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Minden lapszám élmény és kihívás
Komlós Andreával, lapunk tervezőszerkesztőjével készült interjúnk során az újság készítésének 
folyamatába is betekintést kaphatunk.
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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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Lakossági tájékoztató 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr. Eszlári 
Egon háziorvost május 31-ig dr. Tordai Gábor 
háziorvos helyettesíti.

Dr. Eszlári Egon páciensei időpont-egyeztetés, re-
ceptfelírás, beutalókérés, folyamatban lévő táppénz 
esetén a dokumentáció kikérése és minden, az orvos 
személyes jelenlétét nem kívánó, adminisztratív 
ügyben hívják, keressék a Hunyadi utca 17. szám 
alatt található rendelőt a 28/493-288-as telefonszá-
mon vagy személyesen, ahol 7.30 és 12 óra között 
két asszisztens folyamatosan rendelkezésre áll. Ké-
rünk mindenkit, hogy elsődlegesen ezt a telefonszá-
mot használják, itt minden szükséges informá ciót 
megkapnak. A két rendelő személyzete egymással 
folyamatosan kapcsolatban áll.

Dr. Eszlári Egon korábbi betegei számára a 
továbbiakban lehetőség van a rendszeresen használt 
gyógyszereik felírására a következő e-mail-címen: 
hunyadirendeloisaszeg@gmail.com.

Felhívjuk figyelmüket, hogy ez az e-mail-cím 
kizárólag a rendszeresen szedett gyógyszerek 
felírására használható (esetleges egyszeri kéréssel 
kiegészíthető, például fájdalomcsillapító), a kért re-
ceptek negyvennyolc órán belül elérhetők a gyógy-
szertárakban.

Az orvos személyes jelenlétét igénylő, illetve 
minden sürgős vagy kétséges esetben dr. Tordai 
Gábor háziorvos a saját rendelési idejében áll 
rendelkezésre az Aulich utcai háziorvosi rendelő-
ben. A rendelő telefonos elérhetősége: 28/751-591. 
Dr. Tordai Gábor szükség esetén elérhető a 20/928-
3987-es telefonszámon.

A dr. Eszlári Egon körzetébe tartozó összes páci-
ens Covid19-védőoltását a továbbiakban dr. Tordai 
Gábor és asszisztensei adják be, az oltásokat az  
Aulich utcai rendelőbe szervezzük, a listákon sze-
replő személyeket telefonon folyamatosan tájékoz-
tatjuk.

Kérjük, minden hétköznap 18 órától másnap 
reggel 8 óráig, valamint a hétvégéken és a mun-
kaszüneti napokon huszonnégy órában hívják a 
gödöllői orvosi ügyeletet, ezekben az időszakokban 
az ellátást ők biztosítják.
Rendelési idők

Aulich u. 3. Hunyadi u. 17.
Hétfő 9.00–13.00 7.30–12.00
Kedd 12.00–16.00 7.30–12.00
Szerda 9.00–13.00 7.30–12.00
Csütörtök 13.00–16.00 7.30–12.00
Péntek 9.00 – 12.00 7.30 – 12.00

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kedves betegeim, munkatársaim!

Közel ötven éven át szolgáltam a betegeimet. Törekedtem arra, hogy 
legjobb tudásom szerint gyógyítsak, és segítsek mindenkinek, aki 
hozzám fordult. Bármennyire szerettem volna tovább dolgozni, a 
sors úgy hozta, hogy nem sikerült. Köszönöm mindazt a szeretetet, 
hálát, amit Önöktől kaptam. Mindannyiuknak minden jót és főleg 
jó egészséget kívánok!

DR. ESZLÁRI EGON

Az Isaszeg Nagyközség 
Egészségügyéért Közalapítvány 
2020. évi beszámolója

A Covid19-járvány ellenére az Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért 
Közalapítvány 2020-ban is folyamatosan működött. Online megtar-
tottunk négy kuratóriumi ülést.

A 2019-es adóévben az adózók által felajánlott összeg 57 900 Ft 
volt. Ebből a 2020. év nyarán a Klapka György Általános Iskola bala-
tonszárszói táborozását ötvenezer forinttal támogattuk.

A 2020-as év mindenki számára nehéz volt. Lehetőségeink szerint 
működtünk, és 2021-ben is működünk. Kérjük az isaszegi lakosokat, 
hogy támogassák alapítványunkat személyi jövedelemadójuk egy 
százalékával. Ajánlják fel a közalapítvány részére, hogy továbbra is 
segíteni tudjuk az isaszegi egészségügyi ellátást.

Az alapítvány neve: Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért Közala-
pítvány; adószáma: 18681701-1-13.

AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

Támogatható szervezetek

Kérjük, támogassa adójának egy százalékával az 
Isaszegen működő egyesületek, alapítványok, közala-
pítványok működését, mivel azok tevékenységükkel 
városunk érdekeit szolgálják. Támogatásukat előre is 
köszönjük.

Isaszegi Sportegyesület 19831387-1-13
„100 éves iskola” Alapítvány 18708088-1-13 
Együttműködés Isaszegért Egyesület 18701115-1-13
Gyermekekért Oktatási-Nevelési  
Alapítvány 18670505-1-13 
Határon Túli Magyar  
Emlékhelyekért Alapítvány  18713611-1-13 
Nyugdíjasok a Nyugdíjasokért  
Alapítvány  10118304-2-13 
Polgárőrség Bűnmegelőzési  
és Önvédelmi Egyesület  18681244-1-13 
Sebi GYM SE  18724343-1-13 
Isaszeg Sportjáért Alapítvány  18667132-1-13 
Isaszeg Népi Hagyományai  
Alapítvány 18660991-1-13 
Isaszeg Környezetvédelméért és  
Természet védelméért Közalapítvány  18664847-2-13 
Isaszegi Múzeumbarátok Köre  19184740-1-13
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  18702800-1-13 
Isaszegi Gábor Dénes  
Számítástechnikai és Informatikai  
Oktatóközpont Alapítvány  18668281-2-13
Isaszegi Jókai Mór Városi Könyvtár  16796342-1-13 
Isaszegi Természetbarát Klub  18723263-1-13 
Isaszeg Nagyközség  
Egészségügyéért Közalapítvány  18681701-1-13 
Isaszegi Szent Márton Lovas  
Hagyományőrző Egyesület  18705432-1-13 
Vállalkozók Isaszegi Egyesülete  19182171-1-13 
Hadak Útja Lovas Sportegyesület  18703966-1-13 
Park Horgász Egyesület  19025922-2-13
Mozdulj Velünk Egyesület 18334351-1-13
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 18398184-1-13
Isaszegi Szent Rita Alapítvány 18146262-1-13
Csatangoló Tánccsoport és  
Hagyományőrző Egyesület 18595659-1-13

1%
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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 Bölcső-
de, 2117 Isaszeg, Móricz Zsigmond utca 14.

A koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel össz-
hangban a gyermekek és a családok egészségének védelme érdekében a beirat-
kozás a higiéniai szabályok maximális betartásával lehetséges (távolságtartás, 
szájmaszk, kézfertőtlenítő, használata).

A beiratkozáshoz szükséges iratok: a gyermek nevére kiállított személy-
azonosságot igazoló hatósági igazolványok (lakcímkártya, tajkártya), továbbá 
a szülő lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata, munkáltatói igazolása 
vagy munkáltatói szándéknyilatkozata.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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 telefonszá-
mon vagy az igazgato@alomvar.hu e-mail-címen kaphatnak választ, tájékozta-
tást. Bölcsődénkről részletesebben a honlapunkon (Alomvar.hu) tájékozódhat-
nak, illetve a Facebook-oldalunkon (Bölcsőde Álom-Vár) olvashatnak. 

B.-NÉ V. J.

Óvodai beiratkozás 

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Isa-
szegi 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 Hétszín-
virág Óvoda, 2117 Isaszeg, Madách Imre utca 11.

A beiratkozáshoz szükséges iratok: a gyermek személy-
azonosítására 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 lakcí-
men lakik (védőnőktől kérhető a rendelési időpontjaikban); 
amennyiben a gyermeknek bármilyen szakértői véleménye van 
fejlettségéről, képességeiről, a határozat vagy igazolás.

A koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati in-
tézkedésekkel összhangban a beiratkozáskor kérjük a szabá-
lyok betartását (távolságtartás, szájmaszk és kézfertőtlenítő 
használata).

Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt!
ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Beiratkozás az Isaszegi 
Damjanich János 
Általános Iskolába
A 2021/2022-es tanévre a beiratkozás ideje: 
2021. április 15–16., csütörtök és péntek. 
A járványveszélyre való tekintettel kérjük, 
hogy gyermekének általános iskolai beíratá-
sát online módon intézze a KRÉTA rendszer 
e-ügyintézési felületén keresztül, amelyet az 
Eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetősé-
gen talál meg.

A következő videók segítségére lehetnek 
a folyamat során: Youtu.be/N4uXSDBvj8M; 
Youtu.be/ndGfOC-YZj4. Ha önnek még nincs 
KRÉTA-hozzáférése, akkor tekintse meg 
mindkét videót. Ha ön bármely intézménynél 
már rendelkezik KRÉTA-hozzáféréssel, akkor 
elég, ha a második videót nézi meg. Aki csak 
személyesen tud beiratkozni, vagy kérdése 
van, forduljon hozzánk bizalommal! Titkár-
ság: 30/243-2164; titkarsag@isaszeg-damja-
nich.hu.

A beiratkozáshoz szükséges iratok: 
a gyermek személyazonosítására alkalmas, 
a gyermek nevére kiállított személyi azono-
sítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány; 
a gyermek nevére kiállított tajkártya; nyilat-
kozat az életvitelszerű ottlakásról; nyilatkozat 
a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására 
vonatkozóan; szakvélemény (ha van).

Az eredeti iratok bemutatására vagy a 
személyes beiratkozáskor, vagy – online 
beiratkozás esetében – a 2021/2022-es tanév 
első napján kerül majd sor.

Szeretettel várjuk jelentkezésüket!
Tisztelettel:
KOHÁRY ORSOLYA INTÉZMÉNYVEZETŐ

TELEFON: 30/242-7728

Baj van a gyermekemmel?
Pedagógiai szakvélemény szükségessége

Minden szülő számára nehezen elfogadható, ha kimondják, 
gyermekével valami nincs rendben. Kétkedve, félve fogadják 
el a segítséget, tanácsokat. Ismerni vélik gyermekeik tulajdon-
ságait, képességeit. De akkor mitől másabb, miért van „baj” a 
gyermekével?

A felismerés, a félelem leküzdése az első lépés a segítség 
elfogadásában. Tisztában kell lenni a gyermek lehetőségei-
vel, korlátaival, illetve nem szabad kizárni a segítő kezeket. 
Beszélgetni kell hasonló gyermekek szüleivel, szakemberekkel 
– orvossal, védőnővel, pszichológussal, pedagógusokkal, csa-
ládsegítőkkel, pedagógiai szakszolgálattal, csoportokkal – és 
megismerni a tapasztalataikat, a megoldási lehetőségeiket.

A legjobbat szeretnénk gyermekeinknek, de a segítség-
nyújtás formáját bizonyos esetekben nem egyszerű megtalálni. 
Tanácstalanok vagyunk, hogy mi lenne a leghatékonyabb 
segítség a gyermek és családja számára. Szolgálatunk az útmu-
tatás megoldásában szeretne segítséget nyújtani.

A pedagógiai szakértői vizsgálat lehetőséget biztosít a 
gyermek komplex pszichológiai és pedagógiai, orvosi vizs-
gálatára, a szülővel való konzultációra, hiszen a szülőkkel 
együttműködve, a beavatkozási pontok mentén ad a gyermek 
fejlesztésére javaslatokat, és segíti számára az intézmény kivá-
lasztását.

A szakértői vizsgálat célja az enyhébb problémák feltárása, 
vagyis a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTM) 
megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó vizsgá-
latok elvégzése; a komolyabb problémák esetében a sajátos 
nevelési igény (SNI) megállapítása vagy kizárása és az ehhez 
kapcsolódó vizsgálatok elvégzése, illetve további vizsgálatok 
kezdeményezése, valamint a kisgyermek iskolába lépéshez 
szükséges fejlettségének (iskolaérettség) megállapítása is en-
nek keretében történik.

A gyermek szakértői vizsgálata javasolt óvodás-, illetve 
iskoláskorú gyermekek esetében, ha
•  a mozgás-, beszédfejlődésében elakadások, eltérések mu-

tatkoznak kortársaihoz képest;
• a gyermek nehezen illeszkedik be kortárscsoportjába ma-

gatartási problémái miatt;
•  bizonytalan a környezete abban, hogy a gyermek fejlettsé-

ge eléri-e az iskolába lépéshez szükséges szintet;
•  a gyermek bizonyos képességek terén korcsoportjához 

képest alulteljesít (mozgás, hallás, látás, beszéd stb. terüle-
tén);

•  a korábban jól teljesítő gyermek viselkedése megváltozik – 
tanulási, iskolai teljesítménye romlik, viselkedése megvál-
tozik;

•  az értelmi fejlődésében, a magatartásában a tanulása során 
általános nehézségek tapasztalhatók;

•  bizonyos tantárgyakkal kapcsolatban folyamatos kudarcél-
mények érik (például számolás, írás, olvasás);

•  vagy ha korábbi szakértői vélemények felülvizsgálata ese-
dékes.

A szakértői vizsgálat folyamata
A vizsgálat kérése a lakóhely (állandó vagy tartózkodási), 
illetve az érintett nevelési, oktatási intézmény szerinti illeté-
kességű kerületi tagintézménynél történik; az Isaszegen élő 
lakosoknak a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gödöllői 
Tagintézményénél.

A vizsgálatra írásban, kérelemmel vagy a 15/2013 EMMI 
rendelet 1. számú mellékletének kitöltésével lehet jelentkezni. 
A nyomtatványt az óvodai, illetve iskolai intézményvezető 
(az intézmény pecsétjével ellátva), valamint a szülők írják alá. 
A pedagógiai szakértői vizsgálat a szülő kérelmére, illetve, ha 
az eljárást nem a szülő kezdeményezi, a szülő egyetértésével 
indítható meg.

Ha a gyermek óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, 
oktatásban részesül, az óvoda/iskola köteles közreműködni a 
vizsgálat iránti kérelem elkészítésében (Fpsz.hu/szakertoi-teve-
kenyseg).

Bővebb információk a témában az Efiportal.hu/neveles-ok-
tatas/szakertoi-velemeny/szakertoi-velemeny-szuksegessege; Fpsz.
hu/szakertoi-tevekenyseg; Jgypk.hu; Fpsz.hu/szakertoi-vizsgalat; 
Pestmszaksz.hu/page.php?23 oldalakon találhatók.

Szeretnénk segítséget nyújtani azoknak a szülőknek, 
akik bizonytalanságban élnek, és nem tudják, hogy minden 
esetben fellelhető a megoldás, de el is kell fogadni, hogy a 
„toronyba sok lépcső vezet fel”. Lehet akadályokkal teli az út, 
de ezek összefogva, kitartással és sok szeretettel leküzdhetők. 
Feladni nem szabad, a gyermek érdekében tenni kell, és ered-
ményes megoldást kell találnia a szülőnek.

Az Isaszegi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat munkatársai a felmerülő problémákban 
segítséget tudnak nyújtani a családok számára. Elérhetőség: 
Isaszegi Humánszolgáltató Központ, 2117 Isaszeg, Móricz 
Zsigmond utca 16.; telefon: 28/494-042; 28/362-531; e-mail: 
csaladsegito@isaszeg.hu. Telefonos időpont-egyeztetés után 
személyesen, illetve tájékoztatás nyújtása telefonon; szakem-
berekkel való kapcsolatteremtés, időpont-egyeztetés elősegíté-
se; a témával kapcsolatos tájékoztató jellegű anyagok e-mailes 
átküldése; Facebook-oldalunkon való tájékoztatás.

AZ ISASZEGI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ  
KÖZPONT MUNKATÁRSAI
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Rendhagyó Pénz7 a Klapkában

Iskolánk immáron ötödik éve kap-
csolódott az országosan meghirde-
tett Pénz7 programsorozathoz. Az 
idei tanévben a családi költségvetés 
volt a téma az általános iskolákban. 
Az eddigi évek témáihoz viszonyít-
va talán ez áll leginkább közel ehhez 
a korosztályhoz. 

Hagyományainkhoz híven a he-
tedikes és nyolcadikos tanulóinkhoz 
előadókat hívtunk, akik rendhagyó 
módon nem személyesen, hanem 
online formában tartottak foglalko-
zást a témában. Ezúton is köszönjük 
szépen Kövesdiné Tolnai Ildikó 
(Pátria Takarékbank) és Szabó 
Norbert (Sberbank) szakemberek munkáját, akik vállalták 
az online kihívást, és interaktív módon vezették be tanuló-
inkat a családi költségvetés rejtelmeibe. Néhány év múlva 
majd felnőttként a mostani gyerekeknek kell majd a család 
bevételeit megfelelően beosztani, és a hét folyamán ehhez 
kaptak segítséget. Az előadásokon elhangzottak elmélyítésére 
és gyakorlati alkalmazásának kipróbálására csapatversenyt 
szerveztünk tanulóinknak, amelynek során megadott keretből 
kellett bevásárolniuk, rendszerezni kellett a kiadásokat típu-
saik szerint, illetve meg kellett magyarázniuk a csapatnevet 
jelentő bevételeket.

Tantestületünk minden tagja próbálta a Pénz7-et valami-
lyen formában bevinni a felső tagozatosokhoz. Technika- és 
rajzórán szebbnél szebb saját pénzek születtek. Magyarórákon 

a pénzről szóló közmondásokat gyűjtötték össze, és átbe-
szélték a jelentésüket. Matematikaórán családi költségvetést 
terveztek, illetve megadott keretből, csoportmunkában egy 
új szobát rendeztek be tanulóink, ahol minden csoportnak 
sikerült egy kicsit spórolni is, hiszen nem merítették ki a 
megadott keretet. Osztályfőnöki és etikaórákon a pénzé volt a 
főszerep: a pénz történetével és gyártási folyamatával ismer-
kedtek meg interaktív módon a tanulók.

Az elkészült munkák és diákjaink élményei, visszajelzé-
sei, mosolyai mindig megerősítenek bennünket, szervezőket 
abban, hogy kellenek a rendhagyó tanítási órák és programok 
az iskolánkban.

FEKETE ZSUZSANNA 
PROJEKTVEZETŐ

Álomvilág
Városi rajzverseny Isaszegen

A Klapka György Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola a mögöt-
tünk álló télen is meghirdette rajzpá-
lyázatát, amellyel a város valamennyi 
óvodását és általános iskolás növendé-
két szólította meg.

Álomvilág. Ezúttal ezzel a címmel 
serkentették alkotásra a helyi gyere-
keket a szervezők Hernyes Virágnak, 
az alapfokú művészeti iskola igazga-
tójának irányításával. A témaválasztás 
azért is remek, mert egy gyermek szá-
mára mi sem természetesebb, mint egy 
általuk jobbnak és szebbnek elképzelt 
világ után való vágyódás, álmodás és 
gondolkodás, amelynek révén szabad-
jára engedheti a képzeletét. Számára az 
álom és az ébren álmodás, a képzelet 

szabadságának határai szerencsére még 
nem válnak oly élesen el, mint a felnőtt 
ember számára. A felnőttek az alvás-
hoz kapcsolódó öntudatlan álmaikhoz 
is – ha egyáltalán megmarad belőlük 
valami – inkább szemérmesen viszo-
nyulnak, azokból csak ritkán meríte-
nek. Az ébren töltött idejükben megélt 
fantáziálást, a képzeletük szabadjára 
engedését már többnyire hasztalan 
dolognak tartják, és az „álmodozás” 
kifejezést nem feltétlenül pozitív jelen-
téssel használják.

Pedig az ősi magyar nyelvben rejlő 
egyik legfontosabb erő a kép. Sok-sok 
szavunk segítségével képként jelennek 
meg előttünk a dolgok, a tárgyak, jelzők 
és fogalmak. Ha valamit el tudunk 
képzelni, ha nagy a képzelőerőnk, sok 
mindenre képesek lehetünk, ennek 
hiányában képtelenek vagyunk megbir-
kózni a kihívásokkal.

Jelen időszakban, amikor oly erősen 
érezzük az élő emberi kapcsolatok, 
érintkezések, a közösségi lét hiányát, 
igazi kihívás és felelősség a számunkra, 
hogy a gyermekek lelke minél kevésbé 
sérüljön. Számukra mostanában még 
fontosabb, hogy a felnőttek ne csak 
hagyják, de egyenesen serkentsék a 
bennük még ösztönösen, afféle őstu-
dásként meglévő alkotóképességeket, a 
kreativitást. Természetesen nem lehet 
mindegyikükből művész, az egy külön, 
sajátos utat és majdani képzést feltéte-
lez. De aki sokat, bátran és szabadon 
rajzol, fest, egyáltalán bármilyen techni-
kával (papírral, agyaggal, textillel) alkot 
gyermekkorában, annak nagyobb esélye 
van arra, hogy felnőve is egészségesen 
szemlélje a világot, kerek, egész életet 
éljen. Ugyanez mondható el azokról a 
gyermekekről, akik énekkel, zenével 
foglalkoznak, vagy sportolnak. Nem 
lehet ez valamennyiüknek a hivatása, de 
egészen biztos, hogy felnőttként is szí-
nesítik, gazdagítják majd a közösséget, a 
nemzetet, mi több, a világot.

A pályamunkák előzetes váloga-
tását, rendszerezését és előkészítését 
dr. F. Orosz Sára, a művészeti iskola 
tanára végezte. A zsűrizés nehéz felada-
tában Incze Mózes, immár a határain-
kon túl is elismert, szintén Isaszegen 
élő festőművész volt segítségemre. 

Nem ért minket meglepetésként, hogy 
a pályázatra készült rengeteg rajz és 
festmény mennyiség szerinti arányai 
ezúttal is erősen a legfiatalabbak javára 
billentek: az óvodás- és a kisiskoláskort 
elhagyva sajnos érezhetően csökken az 
alkotás iránti affinitás. De az is meg-
figyelhető, hogy amíg a kisebbek még 
gyakrabban merítenek saját kútfőből, a 
kissé nagyobbakra már erősebb hatást 
gyakorolnak a külső tényezők, gyakrab-
ban építik be a média, az akciófilmek, 
az ismert márkák elemeit: az álom, az 
álmodozás világát egyre inkább átveszi 
náluk a vágyak világa.

A gyermekek természetesen még 
sokkal jobban figyelnek a természetre, 
szívesen használják annak motívumait, 
jelenítik meg a flórát és a faunát. Ők 

még ösztönösen figyelik annak rezdü-
léseit, észrevétlenül közelebb kerülve a 
teremtett világ rendjének, működésének 
a megértéséhez. Ezt a szemléletet üdvös 
lenne a gyermekeknél minél tovább 
nyújtani, mert nyilvánvaló, hogy az 
emberiség történetében minden fontos 
megfigyelés, minden új találmány elve, 
lényege, működése a természetben gyö-
kerezik, még ha azt később egynémely 
felnőtt nem is látja be.

Nehéz, de sajnos szükséges volt a 
díjazottakat kiválasztanunk. Nekik és 
a pedagógusaiknak a kollégák nevében 
ezúton is gratulálok. Emellett valameny-
nyi gyereknek, aki nem volt rest a saját 
és szülei örömére alkotni, további bátor 
álmodást kívánok.

FUTÓ TAMÁS



2021. ÁPRILIS 98 ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

2021. március 15-e 
ihlette gondolatok
Intézményünkhöz érkezett levél

Kinézek az ablakon. Szikrázóan süt a nap, még-
sem tudok ennek örülni. Valami szorongató, 
kesergő érzés lett rajtam úrrá.

Március 15-e az 1848–49-es polgári forrada-
lom és szabadságharc kezdete, amely számomra az 
összefogásról, a bátorságról, a kitartásról és nem 
utolsósorban ezek „gyümölcséről”, a sikerről szól. 
Azonban ez a nap ma valahogy másképpen hat 
rám, mint korábban.

Félek. Hangulatomra rányomja a bélyegét 
a járvány. Gondolkozom, és szomorú vagyok. 
A csöndet a telefonom jelzése szakítja félbe, 
amelyre összerezzenek. Egy közösségi oldal jelezte 
számomra, hogy március 15. tiszteletére készített, 
az Isaszegi Művelődési Ház által megszervezett 
ünnepi műsor megtekinthető.

A négy fal között ülve megnyitottam a videó-
felvételt. Felcsillant a szemem! Lüktető zene, a 
profi módon koreografált és a Csata táncegyüttes 
hét férfi tagja által előadott tánc azonnal magával 
ragadott. Az élményt csak növelte a beiktatott szö-
veg, az operatőri bravúros felvételek sora. A szo-
rongásom oldódni kezdett… a lábaim felvették az 
ütemet. Az iskolások szereplése nagyon kedvesen 
hatott rám. Előadásukban érezni lehetett a lelke-
sedésüket, a bizonyítani akarásukat. Mindezek 
láttára most már mosoly ül az arcomra, bánatomat 
felváltja az örömteli remény. 

A koronavírus-járvány miatt hosszú hó-
napok óta nem tudjuk felszabadultan megélni 
mindennapjainkat. Ám ez a művelődési ház által 
szervezett műsor számomra azt sugallja, hogy 
nem szabad keseregni, hogy a belső erő, a remény 
átsegít minket ezen a nehéz időszakon is, mint a 
történelem oly sok viharán. Bízzunk a jövőben!

Ezúton szeretném megköszönni az online 
műsor szervezőinek, készítőinek munkáját.

PAPP ZOLTÁN, KAPOSVÁR

Búcsú Ádám Máriától

Az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola nevelőtestülete búcsúzik 
volt kollégájától, Ádám Máriától, Marikától.

Marika hatvan évvel ezelőtt szerezte alapdiplomáját a Felsőfokú Ta-
nítóképző Intézetben, Budapesten. Matematika–fizika szakos tanárrá 
1968-ban nevezték ki. Harmincnégy évig dolgozott intézményünkben, az 
Isaszegi Damjanich János Általános Iskolában, 1963 szeptember 1-jétől 
nyugdíjba vonulásáig, 1997. december 2-ig.

A pedagóguspályán eltöltött évei alatt kisiskolások generációit 
bocsátotta útjára. Tevékenységével hozzájárult az intézmény sajátos, 
gyermekközpontú, szeretetteljes iskolai miliőjének alakításához, ahol 
a gyermekek testi, lelki, szellemi fejlődése egyaránt fontos volt, és ahol 
a szülők tőle is mindig segítséget kaptak a gyermekeik szilárd erkölcsi 
elveken alapuló neveléséhez. Nagy szerepe volt abban, hogy Isaszegen a 
gyermekek és a pedagógusok számára is „jó volt, jó damjanichosnak len-
ni”. Elhivatott tanáregyéniség volt, akinek pályáját mindig is színvonalas 
munka, értékteremtő tevékenység jellemezte. A rábízott tanulókat nagy 
elhivatottsággal, okosan szeretve formálta. Megszerettette a matematikát 
és a fizikát a gyermekekkel, megalapozta a természettudományos tárgyak 
színvonalas oktatását az intézményben. A lényéből fakadó következetes-
séget, segítőkészséget átsugározta a tanítványaira. Sokat adott nekik mind 
szakmailag, mind emberileg.

Osztályfőnökként tanítványait összetartó, állandó csapattá formálta. 
Súlyt helyezett arra, hogy minden tanítványa sikerélményhez jusson, ne 
csak a tanulásban legkiválóbbak. A szülőket tanácsaival segítette gyerme-
kük nevelésében, a gyermekük számára megfelelő pálya kiválasztásában.

A pedagóguspályát hivatásának tekintette, eszerint élt és dolgozott 
egész életében. Szerették őt a tanítványai és a kollégái is.

KOHÁRY ORSOLYA 
IGAZGATÓ

Induló csoportjaink

Januári felmérésünk alapján, intézményünk várva várt újranyitásával párhuzamosan több 
új szolgáltatást tervezünk indítani, bővítve programkínálatunkat Isaszeg lakosságának 
sokszínű kiszolgálása érdekében. A beküldött, összesen száztizenkét kérdőívet összegezve 
arra törekedtünk, hogy olyan hiánypótló foglalkozások szervezését indítsuk el, amelyek a 
válaszok tükrében nagyobb érdeklődésre tarthatnak számot a lakosság körében.

Terveink szerint a következő új klubok, foglalkozások és tanfolyamok indulnak: 
kézimunkaszakkör (kötés, horgolás, szabás-varrás) • gyöngyfűző szakkör • társasjátékklub 
• társastánctanfolyam • hastánctanfolyam • baba-mama torna • alakformáló tréning • 
kertbarátklub • rocksuli • jam(örömzene)klub • komplex mozgásterápia nagycsoportos 
óvodásoknak • kézműves alkotó kör • képző- és iparművészeti szakkör • filmklub.

Amennyiben szívesen részt venne valamely foglalkozásunkon, kérjük, küldje el előze-
tes jelentkezési szándékát a szervezes@isaszegmuvhaz.hu e-mail-címre, hogy a csoportok 
indulásával kapcsolatban információkat küldhessünk önnek. Az előjelentkezés semmilyen 
kötelezettségvállalással nem jár, de értékes információt és segítséget jelent a csoportok 
szervezésében munkatársaink számára.

Év eleje óta kiemelten az online térben folynak közösségi eseményeink, és itt találkoz-
hatnak egyéb programlehetőségeinkkel is. Annak érdekében, hogy ne maradjanak le ezen 
lehetőségekről, tájékozódjanak, kövessék figyelemmel Facebook-oldalunkat, honlapunkat, 
Instagram-felületünket. ISASZEGI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Az Isaszegi Művelődési Ház mint az online műsor megál-
modója és szervezője megköszöni Papp Zoltán levelét, és a 
felvétel létrejöttében közreműködőknek továbbítjuk elismerő 
szavait.

Koreográfia: Stéger Dániel; táncosok: Hanák Szabolcs, 
Hanák Zsolt, Kovács Gergely, Palicska Ádám, Stéger Dániel, 
Szabó László, Tihon Norbert (zene: Csángálló ). Ünnepi mű-
sor: a Damjanich János Általános Iskola 4. b osztályos tanulói. 
Felkészítő tanár: Szabó Katalin Barbara. A felvételt Horváth 
Fruzsina, Rásonyi-Kovács Péter készítette. Gratulálunk!

ISASZEGI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Könyvtári kurír
Könnyen meglehet sajnos, hogy az 
újság megjelenésének időpontjában 
könyvtárunk még mindig nem láto-
gatható. Ennek ellenére továbbra is 
dolgozunk, készülünk az újranyitásra. 
Rendezzük a könyvállományt, sok-sok 
elavult, elkopott könyvet leválogatunk a 
polcokról, selejtezünk, készítjük a helyet 
az újdonságoknak. Csinosítjuk belső 
tereinket, hogy visszaérkezve minél 
hangulatosabb kuckókban élvezhessék 
látogatóink az olvasás örömeit.

Ebben a munkában segítségünkre 
volt egy olvasónk nagylelkű felajánlá-
sa. Adományba kaptunk egy fotelt és 
kanapét, két kisasztalt, egy íróasztalt, 
irodai széket, polcot és két bemuta-
tóállványt. A bútorokkal két hangulatos 
olvasókuckót és egy tanuló-dolgozó 
sarkot tudtunk kialakítani, valamint 
figyelemfelhívó módon tudtuk elhe-
lyezni a könyveket az ifjúsági részen. Az 
adományozó Joó Katalin, aki nem-
csak olvas, de maga is könyveket ír. 
Könyvesboltokban, webáruházakban 
megvásárolható és könyvtárunkban is 
megtalálható egy ifjúsági regénye és egy 
ismeretterjesztő könyve munkafüzet-
tel és kvízkönyvecskével. Kata Face-
book-oldalán nagyon jó könyvajánló 
videókat jelentet meg, valamint kutyás 
posztjai is árulkodnak hivatásáról. 
Néhány gyermek biztosan emlékszik, 
milyen hangulatos könyvbemutatót 
tartott Joó Katalin könyvtárunkban, 
ahol saját kutyája is jelen volt, és a fe-
lelős kutyatartás titkaiba is bepillantást 
nyerhettünk.

Programjainkról biztosat tovább-
ra sem tudunk írni, de április 6-án az 
Isaszegi Művelődési Házzal közösen 
szervezett játékos vetélkedő állomásain 
találkozhatnak velünk is a résztvevők. 
Reméljük, addigra már a könyvtár is 
látogatható lesz, vagy legalább visszatér-
hetünk az ajtóban kölcsönzéshez. Addig 
is, amíg újra kézbe vehetők lesznek a 
könyvek, néhány elektronikus könyvtá-
rat ajánlok, ahonnan legálisan letölthe-
tők vagy online olvashatók a könyvek. 
Az egyik legnagyobb ilyen szolgáltató 
az Országos Széchényi Könyvtár, amely-
nek adatbázisa a Mek.oszk.hu oldalon 

érhető el. Itt szerző, cím, téma vagy 
tudományterület szerint kereshetők 
a könyvek, több mint huszonegyezer 
dokumentum közül válogathatunk.

Az OSZK másik nagy gyűjteménye 
az Elektronikus Periodika Adatbázis 
(Epa.oszk.hu), ahol folyóiratok régebbi 
számait olvashatjuk. Keresőfelülete 
hasonló a MEK-éhez, folyóiratcímre, 
évfolyamra, témára és típusra is keres-
hetünk, de böngészhetünk tudomány-
területek szerint is. A Petőfi Irodalmi 
Múzeum által üzemeltett DIA (Digitális 
Irodalmi Akadémia; Pim.hu/hu/dia) 20. 
századi és kortárs magyar írók műveit 
adja közre. Találunk itt regényeket, drá-
mákat, gyermekkönyveket és hangos-
könyveket is, csaknem ötezer darabos 
kollekcióból választhatunk.

Nagyon hasznos és érdekes oldal a 
Hungaricana adatbázis (Hungaricana.
hu/hu/adatbazisok) is. Főleg kutatásban, 
történelmi érdekességek iránt érdeklő-
dőknek nyújt fantasztikus gyűjteményt. 
Megtalálhatók itt régi térképek, képek, 
újságok, tervek, levéltári iratok, hang-
archívum.

ÁGOSTON KATA

Könyvajánló
On Sai, alias Varga Beáta sci-fi és 
fantasy könyveit szívből tudom ajánlani 
minden olvasónak. Izgalmas kalan-
dokban, fordulatokban és nem utol-
sósorban értékes gondolatokban és 
érzésekben bővelkedő regényei mindig 
megmelengetik a szívemet. Humorban 
sem szenved hiányt, ami oldja a helyen-
ként fajsúlyosabb mondanivalót. Most 
az Esővágy című novelláskötetét olva-

som, amely szintén nem okoz csalódást. 
Egyik történet jobb, mint a másik, 
pedig ritkán olvasok novellákat, mert 
mire beleélem magam a történetbe, 
már vége is. De ezek az írások, legyenek 
szomorúak vagy vidámak, éppen ezzel 
érik el a nagyobb hatást. Humorosak, 
elgondolkodtatnak vagy éppen meg-
döbbentenek.

Megjelent regénysorozatai: Cal-
deron 1–2.; Szivárgó sötétség sorozat: 
Scar, Lucy, Szürke szobák, Miogin bázis, 
Artúr; Vágymágusok 1–2. és az Apa, 
randizhatok egy lovaggal? A két utóbbi 
és az Esővágy című novelláskötet a 
fiatal felnőtt olvasókat célozta meg, de 
bármelyik korosztálynak tud kikapcso-
lódást, jó szórakozást nyújtani. Könyv-
tárunkban a szerző eddig megjelent 
minden könyve magtalálható.

M. I. MÓNIKA
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Minden lapszám élmény és kihívás
Beszélgetés az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató tervezőszerkesztőjével

Komlós Andrea 2004 óta készíti lapunkat. Úgy látja, a helyiek kíváncsiak az itt megjelenő hírekre, sokak számára fontos és 
rendszeres információforrást jelent a havonta érkező kiadvány. A szakember beavat minket az újságkészítés folyamatába, 
képet kapunk igényes hozzáállásáról a mesterségéhez, és városunkhoz való kötődéséről is mesél. 

– Mi a pontos feladata az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató 
előállítása kapcsán?

– A munkaköröm megnevezése tervezőszerkesztő, de a 
lapot kiadó vállalkozás vezetőjeként a feladatom ennél jóval 
összetettebb. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az újság nyomdai 
előkészítését végzem, hanem több munkafolyamatért felelek: 
a szöveggondozásért, a nyomtatásért és a terjesztésért is. 

– Mit szeret a legjobban ebben a munkában?
– Azt, hogy ez egy komplex feladat, fontos, hogy minden ré-

szére legyen rálátásom, ezért nagy felelősséget is érzek. Szükség 
van ötletekre, kreativitásra, rugalmasságra. Amikor tizenhét 
éve megpályáztam és megnyertem az önkormányzatnál ezt a 
lehetőséget, akkor még fekete-fehérben, nyolc oldalon, kisebb 
példányszámban jelent meg a lap. Azóta sokat fejlődtünk: 
néhány arculatváltás is történt, és ma már színesben, magazin 
jellegű külsővel, leggyakrabban huszonnégy vagy huszonnyolc, 
de néha harminckét oldalon jelenik meg a kiadvány.

– Meséljen arról, hogyan zajlik a munkafolyamat minden 
hónapban.

– Az első lépés, hogy minden anyag befut Hanák Cecíliá-
hoz, a lap szerkesztőjéhez, aki a tartalomért felel. Ő ezeket 
elolvassa, ha szükséges, átalakítja, meghatározza az írások 
hozzávetőleges sorrendjét a lapban, majd az olvasószerkesztő 
kolléganőm, Máté Tóth Zsuzsánna elvégzi a szöveggondozást: 
nyelvhelyességi és helyesírási szempontból javítja az íráso-
kat. Ezután következik az én feladatom, a tördelés. Úgy kell 
alakítani a lap szerkezetét, hogy az oldalszám néggyel osztható 
legyen, az egyes hírek, a hozzájuk tartozó képek, valamint a 
hirdetések a lehető legesztétikusabban legyenek elhelyezve 
az oldalakon. Amikor az én számítógépemen összeállt a lap, 
a szerkesztő ellenőrzi, hogy minden anyag a helyén van-e, és 
ha szükséges, még módosításokat kér. Optimális esetben ezek 
csak apró változtatások, de gyakran előfordul olyan is, hogy 
jóval lapzárta után fut be egy-egy fontos hír, ami nem várhat 
egy hónapot. Ilyenkor a már szinte teljesen kész lapot át kell 
alakítanunk. Ha minden anyag bekerült, és a szerkesztő jóvá-
hagyja az elrendezést, a betördelt újság ismét az olvasószer-
kesztőhöz kerül, aki újra átolvassa az összes szöveget, ellenőrzi 

Névjegy

Komlós Andrea 1974. április 18-án született Budapesten. Házas, egy 
leány- és két fiúgyermek édesanyja. 
Tervezőszerkesztő, tipográfus, az LA4 Média Kft. társtulajdonosa és ügyve-
zető igazgatója. 2000 óta él Isaszegen, a Tőzegtelepen. Hobbija a kötés és 
az olvasás, szeret utazni.

a helyesírást, valamint az elválasztásokat és a tipográfiát is. 
Ezután kerül a lap a nyomdába. A nyomdával minden decem-
berben előre egyeztetjük a következő évi leadási időpontokat 
és a szállítási dátumokat, ez biztosítja a minden hónap ötödike 
és tizedike közötti megjelenést. 

– Nyitottak az isaszegiek a lapban megjelenő hírekre?
– Tapasztalataim szerint nagy részük szereti az újságot. 

Amikor tavaly, a járvány első hullámának idején kimaradt 
három lapszám, ismét kiderült, hogy mennyire fontos az itt 
élőknek, rengetegen kérdezték tőlem, hogy mikor jelenik meg 
újra. Nagyon várják minden hónap elején, a postán is gyakran 
érdeklődnek, hogy mikor érkezik a lap. Az egyik legnépsze-
rűbb rovatunk a minden hónapban megjelenő interjú. Ezek 
közül is azokat olvassák legszívesebben, amelyek országosan 
ismert személyt mutatnak be, valamilyen isaszegi kötődéssel. 
Közkedveltek a közszolgálati tartalmak is, bármelyik számot 
is lapozza fel a kedves olvasó, biztosan megtalálja ezeket az 
információkat. Az isaszegi intézmények adatai, elérhetősé-
gei, a művelődési ház programjai is megtalálhatók minden 
lapszámban. És végül, de nem utolsósorban nagyon fontosak 
a hirdetések is. Ha valakinek például tönkremegy a mosógé-
pe, ha szeretne jogosítványt szerezni, esetleg megbetegszik a 
kutyája, tudja, hogy nálunk megtalálja a megfelelő szakember, 
vállalkozás reklámját vagy az állatorvos rendelési idejét. Mire 
való egy önkormányzati újság, ha nem erre? 

– Mióta dolgozik a szakmában, hogyan indult a karrierje?
– Közel harminc éve dolgozom a betűkkel, amelyek már 

kisgyermekként is nagyon érdekeltek. Négyévesen már olvas-
tam és írtam, de tulajdonképpen teljesen véletlenül csöppen-
tem a szakmába: egy távoli ismerős, egy könyvkiadó vezetője 
kérdezte meg tőlem érettségi után, hogy lenne-e kedvem nála 
dolgozni. Ott kezdtem a pályámat, és annyira megtetszett ez 
a munka, hogy beiratkoztam tervezőszerkesztő- és tipográ-
fusképzésre. Munkám során mindig is fontosnak tartottam 
követni a tipográfia szabályait, ajánlásait, kötelező elemeit, 
amelyektől nem szabad eltérni, ha az ember igényes munkát 
szeretne végezni, beszéljünk bármilyen nyomdatermékről, 
akár csak egy névjegykártyáról, hirdetésről vagy könyvről. Ez 
is egy mesterség, amit ugyanúgy évekig tanul az ember, mint 
bármely más szakmát. 

– Egyéb munkákra is jut ideje?
– Természetesen igen. Több rendszeresen megjelenő 

kiadványt is készítek, köztük más önkormányzati lapot is, de 
vannak eseti megrendelések is. Van egy nyomdaipari vállalko-
zásom, amelyben én végzem a nyomdai előkészítést és a mun-
kamenet megszervezését, a kivitelezést pedig alvállalkozók 
segítségével oldom meg. A legidősebb gyermekem születése 
óta otthon dolgozom. Szeretem, hogy a magam ura vagyok, 
magam osztom be az időmet, így jut elég figyelem a munkára 
és a családra is. 

– Szabadidejében mivel foglalkozik szívesen?
– Család, háztartás, három gyermek és egy vállalkozás 

mellett viszonylag kevés időm jut szabadidős tevékenységekre, 
ha mégis adódik ilyen alkalom, akkor nagy örömmel veszem 
elő a kötőtűt, és alkotok a nagymamámtól tanultak alapján, 

valamint nagyon szeretek olvasni is. Ha pedig sikerül a felada-
taimat jó előre úgy megszervezni, hogy ki tudjak venni egy kis 
szabadságot, akkor az utazás az, ami a leginkább feltölt, hiszen 
tizenhét év otthoni munka után jólesik néha egy kicsit világot 
látni.

– Nem tősgyökeres isaszegi. Miért költözött ide?
– Zuglóban születtem, ott is nőttem fel. 1994-ben, a 

szüleim válása után eladtuk a családi ingatlant. Ekkor már a 
bátyám és én is felnőttek voltunk, így megfizethető megoldást 
kerestünk arra, hogy mindenkinek külön otthona legyen. 
A bátyám ekkor költözött Szentgyörgypusztára. Négy évvel 
később édesanyám is Isaszeg mellett döntött, ő a Tőzegtelepen 
lakik. Én ekkor még Budapesten éltem, de gyakran jártam 
hozzájuk, megtetszett a környék, imádtam a hangulatát, ezért 
2000-ben én is itt vettem házat, méghozzá ugyanabban az 
utcában, amelyikben édesanyám is él. Szeretem a horgászta-
vak közelségét, a jó levegőt, a szép és csendes környezetet, a 
barátságos embereket, de azt is, hogy a vidék minden előnye 
mellett a főváros is elérhető közelségben van.

H. A.
FOTÓ: MERKL KINGA
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Magaságyások az isaszegi kertekben is 
Tavaszi ötletek a Családok Isaszegért Egyesülettől

A Családok Isaszegért Egyesület több tagja is magas - 
ágyás-építésbe kezdett. Marosi Zoltán szerint több előnye is 
van a megemelt földnek: „Kényelmes, derékkímélő módon 
nevelhetjük palántáinkat, és olyan területen is tudunk ker-
tészkedni, ahol a talajviszonyok ezt egyébként nem tennék 
lehetővé.”

A megfelelően rétegezett ágyásban a bomlási folyamatok 
nyomán hő és szén-dioxid keletkezik, így egyrészt a melegebb 
közegben korábbi kiültetést tesz lehetővé, másrészt a növé-
nyek a gyökereiken keresztül is fel tudják venni a szén-dioxi-
dot. Szintén az előnyök közé tartozik, hogy sokkal kevésbé 
gyomosodik, mint a talajszinten lévő ágyások. Ha mulccsal 
takarjuk le a talajt, még kisebb esélyt adunk a gyomoknak, 
és öntözni is sokkal ritkábban kell. A magaságyás évről évre 
nagy mennyiségű komposztot nyel el, az így létrejött táp-
anyagdús talajban egészséges, burjánzó konyhakertünk lesz, 
és nem utolsósorban hasznosul a zöldhulladék is.

„Magaságyást bármilyen rendelkezésre álló anyagból 
építhetünk, de törekedjünk a természetes anyagok használatára. 
Láttam már beton zsalukövekből kirakott ágyást is. Nekem ezek 
kicsit természetellenesek, de tulajdonképpen működhet. Régi 
raklapokból, hulladék deszkából, sőt kimustrált hűtőládából 
készült építmények is vannak” – tette hozzá Marosi Zoltán, aki 
szerint lényeges, hogy a talajjal közvetlenül érintkezni kell a fel-
töltött ágyásnak, hogy a hasznos talajlakók be tudják népesíteni. 
Pockok, vakondok ellen célszerű vakondhálóval védeni alulról, 
viszont betonra, térkőre rakni tilos. Az építkezés egyes fázisai 
fotókkal együtt megtekinthetők a Facebook.com/csaladokisa-
szegert oldalon. 

Rét a kertben?
Ki az, akit nem varázsol el a vadvirágos mezők látványa, 
illata? Az angolokat leginkább a brit tudósok kapcsán szoktuk 
emlegetni, a kertkultúrájukról sajnos kevés szó esik, pedig van 
mit ellesni tőlük. Például azt, hogyan teremtsük meg a virágos 
rétünket a saját kertünkben.

A folyamat nem túl összetett, hiszen a mezők 
virágai kimondottan tág tűrésűek; nem kell nekik 
extra föld, trágya, tápoldat. Vadvirágmagokat mi 
magunk is összeállíthatunk kedvenc gyógynövé-
nyeinkből, klasszikus magyar rétivirág-magokat 
szinte bármelyik gazdaboltban, barkácsáruházban 
be lehet szerezni. Ha valaki inkább az egyszerű, de 
nagyszerű megoldások híve, itt a jó hír: vadvirá-
gosrét-magkeverékek előre összeállítva is kaphatók 
a boltokban. Ha megvettük a magokat, gyakor-
latilag csak ki kell jelölnünk egy területet, ahova 
elszórjuk ősszel vagy akár tavasszal. Első évben is 

már számíthatunk mindenféle tarkaságra, de igazi szépségét a 
második évtől tárja majd elénk a mezőnk.

Természetesen nem kell az egész pázsitot beáldozni erre 
a célra. A képeken is látszik, hogy kerítés melletti területet 
vagy kerti utakat is lehet szegélyezni a virágokkal. Akár úgy is, 
hogy a sövény mellé ültetünk egy sornyi rétet, a dupla sövény 
látványban is hozzáad a kertünkhöz. Ha valakinek még ez is 
túl sok lenne, egy maroknyi virágos rét elfér egy cserépben is. 
Ennél a megoldásnál is figyelni kell arra, hogy sima kerti talajt 
használjunk, ne vegyünk zsákos kertészeti földet, mert abban 
ezek a virágok nem fognak jól fejlődni.

És mit nyer a család egy réttel a látványon kívül? Közös 
élményt. A gyerekek kíváncsi tekintetét, hogy vajon milyen 
virág nő ki a keverékből. Olyan hasznos rovarokat, amelye-
ket eddig talán sose láttunk a kertünkben, közöttük sok-sok 
pillangót. Esti tücsökciripelést. Nem utolsósorban elmond-
hatjuk a gyerekeinknek, hogy ezzel a kis lépéssel jót tettünk a 
méhekkel is. Még nem késő belefogni…

BUDAHÁZI BOGI

Tájékoztató a házhoz 
menő zöldhulladékgyűjtés 
gyakorlatáról

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2021. 
április 1-jétől az házhoz menő zöldhul-
ladék gyűjtésének rendszere módosul. 
A hulladékszállítási közszolgálatást 
jogosan igénybe vevőknek, akik a szol-
gáltatásért az NHKV Zrt. részére díjat 
fizetnek, társaságunk díjmentesen in-
gatlanonként két, a zöldhulladék gyűjté-
sére alkalmas zöld színű, emblémás zsá-
kot biztosít. Első alkalommal a zsákokat 
az év 11. és 12. hetében (március 15–26. 
között) helyezzük el az ingatlanoknál. 
Ezt követőn a mindenkori begyűjtéssel 
egyidejűleg a járat maximum két zöld 
színű, lebomló, emblémás cserezsákot 
biztosít térítésmentesen azon ingat-
lanhasználóknak, akik helyeznek ki 
zöldhulladékot.

További zsákokat (kék színű, 
lebomló, emblémás) az ügyfélszolgála-
tokon (jelenleg a járványügyi előírások 
miatt az ügyfélszolgálati irodák zárva 
tartanak), illetve a zsákértékesítő part-
nereknél lehet beszerezni átadás-átvé-
teli jegyzőkönyv aláírása ellenében az 
ingatlanhasználó vagy meghatalma-
zottja, a közszolgáltatás számlafizetője 
nevére. A kiszámlázásra utólag, a 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koor-
dináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. 
által kerül sor.

Tehát a zsák átvételekor a helyszínen 
nem kell kifizetni az átvett zsákokat, a 
zsákok árának beszedésére – a korábbi-
akban meghatározott változatlan díjon 
– utólag, az NHKV Zrt. által kiállított, 
postai úton megküldött számlával kerül 
sor, mivel a többlet-közszolgáltatás 
díjának utólagos kiszámlázása és a díj 
beszedése az NHKV Zrt. jogszabályi 
hatásköre.

A kommunális többlethulladékos 
zsákok átvétele is az előbbiek szerint 
történik.

Mindezek alapján a kertgondozás 
során levágott füvet és egyéb lágy szárú 
növényeket, illetve a lehullott falevelet a 
DTkH Nonprofit Kft. által térítésmente-
sen rendelkezésre bocsátott zöld színű, 
lebomló műanyag zsákban, illetve az 
ágnyesedéket (gallyak átmérője maxi-
mum hat centiméter) maximum száz-
ötven centiméter hosszú kötegekben 
összekötve (alkalmanként maximum 
egy köbméter mennyiségben) a zöld 
zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a 
közterületet nem szennyező módon.

Szállítási alkalmanként, ingatlanon-
ként maximum két ingyenes zsák, va-
lamint további „korlátlan” mennyiségű 
megvásárolt, kék színű, DTkH-emblé-
más lebomló zsák helyezhető ki.

A többlethulladék elszállítására 
alkalmazott zsákok átvételével és igény-
bevételével a közszolgáltatási díjban 
nem fedezett közszolgáltatást vesznek 
igénybe ügyfeleink. A zsák ára magában 
foglalja a begyűjtés, a szállítás és a ke-
zelés díját, azaz a zsák árának megfize-
tésével az ügyfelek a többletszolgáltatás 
díját is megfizetik.

A zöldhulladék gyűjtéséhez szük-
séges zsákok átvételéhez a következő 
dokumentumok szükségesek: lakossági 
ügyfeleknél csekkes fizetési mód esetén 
egy csekkszelvény bemutatása, amely 
önmagában is tartalmazza az azono-
sításhoz szükséges vevőazonosítót az 
átadás-átvételi nyomtatvány kitöltésé-
hez; nem csekkes fizetési mód esetén a 
számla 3. oldala és az azon található ve-
vőazonosító bemutatása, amely igazolja 
a jogos igénybevételt, és azonosítja az 
utólagos számla kiállításához szüksé-
ges paramétereket. Közületi ügyfelek 
esetében a nyomtatványt – az iméntiek 
szerinti kitöltést követően – bélyegzővel 
szükséges ellátni. 

A korábban megvásárolt kommuná-
lis és zöldhulladék gyűjtésére szolgáló 
zsákok elszállítására továbbra is sor 
kerül. Megértésüket köszönjük!

DTKH NONPROFIT KFT.

Többlethulladékos zsákok átvételi 
helyszínei
• Agrosol 2000 Kft., Gödöllő, Szabadság 

út 60.
• Bagyin József Mini ABC, Gödöllő, Batthyány 

Lajos utca 25.
• Dóczi + Dóczi Kft., Dány, Széchenyi utca 3.
• Gödöllő, ügyfélszolgálat, Gödöllő, Dózsa 

György út 69. (Jelenleg a járványügyi 
előírások miatt az ügyfélszolgálati irodák 
zárva tartanak.)

• Gyöngy vegyeskereskedés, Kistarcsa, Móra 
Ferenc utca 48.

• Prókai és Társa Bt., Gödöllő, Blaháné út 118.
• Rajat Bt., Gödöllő, piac
Az átvételi helyek folyamatosan bővülnek, erről 
a honlapon tájékozódhatnak.
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Így vigyázhatunk szeretteinkre a koronavírus idején

A koronavírus-járvány miatt kiszolgáltatott helyzetben lévőket gátlástalanul kihasználhatják leleményes csalók. Ehhez elősze-
retettel használják a közösségi oldalakat, illetve a telefonos megkereséseket, főként az egyedülálló idős emberekre fókuszálva. 
Nem árt az óvatosság. Hogyan védekezhetünk ellenük?

Világszerte tapasztalható, hogy az új ko-
ronavírus által terjesztett járvány miatt 
megjelentek az olyan álértékesítők, akik 
weboldalakon, közösségi oldalakon, 
e-mail-címeken és telefonon keresztül 
kínálnak egészségügyi eszközöket, és 
újabban már vakcinával oltásra is ajánl-
koznak, vagy erre hivatkozva személyes 
adatokat próbálnak kicsalni.

A csalók minden lehetőséget megra-
gadnak, és leginkább az idős emberekre 
fókuszálnak, akik egyedül élnek. Beszél-
gessünk rokonainkkal a veszélyekről! 
A csalók klinikai, kórházi dolgozónak, 
háziorvosnak vagy önkormányzati 
dolgozónak kiadva magukat személye-
sen vagy telefonon keresztül igyekeznek 
megtéveszteni az idős embereket az ol-
tásra hivatkozással. Előfordulhat, hogy 
személyesen keresik meg az időseket, 
ekkor egészségügyi dolgozókként, fehér 
ruhában jelennek meg. Adategyeztetést 
végeznek, személyes és bankkártyaada-
tokat kérnek annak érdekében, hogy az 

általuk hivatkozott szervezet nevében 
(például önkormányzat) a járvány miatt 
támogatást tudjanak átutalni a felhívott 
részére, egyben – látszólag – a védőol-
tásra is regisztrálnak.

Személyes és pénzügyi adataink 
komoly értéket képviselnek. Ha ezek 
illetéktelen személyek számára hoz-
záférhetővé válnak, az jelentős anyagi 
károkat okozhat.

A rendőrség tanácsa arra az esetre, 
ha valaki ilyen hívást kap:
•  Járjon utána, hogy valóban a hivat-

kozott szervezet vagy hivatal kereste 
meg. Tegye le a telefont, majd hívja 
fel a telefonáló által megjelölt intéz-
ményt.

•  Tegyen fel ellenőrző kérdéseket. 
Kérdezze meg a hivatkozott szerve-
zet központi elérhetőségét, a hívó 
nevét, beosztását.

•  Legyen gyanús, ha pénzátutalásról 
esik szó, illetve felajánlják, hogy az 
utalás lebonyolításában segítenek.

•  Bankkártyaadataikat semmilyen 
körülmények között ne adják meg 
ismeretleneknek se telefonon, se 
személyesen.

•  Nyilvános helyen, idegenek jelenlé-
tében ne beszéljenek magánügyeik-
ről, mert visszaélhetnek az informá-
ciókkal.

•  Ne adja meg személyes adatait isme-
retleneknek.

•  Ha felmerül, hogy bűncselekményt 
próbáltak meg elkövetni ön vagy 
hozzátartozója sérelmére, azonnal 
hívja a 112-es segélyhívószámot.

A rendőrség célja, hogy az elkövetési 
módszer tudatosításával lehetőleg senki 
ne dőljön be a csalóknak. Minél többet 
beszélgetnek erről idős rokonaikkal, 
ismerőseikkel, annál kisebb eséllyel 
csaphatják be őket.

PEST MEGYEI  
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

Üzleti csalások a kibertérben
Rendőrségi felhívás

Az interneten zajló ügyintézés, kommunikáció elterjedését a 
bűnözők is igyekeznek kihasználni. A módszerek ismeretében 
könnyebben felismerhetők és kivédhetők az ilyen kísérletek. 
A rendőrség most ehhez nyújt segítséget. Legyen ön is körülte-
kintő, hogy ne váljon áldozattá!

Számlacsalás. Az elkövetők úgy tesznek, mintha cégének 
üzleti partnerei (például beszállítók) lennének. A csalók arról 
tájékoztatják, hogy a kapcsolattartási adatok vagy a fizetési 
adatok (például kedvezményezett banki adatai) megváltoztak. 
Az üzenet többféleképpen érkezhet: telefonon, levélben, 
e-mailben stb. A feladó e-mail-címe nagyon hasonlíthat 
üzleti partner e-mail-címére, vagy akár a levelezési rendszer 
feltörése esetén érkezhet az üzleti partner igazi e-mail-címéről 
is. Az új e-mail-címet, telefonszámot vagy bankszámlát pedig 
a csalók felügyelik.

Mit tehet mint cég? Tájékoztassa alkalmazottait a csalók 
által használt módszerekről. Minden esetben ellenőriztesse 
a beszállítókkal vagy szerződésekkel kapcsolatos adatok 
(kapcsolattartási adatok, fizetési mód, bankszámlaszámok) 
módosítására vonatkozó igényeket. Figyelmeztesse az 
alkalmazottait, hogy mindig győződjenek meg a fizetési 
kérelem jogosságáról, és ellenőrizzék, nincs-e valamilyen 
szabálytalanság a számlán. Minimalizálja a szállítókkal és 
a szerződésekkel kapcsolatos nyilvános adatokat cégének 
honlapján vagy a közösségi médiában.

Mit tehet mint alkalmazott? Alaposan ellenőrizze 
az üzleti partnerektől érkező kéréseket, különösen, 
ha a kapcsolattartási adatokban, fizetési módokban, 
bankszámlájuk megváltoztatásáról tájékoztatnak. Fokozattan 
ellenőrizze a feladó e-mail-címét, ne csak a megjelenített 
nevet. Ne használja a levélben/faxon/e-mailben érkezett 
kérésekben szereplő kapcsolattartási adatokat. Alkalmazza 
a korábbi levelezésekben szereplőket. Legyen személyes 
kapcsolata a céghez, amelynek rendszeresen utal. Bizonyos 
összeg feletti kifizetés esetére dolgozzon ki egy eljárást a 
bankszámla és a kedvezményezett ellenőrzésére (például 
egyeztessen személyesen vagy videóhívásban a cégnél 
levő kapcsolattartójával). A közösségi médiában a lehető 
legkevesebb információt osszon meg munkáltatójáról, ne 
osszon meg adatokat üzletei partnereiről, szerződésekről!

Vezető nevében elkövetett csalás. Az elkövetők a cég 
pénzügyi ügyintézőjét valamilyen megtévesztéssel hamis 
számla kifizetésére vagy a cég számlájáról történő átutalásra 
veszik rá. A csalók jól ismerik a céget, így magukat annak 
magas szintű vezetőjének kiadva felhívják az alkalmazottat, 
vagy e-mailt küldenek neki. Azonnali átutalást kérnek, 
gyakran használják a „titoktartás”, „a cég bízik önben” 
kifejezéseket. Kihasználhatják a vezető távollétét, és az 

e-mailben arra hivatkoznak, hogy nem elérhető. Sürgős ok 
miatt kérik az utalást: adóügyek, vállalatfelvásárlás. A kérés 
elutasítása esetén fenyegetést alkalmaznak az ügy fontosságára 
és sürgősségére tekintettel. A feladó e-mail-címe nagyon 
hasonlíthat a cégvezető e-mail-címére, vagy akár a levelezési 
rendszer feltörése esetén érkezhet az igazi e-mail-címről is.

Árulkodó jelek: közvetlenül olyan vezető lép kapcsolatba 
az ügyintézővel, akivel eddig nem volt kapcsolata; teljes 
titoktartás kérése; nyomásgyakorlás és sürgetés alkalmazása; 
fenyegetés vagy szokatlan jutalom ígérete; a belső eljárásoktól 
vagy a gyakorlattól való eltérésre vonatkozó kérés.

Mit tehet mint cég? Ismerje meg és tájékoztassa 
alkalmazottait a csalók által használt módszerekről. 
Figyelmeztesse őket, hogy legyenek elővigyázatosak a fizetési 
kérelmekkel. Vezessen be belső protokollokat a kifizetésekkel 
kapcsolatban. Ellenőriztesse az e-mailben vagy telefonon 
érkezett fizetési kérések jogosságát. Vizsgálja felül a cég 
weboldalán szereplő információkat, minimalizálja azokat 
a legszükségesebbre, legyen óvatos a közösségi médiában. 
Gondoskodjon informatikai rendszereinek (például 
elektronikus levelezés) biztonságáról. Ha csalást észlel, mindig 
értesítse a rendőrséget, akkor is, ha nem érte kár.

Mit tehet mint alkalmazott? Szigorúan tartsa be a fizetéssel 
kapcsolatos biztonsági szabályokat. Fokozattan ellenőrizze 
a feladó e-mail-címét, ne csak megjelenített nevét. Ha 
kétsége merül fel egy fizetési kéréssel kapcsolatban, mindig 
egyeztessen felettesével vagy egy hozzáértő kollégájával. 
Soha ne nyisson meg gyanús linkeket vagy mellékleteket, 
amelyek e-mailen érkeznek. Legyen különösen figyelmes, 
ha a saját e-mail-fiókjába lép be a céges számítógépen. 
Minimalizálja a munkájával és munkahelyével kapcsolatos 
információk megosztását a közösségi oldalakon. Ne osszon 
meg információt a cég szervezeti felépítésével, biztonságával 
és eljárási rendjével kapcsolatban. Ha gyanús e-mailt vagy 
telefonhívást kap, mindig jelezze a vezetőjenek, illetve a 
biztonságért felelős részlegnek.

POLICE.HU



2021. ÁPRILIS 17

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. 

 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 TŰZOLTÓ-EGYESÜLET  
0–24 óra között hívható központi segélyhívószáma: 70/601-
9105

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.

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

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 70/978-
5611, 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: 30/378-

9971

MVM NEXT ENERGIAKERESKEDELMI ZRT. 
 Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 20/474-9999, 30/474-9999, 

70/474-9999, 1/474-9999
 Levelezési cím: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.,  

1439 Budapest, Pf. 700
 E-mail: ugyfelszolgalat@mvm.hu
 Web: www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat
 Mérőállás-diktálás: www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat,  

illetve az MVM Next mobilapplikációban

ZÖLD HÍD B.I.G.G. KFT. 
Zoldhid.hu. Ügyfélszolgálat hétköznap 8–16.30 között: 

28/561-200

Egészségügyi 
információk

Munkanapokon 8–15.30 óra között 
a betegek szá má ra saját háziorvosuk 
áll rendelkezésre. Hétfőtől csü tör tö-
kig 15.30–18 óra között, pénteken 
11.30–18 óra kö zött készenléti szolgá-
lat működik a sürgős ese tek el lá tására, 
amely a felsorolt időbeosztás szerint 
hívható. Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, 
Aulich utca 5., telefon: 28/751-561, 
30/831-1887. Kedden dr. Kürti József, 
Csata utca 2., telefon: 28/495-238. 
Szerdán és csütörtökön dr. Tor dai 
Gábor, Aulich utca 5., telefon: 28/751-
591; 20/928-3987. 
Pénteki készenléti beosztások  
áprilisban és májusban:  
április 2–5.: ügyelet, Gödöllő; április 9.: 
dr. Tordai Gábor; április 16.: dr. Mészá-
ros Zsolt; április 23.: dr. Kürti József; 
április 30.: dr. Tordai Gábor; május 7.: 
dr. Mészáros Zsolt; május 14.: dr. Kürti 
József; május 21.: dr. Tordai Gábor; 
május 28.: dr. Mészáros Zsolt
Központi orvosi ügyelet:  
Gödöllő, Szabadság tér 3.  
Telefon: 70/370-3104
Ügyeleti idő: mun ka na po kon 18 órától 
másnap reggel 8 óráig, hétvégén, mun-
kaszüneti napokon és ünnepnapokon 
24 órában.
Gyermekorvosi rendelők: 
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12. Tele-
fon: 28/798-148
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, szombaton 8–12 óra között; Liget 
Patika hétfőtől péntekig 8–18, szomba-
ton 8–12 óra között.

Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógy-
szertár, Pécel, Tanácsház utca 4. Telefon: 
28/452-851
Fogorvosi rendelő: Rákóczi u. 10. Tele-
fon: 28/495-237
Dr. Illényi Tamás rendelési ideje: hétfőn 
és szerdán 8–12 (szerdán iskolafogá-
szat), kedden és csütörtökön 14–19 
óra között, pénteken páros héten 8–12, 
páratlan héten 14–19 óra között. 
Dr. Selmeczi Áron fogszakorvos ren-
delési ideje: hétfő: 14–20; kedd: 8–13; 
szerda: 14–20; csütörtök: 8–13; pén-

tek: páros héten14–20, páratlan héten 
8–13 óra között. Előzetes bejelentke-
zés, időpont-egyeztetés szükséges a 
28/495-237-es telefonszámon! A ren-
delés utolsó órájában nincs mód akut 
(sürgős) eset ellátására, amennyiben 
lehetősége engedi, ilyen esetben a ren-
delési 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 Köz-
pont: Gödöllő, Petőfi tér 1. Telefon: 
28/430-655, 28/430-452, 70/502-1876, 
70/502-1872
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Anyakönyvi hírek
A február 16. és március 16. közötti időszak eseményei

Születések: Tihon Mirán Róbert, Katus Mira, Kovács Nándor, 
Kigyós Levente, Soós Dávid, Görög Valter, Gerber Zsombor, 
Gerber Anna, Kovács Máté, Andrasics Nátán, Katona Áron 
Zoltán, Nagy Róza, Csingér Jonatán, Csingér Kenéz, Berczely 
Benedek, Bálint  Marcell Levente, Katona Áron Zoltán

Házasságkötések: Moldován Sándor és Poharenszki Vivi-
en; Barna János Erik és Rafael Vanessza; Csizmadia Nimród 
és Gódor Noémi; Baráti Tamás és Kristóf Lili; Lázár Ferenc 
és Páll Eleonóra Noémi; Kovács Miklós Mátyás és Magyari 
Veronika; Verebélyi Gábor és Scheffer Dóra; Bálint Norbert és 
Aranyosmaróthy Katalin Dóra; Rimavölgyi Gábor és Bucsai 
Edina; Donkó Zsolt és Dudás Ildikó

Halálesetek: Benei Zoltánné Moravecz Erzsébet (85), Pataki 
Istvánné Balázs Anna Mária (71), Tóth Károly István (68), Vi-
dák Ferenc (89), Kovács Lászlóné Kalocsai Éva (72), Lőrincz 
Gyuláné Hottó Teréz (96), Kanalas Dóra (36), Klincsek János 
(85), Sárosi Péter (77), Krupanics Lászlóné Csete Ilona (89), 
Nyerges János (80), Krepcsák Józsefné Juhász Mária (89), 
Rátkai János (83), Botos István Aladárné Munkácsi Mária Éva 
(84), Rab Gyuláné Varró Erzsébet (88), Szabó Sándorné Mol-
nár Róza (81), Hernyes Lászlóné Hanák Katalin (78), Szilárdi 
Lajos (92), Hidvégi Istvánné Halomházi Mária (82) 

POLGÁRMESTERI HIVATAL
KERESZTREJTVÉNY 
Rejtvényünk megfejtését április 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! Márciusi rejtvényünk megfejtése: A mesterkélt beszédnél nincs nagyobb csapás. A jutalmat 
Szlovák Istvánné, Gajdor Gábor és Földiné Szaniszló Olga nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

GYEREKEKNEK
Keresd meg a képeken található öt különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet küldd vissza szerkesztőségünknek 
április 25-ig digitális formában az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre, vagy add le személyesen a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálatán. A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban 
tesszük közzé. A februári rejtvény helyes megfejtéséért járó jutalmat Szűcs Réka, Szűcs Márton és Pénzes Levente nyerte. 
Gratulálunk!

Hirdessen nálunk!

Az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató Isaszeg Város Önkormányzatának havonta 
megjelenő kiadványa. Lapunk 4000 példányban, minden hónap elején jelenik 
meg, és jut el a Magyar Posta Zrt. közreműködésével városunk minden háztartá-
sához, az intézményekhez, valamint a környékbeli önkormányzatokhoz.
Bruttó hirdetési díjak
1/1 oldal (181 × 262 mm): 35 000 Ft; 1/2 oldal (181 × 128 mm vagy 87,5 × 262 
mm): 22 000 Ft; 1/4 oldal (87,5 × 128 mm): 12 000 Ft; 1/8 oldal (87,5 × 61 mm): 
6000 Ft; 1/16 oldal (87,5 × 27,5 mm): 4500 Ft. A lap hátsó borítóján megjelenő 
hirdetések esetében 100%-os felárat számítunk fel. 

A hirdetés leadásának és befizetésének a határideje minden hónap huszadi-
ka. A hirdetési díj készpénzben az önkormányzat házipénztárában, illetve átuta-
lással is kiegyenlíthető. A házipénztár nyitvatartási rendje: hétfőn 10.00–15.00, 
szerdán 10.00–15.00, pénteken 10.00–13.00 óra között.
Kedvezményrendszer
 3 alkalom egyidejű megrendelése esetén 5%; 6 alkalom egyidejű megrendelése 
esetén 10%; 12 alkalom egyidejű megrendelése esetén 15% kedvezmény.

A hirdetéseket nyomdai felhasználásra készen, 300 dpi felbontású jpg vagy 
pdf fájlban kérjük leadni. Amennyiben a megrendelőnek nincs lehetősége a 
hirdetést megszerkeszteni, kiadónk a következő nettó árakon vállalja a hirdetések 
elkészítését. 1/1 oldal: 8000 Ft; 1/2 oldal: 6000 Ft; 1/4 oldal: 4500 Ft; 1/8 és 1/16 
oldal: 3000 Ft.

Hirdetésfelvétel és tájékoztatás a 28/583-102-es telefonszámon, illetve az 
ujsag@isaszeg.hu e-mail-címen.
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