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A 2016. január 1-jétől hatályos, adózást érintő jelentősebb
változások
A gépjárműadó-törvény 2016. január 1-jétől életbe
lépő jelentősebb változásai
– Kikerült az önálló adótárgyak közül a félpótkocsi.
– A nyerges vontató új adóalap szerint adózik. Az adó
alapja nyerges vontató esetében „a nyerges vontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyerges vontatóval
vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyerges vontató saját tömege pozitív különbözetének felével”. Az adó
mértéke nem változott.
– A gépjárműadó-mentesség bővült. Mentesül a gépjárműadó megfizetése alól a környezetkímélő gépjármű
(ezek környezetvédelmi kódja „5E”, „5P”, „5N” és „5Z”).
A 2015. 06. 30-a előtt forgalomba helyezett „5” környezetvédelmi kóddal nyilvántartott gépjárművek esetében a
tulajdonosnak kell igazolnia az adóhatóság felé, ha gépjárműve a környezetkímélő kategóriába tartozik.
A törvénymódosítással érintett gépjárművek tulajdonosai
2016-ban új határozatot kapnak, amelyből értesülnek a fizetendő gépjárműadó összegéről.
A magánfőzésre vonatkozó változások
Jelentős változás a párlatadójegy bevezetése. Párlatadójegy
igénylésére csak a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság által regisztrált magánfőző jogosult. Az önkormányzatnál
bejelentett magánfőzőnek 2016. január 1-jétől – az előállítást megelőzően – párlatadójegyet kell igényelni a lakóhelye
szerint illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei adó- és
vámigazgatóságától. A magánfőzőnek a tárgyévi első párlat
előállítása előtt legalább 5 darab 700 forint értékű párlat-

adójegyet kötelező igényelnie. Tárgyévenként legfeljebb 86
darab párlatadójegy igényelhető, és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlat (86 liter) állítható elő.
Párlatadójegyet csak az a magánfőző igényelhet, aki a
desztillálóberendezés tulajdonszerzésétől számított 15 napon belül előzetesen bejelentette a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Aki már 2016. január 1. előtt
regisztrálta a desztillálóberendezését az önkormányzati adóhatóságnál, annak nem kell azt megismételnie.
A párlatadójegyet a vámhatóság által rendszeresített
nyomtatványon-papíralapon vagy elektronikusan lehet
igényelni, amely letölthető a NAV internetes honlapjáról
(http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok). A vámhatóság a párlatadójegyet az adójegy
ellenértékének megfizetését követően bocsátja a magánfőző
rendelkezésére.
A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével és a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével
kapcsolatos – kivéve a magánfőzött párlat jogszabálysértő
értékesítését – eljárásokban az önkormányzati adóhatóság
köteles eljárni.
Adóhatóságunk munkatársai továbbra is készséggel állnak az adózók rendelkezésére minden adózással kapcsolatban felmerülő kérdésben.
Az ügyfélfogadás rendje
Hétfő: 13-tól 16 óráig
Szerda: 8-tól 12 óráig és 13-tól 16 óráig
Péntek: 8-tól 12 óráig
Telefonszám: 28/583-108 és 28/583-11

Támogassa adójának egy százalékával
Kérjük, támogassa adójának egy százalékával az Isaszegen működő egyesületek, alapítványok, közalapítványok működését, mivel
azok tevékenységükkel városunk érdekeit szolgálják. Támogatásukat előre is köszönjük.
Isaszegi Sportegyesület

19831387-1-13

Isaszeg Sportjáért Alapítvány 

„100 éves iskola” Alapítvány

18708088-1-13

Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány
18660991-1-13

Együttműködés Isaszegért Egyesület 18701115-1-13
Gyermekekért Oktatási-Nevelési Alapítvány
18670505-1-13
Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány
18713611-1-13
Nyugdíjasok a Nyugdíjasokért Alapítvány
10118304-2-13

2

Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

18667132-1-13

Isaszeg Környezetvédelméért és Természet
védelméért Közalapítvány 
18664847-2-13
Isaszegi Múzeumbarátok Köre 

19184740-1-13

Isaszegi Szent Márton Lovas
Hagyományőrző Egyesület 
Vállalkozók Isaszegi Egyesülete 

18705432-1-13
19182171-1-13

Hadak Útja Lovas Sportegyesület  18703966-1-13

Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  18702800-1-13

PARK Horgász Egyesület 

19025922-2-13

Isaszegi Gábor Dénes
Számítástechnikai és Informatikai
Oktatóközpont Alapítvány 

Mozdulj Velünk Egyesület

18334351-1-13

18668281-2-13

Polgárőrség Bűnmegelőzési
és Önvédelmi Egyesület 

18681244-1-13

Isaszegi Jókai Mór Városi Könyvtár  16796342-1-13

Sebi GYM SE 

18724343-1-13

Isaszeg Természetbarát Klub 
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Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért
Közalapítvány 
18681701-1-13

Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
18398184-1-13
Isaszegi Szent Rita Alapítvány

18146262-1-13

18723263-1-13
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Két ülés között történt

2016. január 16., Isaszegi Falumúzeum
Az Isaszegi Múzeumbarátok Körének
éves közgyűlésén vettem részt.

2016. január 4., Isaszeg, Vadász
utca, Bóbita Óvoda
Megtekintettem a Bóbita Óvoda energetikai szempontból felújított épületét,
és örömmel állapítottam meg, hogy
egy 21. századi létesítményt sikerült
létrehoznunk. Az óvoda vezetőjével,
Szabóné Kiss Mártával történt megbeszélés során és személyesen is
megtapasztaltam, hogy az intézményben a pedagógiai munka rendben és
zökkenőmentesen elindult. Ezúton is
szeretném köszönetemet kifejezni a
munkákban részt vevőknek, valamint
az óvoda dolgozóinak a munkájukért,
a szülőknek a türelmükért és megértésükért.
2016. január 6., Gödöllő, Polgármesteri Hivatal
Sajnálattal értesítem a város lakosságát, hogy az orvosi ügyeleti ellátás
biztosítása az eddigiekhez képest csak
Isaszegnek 2 500 000 forinttal többe fog kerülni az idei évtől. Bizonyára mindenki előtt ismert, hogy ezt a
szolgáltatást három település, Gödöllő, Szada, Isaszeg közösen oldja meg.
A beérkezett pályázatok elbírálásának
során egy új szolgáltatót, a debreceni székhelyű Országos Orvosi Ügyeleti
Nonprofit Kft.-t választották ki. A szerződésben foglalt munkák elvégzésére
a közbeszerzési eljárásban elfogadott
havi megbízási díj bruttó 4 974 800
Ft, azaz évi 59 697 600 Ft. A díj tartalmazza az ajánlati dokumentációban
előírt, az ajánlattevő által nyújtandó
valamennyi szolgáltatás ellenértékét,
beleértve ebbe mindazokat a költségeket és kiadásokat, amelyek a megbízottat a szolgáltatás teljesítéséhez
szükséges jogszabályon alapuló személyi és tárgyi feltételek biztosításának keretében terhelik. Az orvosi
ügyelethez szükséges pénz biztosítása

2016. január 18., Rákoskeresztúr
A Vasló Kft. Tulajdonosával, Hájas
Sándorral folytattunk megbeszélést a
cégük és Isaszeg együttműködéséről.
A találkozóra elkísért Horváth István,
az IGESZ igazgatója.

2016. január 20., polgármesteri
hivatal
Tóth Tihamér, a Go! Store igazgatótanácsának elnöke tájékoztatott a városkártya folyamatban lévő ügyeiről.

Ajánlólevél – Városkártya

a befolyt kommunális adóból, illetve
az OEP-től kapott normatív támogatásból történik. Itt szeretném megemlíteni, hogy az Isaszegen érvényben lévő
évi 12 ezer Ft/ingatlan kommunális
adóhoz képest Gödöllő városa 15-25
ezer forintos mértékig alkalmazza ezt
az adónemet. Bízom benne, hogy a
drágább szolgáltatás a színvonalban is
érezhető lesz.
2016. január 8., isaszegi temető
Az önkormányzat és a családom nevében végső búcsút vettem Bajusz
Mihályné Juci nénitől, a város köztiszteletben álló és megbecsült tanító
nénijétől. Munkássága során több száz
gyermeket tanított betűvetésre, olvasásra és tisztességre. Köszönet érte.
2016. január 11., Isaszeg, polgármesteri hivatal
Megbeszélést folytattam Budaházi
Árpáddal, az alakuló katolikus iskola
fő szervezőjével. Tájékoztatott az ügy

jelenlegi állásáról, és előadta, hogy
miben várják az önkormányzat segítségét.
2016. január 12., Érd, polgármesteri hivatal
Ezen a napon Érden T. Mészáros András polgármesterrel tárgyaltam az önkormányzatokat érintő aktuális kérdésekről, feladatokról. A megbeszélésen
jelen volt dr. Kuszák Róbert, Isaszeg
város gazdálkodási osztályvezetője.
2016. január 14., Isaszeg, polgármesteri hivatal
Baldauf Attilát és Antal Zsuzsannát fogadtam irodámban az Isaszegen létrehozandó nemzeti emlékpark kialakításának lehetőségeiről.
Másnap ugyanezen témában folytattam megbeszélést Váci Péterrel.
A városunkat érintő idegenforgalmi elképzelésekről a későbbiekben részletesen tájékoztatom Isaszeg lakosságát,
újságunk olvasóit.

A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Kiadó: LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Hatvani Miklós.
Szerkesztô: Hefler Cecília. Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea. 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.
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2016. január 19., polgármesteri
hivatal
Dr. Pécsi Kálmán okleveles igazságügyi szakértővel folytattam megbeszélést a talajterhelési díj felhasználásának környezetvédelmi lehetőségeiről.

Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Isaszeg Város Önkormányzata aktívan hozzá kíván járulni
az isaszegi kkv-szektor kereskedőinek és szolgáltatóinak
hatékonyabb, eredményesebb működéséhez, fejlődéséhez, az isaszegi lakosok boldogulásához.
Ennek érdekében a városban bevezetésre kerül egy
Isaszeg Városkártya, amely a Go! Store kereskedelemélénkítő rendszerének segítségével hozzájárulhat a fent
megfogalmazott célok eléréséhez.
Az Isaszeg Városkártyát az önkormányzat saját hatáskörben és eszközökkel, térítésmentesen eljuttatja minden isaszegi háztartásba. A vásárlók a kártyával vagy a
mobiltelefonos applikációval az összes elfogadóhelyen
pénzvisszatérítést kapnak vásárlásaik után. Ezt a pénzvisszatérítést, amelyet a vásárláskor a Go! Store rendszere automatikusan jóváír a vevőnek, minden Go! Store-elfogadóhelyen fel lehet használni szerte az országban.
A rendszer a pénzvisszatérítést nyújtó elfogadóhelyet is
támogatja, a városban lebonyolított forgalom után jutalékot kap.
Ennek köszönhetően a kereskedők kedvezményeikkel nemcsak az olcsóbb vásárlást biztosítják, de egymást
is kölcsönösen támogatják, valamint az isaszegi közösség céljainak finanszírozásában is szerepet vállalnak.
Kérem, vegyenek részt a programban, fogadják el az
Isaszeg Városkártyát, és támogassák aktívan egymást, a
várost és a lakosokat!
Hatvani Miklós polgármester
Go! Store-elfogadóhelyek Isaszegen
Gumiszerviz, Rákóczi u 81/a; Erzsike virág, ajándék,
Kossuth Lajos u. 137.; Csata vendéglő és panzió, Rákóczi u. 28.; Grznár Húsbolt, Rákóczi u.; István Húsbolt,
Kossuth Lajos u. 142.; Fény Alkony virág, ajándék, Templom u. 31.; Mini Coop, Széchenyi u. 22.; Zöldség-gyümölcs, Kossuth Lajos u. 142.; Jakus Festékbolt , Kossuth
Lajos u. 53.; Állateledel- és horgászbolt, Kossuth Lajos
u. 86/a; PiCiShop, Kossuth Lajos u. 35.; Dohánybolt,
régi benzinkút, Rákóczi u.
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2016. január 22., polgármesteri
hivatal
Vécsey László parlamenti képviselő
és munkatársai, Mavrák Krisztina és
Németh Károly voltak a vendégeim.
A találkozón élénk eszmecsere folyt
az önkormányzatot illető kérdésekről.
A képviselő úr felajánlotta a segítségét
a város fejlesztését érintő kérdésekben, amelyet köszönettel vettem.
Hatvani Miklós
polgármester

A polgárőrség az isaszegi
polgárokért és mindnyájunk
vagyonának védelméért
Tisztelt isaszegi polgárok, akik legyenek akár
barátaink, szomszédaink, rokonaink vagy ismerőseink!
Az Isaszegi Polgárőrség új felelős vezetőjeként valamennyi, a település biztonságáért önkéntes és áldozatos munkát végző
társam nevében szeretném megköszönni
az egyesület eddigi tevékenységében nyújtott segítséget, és előre is megköszönni a felém és az egyre
gyarapodó számú önkéntes kollégák irányában megnyilvánuló segítő és együttműködésre kész bizalmat. Örömmel
számolhatok be arról, hogy egyre többen – a fiatal generáció
képviselői közül is – jelzik csatlakozási szándékukat. Így reményeink szerint hamarosan a gépkocsikkal való felügyelet
mellett lovas járőrszolgálattal erősíthetjük tevékenységünket.
Így – együttműködve a mezőőrséggel és a rendőrséggel –
kapcsolat alakulna ki az isaszegi polgárok és a polgárőrség
között. Ezért a jövőben minél több rendezvényen szeretnénk megjelenni, ahol egyrészt nem csupán a biztonságot
kívánjuk szolgálni, de minél több hasznos információval,
biztonságvédelmi tanácsadással, újraélesztési képzéssel szeretnénk az isaszegieket segíteni. Köszönjük családjainknak,
hogy támogatják a településért végzett önkéntes munkánkat,
és köszönjük isaszegi honfitársaink valamennyi természetbeni és anyagi támogatását. Céljainkat továbbra is csak az önök
erkölcsi és anyagi támogatása mellett tudjuk megvalósítani.
Kérem, amennyiben bármilyen észrevételük, kérdésük, építő
javaslatuk felmerül, forduljanak hozzám bizalommal:
Rácz Zoltán, Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi
Egyesület, 20/220-7414, raczzoltan54@gmail.com.
Közvetlen támogatását a 65100228-14100165-ös
bankszámlára fizetheti be.
Amennyiben adójának egy százalékáról szeretne rendelkezni a javunkra, adószámunk: 18681244-1-13.
Rácz Zoltán
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Tüdőszűrés
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Isaszeg városban
2016. február 24-től március 7-ig minden 40 éves vagy
ennél idősebb személynek ajánlott tüdőszűrést tartunk.
A tüdőszűrés időpontjai
(2016. február 24. és március 7 között):
2016. február 24., 25., 26., 29.; március 1., 2., 3., 4., 5., 7.
Hétfőn 12.10-től 18.00 óráig; kedden 8.10-tól 13.45-ig;
szerdán 12.10-től 18.00 óráig; csütörtökön 8.10-től 13.45ig; pénteken 8.10-tól 13.45-ig.
A tüdőszűrés helye
2117 Isaszeg, Rákóczi u. 14. (volt Egészségház)
A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.

24.) NM-rendelet alapján a mellkasröntgen-vizsgálatot erre a
célra igénylő lakosoknak 1700 Ft térítési díjat kell fizetniük, a
szűrés helyszínén kapott, a törökbálinti kórház számára szóló
csekk befizetésével. A vizsgálat eredményéről legkésőbb 14
napon belül szakorvosi lelet kerül kiadásra.
A betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető
egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM-rendelet értelmében
életkorhoz kötötten minden 40 év feletti személynek joga
van évente egyszer tüdőszűrő vizsgálaton részt venni, beutaló nélkül, költségmentesen. Ehhez személyi igazolvánnyal és
tajkártyával kell rendelkeznie.
Nem kell megjelennie a szűrővizsgálaton annak a személynek, aki egy éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt
vett, illetőleg azoknak, akik tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Az orvosi ügyeleti rendszer változásairól
Az Ügyeleti Szolgáltató tájékoztatja
önöket a központi orvosi ügyelet irányítási rendszerének változásáról.
2016. február 1-jétől az Ügyeleti
Szolgáltató a sürgősségi betegellátás
hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése,
valamint az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében ügyeleti irányításra közös diszpécserszolgálatot működtet.

2016. február 1-jétől az alapellátási ügyelet a következő számokon hívható:
– az orvosi ügyelet központi hívószáma 70/370-3104;
– mentőszolgálat/mentési hívószám
104.
Az eddig alapellátási ügyeleti elérhetőségeként működő 28/430-655-ös
hívószámot 2016. február 1-jétől megszüntetjük.

A közös diszpécserszolgálat és
mentésirányítási rendszer működésének előnyei:
– folyamatos hozzáférhetőséget biztosít;
– a kórkép súlyossági fokozata szerint
biztosítja az ellátást;
– közvetlen kapcsolatot biztosít a
szolgáltatón belüli és a szolgáltatók
közötti hatékony együttműködéshez.

Bejelentéskor a diszpécserszolgálat
egységes kérdezési és szakmai elvek
figyelembevételével dönt a riasztandó
sürgősségi egységről (kivonuló ügyeleti szolgálat, kiemelt mentőegység, esetkocsi, rohamkocsi). A szolgálatirányító
a rendelkezésre álló információk alapján a beteg feltalálási helyéhez legközelebbi és a legfelkészültebb egységet
küldi a beteg segítségére. Amennyiben
a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szüksége, az irányítás ebben is a segélyhívó rendelkezésére áll.
A bejelentőnek, amennyiben panaszai megengedik, az irányítás felajánlja
az ügyeleti ambulancia felkeresését.
Az ügyeleti körzethatárokon belül működő ügyeleti ambulancia (felnőttek
és gyermekek számára) a 2100 Gödöllő, Szabadság tér 3. címen vehető
igénybe.

Az egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a lakosság segítséget
hívhat. Egy hívás kezdeményezésével
az ügyelet és a diszpécserszolgálat
egy időben elérhető. Így a beteg egy
belépési ponton keresztül kerül kapcsolatba az ellátókkal, és egyértelmű
betegutakon át jut el szükség esetén a
fekvőbeteg-ellátó intézménybe.
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A sürgősségi ellátás láncszemei/
teendői
1. Beteg
– fel kell ismernie az életveszélyes állapotot;
– döntését meghozva értesítenie kell
az egységes számon elérhető sürgősségi rendszert, és a kérdésekre
pontos válaszokat kell adnia;
– elsősegélyt kell nyújtania, illetve az
orvos megérkezéséig a mentésirányító tanácsai alapján kell eljárnia.
2. Mentésirányító
– a beteg vagy a hozzátartozó bejelentését a sürgősségi telefonszámon fogadja;
– tanácsot adhat a kiérkezésig elvégzendő beavatkozásokról;
– a helyszínre irányíthatja a legmegfelelőbb, a helyszínt leghamarabb
elérő sürgősségi egységet.
3. Sürgősségi egységek
– központi ügyeleti ambulancia;
– orvosi ügyeleti kocsi (szakorvos
szükséges életmentő eszközökkel);
– kiemelt mentőegység (mentőszakápoló);
– esetkocsi mentőorvossal/mentőtiszttel;
– rohamkocsi sürgősségi szakorvossal (oxyológus).
Dr. Kissné dr. Legeza Zsuzsa
ügyvezető
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Az Isaszeg Nagyközség
Egészségügyéért Közalapítvány beszámolója
Az alapítvány megköszöni az Isaszegen működő vállalkozások és itt élő és dolgozó emberek felajánlását. A 2014. évi
személyi jövedelemadó egy százalékából 104 ezer forintot
kaptunk, amelyet a NAV átutalt a közalapítvány számlájára.
Az alapítvány támogatást nyújtott 2015-ben az iskolai táboroknak, és a sportolók futballbajnokságát támogattuk.
A közalapítvány továbbra is az isaszegi emberek javára,
megelégedésére szeretne működni.
Ehhez kérjük segítségüket.
Kérjük támogatását személyi jövedelemadójuk egy százalékával, amelyet előre köszönünk.
Az Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért Közalapítvány
adószáma: 18681701-1-13; számlaszáma: 65100228 –
15100089.
Dr. Horváth Anna, az INEK elnöke

Civil fórum Isaszegen
Január 19-én, kedden este a művelődési otthon meghívását elfogadva gyűlt össze húsz isaszegi civilszervezet
egy közös egyeztető megbeszélésre, fórumra.
A fórum fő célja a város civil megmozdulásainak,
programjainak összehangolása volt. Több közös kezdeményezés, segítségkérés és megelőlegezett együttműködés született egymás erősítésére, segítésére.
A fórumon az isaszegi önkormányzat pályázatírója,
Bilász Jánosné Ildikó beszélt a pályázatírás szükségességéről és a segítségnyújtás módjairól. Az egyeztetésen
felmerült az igény egy a civilek közti gyors és hatásos
kommunikációs csatorna létrehozására, valamint egy
közös online programfelület létrehozására. Egy közeljövőbeni célként egy defibrillátor vásárlását tűzte ki a civil
fórum, jótékonysági gyűjtés eredményeként.
A megszületett tervek, kezdeményezések egy jövőbeni nagyobb civil összefogás alapjául szolgálhatnak Isaszeg városában.

Bejöttek a csekkfejlesztések
A Magyar Posta tavaly bevezetett újításainak köszönhetően mérséklődött
a csekkes befizetések csökkenésének
tendenciája.
2015-ben 215 millió darab csekket
fizettek be az ügyfelek, 2190 milliárd
forint értékben. Míg a korábbi időszakban éves szinten 4-5 százalékkal csökkent a csekkvolumen, addig 2015-ben,
az új fejlesztéseknek köszönhetően,
2  százalékra csökkent ez a tendencia.
Csekk-QR-kód
A csekk megújításának és az elektronikus fizetési csatornák terjesztésének
érdekében 2015 elején a posta kötelezővé tette a csekk-QR-kód feltüntetését. A csekk-QR-kód beolvasásával
a Magyar Posta mobil applikációján
keresztül 2015-ben 370 ezer csekket fizettek be az ügyfelek, 3,5 milliárd
forint értékben. A QR-kódos csekkbefizetések többsége munkaidőn kívül és
munkaszüneti napokon történt.
Csekkbefizető automata
2015 februárjában 20 darab csekkbefizető automatát helyezett üzembe
a posta, amelyen már biztosította a
bankkártyás befizetés lehetőségét is.
XV. évfolyam, 2. szám • 2016. február

Az automaták is népszerűek, tavaly összesen 280 ezer csekket
fizettek be csekkbefizető automatán keresztül
az ügyfelek, több mint
3 milliárd forint értékben.
Bankkártyás csekkbefizetés
A Magyar Posta 2015 nyarán lecserélte 5000 POS-terminálját (ez csaknem
a teljes postai hálózatot jelenti), ezzel
párhuzamosan megteremtette a bankkártyás csekkbefizetés lehetőségét. Így
a korábbi, költséges készpénzfelvételi
tranzakció helyett a csekkeket már kártyás vásárlási tranzakcióként fizethetik
be az ügyfelek. Az ügyfelek élnek a felkínált lehetőséggel, ugyanis egyre többen egyenlítik ki így számláikat a postákon, 2015 végéig 10,3 millió darab
csekket fizettek be így az ügyfelek, 97
milliárd forint értékben.
Csekkoló
2015 végén elindult a Csekkoló alkalmazás, amely a Posta Hűségkártya
használata mellett postán, a Magyar

Posta csekkbefizető automatáin vagy
az iCsekk applikáción keresztül, a regisztrált ügyfelek által befizetett csekkek
adatait tartalmazza. Az automatikusan
feldolgozott és kategorizált befizetések
mellett lehetőség van arra is, hogy az
egyéb kiadásokat és bevételeket rögzítse a felhasználó, és az egyes pénzügyi
tételeket tetszőlegesen csoportosítsa,
elemezze. A rendszer lehetővé teszi,
hogy a Díjnet szolgáltatást is igénybe
vevő ügyfelek összekapcsolják fiókjukat
a postai alkalmazással, ezáltal minden
befizetés egy helyen lesz látható.
A Magyar Posta 2016-ban további
fejlesztéseket hajt végre a csekkes befizetéshez kapcsolódóan, amelyekről
várhatóan 2016 első negyedévében
tájékoztatja a közvéleményt.
Magyar Posta Zrt.
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A hulladékégetés veszélyei
Isaszegen sokszor érezzük az égő műanyagok jellegzetes,
kellemetlenül édeskés-fanyar szagát Belélegezzük a tüdőbe,
bekerül a véráramba. Irritálja a bőrünket, az idegeinket. Nem
értjük, miért kiabálunk a gyerekkel, veszünk össze a párunkkal, miért ülünk megint az orvosi rendelőben, vagy éppen
jön értünk a mentő...
Félelmetesen hosszú a betegségek sora, amelyeket
a hulladékok égéstermékei idéznek elő. Belégzés esetén
gyengítik a légzésfunkciót, a tüdőből közvetlenül a véráramba kerülve krónikus megbetegedést okoznak. Amit nem lélegeztünk be, az lecsapódik a növényzetre, a termőtalajra, és
étkezés során kerül az állati, emberi szervezetbe.
A mérgeket a mi kéményünkből messzire viheti a szél.
A kertünkben lecsapódó, az ajtón-ablakon, réseken át a lakásba kúszó égéstermékek nemcsak a saját kéményünkből
származnak, hanem a szomszéd házból, a szomszéd utcából, a szomszéd faluból is. Ezért tiltja jogszabály a hulladékok, köztük a műanyaggal ragasztott pozdorja, festékes fa
égetését is. A jogszabály megszegői 500 ezer forintig terjedő bírságra számíthatnak, vagy súlyosabb esetben a Btk.
281/A. § alapján öt évig terjedő szabadságvesztésre.
A tiltás alól csak külön engedéllyel működő hulladékégető művek kaptak felmentést, ahol többlépcsős füstgázszűrő
rendszerek alkalmazásával minimálisra csökkentik a légkörbe
jutó szennyező anyag mennyiségét.
Miért veszélyes?
A hulladékok égetésekor sokféle mérgező anyag szabadul
fel. Ezek nagy koncentrációban azonnali halált is okozhatnak,
kisebb koncentrációban megbetegítenek, magzatban-gyerekben fejlődési rendellenességet okoznak. A belélegzett
égéstermék egy életre megbetegíthet, de akár az élet továbbadásában is megakadályozhat bennünket vagy gyerekeinket.
A köznyelvben tévesen linóleumnak nevezett, valójában műanyag (PVC) padlóburkolat égetésénél felszabaduló
anyagok közt van olyan, amely az első világháborúban harci
gázként bevetve katonák ezreinek halálát okozta (foszgén).
Van, amelyik rákos daganatokat okoz (vinil-klorid), van, amelyik már egészen kis mennyiségekben is meddőséget, illetve
impotenciát, avagy torzszülött magzatokat eredményez (dioxinok). A műanyag zacskók és üdítőspalackok égetésénél
többek közt olyan anyagok keletkeznek, amelyek pszichés
zavarokat idézhetnek elő, depressziót okozhatnak, csökkenthetik a tanulási képességet vagy éppenséggel rákkeltőek.
A tüdőrák a daganatos halálozás vezető oka a gazdaságilag
fejlett országokban, Magyarországon férfiaknál az első, nőknél a harmadik leggyakoribb daganati halálok.
Sajnos sokan nem tudják, hogy a faforgácslap (valamint a
rétegelt lemez, lakkozott fa stb.) égetése műanyagtartalmuk
miatt szintén veszélyes és tilos. A keletkező légszennyező
anyagok amellett, hogy fejfájást okoznak, rákot is előidézhetnek, és irritálják a szemet és a légzőrendszert. Az elmúlt huszonöt évben megsokszorozódott az asztmások és az allergi-
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ások száma, ennek legfőbb
oka a légszennyezés.
Mit tegyünk, ha valaki a
környezetünkben műanyagot éget?
Adjuk oda neki ezt az
írást, hiszen sokan nincsenek tisztában a műanyagégetés ártalmaival.
Forduljunk a járási hivatalhoz postai levélben. Isaszeg a Gödöllői Járási Hivatalhoz tartozik, ahol írásban lehet bejelentést tenni (2100
Gödöllő, Szabadság tér 7.). A közérdekű bejelentés illetékmentes. Idevonatkozó jogszabályok: 2004. évi XIX. törvény
141–143. §-a, az 1995. évi LIII. törvény 97. § (2) bekezdése
és a 306/2010. kormányrendelet. Kérjünk tájékoztatást a
meghozott intézkedésekről!
A vizsgálatra kirendelt személyt be kell engedni, ha nem
engedik, akkor segítségül hívhatják a rendőrséget. A vizsgálat
költségét a legtöbb esetben a hatóság előlegezi. A tettenérés
– a rendőrség is kihívható ilyen esetben – megkönnyíti az
eljárást, de annak nem kizárólagos feltétele. Ha nincs tettenérés, akkor a szakértői vizsgálat segít, ha az elkövető nem ismeri el a hulladék, kezelt fa égetését. A tüzelőberendezésből
és a kémény falából a hulladékégetés szennyezése laborban
később is kimutatható.
Előfordult, hogy a járási hivatal első fokon elutasította a
panaszt, de a Levegő Munkacsoport fellebbezésének hatására igazságügyi szakértőt rendeltek ki. A hamu- és koromminták elemzéséből kiderült, hogy azok nem származhatnak fa- vagy széntüzelésből, így az illető a 75 ezer forint
bírságon felül ki kellett fizesse az igazságügyi szakértés tetemes díját is. Ilyen esetekben a bírság adó módjára is behajtható, nemfizetés esetén akár az illegálisan égető házát
is elárverezhetik.
Ne szenvedjen a füsttől! Ne betegedjen meg, s ne hagyja, hogy mások megbetegedjenek a felelőtlen hulladékégetőktől!
A Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodája
ingyenesen segít ilyen ügyekben.
Források
• https://www.levego.hu/sites/default/files/kiadvanyok/
Ne_egesd_el_0.pdf
• https://www.levego.hu/hirek/2015/02/rajar-mar-arud-az-illegalis-hulladekegetokre
• https://www.levego.hu/kapcsolodo-anyagok/soha-neegess-hulladekot
• https://www.levego.hu/tanulsagos-ugyek/forgacslapokegetese
Lenkei Péter, a Levegő Munkacsoport Környezeti
Tanácsadó Irodájának vezetője
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Lomtalanítás és
elektronikaihulladék-gyűjtés
Kedves ügyfeleink, tisztelt
isaszegi lakosok!
A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.,
mint Isaszeg város közszolgáltatója, idén is térítésmentesen biztosítja a lomtalanításba való hulladékok begyűjtését és elszállítását.
A lakossági lomtalanítás időpontja: 2016. március 12. és
március 19.. A tíz-tíz darab nagyméretű konténer 8 és 14 óra között áll ügyfeleink rendelkezésére.
A lomtalanítást és elektronikahulladék-gyűjtést az alábbi napokon
és gyűjtőpontokon végezzük.
2016. március 12., szombat
• Kölcsey tér
• Liget tér
• Breki horgásztó mellett
• Dózsa Gy. utcai buszforduló
• Madách Imre–Nap utca sarok
• Szoborhegy alatti terület
• Rákóczi u. 56. előtti terület
• Móricz Zs. utca – családsegítő
• Március 15. utca – Barabás G.
utca (önkormányzati telek)
• Petőfi tér
2016. március 19., szombat
• Tóth Árpád utcai iskola előtt
• Dobó utca – vasút mellett
• Erkel Ferenc utca
• Mátyás király–Liszt Ferenc utca sarok
• Mátyás király–Béke utca közötti utca
• Buda utca 56. utáni terület
• Ilkamajor
• Liget tó melletti külterület
• Bercsényi–Alkotás utca közötti utca
• Templom utca – gázfogadó
előtt
A lomtalanításkor lerakható
hulladékok
– bútor (asztal, szék, szekrény,
ágy, komód stb.)
– egyéb, fából készült tárgyak,
amelyek a méretük miatt nem
XV. évfolyam, 2. szám • 2016. február

férnek el a hagyományos
gyűjtőedényben
– szőnyeg, padlószőnyeg, matrac, ágynemű, textil, ruhanemű
– műanyag (linóleum) padló,
kerti bútor, műanyag medence, műanyag játék
– kizárólag személygépkocsi-,
kerékpár-, motorkerékpár-gumiabroncsok
A lomtalanításkor leadható
elektronukai hulladékok
– háztartási gépek (mikró, konyhai robotgép, hajszárító, hűtő,
mosógép, mosogatógép)
– távközlési eszközök (telefon,
mobiltelefon)
– szórakoztató elektronikai cikkek (laptop, számítógép,-alkatrész, tévé, rádió, tablet)
– barkácsgépek, világítótestek
A lomtalanításkor tilos lerakni az alábbi hulladékokat
– vegyes települési hulladék
(kommunális, háztartási)
– zöldhulladék
– szelektíven gyűjthető üveg-,
műanyag, papírhulladék
– veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, fénycső, elem,
akkumulátor)
– hungarocell
– inert hulladékok (építési törmelék, bontásból származó
anyag, csempe)
– nagyméretű gumiabroncsok
(teherautó-, munkagép-gumiabroncs)
Tegyünk együtt környezetünk
tisztaságáért! Fontos, hogy a lomtalanításba való hulladékok ne az
erdőbe vagy az árokpartra kerüljenek! Éljünk a Zöld Híd ingyenes
lomtalanítási lehetőségével!
További információ: www.
zoldhid.hu/kft és www.facebook.
com/www.zoldhid.hu.

A hulladékszállítás
díjköteles!
Még nagyszámú ügyfélnek nincs 2016os matricája!
Az ügyfelek többsége rendszeresen befizeti
a szolgáltatás-igénybevételi számláit, és nincs
tartozása a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. felé.
A 2015. év során folyamatosan felhívtuk hátralékos ügyfeleink figyelmét, hogy rendezzék
tartozásukat. A 6500 hátralékos ügyfélből
tájékoztatásaink után nyolcszázan rendezték
tartozásukat. Még mindig maradt azonban
5700 olyan háztartás, amelyik már 120 napon túli tartozást halmozott fel, és az a napi
üzemeltetésben is jelentős gondokat okoz.
A Zöld Híd Régió Nkft. számukra nem
küldte ki a 2016-os évre érvényes matricát.
A közszolgáltató ismételten kéri a tartozásban érintett ügyfeleit, hogy legyenek szívesek kifizetni a hulladékgazdálkodási szolgáltatás ellenértékét! 2016. január végétől
elkezdjük a matricák ellenőrzését mindenkinél, aki szolgáltatásunkat igénybe veszi.
Ha nem találjuk az edényzetre kiragasztott,
érvényes matricát, kénytelenek vagyunk azt
feltételezni, hogy az ügyfél nem kívánja a
hulladékát elszállíttatni. A nem fizető ügyfeleink hulladékát a továbbiakban nincs lehetőségünk elszállítani.
Tisztelettel kérjük ezért a tartozással rendelkező ügyfeleinket, hogy mihamarabb fizessék meg a hátralékukat. Igény esetén,
kérelemre részletfizetési lehetőséget is biztosítunk.
Kérjük, aki a számlarendezésben érintett, az haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal az ismert címeken és elérhetőségeken: ugyfelszolgalat@
zoldhid.hu, 40/201-026, www.zoldhid.hu/
kft/Ugyfelszolgalat.
A közszolgáltató a 2016-os matricák postázását tavaly decemberben befejezte. Ismételten felhívjuk a figyelmüket, hogy az érvényes, 2016. évi matrica szükséges ahhoz,
hogy 2016. január 1. után a hulladékot el
tudjuk szállítani.
A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. célja változatlan: hosszú távon és a megszokott magas színvonalon biztosítani a szolgáltatásokat.
Köszönjük együttműködését.
Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.
hulladékgazdálkodási közszolgáltató
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Pályázati felhívás

Búcsú Bajusz Mihálynétól

a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által megrendezendő hagyományos vers-,
prózamondó és rajzversenyre
Vers- és prózamondó verseny
Iskolánk hagyományos vers- és prózamondó versenyt hirdet mindazoknak
az Isaszegen élő gyerekeknek, akik
szívesen mondanak verset, mesélnek
történetet társaiknak, testvéreiknek, barátaiknak.
Idei témánk: Szülőföldem
Választhattok bármilyen, életkorotoknak megfelelő, szívetekhez közel álló
verset, prózát, amelyek a szülőföldedről, városodról, hazádról szólnak.
Jelentkezési lapot a művészeti iskola titkárságán (Kossuth Lajos u. 85.) és
tanáraitoktól kérhettek. Telefonszám:
28/496-872.
A jelentkezési lapok leadási határideje: 2016. február 19. (péntek).
A jelentkezési lapok leadási helye:
művészeti iskola titkársága (Kossuth
Lajos u. 85.).

Korcsoportok:
– óvodások,
– 1–2. osztály,
– 3–4. osztály,
– 5–6. osztály,
– 7–8. osztály.
A verseny időpontja: 2016. február 24.
(szerda); helyszíne: Dózsa György Művelődési Otthon.
• 10.00–11.00 óra: óvodások
• 11.00–14.00 óra: 1–4. osztályok
• 15.00–17.00 óra: 5–8. osztályok
Rajzverseny
Szeretnénk, ha szülőföldetekről, tágabb környezetetekről, városotokról,
hazátokról rajzolnátok vagy készítenétek kerámiákat és más technikával készült munkákat.
Nincs méretbeli megkötés. Csoportos munkákat is elfogadunk.

AKÍK-hírek
Január 15-én tartotta első ez évi találkozóját az AKÍK (Alkotó Költők, Írók Klubja)
tagsága. Örömteli eseményt hozott az évkezdet, a klub eddigi vezetőjének, Gyarmati Olgának iker kisunokái születtek, ezért és más körülmények miatt a klub
vezetését Haász Irén vállalta át. Ezúton is nagy köszönetet mondunk Olgának, akit
a továbbiakban is várunk általában havonta rendezett összejöveteleinken.
A találkozón megbeszéltük jövőbeli terveinket, mind a taglétszám bővítésére,
mind antológiánk értékesítésére, mind a más klubokkal, körökkel való együttműködésre vonatkozóan. Az új évben is lehetőség nyílik csatlakozni hozzánk mindazoknak, akik kedvet kapnak rá.
Kedves olvasó, ha vonzódik a versekhez, novellákhoz; ha maga is írogat a
fióknak, netán valahol már próbálkozott is; ha szívesen lenne hallgatója vagy szereplője egy tartalmas estnek, zenés előadásnak; ha érdekli mások véleménye, de
még nem merte írásait megmutatni; beszélgetne olvasmányairól, vagy egyszerűen csak szívesen részt venne klubéletünkben – köztünk a helye! Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk, akár nyugdíjas, akár középiskolás.
Antológiánkat reményeink szerint hamarosan városunk néhány üzletében is
megtalálhatják. Szép ajándék, kulturált időtöltés és segítség egyben további céljaink eléréséhez.
A találkozó második felében T. Pandur Judit olvasta fel megrázó novelláját,
Legyen már vége! címmel. A muzulmán szokások több érdekes, olykor kegyetlen
vonását ismertük meg belőle egy fiatalember esetén keresztül. Majd Haász Irén
néhány verse zárta a találkozót farsang- és muzulmántémában.
Következő találkozónk március 4-én, pénteken 17 órakor lesz, erre az alkalomra elégiát írunk, és füstölgéseinket jegyezzük le. Tartozzon Ön is közénk!
AKÍK
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Tüntessétek fel az alkotásokon:
név, életkor, óvoda vagy iskola, osztály,
a mű címe, felkészítő tanár vagy szülő
neve, telefonszám.
Leadási határidő: 2016. február 12.
(péntek).
Leadás helye: művészeti iskola titkársága (Kossuth Lajos u. 85.).
Korcsoportok:
– óvodások,
– 1–2. osztály,
– 3–4. osztály,
– 5–6. osztály,
– 7–8. osztály.
A kiállítás megnyitásával egybekötött
gálaműsor 2016. február 26-án 15
órakor lesz a Dózsa György Művelődési Otthonban. Itt kerül sor a korcsoportonként kiosztott díjak, jutalmak
átadására is.
Jó munkálkodást kívánunk!

Pályázati
felhívás
Az Élő Irodalom – Élő Könyv
Műhely prózaíró pályázatot ír ki
Szeretemváros címmel.
A pályázat célja: a kedvenc városaink bemutatása szépirodalmi jelleggel.
Pályázati határidő
2016. március 31.

Drága Juci néni!
Minden pedagógus, minden igazgató hozzátesz valaNorman Doidge azt mondja: „A gyász során megtanulunk
mit az iskolához. Kollégáimtól mai napig hallom, hogy Te
a szeretett személy nélkül élni, annak pedig, hogy ezt oly
milyen komoly értékeket adtál, teremtettél. Igazgatóként a
nehéz megtenni, az az oka, hogy előbb el kell felejtenünk
nevelőközösség motorja voltál.
azt a képzetet, amelyben az illető még velünk van.”
Voltál… Haláloddal megszűnik a jelen idő. Minden
Itt állunk, szeretteid, kollégáid, tanítványaid… mindenki,
múlttá lesz. Mi most kezdünk tanulni igazán. Megtanulunk
és arra gondolunk, amit Tőled kaptunk.
nélküled élni. Emlegetni fogunk, hivatkozunk majd Rád.
Harmincnyolc éven át az iskolában, de közel hat évEzért tovább élsz – bennünk.
tizeden át az iskola falain kívül is tanítottál, neveltél, adtál…
A tantestület mindig is magában őrzött Téged – ha jemagadból. Tanítottál írni és olvasni, számolni, játszani, tánles napja volt a Daminak, hívtunk, és jöttél. Októberben
colni, kézimunkázni… De tanítottad több mint egy évtizemár nem. De üzentél. Éreztük, baj van. Levélke őriz a Daden át tanfelügyelőként a tanítókat is, hogy érdekesebben
mi-fán…
és hatékonyabban dolgozhassanak a gyerekek érdekében,
Kedden este képeket nézegettem, osztályképeket, ahol
és a szülőket, hogy lelkük gazdagabbá váljék. Egy tanító
Te állsz középen, fehér köpenyben. Most is itt állnak körümindig tanít – Te is ilyen voltál.
lötted azok a kicsiny gyermekek,
Egyszer kiszámoltad: legalább
akik akkor is ott álltak ölelő kezeid
Hajdu Mária
tizenkilenc első osztályod volt, és
alatt.
A
csend
több mint ezer gyereket tanítottál.
„Csak hagyd őt elmenni! Lásd
Aztán amikor tanfelügyelő lettél,
őt újra olyannak, amilyennek szeSzínezüst fák alatt didereg a csend,
az előkészítőt kérted, mert akkor
retted! Emlékezz a nevetésére,
egy félénk fénysugár sápadtan dereng,
a kicsinyek közt lehetsz.
a hangjára és azokra a napokra,
majd elé úszik egy éjsötét lepke,
1955-ben, alig tizennyolc éveamikor boldog volt! Képzeld el,
ólóm-ködöt
a
rónára
lehelve.
sen visszajöttél szülőfaludba, Isaamint a napsugarak körülölelik
Alszik a földben a búza, az árpa,
szegre mint frissen végzett néptaa testét, és begyógyítják minden
telelő legelő a tavaszt várja.
nító, és utolsó gondolatodig csak
sebét... Örülj az örömének, hogy
Ott
egy
árva
kisház,
nem
lakja
senki,
ez volt a fontos. Mindig tanultál,
hazamehet, és engedd el a kecsak a jeges szél az, mi körül lengi.
hogy még jobb legyél, számodra
zét...” (A. O. Esther)Tanítványaid
Havas
az
út
is,
innen
visszafordul,
a tanulás sohasem fejeződött be,
őrzik mosolyod, szereteted, féltő
távol egy harang, egyet-egyet kondul.
a tanulás maga volt az érték, minszavad, simogató kezed.
den képzésre elmentél, fejlesztetKollégáid idézik támogató szated magad, hogy még jobb lehess.
vad, vezető intelmed, határozott
A tanításon túl tettél sok mást is. Meg is köszönték: jó
útmutatásod.
szóval, elismeréssel, kitüntetéssel… De Te mindig arra volAzért jöttünk most el Hozzád, hogy megköszönjük, amit
tál büszke, hogy tanító vagy. Ez volt fontos. Ez tett boldoggá.
Tőled kaptunk.
Emlékszünk kirándulásokra, a néptánccsoportra, műMindannyiunk nevében részvétemet fejezem ki Miska
sorokra, nyári táborokra… Mind-mind alkalom volt a köbácsinak és a családnak.
zösségi életre, az isaszegi fiatalok és felnőttek nevelésére.
A gyászolók tiszteletadását a család végső részvétnyilváMegtettél mindent, ami előbbre vitte az ügyet, még a helyi
nításként megköszöni.
politikában, a tanácsban és a népjóléti bizottságban is vál„Istenünk, kérünk, vedd helyettünk oltalmadba őt!
laltál feladatot. Ott is tanító, pedagógus voltál, fontos a taníTárd ki kapudat nyugodni vágyó lelke előtt!”
tás volt, mert ízig-vérig tanító voltál.
Koháry Orsolya

A pályázat díjazása
– I. helyezett: 15 000 Ft;
– II. helyezett: 10 000 Ft;
– III. helyezett: 5000 Ft.
Részletes kiírás
Facebook: www.facebook.com/
szilagyi.marcsi.cseppecske; weblap: www.mairodalma.hu; Face
book:
www.facebook.com/
mairodalma.
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató
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A magyar kultúra napja

nak; őrizni, védeni kell nyelvünket mint kultúránk
legfontosabb hordozóját. Isaszeg kulturális nagykövetei 2016 fergeteg havában a Dózsa György
Művelődési Otthon színpadán a magyar kultúra
napi diákszínpadi rendezvényen a következő fellépők voltak: a Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskolából Apágyi Márk,
Forgách Péter, Kapcsándi Tamás. Felkészítő tanáruk Illésné Deák Zsuzsanna. Az énekkar vezetője
Bebrevszky-Hillender Anita.
A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolából Molnár Zsaklin, Babos Zonga,
Obráz Andrej, Nagy Liliána, Schleer András, Hajdú
Nóra, Széplaki Attila, Apágyi Ábel. Felkészítő tanáruk dr. Eszenyiné Sulyok Ágnes és Hirbik Zsuzsa.
Klarinéton Farkas Erika, zongorán Felcsíkné Haász Veronika játszott. Felkészítő tanáruk Erdélyi Balázs.
Az Isaszegi Damjanich János Általános Iskolából Valkony
Márk, Bilász Viktória, Kaszás Dóra, Cseh Eszter, Németh Regina, Gaskó Botond. Felkészítő tanáruk Kelemen-Csikiné Feigel
Zsuzsanna.
Zárszóként Kazinczy gondolatát osztjuk meg önnel, kedves
olvasó, aki már kétszáz éve felhívta figyelmünket kultúránk megőrzésére: „Minden népnek, törzsnek, nemzetnek, csoportnak,
mely azonos szokásokat, kultúrát, nyelvet vall sajátjának, csak
akkor van tartós jövője, ha olyan utódokat nevel, akik a rohanó
világ forgatagában is tisztában vannak hovatartozásukkal, megőrzik nemzeti identitásukat.”
Verseczkyné Sziki Éva

2016. január 22., Isaszeg, Dózsa György Művelődési Otthon
Tél közepén, az év 22. napján van a magyar himnusz születésnapja, és ez a nap egyben – 1989 óta – a magyar kultúra
napja is. Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be
a Himnusz megírását Szatmárcsekén.
Ez az a nap, amikor főhajtással emlékezhetünk meg legfontosabb közös kincsünkről, nemzeti imánkról, amely megkülönböztet bennünket más népektől.
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„Egy nép akkor válik szegénnyé és rabbá, amikor ősei
nyelvétől fosztják meg: akkor mindörökre elvész.”
A kultúra napja akkor válik igazi ünneppé, ha a ránk hagyott kulturális örökségünket továbbadjuk az utánunk következő nemzedékeknek: mert ez a kultúra nemcsak tudást,
műveltséget hordoz, hanem erkölcsöt is.
Meg kell becsülnünk alkotásainkat, mindenki számára
hozzáférhetővé kell tenni a múlt és a jelen tárgyi értékeit,
hagyományainkat, amelyek értékes emlékei az elmúlt korok-

Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató
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Könyvtári élet a Klapka György Általános Iskola
és Művészeti Iskolában
„Olvassatok mindennap!” – hangzik a régi szlogen, amelyet
a mai gyerekek „netezzetek mindennap!”-ra fordítanak. Pedig az információszerzés legfontosabb eszköze az olvasás,
nélküle nincs telefon- és számítógép-használat sem. Egyes
szakirodalmak külön kiemelik, hogy csak az olvasással tudjuk
megvalósítani az élethosszig tartó tanulást. Iskolánk pedagó-

giai programjának központi eleme ennek elősegítése. Ebben a munkában két fontos eszköz van a
kezünkben: a könyv és a számítógép. A pedagógusokkal együtt sok ötlettel állunk elő, hogy megtanítsuk a
gyerekeket az olvasás szeretetére.
Iskolánkban két könyvtár van: az egyik a Tóth Árpád úton
az alsósoké, a másik a Kossuth Lajos úton a felsős tanulóké.
Ez utóbbiban jól felszerelt iskolai könyvtárként tizenöt számítógép áll rendelkezésünkre, valamint projektor, internetkapcsolat segíti munkánkat. Itt zajlanak a számítástechnika-órák
is. Rendezett gyűjteményünk kialakításában nagy szerepe
volt könyvtáros elődeimnek, akik a közel tízezer dokumentumot gondozták.
Az iskolai könyvtár más közeget jelent, mint az iskola többi tanterme. Itt vannak zsámolyok, babzsákok, társasjátékok,
szőnyeg. Szívesen járnak ide a gyerekek tanulni, olvasni, kölcsönözni. Az ajándékba kapott öt darab sakk-készletünkkel
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nagy csaták folynak délutánonként. Minden évben a magyar
népmese napján elkészítjük a mesefánkat, amelyre a gyerekek kedvenc meséi kerülnek.
Tervszerűen tartunk könyvtári órákat abból a célból, hogy
kialakuljanak a tanulókban olyan tevékenységek, magatartásminták, amelyek elengedhetetlenek a könyvtárhasználaton
alapuló önálló ismeretszerzéshez. Ezek az órák adnak alapot az önművelődési igény felkeltésére is. Az ünnepekhez
kapcsolódva a gyerekek szívesen hallgatnak könyvtári előadásokat, amelyeket képekkel illusztrálva még érdekesebbé
teszünk számukra. Utána nagy izgalom a totó kitöltése, mert
a hibátlan kitöltők jutalmat kapnak. Sokszor kiegészül kézműves-foglalkozással az óra, amelyen szívesen tevékenykednek
a gyerekek. Ennél nagyobb varázserő az új könyvek megérkezése. Szinte egész évben várják a gyerekek, mikor érkeznek új könyvek, megvesszük-e azt, amit ő szeretne. Nagy az
öröm, amikor megérkeznek a várva várt új szerzemények.
Megalapítottuk a Könyvtárpártoló díjat, amelyet év végén
a könyvtár részére könyvet ajándékozó gyerekek kapnak.
A könyvekbe természetesen bekerül az ajándékozó neve.
Szintén a tanév végén kerül sor a Könyvbarát díj átadására,
amelyet a legtöbbet olvasó diákok kapnak. Ezek a gyerekek
könyvajándékban is részesülnek.

A római katolikus egyházközség eseményei
Február 2. és 11. között, hétköznap17.30-tól, vasárnap du. 3
órától lourdes-i ájtatosságot végzünk a templomban.
Február 10-én hamvazószerda. Az egyház parancsa szerint ez a nap kötelező böjti nap: hústilalom van, és felnőtteknek csak háromszor szabad étkezni. Ezen a napon és a
rá következő vasárnap – az előző évben megszentelt barka
hamujával – a pap meghinti a hívek homlokát. „Emlékezz
ember, porból vagy és porrá leszel!”
Nagyböjtben (február 10-től) minden pénteken 18 órától és vasárnap 15 órától keresztúti ájtatosságot végzünk a
templomban.
Nyári táborok
• Hittantábor: Érsekvadkert, 2016. július 4–9.
• Napközis tábor: 2016. július 18–22.
• Családi tábor: Érsekvadkert, 2016. augusztus 5–7.
A táborokról bővebb információ Szárazné Marikától kérhető. E-mail: szaraznemarika@citromail.hu.
Keresztút
Nagyböjtben rendszeresen imádkozzuk a keresztutat. Az a
tapasztalatom, hogy sokan nem igazán tudják, milyen ez az
imádság. Akik találkoznak vele, talán megállnak egy-egy stáció, állomás előtt, megnézik a képeket, elolvassák a szöveget.
Az eredeti keresztút Jeruzsálemben van. Jézus valóban
végigjárta ezt a kb. másfél kilométeres utat Pilátus palotájától a Golgotáig. Nem tűnik nagyon hosszúnak, ha valaki csak
végigsétál rajta. Ám, ha belegondolunk, hogy Jézust előtte
megostorozták, gúnyból töviskoronát nyomtak a fejére, ráadásul saját magának kellett cipelnie a keresztjét, nem lehe-

tett egyszerű. Igaz, a keresztnek csak a vízszintes szárát tették
a vállára, de ha belegondolunk, az is legalább harminc-negyven kiló volt. Mi, keresztények úgy hisszük, hogy ezzel a fával
a bűneinket is magával vitte, hogy megválthasson minket.
Jézus útközben találkozott édesanyjával. Mekkora fájdalom lehetett ez anyának és fiúnak! Mária, akinek Jézus születésekor megjövendölték, hogy a szívét hét tőr járja át, ott
áll tehetetlenül. Nézi a fiát, és nem tud segíteni. Szenvedése
egybeolvad Jézus kínjaival.
Cirenei Simon segít a keresztet hordozni. Eleinte csak
kényszerből. Egy római katonának jogában állt egy zsidó emberrel vitetni a holmiját, akár a halálraítélt keresztjét is. Simon
ezért nem tehetett semmit. Veronika pedig a katonák korbácsával nem törődve megteszi azt a keveset, amit megtehet:
letörli a vértől ázott, izzadsággal és porral teli arcot.
Jézus elesései, a szitkozódó katonák, a szánakozó as�szonyi pillantások, a ruhájától való megfosztás, a keresztre szegezés mind-mind egy fájdalmas pillanat a jóérzésű
embernek. Akkor is, ha nem keresztény, de ember! Jézus
halálával és temetésével ér véget. Ma már sok helyen hozzáteszik tizenötödik állomásként a feltámadást. Ugyanis, ha
Jézus meghal, de nem támad fel, a mi megváltásunk nem
történik meg!
Ezt az eseménysort eleveníti fel a keresztútimádság. Ha
ott vagyunk a templomban, egy kicsit ott lehetünk kétezer
évvel ezelőtt Jeruzsálemben. Együtt szenvedve, mint Mária,
részvéttel, mint Veronika, vagy csak kívülállóként, mint a bámészkodók, mégis együtt Jézussal.Találkozzunk a templomban!
Szárazné Marika

Egyre több iskola honlapján fedezhetjük fel, hogy az iskolai könyvtárak külön részt töltenek fel magukról. Iskolai
könyvtárunk hírei, programjai megtalálhatók iskolánk honlapján.
A tanulási problémák hátterében a mai iskolások ötven-hatvan százalékánál kimutatható az olvasáshoz kapcsolódó valamilyen zavar, fejletlenség. Ez nemcsak az iskolai tanulást nehezíti meg, hanem az élet minden területére nagy
hatással van. Legtöbbször az is elég lenne, ha a gyerek többet olvasna. Az olvasás vigaszt tud nyújtani, feszültséget tud
enyhíteni a rohanó életünkben. Lehetővé teszi, hogy igazán
megismerjük világunkat, amit kár lenne kihagyni!
Allmann-né Kovács Krisztina
könyvtárpedagógus
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató
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Jó Hír Klub

Influenza – az alábecsült tömeggyilkos

Új évet kezdtünk. Sokan vagyunk
tele merész tervekkel, célokkal,
bárcsakokkal… Isten is tele van sóhajokkal: „Bárcsak tudnád, hogy segíteni
jöttem, nem ítélni. Bárcsak tudnád,
hogy az ajándék, amelyet neked készítettem: örök élet! Bárcsak tudnád, hogy
azt szeretném, hogy biztonságban hazaérjél hozzám!” Ő minket óhajt. Ez
csodálatos dolog! Ahogyan az év végén a gyerekekkel végigolvastuk a Fehérke kisbárány történetét, egy csodálatos igével, a 23. zsoltárral fejeződött
be a könyv:
„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget,
csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő
nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól,
mert te velem vagy: vessződ és botod
megvigasztal engem. Asztalt terítesz
nekem ellenségeim szeme láttára.
Megkened fejemet olajjal, csordultig
van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján,
és az ÚR házában lakom egész életemben.”
Mi azt kívánjuk, hogy mindenkinek
legyen az évben ez a célja: teljesen Istenben bízni! Kívánjuk, hogy a te pásztorod is Jézus legyen!
És most egy kicsit visszatekintünk.
Decemberben a gyerekek telis-tele
voltak próbákkal, koncertekkel, mindenféle programokkal az ünnepek

2015 elején rég nem látott súlyosságú influenzajárvány sújtotta hazánkat. A járvány hónapjaiban mintegy 6000 emberrel többen haltak
meg, mint az előző év hasonló időszakában.
Az influenza vírusa mindenkit
megtámad, és mindenkit megbetegít, aki nem rendelkezik védettséggel a vírus ellen. A legegyszerűbb és
leghatékonyabb védekezési mód a
védőoltás, mégis tömegek mondanak le róla, és kockáztatják az életüket.
Az influenzavírus cseppfertőzéssel terjed, egész óvodai csoportok
vagy iskolai osztályok néptelednek
el telente a járvány idején. Megtelnek az orvosi rendelők, lezárják a
kórházi osztályokat a látogatók elől.
Az influenzás beteget magas láz kínozza, fáj mindene, a
végtagjai, a háta. Rendkívül elesettnek, gyengének érzi magát, nemhogy dolgozni nincs ereje a betegnek, de még az
orvoshoz se nagyon tud elmenni.
Az influenza leggyakoribb szövődménye a tüdőgyulladás.
Az influenzavírus önmaga ritkán okoz tüdőgyulladást, de az
nagyon súlyos, minden második beteg belehal az influenza-tüdőgyulladásba. Sokkal gyakoribb, hogy az influenzavírus
által legyengített szervezet vírus által tönkretett légutait egy
másik kórokozó támadja meg, és a védtelen szervezet ennek
már nem tud ellenállni.
Különösen az idősek és a krónikus betegek vannak veszélyben. Őket kellene a leginkább megvédeni, nekik kellene
leginkább megkapniuk a védőoltást. Sokan közülük különböző tévhitek miatt utasítják el a vakcinát. Azt hiszik, hogy
attól lesznek influenzások, holott a védőoltás nem tartalmaz
élő vírust, így fertőzést sem tud okozni. A vakcinagyártás során az influenzavírusokat elölik, feldarabolják, tisztítják annak
érdekében, hogy fertőzést ne okozhassanak, de az immun-
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miatt. Szinte már „használhatatlanná”
váltak, annyira a szünetre voltak hangolódva.
A Jó Hír Klubban is voltak pluszprogramok. Az egyik ilyen program
volt a SZISZI-ben és a Klapkában a Palánta Bábmisszió Petike eltűnik című
bábdarabja. Az alsó osztályos tanulók
dicséretre méltó magatartással, aktív
részvétellel nézték végig az előadást.
Vágyakozó szívvel jelentkeztek, hogy
szeretnék megismerni Jézust. Ehhez
kaptak segítségül egy foglalkoztató füzetet és egy CD-t. A misszió köszöni a
helyi pünkösdi gyülekezet és a magánszemélyek támogatását.
Megkérdeztem a gyerekeket, hogy
milyen tanulságot vontak le a történetből. „Vigyázni kell kisebb testvérünkre,
ha ránk bízzák.” „Ne legyünk túl kíván-

csiak, mert abból baj lehet.” „Nem az
fontos, hogy eldugott ajándékot keressünk, hanem az engedelmesség szüleinknek.” „A legnagyobb ajándék: Jézus.” Persze volt, akinek „uncsi” volt, de
hát ez így van jól. Nem vagyunk egyformák. Azért örülök, hogy épülhettünk,
tanulhattunk valamit ezen az alkalmon
is. Várjuk a bábszínházat húsvétra is.
Egy másik programmal a pünkösdi
imaházban vártuk a családokat. Rengeteg mézeskalácsot sütöttünk, díszítettünk, ettünk. Nagyon áldott alkalom
volt.
A január csendesen indult a klubban. Sajnos sok gyermek vagy szülő
délutáni foglalkozásainak ideje változott az évben, ezért sokan nem tudnak
már eljönni. Nem tudjuk még, hogyan
folytatódik a klub, de az biztos, hogy
egyéb programokon keresztül és az
iskolákban kapcsolatban maradunk. És
továbbra is nyitva vannak a gyülekezetek ajtajai, ahol a vasárnapi istentiszteletek alatt külön van gyermek-bibliaiskola. „Bizony, bizony mondom nektek,
ha meg nem tértek és olyanok nem
lesztek, mint a kisgyermekek, nem
mentek be a mennyek országába.”
(Mt 18:3) Amikor egy hittanos kislány
kér az iskolában, hogy „imádkozz, mert
elveszett a kiscicám,” akkor csodálom
az Úr jóságát.
Az eseményekről továbbra is információt lehet kapni, ha feliratkozol a
johir.isaszeg@gmail.com-ra.
Hegedűs Mónika és Szikszai Jolika
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató
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rendszerünket megtanítsák arra, hogy felismerjék a vírust,
ha támad majd a járvány idején, és az előregyártott ellenanyagokkal azelőtt legyőzzék a fertőzést, mielőtt az győzne
le minket.
Sokan mondják, hogy „megkaptam az oltást, mégis influenzás lettem.” A védőoltás nem képes mindenkinél megakadályozni az influenzafertőzés kialakulását. A fiataloknak
kb. 80-90 százalékát, az időseknek a felét képes megvédeni
a betegségtől. Ennél talán még fontosabb, hogy a halálos
szövődmények kockázatát viszont a tizedére csökkenti. Azaz
lehet, hogy megbetegszünk, de nem halunk bele.
Az influenza elleni védőoltást minden évben meg kell
kapnunk. Az influenza elleni oltással egy időben, csak éppen
a másik karba beadható az új, akár egy életre szóló védettség
kialakítására is képes pneumococcus elleni vakcina is, amely
a tüdőgyulladás és az agyhártyagyulladás leggyakoribb kórokozója ellen nyújthat védelmet.
Dr. Mucsi János tüdőgyógyász
Erzsébet Gondozóház, Gödöllő
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Ha nálunk hirdet, hirdetése
minden háztartáshoz eljut
Az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató Isaszeg Város Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa. Lapunk 3800 példányban, minden
hónap elején jelenik meg, és eljut városunk minden háztartásához, az
intézményekhez, valamint a környékbeli önkormányzatokhoz.
Hirdetési áraink
Hirdetési méretek
(szélesség × magasság)

Bruttó hirdetési díj
fekete-fehér
belső oldal

színes belső
oldal

1/1 oldal (181 × 262 mm)

25 400 Ft

31 750 Ft

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

13 970 Ft

19 050 Ft

1/4 oldal (87,5 × 128 mm)

7620 Ft

10 160 Ft

1/8 oldal (87.5 × 61 mm)

3810 Ft

5080 Ft

1/16 oldal (87,5 × 27,5 mm)

2540 Ft

3810 Ft

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

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége,
nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora,
egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota,
anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos
megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és
megszüntetése.
Keresse fel dr. Szatmári Éva Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását! Erdeklődni a 30/960-2657
és az eva.drszatmari@gmail.com elérhetőségeken lehet.
Pest Megyei Kormányhivatal
1052 Budapest, Városház utca 7.
Telefon: 1/485-6957
• 2016. február 11., hétfő, 11.30–15.30
• 2016. február 8., hétfő, 11.30–15.30
• 2016. február 15., hétfő, 11.30–15.30
Solymár Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2083 Solymár, József Attila utca 1.
• 2016. február 22., hétfő, 11.30–15.30

Veresegyház Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatal
2112 Veresegyház, Fő út 35. (kis tárgyalóterem I. em.)
• 2016. február 29., hétfő, 11.30–15.30
Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

Rendőrségi fogadóórák
Az Isaszegi Rendőrőrs minden hónap első hetének hétfői, keddi és csütörtöki napjain 15.00–17.00 óra között
fogadóórát tart. Hétfőnként Gelencsér István r. főtörzsőrmester, keddenként Paragi László r. főtörzsőrmester,
csütörtökönként pedig Villányi Tamás r. főtörzsőrmester
fogadja az ügyfeleket. A fogadóórák helyszíne: Isaszegi
Rendőrőrs, 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 10.

Kedvezményrendszer
– 3 alkalom egyidejű megrendelése
esetén 5%
– 6 alkalom egyidejű megrendelése
esetén 10%
– 12 alkalom egyidejű megrendelése
esetén 15%
A hirdetéseket nyomdai felhasználásra készen, 300 dpi felbontású jpg
vagy pdf fájlban kérjük leadni.
Amennyiben a megrendelőnek nincs lehetősége a hirdetést megszerkeszteni, kiadónk
az alábbi árakon vállalja a hirdetések elkészítését.
– Egész oldalas hirdetés: 6000 Ft + áfa
– 1/2 oldalas hirdetés: 4500 Ft + áfa
– 1/4 oldalas hirdetés: 3000 Ft + áfa
– 1/8 oldalas hirdetés: 2000 Ft + áfa
– 1/16 oldalas hirdetés: 1500 Ft + áfa
Hirdetésfelvétel és tájékoztatás a 28/594590-es telefonszámon, illetve az ujsag@
isaszeg.hu e-mail-címen.
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A Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi
Kiállítóhely programjai
Február 3. (szerda), 10.00, művelődési otthon: F arsangi táncház
óvodásoknak
Február 4. (csütörtök), 10.00, művelődési otthon: Farsangi táncház óvodásoknak
Február 5. (péntek), 14.00, művelődési otthon: A Damjanich Általános Iskola farsangi rendezvénye
Február 6. (szombat), 9.00–12.00, művelődési otthon: Tajcsiworkshop
Február 6. (szombat), 14.00, művelődési otthon: A Klapka
György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alsós farsangi
rendezvénye
Február 8. (hétfő), 19.00, művelődési otthon: O
 kuláré projekt.
A darabok témája a háború. Nyílt felolvasóest
Február 11. (csütörtök), 16.00, művelődési otthon: Kreatív kézművesklub
Február 13. (szombat), 9.00–12.00, művelődési otthon: Babaruhabörze. Asztalfoglalás: 1000 Ft. Előzetes bejelentkezés szükséges!
Február 13. (szombat), 16.00, művelődési otthon: Csata farsangi
jelmezes karnevál
Február 18. (csütörtök), 16.00, művelődési otthon: T ársasjáték-délután
Február 19. (péntek), 15.00, múzeum: R endhagyó történelemóra
– Történelmi időutazás
Február 20. (szombat), 9.00–12.00, művelődési otthon: T ajcsiworkshop
Február 20. (szombat), 14.00–18.00, művelődési otthon: Ugrálóvár – Ugrálj, szaltózz vagy pattanj a gumifalnak! Örökmozgó gyerekeknek ajánljuk. Belépő: 500 Ft/alkalom
Február 24. (szerda), 10.00, művelődési otthon: A Klapka György
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vers- és prózamondó
versenye. Témája: Szülőföldem. Jelentkezés a művészeti iskola titkárságán (február 19-ig)

Február 25. (csütörtök), 16.00, művelődési otthon: K reatív kézművesklub
Február 25. (csütörtök), 18.00, Hősök és áldozatok emlékparkja: G
 yertyagyújtás a kommunizmus áldozatainak emlékére
Február 26. (péntek), 15.00, művelődési otthon: K lapka György
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Rajzverseny. Kiállításmegnyitó és gálaműsor. Témája: Szülőföldem. A pályamű leadása a
művészeti iskola titkárságán (február 12-ig)
Márciusi előzetes
Március 1. (kedd), 14 óra, művelődési otthon: M
 esélő muzsika:
Péter és a farkas. Belépő: 600 Ft
Ajánló
Kilencedik felvonásához érkezett a városokon és országhatárokon
átívelő kortárs dráma- és felolvasószínházi sorozat, az Okuláré. A  mostani fordulóban a háború témájában alkotott rövid, egyfelvonásos
műveket olvasunk fel Budapesten, Hódmezővásárhelyen, Szegeden,
Debrecenben, Berlinben, Calgaryban, Kaposváron, Győrben, Brnóban,
Pakson, Dunaújvárosban, Isaszegen, Oslóban, Mezőkövesden, Miskolcon. A beérkezett színpadi művek nagyon színes összképet mutatnak: a történelmi drámától az abszurdon keresztül az utópikus science
fictionig mindenféle műfaj képviseli magát. Hallgassuk, olvassuk, adjuk
elő, értékeljük, beszéljük meg! Kortárs szerzőktől – nekünk! A részvétel ingyenes
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a 2015. XII. 16. – 2016. I. 15. közötti idôszak eseményeirôl
Születések
Szabó Kata, Kanalas Petra Dalma, Balog-Miskolczi Dániel,
Diós Emma Frida, Kanalas Valentina, Martinkó Abigél Éva,
Kardos Ramóna Amira, Kovács Kamilla, Bogár Roland Leó
Házasságkötések
Hajdara Melinda és Klincsek Róbert
Hajdu Livia Éva és Galambos Gábor
50 év egymás szeretetében
Ecseri Terézia és Berki Rudolf 1965. december 24-én kötöttek
házasságot Isaszegen.
Kövesdi Ilona és Batár Gyula 1965. december 24-én kötöttek
házasságot Isaszegen.
Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.
Halálesetek
Bajusz Mihályné Palaga Julianna (78 éves), Petőfi S. utca 14.
Szarka Sándor (85 éves), Roham utca 15.
Sztrelicz István Pál (79 éves), Belsőmajori utca 23.
Kövesdi Zoltán (51 éves), Toldi Miklós utca 3.
Surman István (80 éves), Aulich utca 8.
Damina Ferenc István (56 éves), Kossuth L. utca 142.
Szilvási Ágostonné Nemes Ilona (66 éves), Mikszáth K. utca 1.
Krawalik József János (77 éves), Alkotmány utca 36.
Dobondi Sándor (66 éves), Szent István utca 25.
Huszárik Györgyné Jónás Eszter (83 éves), Petőfi S. utca 22.
Csató János (61 éves), Belsőmajori utca 31.
A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal
Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fekjezzük ki mindazoknak, akik Bajusz Mihálynét utolsó
földi útján elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és mélységes
bánatunkban részvéttel osztoztak.
Bajusz Mihály és családja

Ügyeleti 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 ellátására, amely az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőnként dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 28/582-831,
30/831-1887
Keddenként dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
Szerdánként dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288
Csütörtökönként dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., tel.: 28/493-302;
mobil: 20/928-3987
Pénteki ügyeleti beosztások februárban és márciusban
február 5.: dr. Eszlári Egon; február 12.: dr. Tordai Gábor;
február 19.: dr. Mészáros Zsolt; február 26.: dr. Kürti József;
március 4.: dr. Eszlári Egon; március 11.: dr. Tordai Gábor;
március 18: dr. Mészáros Zsolt; március 25.: dr. Kürti József

Anyakönyvi hírek

Képviselők elérhetőségei

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., tel.: 28/493-250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14., tel.: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartása szombaton és vasárnap
Ezüstkehely Patika: páros héten 8-tól 12 óráig
Liget Patika: páratlan héten 8-tól 12 óráig
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház utca 4.;
tel.: 28/452-851
Fogorvosi rendelô: Rákóczi u. 10.; tel.: 28/495-237
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14.; tel.: 28/495-827
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató
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Balog Istvánné, 70//903-8668, balog46i@invitel.hu
Pénzes János, 70/456-6969, penzes.janos@isaszeg.hu
Mészáros Gusztávné, 70/334-6401,
meszarosgusztavne@gmail.com
Szilárdi László, 20/568-7358, lszilardi@gmail.com
Könczöl Gábor, 70/456-6976, isapaletta@freemail.hu
Karádi Zsuzsanna, 20/245-8260,
karadizsuzsanna@gmail.com
Markel István, 70/387-2692, lekram@freemail.hu
Gabrucza Marianna, 70/618-9236,
gabrucza.marianna@gmail.com
Everling Róbert, 20/989-6959, everling.robert@isaszeg.hu
Bajusz Dániel, 20/362-3658, bajusz.daniel@gmail.com
Horváth István, 70/337-2238,horvath.istvan@isaszeg.hu
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Fontos információk,
elérhetőségek
Isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat
telefonszáma: 28/583-100. E-mail: hivatal@isaszeg.hu
A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati rendje: Hétfőn 800–1200
és 1300–1800, kedden 800–1200 és 1300–1600, szerdán 800–1200 és 1300–1600,
csütörtökön 800–1200 és 13.00–1600, pénteken 800–1200 óra között
A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfőn 1300–1600,
szerdán 800–1200 és 1300–1600, pénteken 800–1200 óra között
Isaszegi Rendőrőrs 0–24 óra között hívható telefonszáma:
70/387-2693. Villányi Tamás r. főtörzsőrmester: 70/492-0755
Közterület-felügyelet (munkaidôben hívható) telefonszáma:
70/315-2314, 70/198-6929
Mezôôrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302
Gyepmester Hercig József, 20/964-3025
Isaszegi Önkéntes Tűzoltóegyesület 0–24 óra között hívható
központi segélyhívószáma: 70/549-6223
Isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi
Egyesület Rácz Zoltán, 20/220-7414, 20/563-4300
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály 2100 Gödöllő, Szilhát u. 53. Tel.: 28/410175, 28/410-297. Ügyfélfogadás: hétfőtől szerdáig 830–1500, csütörtökön
830–1200 (csak az első jelentkezők és a munkáltatók számára), pénteken
830–1300 között
Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala
2101 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514-305, 28/514-315.
Fax: 28/514-306. Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 8.00–15.30,
pénteken 8.00–11.30 között
Temetkezés Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 30/964-7032

Szolgáltatók elérhetőségei
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Rákóczi u. 18., tel.: 28/494-517
Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
– ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
– szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban: 30/378-9971
ELMŰ
Hibabejelentés: 40/38-39-40. Telefonos ügyfélszolgálat számlázási
és egyéb ügyekkel kapcsolatban vezetékes telefonról: 40/38-38-38;
mobiltelefonról: 20/978-5611, 30/978-5611 vagy 70/978-5611.
Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938;
mobiltelefonról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés
munkaidőben a 28/430-562-es, a 28/520-878-as vagy a 20/409-7573-as
telefonszámon, valamint a kozvilagitas@elmuszolg.hu e-mail címen.
TIGÁZ
Gázszivárgás bejelentése: 80/300-300. Holnap: www.tigaz.hu
A Tigáz Zrt. gödöllői ügyfélszolgálati irodája bezárt, az ügyintézést
a Magyar Posta vette át. Ügyfélfogadás a gödöllői központi postán
(Gödöllő, Dózsa György út 15.) kedden 8–16 és csütörtökön 10–18 óra
között.
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A művészeti iskola újévi gálaműsora
képekben
Közreműködtek a művészeti iskola tanárai, fúvószenekara,
társastánc tanszakának növendékei és mazsorettcsoportja

