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Budapesten lakom, de Isaszegen élek

Pongrácz Gabriellát, a művelődési ház szeptemberben kinevezett új vezetőjét kérdeztük Isaszeg
közművelődésével kapcsolatos terveiről, a különböző városi rendezvények megtartásának
lehetőségeiről a jelenlegi pandémiás helyzetben. Interjúnkat a 10. oldalon olvashatják.
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Fő- és mellékutak karbantartása.
Még január hónapban Szabó Istvánnal,
a Tempo Consulting Kft. ügyvezetőjével
tárgyaltam a hamarosan kiírásra kerülő
útfelújítási pályázatról. A kiírási szempontok között szerepel, hogy a felújítandó utat helyi tömegközlekedési eszközök vegyék igénybe, valamint az érintett
útszakasz a pályázó 1/1 tulajdonában
legyen. Mivel a magyar állam több mint
húszéves mulasztásos törvénysértésben
van önkormányzatunkkal szemben
– nem adta még át tulajdonjogilag a
Madách, illetve a Dózsa György utcát
–, csak egyetlenegy utca jöhetett szóba,
jelesül a Béke utca. Sikeres pályázat
esetén az idén felújítjuk a Béke utca útburkolatát. A felújítás várható költsége
tervezői értékbecslés szerint hozzávetőleg ötvenmillió forint.
Főútjaink állapotáról Gőz Józseffel,
a Magyar Közút Monori Igazgatóság
vezetőjével tárgyaltam. Bejártuk vele
a városon átmenő főutakat, és már
akkor megállapítást nyert, hogy a tél
folyamán a Rákóczi utca útburkolata súlyosan károsodott. Kértem az
igazgató urat az útburkolat mielőbbi és
tartós helyreállítására, aki tájékoztatott,
hogy mihelyt az időjárás lehetővé teszi,
hideg aszfalttal járhatóvá teszik a főutat,
a végleges javítást pedig a Strabag Zrt.
fogja elvégezni a nyár folyamán.
A különböző közösségi platformokon fellelhető vélemények alapján
ismételten szembesültünk azzal az
anomáliával, hogy városunk egyes lakói
még mindig nincsenek tisztában a tulajdoni viszonyokkal és az ebből fakadó
kötelezettségekkel egyes fő- és mellék
útjainkkal kapcsolatban. Reményeim
szerint mire e sorok megjelennek,
természetesen az időjárási viszonyokat
is figyelembe véve, legalább a sürgős
javításon túl leszünk.

Gyógypedagógiai szűrés
és korai fejlesztés Isaszegen
Kihez fordulhatunk segítségért gyermekünk fejlődését illetően? Választ talál a
humánszolgáltató központ írásában
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Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Isaszeg városban március 5-től 22-ig – a hatályban lévő járvány
ügyi szabályok (kötelező védőmaszk használata,
másfél méter távolság tartása) fokozott figyelembevételével – minden negyvenéves vagy ennél idősebb
személynek ajánlott tüdőszűrést tartunk.
Szűrési napok: március 5., 8., 9., 10., 11., 12., 16.,
17., 18., 19., 22., mindennap 8-tól 18 óráig. Helyszín:
2117 Isaszeg, Hunyadi u. 17–19. (új egészségház).
Kérjük, személyi igazolványát, tajkártyáját, valamint
az előző évben kapott tüdőszűrő-igazolását hozza
magával.
A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján
a mellkasröntgen-vizsgálatot erre a célra igénylő
lakosoknak 1700 Ft térítési díjat kell fizetniük a szűrés helyszínén kapott, a törökbálinti kórház számára
szóló csekk postán történő befizetésével.
A vizsgálat eredményéről legkésőbb tizennégy
napon belül szakorvosi leletet adnak ki, amelyhez
szükséges az érintett nevére szóló, felbélyegzett válaszboríték leadása; a befizetést – a számlaigénylést a
borítékba helyezve – jelezni kell.
POLGÁRMESTERI HIVATAL

A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Kiadó: LA4 Média Kft.
Felelős szerkesztő: Hatvani Miklós. Szerkesztő: Hanák Cecília.
Tervezőszerkesztő: Komlós Andrea.

Köz- és közlekedésbiztonság.
Az elmúlt időszakban megbeszélést
folytattam Szigeti János alezredessel,
a Gödöllői Rendőrkapitányság újonnan
kinevezett vezetőjével. Áttekintettük
Isaszeg köz- és közlekedésbiztonsági
helyzetét. Tájékoztattam a kapitány
urat, hogy városunkban a kijelölt
lakó- és pihenőövezetek utcáin hama
rosan fekvőrendőrt helyeznek el a
városüzemeltetés munkatársai. Kapitány úr üdvözölte az ötletet, én pedig a
rá váró nagy feladatokra tekintettel sok
erőt és kitartást kívántam a magam és a
város lakóinak nevében.

Vagyongazdálkodás, az önkormányzat által támogatott fejlesztések.
Az elmúlt hónapban találkoztam
Kecser István úrral, a Magyar Pünkösdi Egyház egyik vezetőjével, és Pecze
Dániel projektmenedzserrel, akik tájékoztattak az uszoda és a sportcsarnok
építésének jelenlegi állásáról.
Február 10-én erdőbirtokossági
közgyűlést tartottunk, ahol áttekintettük az erdőbirtokosság anyagi helyzetét.
A közgyűlés fő témájaként Herkules
Zoltán elnök úr tájékoztatta a jelenlévő
ket a birtokosság által kezelt erdők
állapotáról. Ez azért érdekes a város
lakói számára, mivel ez a Szobor-hegy
mögötti, mintegy száz hektár kiránduló- és jóléti erdőt érinti.
Harmadik hullám. Ezúton is nagyon
kérek mindenkit, hogy a koronavírus-járvány berobbanó harmadik
hullámára tekintettel fokozottan tartsák
be az országos operatív törzs rendelkezéseit, ajánlásait.
Üdvözlettel:
HATVANI MIKLÓS

Közintézményeink bejárása.
A Damjanich János Általános Iskola
diákönkormányzatának képviselői,
Orosz Zsófia és Harmati Arlen voltak a
vendégeim, akik a találkozásunkat megelőző diákönkormányzati ülésen hozzám
megfogalmazott kéréseket közvetítették.

Szerkesztőség: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.
Telefon: 28/583-102 • E-mail: ujsag@isaszeg.hu • Web: Isaszeg.hu •
Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva.
Észrevételeiket, javaslataikat, írasaikat várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre.
Kérjük, hogy amennyiben írást szeretnének megjelentetni lapunkban, ezt előzetesen,
minden hónap 10-éig jelezzék részünkre. Szerkesztőségünk a lap terjedelmi korlátai miatt
fenntartja a jogot a cikkek tartalmi változtatás nélküli rövidítésére.
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Ezek között szerepelt többek között az
iskola udvarának rehabilitációja. Ezt követően februárban közös bejárást tartottunk Horváth István igazgató úr, Koháry
Orsolya igazgató asszony és Hortobágyi
Beatrix tanárnő jelenlétében.
A templom utcai ebédlőhöz tartozó
vizesblokkok teljes körű felújítása jelenleg is zajlik. Remélem, a felújított, tiszta
állapot fennmarad, és a diákok sokáig
tudják majd használni a vizesblokkokat.

ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
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Óvodai beiratkozás
Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Isaszegi Bóbita Óvodában és az Isaszegi Hétszínvirág Óvodában
a következők szerint határozza meg a beiratkozás időpontját:
április 19–20., hétfő és kedd, 8-tól 18 óráig. Helyszíne: Isaszegi
Bóbita Óvoda, 2117 Isaszeg, Vadász utca 2.; Isaszegi Hétszínvirág Óvoda, 2117 Isaszeg, Madách Imre utca 11.
A beiratkozáshoz szükséges iratok: a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány; a gyermek
születési anyakönyvi kivonata; a gyermek társadalombiztosítási
azonosító jelét igazoló hatósági igazolványa; a szülő személyi

azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa; a védőnői
igazolás, hogy a gyermek életvitelszerűen a bejelentett lakcímen lakik (védőnőktől kérhető a rendelési időpontjaikban);
amennyiben a gyermeknek bármilyen szakértői véleménye van
fejlettségéről, képességeiről, a határozat vagy igazolás.
A koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel összhangban a beiratkozáskor kérjük a szabályok betartását (távolságtartás, szájmaszk és kézfertőtlenítő
használata).
Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt!
ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Bölcsődei beiratkozás
Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Isaszegi
Aprók Falva Bölcsődébe való beiratkozás időpontját a következők szerint határozza meg: április 19–20., hétfő–kedd, 8–18 óra.
Helyszín: Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde, 2117 Isaszeg, Móricz
Zsigmond utca 14.
A koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel összhangban a gyermekek és a családok egészségének
védelme érdekében a beiratkozás a higiéniai szabályok maximális
betartásával lehetséges (távolságtartás, szájmaszk, kézfertőtlenítő,
használata).
A beiratkozáshoz szükséges iratok: a gyermek nevére kiállított
személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (lakcímkártya,
tajkártya), továbbá a szülő lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata, munkáltatói igazolása vagy munkáltatói szándéknyilatkozata.
ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4

Beiratkozás az Álom-Vár
Bölcsődébe
AZ MPE–OCM Álom-Vár Bölcsőde tisztelettel értesíti
az isaszegi családokat, hogy a 2021/2022-es gondozási
évre a beiratkozás időpontja: 2021 április 13–14., 8–17
óra; helyszíne: Isaszegi Álom-Vár Bölcsőde, Isaszeg,
Kertész utca 7.
A beiratkozással, a bölcsődei ellátással kapcsolatban
felmerülő kérdéseikre az intézményvezetőtől, Bulyákiné Virág Judittól a 70/620-6586-as telefonszámon
vagy az igazgato@alomvar.hu e-mail-címen kaphatnak
választ, tájékoztatást. Bölcsődénkről részletesebben a
honlapunkon (Alomvar.hu) tájékozódhatnak, illetve a
Facebook-oldalunkon (Bölcsőde Álom-Vár) olvashatnak.
B.-NÉ V. J.

ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

Intézményvezetői
álláspályázat
Az Isaszegi Bóbita Óvoda intézményvezetőjének, Szabóné
Kiss Mártának 2021. augusztus 15-én lejár a határozott időre
szóló megbízatása. A hatályos jogszabályok szerint közalkalmazotti jogviszony pályázat útján létesíthető, valamint csak
olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt
vett, és a pályázati feltételeknek megfelelt. A pályázat pozitív
elbírálását követően a helyi önkormányzat képviselő-testülete
kinevezi az intézmény vezetőjét.
Veszélyhelyzet idején a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény
rendelkezései tekinthetők irányadónak. E törvény szerint
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét – a törvényben megfogalmazott
korlátokra figyelemmel – a polgármester gyakorolja.
Hatvani Miklós polgármester e törvényben előírtaknál
fogva elfogadta és kihirdeti az álláspályázati felhívást a következő tartalommal:
A pályázatot meghirdető szerv: Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.
A meghirdetett munkahely címe: Isaszegi Bóbita Óvoda,
2117 Isaszeg, Vadász u. 2. A betöltendő munkakör: óvodavezető. A megbízás időtartama: a magasabb vezetői megbízástól
számított öt év. Képesítési és egyéb feltételek: felsőfokú iskolai
végzettség és szakképzettség; pedagógus-szakvizsga; legalább öt
év szakmai gyakorlat; magyar állampolgárság; a 18. év betöltése;
büntetlen előélet. Juttatások: Kjt. szerinti illetmény és pótlék.
A pályázathoz csatolni kell: a legfontosabb személyi
adatokat, szakmai önéletrajzot; az iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát; az intézmény vezetésére vonatkozó
programot, helyzetelemzésre épülő szakmai elképzelést;
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; a nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat
elbírálásában közreműködők betekintsenek a pályázatba, nyílt
vagy zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület.
Pályázati cím: Isaszeg város polgármestere, 2117 Isaszeg,
Rákóczi u. 45. A borítékra rá kell írni: „Isaszegi Bóbita Óvoda
– Óvodavezetői pályázat”. A pályázatokat ajánlott küldeményként két példányban kérjük
A pályázat benyújtásának határideje a KSZK honlapján
való megjelenéstől számított harminc nap: 2021. március 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 20. Képviselő-testületi ülés, fennálló veszélyhelyzet esetén polgármesteri
döntés. Az állás betöltésének időpontja: 2021. augusztus 16.
A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást lehet kérni Pisiák
Zsuzsanna igazgatási osztályvezetőtől (polgármesteri hivatal,
2117 Rákóczi u. 14.; tel.: 28/583-111; noska.zsuzsa@isaszeg.hu).
Az itt megjelent pályázati felhívás a fenntartó honlapján
(Isaszeg.asp.lgov.hu), a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán is (Kszk.
gov.hu) megtalálható.
POLGÁRMESTERI HIVATAL
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Iskolaőr-toborzás
Tisztelt Jelentkező! Köszönettel vesszük érdeklődését az induló iskolaőri programra.
Pályázati feltételek: cselekvőképes magyar állampolgár
• legalább középfokú végzettség • orvosi, pszichológiai,
fizikai alkalmasság (állóképesség) • megfelel a jogszabályban
megadott feltételeknek (Hszt. 2015. évi XLII. tv.) •
tanfolyamot követő sikeres vizsga (intézkedések és kényszerítő
eszközök alkalmazásáról elméletben és gyakorlatban) •
szabálysértési eljárási törvény és a Btk. rendelkezéseinek
ismerete • a felvételre jelöltek három hétig tartó képzésen,
majd vizsgán vesznek részt • bejelentett teljes munkaidős
munkaviszony, munkabér, cafeteriajuttatás.
Előnyt jelent: rendvédelmi, rendészeti tapasztalat • helyi
közösségek ismerete, kötődés, kapcsolatrendszer • pedagógiai
ismeretek, képesítés, tapasztalat.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük önéletrajzát, telefonos elérhetőségét megküldeni elektronikus úton,
vagy személyesen benyújtani szíveskedjen a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság Gödöllői Rendőrkapitányságra (2100
Gödöllő, Petőfi út 6–10.).
HIVATAL/SZEMÉLYÜGY
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Gyógypedagógiai szűrés és korai fejlesztés Isaszegen
Tavaly október 1-jétől lehetőség nyílt a gyermekek fejlesztésére, amelynek helyét az Isaszegi Humánszolgáltató Központ
biztosítja (2117 Isaszeg, Móricz Zsigmond utca 16.; tel.:
28/494-042; 28/362-531; e-mail: csaladsegito@isaszeg.hu).
Központunkban a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Gödöllői Tagintézményének, illetve a veresegyházi telephely
Korai Fejlesztő Munkacsoportjának jól felkészült, sokoldalúan
képzett szakemberei biztosítanak fejlesztést a helyi gyermekeknek térítésmentesen. Isaszegen kétféle szolgáltatás vehető
igénybe: gyógypedagógiai szűrés, valamint korai fejlesztés.
A szolgáltatás igénybevételéhez a megfelelő tagintézménynél
kell bejelentkezni!
NEVELÉSI TANÁCSADÁS KERETÉBEN
(Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gödöllői Tagintézmény, 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A; tel.: 30/494-4221;
e-mail: pmpszgodollo@gmail.com)
Kiknek javasolt a gyógypedagógiai ellátás? A gyermekek
fejlesztésére előzetes bejelentkezés és/vagy vizsgálati javaslat
után kerül sor. A fejlesztést végző szakember szakvizsgázott
gyógypedagógus (pszichopedagógia, szomatopedagógia
szakirányon), szülő-csecsemő/kisgyermek konzulens és
mozgásterapeuta. Az ellátás 0–6 éves gyermekek esetén
igényelhető. Így azokban az esetekben tudunk támogatást adni
a gyermekek fejlődéséhez, amikor a nagy- és finommozgás,
figyelem, észlelés vagy viselkedés az atipikus (nem tipikus,
ritkán előforduló, nem jellemző) fejlődés jegyeit mutatja,
valamint három év alatti gyermekek alvási és evési nehézségei
esetén.
Hogyan vehető igénybe a szolgáltatás? Önkéntes alapon,
a lakóhely szerinti pedagógiai szakszolgálaton keresztül
(gödöllői tagintézmény, lásd fent) a szülő telefonon vagy
e-mailben jelzi a kérését, vagy a gyermekorvosi, illetve
védőnői javaslat, bölcsődei, illetve óvodai jelzések, javaslatok
alapján.
Új tevékenység. Tavasztól a pedagógiai szakszolgálat új
tevékenységet, szűrővizsgálatot ajánl az isaszegi családoknak.
A védőnői szolgálattal és a humánszolgáltatóval való
együttműködés keretében konzultációs lehetőséget
biztosítunk azoknak a szülőknek, akiknek két év alatti
gyermekük van. A szűrés önkéntes, abban az esetben
jelentkezzenek, ha a mozgásfejlődésben eltérést látnak.
Korai jelek. Szeretnénk felhívni a szülők figyelmét azokra a
korai jelekre, amelyek a mozgásban eltérést mutatnak, mert
ezek önmagukban vagy egyéb tényezőkkel összefüggésben
későbbi nehézségekre utalhatnak. Ha a csecsemő nem szeret
hason lenni, nem tudja megtartani a fejét, nem bír ülni, nem
kúszik-mászik, vagy nagyon nehezen áll, ha a tipegő nagyon
bizonytalan, sokszor esik, akkor fontos, hogy ezt megnézzük,
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és még idejekorán közbeavatkozzunk. Az elég korán felismert
problémák és azok korai korrekciói későbbi komplexebb
zavarokat előzhetnek meg.
Általános tudnivalók. A szűrés havi egy alkalmat jelent,
előzetes bejelentkezéssel Isaszegen és időpont-egyeztetéssel.
Ha a szűrés alkalmával olyasmit tapasztalunk, ami komolyabb
állapotvizsgálatot igényel, akkor ezt a szülőknek jelezzük.
Ahogy a neve is mutatja, ez nem vizsgálat, nem részletes
állapotfelmérés, hanem egy tájékoztató jellegű, szakmai
szempontú rövid megfigyelés. A későbbi teendőket egyénileg
lehet megbeszélni.
(Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gödöllői Tagintézmény gyógypedagógusa)
KORAI FEJLESZTÉS
(Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gödöllői Tagintézmény,
veresegyházi telephely, 2112 Veresegyház, Kálvin u. 6.; telefon:
30/494-7430; 30/494-7640; e-mail: veres.korai@gmail.com)
Korai fejlesztésre azoknak a gyerekeknek van szükségük,
akiknek a fejlődése eltér a vele azonos korú gyerekekétől.
A szakemberek tervszerűen összeállított fejlesztő programot
készítenek, amelyben megtervezik a családnak nyújtandó
segítséget is. Lehetőség van a gyermek és a család állapotától
függően tanácsadásra (havonta egy-egy alkalom) és terápiás
ellátásra (heti rendszerességgel, akár hetente több alkalom) is.
Hogyan lehet a fejlesztésben részesülni?
– A lakóhely szerinti pedagógiai szakszolgálaton keresztül
(veresegyházi telephely).
– A szülő telefonon, e-mailben jelzi a kérését (kötelező).
– Gyermekorvos, szakorvos, védőnő, bölcsődei kisgyermeknevelő ajánlása alapján (nem kötelező).
– Csak azok a 0–3 év közötti gyerekek részesülhetnek
korai fejlesztésben, akik otthon vannak a szüleikkel, vagy
bölcsődébe járnak. Óvodába járó gyermeket a korai fejlesztő nem láthat el. Hároméves koron túl akkor maradhat
egy gyermek korai fejlesztésben, ha nem találnak számára
megfelelő intézményt.

piás ellátásra való jogosultságot 18 hónap alatti gyerekeknél a veresegyházi telephely szakemberei állapítják meg.
A 18 hónapnál idősebb gyermekek esetében is Veresegyházon
indul a vizsgálat, de a jogosultságot a megyei szakértői bizottság állapítja meg és írja le. Mivel a korai fejlesztő szakmai
teamből egy konduktor jár ki Isaszegre, ezért Isaszegen csak
azokat a gyerekeket tudja a kollégánk ellátni, akik az imént
leírt módon bejelentkeztek, gyermekük állapota alapján jogosultak a korai fejlesztés igénybevételére, és a vizsgálat eredménye alapján konduktív terápiát vagy tanácsadást javasolunk.
Más típusú terápiák esetén az ellátás helye a Veresegyházi
Pedagógiai Szakszolgálat. Az ellátás (szűrés, vizsgálat, tanácsadás, terápia) minden esetben ingyenes.
Mikor van szükség korai fejlesztésre?
Ha gyermeke egy vagy több fejlődési területen elmarad az
életkorában elvárható szinttől:
– értelmi fejlődés elmaradása;
– mozgásfejlődés meglassúbbodása, elmaradása;
– lassabb pszichomotoros tempó;
– hallás- vagy látásprobléma;
– megkésett beszédfejlődés;
– viselkedészavar;
– szociális készségek eltérései, kapcsolati problémák;
– étkezéssel, alvással kapcsolatos gondok.
Mi korai intervenciót, vagyis beavatkozást szeretnénk biztosítani. A beavatkozás a mi gondolkodásunkban több mint
„csak” a gyermek fejlesztése. Nagyon fontos résznek gondoljuk a család, a szűkebb és a tágabb környezet támogatását is.
Gondolkodásunkat ezért jellemzi a komplexitás, amelyben
nagyon sok szakember vesz részt: gyermekorvos, gyógypedagógus, mozgásterapeuta, konduktor, pszichológus, gyógytornász, logopédus szülő-csecsemő konzulens.
(Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gödöllői Tagintézmény, veresegyházi telephely, Korai Fejlesztő Munkacsoport)

Köszönet minden segítségért!
A 2020-as évben kapott adományokért köszönetet mondunk segítőinknek:
Élelmiszerbank és a Tesco – összesen 12 841 kg élelmiszerterméket adott
át 9 086 299 Ft értékben, amely 90 863 Ft/fő értékű támogatást jelentett,
plusz bútorok, ruhaneműk, higiéniás termékek • Sósperec pékség – 2020
májusától napi 15 kg péksütemény-, pékáruadomány • Pék és Segédei Kft.
– 2020 júniusától napi 10 kg péksütemény-, pékáruadomány • Névtelen
adományozók támogatása – karton tej, élelmiszercsomagok, zöldség-gyümölcs adományok, mikuláscsomagok stb.
AZ ISASZEGI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ
KÖZPONT MUNKATÁRSAI

Sebességcsökkentő küszöbök
kihelyezése
A képviselő-testület az októberi soros ülésén döntött sebességcsökkentő
küszöbök kihelyezéséről a következő utcákban: Rózsa utca (önkormányzat
tulajdonában lévő szakasz), 1 db; Nagy Sándor utca, 1 db; Thököly utca,
2 db; Nap utca, 1 db; Táncsics Mihály utca, 1 db; Alkotmány utca, 1 db;
Mátyás király utca, 2 db; Damjanich utca, 1 db; Templom utca, 1 db.
Februárban, ahogy az időjárás engedte, az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet munkatársai megkezdték a telepítő munkálatokat, a küszöbök, valamint
az azokra figyelmeztető útjelző táblák kihelyezését.
Isaszeg város hivatalos webes fórumain folyamatosan tájékoztatjuk önöket
a további sebességcsökkentő küszöbök kihelyezéséről. Kérjük önöket, fokozottan figyeljenek ezeken az útszakaszokon. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
SZERKESZTŐSÉG

Hogyan zajlik a bekerülés?
1. A szülő bejelentkezése alapján a veresegyházi korai fejlesztő team szakemberei felveszik a kapcsolatot a családdal.
2. Komplex vizsgálatra hívják a családot, amely két részből
áll: orvosi szűrésből és gyógypedagógiai vizsgálatból (helyszín a Veresegyházi Pedagógiai Szakszolgálat).
3. A vizsgálat eredményei alapján kollégáink tájékoztatják a
szülőket, szükséges e gyermekük számára ellátás. Amen�nyiben szükséges, azt is elmondják, milyen terápiát tudnak
gyermeküknek biztosítani, milyen időintervallumban.
4. Az ellátás kétféle módon valósulhat meg: tanácsadás (havi
egy alkalom); terápiás ellátás (heti rendszeresség). A terá-
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MIÉRT IS JÓ, HOGY ISASZEGEN VAN A FEJLESZTÉS?
Központunk nem csak a fejlesztések helyét tudja biztosítani.
Míg a gyermekek megkapják az adott fejlesztéseket, addig a
család- és gyermekjóléti szolgálat dolgozói, a családsegítők a
következő lehetőségeket tudják felajánlani, illetve az esetlegesen megjelenő problémákban is tudnak segítséget nyújtani a
családok számára:
– pszichológusokkal, orvosokkal stb. kapcsolatfelvétel;
– mediáció;
– tanácsadás;
– ügyintézés/támogatások igénylése, nyomtatványok kitöltése, kapcsolattartás;
– időpontkérés vizsgálatokhoz;
– információközvetítés;
– tájékoztatás szociális ellátásokról;
– konfliktuskezelés;
– mentális segítségnyújtás.
A megismert isaszegi családokat nap mint nap látva a magunkénak is érezzük a problémáikat, és szeretnénk segítségnyújtásunkkal megkönnyíteni számukra a megoldásokat.
AZ ISASZEGI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ
KÖZPONT MUNKATÁRSAI
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Könyvtári kurír
Egyelőre még nem tudjuk, hogy mikor nyithatjuk meg ajtónkat az olvasók előtt, de nagyon örülünk, hogy továbbra is
sokan igénybe veszik a könyvtár korlátozott szolgáltatásait.
Az elmúlt hónapok a statisztikai adatszolgáltatással és
beszámolók írásával teltek, ami segített képet alkotni arról,
hogyan változott a könyvtár használata a vírushelyzet miatt.
Sajnos az olvasók kirekesztése a fizikai terekből a kölcsönzések
számát is nagyban csökkentette. A visszajelzésekből tudjuk,
hogy sokaknak gondot okoz a katalógusból való választás.
Hiányzik a fizikai kapcsolat az olvasó és a könyv között. Legtöbbünk első benyomása a borító, ha az megtetszik, szívesen
belelapozunk a könyvbe, elolvassuk a fülszöveget, összefoglalót. Sokaknak segítség a válogatásban, hogy a könyvtárban hol
helyezzük el a könyveket (újdonságok, történelmi regények,
krimi-kaland, szerelem, szakkönyvek), de sokan szívesen
veszik ajánlásainkat is.
Mivel katalógusunk csak a szükséges adatokat tartalmazza, nehéz a válogatás. Szeretnék ehhez is egy kis segítséget
nyújtani. Az interneten találhatunk olyan oldalakat, amelyeket
könyvkereskedések, kiadók vagy a könyvek szerelmesei üzemeltetnek. Mi a Bookline.hu oldalról vásárolunk, itt olvasóink
is megtalálják a könyvek borítóját, rövid ismertetését. Több
szempont szerint rendszerezik a könyveket (kiemelt ajánlatok,
sikerlista, újdonságok), de lehetőség van szerzőre vagy címre
is keresni. Ha itt kinéznek egy könyvet, akkor a mi katalógusunkban (Jokai-bibl.hu/katalogus) is ellenőrizni tudják, hogy
megtalálható-e a könyvtárban.
Másik praktikus oldal, amelyet mi is előszeretettel használunk, a Moly.hu. Itt már nemcsak a rövid összefoglaló olvasható egy-egy könyvről, hanem sok-sok értékelés, vélemény,
ami szintén nagy segítség a válogatásban. Valamint könnyen
meg tudjuk nézni a könyvsorozatokat, mi hogyan tartozik
össze. Egy szerző nevét vagy könyv címét (címrészletét) a
keresőbe beírva megkapjuk a találati listát, ebből kiválaszthatjuk a minket érdeklő könyvet. Lefelé görgetve rövid tartalmat
és értékeléseket olvashatunk. Vigyázat! Az oldal használata
függőséget okoz!
Azon olvasóinknak, akiknek gondot okoz a számítógép
és az internet használata, továbbra is szívesen állunk rendelkezésre a 28/582-045-ös telefonszámon, segítünk könyveket
választani, ajánlunk érdeklődési körének megfelelőt. Valamint
a nehezebben kimozdulóknak házhoz is visszük a kiválasztott
könyveket.
Továbbra is biztatjuk önöket, hogy használják ki az olvasás
okozta örömöket, hiszen a bezártság alatt ez egy kis utazást
kínál időben és térben egyaránt. Még olyan helyekre is eljuthatunk a könyvek által, ahová biztosan nem tudnánk elutazni.
A fantáziánk zseniális rendező és operatőr, a legjobb filmet
magunknak alkotjuk, amihez a regények a legizgalmasabb
forgatókönyvek.
Amint újra látogatható lesz a könyvtár, szeretnénk vis�szatérni a rendezvényeinkhez is. Tavaszra is vannak már
felkéréseink és ötleteink. A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör
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emlékérem átadását tervezi áprilisban, valamint a Facebookon
működő Isaszegi kertbarátok csoport is szeretne előadás-sorozatot szervezni a természetbarát kertészkedés témakörében,
amelyhez könyvtárunk adná a helyszínt. A részletekről Facebook-oldalunkon és honlapunkon tesszük közzé a legfrissebb
információkat, de az újság hasábjain is igyekszünk tájékoztatni önöket időben.
ÁGOSTON KATA

A közel harminc évet átölelő történetből megismerhetjük
egy amerikai kisváros lakóinak életét a főszereplőkkel történő
eseményeken keresztül. Szerethető, fordulatokban bővelkedő,
izgalmas történet részesei lehetünk a regény olvasása közben.
Az írónő további művei is megtalálhatók könyvtárunkban.
A Szitakötő a második világháborúban Párizsban játszódó

végzetes kémtörténet, amelyben a túlélők utóélete is megelevenedik. A Somerset és a Rózsák vérbeli izgalmas családregényfolyam. Előbbiben három texasi család életét követhetjük
nyomon 1835-től hatvanöt éven keresztül, sorsukat egy családi átok köti össze; utóbbi pedig ennek folytatása 1916-tól.
M. I. MÓNIKA

Újabb technikai fejlesztések a Falumúzeumban

KÖNYVAJÁNLÓ
A Durrell család története
Azt hiszem, sokunk nagy
kedvencei Gerald Durrell
könyvei és a Családom
és egyéb állatfajták című
könyvből készült film és
filmsorozat is. A maguk bájával, humorával, életvidámságával mosolyt csal minden
olvasó arcára, néha hangos
nevetésre késztet.
Ha tudni szeretnénk,
hogy mi a valóság a Durrell
család életében, mi bújik
meg a Korfu-trilógia sorai
között, akkor olvassuk el Michael Haag könyvét, amely sok
fotóval, családi dokumentummal színesíti a képet, amelyet a
könyveiben lefestett Gerry és Margó (Gerald Durrell és nővére, Margaret Durrell).
Lehet, hogy nem volt minden annyira mókás? Tragédiák
és nehézségek késztették erre a mozgalmas életre a családot, de a humorukat és az összetartozást sosem veszítették
el. Ahogy Margaret is írja „Sosem tudom, mi a tény, és mi a
fikció a családomban.”
Á. K.
Ördögszekerek
Három árva gyermek, Cathy,
John és Tray áll Leila Meacham
Ördögszekerek című regényének központjában. Elmeséli,
hogyan válnak felnőtté, milyen
hatása van az árvaságuknak
az életük alakulására, hogyan
tudják megvalósítani az álmai
kat, vágyaikat. A közös sors
összekovácsolja a gyerekeket,
és ez a barátság átsegíti őket
a gyermekkor nehézségein.
De a felnőtté válás során sok
minden megváltozik bennük,
körülöttük, ami egyre nehezebbé teszi számukra a vágyott
céljaik elérését.

ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

A Covid19-vírusjárvány által elrendelt
zárvatartás miatt ugyan látogatók nem
kereshetik fel a múzeum kiállításait, de
folyamatosan azon dolgozunk, hogy új
látványelemekkel emeljük kiállításunk
színvonalát.
Örömmel tájékoztatjuk a kedves
lakosságot, hogy az év elején az állandó
kiállításban sor került az elmúlt év decemberében vásárolt új technikai eszközök felszerelésére. A karantén ideje alatt
is igyekszünk – szerény anyagi lehetőségek közepette – fejlesztéseket elérni. Az
állandó kiállításban január hónapban
új multimédiás eszközök telepítése
valósult meg. A beszerzést az EMMI
által meghirdetett érdekeltségnövelő
pályázaton nyert támogatás tette lehetővé. Ebből vásároltunk két GABA 24"
LED tévé + monitort, amelyek közül
az egyiket az ókori tárló fölé, a másikat
az isaszegi konyha enteriőr előtti falra
szereltünk fel. Továbbá az irodában a
mindennapi munkát segítendő, egy új,
nagy teljesítményű asztali számítógép
telepítésére is sor került, amely hos�szú távon fogja segíteni a digitalizálási,
kiadványszerkesztési és irodai dokumentációs munkáinkat.
Az ókori tárlóban lévő régészeti leleteket már korábban sikerült
restauráltatni, felújíttatni, Molnár
Róbert régész és Hostyinszki Attila
restaurátor (Tragor Ignác Múzeum,
Vác) közreműködésével. Az új videóinstalláció segítségével a tárlóban lévő
leletek régészeti feltárását igyekszünk
majd bemutatni, a Hidvégiék telkén az
ásatásról 1971-ben készült, körülbelül
hétperces színes amatőr filmet vetítjük le. Készítője Tihanyi László volt.
Később szeretnénk egy rövidfilmet is
készíttetni az Isaszegen is élt szarmaták
életéről, étkezési szokásaikról, ruháza-
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tukról. Ebben a munkában dr. Kulcsár
Valéria kandidátus, régész szakértelmét kérjük majd, aki több alkalommal
is tartott nagyszerű előadást Isaszegen
a szarmatákról.
Május hónapban a nagyközönség
számára egy filmbemutatót tervezünk,
ahová szeretnénk meghívni az 1971-es
ásatás vezetőjét, Hellenbrant Magdolna régészt is, aki bizonyára számos
érdekességet tud majd elmondani a fél
évszázaddal ezelőtti ásatási munkákról.
A másik multimédiás eszközön a szívet-lelket gyönyörködtető isaszegi népi
hímzéseinkről, életképekről szeretnénk
fotókat levetíteni.
Szintén február hónapban az
anyaintézménytől, a művelődési háztól
kaptunk használatra egy új Canon
9000F Mark II síkágyas fotószkennert,
amelyet már az új számítógépünkre
telepítettünk, és a fotók, negatívok nagy
felbontású digitalizálási munkáit teszi
majd lehetővé. Még ebben a hónapban
a múzeum elavult riasztórendszerének

teljes körű korszerűsítése is lezajlott, a
Lopakodó Biztonsági Szolgálat (LBSZ)
kivitelezésében. A távfelügyeleti szolgáltatást is az LBSZ biztosítja.
Bízunk benne, hogy városunk polgárai és a településünkre érkező turisták
is egyaránt nagy örömmel fogadják
majd az új multimédiás eszközök alkalmazását az állandó kiállításban. Már
nagyon várjuk látogatóinkat, a kirándulókat, turistákat, a karantén feloldását,
de tudjuk, hogy mindennél fontosabb
az egészség. Vigyázzunk magunkra,
vigyázzunk egymásra, hogy mielőbb
találkozhassunk! Köszönjük a sok
biztatást, amelyet kapunk, jóleső érzés
ez számunkra.
A Falumúzeum 2020. évi munkájáról szóló beszámoló, valamint aktuális
információk a múzeum honlapján
(Muzeum.isaszeg.hu/eves-muzeumi-beszamolok), valamint Facebook-oldalán
(Facebook.com/Isaszegi Falumúzeum)
olvashatók.
SZMOLICZA JÓZSEF
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Budapesten lakom, de Isaszegen élek
Pongrácz Gabriellával, a művelődési ház vezetőjével beszélgettünk
A világjárvány kellős közepén vette át a művelődési ház irányítását, a saját komfortzónájából kilépve igyekszik munkatársaival az online térben közvetíteni a kultúrát Isaszegen. A városvezetésnek hála, nem kellett senkit elbocsátania az intézményből
ebben a mindenki számára nehéz helyzetben. Pongrácz Gabriella nem Isaszegen lakik, de a várost is otthonának tekinti.
– Szokatlan helyzetben, a pandémia időszakában vette át az
intézmény irányítását szeptemberben. Hogyan alkalmazkodott ehhez az időszakhoz a művelődési ház?
– Valóban szokatlan szituációban vettem át az irányítását. A mi szakmánkban, a közművelődés terén nagy kihívást
jelent, ha gátolva vagyunk a személyes kontaktusokban.
A művelődési ház ad helyet a klubok, körök foglalkozásainak, színtere különböző rendezvényeknek, a kultúraközvetítés intézménye. Itt találkoznak egymással a hagyományőrző
és művelődő közösségek tagjai. Befogadjuk az oktatási
intézmények és a civilszervezetek rendezvényeit, különböző szolgáltatásokat nyújtunk a lakosságnak. A pandémia
bezárásra kényszerített bennünket, így tevékenységünket
más alapokra kellett helyeznünk. A tavaly tavaszi időszakot arra használtuk fel, hogy a napi feszített munkatempó
mellett mindig halasztódó munkáinkat pótoltuk. Többek
között a mindenre kiterjedő nagytakarítást, a karbantartási
munkálatokat, fejlesztéseket, a dokumentumok rendszere-
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zését. Szeptemberben, amikor átvettem a ház irányítását,
még a megszokott módon dolgozhattunk, egészen november
közepéig. A járványügyi szabályoknak megfelelően megrendeztük a szabadtéri Zenél az utca egész napos programot.
Az őszi bezárás már nem ért váratlanul. Ekkor kiléptünk a
komfortzónánkból, tevékenységünket áthelyeztük az online
térbe. Kettős érzéssel fogtunk hozzá, hiszen egyrészt ösztönzőleg hatott az új feladat, ugyanakkor félelmekkel teli volt,
hogy sikerül-e a digitális térben is megfelelnünk az elvárt
kötelezettségeinknek. Ez a helyzet nemcsak a napi rutinban
változtatta meg a munkánkat, de a gondolkodásunk átformálására is késztetett. Belekóstoltunk a filmezés világába
is. Arra jutottunk, hogy ebben a mindenki számára feszült,
nyomasztó időszakban a hangsúlyt a közösségépítésre kell
helyeznünk. Büszkén mondhatom, hogy az eddigi kezdeményezéseink igen sikeresek voltak. Például az adventi ablakdekorációs felhívásunkra több mint hetven család mozdult
meg.
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– Minden dolgozót sikerült megtartani?
– A városvezetés fontosnak tartja a művelődési ház
működését, támogat bennünket, így nem kellett megválnunk
egyetlen munkatárstól sem. Örülök ennek, mert a mi kis
csapatunk évek óta együtt dolgozik, jól összeszokott társaság,
már félszavakból is értjük egymást. Heten látjuk el a művelődési ház és a múzeum teendőit, minden munkatársam kiváló
ember és szakember, megtisztelő velük dolgozni.
– Nem tősgyökeres isaszegi. Hogyan vezetett ide az útja?
– Oktatói munkám során jutottam el Isaszegre, ahol közel
harminc roma származású beiskolázottat tanítottam alapkompetenciai, munkaerőpiaci, kommunikációs ismeretekre.
A program lezárulta után, 2016 januárjában kerültem ide művelődésszervezőnek. Az elmúlt öt évben megismertem a helyi
sajátosságokat, a város hagyományait, szokásait, történelmét,
közintézményeit, civilszervezeteit, és ma már második otthonomnak tekintem a várost. Ha megkérdezik tőlem, hol élek,
azt szoktam válaszolni: Budapesten lakom, de Isaszegen élek.
Érzelmileg és elkötelezettségben már Isaszeghez tartozom.
A város gyönyörű természeti környezetben helyezkedik el,
dombjaival, erdőivel és tavaival egy kis paradicsom. Néhány
perces sétával a természetben találja magát az ember. Szeretem azt is, ahogy a város megőrizte csendes, családi házas,
kisvárosi mivoltát, lakóinak hagyományszeretetét, a történelmi múltra büszke, lokálpatrióta szemléletüket. Az elmúlt évek
során sikerült baráti kapcsolatokat is kialakítanom, így már
tényleg itthon érzem magam.
– Nyitott a város a kultúrára?
– Teljes mértékben. Egy város élhetőségének kardinális
meghatározója az, hogy lakóinak milyen közösségi, művelődési és szabadidős tevékenységekre van lehetősége. Év
elején közzétettünk az újságban és az online felületeinken
egy igényfelmérő kérdőívet, mert kíváncsiak voltunk, miben
kell erősödnünk, milyen területet szükséges fejlesztenünk.
Nagy az igény az ismeretterjesztő előadásokra, a zenés, táncos
rendezvényekre, különböző képességfejlesztő foglalkozásokra, beszélgetős klubokra és színházi előadásokra. A hagyományőrző rendezvényeket továbbra is fontosnak tartjuk,
mert a hagyományok ápolása szervesen kapcsolódik egy
város kultúrájához, erősíti az itt élők identitástudatát. A város
kulturális életének színesítésére szoros együttműködésben
állunk a közoktatási intézményekkel és a városban működő
civilszervezetekkel. Nagyra tartom a munkájukat, nélkülük
szegényebb lenne Isaszeg.
– Lehet bármit is tervezni az idei évre?
– Nagyon nehéz úgy készülni, tervezni a 2021-es évet,
hogy bizonytalan, mikor térhetünk vissza a régi, megszokott
életünkbe. A művelődési ház működése a személyes kontaktusokra épül. A kultúraközvetítés ugyan megoldható online
módon, de lássuk be, pont azt a varázsát veszíti el, amit a
személyes kontaktusok által nyújtani tud. Mindezek ellenére
azt gondoljuk, tervezni csak úgy lehet, hogy bízunk a mielőbbi nyitásban, és hogy megkezdhetjük működésünket a
lakosság szolgálatában. Március–áprilisig szinte biztos, hogy
csak az online térben tudunk működni, májustól tervezzük
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programjainkat. Új foglalkozások, klubok elindításán fáradozunk. Célunk továbbá, hogy megtaláljuk a módját a kamaszok
és a fiatal felnőttek elérésének, vonzó programokkal próbáljuk
„becsalogatni” őket a házba, mert jelenleg ez a korosztály az,
amelyik a legkevésbé fordul meg nálunk. Az év első negyedévében elindítottuk a Tehetségkutató Expedíció programunkat,
amelynek célja az Isaszegen élő lakosok közt megtalálni a
tehetséges, magukat valamiben megmutatni kívánó gyerekeket és felnőtteket. Szeretnénk számukra lehetőséget biztosítani
a bemutatkozásra, majd a tehetségük kibontakoztatására.
Tavaly ősszel indítottuk el a gyermekeknek szóló, havi rendszerességgel megtartott hétvégi matinéműsorokat. Ezeket idén
továbbra is megrendezzük. Amint a helyzet engedi, folytatni
kívánjuk az Isaszeg Táncház sikeres sorozatát, továbbra is havi
egy alkalommal, élő zenei kísérettel. Az idén kiemelt rendezvényünk lesz az Isaszegi Értéktár Bizottság által szerkesztett,
a kultúrház hetven évét összefoglaló kiadvány bemutatója és
kiállításmegnyitója, valamint a harmincéves Gaudium Carminis kamarakórus ősszel elmaradt gálaműsora. Szolgáltatásaink
sorát bővíteni szeretnénk azzal, hogy létrehozzuk Isaszeg
Információs Pontját. A városban élők mindennapi problémái
hoz, gondjaihoz, valamint a társadalmi életben való eligazodásához szükséges segítséget adó helyszín leszünk. A ház
elhelyezkedése ideális, a nyitvatartásunk is kedvező e célra.
Az információs pont látja majd el a turisztikai információs
iroda szerepét is. Azt kérem mindenkitől, kísérjék figyelemmel honlapunkat és Facebook-oldalunkat, ahol naprakészen
értesülhetnek programjainkról. Ebben a lapban is olvasható a
programajánlónk, és ősszel a művelődési ház elé felállítottunk
egy hirdetési vitrint, ott is láthatók lesznek plakátjaink.
H. A.
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Legyél te is hős!
Újraélesztési tréning
Az Isaszegi Damjanich János
Általános Iskola felső tagozatán
újraélesztési oktatást tartottunk – Bagó Beatrix, Hajduné
Bilász Ildikó és Kisrétiné Csabai
Magdolna; segítő: Mida Zsófia
– diákjainknak. Mi, a tanárok az
ősz folyamán egynapos képzésen
vettünk részt, valamint e-learning formában tanultuk meg
a szükséges ismereteket, majd
levizsgáztunk.
Akárcsak a gyerekeknek, úgy
nekünk is nagy élmény volt ez a
„gyorsított tanfolyam”. Sok, életre
szóló tapasztalattal gazdagodtunk,
amelyeket remélhetőleg nem
kell majd alkalmaznunk! Ám ha
mégis…
A gyerekek az elméleti felkészülés után szituációs gyakorlatokon keresztül „megélhettek”
egy-egy baleset okozta pánikhelyzetet. Megtanulták kezelni ezeket
a szituációkat, úrrá tudtak lenni
a kezdeti stresszen, és a tanult
lépéseket alkalmazva ügyesen
ellátták a sérültet, és végezték az
újraélesztést.
Megtapasztalni, hogy milyen
erővel kell egy emberen mellkaskompressziót végezni – ez volt az
egyik legsarkalatosabb pontja az
óráknak, hiszen a gyengén végzett
kompresszióval nem tudunk életet
menteni. Mivel megismerhettük
az erő nagyságát, amelyet szükség
esetén alkalmaznunk kell, nagyobb eséllyel végezhetünk majd
sikeres újraélesztést a gyakorlatban, mert higgyék el, nem is olyan
könnyű!
A gyerekek nagyon ügyesek,
aktívak, érdeklődők voltak, mindemellett kellő komolysággal végezték a feladatokat. A legfontosabb,
amit ezen az alkalmon megtanultunk, az a gyerekek megfogalmazásában a következő: „Próbáld
meg, és adj esélyt a túlélésre!”
KISRÉTINÉ CSABAI MAGDOLNA
TANÁR
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Síeltek a damisok
Iskolánk csaknem ötven tanulója szokatlan izgalommal várta február 15-ét.
Ezen a napon egy rendhagyó testnevelés-foglalkozásra utazhattak Eplénybe,
a Veszprém megyei község határában
lévő síarénához.
Az odafelé vezető úton a szervező, Palaga Sándorné, Márti néni ötlete alapján
egy kis kitérővel útba ejtettük a befagyott
Balatont. A kenesei parton, a szikrázó
napsütésben lenyűgöző látvány fogadott
minket. Hazánk legnagyobb tavának
partján nem csapkodta hullám a sziklákat, hanem vékony jégréteg borította a
vizet. A gyerekek nagyon élvezték, amikor az eldobott kavicsok végigcsúsztak a
jég felületén, vagy a vékonyabb részeken
betörték azt. Persze a továbbutazás előtt
a szelfizés és a csoportkép sem maradhatott el a gyönyörű háttérrel.
Megérkezve úti célunkhoz, egy kis
várakozásra kényszerültünk, mielőtt a
gyerekek felvehették volna a síbakancsot és felcsatolhatták volna a léceket.
A szervezőknek több időt vett igénybe
a bakancsok fertőtlenítése és a lécek
beállítása, mint gondolták. Diákjaink
persze nem unatkoztak, mert egy havas
domboldalon kihasználhatták ruháik
különböző felületeit a lecsúszásra. Az
sem szegte kedvüket, hogy a járvány
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ügyi szabályoknak megfelelően itt is
maszkot kellett viselniük.
Az ingyenes síoktatás lehetősége
miatt nagy volt az érdeklődés a program iránt, így az előre leszervezett
időponthoz képest egy kicsit később
tudták a gyerekek elkezdeni az izgalommal várt órát. Három csoportra osztva
kezdhették meg kis síelőink e téli sport
alapjainak elsajátítását. Bagó Betty néni,
az egyik kísérő tanár szintén kipróbálta,
milyen sílécen állva, oldalazva fellépegetni a lejtőn vagy megkerülni néhány
bóját.
Kelemen-Csiki István bácsi és
Balázs Judit néni – a másik két kísérő
pedagógus –, a programban részt vevő
három apuka és néhány már síelni tudó
diákunk ezalatt szelték a lejtőket, s
közben az egyik pálya alján vagy a felvonóról integettek a gyerekeknek, akik
oktatójuk utasítását követve, önmagu-

kat is próbára téve igyekeztek elvégezni
a kiadott feladatokat.
Megfáradt kis síelőink az oktatás
után, megkönnyebbülve a bakancs súlyától, kis dobozokban sokak kedvencét,
csibefalatokat sült krumplival kaptak
elvitelre.
Bevallom, azt hittem, hogy a friss
levegő és az egész napos mozgás miatt
mindenki csendesen pihen majd a
buszon, de sokaknak még az énekléshez
is volt energiájuk. A jó hangulatú utazás
után az esti órákban értünk haza, nem
sokkal a kijárási korlátozás kezdete
előtt.
Bízunk benne, hogy a damis diákok
ismét egy újabb élménnyel lettek gazdagabbak, és ha lehetőségük adódik,
folytatni fogják a síelés fortélyainak
elsajátítását.
B. B.–B. J.–P. S.-NÉ–K.-CS. I.
PEDAGÓGUSOK
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Az én házam az én váram
A Damjanich-iskolában az életvitelórák keretein belül minden évben megtartjuk Az én házam az én váram elnevezésű
projektet. Bár már hagyományos programmá vált a lakásmakett-kiállítás, mégis újra és újra izgalmat, színt hoz az
iskola életébe. Idén január végén is tárlattá alakult az aula,
és megjelentek a tanulóink által megálmodott és elkészített
gyönyörű lakásmodellek.
A gyerekeknek fogalmazást kellett írniuk egy általuk elképzelt
családról, amelynek a számára tervezniük kellett egy otthont
(alaprajz), végül a lakásmakett megvalósítása sem maradhatott el. A projekt lényege az alkotómunka volt, amelyben
kiteljesedhetett a kreativitásuk, fejlődhetett az együttműködési
és a kommunikációs készségük. Így tudatosodott bennük,
hogy minden egy folyamat eredményeként jön létre. Ennek
a tanulási folyamatnak az eredménye átültethető hétköznapjainkra is. Bízunk benne, hogy az így szerzett tapasztalat
segíti tanulóinkat, hogy céltudatos, gondolkodó felnőttekké
válhassanak.
A csapatoknak rengeteg apró küzdelmen kellett átverekedniük magukat, mire elkészítették csodás alkotásaikat. A mo-

Szülői szemmel
„…az élet jó, a szeretet valóságos, a gondviselés jelenvaló, és én minden helyzetben szerethető vagyok.” (Joseph Kentenich atya)
Az isaszegi katolikus iskola pedagógusai rendkívül nagy
jelentőséget tulajdonítanak és sok energiát fordítanak tanulóik érzelmi nevelésére. Két szülő meglátásait olvashatják a
témával kapcsolatban.

delleket élményszerűen mutatták be. Mivel a makettek nagy
tetszést arattak a gyerekek és a dolgozók körében egyaránt,
ezért idén lehetett szavazni rájuk. Öröm volt felfedezni a dilemmát a szavazók arcán, akik vissza-visszamentek, és alaposan vizsgálgatták a miniatűr remekműveket, hogy a megfelelő
döntést hozhassák meg.
A harmadik (Ecseri Csenge, Káldi Bernadett) és a második helyezett (Hafrovics Máté, Kovács Lázár, Molnár Ádám,
Tóth Zsombor) munka az 5. a osztályban született, míg az
első helyezett (Gódor Petra, Széki Veronika, Szatykó Borbála)
alkotás a 6. b osztályból került ki.
Gratulálunk nekik és minden ügyes kezű diákunknak,
akik részt vettek ebben a projektben.
KISRÉTINÉ CSABAI MAGDOLNA
TANÁRNŐ
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Az élet szeretete
Manapság egyre többen tudunk az érzelmi nevelés fontosságáról. Arról, hogy a tárgyi tudás mellett legalább olyan fontos,
hogy a gyermek a szellemi, lelki fejlődését támogató közegben
nőjön fel, mind otthon, mind az intézményekben. Hiszen végső soron amikor a nagybetűs életben megmérettetünk, akkor
az érzelmi-szociális intelligencia fejlettsége központi kérdés
lesz. Azért született meg négy éve az Isaszegi Szent Erzsébet
Katolikus Általános Iskola is, hogy segítse a gyermekeinket,
hogy a mottóként szereplő idézet megingathatatlan meggyőződéssé érjen bennük az évek során.
A keresztény értékek megélése, az érzelmi nevelés különböző módszerei, valamint az iskola családias légköre mind
eszköz arra, hogy valóban erősödjön a gyermekekben az élet
szeretete.
BUDAHÁZI BOGI
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Ha a vírushelyzet engedi, március 6-án és 20-án,
valamint április 10-én 11 órától tartjuk ismerkedős alkalmainkat. Bővebb információ és az űrlap,
amelyen jelezni kérjük a részvételi szándékot, a
Facebook.com/katolikusiskolaisaszegen, valamint
a Pecel.ekif.hu oldalon található.

Gondoskodó figyelem
Hársfalviné Sebők Ágnesnek, a mostani negyedikesek és
a leendő elsős gyermekek osztálytanítójának pedagógusi
szemléletét is meghatározza az érzelmi nevelés és az organikus pedagógia. Negyedikes gyermekem szülőjeként kísérem
figyelemmel napról napra tanítói tevékenységét. Nagyon
szeretjük, ahogy az elméleti tudást gyakorlatiasan adja át,
rengeteg példával, játékkal, személyes élménnyel. Gyermekeinkkel lelkesen fedezik fel szűkebb-tágabb környezetünket, a
természetet, az élővilágot.
Ági néni személyisége gondoskodó, figyelmes, meglátja gyermekeink tehetségét, biztatja, támogatja őket. Idejét,
energiáját nem sajnálva mindig van egy kreatív ötlete, amel�lyel gazdagítani lehet az iskolások hétköznapjait, élménnyé
varázsolni az ünnepeket, összekovácsolni az osztály tanulóit,
összetartó közösséget fejleszteni.
ERDEI-LAKATOS KINGA
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Isaszeg téli szépségei
Januárban hirdettük meg fotópályázatunkat, és arra kértük
a pályázókat, hogy fénykép formájában örökítsenek meg
egy-egy szép isaszegi téli pillanatot. Kategóriákat ezúttal nem
határoztunk meg, azt szerettük volna, ha minél többen fényképezőgépet ragadnak életkortól, profizmustól függetlenül.
Nemcsak a pályázók, hanem szakmai zsűrink tagjai is
isaszegiek voltak: a zsűri elnöke Suhayda László természetfotós, a Varázslatos Magyarország csapatának tagja Szintén részt
vett a zsűri munkájában felesége, Bánszki Judit természetfotós. A zsűri további tagjai: Székelyné Opre Mária fotográfus,
Marosi-Balogh Barbara, a Családok Isaszegért Egyesület márka- és arculatfelelőse, valamint Bebrevszky Dániel szervező,
hobbifotós.
A szakmai zsűrinek nem volt könnyű dolga, 135 anonim
fotó közül kellett kiválasztani a legjobb képeket. Első helyezést
ért el Báthory László Békesség című fotója. A második és a
harmadik helyezett fényképek készítője Horváthné Márton
Dóra a Színek és a Hajnal a város felett című fotóival.
Közönségdíjat is hirdettünk: a Facebook közössége „tetszikeléssel” tudott szavazni az oldalunkra kitett fotókra. Több
ezer szavazat érkezett, a közönségdíj győztese 791 szavazattal
Szabó László Éhes rigó című képe. Gratulálunk a helyezetteknek és minden pályázónak!
A helyezett és a közönségdíjas fotók készítői az isaszegi
vegyesiparcikk-üzlet – Vajda Tamás – által felajánlott vásárlási
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utalványban és pendrive ajándékban részesülnek. Az oklevél
mellett saját, bekeretezett fényképüket is kézbe vehetik a díjazottak. A többieknek oklevéllel, illetve emléklappal köszönjük
meg, hogy megosztották velünk a fotóikat.
A PiCi Shopnak köszönhetően ki is tudtuk állítani valamennyi képet az Isaszegi Művelődési Házban. A vírushelyzet
miatt a kiállítás online nézhető meg. A pályázatra érkezett
fotók, a zsűri értékelése és az Isaszegi Művelődési Ház által
készített videó az online kiállításról megtekinthető a Facebook.
com/csaladokisaszegert oldalon.
Köszönjük a művelődési háznak az online kiállítást, Vajda
Tamásnak, valamint a PiCi Shopnak pedig a támogatást!
DR. BUDAHÁZI ÁRPÁD,
A CSALÁDOK ISASZEGÉRT EGYESÜLET ELNÖKE

ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

2021. MÁRCIUS

17

Programajánló

Fejtörők

Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely programjai
GYEREKEKNEK
Keresd meg a képeken található tíz különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet küldd vissza szerkesztőségünknek
március 25-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. A februári rejtvény helyes megfejtéséért járó jutalmat Somogyi Zsófia és István, Bungye Boglárka és Rödönyi
András nyerte. Gratulálunk!

MÁRCIUS
9., kedd, 14–18 óra: Véradás a művelődési házban
15., hétfő: Az 1848–49-es forradalom és szabadságharcra
emlékezünk – online emlékműsor
23., kedd: Húsvéti előkészületek online a művelődési ház
Facebook-oldalán
26., péntek: Húsvéti előkészületek online a művelődési ház
Facebook-oldalán
ÁPRILISI ELŐZETES
Az április 5–6., hétfő–keddre tervezett Isaszegi történelmi napok – tavaszi emlékhadjárat – isaszegi csata című rendezvény a
koronavírussal összefüggő közegészségügyi kockázatok miatt
a elmarad.
9., péntek: A költészet napja alkalmából az Isaszegi Művelődési Ház műsor-összeállítása az isaszegi AKÍK és a helyi
iskolák diákjainak részvételével.
Év eleje óta kiemelten az online térben folynak közösségi
eseményeink, és itt találkozhatnak egyéb programlehetőségeinkkel is. Annak érdekében, hogy ne maradjanak le ezen
lehetőségekről, tájékozódjanak, kövessék figyelemmel Facebook-oldalunkat, honlapunkat, Instagram-felületünket!

KERESZTREJTVÉNY
Rejtvényünk megfejtését március 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! Februári rejtvényünk megfejtése: Mit lehet tenni a tél ellen? Várni kell a tavaszt. A jutalmat Csepi
Eszter, dr. Mikóné Lázár Rita és Porteleki Ivett nyerte. Gratulálunk!

18

ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

Tánc-meridiántorna
Mozgasd át magad mindennap – nem, nem a napi rutinfeladataiddal vagy a munkád során fellépő fizikai megterhelésekkel –
egy kellemes mozgásformával, amely kortól, nemtől függetlenül
mindenki számára könnyedén végezhető. A gyakorlatsor három részből áll, innen ered elnevezése is, a tánc-meridiántorna.
A foglalkozásokat nagy tapasztalatú, szakképzett oktató vezeti.
E mozgásforma alkalmazásával energikusabbá, egészségesebbé, kipihentebbé válhat mentálisan és fizikailag is. Könnyebb
lesz a mozgása, a közösségben végzett torna nyújtotta társasági
élmény pedig segítheti jó közérzetének visszanyerésében és
megtartásában is. Ez a mozgásforma sokak számára ismert
Isaszegen, hiszen több mint öt éve, hogy folyamatosan zajlanak
ezek a foglalkozások a művelődési házban, kiemelten a szenior
korosztály tagjai jeleskednek ezen gyakorlatok rendületlen,
kitartó végzésében. A csoport az elmúlt évek során számtalan rendezvényen, fellépésen, versenyen vett részt. Ennek a
mozgásformának ugyanis rengeteg követője van országosan.
A résztvevők ezen eseményekre minden egyes alkalommal sok
gyakorlással készülnek. Tegyen egy próbát bátran, és csatlakozzon a csoporthoz még ma! A csoportfoglalkozáson való
részvétel ingyenes, a gyakorlatok végzéséhez lezser, sportos
öltözet javasolt. A foglalkozások időpontja általában hétköznaponként 17-től 18 óráig tart. A foglalkozáson online vehet részt
bárki, aki telepíti a szükséges, ingyenesen elérhető és letölthető
Microsoft Teams programot a számítógépére, illetve telefonjára,
és részvételi szándékát elküldi e-mail-címének megadásával az
info@isaszegmuvhaz.hu címre. A csatlakozáshoz a jelentkező
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az általa megadott e-mail-címre egy linket fog kapni, amelyen
keresztül be tud lépni a foglalkozásra. Fontos! Felhívjuk a
figyelmet, hogy a gyakorlatokat mindenki saját felelősségére, a
személyes lehetőségeihez mérten, megfontoltan végezze.
Isaszegi Tehetségkutató Expedíció
Ha úgy érzed, hogy jó vagy valamiben, és ezt másoknak
is szívesen megmutatnád, akkor az Isaszegi Tehetségkutató
Expedícióban a helyed! Zenélsz? Táncolsz? Szeretsz énekelni,
verset mondani? Netán rajzolni, festeni, bűvészkedni? Fényképezőgéppel a nyakadban járod az utcákat, vagy nem tudod
letenni a kamerát? Szabadidődben szobrokat farigcsálsz? A te
poénjaidon nevet otthon a család? A te sütidet akarja a fél
falu? Vagy valami olyat tudsz, amiről mi nem is álmodnánk?!
Várjuk jelentkezésedet egyénileg vagy akár csoportosan, légy
bármely korosztály tagja. Készülj fel egy általad választott
produkcióval vagy alkotással, készíts belőle egy bemutatkozó
videót. A műsorszám vagy alkotásod bemutatása legyen maximum öt perc hosszúságú. Küldd el nekünk a videót, telefonos
elérhetőségedet, valamint egy bemutatkozó levelet, amelyben
írd meg azt is, mikor, hogyan ébredtél rá a tehetségedre, mi
a történeted. Gyere el hozzánk, és mutasd meg, miben vagy
tehetséges! Jelentkezésedet a szervezes@isaszegmuvhaz.hu
e-mail-címre várjuk! Első összeállításaink megtekinthetők a
művelődési ház Facebook-oldalán.
Kövessen minket a Facebookon, az Instagramon és a honlapunkon! Rendezvényeinken kép- és hangfelvétel készül. Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklődni a művelődési ház irodájában, a 28/582-055-ös vagy a 70/333-6081-es
telefonszámon, az idgymo@gmail.com e-mail-címen, valamint
az Isaszegmuvotthon.hu weboldalon és Facebook-oldalunkon
is lehet. A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
PONGRÁCZ GABRIELLA

Közlemény március 15-ről
Isaszeg Város Önkormányzata és az Isaszegi
Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely közös
közleményben adja tudtul, hogy a koronavírussal
összefüggő közegészségügyi kockázatok miatt a
március 15-i rendezvény nem hivatalos.
A városvezetés a város nevében 10 órakor
elhelyezi koszorúit a Szobor-hegyen. Az ünnepi
megemlékezés online lesz megtekinthető az önkormányzat, a művelődési ház és az Isaszegi Aktuális
felületein.
Kérem a civilszervezeteket, intézményeket, hogy saját körben, a járványügyi szabályokat betartva helyezzék el koszorúikat, virágaikat az emlékhelyen.
HATVANI MIKLÓS POLGÁRMESTER
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Egészségügyi
információk
Munkanapokon 8–15.30 óra között a
betegek számára saját háziorvosuk áll
rendelkezésre. Hétfőtől csütörtökig
15.30–18 óra között, pénteken 11.30–
18 óra között készenléti szolgálat működik a sürgős esetek ellátására, amely
a felsorolt időbeosztás szerint hívható.
Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich
u. 5., telefon: 28/751-561, 30/831-1887.
Kedden dr. Kürti József, Csata u. 2.,
telefon: 28/495-238. Szerdán dr. Eszlári
Egon, Hunyadi u. 19., telefon: 28/493288. Csütörtökön dr. Tordai Gábor,
Aulich u. 5., telefon: 28/751-591;
20/928-3987.
Pénteki készenléti beosztások
márciusban és áprilisban:
március 5.: dr. Tordai Gábor; március
12.: dr. Mészáros Zsolt; március 19.:
dr. Kürti József; március 26.: dr. Eszlári
Egon–április 2–5.: ügyelet; április 9.:
dr. Tordai Gábor; április 16.: dr. Mészáros Zsolt; április 23.: dr. Kürti József;
április 30.: dr. Eszlári Egon
Központi orvosi ügyelet: Gödöllő,
Szabadság tér 3. Tel.: 70/370-3104
Ügyeleti idő: munkanapokon 18 órától
másnap reggel 8 óráig, hétvégén, munkaszüneti napokon és ünnepnapokon
24 órában.
Gyermekorvosi rendelők:
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12. Telefon: 28/798-148
Dr. Papp Tünde Éva, Hunyadi u. 19.
Telefon: 30/861-6208, 28/750-970

Fontos információk, elérhetőségek
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály:
2100 Gödöllő, Szilhát utca 53. Telefon: 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.

A mentők ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartási rendje:
Ezüstkehely Patika hétfőtől péntekig
8–18, szombaton 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.
Dr. Selmeczi Áron fogszakorvos rendelési ideje. hétfő: 14–20; kedd: 8–13;
szerda: 14–20; csütörtök: 8–13; pén-

JÁRÁSI ÜGYSEGÉD: Templom u. 11., fogadóóra hétfőn
13–15 óra között.
TEMETKEZÉS Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon:
30/964-7032
TEMETŐGONDNOK Ecseri Pál, 30/305-8962,
ecseripal.isaszeg@gmail.com
FALUGAZDÁSZ Juhász László János. Telefon: 20/288-4458;
e-mail: juhasz.laszlo.janos@nak.hu. Ügyfélfogadás előre
egyeztetett időpontban a megadott telefonszámon.
tek: páros héten14–20, páratlan héten
8–13 óra között. Előzetes bejelentkezés, időpont-egyeztetés szükséges a
28/495-237-es telefonszámon! A rendelés utolsó órájában nincs mód akut
(sürgős) eset ellátására, amennyiben
lehetősége engedi, ilyen esetben a rendelési idő elején jelenjen meg, hogy a
szükséges ellátást biztosítani lehessen.
Munkaszüneti napokon az ügyeleti
rendelés helye: Központi Stomatológiai
Intézet, 1088 Budapest, Szentkirályi
utca 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

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.
A polgármesteri hivatal általános ügyfélfogadási rendje:
hétfő 13–16; szerda 8–16.30; péntek 8–12 óra.
Az anyakönyvvezetők ügyfélfogadási rendje: hétfő 8–12,
13–18; szerda 8–12, 13–16.30; péntek 8–12 óra.
Az ügyfélszolgálat ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12, 13–18;
kedd, szerda, csütörtök 8–12, 13–16; péntek 8–12 óra
ISASZEGI RENDŐRŐRS munkaidőben (8–16 óra között)
hívható telefonszáma: 27/518-973. Munkaidőn kívül hívja a
112-t!
ISASZEGI POLGÁRŐRSÉG telefonszáma: 70/328-4970
ISASZEGI VÁROSÜZEMELTETŐ SZERVEZET
Madách Imre utca 14. Telefon: 28/582-712 (munkaidőben);
e-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu
ISASZEGI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Segítségre szoruló lakosok esetében, napközben 8–16 óra
között hívható telefonszámok: 28/494-042, 28/362-531,
70/451-5087; ügyeleti időben: 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: 70/6019105
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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, csütörtökön
8–20 óra között: 20/978-5611, 30/978-5611 vagy 70/9785611, illetve 20/978-5612, 30/978-5612 vagy 70/978-5612
Munkatársak azonosítása: 80/200-338 (zöldszám)
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft., Rákóczi u. 18.,
telefon: 28/494-517
Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
– ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
– szennyvízelvezetéssel, -tisztítással kapcsolatban: 30/3789971
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: 20/4749999, 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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Anyakönyvi hírek
A 2021. január 16. és 2021. február 15. közötti időszak
eseményei
Születések
Benkő Barna, Máthé Mihály, Tóth Gellért Péter, Guth Rebeka,
Jurák Zoé, Nagy Zoé Hanna, Goda Béndek Sámuel, Magyar
Márk
Házasságkötések
Ruda Balázs és Turai Nikolett, Imre Viktor és Porteleki Ivett,
Hosszú Viktor Zoltán és Schmidt Tímea, Rácz Kristóf és
Bilász Kinga, Berecz Viktor Péter és Tóth Tekla Erika,
Károlyi Csaba Benjamin és Zsámbék Mercédesz Szabina,
Orsovai Zsolt és Erki Erika Rozália
Halálesetek
Skotner József (83), Melicher Ferencné Lipták Ilona (90),
Ecseri Istvánné Pozsgai Erzsébet (75), Bálint István (67),
Klinger Róbertné Béres Margit Anna (92), Magyar József
Mihályné Lassan Borbála (81), Borosné Sárvári Natália (25),
Vígh Sándor (70), Heigl Attila Antalné Farkas Györgyi (61),
Szabó Józsefné László Judit (82), Békési József (77), Szalkainé
Csernák Gizella (50), Klincsek Istvánné Lelik Juliánna Györgyi (79), Kósa Sándor (79), Kuczi Józsefné Szalontai Éva (88),
Szőllősi Zoltán (69), Katona Andorné Csima Mária Gizella (80), Balogh Zoltán (54), Juhász Sándorné Adámi Terézia (90), Tetlák Pálné Németh Rozália (86), Bollobás Józsefné
Huszkai Julianna (82)
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik
édesapám, Klincsek János temetésén részt vettek, utolsó
útjára elkísérték, sírján virágot helyeztek el, a család
fájdalmában osztoztak.
LÁNYA ÉS VEJE

Tájékoztató az ebek
kötelező veszettség elleni
oltásáról
Tisztelt Ebtulajdonosok!
A Covid19 okozta járványhelyzetre való tekintettel a
veszettség elleni akciós oltás az esetleges tömeges fertőzés
kialakulásának megelőzése céljából ebben az évben is
elmarad.
Az ebeket évente kötelezően veszettség elleni oltásban
kell részesíteni. Ez Isaszegen a két állatorvosi rendelőben, illetve igény esetén (kiszállási díj ellenében) háznál
végezhető.
Fontos figyelmeztetések
• Csak csippel megjelölt kutya oltható.
• A meglévő oltási könyvet hozza magával/készítse elő.
• Csak egészséges eb oltható, de a vemhesség nem
kizáró tényező.
• Minden három hónapos kort betöltött kutya oltása
kötelező.
• Két héten belül embert harapott eb nem oltható.
• Minden kutyát egyéves kor alatt kétszer (három és
kilenc hónapos korban), ezt követően évente kell
oltani.
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