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Igazgatási szünet

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Isaszeg Város 
Polgármesteri Hivatala a 2016. július 4-től 2016. július 
15-ig terjedő időszakban igazgatási szünetet tart.

A hivatal az igazgatási szünet alatt a születések, ha-
lálesetek anyakönyvezésének, ügyfélszolgálati nyomtat-
ványok kiadásának és átvételének céljából 2016. július 
6-án 8 órától 12 óráig és 2016. július 13-án 12 órától 
16 óráig ügyeletet tart.

Tóthné Pervai Katalin jegyző

Avar és zöldhulladék égetése

A lakosság egészségének és a levegő tisztaságának vé-
delme érdekében a település teljes területén az avart 
és kerti hulladékot kizárólag február 15-től május 15-
ig, szeptember 15-től november 15-ig keddi, szerdai 
és pénteki napokon 10.00 órától 18.00 óráig szabad 
égetni. Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási 
tilalom időtartama alatt. Az országos tűzgyújtási tilalom a 
település egész területére érvényes. Ünnepnapokon és 
helyi ünnepeken az egész településen tilos az égetés.

A közterülettel kapcsolatos kérdésekről

Mint azt többen már tapasztalhatták, Isaszeg város köz-
terület-felügyelete 2016. január 1-jétől két fővel látja el 
a közterület-felügyeleti tevékenységét, nagyrészt gyalogos 
szolgálatteljesítéssel. A felügyelet munkájának megszerve-
zése során fokozott figyelmet fordítottunk arra, hogy minél 
kevesebb legyen a munkanapokon a „kieső” felügyeleti idő, 
a közterület-felügyelők lépcsőzetes munkakezdéssel és be-
fejezéssel reggel 7 órától este 18.30-ig a területen tartóz-
kodjanak. 

A közterületi járőrözés során folyamatosan felügyelik 
a közterületeket, a környezetvédelemmel összefüggő ha-
tályos rendeleteink betartását. A rendeleteink szerint a 
közterületekkel kapcsolatosan az ott élő lakosoknak is van 
feladatuk, az ingatlanok előtti területek fűnyírása, csapa-
dékvízárkok, hidak, átereszek tisztítása, járda karbantartása, 
kihajló növényzet eltávolítása. Ahol a rendeletekkel kap-
csolatosan szabálytalanságot tapasztalnak, figyelmeztető 
értesítés postaládába helyezésével hívják fel a figyelmet a 
rendeleteink betartására.

A lakosok több esetben nemtetszésüknek adtak hangot 
telefonon, a figyelmeztetéseket zaklatásnak vették. Tudo-
másul kell venni, hogy Isaszeg város képviselő-testülete a 
lakosság javára, a jobb és élhetőbb környezet kialakításának 
és védelmének érdekében alkotta meg a rendeleteit. 

Rendszeres probléma a kerti zöldhulladék megengedett 
időpontokon túli elégetése, az elhanyagolt, gazos ingatla-
nok, illetve az ingatlanok előtti területek. A közterület-fel-
ügyelő ebben az esetben is első alkalommal csak figyel-
meztetésben részesíti a szabály megszegőit.

A közelgő „parlagfűszezon” miatt is indokolt a ma-
gán- és közterületek fokozott felügyelete, külterületen és 
belterületen egyaránt. Ugyancsak az intenzív csapadékos 

időszak tette fontos feladattá a csapadékvíz-szikkasztó és 
-elvezető árkok fokozott felügyeletét az árkok tisztán tartá-
sára, a szikkasztóárkok fűnyírására vonatkozóan. 

A képviselő-testület a májusi ülésén döntött arról, hogy 
az egész településre kiterjedően elkészítteti a csapadék-
víz-elvezetés tervét, azonban a terv elkészültéig, illetve 
megvalósításáig is a jelenlegi rendszer működőképességét 
kell legalább fenntartani. Ehhez viszont a városüzemeltetés 
dolgozóinak tevékenységén felül elengedhetetlen a lakos-
ság közreműködése.

Remélhetőleg ösztönző hatással lesz a rendezett la-
kókörnyezetünk alakulására a képviselő-testület részéről 
májusban megalkotott „Virágos, tiszta Isaszegért” cím ado-
mányozásáról szóló rendelet is, amelyről Isaszeg város hi-
vatalos honlapján (www.isaszeg.hu) bővebb tájékoztatást 
kaphatnak.

Összefoglalva tehát: a környezetünk élhetőbbé téte-
lének érdekében igen fontos a megalkotott rendeleteink 
betartása, amely rendeletek hatályos állapota szintén meg-
tekinthető Isaszeg város honlapján.

Polgármesteri hivatal

•	 mezőőrök Villányi László, tel.: 70/459-3301; Gyön-
gyösi Lajos, tel.: 70/459-3302. A mezőőrök személyes 
ügyfélfogadása előzetes telefonos időpont egyeztetés 
alapján.

•	 közterület-felügyelők Tóth Lajos, tel.: 70/315-
2314; Pásztor János, tel.: 70/198-6929. Ügyfélfogadás 
közterületi ügyekben: mindennap 8.00–10.00 óra kö-
zött.

A mezőőrök és a közterület-felügyelők elérhetők a 28/584-
591-es telefonszámon is.



XV. évfolyam, 7. szám • 2016. július 54 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

A behajtási rend változása

Lakossági tájékoztató az Isaszeg település egyes területeire 
való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló önkor-
mányzati rendelet 2016. szeptember 1-jétől hatályos ren-
delkezéseiről

Az utóbbi évek során mindennaposak a nagy tömegű anyagbe-
szállítások az építkezésekhez, nagy méretű tehergépkocsik közle-
kedése a településünk útjain. Ezek jelentős része jelenleg olyan 
szilárd burkolatú utakon keresztül történik, amelyeket nem ilyen 
mértékű igénybevételre terveztek, teherbírási szerkezetük alap-
ján erre nem alkalmasak.

Kiemelten fontos feladatunk, hogy megvédjük a város azon 
szilárd burkolatú útjait, amelyek még viszonylag jó állapotban 
vannak, de a nehézgépjárművek korlátlan behajtása előrevetíti 
az útszerkezet két-három éven belül várható gyors amortizál-
ódását.

A 2016. szeptember 1-jén hatályba lépő, az Isaszeg település 
egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 
szóló 17/2016 (V. 25.) önkormányzati rendelet szabályozza a 
város közigazgatási területén az 5,5 tonnát meghaladó nehéz-
gépjárművek behajtását önkormányzati tulajdonú közutakra.

Az 5,5 tonnát meghaladó gépjárművek eseti, heti, havi és 
éves behajtási engedélyt kérhetnek az önkormányzat polgármes-
terétől a következő díjak befizetése ellenében:
a) 1 napra 2000 Ft/nap/gépjármű; 
b) 7 napra 10 000 Ft/hét/gépjármű; 
c) 30 napra 30 000 Ft/hó/gépjármű;
d) 1 évre 160 000 Ft/év/gépjármű.
Az önkormányzat a behajtási engedélyek díjaiból befolyt bevételt 
az önkormányzati utak karbantartására fordítja.

A rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladat ellátásának ide-
jére: 
a) a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgála-

tok, a büntetés-végrehajtás, a tűz-, polgári és katasztrófavéde-
lem, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezete által 
üzemben tartott; 

b) a katasztrófaelhárítást, -megelőzést és segítségnyújtást végző; 
c) a műszaki és baleseti mentést ellátó; 
d) a kommunális feladatot ellátó (ideértve a településtisztasági 

szolgáltatásokhoz, települési hulladékok kezeléséhez, köztisz-
tasági tevékenységhez, valamint közüzemi hibaelhárításhoz 
használt); 

e) az út- vagy közműépítést, illetve az út- vagy közműfenntartást, 
-javítást vagy -tisztítást végző; 

f) a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást vég-
ző tehergépkocsikra.
A korlátozás alá eső utcák jegyzéke megtalálható a www.

isaszeg.hu honlapon, valamint az engedély iránti kérelmek szin-
tén letölthetők a honlapról, illetve személyesen átvehetők az Isa-
szegi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (2117 Isa-
szeg, Rákóczi u. 45.), ahol szükség esetén bővebb információkat 
is kaphatnak.

Polgármesteri hivatal

Isaszeg vezetése nagyot álmodik
Megkerestük Isaszeg város polgármesterét, Hatvani Miklóst, hogy a hozzánk 
eljutott turisztikával kapcsolatos információk hátteréről adjon felvilágosítást.

– Örömmel láttuk az idei Utazás 
Kiállításon, hogy Isaszeg városa ön-
álló standdal jelentkezett. Mi okból?

– Az idei évtől hangsúlyosan és 
nagy erőket bevetve szeretnénk a vá-
rost turisztikai célállomássá fejleszte-
ni. Idén Isaszeg városa vállalta, hogy 
lebonyolítja az Egyházi és világi borok 
versenyét, amelyet idén már tizen-
egyedik alkalommal rendeznek meg, 
valamint a szorosan hozzá kapcsolódó 
A kenyér, a bor és a kultúra ünnepét, a 
Gödöllői Regionális Turisztikai Egyesü-
lettel közösen. Így hát természetes volt 
számunkra, hogy ezek a rendezvények 
önálló megjelenést kívánnak egy ilyen 
szakmai kiállításon, hogy az ország más 
részéről is minél többen látogassanak 
el településünkre.

– Milyen nagyobb jelentőségű 
rendezvényekkel találkozhattak ed-
dig az idelátogatók?

– Isaszeg városának legfontosabb 
öröksége a természeti szépségein kívül 
maga a történelme. Minden évben áp-
rilis 5-én és 6-án a lovas hagyomány-
őrzőkkel közösen újrajátsszuk az 1849. 
április 6-i győztes isaszegi csatát, amely 
a tavaszi hadjárat és egyben a szabad-
ságharc egyik legnagyobb diadala volt. 
Ez a rendezvényünk évről évre több 
ezer érdeklődőt vonz, de a megjelen-
tek száma nagyban függ az időjárástól, 
illetve attól, hogy április 6-a hétvégére 
vagy hétköznapra esik. Szintén jelen-

tős tömegeket vonz a hagyományos 
szüreti felvonulás. Városunk vezeté-
se elhatározta, hogy olyan turisztikai 
fejlesztésekbe fog vagy keres hozzá 
partnereket, amelyek egész évben ide-
vonzzák az érdeklődőket.

– Mondana pár szót ezekről az 
elképzelésekről, fejlesztésekről?

– Régi álmom, hogy életében min-
den embert „elhozzunk egyszer Isa-
szegre”. Iskolai tanulmányainak során 
minden magyar ember tanul az 1848–
49-es forradalom és szabadságharcról, 
először az általános iskola hetedik, 
majd a középiskola harmadik osztá-
lyában. Szeretném, ha a csata erede-
ti helyszínén egy történelmi, nemzeti 
emlékpark létesülne, ahol be tudnánk 
mutatni az ideérkezőknek a szabad-
ságharc előzményeit, történéseit, kö-
vetkezményeit. Az ehhez szükséges 
első lépéseket megtettük, elkészült a 
nemzeti emlékpark tanulmányterve, és 
bízunk benne, hogy a megvalósításhoz 
megfelelő támogatókat fogunk találni. 
Reményeim szerint hamarosan úgy te-
kint majd mindenki Isaszegre, mint a 
szabadságharc fővárosára. Természe-
tesen ehhez kapcsolódóan, illetve ezt 
kiegészítően más idegenforgalmi beru-
házások előkészítése is folyik. Tárgya-
lunk a városunk határában lévő termál-
víz hasznosításáról, lőtér kialakításáról, 
gokartpálya létesítéséről, valamint egy 
történelmi kalandpark megépítéséről.

– A közeljövőben milyen progra-
mok várják az idelátogatókat és a 
helybelieket?

– A már korábban említett borver-
seny eredményhirdetésére augusztus 
19–20-án kerül sor, A kenyér, a bor 
és a kultúra ünnepén. Remélem, a jó 
hangulatú rendezvényen minden kor-
osztály megtalálja a maga érdeklődési 
körének megfelelő programot. Sok ne-
ves fellépőt várunk, köztük a helybéli 
fiatalokból álló No Respect együttest, a 
Vivat Bacchus pécsi a cappella együt-
test, a Péterfy Bori és a Love Bandet, 
és 20-án éjszaka, amikor már minde-
nütt vége a rendezvényeknek, D. Nagy 
Lajost és csapatát. A rendezvénnyel 
kapcsolatos jelszavunk: „Augusztus 20-
án mindenki Isaszegre!”

Szerkesztőség

egyszeri segély 

Folytatjuk sorozatunkat, amely a méltányosságból 
megállapítható, a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 
által megállapítható ellátásokról szól. Az előzőek-
ben a nyugellátás méltányosságból való megállapí-
tásáról adtunk tájékoztatást, most pedig az egyszeri 
segély engedélyezésének lehetőségeit ismertetjük. 
A tájékoztatók teljes szövegét megtalálják a Nyug-
díjbiztosítási Főigazgatóság honlapján, és szemé-
lyesen információkat kaphatnak az Isaszegi Hu-
mánszolgáltató Központ kollégáitól hétfői napokon 
10-től 16 óráig, szerdai napokon 8-tól 16 óráig, 
péntekenként 8-tól 13 óráig. Telefon: 28/494-042.

Tájékoztató egyszeri segély engedélyezéséről 
Egyszeri segély engedélyezésére az érintett személy, il-
letőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője ké-
relmének alapján kerülhet sor. 

A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös mél-
tánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapoz-
hatják a kérelem teljesíthetőségét.
Ki részesülhet egyszeri segélyben?
Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban ré-
szesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, 
amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme 
nem haladja meg
–  a 75 000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös 

háztartásban él;
–  a 85 000 forintot, ha egyedül él.
Az egyszeri segélyt kérelmező személynek a kérelmé-
ben nyilatkoznia kell a havi jövedelméről is.
Milyen időközönként állapítható meg egyszeri 
segély, és mennyi lehet az összege?
Egyszeri segély évente csak egy alkalommal állapítható 
meg, az összege nem lehet kevesebb 15 ezer forintnál, 
de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj jogszabály-
ban meghatározott tárgyévi legkisebb összegének más-
félszeresét.
Hol és hogyan nyújtható be az egyszeri segély 
iránti kérelem?
A kérelem a „Kérelem-adatlap” elnevezésű nyomtatvá-
nyon (K17 számú űrlap – egyszeri segély igényléséhez) 
nyújtható be. 

A nyomtatványt a kérelmező lakóhelye szerint illeté-
kes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez kell benyújtani.

A nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek 
ügyfélszolgálati egységénél szerezhető be, illetőleg le-
tölthető az ONYF honlapjáról (http://www.onyf.hu). 

A kérelmek elektronikus úton is előterjeszthetők. 
Van-e jogorvoslati lehetőség a méltányossági jog-
körben hozott döntés ellen?
A méltányossági jogkörben hozott döntéssel szemben 
nincs helye jogorvoslatnak.

Polgármesteri hivatal



6 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XV. évfolyam, 7. szám • 2016. július 7

gépjármű-ügyintézői vizsgát tettek az isaszegi 
polgárőrség tagjai

Az isaszegi polgárőrség – együttmű-
ködve a rendőrséggel, az önkormány-
zattal és a lakossággal – a törvényben 
meghatározott keretek között Isaszeg 
város teljes közigazgatási területén 
látja el alapfeladatait a helyi közrend, 
közbiztonság és bűnmegelőzés tekin-
tetében.

Az alapfeladatokon túl közremű-
ködik a rendkívüli helyzetek megelő-
zésében, következményeinek elhárítá-

sában, a lakossági és önkormányzati 
vagyon, valamint a közösségi életterek 
megóvásában, továbbá a rendezvé-
nyek helyszínének biztosításában. Fel-
adataik szakszerű és jogszerű ellátása 
kapcsán az egyesület tagjai folyamatos 
képzéseken vesznek részt.

Az Országos Polgárőr Szövetség 
gépjármű-üzemeltetési szabályzata 
előírja, hogy a járőrgépkocsik vezeté-
séhez az érintett polgárőröknek úgy-

nevezett „ügyintézői engedéllyel” kell 
rendelkezniük. 

A Pest Megyei Polgárőr Szövetség 
illetékesével való egyeztetés után – az 
ügyintézői engedélyek kiadásának ér-
dekében – oktatásra és vizsgáztatásra 
került sor 2016. június 5-én a polgár-
őrség által használt helyiségben (Isa-
szeg, Rákóczi u. 12.).

A gépjármű-ügyintézői vizsgát kép-
zés előzte meg, amelyen a részt vevő 
polgárőrök előadást hallhattak a KRESZ 
idevonatkozó részéről, a polgárőrség 
gépjármű-használati szabályzatáról, a 
járőrszolgálatot ellátó polgárőrgépjár-
művek és -járművek egységes külső 
megjelenésének leírásairól és követel-
ményeiről, valamint az ehhez szorosan 
kapcsolódó jogszabályokról. A képzést 
követően tesztírásra került sor, ennek 
eredményeként az oktatáson részt 
vevő egyesületi tagok sikeres gépjár-
mű-ügyintézői vizsgát tettek. A vizsga 
hitelességét és tisztaságát Csányi Já-
nos, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség 
Gödöllői járásának regionális koordiná-
tora, Birkás Roland rendőr őrmester és 
Mészáros Gusztávné önkormányzati 
képviselő biztosította. Részvételüket 
ezúton köszönjük.

IPBÖE

köszönet a segítségért
Ahogy az önkormányzati tájékoztató májusi számában 
már beszámoltunk róla, az isaszegi polgárőrség az Isa-
szeg Nagyközség Egészségügyi Közalapítvány – amelyet 
dr.  Horváth Anna elnök képviselt – közreműködésével 
hozzájutott egy elektromos újraélesztő készülékhez (de-
fibrillátorhoz). A  készüléket helyi vállalkozók és önkor-
mányzati képviselők támogatásából sikerült beüzemelni. 
Az isaszegi polgárőrség ezúton fejezi ki köszönetét az ado-
mányozóknak, akik támogatásukkal hozzájárultak a készü-
lék beüzemeléséhez, lehetőséget nyújtva ezzel az isaszegi 
lakosság életének védelmére. 

Támogatást nyújtók: Balogh Istvánné, Damina Péter, 
Everling Róbert, Faragó Attila, Fődi Katalin, Futó Tamás, 
Gabrucza Marianna, Greznár József, Horváth István, Jakus 
Istvánné, Juhász István, Karádi Zsuzsanna, Markel István, 

Mészáros Gusztávné, Nagy István, Pálinkásné Szolga Ibo-
lya, Pásztor János, Pénzes János, Pogonyi Tibor, Ragács 
János, Répási Tibor, Szilárdi László, Vajda Tamás, Varga 
Zsolt és Vojt Vince.

Az isaszegi polgárőrség fontosnak tartja, hogy minél 
többen elsajátíthassák a készülék rendeltetésszerű hasz-
nálatát, valamint a különböző életmentő beavatkozások 
módjait.

Ennek érdekében szakértő orvos bevonásával élet-
mentési és újraélesztési tanfolyam indul 2016. szeptem-
ber 3-án 9 órai kezdettel a Dózsa György Művelődési Ott-
honban. A lakosság minél nagyobb számú megjelenésére 
számítunk.

Isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési 
és Önvédelmi Egyesület

Ûjra itt a nyár – hogyan őrizzük értékeinket?
A távfelügyeleti szolgáltatás fontossága és előnyei

Kevesen gondolják úgy manapság, hogy tőlük nincs mit el-
vinni, ezért nem is érdemes hozzájuk betörni. Ez egyből két 
kérdést is felvet. Vajon ezt a betörő is tudja? S ha mégis 
megtörténne a baj, akkor is ugyanígy gondolnánk azokra a 
személyes dolgokra, amelyek eltűntek az otthonunkból?

Van lakásbiztosításunk, így nincs szükségünk kiegészítő 
védelemre. A lakásbiztosítás még önmagában igen csekély 
mértékben téríti meg a károkat, amennyiben nincs megoldva 
a mechanikus, elektronikus védelem az otthonunkban.

„Mindig tartózkodik otthon valaki.” Ezzel a tipikus mon-
dattal hárítjuk a vagyonvédelem meglétének fontosságát. 
Igaz, néhány illetéktelen behatolót eltérít a szándékától, ha 
tartózkodik valaki az ingatlanban. De valóban az idős, esetleg 
beteg szülőnket vagy gyermekünket tennénk ki egy ilyen ta-
lálkozás lehetőségének?

A jelenlegi közbiztonság mellett már sajnos az ingatlanok 
szerves részévé kezd válni a lakásriasztó rendszer. Felméré-
sek kimutatták, hogy a szervezett betöréseket leszámítva az 
illetéktelen behatolók nem az alapján választanak célpontot, 
hogy mekkora az ingatlan értéke, illetve milyen a környék 
lakosainak az életszínvonala, sokkal inkább az alapján, hogy 
gyors és egyszerű legyen a bejutás, illetve kisebb vagyon-
tárgyakat, készpénzt zsákmányoljanak.

Gyakran találkozunk azzal a véleménnyel, hogy szükség-
telen a felszerelt riasztóberendezést távfelügyeletre köttetni, 
hiszen az épület sűrűn lakott környéken van, a szomszédok 
pedig úgyis azonnal reagálnak a megszólaló szirénára. Saj-
nos számolni kell azzal, hogy egy profibb betörő képes a 
kültéri sziréna hatástalanítására, és ebben az esetben semmi 
sem fogja felhívni a környéken levők figyelmét a behatolásra. 
Ilyen szempontból senki nem mondhatja azt, hogy bizton-
ságban van, és nincs szüksége vagyonvédelmi megoldásra. 
Viszont azt sem szabad elfelejteni, hogy 
önmagában egy helyszínen szirénázó 
riasztórendszer még nem nyújt kellő 
védelmet.

A közbiztonságból fakadóan, va-
lamint a rohanó életmódnak köszön-
hetően az emberek ma már nem fi-
gyelnek egymásra, ez a vagyontárgyak 
védelménél sincs másként. Így elmond-
hatjuk, hogy egy kiépített lakásriasztó 
rendszer önmagában nem elegendő 
megoldás személyünk, családtagjaink 
és ingóságunk megóvásához.

Annak érdekében, hogy a kiépített 
lakásriasztó teljes biztonságot tudjon 
nyújtani az ilyen esetekben, ma már 
elengedhetetlen feltétel a távfelügye-
leti szolgáltatás megléte. Itt nincsenek 
területi határok, hiszen a felügyeleti 
központban az ország bármely pontjá-

ról tudják fogadni a riasztórendszerről érkező jelzéseket, ami 
lehetővé teszi a rendszerek huszonnégy órás távoli megfi-
gyelését és ellenőrzését. A fogadott jelzések alapján pedig 
megteszik a szükséges intézkedéseket, mint például a meg-
adott személyek értesítése és tájékoztatása, illetve kivonuló 
járőrszolgáltatás igénybevételekor a járőr helyszínre küldése 
riasztás jelzés esetén.

A távfelügyelettel ellátott rendszerek egyik nagy előnye, 
hogy jelzéskor minden esetben történik intézkedés, nem 
fordulhat elő, hogy egy megszólaló sziréna ne vonna ma-
ga után beavatkozást. Illetve, ha kivonuló járőrszolgáltatással 
együtt van a rendszer, akkor riasztás jelzés esetén szerződés 
szerint maximum tizenöt percen belül – ami a gyakorlatban 
jellemzően öt-nyolc perc – a helyszínre indítják a járőrt, hogy 
ellenőrizze a védett ingatlant.

További nagy előnye a távfelügyeletnek, hogy nemcsak 
jelzés esetén figyelik a rendszert, hanem folyamatos, hu-
szonnégy órás ellenőrzés történik, így a központban lévő 
ügyeletes diszpécser műszaki meghibásodáskor vagy áram-
kimaradáskor is azonnal értesíti az ingatlan tulajdonosát vagy 
az általa megbízott személyeket. Rendszer-meghibásodás 
esetén a távfelügyeletnél nemcsak a tulajdonost értesítik a 
diszpécserek, hanem a riasztórendszer szerelőjét is, aki a ki-
építést, illetve a karbantartást végezte, így gyorsan lehetőség 
nyílik arra, hogy akár a rejtett hibákat is ki lehessen javítani.

Tehát mindamellett, hogy a távfelügyelet a kiépített ri-
asztórendszerek mellé egyéb számos és hasznos szolgálta-
tást tud nyújtani ügyfelei részére (kivonuló járőrszolgáltatás, 
egészségügyi pánik figyelése, tűzjelzés fogadása), még egy 
állandó és folyamatos rendszerfelügyeletet is biztosít, ponto-
san beazonosítva, hogy hol merül fel a probléma.

Mózes Attila
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Nyugdíjasklub látogatása 
az eSe-ben

Már több éve megszokott látogatója ápolóotthonunknak 
az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének csapata. Kará-
csony idején eljönnek, hogy együtt ünnepeljenek az 
otthon lakóival, műsorukkal meghitt hangulatot teremt-
ve segítik az ünnepre hangolódást. Önkénteseik az év 
során is rendszeres látogatóink, ilyenkor az együttlétet 
felolvasással, beszélgetéssel, illetve közös imádkozással 
egészítik ki. 

Most meghívásunkra elhozták és bemutatták vidám 
műsorukat. A színes ruhákat, az ismerős múltbéli dalla-
mokat, valamint a táncos forgatagot nagy tetszéssel fo-
gadták a segítőház lakói. Sikert arattak az otthon készült 
sütemények, amelyek külön meglepetést okoztak az itt 
élőknek. 

Arra a pár órára mindenki elfelejtette minden bána-
tát, hiszen részesei lettek a körülöttük lévő világnak, és 
bebizonyosodott, hogy szeretetet nemcsak kapni, de 
adni is öröm. Köszönjük!

Apróné Orosz Margit

Jó tudni…
Változások a Jókai Mór Városi Könyvtár  
életében

Új nyitvatartási rend 
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a könyvtár nyitva-
tartása június hónaptól megváltozott.

Hétfő–kedd: 10–18; szerda: 14–18; csütörtök: 14–
20; péntek: 9–14. Szombat–vasárnap a könyvtár zárva 
tart. Nyári szünet: július 18-a és július 29-e között. Nyi-
tás: augusztus 1-jén hétfőn.

A megbocsátás hete
Július 11-e és 15-e között „megbocsátás hetét” tartunk. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy akinek esetleg lejárt a könyv-
kölcsönzési ideje, és ezen a héten visszahozza a köny-
vét, annak elengedjük a késedelmi díjat. Kérjük, éljenek 
a lehetőséggel! Köszönjük!

Könyvbörze a könyvtárban
Július és augusztus hónapban óriási könyvbörzét rende-
zünk. A könyvek 200 Ft/darab egységáron lesznek meg-
vásárolhatók.

Minden olvasónknak szép nyarat kívánunk!
Kovács Dóra 

intézményvezető

A bocuse d’or verseny európai döntője
Óriási megtiszteltetés érte a magyar gasztronómiai éle-
tet májusban: Budapest a világ legrangosabb szakács-
versenyének adhatott otthont. A Bocuse d’Or verseny a 
szakácsszakma Oscar-díja, de nevezhetnénk a szakácsok 
Forma–1-ének is, egy biztos: jelen pillanatban ez a ver-
seny a legkomolyabb, legszámontartottabb megméret-
tetés a világon. Ennek apropóján városunk tősgyökeres 
lakója, a kiemelkedő rendezvény szervezője, a magyar 
csapat tagjaként stage managere, Tóth Gábor mesélt a 
rendezvényről.

– Gyakorlatilag mi ez a verseny, miről szól?
– A verseny Paul Bocuse francia mesterszakács ötletéből 

származik, aki azért találta ki 1985-ben, hogy hozzájáruljon a 
szakácsszakma fejlődéséhez, és a sok hidegkonyhai termé-
keken alapuló versennyel szemben egy friss alapanyagokra 
épülő, melegkonyhás versenyt hozzon létre, utat mutasson a 
fiatal tehetségeknek. 1987-ben, gondos szervezés után ren-
dezték meg először Lyonban, egy Sirha kiállítás keretében, 
és azóta világeseménnyé nőtte ki magát. Minden évben egy 
kontinensviadallal veszi kezdetét, majd minden második év-
ben Lyonban rendezik a világbajnoki döntőt. Idén az euró-
pai kontinensviadal megrendezésének jogát nyerte meg a 
Magyar Bocuse d’Or Akadémia, budapesti helyszínnel, ami 
azért is óriási eredmény, mert a magyar csapat még csak 
tíz esztendeje tagja a mezőnynek. A verseny történetében 
egyedülálló az is, hogy a francia alapanyagokra épülő trendet 
sikerült az idén először úgy módosítani, hogy az kizárólag 
magyar alapanyagokból valósuljon meg. Így került előtérbe 
a magyar kecsege és a szarvasborjú mint a versenyen hasz-
nálatos alapanyag. Szintén először fordult elő a verseny tör-
ténetében, hogy francia borok helyett kiváló magyar borok 
kerülhettek fel a nemzetközi zsűri asztalára.

– Örömmel értesültünk róla, hogy az esemény szer-
vezésében önnek kitüntetett szerep jutott. Beszélne róla, 
hogy mi volt a teendője?

– Együttműködésem a Magyar Bocuse d’Or Akadémiá-
val pár évvel ezelőtt kezdődött, amikor felkértek arra, hogy a 
tanulóimmal segítsek a magyar döntő kivitelezésében. Idő-
közben megalakult a Vendéglátó Szakmai Oktatók Országos 
Egyesülete, amelynek alelnöke lettem, ezért úgy döntöttem, 
hogy a segítőcsapatot nem csupán a saját tanulóimból ál-
lítom össze, hanem felajánlottam az ilyen típusú képzés-
sel foglalkozó iskoláknak országos szinten, hogy küldjenek 
jó képességű, érdeklődő diákokat. Örömmel láttam, hogy 
óriási az érdeklődés, így nagyon hamar össze tudtam állí-
tani a csapatot, amellyel sikeresen lebonyolítottuk a magyar 
döntőt. A szervezők maximálisan meg voltak elégedve, így 
nem ért váratlanul, amikor megkaptam a felkérést az euró-
pai döntő segítőcsapatának szervezésére. Kemény időszak 
következett. Húsz európai országról beszélünk, itt már nem 
volt elég a szakmai felkészültség, nagyon fontos volt a jelent-
kezők angolnyelv-tudása, hisz a versenyen mindenki ezt a 

nyelvet használta, jól-rosszul. Kiemelten kellett figyelni arra, 
hogy kiválasztott tanulók stresszhelyzetben is meg tudják ér-
teni a csapatok közlendőit, ehhez viszont a középfoknál jobb 
angoltudásra volt szükség. Többfordulós kiválasztási szakasz 
következett, amely a magyar tanulódöntővel kezdődött. Itt a 
szakácstanulók küzdöttek meg azért, hogy ki kerülhet be se-
gítőnek a külföldi teamek mellé, majd ezt követte a magyar 
döntő, amelyen már profi módon kellett teljesítenie mind a 
szakács-, mind a felszolgálócsapatnak. Több mint negyven 
iskola nevezett több tanulót a versenyre, a kiválasztás után 
harminckét fő felelt meg a feltételeknek. Mindezek mellett 
az egyesületünk szakmai munkája által volt még néhány 
feladatom, többek között az, hogy megszervezzem a verse-
nyen szurkoló hatszáz diák és szakoktató részvételét, illetve 
a gálavacsorán dolgozó kétszáz fős szakács- és felszolgáló-
csapatot is. Összességében közel kilencszáz fő mozgatása 
volt a feladatom, amire mindig büszke leszek, hisz a ven-
déglátós-társadalomban eddig szokatlan összefogást, együtt-
működést sikerült indukálnunk, amit nem győzök elégszer 
megköszönni a kollégáknak és a tanítványaiknak.

– Hogyan zajlott le a verseny, miben tudtunk többet 
hozzátenni az eddig megrendezett versenyek színvona-
lához?

– A verseny igen szigorú feltételek mellett zajlott. Óriási 
volt a felelősség, nagyon nagy volt a nyomás. Tudni kell azt, 
hogy amennyiben a versenyen részt vevő szakácsok produk-
tumainak felszolgálása közben valami hiba történik, teszem 
azt, egy felszolgálótanuló elejti a szakácsversenyző által meg-
komponált tányért, és az nem tud eljutni a zsűri elé, úgy az 
adott ország szakácsa kiesik a versenyből. Az elmúlt évek 
versenyeire visszatekintve sem a kontinensviadalokon, sem 
a világbajnoki döntőben nem fordult elő ilyen hiba. Még az 
is meg van szabva, hogy a versenyző tányérja milyen koreog-
ráfia szerint kerül a zsűri elé. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 
például a tálalásnál a versenyző bemondja a pincéreknek, 
hogy a húsnak három óránál kell lennie. Ráadásul minden-
nek egy pontosan megszabott protokoll szerint kell történ-
nie. Mindenkinek meg kellett felelnünk, de a legnehezebb 
kihívás az volt, hogy a francia szervezők sem igazán bíztak 
bennünk. Nem hitték el, hogy Magyarországon is rendkívül 

magas szintű szakmai képzés folyik. Az első napon igencsak 
feszült volt a légkör, azonban tökéletesen sikerült bizonyíta-
nunk, hogy a helyzet magaslatán állunk. Már az első verseny-
nap után megnyugodtak, és szabad kezet kaptunk a verseny 
további lebonyolítását illetően. Ami igazán öröm volt a szá-
munkra, hogy a megmérettetés végén a megjelent csapatok 
és a francia szervezők egybehangzó véleménye szerint ilyen 
magas szintű szakmai munkát és szervezést Európában még 
nem láttak.

– Azt már tudjuk, hogy a magyar csapat Széll Ta-
mással az élén végül is megnyerte az európai döntőt. 
Mi várható a 2017-es világbajnoki döntőn Lyonban?

– Senki sem számított erre az eredményre. Még Tamás is 
csak azt tudta elképzelni, hogy jó esetben sikerülhet bekerül-
ni valahová a skandináv mezőnybe, amely évek óta uralja a 
dobogó első három helyét. Nehéz az esélylatolgatás, de egy 
biztos: az a csapat, amelyik a kontinensviadalokon jól szere-
pel, általában nagy eséllyel dobogóra szokott állni a világbaj-
noki döntőben is. Széll Tamás egy rendkívüli adottságokkal 
megáldott, nyugodt, rutinos versenyző. A magyar stábban 
mindenki reménykedik abban, hogy a világbajnokságon is jó 
eredményt tudunk elérni, a többit majd januárban meglátjuk.

– Milyen hozadéka lehet ennek az eseménynek a 
magyar gasztronómia, turizmus és a szakképzés vonat-
kozásában?

– Jelen pillanatban már öt Michelin-csillagos étterem van 
az országban, mondhatjuk azt, hogy nagyon rövid időn be-
lül. Ezzel a minősítéssel a közép-európai államok között az 
első helyen állunk. Maga a verseny fókuszba helyezte Ma-
gyarországot, a magyar gasztronómiát. Nemcsak Európából, 
hanem a világ minden részéről jöttek hozzánk tévéstábok, 
gasztrobloggerek, a külföldi csapatok által nagyon sok, a 
gasztronómia iránt érdeklődő szurkoló, turista, akik két héten 
keresztül itt laktak, itt étkeztek, betekintést nyertek a magyar 
gasztronómiába, megismerhették az országot, Budapestet, a 
magyar kultúrát. A turizmus fejlődése mellett a magyar ven-
déglátós szakképzésre is óriási hatással volt az esemény, 
hisz a vendéglátásban tanuló diákok és szakoktatóik részére 
is maradandó élményt nyújtott a verseny. Kijelölt számukra 
egy új utat, amely követendő lehet az elkövetkező években 
ahhoz, hogy a Magyarországon közel tíz éve elindult gasztro-
forradalom minél több követőre találjon. Véleményem sze-
rint óriási lehetőségek vannak a magyar mezőgazdaságban, 
alapanyagokban. A vendéglátós vállalkozások és a termelők 
érdekeit közös nevezőre kell hozni ahhoz, hogy fel tudjunk 
zárkózni a világ élvonalába. A multik által forgalmazott silány 
minőségű élelmiszerekkel szemben erősítenünk kell nemze-
ti értékeinket, és a minőségi alapanyagot gyártó, kézműves 
módon előállító vállalkozóinkat kell előtérbe helyeznünk. Isa-
szegi polgárként büszke vagyok arra, hogy részese lehettem 
ennek a nemes versengésnek, és bízom benne, hogy alanya 
lehetek majd a változásnak is, amely egy idő múltán nem-
csak a csúcsgasztronómiában jelenik meg, hanem a mi és a 
gyermekeink hétköznapi étkezéseiben is. 

Szerkesztőség
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Épül az m4-es

Jelentős fejlődést várnak az M4-es gyorsforgalmi 
út M0-s és Cegléd közötti szakaszának megépülé-
sétől – mondták el közösen tartott csütörtöki sajtó-
tájékoztatójukon a térség országgyűlési képviselői 
Monoron.

Az M4-es gyorsforgalmi út M0-s–Cegléd közötti szaka-
szának tervezésére és kivitelezésére kedden jelent meg 
közbeszerzési felhívás, eredményes eljárás esetén az év 
végén megkezdődhetnek a 44,3 kilométer hosszú út ki-
vitelezési munkálatai. A kivitelezést két szakaszban vég-
zik: Üllő–Albertirsa között 30 kilométer hosszúságban, 
illetve Albertirsa és Cegléd között 14,3 kilométeren.

Pogácsás Tibor emlékeztetett arra, hogy a megépü-
lő gyorsforgalmi út Pest megye egész keleti és középső 
részére hatással lesz mind az ipar, mind a lakóterületek 
fejlesztésének, munkahelyek teremtésének szempont-
jából. Hangsúlyozta: a gyorsforgalmi út tehermentesíti a 
környező településeket, és felgyorsítja az összeköttetést 
Budapesttel. Elmondta, hogy a sikeres közbeszerzést 
követően ez év végén, legkésőbb jövő év tavaszán meg-
kezdődhet az építkezés, és 2019-re be is fejeződhet.

Czerván György arra hívta fel a figyelmet, hogy a be-
ruházás komoly hatással lesz a régi nagykátai járás tele-
püléseinek életére. Kiemelte, hogy a gyorsforgalmi úttal 
a Tápiómente lehetőséget kap a felzárkózásra.

Földi László egyebek mellett arra mutatott rá, hogy a 
Cegléd és Ceglédbercel közötti szakasz a tervek szerint 
2018. márciusig el is készül. A képviselő felidézte: a tér-
ség 50 kilométerre van a Liszt Ferenc repülőtértől, ám 
az autópálya vagy a gyorsforgalmi út hiánya elriasztotta 
a befektetőket. Hozzátette: bízik abban, hogy a beruhá-
zásnak köszönhetően nemcsak új munkahelyek, új ipari 
területek jönnek létre, hanem az idegenforgalom is fej-
lődhet azzal, hogy a ceglédi termálfürdőhöz új leágazás 
épül.

Forrás: MTI

mert az elmúlt hónapban sem unatkoztunk… 
avagy mi újság az AKÍK-klub háza táján

A trianoni emléknap kapcsán érde-
kes beszélgetést folytattunk június 4-i 
találkozónkon. Felelevenítettük ezzel 
kapcsolatos tanulmányainkat, értesülé-
seinket. T. Pandur Judit új szempontjait 
figyelembe véve sokáig vitatkoztunk az 
értékelésén. Oly sok téves információ 
kering erről a fontos történelmi ese-
ményről, hogy felkértük Juditot, készít-
sen egy cikket, írást a témával kapcso-
latban.

Disznóvágás gyermekkoromban 
címmel Váradiné Éva idézte fel négy-
részes írásában szép emlékeit, majd 
T. Pandur Judit olvasta fel Az elrontott 
nyaralás című novelláját.

Egyenes szívás című versében 
Haász Irén Arany János Tetemrehívás 
című versét költötte át, Én akartam… 
című művét az egészséges táplálkozás 
divatja ihletette, vidám hangulatot te-
remtve ezzel az esten

Haász Irén részt vett a hódmező-
vásárhelyi Lucien Hervé Kamera Klub 
országos pályázatán két versével. 
Örömmel jelentjük, hogy mindkettőt 
elfogadták a hamarosan megrende-
zendő Reflexiók összművészeti feszti-
vál kiállítására.

Írókörünk népszerűsítését segítik 
elő más klubokkal való kapcsolataink. 
Haász Irén a gödöllői IRKA Klub és a 
gödöllői önkormányzat által támoga-
tott, idén nyolcadik évébe lépő Irodal-
mi Díj kiosztóján vett részt, Rostás Ist-
ván pedig a Batsányi-Cserhát Művész 
Kör tavaszi fesztiválján. 

Írásainkat megtalálják a Facebook 
különböző irodalmi oldalain, honlapja-

inkon, az AKÍK honlapján 
(akikisaszeg.simplesite.
com), a Napvilág, Nap-
korong, Fullextra, Magyar 
Parnasszus, A  Hetedik, 
Börzsönyi Helikon, Poet, 
Holnap Magazin stb. ol-
dalain vagy nevünk bön-
gészőbe írásával.

Haász Irén 
klubvezető

Ismét hírt adunk néhány pályázatról, 
amelyekre bárki jelentkezhet. Alkalom-
adtán szívesen segítünk a pályázóknak 
a beküldendő írások végleges formába 
öntésében. 

Továbbra is szeretettel várunk min-
den irodalomkedvelőt sorainkba!

Költészet a kastélyban  
– alkotópályázat
Irodalmi és képzőművészeti alkotópá-
lyázatot hirdet a Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálko-
dási Központ Költészet a kastélyban 
címmel. A pályázatra kastély- vagy vár-
látogatási élmény inspirálta verseket, 
meséket, novellákat és képzőművé-
szeti alkotásokat, valamint Gergely Ág-
nes A kastély előtt vagy Weöres Sándor 
Hat vers – Altwien-idill című verséhez 
készült illusztrációkat várnak. 
A pályázat részletes kiírása itt olvas-

ható: forsterkozpont.hu. 
A pályázat beérkezési határideje:  

2016. augusztus 31.
Eredményhirdetés: Az ünnepélyes 

díjátadót 2016 szeptemberében 
rendezik meg a kulturális örökség 
napjain. 

További információ: Forster Gyula 
Nemzeti Örökségvédelmi és Va-
gyongazdálkodási Központ, 1535 
Budapest, Pf. 721; palyazat@fors-
terkozpont.hu, forsterkozpont.hu.

Fantorzio – novella- és  
kisregényíró pályázat
Ne csak a fióknak írj… inkább legyél te 
is a Fantorzio szerzőinek egyike! 

A pályázat részletes kiírása itt olvas-
ható: fantorzio.hu. 

A pályázat beérkezési határideje: 
2016. július 31.

Eredményhirdetés: 2017. február.
További információ: fantorzio.hu.

Antológia
A könyvtárban és pár üzletben még 
kapható az AKÍK antológiája. Az eladott 
kötetekből befolyt összeg lesz a klub 
következő könyvének alapja. Ha meg-
vásárolják az antológiát, a tartalmas 
szórakozáson túl szerény céljaink el-
érését is segítik. 

Köszönjük szépen!
A szerzők

Haász Irén
Én akartam…

Láttam minap a reklámban 
pitypangból salátát. 
Ezt edd! mondták, s hozzá három 
kiskanál malátát. 

Megcsináltam hát ebédre, 
de a férj elbődült: 
aki kitalálta, egye,
 nem vagyok én őrült! 

Gondoltam, a magvak neki 
ehetőbbek lesznek, 
ám így szólt: hát mi vagyok én? 
Ezt madarak esznek! 

Búzamagot csíráztattam,
hogy megjöjjön kedve – 
ránézett csak, s azt dörmögte, 
el van keseredve. 

Zabkorpából dagasztódott 
imádott pogácsa – 
mire így szólt: ki ilyet süt, 
hátközepem lássa! 

Fogta csipszét, fogta sörét, 
elvonult a meccsre, 
s hátraszólt még: ha jót akarsz,
pacal legyen este!
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Isaszegi művészpalánták a gödöllői Városi múzeumban

Esővel pöttyözött napsütéses délután 
volt május 5-én, amikor busz gördült 
be minden isaszegi iskola elé, hogy 
összegyűjtse azokat a képzőmű-
vész-növendékeket, akik a Gödöllői 
Tankerület támogatásával mehettek 
múzeumba, mintegy jutalomképpen 
a szorgalmukért. A Klapka-iskola ki-
rándulását Rehák Julianna kerami-
kusművész szervezte a gyerekeknek. 
A kínálatból nagy gonddal válogatott 
olyan múzeumpedagógiai foglalkozá-
sok között, amelyek a diákjaink érdek-
lődésének leginkább megfelelnek. 

Mivel tökéletesen érthető gyer-
meki igény, hogy a kiállított tárgyakat 
kézbe lehessen venni, választása a 

Gödöllői Városi Múzeumnak A szép-
ség belülről fakad című „tárgysimo-
gató” programjára esett, amit nagy 
lelkesedéssel támogattunk mindany-
nyian. 

A  múzeumban szívélyes fo-
gadtatás és némi „illemtan” után a 
gyerekek fehér kesztyűt kaptak, és 
megfoghatták, kézbe vehették a fog-
lalkozásra előkészített tárgyakat, kö-
zelről megszemlélve azok finoman 
megmunkált felületét. A legtöbb tárgy 
egyszerű használati eszközként szol-
gált, mégis mindegyiket csodálatos 
motívumokkal látta el készítője. Két, 
a 18. századból származó puskával 
párbajt is játszhattak. Ez számukra ter-

mészetes módja a megismerésnek. 
A tárgyak részleteiről készült fotókat 
is nagyon ügyesen a helyükre tudták 
tenni. Majd séta következett a kiállí-
tótermekben. Sokak kedvence volt a 
Gödöllői-dombság élővilágát bemu-
tató vitrin. 

Óriási dolognak tartom, hogy le-
tűnt időkről így nyerhettek tapasztala-
tot diákjaink, közöttük olyan szerény 
körülmények között élő tehetséges 
gyerekek, akik egyébként nem juthat-
nak el kiállításra. Remélem, jövőre is 
alkalmunk lesz elvinni őket hasonló 
programra.

Varga Melinda 
képzőművész-tanár

tánc, mozgás és élet a művészeti iskolában
A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kolában hosszú évek óta folyik társastáncoktatás. A tanszak 
növendékei a következő élményekkel gazdagodtak az idei 
tanévben.

Advent időszakában Pécelen, az idősek otthonában sze-
repeltünk, majd Budapesten a Starlife cégnek adtunk kará-
csonyi műsort. Nagy meglepetésünkre mindkét helyen meg-
látogatott bennünket a Mikulás.

Januárban a művészeti iskola újévi jótékonysági gálamű-
során léptünk fel. 

Ezt követően a Zöld Sasok étteremben és a Csata ven-
déglőben, majd a városi versmondó- és rajzpályázat gála-
műsorában vettünk részt.

Kora tavasszal Budapesten ismét a Starlife cég országos 
keretű rendezvényét színesítettük.

Áprilisban az iskola Tóth Árpád utcai épületében a 
„Klapkalandozáson” tartottunk a leendő elsősöknek táncbe-
mutatókat. Az Operaházban a Csipkerózsika című balettelő-
adás főpróbáját tekintettük meg a gyerekekkel. 

Iskolánk szülők-nevelők bálján fergeteges táncunkkal fo-
koztuk a hangulatot.

Májusban nagy sikerrel szerepeltünk a VII. Sztárláb mo-
derntáncfesztiválon. Ezúton is szeretnénk gratulálni nyertes 
tanítványainknak! Balogh Daniella–Hrustinszki Ádám (1. he-
lyezés); Szöllősi Anna (2. helyezés)!

Az év végi vizsgabemutatóra és a tanévzáró ünnepségre 
júniusban került sor, ahol a táncosok megcsillogtathatták te-
hetségüket, tudásukat.

2016. június 27-től július 1-jéig pedig „Kezes-Lábas” 
nyári tábort szervezünk a gyerekeknek Isaszegen. Az együtt 
töltött feledhetetlen napok során kellemes emlékekkel gaz-
dagodunk minden évben.

Ha kedvet érzel a tánchoz, van kitartásod, és szeretnél 
egy jó csapat tagja lenni, szeretettel várunk téged is!

Vojt Zsanett 
táncpedagógus

tájékoztató a 2016/2017-es tanévi közétkeztetésről 

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a 2016. szeptember 1-jén in-
duló tanévre augusztus 15-ig kell előre jelezni a megfele-
lő formanyomtatványon, hogy a gyermekük részére milyen 
étkezést kérnek. A nyomtatványt letölthetik a www.isaszeg.
hu oldalról, vagy személyesen átvehetik és kitölthetik az Isa-
szegi Városüzemeltető Szervezet élelmezésvezetői irodájá-
ban (a Klapka-iskola épületében, a Kossuth L. u. 85. szám 
alatt). A formanyomtatvány leadásának és az étkezési csekk 
befizetésének a határideje 2016. augusztus 15. Átutalás 
esetén az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 11742049-
15819842-10010000 számú számlájára szíveskedjenek az 
összeget átutalni, és kérjük, a közlemény rovatba az „étkezé-
si térítési díj” szöveget szíveskedjenek beírni.

Igénybe vehető étkezési formák és díjak:
– napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna), díja 

585 Ft/nap;
– napi egyszeri étkezés (ebéd), díja 360 Ft/nap.

Szeptemberben az iskolai napok száma 22, így a napi há-
romszori étkezés 12 870 Ft, a napi egyszeri pedig 7920 Ft.

Az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban 
részt vevő tanuló ingyenes étkezésre jogosult, ha:
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 
– gyámhatóság által nevelésbe vették.

Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési 
díjkedvezményre) jogosult, ha:
– családjában három vagy több gyermeket nevelnek; 
– tartósan beteg vagy fogyatékos.
A kedvezmények igénybevételéhez az étkezési nyomtatvány 
mellé csatolni kell a megfelelő dokumentumokat:
–  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogo-

sultság meglétéről a jegyző által kiadott határozatot;
–  a nagycsaládos helyzetről a Budapest Főváros Kormány-

hivatala által kiállított hatósági bizonyítványt;
–  a tartós betegség fennállásáról az emelt összegű családi 

pótlékról szóló igazolást, valamint a tartós betegséget alá-
támasztó orvosi dokumentumot;

–  a nevelésbe vételről a gyámhatóság által kiadott határo-
zatot.

A gyermek csak az étkezési jegy befizetésének esetén kapja 
meg az étkezési jegyet Amennyiben késve történt a befize-
tés, az igazoló szelvény bemutatása után kaphat csak étke-
zési jegyet. Az étkezési díjat előre kell befizetni, hiányzás ese-
tén a túlfizetés jóváírása a következő havi számlán esedékes.

Isaszegi Városüzemeltető Szervezet



14 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XV. évfolyam, 7. szám • 2016. július 15

bemutatkozik az Isaszegi katolikus baba-mama kör
Hat évvel ezelőtt merült fel néhány kisgyermekes édesanyá-
ban az igény, hogy mind maga, mind kisgyermeke számára 
olyan közösséget teremtsen, ahol jó egymással találkozni, 
a napi örömöket és aggodalmakat és a gyermekneveléssel 
kapcsolatos kétségeket a hit fényében értelmezni, őszintén 
beszélgetni. Ez a kezdeti kis mag a családok növekedése 
folytán és az újdonsült anyukák folyamatos csatlakozása nyo-
mán egyre növekszik, erősödik. Nagy öröm számunkra, hogy 
például református és görögkatolikus anyukák is csatlakoztak 
hozzánk, így együttlétünk során lehetőségünk van az ökume-
nét – egységet – is megélni.

Hetente egy délelőtt találkozunk valamelyik családnál, jó 
idő esetén vidám kerti piknikezők képét nyújtva egy kívül-
álló számára. És tényleg! Jó együtt lenni, beszélgetni, együtt 
játszani gyermekeinkkel, mondókázni, énekelni, közösen 
imádkozni, imáinkban egymás örömeit és terheit hordozni. 
Mostanra szokássá vált, hogy körünkben a frissen szült anyu-
káról és családjáról több napon keresztül komatállal gondos-
kodunk, amelyet nagyon jó érzés adni és kapni is. Ilyenkor 

valóban megtapasztaljuk, hogy közösségként viszonyulunk 
egy-egy család sorsához.

Az idei évben először szerveztünk születés hetét, amely-
nek témái a szoptatás, a babahordozás, a várandósság és a 
szülés voltak.

Szeretettel várunk minden érdeklődő, a keresztény ér-
tékek felé nyitott kismamát, anyukát és csemetéjét, vallási, 
felekezeti hovatartozástól függetlenül!

Eto-Papp Beáta

elsőáldozás a Szent István római katolikus templomban

Nagy ünnep volt egyházközségünk-
ben május 22-én. Harminc gyermek 
először részesült Jézus testében. Nagy 
izgalommal gyülekeztek a gyerekek 
vasárnap reggel szüleikkel, keresztszü-
leikkel a templom mellett. Nemcsak 
az arcuk, ruhájuk ragyogott, hanem a 
lelkük is, hiszen előző nap mindany-
nyian elvégezték az első szentgyóná-
sukat. 

Nagy ünnep, mert ők harmincan 
immár minden szentmisén áldozhat-
nak. Annak a lakomának lettek része-
sei, amelyet Jézus az utolsó vacsorán 
terített az apostolok és rajtuk keresztül 
mindannyiunk elé. Itt a földön nincsen 
ennél nagyobb, értékesebb dolog, 
mint eggyé válni Jézussal, Isten fiával.

Ha a gyerekek szüleinek fontos volt 
ez az első találkozás, akkor reméljük, 

az is fontos lesz, hogy ennek az első 
élménynek legyen folytatása. Nagy a 
felelősségük! Elindították gyermekei-
ket egy úton, aminek csak akkor volt 
értelme, ha ezen az úton tovább veze-
tik, ösztönzik, segítik őket. Soha nem a 
gyermek hibája, ha elmarad a szentmi-
séről! Imádkozzunk a szülőkért, hogy 
ne feledjék, milyen fontos ez a feladat!

Szárazné Marika

Családi nap a klapka-iskolában
A sokak által várt tanév végi családi na-
punkat június 10-én rendeztük meg 
a Klapka György Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Tóth Árpád 
utcai épületében. Idén a hagyomány-
őrzés köré szerveztük a programokat. 
A szeszélyes időjárás kicsit megtréfált 
minket, de a zivatarfelhők hamar elvo-
nultak. 

Az udvaron karikás ostor csattogta-
tása verte fel a környék csendjét. A pat-
togós ébresztőt követően népviseletbe 
öltözött anyukák invitálták táncházba a 
gyerekeket és a felnőtteket. Különböző 
helyszíneken, meghatározott időpon-
tokban változatos foglalkozások várták 
az érdeklődőket: gyöngyfűzés, subá-
zás, agyagozás, nemezelés, vesszőfo-
nás, hungarocell kép foltberakással, 
similabda-készítés, hímzés, gumikar-
kötő-horgolás, arcfestés. A kézműves-
programokat a szülők szakértelmükkel, 
lelkesedésükkel és alapanyagokkal 
segítették. Elismerő oklevéllel és egy 
kis meglepetéssel köszöntük meg tá-
mogatásukat. A kreatív munkákkal 
párhuzamosan népi játékokat lehetett 
kipróbálni egy lelkes népművelő népi 

játékos vezetésével. Falusi házak udva-
rában élő kisállatokat simogathattak a 
gyerekek és a bátor felnőttek. 

Délben mindenkinek jólesett a grill-
kolbász, a virsli, a sütemények és a fris-
sítő italok. Kis pihenés után mindenki 
újból belevethette magát a munkába.

Ragyogó napsütésben, kellemesen 
elfáradva vihette haza mindenki a nap 
folyamán elkészített kincseit. A résztve-
vők véleménye szerint jól sikerült na-
pot zárhattunk, és már várják a követ-
kező alkalmat.

Hargitai Edit tanítónő

IV. családi és gyermeknap a bázisban
Az Isaszeg Bázis Sport Club idén már negyedik alkalom-
mal tartotta meg a családi és gyermeknapi rendezvényét. 
Az időjárás ismét kegyes volt hozzánk, és ezen a napon 
közösen tudtak játszani az ünnepelt gyermekek, szüleik és 
nagyszüleik. Az egész napot – mint minden évben – a csa-
ládias hangulat jellemezte. Ugrálóvár, arcfestés, aszfaltrajzo-
lás, családi sorversenyek, gyerek-szülő focimeccs, tombola-
ajándékok, pingpongasztal, zene és játék várta a családokat. 
Evés-ivás is volt. A házi sütik, ropogtatnivalók és a frissítő 
italok mellett mind elfogyott az ötvenliteres üstben főzött 
marhagulyás.

Ez a vasárnap a családoknak nem a pénzköltésről szólt, 
hiszen a Bázis sporttelepén megrendezett program teljes 
egészében ingyenes volt. A sportklubunk fontosnak tartja 
megmutatni, hogy a jókedvet és a szórakozást nem a pénz-
költés vagy annak mértéke szabja meg.

Persze ez nem sikerült volna támogatók nélkül, akiknek 
ezúton szeretnénk megköszönni a segítséget: Erzsike Virág-
bolt, Vajda Tamás Vegyesiparcikk-bolt, Süni Ajándékbolt, 
Verseczky János, Ildikó Lottózó, István Húsbolt, Szolga és 

Márton Italdiszkont, Gödöllői Zöldségnagyker, Isaszeg Város 
Önkormányzata (amely már az elmúlt években is támogatta 
a programot) és persze a Bázis SC tagjai, barátai. Köszönjük 
nektek! És nektek is köszönjük, gyerekek, szülők, nagyszülők, 
hogy itt voltatok velünk ezen a napon! 

Bázis SC
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egy falu nyomai a Szentgyörgyi-erdőben
A templomokat általában nem lakatlan helyen építették, 
előbb jött létre a település, amelynek lakói egy idő után sa-
ját templomot emeltek, és sok esetben annak védőszent-
jéről kezdték megnevezni a helységet, s az addig használt 
név két-három emberöltő után a feledés homályába ve-
szett. Több, szentről nevezett falu keletkezett Isaszeg kör-
nyékén is. 

Az Isaszeggel szomszédos Árpád-kori Szentkirály falut 
1312-ben említette először oklevél, és Szörény déli szom-
szédjának mondta. Területéről sok 11–14. századi tárgyi 
emlék, kő- tégla- habarcs-, őrlőkő-, edénytöredék és em-
bercsont került elő. Ezeknek egy része az egykor domb-
háton magasodó templom helyéről, a csontok pedig a kö-
rülötte kialakított temetőről árulkodtak. Szentkirály Szent 
Istvánról kapta a nevét, s ez az elnevezés csak abban az 
időben vonatkozott egyértelműen rá, miután az első koro-
nás uralkodónkat 1083. augusztus 20-án szentté avatták, s 
még azelőtt, hogy I. László királyt 1192-ben a szentek sorá-
ba emelték. Ennek alapján nyilvánvaló, hogy például Szent-
lászló temploma 1192 után épült, és védőszentjének neve 
azt követően vált helységnévvé. Valkó területén Szentpál 
falu vette nevét a temploma titulusáról, Zsámbokon pedig 
Szentegyed.

A Szentgyörgyi-erdő középkori település emlékét őrzi, 
amely az erdő északnyugat–délkeleti irányú dombjának 
enyhén lejtős részén feküdt. Nyomait mintegy 130-szor 
200 négyzetméteres területen tudták felderíteni a régé-
szek, akik templomra és házakra utaló törmelékeket már 
1958-ban megfigyeltek. A 10–11. századból edénytöredé-
kek, lándzsa- és nyílhegyek, továbbá pénzek kerültek elő. 
A következő századokból jóval több leletanyagra leltek, kö-
zöttük vaskésre, kovácsoltvas szögekre, III. Béla rézpénzére 
és V. István szlavón dénárjára is. 

Kisebb ásatást végeztek itt a szakemberek 1954-ben. 
Kutatóárkok segítségével vallatták a földet, milyen nyomo-
kat rejteget azokról az elődeinkről, akik sok száz évvel ez-
előtt lakóhelyül választották ezt a helyet. A kerámiadarabok 
mellett a felszín közelében egy megbolygatott, két méter 
mélyen pedig háborítatlan csontvázra, valamint faragott kö-
vekre bukkantak, amelyek templomra és temetőre utaltak. 
A templom berendezéséhez tartozott az a mészkőből fa-
ragott, 13,5 centiméter magas szenteltvíztartó, amelynek 
szintén csak töredéke került elő. Oldalát három vagy négy 
kis oszlop díszítette. 

Juhász Vilmosnak, a múzeum régészeti szakköre veze-
tőjének a bejelentése nyomán 2002-ben végeztek ásatást, 
amelynek során dr. Gömöri János, az iparrégészet és vas-
kohászat specialistája 32 négyzetméternyi területet kutatott 
meg. Az eredmény nem maradt el: egy 12–13. századra 
datálható, 3,5 méter hosszú, 2,5 méter széles, nagyjából 
téglalap alakú épület nyomait találta meg. A leletek – hi-
degvágó, fenőkő, egy bárd töredéke, patkó, kés, kapcsok, 
szögek – egy hajdani kovácsműhelyről árulkodtak. A mester 

csak kovácsolt, mert a sok vassalak mellett kohászatra utaló 
jel, azaz vasérc, fúvócsődarab nem került elő. 

A régészeti anyag szerint a település a 15. században 
már lakatlan volt, amit az írott források megerősítenek. 
Szentgyörgy falut első ízben 1430-as oklevél említi Szent-
györgyteleke alakban, és akkor már elhagyott hely volt. 
Utótagját az elnéptelenedése után kapta. A budai kápta-
lan 1430. július 20-án jelentette Zsigmond királynak, hogy 
Rozgonyi Péter egri püspököt és Rozgonyi István temesi 
főispánt beiktatta többek között „Irswazegh” birtokba, vala-
mint a hozzá tartozó „Zenthgywrtleke” és Dusnok pusztába. 
Az új birtokosok a későbbiekben hűségük és szolgálataik 
jutalmául újabb falvakkal, pusztákkal tudták gyarapítani Pest 
megyei földjeiket. A tulajdonukba került Zsidó, Alsómácsa, 
Hévíz, Tura, Valkó, Szentlászló, Szentkirály, továbbá puszták 
egész sora. A hatalmas birtoktömböt 1523-ig bírták, amikor 
is férfiágon kihalt a korábban oly népes család.

Szentgyörgy neve egy ideig fel-feltűnt Isaszeg neve után 
az okiratokban, aztán nem említették külön, vagyis az egy-
kori falu területe Isaszeg határának részévé vált, s a török 
kori adóösszeírásokban már egyáltalán nem szerepelt.

Az 1746. évi canonica visitatio alkalmával készült jegy-
zőkönyv tanúsága szerint egy félig-meddig helyrehozott kis 
templomocska állt itt egy remetelakkal, s két remetéske-
dő pap gondozta. Az 1773–87 között készült első kato-
nai felmérés térképén helyét még piros kereszttel jelölték, 
Szentkirály helyét pedig feketével. A második, 19. századi 
térképen már nem jeleztek templomot. Nem is jelezhettek, 
mert minden bizonnyal előbb, de ha mégsem, akkor leg-
később a tanítással, gyógyítással nem foglalkozó rendeket 
feloszlató II. József uralkodása idején a templom gazdátlan 
maradt, tönkrement, köveit Szathmáry Zoltán szerint az Ady 
Endre utcai erdészház és a református templom építésé-
hez használták fel.

Amikor a 19. század második felében Pesty Frigyes kér-
dőívek segítségével vállalkozott a városok, falvak helyne-
veinek összegyűjtésére, azok eredetéről, értelméről is várta 
a válaszokat. Prenoszil Sándor jegyző és Hajdu Mihály bí-
ró 1864. január 26-án keltezett levelében Szentgyörgyről 
ennyit írt: „Tapio Szent György pusztán ered az úgy neve-
zett Tapio folyó, melly több község határán keresztül szin-
te malmokkal ellátva a Szolnoki határban a Tiszába folyik, 
ezen pusztán van Báró Sina Simon urnak nagyszerü gaz-
dászata.” Az erdőgazdaság 1909-ben csemetekertet ala-
kított ki a területen, a munkások fekete agyagedényekre, 
bronzeszközökre és pénzekre bukkantak. Találtak itt mások 
is egy-egy pénzt, cserepet, és voltak olyanok, akik kíváncsi-
ságból ástak. A néhai Ecseri Pál helyi lakos a dédapjától hal-
lotta, hogy 1898-ban egy beszakadt pincére leltek, benne 
korhadt dongájú hordóra. Még bor is volt benne. A kutató 
isaszegiek azonban nem kóstolhatták meg, mert az bizony 
megkocsonyásodott. 

Bene Mihály

Aranyat ér!
A 20. század elején a lakosság hordóba, kádba összegyűjtöt-
te az esővizet, mert szép és illatos lett tőle az abban mosott 
ruha, és selymes a lányok haja. Tették ezt annak ellenére, 
hogy a kutakról még ingyen hozhattak vizet, és nem volt csa-
tornadíj sem. Az esővíz azért jobb, mert a talajvizekhez ké-
pest lágy, nincs benne mész, kevesebb szappantól felhabzik.

Manapság sokat fizetünk a víz- és csatornahasználatért. 
A vízdíj azért olyan magas, mert a természetes vizeket bo-
nyolult eljárásokkal tisztítják és szállítják a fogyasztókhoz. 
Ezek az eljárások erőforrás-igényesek is, így környezetterhe-
lők. Tehát ha az esővíz begyűjtése által ingyenvízhez jutunk, 
egyben a környezetünket is tehermentesítjük.

Magyarországon az átlagos csapadékmennyiség 550 mil-
liméter négyzetméterenként. Ám az eloszlása nem egyenle-
tes. Leginkább tavasszal esik sok, özönvízszerűen, és utána 
hetekig tartó nagy szárazság következik. A növények azon-
ban folyamatos öntözést igényelnek.

Ebből következik, hogy az esővíz összegyűjtése még fon-
tosabb, mint régebben volt. Szinte bűn nem felhasználni az 
„égi áldást”. Elsősorban azért, mert az esővíz ingyen van, és 
másodlagos célokra tökéletesen megfelel. Használatával ta-
karékoskodni lehet a vezetékes vízzel, hiszen nem minden-
hez szükséges a tisztított, vezetékes vizet használni. 

A háztartásokban az esővíz-hasznosítás az egyik legha-
tásosabb formája a spórolásnak, ezzel jelentős mértékben 
csökkenthetjük a hálózati ivóvíz fogyasztásának költségeit. 
Ilyen lehetőség például a kerti öntözés. A növények, állatok 
is jobban szeretik, mint a csapi, klóros vizet. Eső után virul 
igazán a természet. De a vécéöblítéshez, a takarításhoz vagy 
a mosáshoz sem kell feltétlenül ivóvízminőség.

A ruha mosásához kimondottan előnyös a lágy esővíz 
használata, így kevesebb mosószer is elég, és a vízkövese-
dés is kisebb, ezért a ruháink színei kevésbé veszítenek szí-
nükből. Érdemes megjegyezni, hogy autómosásnál szintén 
járulékos előny, hogy a lágy esővíz nem hagy nyomot szá-
radás után.

Minden tetőfelület lehetőséget ad arra, hogy gyűjtsük az 
esővizet. A legegyszerűbb megoldás, ha egy hordót állítunk 
az ereszcsatorna alá. Ezzel csak az a gond, hogy nehéz a 
vizet kinyerni belőle, nincs az öntözéshez szükséges víznyo-
más, ráadásul hamar algásodik a víz. A legmodernebb meg-
oldás az edzett műanyagból, speciálisan víztárolásra gyártott 
tartályok földbe süllyesztése. Különféle felhasználási helyek-
re vezetését szivattyúval kell megoldani, ami esetenként je-
lentősebb hálózattervezést igényel. Ezt ajánlatos szakember-
re bízni. Házi megoldásokra pedig az internet is számtalan 
műszaki megoldást kínál.

Mivel földünk édesvízkészlete rohamosan csökken, ezért 
nemcsak elgondolkodni, hanem cselekedni is érdemes. Aki 
előrelátó, már most sem az utcára engedi az „aranyat”.

Karádi Zsuzsanna

Érdekesség: Isaszegen az éves csapadékmennyiség az elmúlt években 
550-600 milliméter körül alakult. Volt olyan év is (2010), amikor ez 
megközelítette az 1000 mm-t is, de például a következő év volt a leg-
aszályosabb, 300 mm körüli éves csapadékmennyiséggel. Volt olyan 
hónap is (például 2013. június), amikor több mint 140 mm csapadék 
esett le egy hónap alatt, igaz, a következő hónapban épphogy elérte 
a két milliméter mennyiséget a havi összesítés. Tehát nagyon egyen-
lőtlen a csapadék eloszlása.
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Anyakönyvi hírek
az május 16. és június 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületéSek
Könczöl Hanna, Kisfalvi Izabella Veronika,  
Vilimek Linett Bella, Baráz Júlia, Kerekes Ádám, Basa Noel, 
Bebrevszky Zalán Jordán, Bukhár Norina Gitta,  
Schirger Marcell, Verseczki Dominik, Verseczki Márk

HázaSSágkötéSek
Tóth Barbara és Illés Gábor
Molnár Csilla és Kozári Benedek
Kertész Gabriella és Molnár Attila
Barkó Magdolna és Bajusz Ferenc
Veréb Katalin és Fenyvessy Tamás

50 év egymáS Szeretetében
Juhász Erzsébet és Hortobágyi Pál 1966. május 14-én
Kiss Terézia és Cserényi Sándor 1966. május 14-én
Kiss Rozália és Skribek Vince István 1966. június 18-án 
kötöttek házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HaláleSetek
Kreszta Ferencné Marcsok Erzsébet (90 éves), 
Kossuth Lajos utca 35.
Erdősi Jánosné Kiszel Erzsébet (79 éves), Buda utca 16.
Bodor Béla (50 éves), Tavaszmező utca 3/a
Kurcsinka Ottó (80 éves), Bem utca 19.
Bezák Ferenc (87 éves), Madách Imre utca 8.
Erki Istvánné Durda Mária (74 éves), Jegenye utca 18.
Mihályi Lászlóné Tihon Erzsébet (88 éves), 
Belsőmajori utca 28.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

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; www.elmuszolg.hu
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

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 Tűzoltóegye sület 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.: 28/410-
175, 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

Képviselők elérhetőségei

• 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

A Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi  
Kiállítóhely programjai
Július 1. (péntek) – gyula:  A Csata táncegyüttes ificsoportja fellép a 

Körösvölgyi Sokadalom népművészeti fesztiválon.
Július 2. (szombat), 9.00–12.00 – rossz idő esetén művelődé-

si otthon:  Tajcsiworkshop
Július 2. (szombat) – gyula:  A művelődési otthon Tá-Me-To csoport-

ja országos szeniortáncversenyen lép fel.
Július 2. (szombat), 19.00 – „nyáresti koncertek” – Falumú-

zeum udvara:  Dynamite Dudes-koncert. Dinamitszerű ro-robbanás! 
Teddy Harpo, alias „Boba fett” művész és muzsikus. Telibe tolja az akkor-
dokat, miközben szájával hozza a lényeget! Gitár- és harmonikavirtuóz, 
egy garantáltan kipróbált utolsó strici, aki a woodstocki ködben szívta 
magába a rhythm’n’bluest. Mellette Mitch Farty, becenevén „Fröccsös”, 
akivel Teddy Sydney-ben találkozott, az International Street Music of 
Australia fesztiválon. Mitch (nagybőgő) akrobatikus elemekkel tarkítva a 
produkciót, bugyiszaggató hullámokat generál. Belépő: 1000 Ft

Július 4–8.:  A Csata táncegyüttes utánpótláscsoportjának tábora
Július 7.:  A Csata táncegyüttes részt vesz a bácskai néptánctalálkozón. 
Július 9. (szombat), 18.00 – művelődési otthon:  Bartók-koncert 

(a zeneszerző születésének 135. évfordulója alkalmából) a Gaudium 
Carminis női kamarakórus és japán vendégművészek részvételével

Július 16. (szombat), 9.00–12.00 – rossz idő esetén művelő-
dési otthon:  Tajcsiworkshop

Július 16. (szombat), 19.00 – „nyáresti koncertek” – Falu-
múzeum udvara:  Metenors-koncert. Három fiatal, magasan képzett 
tenor és egy dzsesszzongorista népszerűsíti a klasszikus zenét, popu-
láris köntösbe bújtatva. Műsorukban hallhatnak népszerű operaáriákat, 
nápolyi dalokat és ismert popfeldolgozásokat is. A Metenors nagy si-
kerű koncertet adott a művelődési otthonban, most újra hallhatják a 
három ifjú tenort! Az együttes tagjai: Gulyásik Attila, Földvári István, 
Pintér László, a zongoránál pedig Pintér Péter. Belépő: 1000 Ft

Július 23. (szombat) – gyula:  Az Isaszegi Asszonykórus köszönti fel-
lépésével a 25. születésnapját ünneplő Nagytarcsai Asszonykórust.

Július 11–15.:  A Gaudium Carminis kamarakórus tábora

Július 18–29. között a művelődési otthon zárva tart.

aUgUSztUSI elŐzeteS
augusztus 1–5.:   A Csata táncegyüttes Huncutka csoportjának tábora
augusztus 6. (szombat), 19.00 – „nyáresti koncertek” – Falu-

múzeum udvara:  Herencsár Viktória & Martonosi György. A cimba-
lom-dob duó formáció nagyon érdekes lehetőségeket rejt magában. 
Herencsár Viktória nemzetközileg elismert cimbalomművész a Cim-
balom Világszövetség elnöke. Munkásságát több Népek Zenéje díjjal 
is jutalmazták. Sokoldalú művész, elhivatott a népek zenéjének köz-
vetítésére. Távol-keleti koncertjeinek hatására formálódtak a duóra írt 
világzenei átiratai a japán, kínai, balkáni, török, szláv, magyar népzenei 
kultúrából merítve. Martonosi György Aranydobverő díjas ütőhangsze-
res művész ezen a koncerten egy különleges, digitális ütőhangszeren 
szólaltatja meg a duó repertoárjához illeszkedő ritmusokat az adott 
országban használatos ütőhangszerek hangszíneivel. Izgalmas, lendü-
letes, lenyűgöző a két hangszer párbeszéde a világzene nyelvén, ezért 
kihagyhatatlan élményt nyújt! Belépő: 1000 Ft

augusztus 8–12. – kóspallag:  Erdei kalandtábor általános iskolások 
részére. Várjuk 7–14 éves gyerekek jelentkezését erdei táborunkba! 
Részvételi díj: 19 ezer Ft/fő/hét, részletes információ a honlapunkon és 
a Facebookon. Jelentkezés a művelődési otthonban.

augusztus 8–12.:   A Csata táncegyüttes Kamasz csoportjának tábora 
augusztus 19–20.:   A bor, a kultúra és a kenyér ünnepe
augusztus 27. (szombat), 18.00 – „nyáresti koncertek” – 

öregtemplom:  A Gaudium Carminis kamarakórus koncertje. A  Gau-
dium Carminis női kamarakórus több mint huszonöt éve működik. Jó 
hangulatú próbáikon és fellépéseiken egyházi és világi műveket, nép-
dalokat énekelnek, egyházi szolgálatot látnak el, miséken, istentisztelete-
ken rendszeresen fellépnek. Közreműködnek városi ünnepeken, kórus-
találkozókon. Országos „fesztiválkórus” minősítéssel büszkélkedhetnek, 
amely a legmagasabb elismerés amatőr kórusok esetében. Mottójuk: 
„A  zene az öröm társa, a bánat orvossága.” Belépő: 1000 Ft 

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 ellátásá-
ra, 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 júliusban és augusztusban
július 1.: dr. Tordai Gábor; július 8.: dr. Mészáros Zsolt; július 15.: dr. Kürti 
József; július 22.: dr. Eszlári Egon; július 29.: dr. Tordai Gábor; augusztus 5.: 
dr. Mészáros Zsolt; augusztus 12.: dr. Kürti József; augusztus 19.: dr. Eszlári 
Egon; augusztus 26.: dr. Tordai Gábor

Központi orvosi ügyelet Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 
70/370-3104. Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig,  
hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában
Gyermekorvosi rendelők  
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12., 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



A Kenyér,  
A KultúrA  
és A Bor  
Ünnepe  
IsAszegen

Augusztus 19.

16.00 Borrendek felvonulása a városházától a 
Szent István-templomig

16.30 Áldás és borszentelés 

18.00, sportpálya A Borutca hivatalos 
megnyitója – díjnyertes borok kóstolója és 
hazai borok vására; XI. egyházi és világi borok 
versenyének eredményhirdetése

19.30 No Respect, Varga Joe és a Blues Fire

21.00 ViVAt BAcchus a capella együttes

22.00-től DynAmite DuDes 
country-rockabilly zenekar, utcabál

Augusztus 20.

8.30 Ünnepi szentmise és kenyérszentelés a 
Szent István-templomban

9.30 Városi ünnepség a Szent István-szobornál

14.00–18.00, sportpálya Hunor–Magor 
Magyarjai – népi játszóház

16.00 Wass Albert–Strausz Tünde: Erdők 
könyve. Az Aranyszamár bábszínház előadása

17.00 Népi forgatag

18.30 Szabó Ádám harmonikaművész előadása

19.30 Péterfy Bori & LoVe BAnD

21.00 Tűzijáték

21.10 Nexus

23.00 Nexus és D. nAgy LAjos

A műsorváltoztatás 
jogát fenntartjuk!


