
isaszeg
XVI. éVfolyam, 7. szám • 2017. júlIus

önkormányzati tájékoztató

A tArtAlomból:

Isaszeg sIkeresen pályázott a 
szentgyörgypusztaI IparI park fejlesztésére

Amit a kéményseprésről tudni kell

trsztenában járt Isaszeg város küldöttsége

A pArlAgfű-mentesítésről



2 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XVI. évfolyam, 7. szám • 2017. július 3

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. 

Isaszeg sikeresen pályzott 
Ipari parkok létesülnek Pest megyében

Állami támogatással alakítják ki az Isaszeg Szentgyörgypuszta területre tervezett ipari parkot, amely modern, 
szakszerű helyet biztosít a vállalkozások számára. Ennek köszönhetően további munkahelyek létesülhetnek tele-
pülésünkön.

Mintegy 2,8 milliárd forintot nyertek el 
tizenegy ipari park fejlesztésére Pest 
megyei helyi önkormányzati szerveze-
tek, illetve kisvállalkozások, a nyerte-
sek vállalták 231 új munkahely meg-
teremtését.

Versenyképességük erősítésére, 
beruházások végrehajtására nyert el 
1,1 milliárd forintot 96 Pest megyei 
mikro-, kis- és középvállalkozás, míg 
Pest megyei önkormányzati szerve-
zetek tizenegy ipari park fejlesztésére 
kaptak 2,8 milliárd forintot – közölte 
rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium európai uniós források 
felhasználásáért felelős államtitkára 
csütörtökön az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a Verseny-
képes Közép-Magyarország operatív 
program nyertesei beruházásainak tel-
jes értéke meghaladja az 5,9 milliárd 
forintot.

Az államtitkár közlése szerint hat-
van vállalkozás a piaci megjelenésük 
támogatására elnyert 465 millió forint-
ból 1902 munkavállaló alkalmazását 
vállalta a fenntartási időszak végéig, 
beruházásaik értéke pedig meghalad-
ja a 900 millió forintot. A támogatás 
lehetővé teszi egyebek mellett a kül-
földi kiállításokon és vásárokon való 
megjelenést, külföldi árubemutatók 
és üzletember-találkozók megszer-
vezését, szabadalom megszerzését, 
megvédését és innovációs tanácsadás 
igénybevételét.

A kapacitásbővítő beruházásainak 
támogatására 650 millió forintot nyert 
36 vállalkozás beruházásainak teljes 
értéke meghaladja az 1,8 milliárd fo-
rintot. A nyertesek vállalták az együt-

tesen 3,9 milliárd forintot meghaladó 
éves nettó árbevétel-növekedést és 
csaknem 1140 munkavállaló alkal-
mazását a fenntartási időszak végéig. 
A  támogatásból a vállalkozások esz-
közöket, gépeket vásárolhatnak, de le-
hetőség nyílik egyebek mellett fejlett 
infrastruktúrával ellátott telephelyek 
kialakítására is.

Mintegy 2,8 milliárd forintot nyer-
tek el tizenegy ipari park fejlesztésé-
re Pest megyei helyi önkormányzati 
szervezetek, illetve kisvállalkozások, a 
nyertesek vállalták 231 új munkahely 
megteremtését – tájékoztatott az ál-
lamtitkár.

A döntés értelmében a következő 
településeken létesítenek/bővítenek 
ipari parkokat:
–  Abony Város Önkormányzata 306 

millió forint értékben;
–  Aszód Város Önkormányzata 132 

millió forint értékben;

–  Cegléd Város Önkormányzata 500 
millió forint értékben;

–  Dány Község Önkormányzata 94 
millió forint értékben;

–  Dunavarsány Ipari Park Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság 231 
millió forint értékben;

–  Isaszeg Város Önkormány-
zata 208 mIllIó forInt ér-
tékben;

–  Acélszerkezet-Technika Korlátolt 
Felelősségű Társaság (Nagytarcsa) 
210 millió forint értékben;

–  Nyársapát Község Önkormányzata 
98 millió forint értékben;

–  Perbál Község Önkormányzata 
170 millió forint értékben;

–  Sülysáp Város Önkormányzata 
307 millió forint értékben;

–  Újhartyán Város Önkormányzata 
500 millió forint értékben.

forrás: 
www.pestmegye.hu, mtI
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Amit a kéményseprésről tudni kell

Tavaly decemberi számunkban már megjelentettük a Gödöllői Járási Hivatal által kiadott közleményt a kéménysep-
résről szóló tudnivalókról. Az elmúlt időszakban történt, kéményseprőkkel és kéménysepréssel kapcsolatos bejelen-
tések miatt ismételten leginkább az idősek és a családok védelmében ajánljuk figyelmükbe cikkünket.

Ki sepri a kéményt? 
A lakossági kéményseprést több megyében átvette a kataszt-
rófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a 
kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szak-
emberek végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei 
jogú városok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavéde-
lem szervezésében valósul meg a kéményseprés. 

Mikor jön a kéményseprő? 
A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési idő-
szakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes 
települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és 
fűtőeszközök esetén kétévente, minden egyéb fűtőberende-
zés esetében évente történik meg. 

Mennyibe kerül a kéményseprés? 
A lakossági sormunka ingyenes. Nemcsak ott, ahol a kataszt-
rófavédelem végzi, hanem mindenhol. A kéményseprő 15 
nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy értesítőt. 
Ha a megadott időpontban nem találja otthon a kéménytu-
lajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát 
a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, 
akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie 
kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormun-
ka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett 
munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 
forint), de nem készpénzben, hanem csekken vagy átutalás-
sal. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem kémény-
seprőinek! 

Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába? 
A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő 
elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőr-
zését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta 
hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek 
ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-ér-
zékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunká-
ba nem tartozó munkákért, valamint a két sormunka között 
megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell. 

Hogyan lehet megrendelni a szolgáltatást? 
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen 
a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgá-
lat elérhető a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, 
majd az 1-es menüpontot kell választani. Hétfőnként 8.00-
tól 20.00 óráig, a többi hétköznapon pedig 8.00-tól 14.00 
óráig érhető el. 

Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a ké-
ményt 
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást, 
olyan viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő sem-
milyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha 
valaki ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. 
Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő készpénzt fogad el. 

További információkat talál a kemenysepres.katasztrofave-
delem.hu weboldalon.

Dr. Urbanics gábor járási hivatalvezető, gödöllő

Trsztenában járt Isaszeg város küldöttsége

A trsztenai V. I. A. C. nevű egyházi karitatív szervezet és Trszte-
na város meghívásának eleget téve tizenhét fős csapat vett 
részt a szlovákiai partnertelepülésen rendezett háromnapos 
kulturális, sport- és önkormányzati rendezvényen.

A meghívó egy V4-es (Visegrádi Együttműködés, vagyis 
visegrádi négyek, a visegrádi országok – Csehország, Len-
gyelország, Magyarország és Szlovákia – regionális szerveze-
te) pályázat keretén belül megvalósuló eseményekre szólt. 
A partnerségi együttműködés jegyében két cseh (Ostrava, 
Hořice), két szlovákiai (Trsztená, Spišská Belá), egy lengyel 
(Jablonka) település és Isaszeg város küldöttsége vett részt 
a programon. A mintegy háromszáz fős rendezvényen több 
témában is bemutatkoztak a résztvevők.

Az első napon a kultúrházban a delegációk vezetői mu-
tatták be városaikat. 

A második napon A városnak szüksége van rád című 
program keretén belül négyszer tizenhét fős csapatot állítot-
tak össze a rendezők úgy, hogy minden csapatban minden 
országból legyen közreműködő. Ezek a csapattagok egymást 
segítve, a nyelvi nehézségek ellenére közösen oldottak meg 
feladatokat az együttműködés jegyében. Egy korábbi tűzeset 
miatt leégett az egyesület temploma, ennek újjáépítési mun-
káiban, valamint a város játszótéri eszközeinek festésében 
dolgoztak önkéntes segítőként a fiatalokból álló csapatok. Ez 

idő alatt a városházán a települések önkormányzatai számá-
ra rendezett konferencián a polgármesterek a településeiken 
elkészült fejlesztésekről, karitatív programokról, szervezetek-
ről tartottak előadásokat. Ezt a napot a főtéren rendezett 
könnyűzenei programok és tűzijáték zárta.

A harmadik napon egy igazi emberpróbáló sportesemény 
várt ránk. Adrenalin Race, ez volt a verseny neve, amely ki-
hívás volt a javából. A tátrai Trsztena város hegyeihez képest 
a mi isaszegi „hegyeink” csak buckáknak nevezhetők. Ezen 
a hegyes-völgyes, hegyi patakos terepen kellett hét kilomé-
tert futni az akadályokkal is nehezített pályán. Isaszeg há-
rom négy-négy főből álló csapattal, „sík vidéki” szereplőként 
indult a „hegyvidéki” versenyzőkkel szemben. Úgy vágtunk 
neki a terepnek, hogy itt nyernünk kell! Mindhárom csapa-
tunk nagyszerűen helytállt, és a kőkemény versenypálya le-
küzdése után negyvenhárom perc körüli idővel a dobogó 
környékén végeztek. A legjobb időt teljesítő csapatunk ne-
gyedikként ért célba a húsz csapat közül. Megsüvegelendő 
teljesítmény, elismerés és gratuláció mindenkinek! 

Csodálatos természeti környezetben emlékezetes napo-
kat töltöttünk Trsztenában. Köszönjük a meghívást Branislav 
Kožuch lelkész igazgató úrnak, Magdaléna Zmarzláková pol-
gármesternőnek és Trsztena város önkormányzatának. 

pénzes János alpolgármester
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A parlagfű-mentesítésről

A parlagfű nagymértékű elszaporodá-
sának a közegészségügyi és gazdasági 
károsító hatása számottevő. A parlagfű 
elleni védekezés elsősorban az ingat-
lan tulajdonosának, illetve használó-
jának a kötelezettsége. A hatóságok 
feladata, hogy – amennyiben a tulajdo-
nos nem tesz eleget a kötelezettségé-
nek – a mulasztók költségén elrendelik 
az úgynevezett közérdekű védekezést, 
emellett növényvédelmi bírságot szab-
nak ki.

Ezúton tájékoztatom önöket, hogy 
június 30-ával lejár a parlagfő-men-
tesítési türelmi idő. Ezt követően bel-
területen a jegyző, külterületen (az 
ingatlanügyi hatóság által helyszíni el-
lenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartama 
alapján) a növény- és talajvédelmi ha-
tóság köteles hatósági eljárást indítani 
azokkal szemben, akik elmulasztották a 
parlagfű elleni védekezést.

Az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény 17. § (4) bekezdése kimondja: 
„A földhasználó köteles az adott év jú-
nius 30. napjáig az ingatlanon a parlag-
fű virágbimbójának kialakulását meg-
akadályozni, és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani.”

Június 30-a a törvény értelmében 
a legvégső időpont, ameddig meg kell 
akadályozni a parlagfű virágbimbójá-
nak kialakulását. 

A hatóságok június 30-át követően 
a parlagfű-virágbimbó kialakulásától 
függetlenül kötelesek hatósági eljárást 
kezdeményezni azon földhasználók-
kal, -tulajdonosokkal szemben, akik 
elmulasztották a parlagfű elleni véde-
kezést.

Fontos tudni, hogy a hatósági in-
tézkedéshez (közérdekű védekezés 
végrehajtása, bírság kiszabása) nem 
szükséges a sérelem – egészségká-
rosodás – bekövetkezése, e körben 
elégséges a védekezési kötelezettség 
elmulasztásának június 30-a utáni 
megállapítása.

Amennyiben a földhasználó nem 
tesz eleget a parlagfű elleni védekezé-
si kötelezettségének, vagyis az ingat-
lan legalább virágbimbós fenológiai 
állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor 
közérdekű védekezést kell elrendelni. 
A parlagfű elleni közérdekű védeke-
zés végrehajtásának, valamint az ál-
lami, illetve a közérdekű védekezés 
költségei megállapításának és igény-
lésének részletes szabályairól szóló 
221/2008. (VIII. 30.) kormányrende-
let értelmében a közérdekű védeke-
zést belterületen a jegyző, ő látja el a 
növényvédelmi hatósági feladatokat, 
külterületen, Pest megye és Budapest 
területén a Pest Megyei Kormányhi-
vatal Érdi Járási Hivatala (a továbbiak-
ban: növény- és talajvédelmi hatóság) 
rendeli el.

A jegyző által elrendelt közérdekű 
védekezést az általa megbízott vállalko-
zók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó 
általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügy-
fél időközben maga eleget tesz kötele-
zettségének. A közérdekű védekezés-
sel kapcsolatban felmerült költségeket 
az ügyfélnek kell megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabá-
sára belterület esetében a növény- és 
talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a 
közérdekű védekezés elrendelését kö-
vetően a jegyző az ügyben keletkezett 
iratokat továbbítja az eljárásra jogosult 
hatóságnak. A növényvédelmi bírság 
alapja a parlagfűvel fertőzött terület 
nagysága. A bírság mértéke belterüle-
ten és külterületen is egyaránt 15 ezer 
forinttól ötmillió forintig terjed.

A parlagfűvel fertőzött lehet me-
zőgazdasági kultúrnövénnyel borított 
terület, nem mezőgazdasági terület 
(elhanyagolt telkek, építési területek) 
vagy nem művelt, elhanyagolt valami-
kori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti in-
gatlanok, valamint a vonalas létesítmé-
nyek (utak, vasút) melletti sávok.

A védekezési kötelezettségét nem 
teljesítő tulajdonos/földhasználó a bír-
ságon túl vele szemben elrendelt köz-
érdekű védekezéssel – elrendeléssel 
és végrehajtással – kapcsolatosan fel-
merülő költség megtérítésére is kötele-
zett. A költség köztartozásnak minősül. 
A közérdekű védekezés elrendelése 
után minden esetben növényvédelmi 
bírság kiszabására kerül sor, az élel-
miszerlánc felügyeletével összefüggő 
bírságok kiszámításának módjáról és 
mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) 
kormányrendelet alapján.

Arra tekintettel, hogy a parlag-
fű-mentesítés minden állampolgár 
közös érdeke, és eredményt csak ösz-
szefogással, illetve közös felelősségvál-
lalással érthetünk el, kérem, tegyenek 
eleget e jogszabályi kötelezettségük-
nek, ugyanakkor szükséges figyelem-
mel lenni arra is, hogy nem elegen-
dő az, hogy június 30. napjáig valaki 
lekaszálta a szennyezett földterületet, 
hanem azt tiszta, parlagfűmentes álla-
potban mindvégig meg kell őrizni.

Ötéves az AKÍK

mi a tűzhely rideg háznak,
mi a fészek kis madárnak,
mi a harmat szomju gyepre,
mi a balzsam égő sebre;
mi a lámpa sötét éjben,
mi az árnyék forró délben…
s mire nincs szó, nincsen képzet:
Az vagy nekem, oh költészet!

(Arany János: A vigasztaló – részlet)

Jubileumi rendezvénnyel ünnepelte 
megalakulásának ötödik évfordulóját 
május 13-án az Alkotók, Költők és Írók 
Klubja.

2012-ben az ambiciózus és tehet-
séges amatőr költőkből és írókból álló 
csoport tagjai (Haász Irén, Hajdú má-
ria, rostás István, Váradi éva, Végh ta-
más) létrehozták az Amatőr Költők és 
Írók Klubját, amelynek vezetését majsa 
györgyné könyvtárvezető vállalta.

A klubtagok civil foglalkozásuk mel-
lett írnak verseket, novellákat, meséket. 
A jó hangulatú havi találkozókon egy 
közösen kiválasztott témában készül-
nek a művek, amelyeket felolvasnak, 
megbeszélnek.

A létszám változó, a klub új tagokkal 
bővült. Közös bennük, hogy valameny-
nyien szeretik az irodalmat, művésze-
tet, és igyekeznek minél szélesebb 
réteggel megosztani gondolataikat, 
megszerettetni a költészetet. Írásaik el-
gondolkodtatóak, szórakoztatóak, szé-
pek. Jó olvasni műveiket, és büszkék 
lehetünk arra, hogy városunkban ilyen 

sokoldalú, tehetséges emberek laknak. 
Rendszeresen publikálnak az Isaszeg 
Önkormányzati tájékoztatóban, be-
kapcsolódtak a magyar kultúra napja 
és a költészet napja rendezvényeibe is. 

2015. április 10. mérföldkő volt 
a klub életében. A költészet napjá-
ra Álomszövők, akik vagyunk címmel 
megjelent első antológiájuk. Ebben tíz 
isaszegi alkotó versei, prózái olvasha-
tók. 

Az elmúlt években alkotó munkás-
ságuk még jobban kiteljesedett, mű-
veik egyre ismertebbek lettek. Van, aki-
nek már több kötete napvilágot látott, 
mások különböző antológiákban jelen-
tették meg írásaikat. 

2016. szeptemberétől Haász Irén 
vette át a klub vezetését. A klub neve 
is megváltozott, azóta Alkotók, Költők 
és Írók Klubja (AKÍK) néven szerepel. 

A jubileum alkalmával az AKÍK és 
Isaszeg Város Önkormányzata nyílt 
művészeti pályázatot hirdetett, amely-
nek témája: „Sok mindent lehet, de 
csak a jót szabad”.

Pályázni lehetett szépirodalmi mű-
vel, fotóval, képzőművészeti alkotással. 
134 pályázó 302 művet küldött be az 
ország minden tájáról. A jobbnál jobb 
alkotásokból negyvenhét lett díjazva. 

Május 13-án a Dózsa György Mű-
velődési Házban magas színvonalon 
megrendezett irodalmi találkozóval, 
kézművesvásárral, a pályázati alkotá-
sok kiállításával várták az érdeklődőket.

Jeles írók, költők, újságírók, rende-
zők és szerkesztők jöttek el a rendez-

vényre. A könyvtárban Baranyi ferenc 
tartott író-olvasó találkozót.

A gálaünnepségen a díjazott ver-
sekből, novellákból ízelítőt kaptunk 
a szerzők, valamint Buzogány márta 
színművész és volt tanítványa, réti Dá-
niel tolmácsolásában. Kiváló művészek 
szórakoztatták a közönséget. A helye-
zettek a szponzorok által felajánlott ér-
tékes ajándékokkal térhettek haza.

Gratulálok a jubileumi ünnepség 
szervezéséhez, lebonyolításához. 

Az AKÍK tagjainak az elkövetkezen-
dő évekre, évtizedekre töretlen alkotói 
kedvet, ihletet és jó egészséget kívá-
nok!

Balog Istvánné képviselő

Könyvtári hírek

Könyvbörze a könyvtárban
A júliusi nyári zárásig folytatjuk a 
könyvkiárusítást a leselejtezett, il-
letve ajándékba kapott könyvekből. 
A kötetek továbbra is 200 forint/da-
rab egységáron vásárolhatók meg.

A megbocsátás hete
Július 3-tól július 7-ig, illetve augusz-
tus 7-től augusztus 11-ig „megbo-
csátáshetet” tartunk. Ezen a héten 
a kölcsönzési határidő lejárta után 
visszahozott könyvekért nem kérünk 
késedelmi díjat. Kérünk minden 
érintettet, hogy éljen a lehetőséggel!

Nyári zárvatartás
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, 
hogy a könyvtár szokásos nyári zár-
vatartása július 10. és augusztus 6. 
között lesz. Augusztus 7-től, hétfőtől 
állunk ismét látogatóink, olvasóink 
rendelkezésére.

Könyvtárunkról bővebben hon-
lapunkról (www.isaszeg.bibl.hu) és 
Facebook-oldalunkon (facebook.
com/jokaikonyvtarisaszeg) tájéko-
zódhatnak.

Minden kedves olvasónknak, lá-
togatónknak kellemes nyarat és jó 
könyveket kívánunk!

mátainé Ivicsics mónika 
könyvtáros
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Prágai tanulmányút

A Klapka-iskola huszonnégy diákja 
négy felnőtt kíséretében indult útnak 
a cseh főváros irányába április 12-én 
hajnalban, hogy részesei lehessenek 
egy három napon át tartó kulturális 
felfrissülésnek.

A korai ébredés és a kellemes vo-
natút után nyakunkba vettük a cseh 
fővárost, és 93 méteres magasságból 
csodáltuk a város építészeti remekeit. 
Látogatást tettünk a Vencel térre, a 
Nemzeti Múzeum épületéhez, majd 
egy remek vacsorával zártuk az első 
napot.

Második napunk borúsan indult, de 
a kedvünk annál derűsebb volt, hiszen 
megannyi látnivaló várta kis csapatun-
kat. Jártunk az óvárosi főtéren, megte-
kintettük az asztronómiai órát, majd a 
Károly hídon át egyenesen a prágai vár 
őrsége déli váltásának lehettünk szem- 
és fültanúi. 

Az idő gyorsan szaladt, róttuk a vá-
ros utcáit, hogy minél többet és töb-
bet láthassunk a cseh paradicsomból. 

Fenséges cseh fogás várt ránk az este 
folyamán, majd napnyugta után még 
egyszer csodálhattuk a prágai vár kivilá-
gított épületét.

Harmadik napunk mozgalmas és 
programokkal teli volt. A reggeli cso-
magolás után ellátogattunk a Nemzeti 
Színházhoz, majd a Táncolóház épüle-
tében gyönyörködtünk. Sétánk közben 
egy játszótéren pihentük ki a sok gya-
loglás fáradalmait.

A közös hamburgerezés után bú-
csút vettünk Prágától, hiszen délután 
négy órakor indult vonatunk a magyar 
fővárosba. 

Élményekben és látnivalókban gaz-
dag három nap után szüleink és csa-
ládtagjaink köszöntöttek bennünket a 
Keleti pályaudvaron, illetve az isaszegi 
vasútállomáson.

Jutka néni, niki néni,  
Viktor bácsi és István bácsi

Pedagógusok köszöntése

A pedagógusnapi ünnepségnek az idei évben is a Dózsa György Művelődési Otthon adott helyet. Ebből az alkalom-
ból június 6-án este elismerő okleveleket adtak át, köszöntötték a nyugdíjba vonulókat.

A Dunakeszi Tankerületi Központ elismerő oklevelében ré-
szesültek Csipkésné Kővágó szilvia, palicskáné szamosvöl-
gyi Anna, schleerné nagy gyöngyvér, gódor Viktor, Hajdu-
né Bilász Ildikó, Oroszné pálinkás Zsuzsanna, szabó Katalin 
Barbara, Bagó Beatrix, Kocsárdyné száraz Judit és file edit 
pedagógusok.

Hagyományosan a pedagógusnapi ünnepségen búcsúz-
tak a nyugdíjba vonuló pedagógusoktól. A Klapka György 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskolától köszönt el 
Heiser Jánosné és mélykúti gábor Csabáné. Méltatásu-
kat molnárné ruck Judit, az iskola igazgatónője ismertette, 
amelyben elhangzott, hogy az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományoz a nyug-
díjba vonuló pedagógusok részére, amelyeknek az átadására 
egy későbbi időpontban kerül sor.

A Damjanich-iskola igazgató asszonya oklevelet adott át 
a gyakornokként minősítő vizsgát tett pedagógusoknak, mal-
csinerné Bilász Alexandrának, lukácsné pásztor Zsuzsanná-
nak és Juhász Jankának.

Az ünnepségen az oklevelek, emléklapok, díjak átadásá-
ban Hatvani miklós polgármester, eszes Katalin, a Dunakeszi 
Tankerületi Központ osztályvezetője és az iskolák intézmény-
vezetői működtek közre. Hatvani Miklós az ünnepi beszé-
dében köszöntötte a pedagógusokat, utána maksa Zoltán 
Karinthy-gyűrűs humorista dobta fel a hangulatot a már jól 
ismert könnyed humorával. 

szerkesztőség

Untitled-5   1 2017. 06. 12.   21:17
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Képzőművész-növendékek látogatása  
a Levendula Galériában

Május utolsó hetében két csoportban 
kedves vendégek, az isaszegi művé-
szeti iskolás gyerekek jártak a képektől, 
szobroktól, mesékről készült rajzoktól, 
grafikáktól és más szép művészeti tár-
gyaktól színes Levendula Galériában.

Szeretem, ha gyerekek jönnek hoz-
zám látogatóba… Figyelem a tekin-
tetüket, rácsodálkozom újszerű gon-
dolataikra, meglep a merészségük. 
Örültem, amikor rehák Julianna por-
celánművész, művésztanár és Dóczi 
Attila festőművész, művésztanár felhí-
vott, hogy meglátogatna két csoporttal 
is. Kortárs galériaként fontosnak tartom 
a múzeumpedagógiát, mert művészet 
nélkül sokkal kevesebbek lennénk. Ha 
gyerekként éljük meg ezt a csodát, ha 
mindennapjaink részévé válna, a világ 
is megszínesedne, jobbá válna. Fontos 
nézni minőségi alkotásokat, hosszan 
elemezni egy-egy képet, hogy kitárul-
jon a művészet rejtett világa. Mesél-
tem nekik a galériáról, művészetről, és 
Juli egy festménykereső kirakós játék-

ra invitálta őket. Beszélgettünk a teto-
válásról, keresgettünk rejtett jeleket a 
képeken, majd a Levendula Galéria 
Stúdiójában kis házi nyomtatógépen 
lenyomtattunk pár kollográfiát a gyere-
kek által készített munkákról.

Szeretem, ha gyerekek jönnek hoz-
zám látogatóba… mert általuk én is 
máshogy és figyelmesebben nézem 
az alkotásokat. Több leszek velük.

sz. Jánosi erzsébet, 
a levendula galéria vezetője

Májfajárás és -döntés Isaszegen

Április végén elérkezett az idő, amikor 
is a Csata táncegyüttes tagjai az éj lep-
le alatt májfákat állítottak városszerte 
négy házhoz is, hogy azok május 1-jére 
virradóra már szalagos díszben pom-
pázzanak.

A hagyomány szerint május elején 
a legények szalagokkal feldíszített máj-
fát állítottak a lányok kapujába, amelyet 
ha reggelre nem szedtek ki a háziak, 
elfogadták az ajándékot. Május vé-
gén mulatság keretében kitáncolták a 
májusfát, amelyre előzőleg még egy 
üveg bort vagy pálinkát is felkötöttek. 
Zenészeket hívtak, táncoltak, énekel-
tek, majd ledöntötték a fát a gyerekek 
legnagyobb örömére. A ledöntés előtt 
a legbátrabb, legügyesebb legény fel-
mászott a felkötött italért, a többiek lel-
kes biztatása közepette. 

Ebben az évben imígyen tettünk 
mi is elődeink nyomdokaiban járva, 
és az Isaszegi Értéktár egyik leggaz-
dagabb hagyományát újra megélve 
május 21-én sikerült ledöntenünk 
az összes májfát. A kéméndi Bokré-

ta néptáncegyüttes és a SZIE Forduló 
néptáncegyüttes részvételével az első 
fát a Szlovák Tájháznál táncoltuk ki, 
majd a Bokréta néptáncegyüttes férfi 
tagja mászott fel a fára. A vendéglátást 
a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat-
nak köszönhetjük, pontosabban fufe-
renda lászlónénak és családjának. 
faragó Viki májusfáját Bánszki János 
állította, így aztán Jutka néni (Bánszki-
né Varga Judit) és Viki családjának kö-
szönhetjük a jó falatokat. A következő 

helyszín rideg tímeáék házánál volt, 
ahol is Horváth József állított májfát 
szerelmének, majd a fa ledöntése 
előtt félelmét legyőzve mászott fel a 
májfára. Az Isaszegi Asszonykórus jó-
kedvű éneklése közepette zajlott a 
vendégvárás. Végül az ünneplő tömeg 
a Dózsa György Művelődési Otthon-
hoz vonult kitáncolni és ledönteni az 
utolsó májfát is, ahol a gödöllői fiúkat 
illette meg a mászás.

A gálaműsorban kiváló műsort ad-
tak: a kéméndi Bokréta néptáncegyüt-
tes, a SZIE Forduló néptáncegyüttes, 
a Csata táncegyüttes ificsoportja és a 
Csatangoló tánccsoport kéméndi, haj-
dúsági, kalotaszegi, mezőségi és szi-
lágysági táncokkal. Az estet táncház 
zárta.

Köszönjük a rendezvényben való 
közreműködést és segítséget a rend-
őrségnek és az Isaszegi Polgárőr Egye-
sületnek.

„Gyűjts, tanulj, alkoss!” Népművészeti értékek és ifjúság

A Földművelődésügyi Minisztérium által meghirdetett, 
A  nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, megis-
mertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatá-
sa című, HUNG-2016 kódjelű pályázati felhívásra benyújtott 
„gyűjts, tanulj, alkoss!” népművészeti értékek és ifjúság cí-
mű pályázatunk anyagi hozzájárulást nyert programsoroza-
tunk megvalósításához.

A programokat több előzetes egyeztetés (partnertelepü-
lések, isaszegi iskolák) után, 2016. október elején indítottuk, 

amikor is alkotó népművészeti és isaszegi értékek gyűjtő-
munkájára felhívást tettünk közzé a helyi sajtóban, plakáto-
kon és az online felületeken. A pályázat kapcsán sok szép 
és értékes pályamunka érkezett, amelyeket az isaszegi népi 
hagyományőrző csoportok vezetőinek részvételével bírálóbi-
zottság értékelt, ez alapján díjaztuk a nyerteseket. A bíráló-
bizottság elnöke Bánszkiné Varga Judit, a Csata néptánc-
együttes vezetője volt.

A beérkezett pályaműveket a Dózsa György Művelődési 
Otthonban tekinthették meg az érdeklődők. A kiállítást szí-
nesítettük a pályázat keretében beszerzett és „felruházott” 
kiállító paravánokkal, ez adja az utaztatható kiállítás vázát is. 
A kiállítást bemutattuk határon túlon is, Farkaslakán, Kecse-
ten (Erdély) és Kéménden (Szlovákia), de szeretnénk az or-
szághatáron belül, a különböző régiókba is eljuttatni.

A néptánc is mint a hagyományőrzés egyik közösség-
alkotó eleme nagy hangsúlyt kapott a programban. A ké-
méndi Bokréta néptáncegyüttes decemberben, a farkaslakai 
Virgoncz néptáncegyüttes áprilisban látogatott el hozzánk, 
közös táncházban tanítva-tanulva egymás táncait. A kiállítá-
sokra beadott pályaművek díjazottjaival mi is ellátogattunk 
hozzájuk. Barátságok, életre szóló élmények születtek.

A program átütő sikerű rendezvénye a hungarikumnap 
volt, amelynek keretében a lakosság a népi kultúra egyes 
elemeivel ismerkedhetett. A művelődési otthonban a kéz-
műveskedés mellett a hagyományos ízeket kóstolhatták, a 
népi viseletet csodálhatták meg, a régi mesterségeket pró-
bálhatták ki a látogatók. Megtekinthették a kiállítást és a 
Valkony Antal által készített, Isaszeg értékeiről szóló doku-
mentumfilmet is.

A program keretében az összegyűjtött anyagból könyv-
kiadvány készült szülőföldem értékei – néphagyományok 
és hagyományőrzés Isaszegen címmel, Bánszkiné Varga Ju-
dit írása és szerkesztése alapján. A könyv az utókor számára 
hivatott Isaszeg értékeit megőrizni, a még feledésbe nem 
merülő népi kultúra értékeit összegyűjteni.
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Dunakeszi veteránjármű- és retrofesztivál

Sok szeretettel várják az érdeklődő-
ket, kiállítókat egész napos, mindenki 
számára ingyenes veteránjármű- és 
retrotalálkozóra június 17-én szomba-
ton a dunakeszi Katonadombon.

A rendezvényen megtalálható lesz 
a Pest Megye Önkormányzata, vala-
mint a Magyar Földtani és Geofizikai 
Intézet közös projektjének keretében 
létrehozott interaktív figyelemfelkel-
tő, szemléletformáló klímasátor is. 

E szemléletformálási akciónk célja 
a klímaváltozás várható hatásainak, 
a lehetséges cselekvési irányoknak, 
valamint a lakosság klímaadaptációs 
szerepének ismertetése.

A klímasátorban szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt!

Programok:
–  a Magyar Veteránjárművesek Szö-

vetségének kiállítása;

–  veterán buszjárat;
–  a Kemencei Erdei Múzeumvasút 

kisvasútja;
–  cséplőgép-bemutató;
– közlekedésbiztonsági alapítvány: 

kamionszimulátor, KRESZ-pálya, 
biztonságiöv-szimulátor.

További részletek a facebook.com/
dunakesziveteran.hu oldalon találha-
tók.

forrás: www.pestmegye.hu

Pünkösdi ven-
dégszereplés

A Csata táncegyüttes ifjúsági 
csoportja nagy sikerrel vendég-
szerepelt  június 4-én, pünkösd 
vasárnapján Maglód Város Szlo-
vák Nemzetiségi Önkormányzata 
meghívására a 19. szlovák napon 
Maglódon, valamint ezt követően 
a pünkösdhétfői ünnepségen Bu-
dapest XVII. Kerület Szlovák Nem-
zetiségi Önkormányzata meghívá-
sára Rákoskeresztúron.

Családi nap a római katolikus közösségi házban

Május 13-án reggel 7 órakor megér-
kezett az ugrálóvár a plébánia udvará-
ra. Ragyogó napsütésben állították fel 
a trambulinnal együtt. Azután 10 óra 
körül szomorúan figyeltük az eget, és 
hamarosan eleredt az eső. 

Az érkező gyerekeket szeretettel 
fogadtuk tibor atyával együtt a közös-
ségi házban. Kis szomorkodás után 
hamar találtak elfoglaltságot: pingpon-
goztak, festettek, színeztek, vasalós 
gyöngyöt rakosgattak, társasjátékoz-
tak. Bár az időjárás miatt kevesebben 

voltunk, mint terveztük, de az első-
áldozásra készülő gyerekek és szü-
leik kitettek magukért. Majdnem teljes 
számban megjelentek. Köszönjük ne-
kik a részvételt!

Míg magdi és éva vezetésével ké-
szült a gulyásleves, addig lehetőség 
nyílt beszélgetni. A gyerekek hamar fel-
találták magukat, és a szülők között is 
csakhamar kialakultak a kis beszélgetős 
közösségek. Ez volt a cél! Együtt, közös-
ségben lenni. Megtapasztalni, hogy bár 
belefáradunk a napi tevékenységekbe, 
mégis nehezen engedjük el azokat. És 
ha kicsit kikerülünk a „sodrásból”, akkor 
tudunk felszabadultan beszélgetni, ját-
szani. Még mi, felnőttek is. 

Mire elkészült az ebéd, addigra a 
nap is kisütött. Tibor atya segítségével 
mindenki elé került egy tányér gulyás-
leves, amely nagyon finomra sikerült, 
mert alig maradt belőle a későn ér-
kezőknek. Délután végre lehetett a 
szabadban játszani. Szerencsére a na-
pocskával együtt sok szülőből előbújt 
a „gyerek énjük” is. Nagyon jó volt lát-
ni rajtuk a felszabadultságot, hogy jól 
érezték magukat, ahogyan játszottak, 
labdáztak. Remélem, sokak számára 
ez egy boldog nap volt! 

Isten áldja mindenkinek a munká-
ját, aki hozzájárult ennek a rendezvény-
nek a sikeréhez!

szárazné marika

Átadták az M0-s és a 11-es út csomópontját

Átadták a forgalomnak az M0-s elkerülő út és a 11-es főút csomópontjában épült új körforgalmat.

Az új forgalmi rend szerint a közlekedőknek először a terve-
zett útirányuknak megfelelő belépési sávba kell besorolniuk, 
ennek kiválasztását sematikus ábrákkal kiegészített útirány-
jelző táblák segítik. A körforgalomba csak a belépést szabá-
lyozó forgalomirányító jelzőlámpák zöld jelzése esetén lehet 
belépni – olvasható a közleményben.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a jelzőlámparendszer 
nem fix programokkal, hanem forgalomfüggő üzemmódban 
működik. A körpályán belül iránytévesztés, -váltás nem lehet-
séges, mivel az egyes forgalmi sávok közé gömbsüvegsort 
építettek be. A választott forgalmi sáv a körpályából kivezeti 
az autóst a választott irányba.

Az új forgalmi rend bevezetése után két hétig a forga-
lom kisebb zavarásával járó munkavégzés még előfordulhat 
a csomópontban – jelezte a Magyar Közút.

forrás: mtI
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Isaszeg büszkeségei: a GENKI-s karatékák

Egy kisváros megközelítőleg nyolcvan főt számláló csapata, amely évről évre rendre bizonyít. Senki nem várja el, 
mégis folyamatosan szállítják az egyre jobb eredményeket. Zsiba Péterhez hasonlóan – aki az elmúlt években több-
ször is kvalifikálta magát – idén egyesületbeli társa, Pintye Anasztázia jutott ki az Európa-kupára, vele beszélgettünk. 

– Mióta karatézol, és hol kezd-
ted?

– Lassan két éve, itt, a GENKI-ben. 
Előtte társastáncra jártam, de sajnos 
nem volt jó a hangulat. Akkoriban sok-
szor mentem el a dojo előtt, és azt 
láttam, hogy a gyerekek csinálják a 
feladatokat, és közben mégis jól érzik 
magukat. Ez tetszett meg.

– Voltaképpen a társaság miatt 
ragadtál itt, vagy volt más ok is?

– A társaság nagyon jó, meg az 
is tetszik, ahogyan Attila (Jakab Attila 
sensei – a szerk.) tanít minket. Min-
denki tudja, hol a határ, és nem na-
gyon szokták átlépni.

– Miként sikerült ez a szezonod a 
versenyeket tekintve?

– Az elején még nagyon meg vol-
tam ijedve, mert nekem mindig is az 
számított, hogy milyen színű öv van 
az ellenfelemen. Aztán megtanultam, 
hogy ennek nincs ekkora jelentősége. 
Visszagondolva talán még jobban is 
sikerülhetett volna, de majd szeptem-
bertől…

– Jobban is sikerülhetett volna? 
Hisz kijutottál az Európa-kupára!

– Ez igaz. 
– Vagyis ami a tavalyi évben 

még stílusonkénti Európa-bajnok-

ság volt, és amelyen klubtársad, 
Zsiba Peti is többször szerepelt, a 
következő szezontól Európa-kupa 
néven fut. Kvalifikáltad magadat, 
vagyis ősszel irány…

– Párizs. 

Párizs a szerelmesek városa, ahol meg-
annyi látványosság és nevezetesség 
található, és ahová legalább egyszer 
szívesen elmennénk. Ebben a csodás 
metropoliszban méretteti majd meg 
magát a GENKI tanítványa, akinek ez 
lesz az első komolyabb szereplése, és 
akire méltán büszke edzője is.

Visszatekintve a 2016–2017-es 
szezonra elmondható, hogy az idei 
évet a már megszokottá vált és oly 
népszerű téli táborokkal indították, ahol 
az övvizsga keretein belül az egészen 
kezdők is számot adhattak tudásukról. 
Február elején az egyesület vezetője, 
Jakab Attila sikeres vizsgát tett vezető 
japán mesterük angliai edzőtáborában, 
és így megszerezte a 3. Dan-fokozatot.

Ugyanezen hónapban rendezték 
az idei első versenyt, amelyre minden 
karatéka lelkesen készült. Ez a lelkese-

dés egészen májusig kitartott, amikor 
is lezárult a szezon, és megnyugtató, 
örömre okot adó eredmények szület-
tek. A versenyeken huszonhat tanít-
ványuk próbálta ki magát, és össze-
sen 104 érmet szereztek (22 arany, 
32 ezüst és 50 bronz). 

Nyáron – június 26-i kezdettel, im-
már nyolcadik alkalommal – kéthetes 
edzőtábor veszi kezdetét a már jól 
megszokott gyomaendrődi helyszínen: 
elsőként a kisebbeknek, majd a máso-
dik héten a 14 év felettieknek. Július-
ban jön a pihentető szünet, hogy aztán 
a nyár utolsó hónapjában újult erővel 
vághasson neki mindenki a visszarázó-
dó edzéseknek és a helyben zajló ke-
rülő hetes táboroknak. 

Mint tudjuk, a karate nem csupán 
egy harcművészeti sport. Egy olyan le-
hetőség, amely az isaszegi és környék-
beli gyerekeknek, fiataloknak nagy se-
gítség lehet az élet egyéb területein is, 
hogy fejlődjenek, megtanuljanak kiállni 
magukért, és kapjanak valami olyan 
pluszt az élettől, amelyre csak a sport 
és annak szeretete képes igazán. 

K. K.–J. A.

Sikerek, izgalmak, változások

Mint minden sportegyesületnél, az Isaszegi Sportegyesületben is zajlottak 
az események, mérkőzések az elmúlt idényben. Szabó Norbert, az egyesület 
elnöke írta le összefoglalójában a sportklub sikereit, eredményeit és az éle-
tében történt változásokat.

Egyesületünk bajnoki csapatai sikerrel 
zárták a 2016–17-es szezont. Felnőtt-
csapatunk a negyedik helyen végzett 
a megyei II. osztályú bajnokság északi 
csoportjában. A tavaszi idény során lát-
ványos meccseket láthattak a szurko-
lók, Dunakeszi felnőttcsapata ellen 7-2, 
Csömör csapata ellen 10-1 arányban 
sikerült győzedelmeskednünk. A  csa-
pat felkészítő edzője Istók ferenc.

Említést érdemel U16-os csapa-
tunk, amely a megyei II. osztályú baj-
nokság északkeleti csoportjának har-
madik helyén végzett. A csapat edzője 
városunk fociéletének régi motorosa, 
Orlik József.

U14-es csapatunk tavaly is jól sze-
repelt, idén pedig megnyerték a me-
gyei II. osztályú bajnokság keleti cso-
portját. Káposztás lászló, csakúgy, 
mint a tavalyi év során, ismét gólkirály 
lett ebben a csoportban. A csapat fel-
készítő edzői az őszi szezonban Windt 
ferenc, a tavaszi szezonban Kisréti 
marcell és sárosi Ádám. Gratulálunk 
az eredményekhez, és köszönjük az 
edzők munkáját!

Első alkalommal indítottunk női 
csapatot, amely a megyei kispályás 

bajnokságban játszott izgalmas mecs-
cseket.

A Bozsik-korosztály is aktív volt, több 
alkalommal volt szerencsénk fesztivált 
vagy tornát rendezni az U7-es, U9-es, 
U11-es, U13-as korcsoportokban. Ja-
nuár 1-jétől jelentős változás a legki-
sebb korosztályokat illetően, hogy kiala-
kult az új regionális rendszer. Összesen 
tizenkét régiót alakítottak ki, amelyeket 
a kiemelt akadémiák szakemberei fel-
ügyelnek. Városunk az MTK-régióhoz 
tartozik, és közvetlen koordinátora a 
Gödöllői SK. Az új rendszer biztosítja a 
legkisebb gyermekek minőségi nevelé-
sét és a tehetségek kiválasztását.

Az MLSZ, illetve az MTK mint ré-
gióközpont ingyenjegyeket biztosított 
számunkra több alkalommal. Ennek a 
kezdeményezésnek a célja, hogy mi-
nél több gyerek jusson el futballmecs-
csekre. Szerencsénk volt egy váloga-
tottmeccsen, valamint két élvonalbeli 
mérkőzésen is jelen lenni az elmúlt 
szezon során.

Érdemi változás egyesületünk éle-
tében, hogy két szakosztállyal bővül-
tünk. A karateszakosztály Jakab Atti-
la, a dzsúdószakosztály pedig stágel 

györgy vezetése alatt fog működni. 
Ezáltal a küzdősportokat illetően egy 
meghatározó egyesületté váltunk, hi-
szen mindkét edzőnél szép számban 
versenyeznek fiatalok, és komoly or-
szágos és nemzetközi sikereket értek, 
érnek el. Sok sikert kívánunk a munká-
jukhoz az Isaszegi SE színeiben!

Az infrastruktúrát illetően jelentős 
előrelépés volt a műfüves pálya átadá-
sa, aminek köszönhetően a téli idő-
szakban számottevően növelni tudjuk 
a hasznos edzésórák számát. Köszönet 
városunk önkormányzatának, hogy tá-
mogatta ezt a beruházást!

További lényeges változás, hogy 
együttműködési megállapodást kö-
töttünk az Újpesti Tornaegylettel. Első 
körben közös beruházásra pályázunk 
az ország egyik legnagyobb egyesüle-
tével és az isaszegi önkormányzattal 
karöltve. Ezzel párhuzamosan az UTE 
szakmailag is támogat minket annak 
érdekében, hogy a tehetséges helyi 
fiatalok minél jobb képzést kapjanak. 

szabó norbert, az Ise elnöke
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Anyakönyvi hírek
a május 16. és június 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületéSek
Somogyi Fanni, Lipták Barnabás, Aradi Döme, Schirger Anna, 
Schirger Nóra, Mikó Péter

HázaSSágkötéSek
Ragács Aranka és Tóth István
Kovács Enikő és Szekeres Zsolt
Szabó Anita és Hirsch Szabolcs
Török Viktória és Matyóka Péter
Uhlarik Zsuzsanna és Bajusz József
Szilvási Zsanett és Seprényi József

50 év egymáS Szeretetében
Pál Klára és Vécsi Mihály (ké-
pünkön) 1967. június 3-án kötöttek 
házasságot.

60 év egymáS Szeretetében
Klincsek Mária és Dragonya 
István 1957. május 18-án kötöttek 
házasságot Isaszegen.
Sárosi Mária és Tarjáni László 
1957. május 18-án kötöttek  
házasságot Isaszegen.
Sárvári Anna és Szmolicza 
István 1957. június 8-án kötöttek 
házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HaláleSetek
Gaál Sándor (57 éves), Pénzes Jánosné (83 éves), Szabó Miklós 
Bálintné (61 éves), Morvainé Mrekva Irén (56 éves), Tihon 
Istvánné (88 éves), Koncz Józsefné (56 éves), Pásztor Jánosné 
(69 éves), Baukó István (70 éves), Rézinger István (57 éves), 
Barkóczi Ferenc (82 éves), Tolnai Ferencné (85 éves), Tóth 
Károly Lászlóné (40 éves), Rácz Zoltán (72 éves), Locker Jenőné 
(90 éves), Hársfalvi Ferencné (93 éves)

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Szolgáltatók elérhetőségei
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 28/520-873-as vagy a 20/329-9347-es, illetve az éjjal-nappal hívható 
80/625-726-os telefonszámon, valamint a kozvilagitas@elmuszolg.hu 
e-mail-címen és a www.elmuszolg.hu weboldalon történhet
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.  
Rákóczi u. 18., tel.: 28/494-517
Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban: 30/378-9971
Főgáz elérhetőségei: www.fogaz.hu; telefonos ügyfélszolgálat:  
06-40/474 474. Mérőállás bejelentése online a www.fogaz.hu/ugyfelszol-
galat címen, vezetékes telefonról a 06-80/40-55-40-es, mobiltelefonról a 
06-1/237-7777-es telefonszámon

Fontos információk,  
elérhetőségek

Isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat 
telefonszáma: 28/583-100. E-mail: hivatal@isaszeg.hu
A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati rendje: Hétfőn 800–1200  
és 1300–1800, kedden 800–1200 és 1300–1600, szerdán 800–1200 és 1300–1600, 
csütörtökön 800–1200 és 13.00–1600, pénteken 800–1200 óra között
A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfőn 1300–1600, 
szerdán 800–1200 és 1300–1600, pénteken 800–1200 óra között
Isaszegi rendőrőrs 0–24 óra között hívható telefonszáma:  
70/387-2693
Közterület-felügyelet (munkaidôben hívható) telefonszáma: 
70/315-2314, 70/198-6929
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet Madách I. u. 14., telefon: 
28/582-712 (munkaidőben); e-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu
mezôôrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302
Gyepmester 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 Fog-
lalkoztatási osztály 2100 Gödöllő, Szilhát u. 53. Tel.: 28/410-175, 
28/410-297. 
Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala 
2101 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514-305, 28/514-315.  
Fax: 28/514-306. Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 8.00–15.30,  
pénteken 8.00–11.30 között
temetkezés Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 30/964-7032
temetőgondnok Ecseri Pál, 30/305-8962, ecseriko@freemail.hu

A Dózsa György művelődési 
otthon és Isaszegi múzeumi 
Kiállítóhely programjai

Július 1., szombat,18.00,  múzeumkert: Nyáresti koncertek – Vol. I. Bo-
quilla Negra klarinétzenekar; Hedda Jazz – Ella Fitzgerald-est

Július 15. szombat, 18.00, múzeumkert:  Nyáresti koncertek – Vol. 
II. Gier Gabriel–Bob Dylan Cover est

Július 17–30.:  A művelődési otthon zárva tart.
Július 31.–augusztus 4.:  A Csata táncegyüttes nyári tábora 6 éves kor-

tól, nagycsoportos óvodások és 1–2. osztályosok számára
augusztus 5., szombat, 18.00,  múzeumkert: Nyáresti koncertek – 

Vol. III. CSM Projekt. Nemes „Kölyök” Gábor – egyszemélyes zenekar
augusztus 7–11.:  A Csata táncegyüttes nyári tábora kiskamasz és ka-

masz korosztály számára
augusztus 26., szombat, 18.00:  Szent Márton-templom (Öregtemp-

lom): Nyáresti koncertek – Vol. IV. Gaudium Carminis kamarakórus

orvosi készenléti ellátás, 
egészségügyi információk

Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját háziorvosuk 
áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 óra között, pénteken 
1130–1800 óra között készenléti szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátásá-
ra, amely az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
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.: 28/582-830; 
mobil: 20/928-3987
Pénteki készenléti beosztások júliusban és augusztusban
július 7.: dr. Mészáros Zsolt; július 14.: dr. Kürti József;  
július 21.: dr. Eszlári Egon; július 28.: dr. Tordai Gábor;  
augusztus 4.: dr. Mészáros Zsolt; augusztus 11.: dr. Kürti József;  
augusztus 18.: dr. Eszlári Egon; augusztus 25.: dr. Tordai Gábor
Központi orvosi ügyelet: Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 
70/370-3104. Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig,  
hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában
Gyermekorvosi rendelők:  
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12. Telefon: 28/493-250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak 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. Telefon: 28/495-237
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495-827
tormay Károly Egészségügyi Központ:  
Gödöllő, Petőfi Sándor tér 1. Telefon: 28/410-681

köSzönetnyilvánítáS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Koncz Józsefnét 
utolsó földi útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és mély-
séges bánatunkban részvéttel osztoztak.

férje, gyermekei, unokái



Lezárult a 2016–2017-es nevelési év

Köznevelési intézményeink elbúcsúztak végzős diákjaiktól és nagycsoportos óvodásaiktól.


