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Adózás a veszély alatt  
és után

Magyarország kormánya a március 11-től június 
18-ig fennállt veszélyhelyzet alatt az adózást érintő 
intézkedéseket tett. Ezekről adunk tájékoztatást.

Végrehajtási eljárást érintő intézkedések. 
Az 57/2020. (III. 24) kormányrendelet alapján márci-
us 24-től szüneteltek az adóhatóság előtt folyamatban 
lévő, az adóhatóság által foganatosítandó végrehaj-
tásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (a további-
akban Avt.) szerint foganatosított végrehajtások a 
veszélyhelyzet megszűnését követő tizenötödik napig 
(július 3-ig). Kérjük, amennyiben módjuk van rá, az 
esetleges tartozás összegét megfizetni szíveskedjenek 
a végrehajtási eljárás elkerülése érdekében.

Gépjárműadót érintő rendkívüli kormányzati 
intézkedések. Magyarország kormánya a 92/2020. 
(IV. 6.) kormányrendelet alapján a koronavírus 
okozta veszélyhelyzettel kapcsolatos kiadások egy 
részét a korábban az önkormányzatoknak átengedett 
gépjárműadó-bevétel 40 százalékából kívánja fedez-
ni. Ez alapján a teljes 2020. éves adóbevétel – ideértve 
az idén már beszedett félévi adóösszegeket is – nem 
az önkormányzat, hanem a járvány elleni védekezési 
alap bevételét képezi. Ez az összeg önkormányzatun-
kat érintően nagyságrendileg negyvenmillió forint. 

Iparűzési adókötelezettségek teljesítésével 
kapcsolatos könnyítések. A 140/2020. (IV. 21.) 
kormányrendelet alapján az április 22. és szeptem-
ber 30. között esedékessé váló éves és soron kívüli 
helyi iparűzésiadóbevallás-benyújtási kötelezettsé-
gét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési 
kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fi-
zetési időszakra szóló adóelőlegbevallás-benyújtási 
kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti. 

Idegenforgalmi adó felfüggesztése. A 140/2020. 
(IV. 21.) kormányrendelet alapján az április 26. és de-
cember 31. közötti időszakban eltöltött vendégéjsza-
ka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem 
kell megfizetnie. Az adó beszedésére kötelezettnek a 
be nem szedett adót azonban be kell vallania a tárgy-
hónapot követő hónap 15-éig az adóhatósághoz.

Tisztelettel kérjük és köszönjük együttműködésü-
ket az adófizetési kötelezettségük teljesítésében!

POLGÁRMESTERI HIVATAL, ADÓIRODA

Közeledik a helyi adó befizetésének szeptember 15-i határideje

Az idei második féléves helyi adó befizetésére szolgáló csekkek 
kiküldésére március első hetében sor került. A végrehajtási 
eljárás elkerülése érdekében kérjük, hogy a fizetési határidőt 
– szeptember 15. – betartani szíveskedjenek! Tájékoztatjuk 
önöket, hogy az adóbefizetéseket elektronikusan (átutalással) is 
teljesíthetik, ez esetben a helyes beazonosítás érdekében az adó-
zó nevét és mutatószámát szükséges feltüntetni közleményként.

Az önkormányzati ASP-rendszer továbbfejlesztése és orszá-
gos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek 
köszönhetően már az önök számára is elérhető az adó-, díj- és 
illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése 
(ennek használatáról külön cikk ad segítséget Elektronikus 
fizetési szolgáltatás tájékoztató címen, amely Isaszeg honlapján 
is elérhető az Isaszeg.asp.lgov.hu/elektronikus-fizetesi-szolgalta-
tas-tajekoztato oldalon).

Az a magánszemély, aki csekken kívánja az adó összegét 
befizetni, és nincs már meg a kiküldött csekk, kérjük, hogy 
személyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon jelezni 
szíveskedjen ezt. 

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT NYITVATARTÁSI RENDJE
Telefon: 28/583-100.
Hétfő: 8–12, 13–18; kedd, szerda, csütörtök: 8–12, 13–16; 
péntek: 8–12.

AZ ADÓIRODA ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
Telefon: 28/583-113.
Hétfő: 13–18; szerda: 8–12, 13–16; péntek: 8–12.

Továbbá tájékoztatjuk önöket, hogy az ingatlanokban bekö-
vetkező tulajdonosváltozásról nem kapunk értesítést a Földhi-
vataltól. Az eladónak, illetve a vevőnek egyaránt tizenöt napos 
bejelentkezési kötelezettsége van adóirodánk felé. Kérjük 
megértésüket és együttműködésüket.

Ügyeiket intézhetik elektronikusan, ennek megkönnyítése 
végett Isaszeg honlapján egy segédletet helyeztünk el (Isaszeg.
asp.lgov.hu/elektronikus-nyomtatvany-kitoltesi-segedlet). 

POLGÁRMESTERI HIVATAL,  
ADÓIRODA

Ügyfélbarát közigazgatás, ügyfélbarát 
hivatal

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a júliusi soros ülésén 
úgy döntött, hogy a lakosság ügyintézésének megkönnyítése érdekében 
módosítja a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának az 
ügyfélfogadás rendjére vonatkozó részét.

Az elfogadott rendelet szerint a hivatal általános ügyfélfogadásán felül az 
ügyfélbarát közigazgatás megvalósítás érdekében július 1-jétől már nemcsak 
az ügyfélszolgálat és az anyakönyvvezetők, hanem a következő szervezeti 
egységek is egy-egy fővel ügyeletet biztosítanak hétfői napon 16.30 és 18 óra 
között: az igazgatási osztály, az adóiroda, a műszaki és beruházási osztály, a 
gazdálkodási osztály.

A polgármesteri hivatal általános ügyfélfogadási rendje: hétfő: 13–16 
óra; szerda: 8–16.30 óra; péntek: 8–12 óra.

Az anyakönyvvezetők ügyfélfogadási rendje: hétfő: 8–12 és 13–18 óra; 
szerda: 8–12 és 13–16.30 óra; péntek: 8–12 óra.

Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási ideje: hétfő: 8–12 és 13–18 óra; kedd, 
szerda, csütörtök: 8–12 és 13–16 óra; péntek: 8–12 óra.

SZERKESZTŐSÉG

Lakossági tájékoztató 
a kormányablakok 
egységes nyitvatartási 
rendjéről

A Pest Megyei Kormányhivatal és a Budapest 
Főváros Kormányhivatalának illetékességi 
területén működő kormányablakok július 
6-tól egységes nyitvatartási rendben fogadják 
ügyfeleiket a következő időpontokban: hétfő: 
8–18 óra; kedd: 8–16 óra; szerda: 11–19 óra; 
csütörtök: 8–16 óra; péntek: 8–14 óra.

A kormányablakokban a sorszám kiadásá-
ra legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt 
harminc perccel van lehetőség. 

A járási ügysegéd hétfői napokon 13 órától 
15 óráig fogadja önöket a 2117 Isaszeg, Temp-
lom u. 11. szám alatt (a volt gazdakör épülete).

POLGÁRMESTERI HIVATAL
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Az önkormányzati ASP-rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt (ASP: 
Application Service Providing – alkalmazásszolgáltatás) fejlesztéseinek köszönhetően már az önök számára is 
elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.

Az E-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- 
és illetékfizetési kötelezettségét (például gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, építményadó) elektroni-
kus úton teljesítheti az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

Az elektronikus fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ- (központi azonosítási ügynök) bejelentkezés 
(például ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is 
befizethető.

Tájékoztatjuk továbbá önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló 
SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Állam-
kincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.

Ügyfél által indítható elektronikus fizetési tranzakció – OHP-Adó
A felhasználó bejelentkezik az E-önkormányzat portál (OHP) felületre.

Sikeres bejelentkezés esetén az „Adók, díjak, illetékek befizetése” csempére kattintva megjelenik az „Adók, 
díjak, illetékek befizetése” felület.

A „Képviselt nevében járok el” mező bepipálása esetén megjelenik a „Lekérdezett adószáma/
adóazonosító jele” pluszmező.

A „Befizetések lekérése” nyomógombra kattintva, amennyiben a lekérdező és az adóalany 
is beazonosítható az Adó szakrendszerben, az Adó szakrendszertől visszakapott számla- és 
adóegyenleg-adatok, illetve az OHP felületéről korábban indított, folyamatban lévő befizetési 
adatok információi jelennek meg.

A megjelenített összegek jellemzői
1. Az adózó számláján található fizetési kötelezettségek a fizetési határidejük szerint minősítve, 

három csoportba összegezve jelenhetnek meg.
a) Hátralék: amennyiben az adózó számláján a lekérdezés időpontjában azonnal fizetendő 

kötelezettség található. Ebben az esetben a tételek felületen megjelenő fizetési határideje 
a befizetések lekérdezésének dátuma.

b) Harminc napon belül esedékes, amennyiben a fizetési kötelezettségek időpontja a 
lekérdezés időpontjához viszonyítva harminc napon belül fizetendő.

c) Később esedékes, amennyiben a fizetési kötelezettség időpontja a lekérdezés 
időpontjához viszonyítva harminc napon túl fizetendő.

A b) és c) esetekben a megjelenített fizetési határidő a csoportba tartozó fizetési kötelezettségi 
tételek legkorábbi dátumát tartalmazza. Csak irányadó dátum!

2. Az adózó számlájára még le nem könyvelt (folyamatban lévő) befizetések összege 
nem csökkenti a megjelenített „Fizetendő összeget”! Ez az információ egy részletes 
számlaegyenleg lekérésével vagy a folyamatban lévő befizetések között ellenőrizhető.

3. A már lekönyvelt befizetések csökkentik a megjelenített „Fizetendő összeget” akkor is, ha a 
fizetési kötelezettség dátuma később esedékes. Ennek hatására eltérés lehetséges a „Fizetendő 
összeg” és az „Adóegyenleg lekérdezés” menüpontban kapott egyenleginformációk között, 
ugyanis az adószámla-kivonat esetén a befizetés nem számolható el későbbi kötelezettségre.

A befizetni kívánt adószámlákat ki kell jelölni. A befizetni kívánt adóösszeg, adatok számlán-
ként módosíthatók.

Segédlet az elektronikus fizetési szolgáltatás használatához
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A „Fizetés összesítés” gombra kattintva az OHP megjeleníti a fizetendő összeget.

A „Tovább a fizetéshez” gombra kattintás hatására egy újabb felületen megjelennek az inter-
netes fizetésre vonatkozó információk.

A kártyaadatok megadása, majd a jóváhagyás után megtörténik a fizetés.

Sikeres tranzakciót követően a „Fizetés” státusza „Feldolgozás alatt” státuszból „Sikeres” 
státuszba kerül. Ez az információ az ASP Adó szakrendszerben is nyomon követhető. 

POLGÁRMESTERI HIVATAL, 
ADÓIRODA
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Ebösszeírás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény (42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye 
szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak 
elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás jár-
ványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – háromévente 
legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az idei ebösszeírás során a négy hónaposnál idősebb ebek 
tulajdonosai/tartói kötelesek az ebösszeíró adatlapot az oltási 
könyv adatai alapján – ebenként külön-külön – kitölteni és 
azt a szeptember 1-jétől október 31-ig terjedő időszakon belül 
eljuttatni a hivatal részére.

Az adatszolgáltatás kötelező, elmulasztása állatvédelmi bír-
ságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege harminc-
ezer forint.

Az ebösszeíró adatlap a kitöltési útmutatóval együtt be-
szerezhető az Isaszegi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 
(2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.), illetve letölthető az Isaszeg.asp.
lgov.hu weboldalról.

A kitöltött adatlapok benyújthatók:
–  postai úton, postacím: Isaszegi Polgármesteri Hivatal, 

2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.;
–  elektronikus úton az ebnyilvantartas@isaszeg.hu e-mail-

címre, illetve a 28/583-118-os faxszámra megküldve aláírt, 
szkennelt dokumentum formájában;

–  valamint személyesen az Isaszegi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Együttműködésüket és adatszolgáltatásukat előre is köszö-
nöm! 

TÓTHNÉ PERVAI KATALIN JEGYZŐ

Nyári ügyelet és tanévkezdés 
a Damiban

A nyár folyamán ügyeleti napok (ekkor intézhetők hivatali 
ügyek): augusztus 5., 19., szerdán 8-tól 13 óráig. Az iskola 
vezetése a damivezet@gmail.com e-mail-címen, valamint a 
30/242-7728-as telefonszámon érhető el.

Felkészítés pótvizsgára: augusztus 10–19., 8-tól 12 óráig. 
A javítóvizsgák ideje: augusztus 25., kedd, 9 óra. A tankönyve-
ket az első tanítási napon kapják meg a gyerekek. A tankönyv 
mindenkinek ingyenes.

Tanévkezdés. Tanévnyitó ünnepség: szeptember 1., kedd, 
8 óra. Gyülekezés az udvaron 7.45-kor. (A szereplőket a 
megbeszélt időpontra kérem!) Megjelenés ünneplőruhában! 
A részvétel kötelező! A tanév első tanítási napja szeptember 1. 
A gyerekek iskolatáskával, tízóraival, jegyzetfüzettel jöjjenek 
iskolába. Minden olyan felszerelést be lehet hozni, amit bent 
tartanak a teremben. A könyveket ekkor viszik haza (ehhez tás-
ka kell!). Ezen a napon az alsó tagozat 12, a felső 13 óráig lesz.

Ebédrendelés. A megrendelt ebédet várhatóan augusztus 
15-ig kell befizetni csekken vagy utalással. Módosítani is eddig 
lehet Göbölyösné Szabó Líviánál a Templom utca 11. szám 
alatt vagy a 28/584-590-es telefonszámon. Étkezést már az első 
tanítási napon biztosítunk a gyermekeknek.

A kedvezményes étkezéshez való jogosultságot minden 
évben újra kell igazolni (nyomtatvány az önkormányzatnál 
szerezhető be).

Szülői értekezlet. Minden osztálynak a szeptember 1-jével 
kezdődő héten lesz szülői értekezlete a megelőző héten közzé-
tett időpontban, az első osztályosoknak szeptember 1-jén 17 
órától. KOHÁRY ORSOLYA IGAZGATÓ

Új névvel, megőrzött értékekkel

Isaszeg Város Önkormányzata képviselő-testületének döntése 
alapján augusztus 1-jétől önálló intézményként működik tovább 
a város önkormányzati fenntartású bölcsődéje.

A bölcsőde mint Isaszeg Község Tanácsa által alapított 
önálló intézmény 1950. március 1-jén kezdte meg hivatalosan 
működését. 2009-ben a város vezetése határozatban elfogadta a 
„Segítőkéz” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, amelyben az 
Aprók Falva Bölcsőde a családsegítő szolgálat tagintézménye-
ként szerepelt. Akkor a két intézmény összekapcsolását a veze-
tők képesítési szempontjai indokolták. A családsegítő szolgálat 
vezetője látta el a már egyesített intézmény vezetését, a bölcsőde 
szakmai vezetője látta el a bölcsőde vezetését. Egy évtizeddel 
a két intézmény egyesítése után felmerült annak a lehetősége, 
hogy a bölcsőde ismét önálló intézményként funkcionáljon, 
valamint szakmai munkájának szempontjából is előnyös, ha a 
bölcsőde önálló vezetés alá kerül.

A testület a februári ülésén támogatta a bölcsőde önálló-
vá válását, elfogadta az alapító okiratot, és a szakmai vezető 
nyugdíjazására tekintettel a már önálló intézmény vezetésére írt 
ki pályázatot. A bölcsőde alapító okiratát a Magyar Államkincs-
tár befogadta, így a létesítmény augusztus 1-jétől már önálló 
intézményként, Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde néven műkö-
dik tovább. Bár az intézmény neve megváltozott, és önállóan 
működik tovább, az alapvető értékei megmaradnak. A benne 
dolgozó gondozónők és technikai munkatársak továbbra is azzal 
az odaadással, figyelemmel, hozzáértéssel és kedvességgel várják 
a lurkókat, mint eddig. Mindent megtesznek azért, hogy ez az 
intézmény továbbra is olyan magas színvonalon működjön, 
mint eddig.

Kívánjuk, hogy a bölcsődében dolgozók tervei megvaló-
suljanak, és munkatársai a jövőben is ilyen odaadóan, magas 
színvonalon és türelemmel végezzék a munkájukat.

SZERKESZTŐSÉG

Pályázat bölcsődevezetői 
munkakör betöltésére

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió által 
fenntartott Álom-Vár Bölcsőde álláspályázatot hirdet 
bölcsődevezetői munkakörbe. A meghirdetett munkakör 
elnevezése: bölcsődevezető. A foglalkoztatás jellege: hatá-
rozatlan idejű, teljes munkaidős (8 órás). A munkavégzés 
helye: 2117 Isaszeg, Kertész utca 7. Az álláslehetőséggel 
kapcsolatban a 70/620-6586-os telefonszámon, valamint az 
igazgato@alomvar.hu e-mail-címen lehet érdeklődni.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök, 
feladatok. Bölcsődés korú gyermekek számára gyermek-
jóléti alapszolgáltatás nyújtása • általános szervezési és 
adminisztratív feladatkör ellátása • a bölcsődére vonatkozó 
szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatok elvégzése, 
a zavartalan és szabályos szakmai működés biztosítása • 
a bölcsőde szakszerű vezetése, irányítása, munkáltatói fel-
adatainak ellátása, ellenőrzése, szabályos szakmai működte-
tése, képviselete • az intézmény alapító okiratában, SZMSZ-
ben meghatározott egyéb feladatok ellátása, kapcsolattartás 
a fenntartóval.

Jogállás, illetmény, juttatás. Az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek. Felsőfokú iskolai végzettség és a 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének  
I/ 2/B. pontja szerint • gyermekek napközbeni ellátásában – 
legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai 
képesítést igénylő munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) • ma-
gyar állampolgárság • büntetlen előélet (három hónapnál 
nem régebbi hatósági bizonyítvány).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: bölcsődevezetői 
gyakorlat • jó szervező-, kommunikációs és kapcsolatterem-
tő képesség • keresztyén szemlélet és életmód • helyismeret.

Elvárt kompetenciák, készségek. Jó kommunikációs 
képesség • kiváló szintű együttműködés teamben • jó szer-
vezőképesség • megbízhatóság • pontosság.

A munkakör betöltésének tervezett időpontja: a pá-
lyázat elbírálását követően azonnal.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások. 
Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata • szakmai ön-
életrajz • motivációs levél, szakmai elképzelések • hatósági 
bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi).

A pályázat benyújtásának helye, határideje, és módja. 
A pályázatot az igazgato@alomvar.hu e-mail-címre várjuk; a 
benyújtás határideje az álláshely betöltéséig folyamatos.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, 
rendje. Személyes meghallgatás előre egyeztetett időpont-
ban, valamint a pályázó által benyújtott dokumentumok 
alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos.
MPEOCM
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Beszámoló a polgárőrség 2019. évi tevékenységéről

Örömmel mondhatjuk el, hogy a 
tavalyi év is igen tevékenyen telt az 
Isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési és 
Önvédelmi Egyesület tagjai számára. 
Eseményekben, rendezvényekben, szol-
gálati órákban gazdag évet tudhatunk 
magunk mögött.

2019-ben a szolgálati órák száma 
8273 volt. Jelzésadás 71, segítségnyújtás 
61, egyéb intézkedés 81 esetben történt.

Az alapfeladatok ellátásán túl 2019-
ben is közreműködtünk a rendkívüli 
helyzetek megelőzésében, a lakossági és 
önkormányzati vagyon, valamint a kö-
zösségi életterek megóvásában, továbbá 
a helyi és – felkérés esetén – a környező 
települések rendezvényei helyszínének 
biztosításában, mint például városi 
futóversenyek, bálok, focimeccsek, 
majálisok, családi napok, falunapok, 
fesztiválok. Az előre betervezett szolgá-
latokon kívül néhány esetben váratlanul 
kialakult helyzetekben kértek tőlünk 
segítséget, és mi örömmel álltunk szol-
gálatba a következő rendkívüli eseteknél 
is: február 10-én tűzifát szállítottunk egy 
rászoruló családnak • február 20-án a 
rendőrség kérésére helyszínt biztosítot-
tunk Gödöllőn az arborétumban, míg a 
bombaszakértők kiérkeztek, és hatástala-
nították a robbanószerkezetet • a 2019-es 
évben összesen háromszor végeztük el a 
honvédsírok rendbetételét • április 23-án 

külterületen egy tároló kigyulladt, két 
gázpalack felrobbant, az oltásban nyúj-
tottunk segítséget • szeptember 11-én 
egy eltűnt személyt kerestünk.

Rendszeresen végzünk társadalmi 
munkát, fűnyírást, emlékparkok rend-
betételét, biztosítjuk a rendezvényeket, 
balesetek helyszíneit, esküvők, temeté-
sek idejére felügyeletet, útlezárásokat, 
ha szükségesek. Tavaly december 7-én 
szerveztünk a rendőrség bevonásával 
egy kerékpáros közlekedési versenyt az 
általános iskolák 5. évfolyamos tanulói-
nak. A verseny jól sikerült, a gyerekek 
nagyon élvezték, mind az elméleti, 
mind a gyakorlati részével ügyesen 
megbirkóztak.

Polgárőreink segítőkészségéről, 
empátiájáról ad tanúbizonyságot, hogy 
tavaly is szakítottunk időt karitatív, má-
sokat önzetlenül támogató, segítő vagy 
csupán örömszerző tevékenységekre: 
szeptember 30-án részt vettünk és fát 
ültettünk a Tízmillió fa programban a 
Mozdulj Velünk Egyesülettel • decem-
ber 6-án a hatvani kórház gyermekosz-
tályára vittünk ajándékcsomagokat, 
utána Isaszegen városszerte szaloncuk-
rot osztottunk gyermekeknek és felnőt-
teknek az intézményekben és a város 
utcáin, terein • december 12-én Dányra 
a Nefelejcs Óvodába vittünk ajándék-
csomagokat a gyerekeknek • december 

22-én a Flór Ferenc-kórház gyermek-
osztályára vittünk ajándékcsomagokat 
• december 23-án az Egymást Segítő 
Egyesület lakóinak kedveskedtünk egy 
kis saját készítésű süteménnyel.

Rossz műszaki állapota és gazdaság-
talan fenntarthatósága miatt szolgálati 
gépjárművünk eladására került sor, ezért 
a szolgálatainkat december közepéig 
saját gépjárművel teljesítettük. Decem-
berben megérkezett az új szolgálati 
gépjármű, egy Opel Grandland típusú 
személyautó. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni a képviselő-testület támo-
gatását, amellyel lehetővé tették, hogy 
olyan autót vásárolhassunk, amely fel 
van szerelve minden szükséges eszköz-
zel, és nem utolsósorban: jelenlétünkkel, 
autónkkal, ruházatunkkal a más telepü-
léseken való megjelenésünkkor Isaszeg 
városát népszerűsítjük.

Ha mindezek olvasása közben 
kedvet kaptál, hogy havi egy-két órát 
áldozva a szabadidődből, ennek te is 
részese légy; ha úgy érzed, hogy rejlik 
benned tenni akarás, amely eddig nem 
kapott lehetőséget a kibontakozásra; ha 
fontos számodra városod biztonsága; ha 
él benned a késztetés, hogy szebbé tedd 
a városod és az itt élő emberek minden-
napjait, akkor keress minket nyugodtan 
kérdéseiddel!

VOJT VINCE ELNÖK

Egyre többen bontják a 
vonalat

A Pest megyei rendőrök által megálmodott és megvalósított, 
az unokázós csalások visszaszorítására, megelőzésére indí-
tott program kedvező fogadtatásra talált az idősek körében.

Első születésnapját ünnepelte a Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Bűnmegelőzési Osztályának „Bontsa a vonalat!” pro-
jektje. A kampányt a 2018 második fél évétől megszaporodó, 
úgynevezett unokázós csalások megelőzésére, megszakítására 
hívták életre 2019. február 1-jén. Leggyakrabban közlekedési 
balesetre, sérülésre, az állítólagos kár megfizetésére hivatkozva 
igyekeztek az elkövetők – sokszor síró hangot imitálva – pénzt 
vagy más értéket kicsikarni áldozatuktól.

A bűnmegelőzési osztály munkatársai speciális offenzív 
prevenciós programot indítottak „Bontsa a vonalat!” elneve-
zéssel annak érdekében, hogy minél több potenciális sértettel 
megismertessék a csalási módszert, és tanácsokkal lássák el 
őket a követendő magatartásról. A munkába bevonták Pest 
megye rendőrkapitányságait, és felvették a kapcsolatot a helyi 
nyugdíjasklubokkal, a szociális és egészségügyi intézmények-
kel, az önkormányzatokkal, a tanintézményekkel, a polgárőr-
séggel, a mezőőrséggel, a körzeti megbízotti állománnyal, a 
közterület-felügyelettel, a házi betegápolásban részt vevőkkel, a gyógyszertárakkal, a postásokkal, a falugondnoki hálózattal, 

a helyi egyházközségek vezetőivel, gyülekezetekkel, segély-
szervezetekkel.

A „Bontsa a vonalat!” kampány mellett többször rendeztek 
szépkorúakat megszólító, aktív részvétellel zajló vetélkedőt 
Játs(s)zMa! címmel, de kedvező volt a fogadtatása a Mama, 
ez nem mese felhívásnak, valamint a Nem vagy az unokám, 
nem versz árt! című kisfilmnek is. A Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság az elmúlt esztendőben huszonötezer plakátot és 
felhívást osztott szét az illetékességi területén található orvosi 
rendelőkben, busz- és vasútállomásokon, társasházak lépcső-
házaiban, idősek gondozóházában, de postai kézbesítőkhöz, 
körzeti megbízottakhoz és az együttműködésben részt vevő 
szervezetekhez, intézményhez is eljutott prevenciós anyag. 
Üzeneteikkel nemcsak az idős és szépkorú embereket szólítot-
ták meg, hanem igyekeztek az unokákhoz is eljuttatni azokat.

Az eddigi tapasztalatok szerint Pest megye illetékességi 
területén az unokázós legendával elkövetett csalások tekinte-
tében – köszönhetően a tevékeny és hatékony bűnmegelőzési 
munkának is – csökkenő tendencia figyelhető meg. A válto-
zás a kísérleti szakaszban rekedt csalások vonatkozásában a 
legszembetűnőbb. Az idősek együttérzésére, jóérzésű hiszé-
kenységére apelláló próbálkozások továbbra is előfordulnak, 
azonban egyre több kísérlet hiúsul meg a vonal bontásával a 
sértett oldalról.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztálya a jövőben is az eddigiekhez hasonló intenzitással 
folytatja bűnmegelőzési programjait.

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
GÖDÖLLŐ RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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Olyan gyógyítási módszer, ami hatástalan, nem marad fenn
Találkozás a bükki füvesemberrel

Nem szed semmilyen gyógyszert, de rendszeresen jár orvoshoz a bükki füvesember. Szabó György megbízik a tudományokban, 
saját termékeit megelőzésre, orvosi terápia mellett pedig kiegészítésre ajánlja. Isaszegen és környékén augusztusban az arany-
vesszőfű szedését javasolja, de csak akkor, ha nem az autóút mellett találjuk.

– Szed valamilyen gyógyszert?
– Nem.
– A koronavírus-járvány alatt többen csalódtak a tudo-

mányokban, sokan pedig jobban kezdenek bízni benne. Ön 
mit gondol?

– A kutatásoknak, a tudományos kísérleteknek köszön-
hetjük, hogy a modern orvoslás létezik és fejlődik. Nagyon 
sok betegség mára már akár egyetlen gyógyszerrel kezelhető. 
Olyanok is, amelyek régen emberéleteket követeltek.

– Isaszegen és környékén milyen gyógynövényeket lehet 
könnyedén megtalálni?

– A város nem fekszik messze a Bükktől, a környező 
réteken és erdőszéleken ilyenkor virít sárgán az aranyvesszőfű, 
esetleg másodvirágzásban az orbáncfű. Szinte egész évben 
lehet az útifüvet gyűjteni, ezt is réteken találni. Fontos, hogy 
mindig tiszta helyről – ne az út széléről – gyűjtsük a gyógynö-
vényeket.

– Van kedvenc gyógynövénye?
– Kedvencem nincs, de sokfélét szeretek. Mindennap 

használom a galagonyát szívre és érrendszerre, a csipkebogyót 

a magas C-vitamin-tartalma miatt. A kisvirágú füzikét is a 
prosztataproblémák elkerülésére.

– Milyen gyógynövényeket érdemes fogyasztanunk 
augusz tusban?

– Ebben az időszakban is érdemes a szervezetet karbantar-
tani, bár a meleg és a nyaralások miatt inkább élvezeti teákhoz 
nyúlnak az emberek. Javaslom az immunerősítő kakukkfű 
vagy fürtös menta, a májtisztító aranyvesszőfű, csalánlevél 
fogyasztását. A vesére a nyírfalevél nyáron is hasznos. Ezeket 
tea formájában, megelőzésre hetente egyszer is elég magunk-
hoz venni.

– Ön melyiket fogyasztja legrégebben?
– Nehéz visszaemlékeznem, hogy gyerekkoromban mik 

voltak a növények, amelyeket édesanyám és nagymamám 
itatott velem, de a kakukkfű, a fürtös menta és a bodza ked-
velt kombinációja volt már nagymamámnak is. Elég régóta 
használom a csalánlevél- és a diólevélteákat belső tisztításra is. 
Évente kétszer. 

– A gyógynövények használata ön szerint helyettesíti az 
orvosok által felírt gyógyszereket?

NÉVJEGY. Szabó György magyar természetgyó-
gyász, a népi gyógyítás művelője. Miskolcon 
született 1928. április 15-én. A magyar népi 
gyógyítás leghíresebb művelője, évente közel 
száz előadást tart a gyógynövényekről és 
azok különböző betegségek elleni hatásairól. 
Munkásságát számos díjjal ismerték el. Többek 
között 2006-ban Bükkszentkereszt önkor-
mányzata a Stuller Ferenc-díjat adományozta 
munkahelyteremtő tevékenységéért és a község 
jó hírének öregbítéséért. 2012. május 12-én 
a Magyar Természetgyógyászok Szövetsége 
Természetgyógyászatért díjjal tüntette ki. 
A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében 
a díjazott „évezredes népi gyógyászatunk” ne-
vében – Macalik Ernővel együtt – ő vehette át a 
Magyar Örökség díjat. 2014-ben a Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei Príma díj közönségdíját 
kapta. 2015 októberében a Nemzetgazdasági 
Minisztérium Magyar Gazdaságért díját vehette 
át. 2018. március 15-én a Magyar Érdemrend 
lovagkeresztjével tüntették ki.

– Az orvostudomány már bizonyított, nincs olyan probléma, amire azt szoktam 
mondani, hogy ne menjen vele orvoshoz az illető. Minden egészségügyi panasszal 
először az orvost kell felkeresni, a gyógynövényeket csak kiegészítő kezelésként ja-
vasoljuk a terápia mellett. A megelőzés már más kérdés. Amíg nincs panasz, addig 
heti egy alkalommal lehet teákat inni, hogy ne is legyen a vesénknek, a májunknak 
és az ereinknek semmi baja.

– Mikor járt utoljára orvosnál?
– Éves ellenőrzésre mindig járok, megnézik a vérnyomásom, vért vesznek. Ha 

van köztes problémám, akkor azonnal felkeresem háziorvosomat, akivel nagyon jó 
a kapcsolatom.

– Más orvosokkal is jó a kapcsolata? Előfordulnak viták?
– Nincs vitám egy orvossal sem, tisztelem a munkájukat, és ahogy mondtam, a 

gyógynövényeket csak kiegészítő kezelésként javaslom használni.
– Sok orvos, tudós állítja, a gyógynövények fogyasztásának csak igen koncent-

rált formában van értelme. Tehát például a cickafark bőrbe dörzsölése hatástalan. 
Mit gondol erről?

– A népgyógyászatban fennmaradt praktikák azért vannak még ma is velünk, 
mert hatásosnak bizonyultak. Olyan növény vagy olyan gyógyítási módszer, ami 
nem működött, nem is maradt fenn. Nem lett volna ugyanis értelme, hogy átadják 
egymásnak az emberek. Minden teának, kivonatnak vagy külső kezelésnek megvan 
a maga helye és szerepe.

SZERKESZTŐSÉG
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Lakó a kéményjáratban

A kéménytulajdonosok körében gyakori kérdés: „Mit keres 
a mókus a kéményemben, és miként távolítsam el onnan?” 
Hasonló a probléma, ha például zajos madarat, denevért, 
bosszantó mosómedvét, pórul járt sündisznót vagy macskát, 
esetleg méh-, illetve darázsfészket találunk a kürtőben.

A kéménybe jutott állatok kimentése sürgős feladat, mert 
a szűk járatba esve vergődnek, rémisztő hangokat hallatnak, 
és ha néhány napon belül nem sikerül kijutniuk az égéster-
mék-elvezető járatból, szomjan halnak, vagy olyan sérüléseket 
szenvednek, amelyekbe belepusztulnak. A kéményben mara-
dó tetemek szűkítik a füstelvezető járatot, zavarják a kürtő-
ben lévő áramlást, rosszabb esetben teljesen eltömítik azt. 
Mindezzel fokozzák a füstgáz visszaáramlásának, ily módon 
a szén-monoxid-mérgezés kialakulásának veszélyét. A bekö-
tésekbe szorulva vagy a kazánba jutva tűzveszélyt okoznak. 
Szélsőséges esetben a tüzelőberendezés és a hozzá tartozó 
kéményrendszer teljes cseréjével lehet csak elhárítani az így 
kialakuló problémát.

Az állatok kimentése nem kéményseprőipari feladat. A ké-
ményjáratba szorult, de még élő állat kimenekítésére minden 
esetben az állatmentő szolgálat vagy természetvédelmi őr 
segítségét kell kérni. Attól függően, hogy milyen kisállat jutott 
a kéménybe, más és más a mentés technikája. Amit minden-
képpen érdemes kipróbálni: kinyitni a kéményajtót, hátha 
saját erejéből sikerül kimenekülnie a bajba jutott jószágnak. 
Minden más esetben hívjon állatmentő szakembert.

Méhek, darazsak esetében nem egy példa volt már arra – 
legtöbbször nyár elején, repcevirágzáskor –, hogy egy egész 
raj telepedett meg a füstelvezetőben. Ez akár öt-hatezer méhet 
is jelenthet. A szokatlan lakótársak nagy riadalmat keltenek a 
tulajdonosok körében, megszabadulni tőlük komoly szakértel-

met követel. A veszélyes helyzetek legjobb megelőzése, ha el-
kerüljük a fészket, és nem ingereljük őket. A raj eltávolítására 
a megfelelő eszközökkel felszerelt méhészeket vagy a területi-
leg illetékes méhbefogókat kell segítségül hívni. Általában egy 
nagy zsákot eresztenek a kürtőbe, majd ezt felfelé húzva kite-
relik a rovarokat, miközben locsolják őket, hogy ne tudjanak 
elrepülni. Így a raj egy részét ki tudják emelni a kéményből. 
Sok helyen ez a módszer még nem hoz teljes eredményt, mert 
a rovarok a kémény téglái közötti résekbe húzódva megbúj-
nak. A szakember ilyenkor az égéstermék-elvezető kikénezé-
sével pusztítja el a még benn maradt állatokat. Ha darazsak 
fészkelték magukat a kéménybe, azok elűzése, illetve a kémény 
rovarmentesítése fokozottan veszélyes.

Mit tehetünk? A hívatlan lakótársakat úgy tudjuk legered-
ményesebben „birtokon kívül” tartani, ha kéményünk állé-
konysági szempontból tökéletes, és kéménysapka, szikrafogó 
vagy huzatfokozó felszereltetésével fizikailag is megakadályoz-
zuk a kisállatok és a rovarok bejutását az égéstermék-elvezető 
járatba. A kémények nevezett kellékei további előnyökkel is 
járnak az égéstermék-elvezető működését illetően, de elsőd-
leges hozadékuk az, hogy növelik a tüzelőberendezés és az 
ingatlan biztonságos használatát.

Hasznos elérhetőségek, linkek: Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület; magyar nemzeti parkok; a Natura 
Alapítvány denevérvédelmi zöldszáma: 70/221-7336; állat-
mentő szolgálat; méhek és darazsak okozta veszélyek.

Méhészek, méhbefogók elérhetősége: https://fovaros.ka-
tasztrofavedelem.hu/26128/hirek/205157/darazsak-mehek-elle-
ni-vedekezes.

A cikk teljes terjedelmében a Kemenysepres.katasztrofave-
delem.hu/hirek/tajekoztato/23 oldalon olvasható.

FORRÁS:  
KATASZTROFAVEDELEM.HU

Ön is védekezzen a szúnyogok ellen!

Miért fontos a szúnyogok elleni 
védekezés? A csípőszúnyogok csípése 
egyrészt kellemetlen, másrészt, ami 
járványügyi és gazdasági szempontból 
fontosabb: betegségeket terjeszthet. 
A szúnyogok által terjesztett fertőzések 
az embereket és/vagy az állatokat is 
megbetegíthetik.

Központilag irtják a szúnyogokat, 
miért van szükség a lakosság segít-
ségére? Az ország bizonyos területei 
folyóink, tavaink környezetében, az 
ártéren fejlődő szúnyogok miatt foko-
zott szúnyogártalomnak vannak kitéve. 
A vízpartok környékén a nyári időszak-
ban a turizmus, a forgalom is nagyobb 
mértékű. A központi szúnyogirtás 
főként ezekre a területekre csoportosít-
ja az erőforrásait.

Ahogyan már jeleztük, vannak 
olyan szúnyogfajok, amelyeknek a 
lárvái a különböző tárgyakban megülő 
esővízben fejlődnek. Ilyen szúnyo-
gok az ország minden településén 
előfordulnak a tavaktól, folyóktól, 
mocsaraktól függetlenül. A szúnyog-
lárvák számára alkalmas vízgyülemek 
többnyire magánterületen, kertekben, 
esetleg üzemi területeken találhatók, 
ezért nincs lehetőség arra, hogy a kár-
te vő irtók a szúnyoglárvákat célzottan 
elpusztíthassák.

Bár a földi és légi kémiai szú-
nyogirtás a kifejlett szúnyogok nagy 
részét elpusztítja, a szúnyoglárvákból 
kikelő rovarok akár napokon belül 
pótolhatják az elpusztított vérszívókat. 
A szúnyoglárvák tenyészőhelyeinek a 
megszüntetése nyújt megoldást a kis 
vízgyülemekben fejlődő szúnyogfajok 
ellen, ezt magánterületen a tulajdonos, 
a terület használója/kezelője tudja elvé-
gezni. Ez különösebb anyagi ráfordítást 
és vegyszerhasználatot nem igényel, a 
környezetre nézve nem káros. Az Euró-
pai Járványügyi és Betegség megelőzési 
Központ ajánlásai is a vízgyülemek 
felszámolását javasolják elsődleges 
módszerként.

Kötelezhető-e valaki a szúnyogok 
irtására? Igen. A fertőző betegségek 
és a járványok megelőzése érdekében 
szükséges járványügyi intézkedésekről 

szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 
36. §-a szerint a vérszívó szúnyogok 
egészségügyi kártevőnek minősülnek, 
amelyek ellen védekezni kell. 

36. § „(1) A fertőző betegséget 
terjesztő vagy egyéb egészségügyi 
szempontból káros rovarok és egyéb 
ízeltlábúak (a továbbiakban: rovarok), 
valamint a rágcsálók és egyéb állati 
kártevők (a továbbiakban együtt: egész-
ségügyi kártevők) megtelepedésének és 
elszaporodásának megakadályozásáról, 
ártalmuk megelőzéséről, távoltartásuk-
ról, rendszeres irtásukról (a további-
akban együtt: védekezés) gondoskodni 
kell.” 

„(4) Az egészségügyi kártevők elleni 
védekezésről, a költségek fedezéséről, 
valamint a szükséges rendszabályok és 
eljárások végrehajtásáról az érintett te-
rület vagy épület tulajdonosa (bérlője, 
használója, kezelője), illetőleg a gazdál-
kodó szerv vezetője vagy üzemeltetője 
(a továbbiakban együtt: fenntartója) 
köteles gondoskodni.” 

Magánterületen tehát a tulajdonos/
fenntartó kötelessége, közterületen 
pedig az önkormányzat felelőssége a 
kártevők elleni védekezés.

Mit tehet a magánember, hogy ke-
vesebb szúnyog legyen a környezeté-
ben? Szüntesse meg otthonában azokat 
a vízgyűjtőket, amelyek a szúnyogok 

szaporodását segítik. • Ha környeze-
tében észleli szúnyoglárvák fejlődését, 
hívja fel családtagjainak, ismerőseinek 
a figyelmét is a szúnyogok elleni véde-
kezés fontosságára. • Az udvaron tárolt 
vödröt, kannát, talicskát, gyermekjáté-
kot stb. úgy fordítsa, tárolja, hogy ab-
ban az esővíz ne tudjon összegyűlni. • 
Az állatok itatóvizét ne csak utántöltse, 
hanem rendszeresen cserélje friss vízre. 
• Az esővízgyűjtő hordót, víztárolót 
stb. fedje le, vagy sűrű hálóval takarja 
le. • Az ereszcsatornát, vízelvezető 
árkot tartsa karban, hogy a csapadék-
víz elfolyhasson. • A takaróponyvát, 
mezőgazdasági fóliát stb. olyan módon 
terítse le, hogy a víz ne álljon meg rajta. 
• Ne hagyja, hogy a virágcserepekben 
hosszabb ideig víz álljon. •  A temetői 
virágvázát töltse fel apró kaviccsal, 
sóderral vagy homokkal, és erre öntse 
a vizet. • Ne tároljon a szabadban 
szétszórtan olyan hulladékot, például 
gumiabroncsot stb., amelyben a víz 
összegyűlhet. • Több szúnyogfaj a telet 
úgy vészeli át, hogy a kifejlett szúnyo-
gok fagytól védett helyekre húzódnak 
be ősszel; a garázs, pince, akna, istálló 
stb. nyílászáróit tartsa zárva az őszi 
hónapokban, vagy szúnyoghálóval 
védje azokat.

PEST MEGYEI KATASZTRÓFA - 
VÉDELMI IGAZGATÓSÁG
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Kirándulási tippek az augusztusi hétvégékre
Új hajójáratok a Dunakanyarban

A dunakanyari körjáratához kapcsolódva két új hajójáratot indított Esztergom és Zebegény között, illetve a Szentendre–Leány-
falu–Tahitótfalu–Visegrád-vonalon a Mahart PassNave Kft. A rövidebb útvonalon naponta kétszer, a hosszabb járaton naponta 
egyszer indulnak hajók. A jegyár mindkét útvonalon ötszáz forint, és az utazás megszakítható, ez lehetőséget nyújt a Dunakanyar 
felfedezésére.

Spányik Gábor, a cég ügyvezetője elmondta, a dunakanyari körjárat népszerűségét mutatja, hogy volt olyan júliusi hétvége, 
amikor négyezer utast szállítottak. Ezért a társaság újabb hajó üzembe állítására készül az útvonalon, számítva a Felvidékről 
érkező turistákra. A körjáratról azután döntött a társaság, hogy rövid idő alatt népszerű lett a Nagymaros és Zebegény közötti 
vonatpótló hajójárat, amelyet azért indítottak, mert június közepén kő- és sárlavina öntötte el a vasúti síneket és a közutat. 
A Hop-on Hop-off körjárattal, amely július 3-án indult el, a Visegrád–Nagymaros–Zebegény–Dömös–Nagymaros–Visegrád-vo-
nalon lehet hajózni napijegy váltásával, azaz az utat meg lehet szakítani.

További információkat és részleteket a dunakanyari hajós kirándulásokról a Mahartpassnave.hu/hu/menetrend-2/dunakanya-
ri-kirandulohajok/dunakanyarkorjarat oldalon olvashatnak.

MTI
FORRÁS: PESTMEGYE.HU

TETTRE KÉSZ FIÚKAT-LÁNYOKAT,  TETTRE KÉSZ FIÚKAT-LÁNYOKAT,  
HÖLGYEKET-URAKAT VÁRUNK SZERETETTEL HÖLGYEKET-URAKAT VÁRUNK SZERETETTEL 

MINDEN KOROSZTÁLYBÓL. MINDEN KOROSZTÁLYBÓL.  
Ha jelentkezni szeretnél, hívd a 70/328-4970-es telefonszámot.  

További felvilágosítást is ezen a telefonszámon, valamint  
az isaszegpe@gmail.com e-mail-címen kaphatsz.

GYERE, LÉGY POLGÁRŐR!
SZERETNÉL EGY ENERGIKUS, A LAKÓHELYE BIZTONSÁGÁÉRT TENNI  

VÁGYÓ CSAPAT TAGJA LENNI? SZÁNNÁL AZ ÉRTÉKES SZABADIDŐDBŐL 
HAVONTA NÉGY-ÖT ÓRÁT TÁRSADALMI MUNKÁBAN VÁROSOD  

BIZTONSÁGOSABBÁ TÉTELÉÉRT? MINÉL TÖBBEN VAGYUNK, ANNÁL  
BIZTONSÁGOSABB LESZ A VÁROSUNK! 

Bibliaolvasók klubja
Meghívó egy újonnan alakuló klub indításához

Tudta, hogy a Biblia a világ legolvasottabb könyve? Lapozzuk 
együtt, keressük meg benne a választ, hogy miért ilyen nép-
szerű. Kutassuk, hogy van-e üzenet benne az isaszegi emberek 
számára. Van-e üzenet személy szerint önnek? Tegyük fel 
kérdéseinket, osszuk meg örömeinket, kudarcainkat, kétsé-
geinket és felismeréseinket. Mindenki csatlakozhat, nincs 
kizáró tényező; nincs korhatárhoz, végzettséghez, felekezethez 
kötöttségi feltétel. Egy feltétel van: csak a Biblia legyen kutatá-
sunk tárgya!

Havi egy alkalmat különítsen el az életéből, hogy felüdül-
jön, hogy megismerjen hasonló érdeklődésű embereket, hogy 
szép élményekkel feltöltődve várja a következő alkalmat. 

A klubfoglalkozásokat minden hónap első csütörtökén dél-
után 18 órától az isaszegi művelődési házban tartjuk. Érdek-
lődni a 30/664-3217-es vagy a 30/678-6583-as telefonszámon 
lehet.

Kérjük, csatlakozzon, legyen ön is alapító tag!
SZERVEZŐK
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KERESZTREJTVÉNY 
Augusztusi rejtvényünk fősoraiban Don Herold megállapítását rejtettük el. A megfejtést július 25-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! Júliusi rejtvényünk megfejtése: Az tud 
főzni igazán, aki szeret enni. A júliusi jutalmat Kecskés János, Katona-Máté Anita és Varga Fanni Eszter nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

GYEREKEKNEK 
Keresd meg a képeken található négy különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet küldd vissza szerkesztőségünknek 
augusztus 25-ig digitális formában az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre, vagy add le személyesen a polgármesteri hivatal ügy-
félszolgálatán. A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban 
tesszük közzé. A júliusi rejtvény helyes megfejtéséért járó jutalmat Rözge Vilmos, Kovács Áron és Gábor Emília nyerte. Gratu-
lálunk!
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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 munkaidőben (8–16 óra között) hívható telefonszáma: 27/518-973. 
Munkaidőn kívül hívja a 112-t!

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 28/520-

873-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

Egészségügyi 
információk

Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek szá-
má ra saját háziorvosuk áll rendelkezésre. Hétfőtől 
csü tör tö kig 1530–1800 óra között, pénteken 1130–1800 
óra kö zött készenléti szolgálat működik a sürgős 
ese tek el lá tására, amely az alábbi időbeosztás szerint 
hívható. Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 5., 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. Csütörtö-
kön dr. Tor dai Gábor, Aulich u. 5., tel.: 28/751-591; 
20/928-3987. 
Pénteki készenléti beosztások júliusban és 
augusztusban: július 3.: dr. Mészáros Zsolt; július 
10.: dr. Kürti József; július 17.: dr. Eszlári Egon; július 
24.: dr. Tordai Gábor; július 31.: dr. Mészáros Zsolt; 
augusztus 7.: dr. Kürti József; augusztus 14.: dr. Eszlá-
ri Egon; augusztus 20–23., hosszú hétvége: Gödöllő, 
ügyelet; augusztus 28.: dr. Tordai Gábor

Központi orvosi ügyelet: Gödöllő, Szabadság 
tér 3. Tel.: 70/370-3104. Ügyeleti idő: mun-
ka na po kon 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, Hunyadi u. 19.  

Telefon: 30/861-6208, 28/750-970

A mentők ingyenes hívószáma: 104

Gyógyszertárak nyitvatartási rendje: 
Ezüstkehely Patika hétfőtől péntekig 8–18, szomba-
ton 8–12 óra között; Liget Patika hétfőtől péntekig 
8–18, szombaton 8–12 óra között.
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. 
Munkaszüneti napokon az ügyeleti rendelés helye: 
Központi Stomatológiai Intézet, Budapest, Szent-
királyi u. 40.
Védőnői szolgálat: Hunyadi u. 19.  

Telefon: 28/744-223
Tormay Károly Egészségügyi Központ: Gödöllő, 

Petőfi tér 1. Telefon: 28/430-655, 28/430-452, 
70/502-1876, 70/502-1872
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Programajánló
A Dózsa György Művelődési Otthon és  Isaszegi Múzeumi 
Kiállítóhely programjai

AUGUSZTUS 10–14.
Az IMH napközis élménytábora
AUGUSZTUS 10–14.
Csata táncegyüttes – Kamasznéptánctábor
AUGUSZTUS 15., SZOMBAT
18.00: Múzeumkert – Isaszegi zenészek nyáresti koncertje
AUGUSZTUS 16., VASÁRNAP
A Gaudium Carminis kamarakórus balatonfelvidéki vulkántúrája
AUGUSZTUS 20., CSÜTÖRTÖK 
Szent István király katolikus templom – Szent István király és az 
új kenyér ünnepe
9.00: Ünnepi szentmise
10.00: Ünnepi műsor, koszorúzás és kitüntetések átadása
AUGUSZTUS 29., SZOMBAT
20.00: Isaszeg-táncház
AUGUSZTUS 30., VASÁRNAP
16.00: Öregtemplom – A Gaudium Carminis kamarakórus  
nyáresti koncertje
SZEPTEMBER 11., PÉNTEK
14.00: Idősek világnapja a sportcsarnokban – Karczagi János és 
meglepetésvendége

Kövessen minket a Facebookon, az Instagramon és a honlapun-
kon! Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklődni a 
művelődési ház irodájában a 28/582-055-ös vagy a 28/582-056-
os telefonszámon, az idgymo@gmail.com e-mail-címen, valamint 
az Isaszegmuvotthon.hu weboldalon és Facebook-oldalunkon is 
lehet. A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

VERSECZKYNÉ SZIKI ÉVA  
IGAZGATÓ

Anyakönyvi hírek
a június 18. – július 15. közötti időszak esemé
nyeiről

Születések
Balaj Melissa, Oláh Hanna Zoé, Baráth Petra, 
Nagy Merse Ágoston, Bors Lilien, Dóczi Dominik 
Tamás, Perge Blanka, Gyöngyösi Liliána, Erdős 
Dominik, Farkas Angéla
Házasságkötések
Mida Tamás és Hajdú Erzsébet Zsófia; Berényi Ot-
tó és Juhász Piroska Margit; Ágoston Tamás Zsolt 
és Kupás Beáta; Huszer Sándor és Kabók Noémi
Halálesetek
Deák Ferencné Pazonyi Erzsébet (87), Holló 
István (37), Varga Ferenc Rudolf (76), Both 
István (75), Szabó László (60), Medgyesné Fekete 
Éva (73), Ecseri Pálné Simon Mária (87)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Köszönetnyilvánítás

Dr. Kürti József doktor úrnak, aki közel negyven évig volt édesanyám, „a Pipi” háziorvosa, 
szeretném megköszönni a múltbeli és a közelmúltbeli gondoskodását és lelkiismeretes 
odafigyelését. Mindig minden kérését a lehetőségeihez képest a leggyorsabban és legjobb 
tudása szerint teljesítette.

Az utolsó hónapban is a legnagyobb bajban mindenben segített és támogatott minket 
mint orvos és mint a család barátja, bizalmasa. Köszönünk mindent, Doki!

Szeretnék köszönetet mondani Bilász Ildikónak, aki első kérésre még aznap kiküldte a 
gondozónőket, Ilyés Katit és Labátné Zsadányi Melindát, valamint az ebédet is már másnap-
ra intézte. Kardos Mónikának is köszönet az anyu nevében is! Köszönjük, Ildikó!

Külön szeretnénk Ilyés Katinak köszönetet mondani a szeretetéért, odaadó gondos-
kodásáért! Köszönjük Mészáros Gusztinak és Ecseri Palinak a maximális odafigyelésüket és 
segítségüket!

Végül, de nem utolsósorban az isaszegi polgárőrség két hölgytagjának is köszönjük, 
hogy jelenlétükkel biztosították számunkra, hogy teljes nyugalomban búcsúzhattunk.

2020. május 31-én elment Kiss Lászlóné Csapp Pipi. A nevében is mindenkinek köszö-
nünk mindent!

LÁNYA ÉS VEJE

A koronavírussal összefüggő köz-
egészségügyi kockázatok miatt a 
sportpályára tervezett, filmvetítéssel 
egybekötött városi piknik és a tűzijá-
ték elmarad!

ELMARAD!
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