúrt kútra, annak 2019. január 1-jétől vízgazdálkodási bírsá-
got kell fizetnie. A bírság az engedély nélkül létrehozott épít-
mény értékének 80 százalékáig, engedély nélküli vízi munka 
vagy vízhasználat esetén egymillió forintig terjedhet. A ter-
mészetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhat-
ja meg a háromszázezer forintot.

A fentiekből is látható, hogy a jogalkotó a kutak engedé-
lyeztetési eljárását tette díjmentessé.

Milyen költsége van az eljárásnak? 
Az 1990. évi XCII. törvény (illetéktörvény) XIII. bekezdésé-
nek 1. pontja szerint az alapeljárás illetéke. Ha jogszabály a 
kérelemre induló környezet- és természetvédelmi, valamint 
vízügyi közigazgatási hatósági eljárásokra nem állapít meg 
igazgatási szolgáltatási díjat, az alapeljárás illetéke ötezer fo-
rint. A tájékoztató megírásának időpontjában, 2018. október 
16-án a fenti eljárásrend szerint és határidőben kell a kutakat 
bejelenteni. Amennyiben a jogi szabályozásban változás tör-
ténik, arról tájékoztatjuk a lakosságot. 

Polgármesteri hivatal

Lakbérfelmérés 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tájékoztatása alapján 
értesítjük a lakosságot, hogy Isaszegen október 12. és de-
cember 6. között a KSH munkatársai hajtják végre a lakás-
piac jellemzőinek feltárására irányuló, Lakbérfelmérés című 
adatfelvételt, amelynek célja, hogy a KSH felmérje a bérelt 
magánlakásban élők lakáskörülményeit. 

A Magyarországon felkeresendő tizenötezer cím kije-
lölését statisztikai módszerrel, véletlenszerű kiválasztással 
hajtották végre. A kérdezők október 12. és november 30. 
között személyesen veszik fel a kapcsolatot a kijelölt cí-
men élő adatszolgáltatókkal. Amennyiben az ott lakók piaci 
magánbérlőként élnek a címen, akkor kétféle módon vála-
szolhatják meg a kérdőívet: személyes interjú keretében, a 
kérdezőnek válaszolva, illetve önállóan, az interneten elér-
hető elektronikus kérdőív kitöltésével. (A kérdőív a Ksh.hu/
lakberfelmeres oldalon érhető el, a belépéshez szükséges 
jelszót a kérdező adja át a címen élőknek.) 

A kérdőívet kitöltők és a nyereménysorsolásra jelentke-
zők között decemberben tableteket és egyéb értékes aján-
dékokat sorsolnak ki. 

Az adatszolgáltatás önkéntes és név nélküli. Az ada-
tokat bizalmasan kezeli a KSH, kizárólag statisztikai célra, 
összesítve közli, azokat más szervek, személyek részére 
nem adja ki, a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. 
törvény, valamint az Európai Unió 2016/679 sz. általános 

adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően.  Az adat-
gyűjtést végrehajtó kérdezők fényképes igazolvánnyal ren-
delkeznek. 

A lakosság számára a KSH munkatársai hétfőtől csütör-
tökig 8.00 és 16.30, pénteken 8.00 és 14.00 óra között 
a 80/200-766-os ingyenes zöldszámon adnak további 
felvilágosítást, valamint a lakinfo@ksh.hu e-mail-címen is 
feltehetik kérdéseiket. Az adatfelvétellel kapcsolatosan a 
Ksh.hu\lakberfelmeres internetes oldal nyújt bővebb tá-
jékoztatást.

Polgármesteri hivatal
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Fogyasztóvédelem

Mire figyeljünk használtautó-vásárláskor?

Fogyasztás, karcolás, tulajdonos személye. A Budapesti Békéltető Testület nemrég megfogalmazta, hogy mire kell 
figyelni, ha próbaútra viszünk egy használt autót. Összefoglaltuk a tudnivalókat.

A fogyasztás. Fontos szempont lehet 
például az üzemanyag-fogyasztás, de 
nem biztos, hogy egy kis autó meg-
felel a hétvégi vidéki családi kirándu-
lásokhoz. Hosszabb utazások esetén 
a vezető és az utasok kényelme is 
szempont lehet. Jelszó a praktikum: 
legyen kényelmes, de ne költsük 
minden pénzünket üzemanyagra.

Alkatrészek. Ha később javításra van 
szükség, az új alkatrészek ára akár 
elérheti a használt autó teljes ösz-
szegét is. Lehet viszonylag olcsón 
kapni idősebb korú kocsit, de a javí-
táshoz szükséges új alkatrészek nem 
a jármű árához, hanem annak újkori 
értékéhez igazodnak. Így egy-egy je-
lentősebb alkatrész meghibásodása 
és cseréje akár az olcsón beszer-
zett gépkocsi árának jelentős részét 
is kiteheti. Frissen mosott motornál 
érdemes figyelni az esetleges olaj-
iszap-lerakódásra és olajfolyásra a 
vásárlás előtt. Ha ilyet látnak a fo-
gyasztók, akár arra is számíthatnak, 
hogy komolyabb javításra lesz szük-
ség. Nem szabad elhanyagolni a jár-
mű alsó részének átvizsgálását sem. 
Ha másként nem, akár egy zseblám-
pa és egy tükör segítségével is meg-
győződhetnek a kipufogórendszer 

állapotáról, illetve az esetleges más 
hiányosságokról.

Papírok. Miután megvan a kiszemelt 
autó, nézzünk utána az interneten, 
van-e az adott szériának valamilyen 
típushibája. Ilyenkor jól jön egy isme-
rős szakember, de különböző webol-
dalakon is hozzá lehet jutni informáci-
ókhoz. Nézzenek utána a fogyasztók 
már előzetesen is a kiszemelt jár-
műnek a Belügyminisztérium gépjár-
műadat-lekérdező nyilvántartásában. 
Itt csekély szolgáltatási díj ellenében a 
rendszám alapján megtudják az adott 
autó hatóságilag nyilvántartott adatait. 
Soha ne hagyja el a fogyasztó a vásár-
lás helyszínét írásba foglalt és az el-
adó által is aláírt szerződés nélkül. Ab-
ból legalább két példányt kell kapnia. 
Az autó esetleges hibái miatt a papír 
szerinti tulajdonossal szemben lehet 
később fogyasztóvédelmi igényeket 
érvényesíteni. A testület tanácsa, hogy 
soha ne írjanak alá előre a fogyasztók 
biankó adásvételi szerződést, amely-
ben az eladó adatai és aláírása még 
üresen szerepelnek. A gépkocsi álla-
potának megfelelő dokumentálása 
ugyanakkor az eladó érdeke is, mert 
így elkerülhetők a viták egy esetleges 
jármű-meghibásodást követően. 

Szemrevételezés. Fontos a tartozé-
kok meglétének ellenőrzése, így külö-
nösen a gépkocsi két eredeti kulcsá-
nak megléte. Hiánya esetén zárcsere 
szükségessége merülhet fel, amely 
akár több tíz- vagy százezres nagy-
ságrendű összegre is rúghat. Az autó 
szemrevételezését alaposan, lehető-
leg jó látási viszonyok között végez-
zék el. A fényezést elemről elemre 
haladva, gondosan, több szögből ve-
gyük szemügyre, hogy az apróbb hor-
padásokat, karcokat, korrózióra utaló 
jeleket felismerhessük. Újrafényezés-
re és korábbi balesetre, javításra utal-
hat, ha az adott elem árnyalata vagy 
fényessége a többi, hasonló színűtől 
eltér. Ebben az esetben a jármű elő-
életére vonatkozóan a sérülésmen-
tes állítást kezeljük kellő fenntartással. 
A szervezet tanácsa, hogy a próbaút 
során a fogyasztók figyeljenek a rend-
ellenességekre, szokatlan zajokra. Le-
hetőség szerint még az adásvételi 
szerződés megkötése előtt vizsgáltas-
sák át a gépkocsit szakszervizben, az 
eredményről kérjenek dokumentáci-
ót. Ez annak fontos igazán, aki nem 
rendelkezik a kellő szakértelemmel, 
mert így a látottakon kívül a gépjármű 
egyéb hibáira is fény derülhet. 
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Nyár és ősz a Bázis Sport Club labdarúgó-szakosztályában

Megkezdődtek az őszi erősíté-
sek, tréningek a Bázis SC után-
pótlás-labdarúgócsapatainál. Már 
augusztus végén egy összetartó 
edzésen vettek részt a játékosok, 
és szeptember elején fejest ugrot-
tak a Bozsik-fesztiválok és -tornák 
meccseibe.

Idén első alkalommal az 
U14-es csapatunk benevezett a 
megyei másodosztályú bajnok-
ságba, és már a kezdőmérkőzé-
sen győzelmet arattak. De a nyá-
ron sem maradtak a gyerekek foci 
nélkül. Július első hetében sport-
klubunk szervezésében egyhetes 
Tisza-tavi edzőtáborban vettek részt az 
ifjú focisták Sarudon. A napi két edzés 
mellett maradt idő és energia az aktív 
pihenésre is. Vízi kalandpark, kenutúra, 
strandolás, csoportos játékok, kirándu-
lás és egyéb szórakoztató programok 
töltötték ki ezt az öt napot a labdarúgó-
edzések mellett. A gyerekek, az edzők, 

a kísérők és a felszerelések igényes 
oda- és visszaszállítását is sikerült egy 
hatvanfős bérelt busszal megoldanunk.

A negyvenöt résztvevő nagyon jól 
érezhette magát, mert már a haza-
úton a következő tábort tervezgették, 
és a részvételükről biztosították az 
edzőinket.

Köszönjük nektek, gyerekek, edzők, 
segítők, hogy ott voltatok, és hogy ilyen 
jól sikerült a Bázis labdarúgó-edzőtá-
bora! 

Önkormányzatunk a pályázati ke-
retből hetvenezer forinttal támogatta 
programunkat. Köszönjük!

Nagy Csaba, Bázis SC

Büszkeségünk: Bognár Inez

Inez, a Klapka György Általános Iskola tanulója törékeny kis-
lány, de hatalmas az akaratereje és a küzdeni tudása. Évek 
óta az UTE dzsúdószakosztályának tagja. Kupák, érmek bi-
zonyítják töretlen lelkesedését, felkészültségét, céltudatos-
ságát. Beválasztották a magyar serdülő válogatott csapatba, 
és részt vesz ifjúsági versenyeken is. A Varsóban rendezett 
nemzetközi Judo Open versenyen aranyérem szerzésével 
igazolta, hogy valóban a legjobbak között a helye. Büszkék 
vagyunk rá, és további sikereket kívánunk neki. 

Klapka György Általános Iskola nevelőtestülete,  
diákjai, Sindely Julianna osztályfőnök

Huszonnegyedik alkalommal rendezték meg szeptember 29-én, 
vasárnap Gödöllőn a minimaratont. Már hagyomány a Klapka-is-
kolában, hogy minden évben részt veszünk a rendezvényen, ahol 
diákjaink egy és két kilométert futnak más iskolák és sportiskolák 
diákjaival együtt.

Az idei verseny különösen kiemelkedett az eddigi megméret-
tetések közül, hiszen tanulóink nagyon szép helyezéseket értek el. 
Pellegrini Liliána 4. b osztályos diákunk a dobogó harmadik fokára 
állhatott fel. Hanula Eszter (8. a) ötödikként vehetett át ajándék-
csomagot. Számos növendékünk az első tíz között ért célba, de a 
többiek is igen szépen teljesítettek. Az iskolák közötti versenyben 
a tavalyihoz hasonlóan második helyezést értünk el huszonkilenc 
százalékos részvételi arányunkkal, amely nyolcvan tanulót jelentett.

Köszönöm a gyerekeknek, a szülőknek és kollégáimnak, hogy 
a hétvégéjüket feláldozva segítettek elérni ezt a szép eredményt. 
A hatvanezer forintos ajándékutalványból a testnevelésórákat szí-
nesítő tornaszereket vásárolunk.

Schleerné Nagy Gyöngyvér testnevelő tanár

Sportolj te is!

Az isaszegi diákok „Sportolj te is!” jeligével meghirdetett 
futással ünnepelték meg várossá válásunk tizedik évfor-
dulóját és a magyar diáksport napját szeptember 28-án. 
Településünk alsó és felső tagozatos tanulói 2018 mé-
tert futottak ezen a napon.

A futást megelőzően a sportpályán Hatvani Miklós 
polgármester úr köszöntötte a gyerekeket, és rövid be-
szédében kiemelte a sport, az egészséges életmódra 
törekvés fontosságát, majd az esemény résztvevői 
„10 éve város Isaszeg” feliratú tornazsákot vehettek át 
polgármester úrtól és a jelen lévő képviselőktől.

Szerkesztőség

Kell egy álom!

Idén sem unatkoztak a Mozdulj Velünk Egyesület tagjai, hi-
szen nemcsak elterveztük, de – Hatvani Miklós polgármes-
ternek, Isaszeg Város Önkormányzatának, Horváth Istvánnak 
és a városüzemeltetés dolgozóinak a segítségével és jó szán-
dékú segítők közreműködésével – létre is hoztuk a kör alakú 
„mezítlábas lépegetőparkot”.

Horváth István, Hajdú Marcsi, Ozsváth Melinda és Juhász 
János előzetes tervei alapján indult el az ötletelés, amelynek 
alapján pályázatot nyújtottunk be a Molhoz. Bár a pályázaton 
nem nyertünk, kedvünket nem veszítve az Isaszegi Polgárőr 
Egyesület, valamint az Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
tagjaival közösen lapátot ragadva megvalósítottuk az álmun-
kat. Négy együtt töltött estén mértünk, osztottunk-szoroz-
tunk, és megcsináltuk, amit elterveztünk.

Nyárbúcsúztató limonádépartink sok meglepetéssel fo-
gadta az odalátogatókat. A téren létrehozott „mezítlábas lé-
pegetőparkban” az újonnan kialakított játszótér elemeivel 
nem csak a 2–14 éves korosztályt örvendeztettük meg. Ho-
mokozó, körforgó, kis torony – mászófallal és csúszdával –, 
valamint mérleghinta létesítésére került sor. A parkot az át-
adáskor dr. Csiba Tibor kerületi esperes plébános szentelte 
meg. Helyi civilszervezetek és magánszemélyek fák és cser-
jék örökbefogadásával és ültetésével járultak hozzá a Liget 
tér parkosításához.

Felejthetetlenné tették délutánunkat a Ta-Me-To tánccso-
port tagjai, Gerendás Hajniék zumbabemutatója, Szőllősi An-
na táncelőadása és az 502-es Légió tagjai. A parti hangulata 
az Alma zenekar nagy sikerű koncertjével kicsiknek, nagyok-
nak egyaránt emlékezetes marad.

Mészáros Gusztávné,  
a Mozdulj Velünk Egyesület elnöke

RÖPLABDÁZZ VELÜNK 
INGYEN ISASZEGEN!

Edzések a Városi Sportcsarnokban,
2117 Isaszeg, Madách Imre utca 17. 

A 2018. évi ingyenes edzések időpontja:
hétfő éS SZERDA, 16.15–17.15

Szakosztályunk Papizsanszka Natalija tizenegysze-
res magyar bajnok, tízszeres kupa- és háromszoros 

Interliga-győztes szakmai irányításával működik. 
Két edzővel várjuk a 6–15 éves fiúk és lányok je-

lentkezését, akik kedvet éreznek arra, hogy jó kö-
zösségben tanulják meg a terem- és strandröplabda 

alapjait. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Jelentkezni lehet huszti Gittánál, a Justitia SC szak-
osztályvezetőjénél a 70/947-4765-ös telefonszámon, 

illetve személyesen az edzőknél.

A 15 évesnél idősebb gyerekeket a XVII. kerületben,  
a Békési György Postaforgalmi Szakközépiskolában várjuk nagy 

szeretettel hétfőn és szerdán 18.00-tól 19.00 óráig.  
Cím: 1173 Budapest, Széchenyi utca 9. (Bejárat a Gyökér utcából.)

Isaszegi sikerek a gödöllői minimaratonon
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Sérülése után készül a visszatérésre az FTC labdarúgója, Lovrencsics Balázs

Azok az isaszegi kispályás tornák…

Nosztalgiával gondol az isaszegi kispályás tornákra Lovrencsics Balázs, az NB I-es Ferencváros bajnoki ezüstérmes 
labdarúgója. A huszonhét éves támadó Gödöllőn nőtt fel, Isaszeghez barátai révén kötődik. Jelenleg sérülése után 
próbálja visszaszerezni topformáját, amiben a Fradi új vezetőedzője, az ukrán Szerhij Rebrov edzései segítenek neki.

– Isaszegen beszélgetünk, ahová első szóra kilátogatott 
a meghívásunk után. Szereti a várost?

– Bár Szolnokon születtem, még óvodás voltam, amikor 
Gödöllőre költözött a család. Tizenkét évig éltünk ott, szóval 
a gyermekkorom a környékhez köt. Isaszegen sok barátom 
van, rendszeresen jártam ide focizni régebben tesómmal a 
kispályás tornákra, de utána is sokszor előfordult, hogy ked-
denként és csütörtökönként vagy az iskola termében, vagy a 
műfüvesen játszottunk a haverokkal. Azóta a család átköltö-
zött Valkóra, jelenleg ott élnek, de például az isaszegi Zólyo-
mi családhoz szintén baráti kapcsolat fűz minket.

– Önt a sport immár a fővároshoz köti, a második 
szezonját kezdte a huszonkilencszeres bajnok Ferenc-
városban. Ebben az évadban viszont még nem léphetett 
pályára. Hogy van a sérülése után?

– Köszönöm, egyre jobban. Még a nyári pihenő után, az 
első edzésen, egy kitámasztásnál szakadt le a porcgyűrű a 
jobb térdemben, ezt egyébként korábban már kétszer mű-
tötték. Bár próbáltunk más megoldást keresni, végül harmad-
jára is meg kellett operálni, de szerencsére ez jól sikerült, a 
rehabilitáció után nemrég térhettem vissza a csapattal közös 
edzésekhez. Jól jött a válogatott meccsei miatt beiktatott baj-
noki szünet, volt időm utolérni magam, újra felvenni a rit-

must. Ha minden jól alakul, novemberben, decemberben 
már szeretnék százszázalékos állapotba kerülni, majd a téli 
alapozást az elejétől a végéig megcsinálni.

– Amikor megsérült, még a német Thomas Doll volt 
a Fradi vezetőedzője, azóta viszont váltottak a csapat 
élén, az ukrán Szerhij Rebrov érkezett a posztra. Egy ko-
rábbi Európa-klasszis támadótól sok mindent elleshet.

– Egyetértek. Amikor kinevezték, kórházban voltam, de 
egyből arra gondoltam: csatárként kitől tanulhatnék, ha nem 
tőle? A műtét miatt eltelt néhány nap, amíg találkoztunk, de 
azóta bekapcsolódtam a közös munkába. Szeretnék bizonyí-
tani neki és beverekedni magamat a csapatba.

– Milyen változást hozott Rebrov a Fradihoz?
– Szigorú szakember, fegyelmet vár tőlünk. Meghúzta a 

gyeplőt, ami szerintem kellett is a csapatnak. Amikor néha 
beszáll az edzéseken, mondjuk, egy labdatartásos gyakorlat-
ba, egyből látszik, hogy nagyon jó játékos volt. 

– Nem csupán osztályt váltott, amikor az NB II-es 
Soroksárból a Fradihoz került, hanem a legnépszerűbb 
magyar klub játékosa lett. Nehéz volt ezt a nagy ugrást 
megoldani?

– Amikor megtudtam, hogy a soroksári fiókcsapatból fel-
kerülök a Fradihoz, egy hetem volt fejben rákészülni. Próbál-

tam minél több emberrel beszélni erről, és hogy őszinte le-
gyek, nagyobb ugrásra számítottam. Persze a két szint egész 
más, de úgy érzem, sikerült gyorsan felvennem az NB I-es 
ritmust. Azért volt olyan meccs, amikor már a félidőben le-
cseréltek, mert nem éreztem jól magam a pályán, de fél év 
alatt belerázódtam.

– Sok sportolóra jellemző, hogy az első, ismerkedés-
sel töltött év után a második szezonban alkotnak nagyot 
új csapatuknál. Önnél is lehetséges ez?

– Gondoltam rá, de sajnos a sérülésem minden terve-
met áthúzta. Most az a lényeg, hogy teljes értékű legyek, és 
egy jó tavaszt produkáljak az élvonalban. De az biztos, hogy 
mostanra sokkal otthonosabban mozgok az NB I-es közeg-
ben, ez segít majd. 

– Még 2017-ben került szóba egy lengyelországi 
szerződés lehetősége, ám végül itthon maradt. Kipró-
bálná magát külföldön? 

– Testvéremmel, Gergővel közös a menedzserünk, Nagy 
Mihály pedig kiváló kapcsolatot ápol a lengyel játékosmeg-
figyelőkkel, akik két meccsemet is megnézték Soroksáron, 
ezeken gólt is szereztem. Utána beszélgettünk a lehetőség-
ről, de abban maradtunk, hogy túl nagy ugrás lett volna egy 

külföldi szerződés. Előbb szeretnék itthon letenni az asztalra, 
az NB I.-ben stabil játékossá válni, aztán meglátjuk. Jól érzem 
magam a Fradiban, így, mondjuk, a román vagy a szlovák él-
vonal kedvéért biztosan nem igazolnék el. Persze a topligák 
esetében más a helyzet, a német Bundesliga és az angol 
Premier League vonzó lenne, de pontosan tudom, hogy ez 
jelenleg nem reális lehetőség számomra. Szóval most min-
den erőmmel a Fradira koncentrálok.

Gyúrós István

Szolnoktól a Fradiig
Lovrencsics Balázs 1991. augusztus 30-án született Szolnokon. Bátyja, 
Lovrencsics Gergő szintén az FTC játékosa, huszonhétszeres magyar 
válogatott, részt vett a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságon is. 
Még óvodás volt, amikor Gödöllőre költöztek. Itt kezdett futballozni, 
a Gödöllői SK-nál lett igazolt játékos, majd szerepelt a Budafokban, 
a Kerepesben, Vácott, Maglódon és Soroksáron, mielőtt 2017 nyarán 
a Ferencvároshoz került. Soroksáron 2014-ben NB III-as bajnok lett, 
2017-ben pedig NB II-es gólkirályi címet szerzett huszonhárom talá-
lattal, míg az FTC-vel első évében ezüstérmesként zárt az élvonalban. 
Eddig tizenöt NB I-es bajnokin egy gólt szerzett.

Lovrencsics Balázs (középen) 
szeretné visszaszerezni a 

sérülés előtti formáját
Fotó: Fradi.hu

Sok szép emlék köti Isaszeghez.  
A régi teremtornáknak helyet adó csarnok előtt 
Hatvani Miklós polgármesterrel nosztalgiáztak. 

Egykor egymás ellen is játszottak
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Ismerd meg hazádat! – Őrség

Napjainkban – leginkább az olcsó, fapados légitársaságoknak köszönhetően – könnyen és rövid idő alatt elérhető 
Európa valamennyi vonzó turisztikai desztinációja. Azt is tudjuk, hogy már néhány óra autózással eljuthatunk a hon-
fitársaink körében nagy népszerűségnek örvendő, ám egyre borsosabb árú horvát tengerpartra. A bőséges kínálat 
sajnos sok esetben elhomályosítja annak a lehetőségét, hogy hazai célpontot válasszunk. Jó, ha tudjuk, hogy ez a 
kilencvenháromezer négyzet-kilométeres földrajzi egység, amelyet hazánknak nevezünk, rengeteg vonzó turisztikai 
lehetőséggel kecsegtet. Vélhetően sokan ma is gond nélkül fel tudják idézni Rockenbauer Pál Másfél millió lépés 
Magyarországon című ismeretterjesztő sorozatának nosztalgikus zenéjét és képi világát. Bármennyire meglepő, jö-
vőre lesz negyven éve, hogy a stáb tagjai elindultak az Országos Kéktúra keleti végpontjától, a Nagy-Milictől, és ne-
kivágtak az Írott-kőig tartó 1124 kilométeres távnak. Az eltelt negyven esztendő és természetesen a szerzők előtt is 
tisztelegve szeretnénk népszerűsíteni a magyar tájakat egy kicsit más, a mai korunknak megfelelő szemszögből. Az 
Ismerd meg hazádat! rovatunkban olyan területi egységeket igyekszünk bemutatni, amelyek egy hosszú hétvégén 
(4 nap/3 éj) belül gazdag élményanyaggal tudnak szolgálni egy családnak vagy egy baráti társaságnak. A kirán-
dulások kiindulópontja magától értetődően minden esetben Isaszeg.

Előzőleg az északi határ felé, Palócföldre kirándultunk. Most 
egy távolabbi célpontot szemeltünk ki. Vegyük az irányt a 
szlovén és osztrák határ mellett elhelyezkedő Őrségbe! Az 
Őrség hazánk legnyugatibb csücske, amely gazdag termé-
szeti kincsekkel tarkított, lankás dombjai közt több mint húsz 
települést ölel magához. Nevének eredetét sokan kutatták. 
A legvalószínűbb elmélet szerint a honfoglaló magyarok őrö-
ket küldtek az ország nyugati felére, hogy védelmet bizto-
sítsanak a folyamatosan ismétlődő német betörések ellen. 
Az őrök feladatai közé tartozott a vidék marhakereskedel-
mének biztosítása és az akkori vasérclelőhelyek felügyelete 
is. Az itt található falvak máig tükrözik az ősi „szeres” tele-
pülésszerkezetet. Egy-egy szer csak néhány épületből állt, 
ezek általában dombtetőkön épültek fel. Tekintve, hogy az 
1300-as években elkezdődött a határ menti végvárrendszer 
kiépülése, a szerek és az itt élő őrök szerepe folyamatosan 

csökkent. A vidék építészete rendkívül jellegzetes, még az 
előző század elején is a fa volt a leggyakoribb építőanyag. 
Az egymásra fektetett gerendákat csapolásos technikával il-
lesztették össze, a tetőt pedig vastag szalmaréteggel fedték 
le. A természeti kincseire és múltjára méltán büszke vidék 
egyre népszerűbb a magyar és külföldi turisták körében is. 
Amennyiben csillagtúra-kirándulást tervezünk, a legideáli-
sabb szálláshelyet az Őrség központjában, a körülbelül 1300 
fős Őriszentpéteren érdemes keresnünk.

Első nap. Országhatáron belül mozogva kevés távolabbi 
úti célt választhatnánk, hiszen az Isaszeg–Őriszentpéter-tá-
volság körülbelül 310 kilométer, ami megállás nélkül is mi-
nimum három és fél óra utazást jelent. Amennyiben első 
napunkat is szeretnénk tartalmasan eltölteni, érdemes korai 
időpontot választanunk az indulásra. Reggel hét órakor ko-
csiba ülve és két pihenővel kalkulálva már leendő szálláshe-

lyünkön lesz lehetőség az ebéd elfogyasztására. Tekintettel 
az utazás fáradalmaira, érdemes inkább közeli turisztikai cél-
pontot keresnünk. A 2005-ben városi rangra emelt kistelepü-
lés sok látnivalót tartogat. A város nevét az 1200-as években 
épült, román stílusjegyeket viselő Szent Péter-templomáról 
kapta. Semmiképp se mulasszuk el Nyugat-Dunántúl talán 
legszebb középkori templomának a megtekintését. Érdekes 
programmal kecsegtet az őriszentpéteri művelődési házban 
kialakított helytörténeti múzeum. A kiállítás az Őrség történe-
tét és az itt élő emberek mindennapjait tárja a látogatók elé. 
Nagy látványosság a nyolcvanas években restaurált téglaége-
tő. Itt készültek azok a téglák, amelyeknek a segítségével a 
törökök elleni harcok alatt erőddé alakították a helyi katoli-
kus templomot. A Csörgőalma gyümölcsöskertben a helyi 
gyümölcsfajtákat mutatják be, amelyek jól bírják a magyar 
átlagnál hűvösebb klímát és az agyagos, savanyú talajt. A kert 
legmeghatározóbb gyümölcse az alma, amelynek közel öt-
ven fajtája honos a vidéken. 

Második nap. Amennyiben túránk második – vagy bár-
melyik – napja szombatra esik, ne hagyjuk ki a helyi ter-
melői piacot, amely a sportpálya mellett 2012 óta várja a 
vásárlókat. Minden szombaton hét és tizenkét óra között van 
nyitva, de a nyári hónapokban szerdán is látogatható. A kö-
zelben felkereshetjük a szalafői szabadtéri néprajzi múzeu-
mot, a magyarszombatfai fazekasházat, és jó úti cél lehet a 
körmendi Batthyány-kastély is, a hatalmas angolparkkal. Ha 
fürdőzni szeretnénk, akkor sem kell messzire mennünk, hi-
szen Szentgotthárdon található a környék legszínvonalasabb 
élményfürdője.

Harmadik nap. Kiszakadva az Őrség vonzáskörzetéből, 
érdemes távolabbi helyeket is felfedeznünk. Bő egyórányi 
autóútra található a körülbelül Isaszeg lélekszámával meg-

egyező Kőszeg a varázslatos óvárosával. A gazdag történelmi 
múlttal büszkélkedő belváros az egész napos felfedezés örö-
mével kényezteti az idelátogatókat. Elég csak megemlíteni 
az impozáns Jézus Szíve-templomot, amely első pillantásra 
is lenyűgöző látványt nyújt. A legnagyobb kőszegi műem-
lék épületegyüttesként számontartott Jurisics-vár a belváros 
északnyugati részén helyezkedik el. A legismertebb, Szulej-
mán török szultán által vezetett 1532-es ostromnak a vár 
udvarán kiállított Jurisics Miklós-szobor állít méltó emléket. 
Ha már itt járunk, nézzük meg a városháza, a zsinagóga és 
a Hősök Tornya épületeit is. Ha maradt még erőnk, vissza-
haladva Őriszentpéter felé álljunk meg egy rövid időre Jákon, 
tekintsük meg a magyarországi román stílusú építészet legki-
emelkedőbb alkotását, a jáki templomot.

Hazaindulás. Az útvonaltervező három lehetséges út-
vonalat kínál Isaszeg irányába. Mehetünk Győr vagy Veszp-
rém felé, de a Balaton déli partján vezető úton is részünk 
lehet további élményekben. H. T.

A festői Kőszeg felfedezésére nem elegendő egy-két óra
Forrás: Visitbuk.hu

Az Őrségi Nemzeti Park védelme alatt álló terület párját ritkítja
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Receptötlet

Vargánya, az Őrség valódi 
aranya
Magyarország különböző tájegységeit bemutató soro-
zatunkhoz kapcsolódva receptötletekkel látjuk el olva-
sóinkat. Ezúttal a sokoldalú vargányát mutatjuk két fi-
nom verzióban.

Paprikás vargánya szárított gombából
Hozzávalók: szárított vargánya, őrölt paprika, só, bors, hagy-
ma, zsír, burgonya, liszt, tejföl
Elkészítés: Alaposan mossuk meg a gombát, tegyük forró víz 
alá. Vágjuk apróra a vöröshagymát, pirítsuk meg zsíron, amely 
természetesen helyettesíthető olajjal is. Óvatosan keverjük be-
le az őrölt paprikát, a félősek közben levehetik a tűzről, nehogy 
megkeseredjen. Forgassuk bele a vargányát, öntsünk alá egy 
kevés vizet. Ha úgy látjuk, hogy szépen sül a gomba, illesszük 
hozzá a kis kockákra vágott burgonyát. Ha átsült a krumpli, 
szórjunk rá egy kevéske lisztet, jó alaposan forgassuk át, en-
gedjük fel vízzel. Tegyünk hozzá egy-két evőkanál tejfölt, sóz-
zuk, borsozzuk ízlés szerint. Akinek van egy kis ideje, no meg 
kedve, az készítsen mellé galuskát, úgy az igazi.

Vargányaleves
Hozzávalók: vargánya, húslevesalap, vöröshagyma, vegyes 
zöldség, tejszín, liszt, bors, só
Elkészítés: A legjobb persze a friss vargánya lenne, de eh-
hez ritkán jut az ember, viszont a szárított és a fagyasztott is 
nagyon finom. Alaposan mossuk át a gombát, közben te-
gyük fel melegedni a húslevesünket. Forrás után mehetnek 
bele a zöldségek, ennek tényleg az ízlésünk szab határt, de 
mi krumplival, petrezselyemmel, sárgarépával és karalábéval 
ajánljuk. A kockára vágott vöröshagyma azonban ne marad-
jon ki. Tegyünk bele tejszínt, egy kis lisztet, ha krémlevest 
szeretnénk	 belőle.	 Ennél	 a	 pontnál	 turmixoljuk	 össze.	 Ha	
nem akarunk krémlevest, akkor sem a tejszín, sem a liszt 
nem fontos, de egy evőkanál tejföl feldobja. Főzzük még egy 
kicsit, tegyünk bele sót, borsot, fűszereket ízlés szerint. A tár-
kony például tökéletesen passzol hozzá. Várjunk egy kicsit, 
amíg összeérnek az ízek, és kápráztassuk el vele a családot. 

Szerkesztőség

Egy kosár vargányából sok minden készülhet
Forrás: Pixabay.com

Aranyélet 
Nekünk szól, rólunk szól 

Műsorára tűzte a TV2 az HBO magyar gyártású sikersoroza-
tát, az Aranyéletet. A széria már a harmadik évadánál jár, ám 
mivel a mindenki által fogható országos csatornán az első 
évaddal indul a vetítés, ezt elemeztük.

Az utóbbi években a magyar filmgyártás ismét szárnya-
lásba kezdett, és Nemes Jeles László Oscar-díjas filmje, a 
Saul fia mellett sok olyan igényes mozgókép született, ame-
lyekre joggal lehetünk büszkék. Sajnos a magyar sorozatokról 
már korántsem ilyen pozitív az összkép. 

Ha visszatekintünk az utóbbi évek tévés kínálatára, mint-
ha a magyarokat csak egy régóta elkopott műfaj, a családi 
szappanopera érdekelné. Az Aranyélet bizonyítja legjobban, 
hogy ebben a műfajban is lehet olyan igényeset, szórakoz-
tatót és kellően érdekeset alkotni, ami már a nemzetközi 
porondon is megállja a helyét. 

A	 sorozat	 lényegében	 a	 luxus	 hajszolásáról	 szól,	 ame-
lyet egy kissé szétcsúszott család szemszögéből élhetünk át. 
A karakterek minden eszközt megragadnak ahhoz, hogy a 
felső tízezer irigylésre méltó életét éljék. 

Egy ilyen karakterközpontú sorozatban elengedhetetlen a 
kiváló színészi játék, és bizony itt tud az Aranyélet igazán na-
gyot domborítani. Mindenkit dicséret illet, kezdve Ónodi Esz-
terrel, aki hitelesen alakítja a pénzéhes „született feleséget”, 
illetve a megtört kisember szerepében Thuróczy Szabolcs is 
kiváló. Azonban a show-t sokszor a maffiózó Endre bá lopja 
el Anger Zsolt alakításában, aki olyan természetesen hozza a 
negatív karaktert, hogy öröm nézni. 

A látvány és kiváltképp a fényképezés is fényévekre van 
az eddig megszokottaktól, a sorozatot külcsín tekintetében 
(is) a bármely nyugati alkotás mellé oda lehetne állítani. 

Összességében az Aranyélet nekünk, rólunk szól, de 
nem a megszokott esetlen stílusban prezentálva, hanem 
igényességet és frissességet sugározva magából. Bátran 
ajánlható mindenkinek az első évad nyolc része, mert ez-
után garantáltan más szemmel fog tekinteni a magyar so-
rozatokra is.

H. T.

Látszólag minden rendben,  
azonban a rohadás jelei itt-ott már felfedezhetők

Fotó: HBO Magyarország

Predator – A ragadozó

Ha egy vérbeli filmrajongótól meg-
kérdeznénk, hogy akciófilmes szem-
pontból melyik korszakot tartja a műfaj 
fénykorának, valószínűleg a nyolcvanas 
éveket vágná rá. Schwarzenegger és 
Stallone olyan alapműveket rakott az 
asztalra, mint a Rambo, a Terminátor 
vagy az akcióhorror egyik mérföldköve, 
a Predator. 

Hazánkfia, Antal Nimród is meg-
próbálta már modernizálni a ragado-
zó történetét 2010-ben, azonban az a 
film, még ha nem volt is teljes kudarc, 
sajnos nem sok tekintetben tudott újat 
hozzátenni ehhez az univerzumhoz. 
Így sokan megörültek annak a hírnek, 
hogy a 2018-as változatot a holly-
woodi fenegyerek, Shane Black ren-
dezi, aki annak idején mellékszerep-
ben feltűnt a 1987-es klasszikusban. 
Black mellesleg igazi kultuszfilmgyár-
tó, olyan alkotásokat írt és rendezett, 
mint a Halálos fegyver, Durr, durr és 
csók vagy a Vasember 3. Egy biztos, 
a stílusa egyértelműen tetten érhető 

a kész alkotáson, ami egyben jó és 
rossz hír is. 

A hangnem már mellőzi a komoly-
ságot és a feszültebb horrorelemeket, 
helyette a lazaság és a humor kapja a 
főszerepet. Láthatóan sem a készítők, 
sem pedig a szereplők nem vették 
túlzottan komolyan az egészet, azon-
ban ez a könnyedebb hangvétel nem 
biztos, hogy minden nézőnek tetszik 
majd. 

Az alaptörténet meglepő felütéssel 
indul, és a néző hamar rájöhet, hogy 
az előző részekben megismert gonosz 
földönkívüli is retteg valamitől, ami 
még nála is kegyetlenebb és nagyobb. 
Ez az alapkoncepció valóban érdekes, 
azonban a sok utóforgatás láthatóan 
kissé kaotikussá tette a végeredményt, 
ami leginkább a film végén érezhető.

Összességében a legfontosabb 
kérdés, hogy ki mit vár egy modern 
Predator-mozitól. Aki a régi klasszikus 
hangulat megidézésére vágyik, az min-
den bizonnyal csalódottan fog felállni a 

székből, aki viszont egy végtelenül pör-
gős, szórakoztató és helyenként véres 
sci-fi akciófilmet szeretne látni, nem 
kizárt, hogy kellemesen csalódik majd. 

A film tizennyolc éven aluliak szá-
mára nem ajánlott!

H. T.

„Mindig van egy nagyobb hal”
Fotó: Port.hu
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Az Egyesült Államok hivatalos nyelve

Ha valaki felteszi a kérdést, hogy mi az Amerikai Egyesült 
Államok hivatalos nyelve, vélhetően a többség rávágja, hogy 
az angol. Nos, bár meglepő, de ez a válasz rossz, ugyanis az 
USA-nak nincs ilyenje. Mégis, hogy fordulhat elő, hogy a vi-
lág legnagyobb hatalmú országának nincs hivatalos nyelve?

A hivatalos nyelv az az egy vagy több nyelv – tehát az 
emberi kommunikáció legáltalánosabb, beszéden alapuló 
eszköze –, amelyet egy adott ország a hivatalos működése 
során alkalmaz. 

Az Amerikai Egyesült Államokban az angol a legelterjed-
tebb nyelv. Jelenleg az ország lakosságának körülbelül nyolc-
van százaléka gondolja azt, hogy az angol az anyanyelve, és 
a teljes népesség majd kilencvenöt százaléka beszéli is azt. 

Mivel ez egyes tagállamok önállóan rendelkezhetnek a 
kérdésben, némi megosztottságot fedezhetünk fel. Jelenleg 
az ötven tagállamból harminckettőnek az esetében ismer-
ték el az angolt hivatalosan, azonban Louisianában a francia, 
Új-Mexikóban	a	spanyol,	Hawaiin	a	hawaii	is	egyenértékűnek	
minősül. A maradék tizennyolc állam nem rendelkezett e te-
kintetben. Rengeteg indítvány látott már napvilágot, hogy az 
angol legyen az ország hivatalos nyelve, azonban ezek rend-
re elbuktak a jog útvesztőiben. 

Sokan elhiszik azt a mára egyébként abszurdnak tűnő tör-
ténetet – amelyet Mühlenberg-legendaként ismer az utókor 
–, miszerint egyetlen szavazaton múlt, hogy nem a német 
lett az USA hivatalos nyelve. Ez így nem igaz. A história alap-
ja egy virginiai alsóházi szavazás volt, ahol is felterjesztették, 

hogy németül is jelenjenek meg a törvényhozás által alkotott 
jogszabályok. Az indítványt végül hosszas vita után 42-41-es 
szavazati aránnyal leszavazták. 

Néhány évtizeddel később ezt a történetet karolták fel 
és színezték ki német származású írók. Az 1980-as években 
ismét elindult egy hullám, amely az angol nyelv kötelező-
vé tételét hirdette. Az elképzelés egyébként a spanyol nyelv 
robbanásszerű térhódítása miatt kapott szárnyra. 

A nagy nyomás hatására 2006-ban a szenátus megalkot-
ta azt a törvényt, amely kiköti, hogy az állami intézmények-
ben kizárólag angolul történhet a hivatalos ügyintézés. 

H. T.

Bár az angolt az ország kilencvenöt százaléka beszéli,  
mégsem számít hivatalos nyelvnek

Az öt legjobb természetes praktika a háztartásban

Unja a vegyszeres takarítást? Esetleg egyszerűen fél tőle, hogy ezek a készítmények károsak az egészségére? Mu-
tatunk néhány természetes tisztítószert, amelyet bármikor bátran bevethet a konyhában, fürdőben vagy éppen a 
nappaliban. Ráadásul ezek közül a legtöbb már most megtalálható a háztartásában.

1. Ecet. Az ecet az egyik legsokolda-
lúbb és legismertebb ökotudatos tisz-
títószer, amely a legtöbb háztartásban 
megtalálható. Ha egy edény odakoz-
mált, ne ijedjünk meg, forraljuk fel ece-
tes vízzel, hagyjuk állni egy órát. Ezt 
követően egyszerűen tisztítható. Ke-
verjünk össze két csésze vizet egy csé-
sze ecettel: kiváló vízkőoldót kapunk, 
amelyet használhatunk a fürdőben, az 
ablakok tisztítására, de például a mikró 
ajtaját is végigtörölhetjük vele. Mester-
tipp: mielőtt elindítjuk a mosogató-
gépet, fújjuk be ecetes vízzel az edé-
nyeket. Gyönyörűen csillognak majd a 
program végére. 

2. Citrom. A citrom nagyszerű fertőt-
lenítő, otthonosan mozog a szagta-
lanításban, és oldja a vízkövet is. Ha 
büdösnek érezzük a hűtőt, egy félbe-
vágott gyümölcs néhány óra alatt cso-
dákat művel, kiválóan semlegesíti a 
szagokat. A jégszekrény kitakarítására is 
alkalmas: egy kis citromos víz varázs-
latra képes. Oldja a konyhai szennye-
ződéseket, zsíroldó helyett okos do-
log áttörölni vele a makacs nyomokat. 
A fürdőszobában is megállja a helyét: 
bátran használjuk a keveréket vízkőol-
dásra, töröljük át vele a mosdókagylót, 
a csapokat és a kádat. Egy ideig friss 
illat is marad utána a helyiségben. 

3. Szódabikarbóna. A szódabikar-
bóna egy kevés víz hozzáadásával sú-
rolószerként nagyszerűen helyettesíti 
a vegyszereket. Remek szőnyegtisztí-
tó: szórjuk be a felületet szódabikar-
bónával, hagyjuk rajta fél órát, majd 
alaposan porszívózzuk fel. Ugyanezzel 
a módszerrel kárpittisztításra is alkal-
mas. Felmosásnál is hasznos: két evő-
kanálnyi szódabikarbóna egy vödör 
forró vízben feloldva remek egyveleg. 
Ha még cseppentünk bele bármilyen 
illóolajat, nemcsak tisztaság, hanem 
remek illat is lesz a lakásban. Vigyáz-
zon! Sokan hiszik, hogy a szódabikar-
bóna hosszú évekig megőrzi szavatos-
ságát, de csak két-három esztendő a 
kifutási ideje. 

4. Sütőpor. A legtöbben biztos nem 
gondolták volna, hogy a kuglóf egyik 
fontos hozzávalója kiváló tisztítószer 
is egyben. Meglepő lehet, de a kony-
ha tisztán tartására a sütőpor az egyik 
legjobb, szinte minden háztartásban 
megtalálható anyag. Szórjunk belőle 
a szivacsra, és azzal essünk neki a ko-
szos pultnak: az eredmény garantáltan 
gyors és látványos. Ha borzasztónak 
ható lerakódásokat látunk a mosdón, 
akkor keverjük krémes állagúra egy kis 

vízzel, és vigyük fel a problémás fe-
lületre. Hagyjuk állni fél órát: a hatás 
nem marad el, miután átdörzsöltük 
kefével. Ha eldugult a lefolyónk, ne 
essünk pánikba, és ne kezdjük teletöl-
teni mindenféle drága vegyszerrel. In-
kább öntsünk tíz dekagramm sütőport 
a lyukba, őrjítsük meg egy kis ecettel, 
majd hagyjuk úgy húsz percig. Lobo-
gó vizet öntsünk utána, hogy biztosra 
menjünk. 

5. Mosódió. A mosódió cikkünk fe-
kete báránya, mert a többi termékkel 
szemben ritka, hogy alapból megtalál-
ható egy háztartásban. Ráadásul neki a 
többiekkel ellentétben eredeti funkció-
ja is a tisztítás. Pedig egy csoda: a mo-
sódió az egyik legtermészetesebb szer, 
amelyet a ruhák tisztítására alkalmaz-
hatunk. Mestertipp: ne dobjuk ki a 
használt diót, várjunk, amíg összejön tíz 
darab, forraljuk össze vízzel, majd szűr-
jük le. Kiválóan alkalmas felmosáshoz 
és mosogatáshoz is. 

5+1. Teafaolaj. Tényleg csak a leg-
elvetemültebb ökotudatos háztartás-
belieknek ajánljuk ezt a természetes 
fertőtlenítőszert, a teafaolajat. Olyan 
erős anyag, amely elpusztítja a bakté-
riumokat, végez a gombákkal és más 
kórokozókkal. Mivel tényleg hatásos, 
elég belőle néhány csepp is: tegyük 
felmosóvízbe vagy mosószer mellé. 
Bátran nekieshetünk vele vécének, 
fürdőnek, csepegtethetünk belőle le-
folyóba is. A kellemetlen szagoktól is 
megszabadít minden lakást.

Szerkesztőség

tEStNEVELő tANÁRI vagy EDZőI 
képesítéssel rendelkező munkatársakat 

keresünk délutáni röplabdaedzések 
megtartására. 

4000 ft/óra bérezés, plusz 1000 ft/alkalom 
útiköltség-hozzájárulás. helyszínek: Isaszeg, Pécel, 
Ecser, Gyömrő és a XVII. kerület. Gépkocsi előny. 

érdeklődni: 70/947-4765
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Idősek világnapja  
az ESE -ben

A Klapka-iskola diákjai évente háromszor műsorral és aján-
dékkal készülnek az Egymást Segítő Egyesület lakóinak. Szí-
vesen mennek, hiszen mindig szeretettel, izgalommal várják 
őket az idős emberek. A tapsok, a könnyes szemek, a vidám 
mosolyok megerősítik a gyerekeket abban, hogy örömet sze-
rezni a legjobb dolog a világon. Az idősek világnapja alkalmá-
ból október 1-jén, versekkel, zenével köszöntötték az intéz-
ményben lakó időseket. 

Sindely Julianna osztályfőnök

Öregtemplomunk védőszentje Szent Márton
Szent Márton élete és legendája

Szent Márton püspök 316-ban (vagy 
317-ben) született a Római Birodalom 
Pannónia tartományában, római kato-
natiszt fiaként. Szülőhelyeként Savariát 
jelölik meg. Szülei néhány évvel később 
Ticiniumba (Pavia) költöztek. Márton 
328-ban – szülei tiltakozása ellenére – 
katekumen (hitújonc) lett. 331-ben so-
rozták be a római hadseregbe, és mint 
lovas testőrtisztet Galliába vezényelték.

A legenda szerint 334-ben a gal-
liai Ambianum (Amiens) városkapuja 
előtt találkozott egy fázó koldussal. Kö-
penyét kettéhasította, és egyik felét a 
koldus vállára terítette. A következő éj-
szaka álmában megjelent Krisztus a fél 
köpenybe burkolózva, mert ő volt, akit 
koldusnak vélt.

Márton hamarosan kilépett a had-
seregből, és 334 táján megkeresztel-
kedett, majd téríteni indult kelet felé 
egészen a Dunántúlig. Hazatérve édes-
anyját is megtérítette. 359-ben Poitiers 
közelében telepedett le, hogy Hilarius 
püspök mellett lehessen. Turones (ma: 
Tours) városának polgárai 371-ben 
püspökké választották. A város mel-
lett kolostort alapított, amely a közép-
korban Franciaország egyik vallási köz-
pontja lett. Híveinek és szerzeteseinek 
tiszteletétől övezve halt meg 397-ben. 
A hagyomány szerint november 8-án 
hunyt el, és november 11-én temették 
el. Temetésének időpontja vált emlék-
napjává. Szent Márton volt az első olyan 
szent, aki nem mártírként halt meg.

A Legenda Aurea a szent számos 
csodáját beszéli el, többek között gyó-
gyításokat, halottak feltámasztását, az 
ördög legyőzését, a rablók megtéríté-
sét, vad kutyák megszelídítését.
Tudta? Szent Márton és a lúd
Szent Márton és a lúd kapcsolatára 
vonatkozóan több magyarázatot is is-
merünk. A legelterjedtebb az a legen-
da, amely szerint Szent Márton a ludak 
óljába bújt, hogy püspökké választása 
elől kitérjen, de a ludak gágogása el-
árulta rejtekhelyét.

A római katolikus egyházközség 
eseményei
•	 November	 10-én	 18	 órakor	 bú-

csúi előesti szentmise lesz az Öreg-
templomban.

•	 November	 11-én	 lesz	 az	 Öreg-
templom	búcsúja.	Ünnepi	szentmi-
se az Újtemplomban.

•	 Egyházi	évet	 záró	és	Mikulást	 váró	
bál lesz november 24-én 16 órá-
tól a közösségi házban (Templom 
utca 22.). Mindenkit szeretettel vá-
runk. Belépő: sütemény, üdítő.

Tizenöt éve hunyt el Szikszai János református lelkész

Szikszai (Szalisznyó) János 1929. 
szeptember 10-én Egerben született. 
Gyermekkorát szüleivel Egerben, Do-
moszlón, majd Markazon töltötte. Az 
utóbbi helyen végezte el az elemi is-
kola első négy osztályát, majd 1941-
től 1944-ig a nyolc évfolyamos Ceg-
lédi Kossuth Lajos Gimnáziumba járt. 
A második világháború miatt 1945-től 
1949-ig bejáróként Gyöngyösön foly-
tatta középiskolai tanulmányait. Utá-

na 1950 és 1955 között a Budapesti 
Református Teológiai Akadémiára járt. 
Ennek elvégzése után Soltra helyezték 
segédlelkésznek. 1956-ban a második 
lelkészi vizsgáját is letette, majd Átány-
ba került beosztott lelkésznek.

1957. január 8-án kötött házassá-
got Kovács Jolánnal. Négy leánygyer-
mekük született. 1957. április 1-jétől 
Gyöngyösön kapott állást. Isaszegre 
Gyöngyösről 1960. április 1-jével he-
lyezte át Szamosközi István püspök.

Szikszai Jánost nagyon érdekelte 
Isaszeg múltja A helyi múzeumbarátok 
körének tagjaként id. Szathmáry Zoltán 
mellett fontos szerepet játszott abban, 
hogy az 1849-es isaszegi csatában ki-
emelkedő hősiességet tanúsító lengyel 
légió és annak parancsnoka – Wysoc-
ki József tábornok – 1972-ben emlék-
táblával lett megörökítve a református 
templom homlokzatán is. Családfakuta-
tásainak eredményességét tükrözi, hogy 
összeírta a szinte teljes mértékben ró-
mai katolikus vallású Isaszegre 1984-ig 

beköltözött református családok előző 
lakóhelyeit. Kimutatása szerint az ak-
kori isaszegi reformátusok a történelmi 
Nagy-Magyarország száztizenkét külön-
böző településéről származtak.

Szikszai János huszonnégy évi és 
hét hónapi isaszegi munkálkodás után, 
1984-ben meghívást kapott egy jó-
val népesebb gyülekezetbe, a Duna-
kanyarban lévő Tahitótfaluba, ahol 
nyugdíjba vonulásáig tizenkét boldog 
évet töltött el. 1996-ban nyugdíjasként 
költözött vissza feleségével az isaszegi 
családi házukba.

Szikszai János lelkész hozzákezdett 
Küldetés című életútjának megírásá-
hoz, amelyet azonban már csak felesé-
ge, Joli néni tudott befejezni. Örömteli 
nyugdíjas éveinek ugyanis egy felelőt-
len gázolás vetett véget a Kossuth La-
jos utca és a Móricz Zsigmond utca 
kereszteződésének zebráján 2003. 
november 28-án. Hetvennégy évet élt. 
Nyugodjon békében.

Szendrő Dénes

Id. Szathmáry Zoltán (1901–1989) templomépítő gondnok és múzeumalapító helytörténész mellszobrának felavatása. A fényképen balról 
jobbra Sebestyén Benedek (1937–2011) nagykátai református lelkész, a szobor alkotója, Bajusz Árpád (1951–2015) isaszegi református lelkész, 
Szikszai János (1929–2003) nyugdíjas református lelkész és Gulyka József (1937–2016) isaszegi római katolikus címzetes prépost, esperes, 
plébános látható

Pályázati felhívás

A Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely, valamint a Hetednapi 
Adventista Egyház közös szervezésében a művelődési otthonban 2018. november 30. és 2019. 
január 31. között látható Jézus élete című kiállítás Aknay János, ef Zámbó István és Tábori Csaba 
festményeiből. Ezzel egybekötve azonos címen rajzpályázatot hirdetünk általános iskolák 1–8. 
osztályos tanulói részére a pályázat mellékletét képező huszonegy bibliai történet alapján.

A rajzpályázatra A/4, A/3 álló vagy fekvő formátumú, bármilyen kézi technikával készült 
(ceruza, szén, pasztell, zsírkréta, akvarell stb.) alkotást várunk. (Számítógépes grafikával pályáz-
ni nem lehet!) Az alkotás hátoldalán fel kell tüntetni a pályázó adatait (név, cím, telefonszám, 
e-mail-cím, életkor/osztály, iskola neve, felkészítő tanár neve). A beérkezett pályaműveket zsűri 
– Mecseki Hargita képzőművész és Pongrácz Gabriella kiállításszervező – bírálja el. Minden pá-
lyázó értékes könyvjutalmat kap. A pályázat első, második és harmadik helyezettje 10 000, 8000, 
illetve 6000 Ft díjazásban részesül.

A pályaművek leadási határideje és helyszíne: 2019. január 17., csütörtök, 17.00 óra, műve-
lődési otthon, Dózsa György u. 2. A leadott pályaműveket 2019. január 18-tól 2019. január 31-ig 
Jézus élete címmel kiállítják a művelődési otthonban. A záró gálaműsor részeként a rajzpályázat 
ünnepélyes eredményhirdetése és a jutalmak személyes átvétele 2019. január 31-én 17 órakor 
lesz a művelődési otthonban. További információ: Horváth Péter, 30/583-8194; jezuseletekialli-
tas.hu@gmail.com.  Verseczkyné Sziki Éva igazgató
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A Dózsa György Művelődési Otthon  
és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely programjai

november
6., kedd, 10.00:  Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének ünnepsége
9., péntek,16.00:  Márton-napi kézműves-foglalkozás Zsigár Cecíliá-

val. Részvételi díj: 700 Ft. 
9., péntek,18.00:  Salamon György festőművész Vidéki képek című 

kiállításának megnyitója
10., szombat, 19.00:  Táncház
15., csütörtök, 19.00:  Dumaszínház: Kiss Ádám, Janklovics Péter
16., péntek,14.30:  Attila-vonal – megemlékezés. Történelmi Vitézi 

Rend Isaszegi Alegysége. Helyszín: Isaszeg, temető. Ezt követően a 
múzeumban megemlékezés dr. Farkas Jenő repülőezredesre.

17., szombat, 16.00, múzeum:  Múzeumi esték. Az Isaszegi Termé-
szetbarátok Körének és az Isaszegi Múzeumbarátok Körének kö-
zös rendezvénye. Örményország, Grúzia – vetített képes előadás. 
Előadó: Notter Béla, az Isaszegi Természetbarátok Körének elnöke. 

17., szombat, 18.00:  Turai Komédiások: Ne most drágám! (A mű-
sorváltoztatás jogát fenntartjuk.)

19., hétfő, 9.30:  Pinokkió. A Trambulin Színház előadása gyermekek-
nek. Jegyár: 700 Ft.

24., szombat, 17.00:  Isaszegi Természetbarátok Köre – bakancsos 
bál

26., hétfő, 16.00:  Közmeghallgatás 
18.00:  Énidőklub nőknek
29., csütörtök, 15.00:  Múzeum. Időutazás a történelem nyomában 

– rendhagyó történelemóra. Az első világháború vége. Előadó: Jé-
ney Sándor nya. hv. őrnagy.

30., péntek,17.00:  Jézus élete. Aknay János (Kossuth-díj és Munká-
csy Mihály-díj), ef Zámbó István (Munkácsy Mihály-díj és érdemes 

művész) és Tábori Csaba festményeiből álló kiállítás megnyitója a 
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely, 
valamint a Hetednapi Adventista Egyház közös szervezésében.

december
1., szombat:  A Gaudium Carminis női kamarakórus és vendégeinek 

évzáró koncertje
4., kedd:  A művelődési otthon szolgáltatja a kulturális műsort a 

Dr. Ketter László hagyományőrző gasztronómiai versenyen Buda-
pesten.

8., szombat, 14.00:  Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének karácso-
nyi ünnepsége

8., szombat, 19.00:  Táncház 
10., hétfő, 10.00:  Holló együttes: Varázsének. Koncert gyerekeknek.

Anyakönyvi hírek
a szeptember 21. és október 20. közötti idôszak esemé-
nyeirôl

SzületéSek
Görög Linett, Varga Maja, Budaházi Emma, Skribek Zara,  
Bors Kornél, Vincze Noé Ruben, Molnár Emília,  
Kurunczi Bence Gyula, Vas Balázs, Barkóczi Lilla,  
Szarka Bence

HázaSSágkötéSek
Csengei Dóra és Réti Miklós
Falus Ágnes és Lévai János

50 év egymáS Szeretetében
Gódor József és Bodrogi Mária Terézia ötven évvel ezelőtt, 
1968. november 9-én kötöttek házasságot. Az örömteli ese-
mény évfordulójához szívből gratulál szerető családjuk.

„Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert, 
akinek lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait, akiben 
megbízunk, akinek kedves az arca, elűzi lelkünk bánatát, 
akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon 
boldogok legyünk.” (Hemingway)

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HaláleSetek
Fityus Józsefné Keglovits Anna (68 éves)
Megyeri Ferencné Bazsó Margit (51 éves)
Hujber Szilvia Tóth Szilvia (48 éves)
Bukodi Miklósné Orosz Erzsébet (84 éves)
Boér Jenő Károly (84 éves)
Sésztó László (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 telefonszáma: 70/387-2693.  
Amennyiben nem elérhető, hívja a 112-t!
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@
elmuszolg.hu e-mail-címen és az Elmuszolg.hu weboldalon történhet
elMŰ 
Hibabejelentés: 80/38-39-40; 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 Fogaz.hu; telefonos ügyfélszolgálat: 40/474 474. 
Mérőállás bejelentése online a Fogaz.hu/ugyfelszolgalat címen, ve-
zetékes telefonról a 80/40-55-40-es, mobiltelefonról az 1/237-7777-es 
telefonszámon

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 novemberben és decemberben
november 9.: dr. Mészaros Zsolt; november 16.: dr. Kürti József; november 
23.: dr. Eszlári Egon; novemer 30.: dr. Tordai Gábor; december 7.: dr. Mé-
száros Zsolt; december 14.: dr. Kürti József; december 21.: dr. Eszlári Egon; 
december 28.: dr. Tordai Gábor; január 4.: dr. Mészáros Zsolt
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
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Keresztrejtvény
A megfejtést 2018. november 25-ig várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre vagy a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. 
A helyes megfejtők között Isaszeg város 2018. évi borát sorsoljuk ki a karácsonyi ünnepi asztalhoz. A nyertesek nevét a kö-
vetkező számunkban olvashatják. Kellemes időtöltést kívánunk! Októberi rejtvényünk megfejtése: Tíz éve város Isaszeg. Az 
esernyőket Náczi Ferencné, Palicska Tamás és Dobi Lászlóné  nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

Találd meg a két kép közötti tíz apró különbséget!
Nézd meg jól a képet, jelöld be az eltéréseket, majd a fotót küldd vissza szerkesztőségünknek 2018. november 25-ig digitá-
lis formában az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre, vagy add le személyesen a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. A helyes 
megfejtők között három belépőjegyet (kísérőjeggyel) sorsolunk ki a Holló együttes december 10-én, a művelődési otthonban 
tartandó Varázsének című koncertjére. A nyertesek nevét a következő számunkban olvashatják. Az októberi jutalmat Hujacz 
Fanni, Tolnai Bendegúz és Budaházi Liza nyerte. Jó keresgélést!
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Tájékoztatás az avar és kerti hulladék égetésről 

Tisztelt isaszegi lakosok!
Ismételten tájékoztatjuk önöket, hogy Isaszeg Város 
Önkormányzatának képviselő-testülete a 20/2017. 
(XI. 16.) önkormányzati rendelettel hatályon kívül 
helyezte az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 
12/2009. (IV. 17.) önkormányzati rendeletét, ami-
nek következtében 2018. január 1-jétől Isaszeg köz-
igazgatási területén az avar és a kerti hulladék, illetve 
bármilyen eredetű hulladék égetése tilos. A tiltott, kö-
zösségellenes magatartásokról szóló 5/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 3/A. § (1) bekezdése értel-
mében Isaszeg közigazgatási területén avar és kerti 
hulladék égetésével kapcsolatos tiltott, közösségelle-
nes magatartást követ el, aki Isaszeg belterületén az 
év bármely napján avart és kerti hulladékot, illetve 
bármilyen eredetű hulladékot éget. Eljárás a tetten 
ért égetést végző személy ellen, ennek hiányában az ége-
tésnek helyet adó ingatlan tulajdonosa vagy használója ellen 
indítható.

A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szem-
ben helyszíni bírság keretében 5000 forinttól 50 000 forin-
tig terjedő helyszíni bírság – amelynek kiszabására a köz-
terület-felügyelő jogosult –, közigazgatási eljárás keretében 
5000 forinttól 150 000 forintig, 2019. január 1-jét követően 

pedig 200 000 forintig terjedő közigazgatási bírság szabható 
ki, amely ismételten elrendelhető. Továbbá felhívjuk figyel-
müket, hogy az őszi időszakra való tekintettel az isaszegi pol-
gármesteri hivatal közterület-felügyelői fokozott ellenőrzést 
tartanak a rendeletben foglaltak betartása érdekében.

Az isaszegi lakosság egészségének és a levegő tisztaságá-
nak védelme érdekében kérjük az égetés mellőzését!

Polgármesteri hivatal

Előzzük meg az afrikai sertéspestist!
Vigyázzon sertésállományára!

Nyolc jó tanács a Kormányhivatal részéről, hogyan védheti állatait az afrikai sertéspestissel szemben.

1.  Jelentse be sertéstartását! Csak így 
tudjuk tájékoztatni a teendőkről, és 
a betegség által okozott kárért is 
csak így kaphat kártalanítást.

2.  Tilos a sertéseket moslékkal etet-
ni!

3.  A sertéseket a fertőzött vaddisznó-
ból vagy sertésekből származó éte-

lek maradékában megbúvó vírus 
megbetegíti.

4.  Hívjon állatorvost, ha beteg vagy el-
hullott az állata!

5.  Az elhullott vagy beteg állat környe-
zetében a vírus hónapokig fertőző-
képes marad.

6.  Tartsa zártan sertéseit!
7.  Csak az jusson az állatok közelébe, 

akinek feltétlenül szükséges.
8.  Állatai ne érintkezhessenek vad-

disznóval!

Kérdése van? További információt te-
lepülésének jegyzőjétől, állatorvosától 
és a járási hivatalokban kaphat, vala-
mint tájékozódhat a NÉBIH webolda-
lán is. Központi elérhetőségek: e-mail: 
allateu@pest.gov.hu; telefon: 1/236-
4108.

Pest Megyei Kormányhivatal


