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A nyár eseményeiről
A nyár legfontosabb híre az Isaszegen élők számára, hogy 
városunk az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Ope-
ratív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Isaszegi 
Bóbita Óvoda épületenergetikai fejlesztése című pályázatán 
54 182 744 Ft összegű támogatást nyert el. Ennek keretén 
belül természetesen az önkormányzat pénzeszközeit is fel-
használva újítja fel köznevelési intézményét. A mindenki által 
Vadász utcai óvodának ismert épületegyüttesben teljesen ki-
cseréljük a fűtésrendszert, a nyílászárókat, a padlózatot, vala-
mint külső hőszigetelést és új színt kap az épület. Természe-
tesen azokat a vizesblokkelemeket is cseréljük, amelyek az 
épület további bővítésében nem játszanak szerepet, mivel 
az óvoda megújítása az önkormányzat szándéka alapján két 
lépcsőben történik majd. Elkészült az intézmény bővítésé-
nek terve is, amely szerint csoportszobákkal, tornaszobával, 
új fogadóhelyiséggel és megújult konyhával egészülne ki 
az intézmény a második fázis keretén belül. A támogatási 
szerződés aláírása után az érintetteket – a szülőket, az in-
tézményben dolgozókat – időben tájékoztatjuk a projekttel 
kapcsolatos tudnivalókról. Már most mindenkinek előre kö-
szönöm és kérem a türelmét, a megértését a felmerülő kel-
lemetlenségek miatt, de a legfőbb szempont az kell legyen, 
hogy a gyerekeink a legjobb körülmények között tölthessék 
mindennapjaikat, hiszen az óvoda a második otthonuk.

Szintén örömmel számolok be önöknek, hogy másik két 
pályázatunk is eredményes volt. Egymillió forint támogatást 
nyertünk a Kubinyi Ágoston programon belül falumúzeu-
munk nyílászáróinak teljes cseréjére, valamint 280 ezer fo-
rintot a művelődési ház eszközfejlesztésére.

Az egyik szemem sír, a másik nevet, amikor a különböző 
projektek finanszírozására gondolok, hiszen minden esetben 
jelentős önerőt kell hozzátennünk, amit más fejlesztések ro-
vására kell megtennünk. Az idei évben nagyon szerettük vol-
na, ha a Petőfi utcát és az Erdő utcát le tudtuk volna aszfal-
tozni, de az erre félretett milliók felhasználását addig fel kell 
függesztenünk, amíg az óvoda átépítése be nem fejeződik. 

Reményeim szerint azonban az említett két utca aszfalto-
zása jövőre megtörténik, akárcsak a Damjanich János Általá-
nos Iskola új, főépületen belüli ebédlőjének a kialakítása. Na-
gyon sokszor merült fel problémaként, hogy a gyerekeknek 
át kellett sétálniuk ebédelni a Templom utcában található 
ebédlőbe rossz időjárási körülmények között is. Több szülő 
keresett meg ezzel kapcsolatban, és többször érkezett ké-
rés Koháry Orsolya igazgató asszony részéről is, a mielőbbi 
megoldást sürgetve. Fel kell hívnom mindenkinek a figyel-
mét arra, hogy ez a beruházás eddig azért nem valósulhatott 
meg, mert 2016 augusztusáig nem építhettük át az iskola 
épületét az uniós szerződési kötelmeinkből adódóan. Bízom 
benne, hogy a következő tanévben már az új ebédlőt hasz-
nálhatják a nebulók.

Az önkormányzatunk ezen a nyáron is sok iskolai és civil-
szervezet által szervezett tábort és programot támogatott, re-
mélem, mindenki hasznára, felüdülésére és megelégedésére. 

Örömmel állapítottam meg, hogy a közoktatási és neve-
lési intézményeinkben a 2015–2016-os nevelési év zökke-
nőmentesen indult, és megfelelő körülmények között kezd-
hették meg tanulmányaikat a 6-7 éves ovisból lett tanulók, 
akiknek az évkezdését a hagyományokhoz híven vásárlási 
utalvánnyal támogattam. Kellemes kötelezettségeim közé 
tartozott a nyáron, hogy erdélyi és felvidéki testvértelepülé-
seinken tiszteletemet tegyem, városunkat képviselve. 

Végül engedjék meg, hogy egy kicsikét dicsekedve egy 
fotót mutathassak önöknek az isaszegi szennyvíztisztító tele-
pen élő banánfáról.

Hatvani Miklós polgármester

Pályázati felhívás
Isaszeg Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2016. 
évre a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatot a szociálisan rászorult felsőoktatási 
hallgatók számára.

A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj-
pályázatra Isaszeg önkormányzatának területén állandó la-
kóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőok-
tatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó 
keretidőn belül teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú 
alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanul-
mányaikat (A típusú pályázat), illetve azon felsőoktatási in-
tézménybe felvételt még nem nyert pályázók igényelhetik 
az ösztöndíjat, akik a 2016–2017-es tanévtől kezdődően 
kívánnak részt venni a teljes idejű, nappali tagozatos felső-
fokú oktatásban (B típusú pályázat).

A B típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok ré-
szesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016-ban először nyer-
nek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat 
a 2016–2017-es tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a to-

vábbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói re-
gisztráció szükséges, amelynek elérése: https://www.
eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. 

Az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott, aláírt és a kö-
telező mellékletekkel ellátott jelentkezési lapot az Isaszegi 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján, valamint a 
pályázati kiírásért felelős személynél – Ragács Marianna 
gyámügyi előadó, 8. iroda – lehet leadni.

A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogvi-

szony-igazolás (A típusú pályázatnál kötelező)
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy 

főre jutó havi nettó jövedelméről

A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. október 5-től 2015. november 9-ig.

Isaszeg Város Önkormányzata

Az önkormányzati fenntartású óvodák  
és az Aprók Falva Bölcsőde nyitvatartási rendje

A képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló, 2011. 
évi CXC tv. 83. § (2) bekezdés (b) pontjának rendelkezései 
alapján az önkormányzati fenntartásban működő óvodák 
nyitvatartási rendjét a következők szerint határozza meg:
a) hétfőtől péntekig 6 órától 18 óráig;
b) a reggeli ügyeleti idő hétfőtől péntekig 6-tól 8 óráig tart;

c) a délutáni ügyeleti idő hétfőtől péntekig 16 órától 18 
óráig tart.

Az önkormányzat fenntartásában működő bölcsőde nyit-
vatartási rendje a következő: hétfőtől péntekig 6 órától 18 
óráig.

Polgármesteri hivatal

Az Isaszegi Szlovák Nemze-
tiségi Önkormányzat hírei

Örömmel értesítjük Isaszeg lakosságát, hogy a 2015. 
évben a Pest Megyei Szlovák Önkormányzat 50 000 fo-
rinttal támogatja az Isaszegi Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzatot. Az önkormányzat a támogatást a tájház mű-
ködtetésére, állagmegóvására használhatja fel.

Fuferenda Lászlóné
Isaszegi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
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Ebzárlat és legeltetési tilalom
A Pest Megyei Kormányhivatal felhívása

Az állategészségügyi hatóság a vörös 
rókák veszettség elleni orális immuni-
zálása miatt a csalétek vakcina kiszó-
rásának időpontjától és annak utol-
só napjától számított 21 napig, azaz 
2015. október 3-tól október 29-ig eb-
zárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.

Az elrendelt járványügyi intézke-
désben érintett települések egyike 
Isaszeg is.

Az ebzárlat tartalma alatt
–  a tartási helyén minden kutyát és 

macskát elzárva, illetőleg a kutyá-
kat megkötve úgy kell tartani, hogy 
azok más állattal, illetve emberrel 
ne érintkezhessenek; zárt udvarban 
a kutyák elzárását vagy megkötését 
mellőzni lehet, ha azok onnan nem 
szökhetnek ki;

–  kutyát a tartási helyéről csak pórá-
zon vezetve, szájkosárral szabad ki-
vinni;

–  a település területéről kizárólag ve-
szettség elleni érvényes védőoltás-
sal rendelkező vadászebek, a fegy-
veres erők és fegyveres testületek 
ebei, a katasztrófamentő ebek, a 
segítő és terápiás ebek, valamint a 

látássérült embereket vezető ebek 
rendeltetési céljuknak megfelelő 
használatuk idejére mentesek a 
fentiekben foglalt korlátozás alól;

–  az ebzárlat alatt befogott kóbor hús-
evőket hatósági megfigyelés alá kell 
helyezni az ebzárlat időtartamára;

–  az ebzárlat alatt húsevő állatok ösz-
szevezetésével járó rendezvény 
nem tartható.

Pest Megyei Kormányhivatal
Gödöllői Járási Hivatala

Karbantartási, felújítási munkák  
Isaszeg közintézményeiben, közterületein
Szeretném tájékoztatni a tisztelt lakosságot az Isaszegi Gaz-
dasági Ellátó szervezet 2015. évben elvégzett karbantartási, 
felújítási munkáiról.

A közterületeken a vízelvezető árkok karbantartása, a fű-
nyírás, a parkok gondozása folyamatos. Sok munkát adott 
a betonozott vízelvezető árkok felújítása és az újak meder-
lapozása. Tavasszal az utak kátyúzását, murvával való feltöl-
tését, illetve a padkák legyalulását folyamatosan végeztük és 
végezzük.

A rongálások okozta károk is sok bosszúságot és mun-
kát adnak. A szemetesek szétverése, a fapadok és -asztalok 
felgyújtása sajnos elég gyakran előfordul. A rongálások miatt 
mindhárom játszóterünkön el kellett bontani a szaletliket, 
mivel a javításuk már nem volt gazdaságos.

Az intézményekben az éves kötelező karbantartási és fel-
újítási munkákat elvégeztük. Valamennyi intézményünkben 
lezajlott a fűtésre szolgáló gázkészülékek teljes körű ellenőr-
zése, beállítása, esetleges javítása külső szakemberek közre-
működésével.

A leselejtezésre váró padok, székek javításával, amelyeket 
az étkezőben, valamint a tantermekben helyeztünk el, ko-
moly összeget takarítottunk meg az önkormányzat részére.

Közmeghallgatás

Isaszeg Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete közmeghall-
gatást tart 2015. november 23-
án, hétfőn 18.00 órai kezdettel.

A közmeghallgatás helyszíne a Dó-
zsa György Művelődési Otthon és 
Múzeumi Kiállítóhely nagyterme 
(Isaszeg, Dózsa György utca 2.).

A közmeghallgatás témái:
1.  Az elmúlt időszak eseményei, 

történései (előadó: Hatvani Mik-
lós polgármester)

2.  Beszámoló a bizottságok elmúlt 
időszakban végzett munkájáról 
(előadók: bizottsági elnökök)

3.  Közérdekű kérdések, bejelenté-
sek és javaslatok

A közmeghallgatáson elhangzó kér-
dések és az azokra adott válaszok az 
Isaszegi Önkormányzati Tájékoztató 
következő számában lesznek olvas-
hatók.

Polgármesteri hivatal

A fogyatékkal élők karácsonyi  
támogatásának feltételeiről
Tisztelt Lakosság!
Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bi-
zottsága a helyi szociális rendeletben foglaltak szerint a fogyatékos személyek 
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló, 1998. évi XXVI. törvény szerint, 
valamint a 141/2000. (VIII. 9.) kormányrendelet I. számú mellékletében meg-
határozott fogyatékossággal rendelkező személyek részére – jövedelmi helyzet 
vizsgálata nélkül – kérelemre, egyszeri, azonos összegű karácsonyi támogatást 
állapít meg.
–  A kérelemnyomtatvány az adott év szeptember 15-től október 31-ig nyújtha-

tó be, amelyhez csatolni kell a fogyatékosság tényét igazoló orvosi dokumen-
tumot. 

–  A döntéshozatal november 30-ig történik meg, a költségvetésben meghatáro-
zott keretösszeg, illetve a kérelmezők számának figyelembevételével. 

Kérelemnyomtatványok igénylése és leadása:
Isaszegi Polgármesteri Hivatal, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.
•	 Ügyfélszolgálati iroda, tel.: 28/583-100. Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–18.00 

óra között; keddtől csütörtökig: 8.00–12.00, 13.00–16.00 óra között; péntek: 
8.00–12.00 óra között

•	 Szociális és igazgatási iroda, tel.: 28/583-100/121-es mellék (7. sz. iroda). 
Hétfő: 13.00–16.00 óra között; szerda: 8.00–12.00, 13.00–16.00 óra között; 
péntek: 8.00–12.00 óra között

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdések merülnek fel, a polgármesteri 
hivatal ügyfélszolgálatának és szociális és igazgatási irodájának munkatársai ügy-
félfogadási időben telefonon vagy személyesen állnak rendelkezésre.

Polgármesteri hivatal
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– IV. Isaszegi Barangoló Isaszegen–  Az Isaszegi Damjanich Általános Iskolában el-
végeztük a termek lábazati festését, a folyosók, 
lépcsőházak festését. A tantermek további bútor-
zatát (polcok, szekrények) és a termek lécezését 
is elkészítettük.

–  A Klapka György Általános Iskola épületeiben a 
tisztasági festés a konyhában, a vizesblokkokban, 
a termekben lábazati szinten megtörtént. A Kos-
suth Lajos utcai épület részleges külső javítása, 
festése is megvalósult. A konyhákban kicseréltük 
a bútorokat és a kétfázisú mosogatókat. Az in-
formatikateremben és az ebédlőben új linóleu-
mot raktunk le. A termek padlózatának felújítása 
során derült ki, hogy a padlózatban fekvő 53 
éves fűtéscsövek erősen korrodáltak. Ezeknek a 
cseréje elengedhetetlenül szükséges volt ahhoz, 
hogy a szeptemberi iskolakezdés zökkenőmen-
tes legyen.

–  A Tóth Árpád utcai épületben az ÁNTSZ- és a 
munkavédelmi ellenőrzések során feltárt bal-
esetveszély elhárításának céljából kicseréltük a 
tornaszoba linóleumát, valamint elvégeztük a te-
rem teljes kifestését is.

–  Az Isaszegi Bóbita Óvodában a nyári ingyenét-
kezést igénybe vevők nagy létszáma miatt szük-
séges volt egy gázzsámoly beszerzése. A közel 
harmincéves főzőüst javítását is elvégeztük, de 
a szakemberek tájékoztatása szerint rövid időn 
belül a cseréje szükséges. Megkezdtük az óvoda 
előtti parkoló kialakítását. 

–  Az Isaszegi Hétszínvirág Óvodában a konyha és 
a vizesblokk kötelező tisztasági meszelésén túl 
termeket, folyosókat festettünk. Befejeződött a 
hátsó termeket kiszolgáló vizesblokk teljes fel-
újítása (víz- és csatornarendszer felújítása, teljes 
csempézés, mosdók és vécécsészék cseréje). Az 
udvar rendezése jelenleg is folyamatban van.

–  A fogorvosi rendelőben tisztasági meszelést vé-
geztünk, illetve az elhasználódott bútorokat pó-
toltuk, javítottuk.

Az év eleji jégkár, a viharos időjárás miatt számtalan 
helyen ki kellett vágni a fákat. Az így összegyűlt ága-
kat az IGESZ által megvásárolt ágdaráló segítségével 
bedaráltuk. Jelenleg többfajta berendezésünk van, 
amelyekkel ezeket a munkákat el tudjuk végezni. Az 
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel való szoros 
együttműködésnek köszönhetően a felmerülő prob-
lémákat tudjuk kezelni. 

A különböző ünnepségek, rendezvények mű-
szaki biztosítása szintén intézményünk feladata, 
amelyet egész évben ellátunk az állami, a városi és 
egyéb, a város intézményei által megrendezett prog-
ramokon. 

Horváth István IGESZ-igazgató 

A Kulturális Örökség Napja

A Kulturális Örökség Napjának programsorozatát minden évben 
szeptember harmadik hétvégéjén rendezik meg.

A Mozdulj Velünk Egyesület képviseletében Grznár József-
nével vettem részt az országos megnyitón, amelyre ebben az 
évben szeptember 18-án a gödöllői királyi kastély dísztermé-
ben került sor. 

A szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékére  
került:
–  a Rába vidéki szlovének rönkhúzása hagyományának meg-

őrzése; 
–  a debreceni betlehemes találkozó hagyományőrző gyakor-

lata; 
–  Magyarország kékfestőhagyománya, amelyet az UNESCO 

listájára is felterjesztettek.
A jegyzékre kerülési igazoló dokumentumot Hoppál Péter, az 
EMMI kultúráért felelős államtitkára adta át, valamint néhány 
meghitt szóval köszöntötte a megjelenteket. A nemzeti jegyzék-
re kerülőket dr. Cseri Miklós, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum főigazgatója méltatta.

A programsorozatba Isaszeg városa is bekapcsolódott. „Is-
merje meg Isaszeg gyöngyszemeit!” mottóval zajlott le szep-
tember 19-én a IV. Isaszegi Barangoló. A barangoló állomásain 
a kirándulókat Németh Kinga, az Együttműködés Isaszegért 
Egyesület tagjai, a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapít-
vány tagjai, a Liget Klub, Fuferenda Lászlóné, Bánszkiné Varga 
Judit, Németh Mihály, Bazsik Béla, Balog Istvánné, Tóth Ottó, 
Pallós Edit, Szatmáry Zoltán, Szmolicza József, Nagy András, a 
Jókai Mór Városi Könyvtár és a Dózsa György Művelődési Ott-
hon dolgozói várták.

Sokan indultak el a Liget térről, hogy részt vegyenek a játé-
kos városnézőben. Az egyes helyszíneken válaszoltak a kérdé-
sekre, majd a leigazolt kártyákat visszahozták a kiindulási pontra. 
Itt az Együttműködés Isaszegért Egyesület és a Határon Túli Ma-
gyar Emlékhelyekért Alapítvány tagjai várták a visszaérkezőket 
eredményhirdetésre, pizzázásra. 

A délután folyamán a Klapka György Általános Iskola és 
AMI mazsorettműsorát nézhettük Vojt Zsanett felkészítésével.
Kovács András magyar nótákat, operettrészleteket énekelt. Na-
gyon örültünk Király István és párja, Anna közös műsorának is. 
Ács Nóra és Mátai Enikő két gyönyörű lóval várta a lovagolni 
vágyókat.

Az egyesület által fenntartott, adományokból folyamatosan 
bővülő pályán BMX-bemutatót tartottak a MOVE isaszegi tagjai, 
valamint barátaik. 

14 óra után lovasokkal, hintóval, lovas kocsival, autókkal 
szüreti felvonulás indult a Dózsa György Művelődési Otthontól. 
A  város több utcáján végighaladva, a Templom utcai szlovák 
tájházat érintve jutottak el a Liget térre. A színpadon hagyo-
mányőrző néptáncbemutatóra került sor, amelyen fellépett a 
Hagyományőrző Abonyi Néptáncegyüttes, a Veresegyházi Ha-
gyományőrző Népi Együttes, a Veresegyházi Asszonykórus, a 

Csata táncegyüttes, a Csattanó tánccsoport, a Csatangoló 
Tánccsoport és Hagyományőrző Egyesület, az Isaszegi Asz-
szonykórus, az Isaszegi Nyugdíjasok Önsegélyező Klubja, 
valamint az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre.

Színvonalas táncokat, nagyon szép műsort láthattunk a 
folyamatosan érkező csoportok produkcióinak köszönhe-
tően. Az est utolsó műsorszámaként Vilmányi Gáborék elő-
adásában ABBA-slágereket hallgathattunk.

Köszönöm mindazoknak az áldozatos munkáját, akik 
segítették egyesületünket a rendezvény sikeres lebonyolí-
tásában.

Mészáros Gusztávné
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Szüreti vigalom Isaszegen

A 2015-ös nagy isaszegi szüreti felvonulás a bíró és bíró-
né táncával vette kezdetét. A háromszáz fős menet ezután 
indult el a Dózsa György Művelődési Otthontól. Isaszegi lo-

vasok vezették a szüreti menetet a város utcáin. A lovas ha-
gyományőrzőket három lovas kocsi követte, rajta a bíróval, 
bírónéval és a kisbíróval. A menetet feldíszített teherautók és 
szebbnél szebb pótkocsis traktorok zárták. A Csata vendéglő 
egy kis szíverősítővel, a szlovák tájház szendvicsekkel, süte-
ménnyel és üdítőkkel kínálta a díszes sokadalmat.

A Csata táncegyüttes és a Hagyományőrző Abonyi Nép-
táncegyüttes tánca után, a kisbíró szavára indult tovább a 
menet egészen a Liget térig. A téren a Hagyományőrző Abo-
nyi Néptáncegyüttes, a Veresegyházi Hagyományőrző Né-
pi Együttes, a Figurás együttes, a Veresegyházi Népdalkör, 
a Csata táncegyüttes, a Csattanó tánccsoport, a Csatangoló 
tánccsoport, az Isaszegi Asszonykórus, az Isaszegi Nyugdí-
jasok Önsegélyező Klubja és az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti 
Köre egy látványos szüreti műsorral kápráztatta el a néző-
közönséget. A meghirdetett kocsiszépségversenyre a feldí-
szített járműveket a tér körül tekinthették meg a jelenlévők, 
és a művelődési otthon kínálókocsijánál szavazhattak. Az 
eredményhirdetésre a Dózsa György Művelődési Otthon-
ban a vacsora után került sor. A közönségdíjat az Isaszegi 
Asszonykórus, a legszebb kocsiért járó díjat a Csattanó tánc-
együttes, a legötletesebb kocsiért járó díjat a Csata Utánpót-
lás, a „legkeményebb kerék” díjat a Csatangoló, valamint a 
vendégcsoportok közül a legszebben díszített kocsi díját a 
Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes vehette át. Es-
te a szüreti mulatságon a talpalávalót Kovácsik Mihály adta. 
A késő estébe nyúló vigadalom vacsorával és tánccal zárult, 
ahol a vendégek apraja-nagyja jól szórakozott. 

(További fotók a hátoldalon.)
Verseczkyné Sziki Éva igazgató

Országos könyvtári napok
2015. október 5–11.

A Jókai Mór Városi Könyvtár szeretettel vár minden ér-
deklődőt 2015. október 10-én 9.00 órától a Könyves 
szombat programjaira.
•	 9.00–13.00	óra	között	a	megszokott	rend	szerint	le-

szünk nyitva.
•	 14.00	órától	a	Korhinta	Színház	Micimackó	című	elő-

adásával kedveskedünk a családoknak.
•	 17.00	 órától	 Szekeres Dezső Julianna és Dudásné 

Borcsányi Irén A természet szeretete képekben című 
kiállításának megnyitójára kerül sor.

•	 19.30-tól	a	Tánckoktél	tánciskola	tanárainak	jóvoltából	
latintánc-oktatásban részesülnek a kedves jelenlévők, 
amelyet igazi latin buli zár.

A Könyves szombat című programsorozat 23.00 óráig 
tart. A   rendezvény főtámogatója Isaszeg Város Önkor-
mányzata.

Író-olvasó találkozó

2015. október 12-én, kedden 17.00 
órakor a Jókai Mór Városi Könyvtár 
vendége lesz Grecsó Krisztián író, aki 

a mai magyar kortárs irodalom egyik legnépszerűbb és 
legolvasottabb alakja. Igen sokoldalú ember: író, költő, 
publicista, szerkesztő és zenész, de írt drámát és forgató-
könyveket is. Grecsó Krisztián a dicső múltú Szegváron 
született. Itt játszódnak híres, sőt hírhedt novellásköteté-
nek, a Pletykaanyunak anekdotikus történetei.

Első regénye, az Isten hozott 2005-ben jelent meg. 
A krimiszerűen pergő cselekmény valós és csodás ele-
mek szokatlan keveréke.

2008-ban látott napvilágot második regénye, a né-
met, cseh és szlovén nyelven is kiadott Tánciskola, egy-
fajta „nevelődésregény”, amely érdekfeszítően ábrázol-
ja dr. Voight Jocó frissen diplomázott jegyző kalandos 
útkeresését és magára találását, a legkülönbözőbb dol-
gokhoz való viszonyulását és magát a rejtélyes, különös 
alföldi világot.

A 2011-ben megjelent Mellettem elférsz című mű 
egy három nemzedéket bemutató családregény, amely-
nek vidékről elszármazott, de nem nevesített főhőse a 
fővárosban próbálja megtalálni a helyét.

Legutolsó könyvét, a Megyek utánad címűt 2014-
ben adták ki, főhőse egy fiatalember, Daru, akinek az 
életét végigkísérhetjük a felnőtté váláshoz vezető úton. 
Az író egy könyvbemutatón elmondta: ebben a regényé-
ben arra tett kísérletet, hogy elmesélje egy ember életét 
a kapcsolatain keresztül.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

„Nekem a Balaton a Riviéra”

– mondhatnák a Klapka-iskola diákjai, hiszen idén immár 23. 
alkalommal töltöttünk egy felejthetetlen hetet a Balaton part-
ján. Már az első nap élménydúsra sikerült, bár Zamárdihoz 
érve eleredt az eső, s így mindenki futva foglalta el a szállá-
sát. Klári néni, Tamás bácsi és Zsuzsa néni mindenre gon-
dolt, jó és szomorkás idő esetére is bőven volt programunk.

Az esti fiú-lány vetélkedőn a két csapat észt és erőt pró-
báló feladatokkal mérkőzött meg egymással, és a lányok 
csapata nyert. Az időjósok napokig hitegettek minket, hogy 
visszatér a strandidő, amely pénteken meg is érkezett, és 
végre élvezhettük a Balaton hullámait a vízben, a sétaha-
jón és a vitorlásokon egyaránt. A jó időre várva felkerestük 
a Festetics-kastélyt Keszthelyen, ahol a hatalmas könyvtár 
szinte mindenkit rabul ejtett. Szerda délután az íjászkodá-
sé és az állatsimogatásé volt a főszerep, ahol még a nap 
is megtisztelt minket jelenlétével. Másnap a csepergő eső 

sem tartott vissza bennünket attól, hogy felkutassuk a Sza-
már-követ, és Éva néni segítségével megpróbáljuk megfej-
teni a hozzá tartozó legendát. Ezt követően a Millennium-ki-
látóból csodáltuk meg a Balatont. Egy jó hangulatú estét 
töltöttünk el Richter Flórián cirkuszában, amely végleg elűzte 
a rossz időt. A hét folyamán rendeztünk még sportversenye-
ket, futárjátékot, valamint fagyizás közben megcsodáltuk az 
esti naplementét.

Ezúton is köszönjük Hatvani Miklós polgármester úr, az 
Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért Közalapítvány és a 
Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány támogatását a 
változatos programok megvalósításához. Köszönjük szuper 
sofőrünknek, János bácsinak és Kati néninek, hogy évek óta 
velünk táboroznak. Nyolc nap alatt számos új barátság szüle-
tett, és mindenki élményekben gazdagon tért haza.

Fekete Zsuzsanna pedagógus
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Múzeumok Őszi Fesztiválja Isaszegen
Isaszegi Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely

Október 2. (péntek), 15.00, Falumúzeum
Pincétől a padlásig
A Múzeumok Őszi Fesztiválja isaszegi programjának meg-
nyitója. Ezt követően a „Rejtett kincseink”-ből válogat 
Szmolicza József gyűjteménykezelő. Eddig még be nem 
mutatott tárgyak mesélnek a régmúlt korról. Az ünnepélyes 
megnyitót színesíti a Klapka György Általános Iskola és AMI 
zenés műsora.

Október 3. (szombat), 15.00, Falumúzeum
Mesterségek nyomában
Családi kézművesdélután a múzeumkertben. Régi népi 
kézművesmesterségek felelevenítése, amelyeket saját ma-
guk is kipróbálhatnak. Szövés, fonás, fazekaskorongozás, 
kosárfonás színesíti a programot.

Október 10. (szombat), 9.00, Falumúzeum
Sétálj, gyalogolj, bringázz! – honismereti túra
A tavalyi nagy sikerű történelmi sétánkat folytatva ez 
évben a volt Grassalkovich-uradalomhoz, majd az egyko-
ri Magyar Királyi Koronauradalomhoz tartozó Ilkamajor és 
a ma már csak romjaiban létező Ürgemajor környékének 
megismerését célozza honismereti sétánk. A túra veze-

tője Notter Béla, az Isaszegi Természetbarát Klub elnöke. 
A  helyszíneken rövid ismertetést tart Szmolicza József, a 
Falumúzeum munkatársa. Gyülekező a Falumúzeumnál, 
indulás 9 órakor.

Október 17. (szombat), 15.00, Falumúzeum
Tárgydoktor rendel
Restaurálási bemutató, a tavalyi, nagy sikerrel megtartott 
programunk ismétlése. Meghívott vendégünk, Hostyinszki 
Attila restaurátor (Tragor Ignác Múzeum, Vác) szakmai irá-
nyításával játékos restaurálásban vehetnek részt a jelenlé-
vők. Tárgyfelismerés, otthonról hozott törött kerámiaedény, 
cserépedény darabjainak összeillesztése, otthonról hozott 
tárgyak beazonosítása, meghatározása.

November 7. (szombat), 13.00–16.00,  
Dózsa György Művelődési Otthon
Alkossunk együtt! – A nagy rajzolás – Lev-él-mény
Készíts képet, fess a levélre, használd őket kiegészítőként 
művedre! Az elkészült leveleket feltesszük a közös(ségi) fá-
ra, és onnan „kiböngészheti” a címzett. Valódi közösség, 
igazi élmény, maradandó emlék. Ingyenes program!

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Kapcsolat: Szmolicza József
E-mail: muzeum@isaszeg.hu
Web: http://muzeum.isaszeg.hu
Tel./fax: 28/582-280; 70/337-8978

A római katolikus egyházközség eseményei
– Októbertől az esti szentmisék 18.00 órakor kezdődnek.
– Vasárnap 15.00 órától, hétköznap 17.30-tól rózsafü-

zér-imádkozás, utána hétköznapokon 18.00 órától szent-
mise.

Régi és újrainduló programok a Katolikus Kultúrköz-
pontban
– Hétfő, 18.30: Van kérdése? – felnőttcsoport (kéthetente, 

október 5.)
– Péntek, 16.00: A nem isaszegi iskolások elsőáldozási fel-

készítése
•	 16.30: Bérmálkozási előkészítő
•	 18.30: A Szent Márton-kórus próbája (a templomban)

– Szombat, 15.00: Gitáros gyermekénekkar
•	 16.30: Gitáros felnőtténekkar

Családi nap
Nagyon jó dolog együtt lenni. Isten közösségre teremtett 
minket. Családot adott, hogy születésünkkor szeretetteljes 
közeg fogadjon minket. Apát, aki erős, aki dolgozik a gyerme-
keiért, a feleségéért. Anyát, aki éjjel-nappal figyel, aki ebédet 
főz, aki bekötözi a horzsolásokat. Apa, anya, gyermekek. Tö-
kéletes szeretetközösség. Épp mint a három isteni személy: 
Atya, Fiú, Szentlélek. 

Nagyszerű dolog, amikor mindenki rendesen elvégzi a 
maga munkáját, feladatát. Ám az is fontos, hogy a család 
együtt legyen, csináljon közös programokat. Valójában er-

re csak akkor ébred rá az ember, 
amikor kipróbálja.

Szeptember 12-én a családi 
napon nagyon jó volt látni az ug-
rálóvárban játszó, az asztaloknál 
kézműveskedő gyerekeket. Ara-
nyos arcfestések születtek, köszö-
net érte Fanninak és Petrának. Fi-
nom gulyásleves volt az ebéd, hála 
Magdinak, Évának. Nagyon sikeres 
volt a szilvásgombóc- és a virslievő 
verseny. Természetesen akadt je-
lentkező gyerek a krémtúró-kanala-
zásra is. Lehetett lufikkal zsonglőr-
ködni, kislabdákkal ügyeskedni és 
pingpongozni is. A  legjobb azon-
ban az volt, hogy akadtak lelkes 
anyukák – és egy-két apuka is –, 
akik szívesen beálltak versenyezni, játszani. 

A nap végén mosolygós arcok árulkodtak arról, hogy ér-
demes volt rászánni az időt egy közös családi programra. 
Mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki!

Köszönet az Isaszegi Szent Rita Alapítványnak, hogy tá-
mogatta a családi napot! Hála mindenkinek, aki hozzájárult a 
programok lebonyolításához!

Szárazné Marika

Jó Hír Klub
Szeptemberi foglalkozásainkon a Pász-
torról és nyájáról beszélgettünk. Tör-
ténetünk főhőse „Fehérke” volt, aki 
amikor megszületett, alig várta, hogy 
megismerje a körülötte lévő dolgokat. 
Tele volt kérdésekkel, mindenre kíván-
csi volt. Ismerni akarta a Pásztort, a töb-
bieket, a mezőket, a vizeket.

A Pásztor minden dologra megtaní-
totta őt sorjában. Szembe kellett néz-
nie vadállatokkal, száraz legelőkkel, ide-

genekkel, szakadékokkal, félelmekkel, 
magánnyal és önmagával. De valamit 
mindig megtapasztalt: a Pásztor min-
dig vele van, mindig várja őt, mindig 
gondoskodó, védelmező, biztató, me-
nedéket adó. És ha kell, vállára veszi, 
és úgy viszi tovább. Ezt a kis történetet 
folytatjuk októberben is. Szeretnénk, 
ha gyermekeink megértenék, hogy a Jó 
Pásztor, vagyis Jézus mindent megtesz 
értük, nagyon szereti őket, és bármerre 
is eltévelyednek, hazavárja őket.

Mi is várjuk továbbra is a kíváncsi, 
érdeklődő szívű báránykákat, hogy 

együtt fedezzük fel Istent, hogy milyen 
is ő valójában. 

Mivel még szép idő volt, a be-
szélgetések után sokat játszottunk az 
udvaron. De úgy gondolom, hogy ok-
tóberben már filmnézéssel, benti já-
tékokkal kell felváltanunk a szabadtéri 
együttléteket.

Várunk továbbra is mindenkit sze-
retettel péntekenként 16 órától a refor-
mátus templomnál. „…vegyétek észre, 
hogy közel van ő, az ajtó előtt.” (Máté 
24:33)

Hegedűs Mónika és Szikszai Jolika

Meghívó

A MÁV Nyugdíjas Szakszervezet isaszegi alapszervezete 
2015. október 14-én 9.00 órakor évzáró taggyűlést tart 
a Vasutas Nyugdíjas Klubban (Isaszeg, Rózsa utca 3/b).

Napirend: elnöki beszámoló, gazdasági beszámoló, 
hozzászólások.

Vezetőség
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Vége a nyárnak, indul az ősz
Újra teljes gőzzel robog a Bázis. A nyári 
szünidőben a nyaralások miatt keve-
sebb létszámmal, de töretlen erővel 
folytak az edzések. Az idei három nyá-
ri táborunk népszerűsége felülmúlta a 
korábbi években szervezettekét. A gye-
rekek jól szórakoztak és sokat mozog-
tak. De mi, a szervezők, edzők, segítők 
is nagyon élveztük ezt a három hetet. 
A résztvevők száma biztosított min-
ket arról, hogy jövőre ismét lesz Bázis 
Tábor. Most, hogy elkezdődött a suli, 
visszaállnak az edzések a régi rendbe, 
és persze indulnak új foglalkozások is. 
Mint sportklub a mi feladatunk biztosí-
tani a gyerekek és a felnőttek számára 

a rendszeres testmozgáshoz szüksé-
ges feltételeket. A sportolni vágyóknak 
pedig csak el kell látogatniuk a Bázis-
ba, és igénybe kell venniük ezeket. De 
melyek is ezek a feltételek? A tisztasá-
got, a rendezettséget, a biztonságot, 
a sportszerekkel és -eszközökkel való 
felszereltséget, a kellemes légkört nem 
nélkülözheti a terem. És ami a legfon-
tosabb, hiszen őrá bízzuk magunkat 
vagy gyermekünket, az az edző és az 
edző felkészültsége, kedve, kisugár-
zása, határozottsága, intelligenciája és 
nem utolsósorban a hitelessége. Hi-
szen ha egy olyan ember tanít minket 
vagy gyermekeinket, akinek a szemé-

lyisége, alkata, tartása, hitvallása nem 
egyezik a sporttal, amelyet oktat, akkor 
az hogyan adhat utasításokat, taná-
csokat másoknak, ha azt ő maga sem 
követi, éli, láttatja és hiszi el? Fontos 
tehát, hogy olyan szakember segítsen 
bennünket a sport világában, aki maga 
is otthonosan mozog benne, és ezt el 
is hisszük neki. Ilyen szakember segít-
sen minket, mert a rendszeres mozgás 
feltétlenül szükséges az egészséges, 
minőségi életünkhöz, testünk karban-
tartása pedig a mi saját érdekünk, fel-
adatunk és felelősségünk.

Az IBSC csapata felkészült, és min-
denkit szeretettel vár a Bázisban!

A Bozsik-programban a Bázis!
Megalakulásunk óta harmadízben veszünk részt az MLSZ 
által meghirdetett Bozsik-programban. Idén a veresegyhá-
zi alközpont szervezésében szeptember 12-én debütált az 
U11-es csapatunk. Szépen mutatkoztak be játékosaink, és 

gyönyörű játékkal kápráztatták el az őket kísérő és egyben 
szurkoló szülőket. A négy mérkőzésen a kettő kapott és a 21 
rúgott gól igazán dicséretes szereplésnek mondható. Gratu-
lálunk! Csak így tovább! Hajrá, Bázis!

A csapat tagjai: Horváth Marcell, Labát Attila, Nagy Tímea, Nagy Attila, Vajda Simon, Markó Levente, Thury Barna, Fehér Farkas, Nagy Ákos 
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Ha nálunk hirdet, hirdetése minden 
háztartáshoz eljut

Az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató Isaszeg Város Önkormányzatá-
nak havonta megjelenő kiadványa. Lapunk 3800 példányban, minden 
hónap elején jelenik meg, és eljut városunk minden háztartásához, az 
intézményekhez, valamint a környékbeli önkormányzatokhoz.

Hirdetési áraink

Hirdetési méretek  
(szélesség × magasság)

Bruttó hirdetési díj

fekete-fehér 
belső oldal

színes belső 
oldal

1/1 oldal (181 × 262 mm) 25 400 Ft 31 750 Ft

1/2 oldal (fekvő: 181 × 128 mm;  
álló: 87,5 × 128 mm)

13 970 Ft 19 050 Ft

1/4 oldal (87,5 × 128 mm) 7620 Ft 10 160 Ft

1/8 oldal (87.5 × 61 mm) 3810 Ft 5080 Ft

1/16 oldal (87,5 × 27,5 mm) 2540 Ft 3810 Ft

A lap színes hátsó borítóján megjelenő hirdetések esetében a táblázat-
ban szereplő árakhoz képest 100%-os felárat számítunk fel. A hirdetés 
leadásának és befizetésének a határideje minden hónap huszadika.  
A hirdetési díj készpénzben az önkormányzat házipénztárában, il-
letve átutalással is kiegyenlíthető. Házipénztári nyitva tartás: hétfőn  
8.00–12.00, szerdán 12.00–15.00, pénteken 9.00–12.00 óra között.

Kedvezményrendszer
–  3 alkalom egyidejű megrendelése  

esetén 5%
–  6 alkalom egyidejű megrendelése  

esetén 10%
–  12 alkalom egyidejű megrendelése  

esetén 15%

A hirdetéseket nyomdai felhaszná-
lásra készen, 300 dpi felbontású jpg 
vagy pdf fájlban kérjük leadni. 
Amennyiben a megrendelőnek nincs lehe-
tősége a hirdetést megszerkeszteni, kiadónk 
az alábbi árakon vállalja a hirdetések elkészí-
tését.
– Egész oldalas hirdetés: 6000 Ft + áfa
– 1/2 oldalas hirdetés: 4500 Ft + áfa
– 1/4 oldalas hirdetés: 3000 Ft + áfa
– 1/8 oldalas hirdetés: 2000 Ft + áfa
– 1/16 oldalas hirdetés: 1500 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel és tájékoztatás a 28/594-
590-es telefonszámon, illetve az ujsag@
isaszeg.hu e-mail címen.
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Anyakönyvi hírek
a 2015. VIII. 16. – 2015. IX. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületéSeK
terge Ágnes, Almási Nanett, brunáczky borbála,  
Ádám rebeka Hanna, Nana mirjam, Nagy Alíz, Ivony lászló

HázASSágKötéSeK
Vargha Veronika és Grabant Gergely
Kiszel melinda és berki rudolf
Fodor Klára és Vizi balázs
Arany Virág és mándli Endre Vazul
magyari rita és Zalka Krisztián
Garai Eszter és Gönczi Krisztián
Herczeg barbara és Sipos tamás
Peidl Veronika és Kaiser Szabolcs

50 év egymáS SzeretetéBen
Hoványi Katalin és Kiss József András 1965. szeptember 4-én 
kötöttek házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HAláleSeteK
berkecz Jenő (90 éves), Hősök utca 20.
Zempléni Jánosné Kiss mária magdolna (54 éves),  
Rákóczi utca 52.
Nagy Jánosné teleki Ilona (79 éves), Mátyás király utca 20.
Farkas Csilla Katalin (50 éves), Templom utca 29.
Szeder Istvánné Kelemák borbála margit (71 éves),  
József Attila utca 11.
bene Jánosné Kiss Erzsébet (74 éves), Dózsa György utca 76.
lukács Ferenc Zoltán (61 éves), Dózsa György utca 50.
Hajdu István (73 éves), Petőfi utca 15.
Nagy lászló (53 éves), Külterület 005321 hrsz.
Fityus István (45 éves), Dózsa György utca 31.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

A Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi  
Kiállítóhely programjai
Október 1. (csütörtök), 18.00, művelődési otthon:  Club Színház 

– kiállításmegnyitó
Október 2. (péntek), 15.00, Falumúzeum:  Múzeumok Őszi Feszti-

válja – megnyitó. „Pincétől a padlásig”
Október 3. (szombat), 9.00, művelődési otthon:  Tajcsiworkshop
Október 3. (szombat), 15.00, Falumúzeum:  Múzeumok Őszi Fesz-

tiválja. „Mesterségek nyomában”
Október 4. (vasárnap), 14.00, Szobor-hegy alatti terület:   „Egy 

állati jó nap!” – Állatok világnapja. Kutyás bemutatók, lovas bemutatók, 
kisállat-szépségverseny, galambászbemutató, galambröptetés, állat-
orvosi előadás, kézművessátor, népi játszóház, cserberebörze (bolha-
piac), vásárosok, büfések, gyermekműsor. Részletes információk az 
ismert elérhetőségeken

Október 6. (kedd), 18.00, honvédszobor:  Megemlékezés a hon-
védszobornál. Közreműködnek a Damjanich János Általános Iskola 
tanulói

Október 9. (péntek), 14.00, sportcsarnok:  Idősek világnapja – az 
időseket köszöntjük. A műsorban közreműködnek a Gábor Dénes-is-
kola tanulói, a Nyugdíjasok Baráti Köre, a Nyugdíjasok Önsegélyező 
Klubja, az Isaszegi Asszonykórus, a Fedák Sári Társulat művészei. Zenél: 
Kovácsik Misi

Október 10. (szombat), 9.00, Falumúzeum:  Múzeumok Őszi Fesz-
tiválja. Sétálj, gyalogolj, bringázz! – honismereti túra az Isaszegi Termé-
szetbarát Kör szervezésében

Október 12. (hétfő), 18.00, művelődési otthon:  Pályaválasztási 
börze

Október 13. (kedd), 11.00, művelődési otthon:  Zenei utazás – ifjú-
sági hangverseny. Pergolesi: Az úrhatnám szolgáló – vígopera. Előadó: 
a Gödöllői Szimfonikus Zenekar kamaraegyüttese. Közreműködők: 
Szüle Tamás, Gál Gabi, Gombos Viktor. Vezényel: Horváth Gábor. Be-
lépő: 500 Ft

Október 16. (péntek), 15.00, Falumúzeum:  Időutazás a történelem 
nyomában

Október 16. (péntek), 18.00, művelődési otthon:  „Megmara-
dásunk záloga” – a Tóth Árpád Nemzeti Társaskör előadása. Előadó: 
dr.  Surján László, az Európai Parlament volt alelnöke, egykori népjóléti 
miniszter

Október 17. (szombat), 9.00, művelődési otthon:  Tajcsiworkshop
Október 17. (szombat), 15.00, Falumúzeum:  Múzeumok Őszi 

Fesztiválja. „Tárgydoktor rendel”
Október 18. (vasárnap), 17.00, művelődési otthon:  Fedák Sá-

ri Társulat, Táncdalfesztivál. Sztárvendég: Poór Péter. Belépő: 2000 Ft
Október 19. (hétfő), 15.00, művelődési otthon:  Csodák márpedig 

voltak – a Club Színház előadása felső tagozatosoknak és középiskolá-
soknak. Bejelentkezés szükséges

Október 22. (csütörtök), 10.00, művelődési otthon:  Pom-pom 
meséi – a Csodamalom Bábszínház előadása óvodásoknak. Bejelent-
kezés szükséges! Belépő: 800 Ft

Október 22. (csütörtök), 15.00, művelődési otthon:  110 éves a 
Damjanich János Általános Iskola. A Damjanich János Általános Iskola 
ünnepi műsora

Október 23. (péntek), 10.00, Szobor-hegy:  Városi megemlékezés 
és koszorúzás a Kopjafánál. Közreműködik a Club Színház

Október 27. (kedd), 16.00, művelődési otthon:  Kreatív kézmű-
vesklub

Október 29. (csütörtök), 16.00, művelődési otthon:  Társasjá-
tékos délután

Október 31. (szombat), 9.00, művelődési otthon:  Tajcsiwork-
shop

Induló prOgrAmOK
Szerdán 9.00 órától  várja a „szórakoztató anyacsinosító” a kismamá-

kat, anyukákat. Érdeklődni a www.maminbaba.hu oldalon, valamint 
Fityó Mariannánál a 70/396-7459-e telefonszámon lehet. Bejelent-
kezés szükséges

Szerdán kora estétől  új jóga indul
Szerdán 20.30-tól  indul a piloxing

Ügyeleti ellátás, egészségügyi információk
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját háziorvosuk 
áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 óra között, pénteken 
1130–1800 óra között készenléti szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátásá-
ra, amely az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőnként dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 28/582-831, 30/831-1887
Keddenként dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
szerdánként dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288
Csütörtökönként dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., tel.: 28/493-302; 
mobil: 20/928-3987
Pénteki ügyeleti beosztások szeptemberben és októberben
október 2.: dr. Tordai Gábor; október 9.: dr. Mészáros Zsolt; október 16.:  
dr. Eszlári Egon; október 23.: Gödöllő; október 30.: dr. Kürti József; novem-
ber 6.: dr. Tordai Gábor; november 13.: dr. Mészáros Zsolt; november 20.: 
dr. Kürti József; november 27.: dr. Eszlári Egon

Központi orvosi ügyelet Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 
28/430-655. Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig, 
hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában
Gyermekorvosi rendelők  
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12., tel.: 28/493-250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14., tel.: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitva tartása szombaton és vasárnap
Ezüstkehely Patika: páros héten 8-tól 12 óráig
Liget Patika: páratlan héten 8-tól 12 óráig
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház utca 4.; 
tel.: 28/452-851
Fogorvosi rendelô: Rákóczi u. 10.; tel.: 28/495-237
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14.; tel.: 28/495-827

Szolgáltatók elérhetőségei
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.  
Rákóczi u. 18., tel.: 28/494-517
Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban: 30/378-9971
ELMŰ  
Hibabejelentés: 40/38-39-40. Telefonos ügyfélszolgálat számlázási 
és egyéb ügyekkel kapcsolatban vezetékes telefonról: 40/38-38-38; 
mobiltelefonról: 20/978-5611, 30/978-5611 vagy 70/978-5611.  
Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938;  
mobiltelefonról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés  
munkaidőben a 28/430-562-es, a 28/520-878-as vagy a 20/409-7573-as 
telefonszámon, valamint a kozvilagitas@elmuszolg.hu e-mail címen.
TIGÁZ  
Gázszivárgás bejelentése: 80/300-300. Holnap: www.tigaz.hu
A TIGÁZ Zrt. gödöllői ügyfélszolgálati irodája bezárt, az ügyintézést  
a Magyar Posta vette át. Ügyfélfogadás a gödöllői központi postán 
(Gödöllő, Dózsa György út 15.) kedden 8–16 és csütörtökön 10–18 óra 
között.

Fontos információk,  
elérhetőségek

Isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat 
telefonszáma: 28/583-100. E-mail: hivatal@isaszeg.hu
A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati rendje: Hétfőn 800–1200 és 
1300–1800, kedden 800–1200 és 1300–1600, szerdán 800–1200 és 1300–1600, csü-
törtökön 800–1200 és 13.00–1600, pénteken 800–1200 óra között
A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfőn 1300–1600, 
szerdán 800–1200 és 1300–1600, pénteken 800–1200 óra között
Isaszegi Rendőrőrs 0–24 óra között hívható telefonszáma: 70/387-
2693. Villányi Tamás r. főtörzsőrmester: 70/492-0755
Közterület-felügyelet (munkaidôben hívható) telefonszáma: 
70/387-2698, 70/315-2314
Mezôôrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302
Gyepmester Hercig József, 20/964-3025
Isaszegi Önkéntes Tűzoltóegye sület 0–24 óra között hívható 
központi segélyhívószáma: 70/549-6223
Isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi  
Egyesület Rácz Zoltán, 20/220-7414, 20/563-4300
Gödöllői Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 
2100 Gödöllő, Szilhát u. 53. Tel.: 28/410-175, 28/410-297. 
Ügyfélfogadás: hétfőtől szerdáig 830–1500, csütörtökön 830–1200 
(csak az első jelentkezők és a munkáltatók számára), pénteken 830–1300 
között
Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala 
2101 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514-305, 28/514-315 
Fax: 28/514-306. Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 8.00–15.30, pénteken 
8.00–11.30 között
Temetkezés Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 30/964-7032




