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Nagy megtiszteltetés volt Isaszeg város számára,
hogy Hatvani Miklós polgármester meghívását
elfogadva augusztus 20-án, a városi ünnepségen
körünkben köszönthettük Bojanów alpolgármester
asszonyát és a lengyel testvértelepülésünk
delegációját. Zosia Kruk alpolgármester asszony
a két település közti jó kapcsolat kialakításáért
és fenntartásáért önkormányzati elismerésben
részesült.

Isaszeg Sportjáért díj adományozása
Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 84/2019. (III. 20.) határozatával úgy döntött, hogy Stágel Györgynek
Isaszeg Sportjáért díjat adományoz. A következőkben a kitüntetett edző szakmai tevékenységének méltatását olvashatják.
Stágel György 2006 tavaszán költözött Isaszegre. 2012-ben feleségével, Frey Brigittával részt vettek a Bázis Sport Club megalapításában, addig Angyalföldön tartotta edzéseit, nevelte és
tanította az ifjúságot a dzsúdó és a dzsiudzsicu alapjaira.
2014-től működik együtt az Isaszegi Damjanich János
Általános Iskolával, és innentől körülbelül két évig dolgozott
együtt a Hétszínvirág Óvodával is. Kétszer nyert klubjával az
isaszegi farsangi sportshow-n is, amelynek mai napig aktív
résztvevője. 2014-től elindította erőnléti edzéseit is városunkban, és mind délelőtt, mind délután telt házzal tartja edzéseit a
jelenlévők legnagyobb megelégedésére.
2014-ben Isaszeg-kupát rendezett mintegy kilencven
sportoló jelenlétében. 2016-ban Minszkben világbajnoki második helyet szerzett a magyar grapplingválogatott tagjaként.
2017-ben Bakuban világbajnoki második helyet szerzett a
magyar grapplingválogatott tagjaként, és tanítványai egy vbaranyat és további három vb-bronzérmet szereztek. 2017: Adrenalin Race, Isaszeg képviseletében IV. hely. 2018: Adrenalin
Race, Isaszeg képviseletében I. hely. 2018: a Szobor-hegy alatti kocsma átalakítása edzőteremmé (már ezért megérdemelné

a kitüntetést). 2017: a Global Grappling Sportszövetség az év
edzőjének választotta. 2018: a Global Grappling Sportszövetség az év edzőjének választotta. 2018: a Global Grappling
Sportszövetség az isaszegi Musashi Klubot az év képviseletének választotta.
2015 óta tanítványai negyvennyolc magyar bajnoki címet szereztek számtalan ezüst- és bronzérem mellett, három
különböző stílusban. A vb-ken tanítványai és ő maga egy
vb-arany-, ezüst- és három vb-bronzérem birtokosai lettek.
Ezzel sportágában az egyik legsikeresebb edző az országban.
Mesterfokozatai: 1 dan – dzsúdó; 5 dan – dzsiudzsicu.
Ezek csak a száraz tények. Stágel György emberi és edzői
nagyságát jelzi, hogy foglalkozásait az ötévesektől a hetvenévesekig látogatják. A legnagyobb tisztelettel és alázattal neveli
a tanítványait, akiknek minden korosztálya rajong érte. Edzéseit rendszeresen látogatják „testvéri” klubok növendékei. Az
isaszegi mozgáskultúra színesítésével, fejlesztésével sokat tesz,
tett a fiatalság egészséges önképének kialakításáért. Nála senki
sem kallódik el. Mindenki mestere.
SZERKESZTŐSÉG

Isaszeg város képviselő-testülete köszönetét
fejezi ki Zosia Kruk alpolgármester asszonynak a
településeink közötti kapcsolatok kialakításáért,
fejlesztéséért és magas szintű működtetésében
kifejtett munkájáért.
Sokat köszönhetünk neki, hogy mind Isaszeg,
mind Bójanow megismerhette a másik nép
kultúráját, történelmét, hagyományait, a települések
természeti szépségeit, valamint ételeit-italait. Az
elmúlt évek során diákok, tanárok, sportolók,
művészek, művészeti csoportok és nem utolsósorban
üzletemberek találkozását tette lehetővé Zosia Kruk.
Többször elmondta, hogy ő már egy kicsit
isaszeginek érzi magát, mindig örömmel gondol az
itt élő emberekre, a velük töltött órákra és a közös
eredményekre. Azokra az eredményekre, amelyekben
elévülhetetlen szerepe volt munkájának.
A képviselő-testület köszönő oklevelet, valamint
emléktárgyat adományozott részére, amelyet a
városvezetés nevében Hatvani Miklós polgármester
úr adott át.
SZERKESZTŐSÉG
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Dohányos Györgyné tanítónő emlékére

Dami Európában

Határtalanul 2019

Dohányos Györgyné Gyurkó Ilona
Isaszegen született 1950. augusztus
13-án. Általános iskolai tanulmányait
helyben, a Damjanich János Általános
Iskolában végezte. A középiskolát
nappali tagozaton kezdte el, majd 1967től – szülei nehéz anyagi körülményei
miatt – munkaviszony létesítése mellett
esti tagozaton folytatta. 1969-ben
érettségizett Pécelen, a Szemere Pál
Gimnáziumban.
Gyermekkori vágya és elképzelése
teljesült akkor, amikor 1974-ben képesítés nélküli nevelőként a Damjanich
János Általános Iskola pedagógusa lett.
Tanítás mellett itt kezdte meg a főiskolai tanulmányait. 1979-ben kapott
diplomát Esztergomban, a tanítóképző
főiskolán.
Ica néni a pedagógiai tevékenységet
életre szóló hivatásnak tekintette,
amelyet mindenkor a gyerekekért
érzett felelősségtudat motivált.
Mindig sikerült kedvező kapcsolatot
kialakítania a tanulókkal, a

Az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola az Erasmus+
programban 2019-ben is mobilitási pályázatot nyújtott be.
Burin Éva pályázatírói munkája sikert aratott. Örömmel
értesültünk, hogy a Tempus Közalapítvány kuratóriuma
a felkért független szakértők szakmai értékelése alapján
intézményünk Dami Európában című pályázatát támogatta.
A pályázat a tartalmi értékelés során 90 pontot kapott.
A megítélt támogatás maximális összege 25 490 euró. A megítélt mobilitások száma tizenkét fő, ami azt jelenti, hogy
tantestületünk újabb lehetőséget kapott arra, hogy az Európai
Unió támogatásával nyolc különböző külföldi tanfolyamon és
egy finnországi szakmai látogatáson vegyen részt, és modern,
gyerekbarát tanítási módszerekkel, szilárd nyelvtudással gazdagodva folytassa oktató-nevelő munkáját a Damiban.

Intézményünk, az Isaszegi
Damjanich János Általános
iskola Történelmi és földrajzi
barangoló Horvátországban
címmel pályázatot adott
be az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő Tanulmányi
kirándulás hetedikeseknek elnevezéssel kiírt pályázatára.
Palaga Sándorné tanárnő gondos munkájának
eredményeképpen negyvenhat tanulónk négy napot fog
eltölteni Horvátországban. Köszönjük!
Az előkészületekről és az utazáshoz kapcsolódó
programokról folyamatosan beszámolunk.
KOHÁRY ORSOLYA igazgató

szülőkkel és a kollégákkal egyaránt.
Kölcsönösen becsülték egymást, ami
a pedagógiai célok megvalósításához
nélkülözhetetlen.
Eredményes alsó tagozatos
pedagógiai munkájáért 1988-ban
a Művelődési Minisztérium Kiváló
Munkáért kitüntetéssel jutalmazta.
1989 szeptemberétől 1998. június
végéig igazgatóhelyettesi munkakört
látott el. Az 1994/95-ös tanévben – a
tantestület titkos szavazása alapján
– megbízott igazgatóként vezette
az iskolát. Hivatali ideje alatt –
lehetőségei szerint – mindent megtett
munkatársainak anyagi és erkölcsi
megbecsüléséért és a nyugdíjba vonuló
kollégáinak illő búcsúztatásáért is.
Ezért is vált nehezen elviselhetővé
számára, hogy – a fia születésekor a
sípcsontjában jelentkező gyulladás
súlyosbodása és következményei miatt
– hosszan tartó betegállomány után,
1998 júliusában rokkantnyugdíjazását
kérte.

1970-ben ment férjhez Dohányos
Györgyhöz, akivel élete végéig egymást
segítő, boldog házasságban éltek. Egy
fiuk született 1972-ben, György, aki
három unokával – Mercedesz, Martin
és Melinda – ajándékozta meg őket.
A tüdejét támadó gyógyíthatatlan
betegség következtében, hosszú,
türelemmel viselt szenvedés után, 2019.
augusztus 19-én tért meg Teremtőjéhez.
Hatvankilenc évig élt. Gyászolják
rokonai, pedagóguskollégái, tanítványai
és ismerősei.
Nyugodjék békében.
SZENDRŐ DÉNES

Közeleg az adófizetési határidő!
Az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató májusi számában
megjelent cikkünkben tájékoztattuk önöket, hogy februárban
sor került az idei második féléves helyiadó-csekkek
kiküldésére. A végrehajtási eljárás elkerülése érdekében
kérjük, hogy a fizetési határidőt (2019. szeptember 16.)
szíveskedjenek betartani.
Az esetleges adótartozásukat elektronikusan (átutalással)
is teljesíthetik, ez esetben a helyes beazonosítás érdekében
az adózó nevét és mutatószámát szükséges feltüntetni. Aki
csekken kívánja az adótartozást teljesíteni, és nincs már meg

4

a kiküldött csekk, úgy kérjük, hogy ügyfélfogadási időben
személyesen vagy telefonon jelezni szíveskedjen ezt.
Az ügyfélszolgálat nyitvatartási rendje: hétfő, 8–12 és
13–18 óra; kedd, 8–12 és 13–16 óra; csütörtök, 8–12 és 13–16
óra; péntek, 8–12 óra. Az adóiroda ügyfélfogadási rendje:
hétfő, 13–16 óra; szerda, 8–12 és 13–16 óra; péntek, 8–12 óra.
Ügyeit intézheti elektronikusan, ennek megkönnyítése
végett Isaszeg honlapján – Isaszeg.asp.lgov.hu – egy segédletet
helyeztünk el.
POLGÁRMESTERI HIVATAL

ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

Könyvtári kurír
Eltelt a nyár. A könyvtár is visszazökken a megszokott kerékvágásba. Újra
a szokott időben várjuk látogatóinkat:
hétköznap szerda kivételével 10-től
18 óráig, szombaton 8-tól 12 óráig.
A nyáron hosszabb ideig kint maradt
könyveket is visszavárjuk! Szeptemberben újabb könyvszállítmány várható,
érdemes jönni és válogatni. A nyári
„rongyos könyv”-vásár tovább folytatódik kisebb léptékben. A könyvtárban
elhelyezett polcon folyamatosan frissítjük a kétszáz forintért megvásárolható
könyvek állományát. A kupakgyűjtést
is folytatjuk tovább egy isaszegi kisfiú
megsegítésére.
Tanfolyami felhívás
Szeptember 12-én, csütörtökön 9 órakor kezdjük az első számítógép- és
internethasználati tanfolyamot, elsősorban nyugdíjasok részére, de minden
kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Csütörtökönként délelőtt 9-től 10 óráig
hat fő vehet részt a képzésen.
A tanfolyamot tíz alkalomra
terveztük, de nyitvatartási időben
további konzultációra és gyakorlásra is
lehetőség lesz.
Érdeklődni és jelentkezni személyesen lehet a Jókai Mór Városi
Könyvtárban, nyitvatartási időben. Ha
a jelentkezők száma meghaladja a hat
főt, további alkalmak meghirdetését is
tervezzük.

Szeptemberi programok
• 6., péntek, 15 óra: AKÍK Klub (Alkotó Költők Írók Klubja)
• 20., péntek, 18 óra: A Tóth Árpád
Nemzeti Társaskör szervezésében
dr. Horváth Csaba történész Az
őstörténet újrafelfedezése a genetika
segítségével – szkíták, finnek és Kolumbusz tojása című előadása
KÖNYVAJÁNLÓ
A világítótorony legendája
Lucy Strange könyve elsősorban a
kamaszokat szólítja meg, de felnőttként
olvasva is leköti a figyelmet. A második
világháború egy ismert eseménye körül
szövődik a történet. Nem klasszikus
háborús regény, hiszen katonák,
harci események alig jelennek meg a
történetben.
Egy angliai
tengerparti kisváros lakóinak
szemszögéből
láthatjuk a háború
kezdeti eseményeit. A világítótoronyban élő család
legkisebb tagja,
egy tizenéves lány
a mesélő. Megtudhatjuk, hogyan éli
meg egy kamasz a
családja széthullá-

sát, hogyan hatnak a város közösségére
a háború miatt bevezetett intézkedések,
és milyen szerepe lehet civileknek, fiataloknak a dunkirki partoknál csapdába
került szövetséges katonák kimenekítésében.
A gránátalmafa árnyékában
A szerző, Tariq Ali könyvének helyszíne
Granada 1499-ben. Egy mór nemesi
család mindennapjaiba pillanthatunk
be azokban a számukra vészterhes
időkben, amikor Ferdinánd és Izabella
megbízásából a katolikus inkvizíció a
muszlim hívek megtérítését hivatott
véghez vinni. Elgondolkodtató, hogyan
zajlott ez a történelmi esemény, milyen
volt a mórok és katolikusok hozzáállása,
hogyan ütközött a két kultúra.
ÁGOSTON KATA
könyvtárvezető
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Vállvetve harcolni Isaszegért
Találkozás Hatvani Miklós polgármesterrel
Még az önkormányzati választásoknál és a következő polgármesterségnél is fontosabb szerepre készül Hatvani Miklós:
a nagypapaságra. Isaszeg tizenhárom éve regnáló polgármesterével beszélgettünk családról, a településről, városvezetésről,
értékrendszerekről, politikáról és arról, hogyan sikerült eddig távol tartania magát a Facebooktól.
– Mire a legbüszkébb az elmúlt tizenhárom évből?
– Számos fejlesztést nevezhetnék meg, de valójában talán
arra, hogy nyugodt, élhető település lett Isaszegből ebben az
időszakban. A város az első ciklusom előtt egy darázsfészek
volt, sokan nem emlékeznek erre, rengetegen pedig azóta
költöztek ide. Még az országos politikai helyzethez képest
is durva megosztottság jellemezte a települést. Amikor az
Április 6. Kör átvette a város vezetését, az elsődleges célunk
az volt, hogy ez megszűnjön. Sikerült, az elmúlt tizenhárom
évben nemigen tapasztaltunk sárdobálást. Még a politikai
ellenfeleink is tiszteletben tartották ezt a nyugalmat. Igaz,
megjelent egy új kommunikációs csatorna, a Facebook, ott
sajnos gyakran elragadtatják magukat az emberek, ami nem
túl szerencsés. Hozzászoktam ugyanakkor a kritikához is,
szándékosan nem vagyok jelen a Facebookon, de a kollégák
mesélik, hogy milyen hozzászólásokat olvasnak. Huszonnégy
órából tizennégy-tizenhat órát dolgozom, nem marad erőm
arra, hogy ezzel is foglalkozzak. Elég pragmatikus ember
vagyok, a tényekben hiszek, nem pedig a kommentekben.
– Mik ezek a bizonyos tények?
– Amikor hatalomra kerültünk, mindenkinek kezet
nyújtottunk, az egység szellemében irányítottuk a várost.
Jobb- és baloldaliakat is vártunk a testületi munkába, akik
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– Őszintén szólva, mielőtt felkértek erre a feladatra,
eszembe se jutott, hogy én vezessem a várost. A két ciklus
után kicsit eltávolodtam a politizálástól, de 2006 tavaszán
Pénzes János barátom mint az Április 6. Kör elnöke meghívott
egy beszélgetésre. Baráti eszmecserénket szokatlan és
váratlan dicsérgetés jellemezte irányomban. Nem értettem
a helyzetet, majd a végén elém állt, és megkért, vállaljam
el a polgármesterjelölti szerepet a soros választáson.
Harmincéves őszinte barátság fűz hozzá, nem gondoltam,
hogy meg tud lepni, mégis sikerült neki. Egy ilyen kérést
illik komolyan venni, hetekig mérlegeltem, hogy képes
vagyok-e erre a feladatra, tehát nem azonnal mondtam
igent. Tudtam, hogy negyvenhárom évesen a legjobb korban
járok, rendelkezem vezetői tapasztalattal, tökéletes családi
háttérrel büszkélkedhetek. Sokan ismertek a városban, kiváló
kapcsolatrendszert építettem ki politikai és gazdasági vonalon
is, ezek előnyt jelenthettek a városnak. Így arra jutottam: nincs
mit mérlegelni. Belevágtunk, és most itt tartunk.
– Mit jelent az „itt”? Hol tartanak, milyen fejlesztések
állnak önök mögött?
– Felújítottuk szinte az összes városi intézményt, elsőként
a Damjanich János Általános Iskolát. Megvettük az államtól
és helyrehoztuk a városi múzeumot. Rengeteget tettünk
a környezetvédelemért, megépítettük a szennyvíztisztító
telepünket, és rekultiváltuk a szemétbányát. Amikor átvettük
a város vezetését, az utak harminc százaléka volt leaszfaltozva,
ma már több mint hetven százaléka az utaknak szilárd
burkolattal lett ellátva. Új erőre kapott a városi sportegyesület,
több pályát is avattunk mostanában, modernizáltuk, sőt
új egészségügyi komplexumot hoztunk létre. 21. századi
színvonalúvá tettük a bölcsődét, az óvodáinkat, a művelődési

házunkat. Hamarosan megépül a városi piac. Az isaszegi
emlékcsata már nem csak országos szinten népszerű, határon
túlról is többen érkeznek hozzánk a rendezvényekre. Például a
testvérvárosaink képviselői is. Büszke vagyok rá, hogy velük is
igen élénk kapcsolatot tudunk ápolni, ez azért is könnyű, mert
testvérvárosaink jelentős része magyar ajkú település. Mindig
is fontosnak tartottam, hogy határon innen és túl a magyarok
megtalálják egymás kezét.
– Mit tud tenni egy ekkora település, hogy megtartsa a
fiatalokat?
– Nálunk szerencsére nem meghatározó az elvándorlás.
Ugyanakkor szeretnénk elérni, hogy tíz éven belül az
isaszegiek harminc-negyven százaléka a városban dolgozzon,
ez az arány most körülbelül tizenöt százalék. Ezt a cél
szolgálja a vállalkozások megsegítésére most megépült új ipari
parkunk is. Rengetegen ingáznak Budapestre és Gödöllőre.
Persze van, aki a nagyvárosba költözik, de inkább hozzánk
jönnek az emberek. A saját családom is jó példa erre: a fiam
Budapesten él és dolgozik, a lányom Isaszegen maradt, de
átjár dolgozni Gödöllőre. Számomra mindig is fontos volt,
hogy ragaszkodjak a gyökereinkhez, igazi lokálpatriótának
tartom magam.
– Sosem akart elköltözni innen?
– Mielőtt polgármester lettem, dolgoztam állami cégnél,
voltam vezető beosztásban multicégnél, vezettem magáncéget.
Egy multinacionális vállalat hosszú távú nemzetközi karriert
kínált. Az utolsó este, amikor meg kellett hoznunk a döntést a
feleségemmel, a végleges elhatározáshoz nagyban hozzájárult,
hogy az akkor tinédzser fiam könnyes szemmel mondta
a következőket: őt arra neveltük, hogy ragaszkodjon a
gyökereihez, a családjához és a magyar földhöz. Mondanom

a városért tennének. Szerencsére velünk is tartottak. Ez az
ajánlat pedig továbbra is áll mindenkinek, a mostani választás
után szintén. 2006-ban egy nehéz helyzetben lévő települést
vettünk át, pénzhiánnyal és adóssághegyekkel. Három év
alatt sikerült konszolidálni a helyzetet, így nekünk nem
adódtak olyan gondjaink, mint sok településnek. Minden
önkormányzati dolgozónak tudtunk bért fizetni, törlesztettük
a hiteleinket, kezelhető az adósságállományunk, maradt
pénzünk a fejlesztésre is. Akkoriban leginkább európai uniós
pályázatok megnyerésére nyílt lehetőségünk, amelyekkel
szerintem kiválóan éltünk.
– Hogyan kezdett politizálni?
– Mindig aktívan részt vettem a közéletben, de hivatalosan
1989-ben kezdtem el politizálni, amikor megalapítottuk az
Április 6. Kört. Akkoriban úgy hívtak bennünket, hogy a
„másként gondolkodók”. Az egyesület tagjaként ott voltam
az 1989. októberi tüntetéseken, később pedig a román
követség előtt demonstráltunk. Ezután az első önkormányzati
választáson bekerültem a képviselő-testületbe, ahol két
cikluson keresztül választott képviselőként dolgoztam
Isaszegért. Nemet mondtam a nagypolitikai hívó szóra, azóta
is több párt keresett meg, de mindig elutasítottam őket.
– Már ekkor is voltak polgármesteri ambíciói?
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sem kell, nem mentünk sehova. Ragaszkodásom nem új
keletű, az őseim az 1720–30-as években már itt éltek a
településen. Ma is ott élünk a családommal, ahol elődeink
laktak. Ugyanazt a címerű isaszegi mezt viselte a helyi
focicsapatban az apám, a fiam és én is. Remélem, hogy a
decemberben születő Tamás unokámnak is szerencsét hoz, és
büszkén viseli majd. A nagypapaszerepre egyébként izgalmas
a készülődés, sok mindent beszereztünk. A fiam egykori
szobája félig már unokaszoba. Nem csak a családi boldogság
miatt nem bántam meg, hogy maradtunk Isaszegen. Hiszen
az ennek a városnak a vezetőjeként végzett munkám életem
legizgalmasabb és leginkább szeretett tevékenysége. Ez pedig
mindenféle nemzetközi karrier hiányát pótolta.
– Milyen tudással lett gazdagabb az elmúlt tizenhárom
évben?

mindenkiét megértsem, elgondolkodjak rajta, és empátiával
közelítsek hozzá. Mindenkinek ajánlom ezt a receptet, sokkal
boldogabbá válik tőle az élete.
– Miként éli meg, hogy nem mindenkinek lehet segíteni?
– Nehezen. Mindenkinek más a problémája: annak is,
aki egy aszfaltozott, és annak is, aki egy sáros utcában lakik.
Más a gondja a focipálya mellett élőnek, és mással keres meg
a város szélén letelepült lakos. Igyekszem mindig azonosulni
velük, de sajnos mindenkinek nem tudok jót tenni. Az első
években naivan azt hittem, hogy lehetséges, de képtelenség
mindig mindenki számára kielégítő döntést hozni. Ha például
adott egy pályázat, amelyikre tízen jelentkeznek, de csak egy
győztest hirdethetünk, akkor kilencen biztosan csalódottak
lesznek. Adott esetben még neheztelnek is rám. Nem tehettem
mást, idővel megtanultam ezt kezelni. Ha minden problémán

Debrecenbe kéne menni…
Református gyülekezetünk július 27-én negyvenhat fővel
indult el autóbuszos kirándulásra Debrecenbe. Útközben
megtekintettük a hortobágyi Kilenclyukú hidat és környezetét.
A kirándulás egyik állomáshelye a debreceni református
nagytemplom, amely a város legjellegzetesebb épülete. Itt
meghallgattuk a templom történetét egy kedves idegenvezetőtől, aki felidézte a nagytemplomhoz kötődő jeles eseményeket. Megtekintettük a kiállításokat, és a bátrabbak a két
torony közötti kilátóra is felmehettek, ahonnan csodálatos
volt a kilátás.
Délután a nagyerdei termálfürdőben töltöttünk el néhány
órát. Míg kint tombolt a vihar, és az utcákon hömpölygött
a víz, addig a társaság kellemesen érezte magát a fedett me-

dencékben. Mire hazaindultunk, már elállt az eső, és nyugodt körülmények között értünk haza.
Hálásak vagyunk Istennek az élményekért, az együtt töltött szép napért.
GERGELY SZABOLCS református lelkész

Gyerektábor a református egyházközség szervezésében
Immár negyedik éve, hogy Mezőtárkányban szervezzük meg a gyerektáborunkat a Mátravíz horgásztónál. Idén július 1–5. között harmincnyolc fővel nyaraltunk ezen a csodálatos helyen.

– Szakmailag sok mindent kipróbáltam, valamennyi
munkámat szerettem, de semmi sem volt annyira felemelő,
mint polgármesternek lenni. Ez a tizenhárom év tanulással
telt, minden esztendő két egyetemi szemeszternek felelt
meg. Ha rajtam múlna, mindenkinek köztisztviselői vizsgát
kellene tenni, aki képviselő vagy éppen polgármester akar
lenni. Ha nem jól csinálja, az ember ugyanis nemcsak a saját,
hanem mások életét is elszúrhatja. A képviselő-testület, élén
a polgármesterrel hosszú időre meghatározza egy település
életét. Nem születtem sem közgazdásznak, sem jogásznak,
sem egészségügyi szakértőnek. Természetesen áll mögöttem
egy csapat több szakértővel, akikben maximálisan megbízom,
de ettől még mindenbe jó mélyen bele kell ásnom magam.
Az intézmények élén kiváló kollégák állnak, a képviselőtestülettel is jól kijövök. Rengeteget tanultam tőlük, de
még többet az itt lakóktól. Közvetlen a viszony, sokan a
mai napig Mikinek szólítanak, rengetegen állítanak meg az
utcán. Én rendelkezem egy látásmóddal, ahogy mindenki
más is, ezt pedig el kell fogadnom. Megtanultam, hogy
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hosszasan leragadnék, akkor a tizennégy-tizenhat órás
munkaidő sem lenne elég.
– Ha mégis van szabadideje, azt mire használja?
– Ebben a munkában nincs hétvége és gyakran éjszaka
sem. Ha nem a családommal vagyok, akkor például focizok.
Szenvedélyem a labdarúgás, igaz, legalább fél éve nem voltam
pályán. Pedig a gyepen tanultam meg, hogyan kell vállvetve
harcolni Isaszegért, közösen, egy csapat tagjaként. Az úszásra
szerencsére még jut idő, ez rendkívül egészséges sport,
mozogni pedig muszáj valamennyit. Ha marad időm, akkor
a kertben tevékenykedek. Tartunk hat birkát, de ebből ötöt a
barátaimnak nevelek, náluk nincs hely az állatoknak.
– Hogyan képzeli el a továbbiakban a város jövőjét?
– Meggyőződésem, hogy Isaszeg egy modern, 21. századi
kisváros, az ehhez szükséges épületekkel, infrastruktúrával,
szolgáltatásokkal, és a fejlődés folyamatosan megy, menni fog
tovább. Kívánom minden itt élőnek, hogy úgy érezze, Isaszeg
a világ közepe.
H. A.
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Busszal utaztunk a táborhelyre. Hamar
kialakult, hogy ki kivel lesz egy szobában, ugyanis már mint összeszokott
társaság érkeztünk, annak ellenére,
hogy hat és tizenhat éves résztvevő is
képviseltette magát.
A tábor témája a szavak ereje volt:
„…legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a
haragra.” (Jak 1,19) Ehhez a témához
kapcsolódóan hallgathattunk előadásokat a következő címekkel: Először
érts, aztán értesd meg magad; Elismerő
szavak; Beszéd, mely öl és elevenít; In-

dulatok kezelése. A délután folyamán
egy missziós történettel foglalkoztunk, amely James Benson Irwin életét
dolgozta fel, aki 1971 júliusában az
Apollo–15 űrhajó személyzetének tagjaként leszállt a Holdra, és ő próbálta ki a
világ első holdautóját; ő volt nyolcadik
ember, aki a Hold felszínére léphetett.
Összesen 17 napot, 7 órát és 12 percet
töltött a világűrben. „A világűrbe kellett
menjek, hogy aztán a Földön beszéljek
Isten szeretetéről” – mondta. A gyerekek nagy élvezettel hallgatták ezeket az
előadásokat.

Szabadidőben volt lehetőség horgászni, íjazni, bőrrel, fával és agyaggal
kézimunkázni, fürdeni, csapatjátékokat
játszani. Este játékestet, filmestet szerveztünk, a tábortűz mellett énekeltünk,
és „vidámestet” tartottunk. Utolsó este
imasétára került sor, amikor különböző állomásokon csendesedhettek el a
csoportok, s ez alkalom volt arra, hogy
ki-ki az Istennel való kapcsolatában
erősödhessen.
Utolsó nap ebédig összepakoltunk,
és morzsaszedegetésen vettünk részt,
azaz mindenki elmondhatta, hogy mi
volt számára a legnagyobb élmény a
tábor ideje alatt. Délután a Gyöngyös
melletti Oxygen Adrenalin kalandparkba látogattunk el, ahol kipróbálhattuk
a bobozást, a libegőt, a függőhidat és
egyéb érdekes és szokatlan sporteszközöket. Közös fagyizás után hazautaztunk. A vasárnapi istentisztelet keretén
belül a gyerekek zenés, képes bemutatóval számoltak be élményeikről.
A tábort Isaszeg Város Önkormányzata is támogatta. Ezúton is köszönjük a
segítséget. Bővebb fényképes beszámoló
a gyülekezetünk honlapján (Honlap.
parokia.hu) elérhető.
GERGELY SZABOLCS
református lelkész
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Negyedik hagyományőrző tábor
A Csatangoló Tánccsoport és Hagyományőrző Egyesület Búzavirág kisiskolás csoportja a gyermekek nagy örömére idén is
megtartotta kézműves-, néptánc-, népijáték-táborát július 22-től augusztus 2-ig. A kétszer egyhetes, napközi jellegű táborban
összesen harmincnyolc gyermek vett részt.
A gyerekek biztonságos és családias
környezetben, a Csatangoló tánccsoport
próbatermében és udvarrészén táboroztak. A programot az életkori sajátosságok figyelembevételével állítottuk
össze. A fonó hagyományát elevenítettük fel játékos keretek között: a fonóval
kapcsolatos humoros és párválasztó
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játékokkal, énekekkel és isaszegi, valamint moldvai táncokkal ismerkedhettek
meg a gyermekek. Kézműves-foglalkozásaink a napi programot színesítették:
agyagedények díszítése; kenyérlángos
és pogácsa sütése; tulipános nyaklánc
nemezelése, nyaklánc fonása fonalakból
kézzel és a kötélsodró géppel; papír-

képek készítése márványtechnikával;
tollpárna készítése; textilfestékkel
virágok festése; kispárna varrása, tollal
megtömése.
Az ebéd utáni csendes pihenő során
nagy örömmel meséltek a gyermekek,
a népmeséket érdeklődéssel, odafigyeléssel hallgatták kicsik és nagyok
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egyaránt. Tisztaszobát rendeztünk be
a gyermekek munkáival. Gazdagné
Tünde nénitől igazi örömmel fogadták
a táborozók az előadást és a fonóeszközök kipróbálását.
Mindkét hét zárónapján a gyermekek bemutatták szüleiknek a héten tanultakat és az általuk készített kézműves
tárgyakat, amelyeket haza is vihettek.
Táborzáró gálaműsorunkat a katolikus
házban mutathattuk be a szülőknek.
A tábor közös táncházzal ért véget, a
Kóborzengő zenekar közreműködésével.
Az esemény nagyfokú összefogással és közös munkával valósult meg,
amit ezúton is köszönünk valamennyi
segítőnek! A táborok eredményesebb
kivitelezéséhez nagyban hozzájárult Isaszeg Város Önkormányzatának a nyári
szabadidős programok támogatására
kiírt pályázatán nyert összeg – köszönet érte! Továbbá köszönet illeti meg
a Csatangoló tánccsoportot, a kedves
szülőket, néptáncpedagógus-társamat,
Mihali Andreát, dr. Csiba Tibor tisztelendő atyát, Utasi Lászlót, Szabó Vik-

tóriát, Sárvári Györgyit, Száz Melindát,
Gazdagné Tündét, Szárazné Marikát,
a Kóborzengő zenekart, a Zöld Sasok
vendéglőt, Mihali Annát, Orosz Liliánát, Várnai Adriennt, Ragács Annát az
önzetlen, szeretetteljes támogatásokért,
segítségadásért.
BAGINÉ JAKÓCS ZSUZSANNA

Kalandozó földön-vízen
Az Isaszegi Damjanich János
Általános Iskola 2–8. osztályos
tanulói közül huszonnyolcan táboroztak Balatonszemesen június
23-tól július 1-jéig.
Táborunkat az egészséges
életmód jegyében rendeztük
meg. A Balaton természeti szépségeinek megismerése mellett
fontos szerepet kapott az egészséges táplálkozás és a mozgás. Az
idei nyáron az időjárás kegyes
volt hozzánk, a napsütéses meleg
időben a sport kapta a főszerepet.
Túráztunk Balatonbogláron,
ahol pihenésképpen boboztunk
egyet. Balatonfüreden az Annagora Aquaparkban kicsik és nagyok egyaránt
birtokba vették a csúszdákat, a hullámmedencét, vízi játékokat. A lányok
táncversenyben, a fiúk pedig strandfociban mérték össze tudásukat. Esti
sétáink során gyönyörködhettünk a balatoni naplementében, megtapasztaltuk az esti fürdőzés hangulatát. A gyerekek élményekben gazdagodva tértek
haza. Köszönjük Isaszeg Város Önkormányzatának támogatását.
PALAGA SÁNDORNÉ,
az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola tanára
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Meglepő, mégis igaz!
Tudta, hogy az Eiffel-tornyot eredetileg Barcelonába tervezték, vagy hogy Napóleon valójában nem is volt alacsony? Világunk
nagy és érdekes hely, ahol a természet szeszélyének, az emberi kreativitásnak, vakmerőségnek vagy éppen butaságnak köszönhetően hihetetlen történetek játszódtak és játszódnak le. Meglepő, mégis igaz! sorozatunkban olyan érdekes történeteket mutatunk be olvasóinknak, amelyek kimaradtak az iskolai tankönyvekből.

Nyári labdarúgó-edzőtáborok a Bázis SC-ben
Egyesületünk a nyári edzőtáborait egy időben, június 24től 28-ig, de két helyszínen szervezte meg. Az U7-es és az
U9-es korosztály a Bázis sporttelepén napközis rendszerben
fejlesztette játéktudását, míg a nagyobbak, az U11-U13-U15ös korosztály Balatonszemesen edzette végig az öt napot.
A szálláson nem a lazulás volt a fő program, de a
napi két tréning mellett jutott idő csobbanni a Balcsiban.
Edzőmeccseket tudtunk játszani a szintén itt edzőtáborozó

Armenia Krakko U16-os csapatával, 1-1-es végeredménnyel.
A kisebbek a Balatonfüred és a Dunamenti régió MTK–
Újpest-csapatával mérték össze tudásukat. A folyamatos,
intenzív mozgás, a sok játék, a sűrű programok, a pompás idő
és persze a játékosaink és edzőink profi és vidám hozzáállása
garantálta a táborok nagyszerű hangulatát.
Jövőre folytatjuk! Hajrá, Bázis!
N. CS.

Sport és szórakozás
az Isaszegi
Sportegyesületnél
Az Isaszegi Sportegyesület által megszervezett
idei első napközis focitábor június 24-től 28-ig
tartott az isaszegi sportpályán. A programokon az egyesület U7–9-es és U11–14-es korosztályai vettek részt.
Az egyesület edzői napi két edzést tartottak
a fiataloknak, reggel és késő délután. A tábor öt napja rengeteg programot tartogatott
a lurkók számára: korosztályonként ügyességi feladatok, csocsóbajnokság, céllövő- és
futóverseny. A tábor ideje alatt az egyesület
napi két étkezést biztosított a gyerekeknek,
akik mindennap friss gyümölcsöt is kaptak.
Az utolsó napon az egész heti kitartó és szorgalmas munkájáért mindenki kapott egy kis
ajándékot.
A tábor nagyszerűen sikerült, rengeteg
élménnyel gazdagodtak a gyerekek. Köszönjük
Isaszeg Város Önkormányzatának, hogy támogatásával színesebbé tehettük programjainkat.
KAPECSKA LÁSZLÓ, ISE
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Nem volt alacsony Napóleon. Bonaparte Napóleon
nevét meghallva két dolog
biztosan eszébe jut mindenkinek. Az első, hogy
zseniális hadvezér volt, a
második, hogy az átlagosnál alacsonyabbra nőtt.
Nos, az első állítás miden
kétséget kizáróan igaz,
azonban az újkori kutaA törpe császár túl is nőtte a korszak átlagos
tások egyértelműen bebizoférfimagasságát. Fotó: WikiImages/Pixabay
nyították, hogy közel sem volt
alacsonyabb, mint az akkori Franciaország átlagos testalkatú
polgárai.
A hadvezér Korzika szigetén látta meg a napvilágot, egy
francia kisnemesi családban. Apja már gyermekként beíratta
egy királyi katonai nevelőintézetbe, ahol hamar megfogalmazódott benne, hogy ezen a pályán tudja elképzelni az életét.
Éles eszének köszönhetően jó eredményekkel végezte el iskoláit, majd a ranglétrán is gyorsan haladt előre, egészen addig,
mígnem 1804-ben VII. Pius pápa közreműködésével császárrá
koronáztatta magát.
Nem kellett sokat várni, és a vele kevésbé szimpatizálók
hamarosan csak a „törpe császárként” vagy „apró tizedesként”
kezdték emlegetni. Ennek folyományaként még napjainkban is a legtöbb történelemkönyv kifejezetten kis növésűnek
írja le. Ez azonban nem igaz. Bár a történészek sokáig 157
centiméterben adták meg a magasságát, valójában ennél jóval
nagyobb, 168 centiméter volt.
Annak, hogy törpének gondolták, két oka volt. Először is
az, hogy mindig a testőrei társaságában mutatkozott, akik az
akkori kor követelményeinek megfelelően daliás növésűek,
azaz minimum 175 centiméter magasak voltak, továbbá ők
mindig felfelé nyúló fejfedőt hordtak, míg a hadvezér egyszerű
oldalirányú kalapot. A másik ok, amely miatt kicsinek gondolták, a jól működő propaganda. Mivel Napóleon diadalt diadalra halmozott, az ellenséges angol csapatok között kezdett
elterjedni a hír, hogy a császár legyőzhetetlen. Ezt a szóbeszédet szerette volna kiiktatni a köztudatból a brit propaganda,
így elterjesztették, hogy a császár törpe, tehát a katonáknak
semmi okuk nincs, hogy féljenek a franciáktól.
A legenda nagyon sokáig fennmaradt, olyannyira, hogy a
kisebbségi komplexus egyik fajtáját, a Napóleon-komplexust
is a talán leghíresebb franciáról nevezték el. A császár 1821ben száműzetésben hunyt el Szent Ilona szigetén. Sokáig úgy
gondolták, mérgezés végzett vele, azonban valószínűbb, hogy
halálának oka hepatitiszből származó májdaganat volt.

Mona Lisa és Picasso? A világ
leghíresebb festménye a Mona Lisa,
a polihisztor Leonardo da Vinci alkotása. Sok száz éve kutatják,
hogy ki lehetett a modell, és hogyan
készülhetett az a bizonyos sejtelmes
mosoly. A festményt Da Vinci halála
után az egyik tanítványa örökölte
meg, aki később eladta a francia királynak. A forradalom után a Louvre-ban kapott helyet, innen több mint Mona Lisa bő kétszáz év alatt eddig
kétszer hagyta el a Louvre épületét.
kétszáz év alatt csak kétszer került ki.
Fotó: WikiImages/Pixabay
Először akkor, amikor Napóleon úgy
gondolta, hogy tökéletesen fog mutatni császári hálószobájában, és az ágya fölé akasztatta. A második már egy sokkal
komplikáltabb történet, itt Pablo Picasso neve is előkerült.
Az eseménysor 1911. augusztus 20-án kezdődött, amikor
egy bizonyos Vincenzo Peruggia takarítónak öltözve zárás előtt
elbújt a Louvre egy faliszekrényében. Miután elhagyták a termet
a takarítók, előmászott, és kivágta a keretből a festményt. Ezután összecsavarta, nemes egyszerűséggel a köpenye alá helyezte, és mint aki jól végezte dolgát, kisétált a múzeum épületéből.
Az akkori párizsi rendőrséget minősíti, hogy a bűntényre
csak harminchat órával később derült fény. A nyomozók ezután már bottal üthették az elkövető nyomát, így nem csoda,
hogy minden valószínűtlennek tűnő információt komolyan
vettek. Elkezdték vizsgálni, hogy kinek lehetett indítéka. Ekkor jutottak a kor híres szürrealista költőjéhez, Apollinairehez, aki igaz, hogy csak metaforaként, de többször is hangoztatta, hogy a Louvre-ot porig kellene rombolni. A költőt
kihallgatása után egy hétig őrizetben tartották, így végül egyik
legjobb barátjára, Pablo Picassóra vallott, későbbi elmondása
szerint azért, hogy barátja is részese lehessen a világ talán legszürreálisabb történetének.
Természetesen Picassót is kihallgatták, azonban hamar
bebizonyosodott, hogy a nyomozás tévúton jár. Már több mint
két év eltelt, amikor sikerült elfogniuk a tolvajt, aki a firenzei
Uffizi Képtárnak akarta adni a képet, némi készpénzért cserébe. Az egyébként szobafestőként dolgozó Peruggia azt vallotta,
hogy a hazaszeretet fűtötte, amikor ellopta a festményt, mert
az valójában Olaszországot illeti meg, így szerette volna, ha az
visszakerül eredeti helyére.
A tolvaj végül megúszta hét hónap börtönbüntetéssel,
amelynek letöltése után nemzeti hősként ünnepelték hazájában. A Mona Lisa több mint száz évvel az eset után is a
Louvre-ban tekinthető meg. Elrablása ma már jóval komplikáltabb lenne, és a tolvaj sem úszná meg ilyen csekély büntetéssel…
H. T.
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Parkolási kisokos
Tíz tipp a fővárosi forgataghoz
Isaszegen nem kell fizetni a parkolásért, ha azonban valaki Budapestre utazik, alig talál majd ingyenes lehetőséget a
megállásra. Sokszor előfordul, hogy a sofőr ugyan elindította a mobilparkolást, mégis megbüntették, vagy türelmi időn
belül volt, mégis került a kocsijára mikuláscsomag. A Budapesti Békéltető Testület tapasztalatai alapján összefoglaltunk tíz
parkolási tippet, amelyekre jó, ha odafigyelünk!

Jótállás, szavatosság, garancia – melyikkel mi a teendő?
Műszaki cikkek vásárlása esetén mindennapossá vált az a gyakorlat, hogy lehet kiterjesztett garanciát vásárolni, esetleg a
gyártó biztosít hosszabb jótállási időt a termékre. Sokszor azonban a pontos feltételekkel nincsenek tisztában a fogyasztók, és
akkor éri kellemetlen meglepetés őket, amikor a készülék ingyenes javítását vagy cseréjét elutasítják.
Kétféle módon keletkezhet jótállási
kötelezettsége a kereskedőnek: vagy
a jogszabály erejénél fogva, kötelező
jelleggel, vagy saját vállalása alapján,
önkéntesen. A kötelező jótállás időtartama a vásárlástól számított egy év, az
általános szavatossági idő pedig további
egy év a fogyasztók részére. A jótállást
és a szavatosságot hívják összefoglaló
néven garanciának.
A kötelező jótállás ideje alatt a
fogyasztók kérhetik a meghibásodott
termék kijavítását, kicserélését, árleszállítást vagy végső esetben a vételár
visszatérítését. Az ezen felül vállalt
önkéntes jótállás esetében azonban a
kereskedő már kötheti feltételekhez a
jótállást, illetve azt is meghatározhatja,
hogy például csak a hibás termék javítását vállalja, vagy csak a cseréjét.
Hogy mi a különbség a jótállás és
a szavatosság között? Jótállás esetén,
amennyiben a kereskedő vitatja a meghibásodást, ő köteles azt bizonyítani,
hogy a hiba nem valamilyen anyagvagy gyártási hibából ered. Tehát hogy a
hibát a nem rendeltetésszerű használat
okozta, így például leesett a készülék,
azért tört be a képernyő. Szavatosság
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esetén a fogyasztót terheli ez a kötelezettség.
Egyre több üzletben ajánlják fel a
jótállási idő meghosszabbítását kedvezményes áron, illetve lehetőség van
a nem garanciális hibákra is biztosítást
kötni, mint például a monitorrepedés,
-törés, lopás, baleseti kár. Ez utóbbit
jelenti a garancia kiterjesztése, amely
tehát külön biztosítás megkötésével jár,
és ebben az esetben nem a kereskedőhöz kell fordulni hiba esetén, hanem
ahhoz a biztosítóhoz, akivel megkötötte
a fogyasztó a kiterjesztett garanciára
vonatkozó szerződést. Ez sok esetben
okoz problémát, hiszen a fogyasztók az
üzletben vásárolják meg a lehetőséget,
és nem értik, miért kell mégis máshoz
fordulni a termék meghibásodása esetén. A kiterjesztett garancia időtartama
a gyári tartamától és a vásárolt terméktől függően választható, meg lehet
egy vagy két évre, de hosszabb időre is
vásárolni.
A különböző biztosítási csomagok
különböző tartalommal köthetők, a
fizetendő összeg is ennek függvényében
változik. Vannak olyan biztosítások,
amelyek kiterjednek az előre nem látha-

tó, külső behatás következtében hirtelen
fellépő sérülésre, törésre, megsemmisülésre, a rendeltetésszerű, gondos használat mellett bekövetkezett hirtelen,
véletlenszerű, folyadékkárok okozta
működésképtelenségre, vagy akár lopás,
rablás esetén is segítséget nyújtanak.
Több esetben azonban önrész is van a
kiterjesztett garanciaszerződések feltételei között, mint ahogy a casco gépjármű-biztosításnál. Ez azt jelenti, hogy
nem ingyen javítják a terméket, hanem
ki kell fizetni egy előre meghatározott
összeget.
Érdemes tehát odafigyelni, ha meghibásodást észlelünk. Benne vagyunk a
kötelező jótállási időben? Ha igen, vagy
a vásárlás helyére kell visszavinnünk a
készüléket, vagy a jótállási jegyen szereplő szervizbe. Ha már több mint egy
év eltelt, nézzük meg, hogy a kereskedő
vagy a gyártó vállalt-e hosszabb jótállási
időt, és ha igen, milyen feltételekkel. Ha
pedig egyéb, nem gyártási hiba merült
fel, ellenőrizzük, hogy kötöttünk-e rá
kiterjesztett garanciát, vonatkozik-e rá
a kárbiztosításunk. Ebben az esetben a
biztosítóhoz kell fordulnunk.
SZERKESZTŐSÉG

ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

el a parkolást. Kerületenként eltérő a szabályozás, hogy
egy elírás esetén törölhető-e méltányosságból a pótdíj.
6. Ne maradjon ki az ellenőrzés! Ne bízzunk meg
automatikusan a mobilapplikációban, mindig
ellenőrizzük, hogy megfelelő zónában történt a
parkolás elindítása. A várakozási díj mértékét a kerületi
önkormányzat rendeletében határozza meg, így eltérő
díjakkal találkozhatunk.
7. Meghatározott minimum. Meghatározzák a minimálisan
fizetendő várakozási díjat, így hiába csak öt vagy tíz percre
állunk meg, előfordulhat, hogy ennél hosszabb időre
kell megfizetnünk a díjat. A minimálisan befizetendő
időtartam díja tizenöt perctől egy óráig is terjedhet.
8. Naponta egyszer büntetnek. Ha egyszer már pótdíjazták
a gépjárművünket, ugyanazon várakozási területen egy
naptári napon belül újabb pótdíjat már nem kaphatunk,
azonban szabálysértési eljárás keretében más szankcióval
találkozhatunk.
9. Bilincs mellé nem jár a mikuláscsomag. Nem szabható
ki pótdíj a külön törvényben feljogosított hatóság által
kerékbilinccsel rögzített járműre, azaz legalább kétszer
nem büntetnek meg egyetlen hiba miatt.
10. Mettől meddig? Budapesten kerületenként eltérően
szabályozzák, hogy mettől meddig kell fizetni. Van olyan
kerület, ahol 18, de olyan is, ahol 20 óráig kell fizetnünk.
Nehogy egy színházi este után kellemetlen meglepetésként
érjen bennünket, hogy az autónkon felszólítást találunk!
SZERKESZTŐSÉG

Van, hogy belefulladunk a kocsikba… Fotó: KML/Pexels

Ha „meghalt” a telefon, bátran lehet reklamálni
Fotó: Terje Sollie/Pexels

1. Figyeljük a táblákat! Minden esetben járjunk el
körültekintően, figyeljük meg a közúti jelzőtáblákat.
A KRESZ szerint a „várakozási övezet zóna” tábla hatálya
a „várakozási övezet zóna vége” tábláig tart, tehát az azon
belül lévő útszakaszokon mindenképpen kell fizetnünk a
parkolásért.
2. Haladéktalanul intézkedjünk! A parkolási jog
megszerzésének a megállást követően haladéktalanul
eleget kell tenni. Ha a jármű díjfizetés nélkül várakozik,
vagy a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb
időre történt fizetés esetén öt perccel, egy órára vagy
annál hosszabb időre történt fizetés esetén tizenöt perccel
túllépi, egyórai várakozási díjat, továbbá ezen felül pótdíjat
kell fizetni! Ezt a türelmi időt a vállalkozások az utolsó
érvényesen megváltott parkolójegyhez képest vizsgálják.
3. Látható helyre! A parkolóautomatából megváltott
parkolójegyet jól láthatóan és azonosítható módon tegyük
ki az autó első szélvédője mögé, hogy annak leolvasása az
ellenőr számára megoldható legyen. A lejárt jegyet vegyük
ki a szélvédő mögül!
4. Korlátozott ideig! Sok helyen a parkolás maximális
ideje korlátozott, azaz egy-két órán keresztül lehet csak
igénybe venni a parkolóhelyet, és annak lejártával el kell
azt hagyni. Erre vannak a tájékoztató táblák, valamint az
automatákon is megtalálható az információ.
5. SMS? Csak pontosan! Mobilparkolásnál figyelnünk
kell arra, hogy a szolgáltatónak küldött SMS-ben helyes
rendszámot tüntessünk fel, és a megfelelő zónára indítsuk
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Fejtörők
GYEREKEKNEK Keresd meg a képeken található tíz különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet küldd vissza
szerkesztőségünknek szeptember 20-ig digitális formában az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre, vagy add le személyesen a
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a
következő számunkban tesszük közzé.
Az augusztusi jutalmat Hegedűs Emma, Madarassy Hedvig és Tóth Csaba Zoltán nyerte. Gratulálunk!

KERESZTREJTVÉNY A megfejtést szeptember 20-ig várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre vagy a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálatán. A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban
olvashatják. Kellemes időtöltést kívánunk!
Augusztusi rejtvényünk megfejtése: Nem az a fontos, ami velünk, hanem ami bennünk történik.
Az augusztusi jutalmat Mongyiné Zöldág Anett, Hajnal József Attila és Papp Attila nyerte. Gratulálunk!
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Programajánló

Egészségügyi
információk

Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely programjai
SZEPTEMBER 12., CSÜTÖRTÖK
17.00–18.00: Időskori pszichológiai és pszichiátriai problémák
a tanulás szemszögéből. A Szenior Akadémia III. előadása
a múzeumban. A Milton Friedman Egyetem és az Isaszegi
Dózsa György Művelődési Otthon közös előadás-sorozata az
Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával. Előadó
dr. Jászberényi József. A belépés ingyenes.
SZEPTEMBER 17., KEDD
14.00–18.00: Véradás
SZEPTEMBER 18., SZERDA
Hetvenéves a Szabadságtörekvések emléktemploma
SZEPTEMBER 20., PÉNTEK
16.00–18.00: Kreatív kézművesklub Zsigár Cecíliával.
Részvételi díj: 700 Ft.
SZEPTEMBER 21., SZOMBAT
A Nyugdíjasok Baráti Körének szüreti mulatsága
10.00–14.00: Aviva-torna. Jelentkezés Győrfiné Gyurcsó
Erika gerinc- és nőijóga-oktatónál a 20/391-8692-es
telefonszámon.
SZEPTEMBER 21–22., SZOMBAT–VASÁRNAP
A kulturális örökség napjai
SZEPTEMBER 23., HÉTFŐ
18.00: Pályaválasztási börze
SZEPTEMBER 27., PÉNTEK
Idősek világnapja
SZEPTEMBER 28., SZOMBAT
Szüreti vigalom
OKTÓBER 4., PÉNTEK
Állatok világnapja
18.00: Diénes Attila szobrászművész kiállításának megnyitója
5., szombat, 17.00: Ray Cooney: Kölcsönlakás. Kétfelvonásos
vígjáték a Turai Komédiások előadásában. Az elegáns,

emeleti lakás Philipé és Johannáé. Hetek óta tart a felújítás,
nagy a felfordulás. Philip és Henry sikeres gyermekkönyvkiadók, irodájuk a földszinten, a lakás alatt helyezkedik
el. Henry nagy nőcsábász. Amíg Philip a feleségével
vendégségbe készül, addig Henry egy hölgyismerősével
randizna társa lakásában. Nem tudja, hogy felesége is ezt
tervezi újdonsült szeretőjével. És van, amiről egyikük sem
tud: a felújításon dolgozó belsőépítész is épp szerelmi
légyottra hívta a szobalányt. A teljes káosz közepébe
érkezik meg váratlanul a magára és a munkájára igényes
híres mesekönyvíró, akinek a könyvét Henry és Philip már
rég ki szeretné adni. Jegyár: 1400 Ft elővételben, 1700 Ft a
helyszínen.
OKTÓBER 6., VASÁRNAP
Szobor-hegy: Aradi vértanúk – városi megemlékezés
OKTÓBER 8., KEDD
Ovis előadás
OKTÓBER 12., SZOMBAT
19.00: Táncház
OKTÓBER 23., SZERDA
10.00, Szobor-hegy: Városi megemlékezés
OKTÓBER 26., SZOMBAT
Csata táncegyüttes – minősítő, Kapuvár
Kövessen minket Facebookon és a honlapunkon! Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklődni a művelődési
otthon irodájában a 28/582-055-ös vagy a 28/582-056-os telefonszámon, az idgymo@gmail.com címen, valamint az Isaszegmuvotthon.hu weboldalon és Facebook-oldalunkon is lehet.
A programok változtatásának jogát fenntartjuk!
VERSECZKYNÉ SZIKI ÉVA
igazgató

Anyakönyvi hírek

Új foglalkozások a művelődési otthonban
Egészséges időskor a szeniorjógával. A jóga idősebb korban is segít, hogy aktív, teljes értékű életet
élhessünk. Ellenállóbbá teszi a szervezetet a kor előrehaladtával megjelenő panaszokkal szemben.
Segít az öregedési folyamatok lassításában, hogy rugalmasabbak, lazábbak legyünk. A jóga segíti az
emésztést, serkenti a keringést, és enyhíti az ízületi problémákat. A középpontban a hát és a gerinc,
a testtudatosság és az izmok ellazítása áll. Segít a fizikai korlátok, gyengeségek leküzdésében és az
idősödés, a kor elfogadásában. Minden szerdán 16 órától!
AVIVA-TORNA. A tanfolyam alkalmával a kedves érdeklődő megismerheti az Aviva-módszer
áldásos hatásait. A torna segítséget jelent mindazoknak, akiknek gondot okoz a havi ciklus
rendszeressége, akiknek a ciklus előtt és alatt fájdalmaik vannak, pároknak, akik gyermeket
szeretnének, de nem sikerül, és főként azoknak, akik a változó kor tüneteivel küzdenek.
Az Aviva-tornát betanító négyórás tanfolyam legközelebb szeptember 21-én, szombaton 10-től 14
óráig lesz!
Várunk mindenkit szeretettel!
ISASZEGI DÓZSA GYÖRGY MŰVELŐDÉSI OTTHON
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a július 22. és augusztus 21. közötti
időszak eseményeiről
Születések: Takács-Boér Benedek,
Gulyás Balázs, Győrfi Péter Barnabás,
Balogh Jázmin Betta, Ábele Bolivár,
Hrustinszki Milán, Roznik Dominik,
Pucsok Laura, Ancsin Zsolt Nolen,
Hajósi Letti Panna
Házasságkötések: Bogártelki Ágnes és
Jurák Vilmos; Farkas Letícia és Lakatos
Eduard; Czupi Veronika és Viczián
Balázs; Madarász Zsófia és Kohári
László Zoltán; Bodnár Diána és Mazula
Máté István
Halálesetek: Raffai Józsefné Turák
Etelka (85 éves), Sárközi Tamás (31 éves)
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Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek
számára saját háziorvosuk áll rendelkezésre. Hétfőtől
csütörtökig 1530–1800 óra között, pénteken 1130–1800
óra között készenléti szolgálat működik a sürgős
esetek ellátására, amely az alábbi időbeosztás szerint
hívható. Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.:
28/751-561, 30/831-1887. Kedden dr. Kürti József,
Csata u. 2., tel.: 28/495-238. Szerdán dr. Eszlári
Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288. Csütörtökön
dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., tel.: 28/751-591;
20/928-3987. Pénteki készenléti beosztások
szeptemberben és októberben: szeptember 6.:
dr. Kürti József; szeptember 13.: dr. Eszlári Egon;
szeptember 20.: dr. Tordai Gábor; szeptember 27.: dr.
Mészáros Zsolt; október 4.: dr. Kürti József; október
11.: dr. Eszlári Egon; október 18.: dr. Tordai Gábor;
október 25.: dr. Mészáros Zsolt
Központi orvosi ügyelet: Gödöllő, Szabadság
tér 3. Tel.: 70/370-3104. Ügyeleti idő:
munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig,
hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24
órában
Gyermekorvosi rendelők:
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12. Telefon: 28/493250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14. Telefon: 28/750970
A mentők ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartási rendje:
Ezüstkehely Patika hétfőtől péntekig 8–18,
szombaton és vasárnap 8–12 óra között;
Liget Patika hétfőtől péntekig 8–18, szombaton
8–12 óra között, vasárnap zárva
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel,
Tanácsház utca 4. Telefon: 28/452-851
Fogorvosi rendelő: Rákóczi u. 10. Telefon:
28/495-237. Dr. Illényi Tamás rendelési ideje:
hétfőn és szerdán 8–12 (szerdán iskolafogászat),
kedden és csütörtökön 14–19 óra között, pénteken
páros héten 8–12, páratlan héten 14–19 óra
között. Dr. Kelemen Réka rendelési ideje: hétfőn
14–19, csütörtökön és szombaton 8–12 óra között.
Munkaszüneti napokon az ügyeleti rendelés
helye: Közpon ti Somatológiai Intézet, Budapest,
Szentkirályi u. 40.
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495827
Tormay Károly Egészségügyi Központ: Gödöllő,
Petőfi tér 1. Telefon: 28/430-655, 28/430-452,
70/502-1876, 70/502-1872

Fontos információk, elérhetőségek
Isaszeg Város Polgármesteri Hivatala Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat telefonszáma:
28/583-100. E-mail: hivatal@isaszeg.hu. A hivatal ügyfélszolgálati rendje: hétfőn 8–12
és 13–18, keddtől csütörtökig 8–12 és 13–16, pénteken 8–12 óra között. Ügyfélfogadási rend: hétfőn 13–16, szerdán 8–12 és 13–16, pénteken 8–12 óra között
Isaszegi Rendőrőrs telefonszáma: 70/387-2693. Amennyiben nem elérhető, hívja a
112-t!
Közterület-felügyelet 70/315-2314, 70/198-6929 (munkaidőben hívható)
Isaszegi polgárőrség 70/328-4970
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet Madách I. u. 14., telefon: 28/582-712 (munkaidőben); e-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu
Isaszegi Humánszolgáltató Központ hétköznap este 18 és reggel 8 óra között, valamint
péntek délután 16 óra és hétfő reggel 8 óra között hívható ügyeleti telefonszáma:
70/451-5087
Mezőőrök 70/459-3301, 70/459-3302 (munkaidőben hívható)
Vadkár bejelentése: Pilisi Parkerdő Zrt., Kolosi Géza, 20/984-6240; Jászberényi Márk,
20/444-1229
Gyepmester, állati tetemek elszállítása: Hercig József, 20/964-3025
Isaszegi Önkéntes Tűzoltóegyesület
0–24 óra között hívható központi segélyhívószáma: 70/601-9105
Pest Megyei Kormányhivatal
Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 2100 Gödöllő, Szilhát u. 53. Tel.:
28/410-175, 28/410-297.
Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala: 2101 Gödöllő,
Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514-305, 28/514-315. Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 8–15, pénteken 8–11.30 között
Járási ügysegéd: Templom u. 11., fogadóóra hétfőn 14–16 óra között
Temetkezés Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 30/964-7032
Temetőgondnok Ecseri Pál, 30/305-8962, ecseriko@freemail.hu
Falugazdász Maczó Tamás, minden hónap harmadik-negyedik szerdáján 8-tól 12 óráig
tart ügyfélfogadást a Templom u. 11.-ben. Telefon: 30/418-3789; e-mail: maczo.
tamas@nak.hu
SZOLGÁLTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés munkaidőben a 28/430-562-es vagy a 28/520873-as, munkaidőn kívül a 80/625-726-os telefonszámon, valamint a kozvilagitas@
elmuszolg.hu e-mail-címen és az Elmuszolg.hu weboldalon a hibabejelentési felületen
történhet
ELMŰ-ÉMÁSZ Hibabejelentés: 80/42-43-44; Elmuemasz.hu
Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938;
mobiltelefonról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel kapcsolatban hétfőn, kedden
és szerdán 8–16 óra között, csütörtökön 8–20 óra között: 20/978-5611, 30/978-5611
vagy 70/978-5611, illetve 20/978-5612, 30/978-5612 vagy 70/978-5612
Munkatársak azonosítása: 80/200-338 (zöld szám)
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, -tisztítással kapcsolatban: 30/378-9971
NKM Földgázszolgáltató Zrt.: Nkmfoldgaz.hu. Mérőállás bejelentése vezetékes hálózatból: 80/405-540; mobilhálózatból: 1/237-7777. Telefonos ügyfélszolgálat hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 8–18 óra között, csütörtökön 8–20 óra között: 20/474-9999,
30/474-9999 vagy 70/474-9999
Zöld Híd B.I.G.G. Kft. Zoldhid.hu. Ügyfélszolgálat hétköznap 8–16.30 között: 28/561-200
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Ecseri Csenge

Dudás Levente

Az Isaszeg Város Kitűnő Tanulója díj és a Gyermekünk Jövőjéért
díj adományozása
Isaszeg Város Önkormányzatának
képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
2019. évben Isaszeg Város Kitűnő Tanulója díjat adományoz a Klapka György
Általános Iskola és AMI nyolc osztályt
kitűnően elvégzett tanulóinak, amelyet az önkormányzat nevében Hatvani
Miklós polgármester úr adott át az

24

augusztus 20-i városi ünnepség keretében. Isaszeg Város Kitűnő Tanulója
díjban részesült Dudás Levente, Ecseri
Csenge, Hanula Eszter, Kis Ádám, Kövesdi Bálint és Molnár Panna.
Gyermekünk Jövőjéért díjban részesült Jakab Katrin Mirjam hetedik
osztályos tanuló, aki a rajz művészeti
Kövesdi Bálint

Kis Ádám

Molnár Panna

Jakab Katrin Mirjam

ágban folyamatosan kiemelkedő eredményeket ért és ér el. A 2018/2019-es
tanévben országos első helyezett lett a
budapesti és Pest megyei területi kulturális vetélkedőn.
Gratulálunk és további sok sikert
kívánunk nekik!
SZERKESZTŐSÉG
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