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Maradunk Pest megye! 

A képviselők egyhangúlag döntöttek: nem változik a megye 
neve. A közgyűlés az április 28-i ülésén tárgyalta a megye 
nevének megváltoztatásáról szóló előterjesztést. Az elfoga-
dott határozat szerint felkérte a Miniszterelnökséget, hogy 
készítsen megalapozó tanulmányt a névváltoztatás követ-
keztében felmerülő pénzügyi hatásokról, a közigazgatási és 
egyéb szerezetek átnevezésével kapcsolatos feladatok mér-
tékéről, a közhiteles nyilvántartások módosításával kapcso-
latos feladatokról, valamint a névváltoztatás egyéb társadal-
mi-gazdasági hatásairól.

Pest Megye Önkormányzata a határozatot a közgyűlést 
követően a Miniszterelnökségnek megküldte, a megalapozó 
tanulmány nem készült el.

A megyei önkormányzat felkérte a Pest Megyei Levéltárt, 
hogy történelmi szempontból vizsgálja meg a megye nevé-
nek változását. A levéltár az 1949 előtti országos és helyi 
lapok, az országgyűlési (felsőházi, főrendiházi, képviselőházi, 
nemzetgyűlési) naplók digitálisan elérhető változata alapján 
megállapította, hogy a köznyelvben a hivatalosan elfogadott 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyenév helyett az egyszerűbb 
Pest megye elnevezést használták, a hivatalos nyelvben ér-
telemszerűen a hosszabb névváltozatot, bár ott sem min-
den esetben. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Fővá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár ingyenesen hozzáférhető, 1949. 
december 31. előtti számaiban 9864 esetben említik meg 
teljes egészében kiírva Pest-Pilis-Solt-(Kiskun) vármegyét, és 
28 097 helyen szerepel a Pest (vár)megye alak, a hivatalos 
közlönyökben 14 412 esetben a hosszabb és 2155 eset-
ben a rövidebb névváltozat fordul elő.

Mindezek figyelembevételével – a névváltozás pénzügyi 
hatásairól nem készült tanulmány, a köznyelvben több mint 
száz éve a Pest (vár)megye kifejezést használja a megye la-
kossága – a közgyűlés nem támogatta a megye névváltozását.

Forrás: pestmegye.hu

Ha ezért hívnak, tárcsázd a 
rendőrséget!

Továbbra is folytatják tevékenységüket a telefonos csalók. 
A megnyerő stílusú csalók ismeretlen számról hívják fel a sér-
tetteket, egy ismert szolgáltató ügyintézőjének kiadva magu-
kat. Elmondják a hívott félnek, hogy egy nyereményjátékban 
kisorsolták őket, azonban a nyeremény átvételéhez egy ATM 
automatánál a csaló által lediktált tranzakciót kell végrehajtani. 
Azonban ezt nem követi az ígért nyeremény átutalása! Aki a 
felszólításnak eleget tesz, a tranzakció végrehajtásával tizenöt-
ezertől több százezer forintig terjedő kárt szenvedhet!
Fogadd meg bűnmegelőzési tanácsainkat!
•  Ne kövesd a csalók utasításait!
•  Ne tölts fel pénzt a megadott telefonszámra, és ne fizess 

a hívónak!
•  Ne add meg saját bankszámlád, bankkártyád adatait!
•  Kérj egy visszahívható központi számot!
•  Amennyiben ilyen hívást fogadsz, jegyezd fel a hívás idő-

pontját, majd azonnal tegyél bejelentést az ingyenesen 
hívható 107-es vagy 112-es központi telefonszámok va-
lamelyikén!

Gödöllői Rendőrkapitányság 
Bűnmegelőzési Csoport

Felhívás parlagfű és 
allergén gyomok elleni 
védekezésre

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. törvény vonatkozó rendelkezéseinek értelmében 
minden ingatlantulajdonos és földhasználó köteles az aller-
gén gyomok ellen védekezni, illetve az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, valamint ezt követően ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Ameny-
nyiben a földhasználó nem tesz eleget a parlagfű elleni vé-
dekezési kötelezettségének, úgy az ellenőrzést végző szer-
vek július 1-jét követően növényvédelmi bírságot szabnak ki, 
amelynek mértéke 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.

Egészségünk védelme érdekében kérjük a tisztelt isa-
szegi lakosságot, hogy az ingatlanokon és környezetükben a 
gyomirtást, kaszálást folyamatosan végezzék el!  

Polgármesteri hivatal
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Pest megyei kórházak újulnak meg
Negyvenmilliárdos fejlesztéssel indul az Egészséges Budapest Program

Már ebben az évben negyvenmilliárd fo-
rintot fordítanak a Közép-Magyarország 
régió egészségügyi hálózatának rekonst-
rukciójára, ami a következő években a 
kormány további döntései nyomán hét-
százmilliárdra is bővülhet – mondta Cser
háti Péter, az Egészséges Budapest Prog-
ram miniszteri biztosa az MTI-nek.

A régióban – amelyet Pest megye és a 
főváros alkot – négymillió ember ellátásá-
ról gondoskodik az egészségügyi hálózat, 
ennek huszonnégy intézménye újul meg 
a következő években. A tíz évre tervezett 
program idei, negyvenmilliárdos részéből 
21,2 milliárdot fordítanak eszközbeszer-

zésre, orvostechnikai fejlesztésekre. A negyvenmilliárd másik 
felét a beruházások megkezdéséhez szükséges tervezések-
re, közbeszerzési, engedélyezési eljárásokra fordítják. Miután 
javarészt háromszázmilliós összeghatár feletti projektekről 
van szó, uniós közbeszerzéseket is ki kell majd írni – fűzte 
hozzá a szakember.

A kormány várhatóan júliusban ismét foglalkozik a kér-
déssel, majd ősszel újabb kormányhatározatban véglegesí-
tik a projekteket, amelyekkel a kórházi és járóbeteg-ellátás 
régiós uniós források híján elmaradt fejlesztését pótolják. 
Az ellátórendszer fejlesztése mellett humánerőforrás-prog-
ramot is terveznek, illetve az egészségügyi oktatás és ku-
tatás területén is fejlesztések várhatók, például a Semmel-
weis Egyetem a betegellátás fejlesztésével együtt mintegy 
kilencvenmilliárd forintos keretből szeretné ilyen tevékeny-
ségének infrastruktúráját megújítani – mondta a miniszteri 
biztos.

MTI
Forrás: pestmegye.hu

Kórház neve
Orvostechnológiai fejlesztés Építészeti tervezés (2017. évi kötelezettségvállalás)

Forrásigény (Ft) Szakmai tartalom Forrásigény (Ft) Szakmai tartalom

Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa 1 248 000 000
Orvosiműszer-ellátottság 
javítása, informatikai fej-
lesztések

718 000 000
Konyhafelújítás, a járóbeteg-rendelőépület ter-
vezése, a meglévő épületek komfortosítása

Jávorszky Ödön Kórház, Vác 200 000 000
Orvosiműszer-ellátottság 
javítása, informatikai fej-
lesztések

399 000 000

Új járóbeteg-épület tervezése, új járóbeteg-épü-
let, illetve a meglévő épületek hőszigetelése, 
árnyékolása, légtechnikai rendszerek cseréje, 
átfogó fűtés-korszerűsítés

Tüdőgyógyintézet, Törökbálint 420 000 000
Orvosiműszer-ellátottság 
javítása, informatikai fej-
lesztések

50 000 000

A járóbeteg-épülethez kapcsolódó parkoló bel-
ső úthálózatának kiépítése, a kastélyépület és 
élelmezési épület homlokzati és belső felújítása, 
komfortosítása, valamint klímarendszer kiépítése 
és cseréje, rehabilitációs park kialakítása

Az idejében felismert 
melldaganat gyógyítható!

Az Isaszegen lakó, 45–65 év közötti asszonyok, akik-
nek az utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két 
év, névre szóló meghívót kapnak mammográfiás szűrő-
vizsgálatra. 

A vizsgálat helye: Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, 
Semmelweis tér 1. (Tel.: 28/507-126) A vizsgálat ideje: 
2017. augusztus 4–25. Kérjük, tegyen eleget meghívá-
sunknak, vegyen részt ön is a mammográfiás szűrővizs-
gálaton! A szűrővizsgálat térítésmentes.

Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály (Tel.: 1/465-3823)

A lehetőség adott! Éljen vele!

Az Egészséges Budapest Program Isaszeg városát is érintő idei fejlesztések Pest megyében
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Szociális szolgáltatások Isaszegen

Isaszegi Humánszolgáltató Köz-
pont Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat
Amiben segíteni tudunk:
–  szociális, életvezetési, nevelési, 

mentálhigiénés, családtervezési, 
pszichológiai, jogi, egészségügyi ta-
nácsadás vagy ezekhez való hozzá-
jutás szervezése;

–  információnyújtás az igénybe ve-
hető szolgáltatásokról, ellátási for-
mákról, támogatásokról, gyermeki, 
ellátotti jogokról;

–  hivatalos ügyintézés;
–  prevenció, szabadidős programok 

szervezése;
–  adományok gyűjtése, közvetítése.
Az ügyfélfogadás rendje: hétfő 10.00–
16.00 óra; kedd nincs; szerda 8.00–
16.00 óra; csütörtökön nincs; pén-
tek 8–13.00 óra. Ruhaosztás: hétfő, 
10.00–15.00 óra. Családsegítők: Kiss
né Nemes Zsuzsanna (szakmai veze-
tő), Kapecska Lászlóné, Ebedli Hanna, 
Hajdu Bálint.

A Forrás Szociális Segítő és Gyer-
mekjóléti Központ (2110 Gödöllő, 
Ganz Ábrahám út 7.) által biztosí-
tott szolgáltatások
Speciális szolgáltatások: 
–  jogi tájékoztatásnyújtás;
–  pszichológiai tanácsadás;
–  családterápia;
–  kapcsolatügyelet;
–  készenléti szolgálat.
Esetmenedzser: Dóczi Erzsébet. Tele-
fonszám: 28/513-605/606 vagy be-
jelentkezés a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálatnál. E-mail: forras.gyk@vnet.
hu. 

Krízistelefon: 20/260–0709. Hív-
ható munkanapokon 18 órától más-
nap reggel 8 óráig, szabad- és mun-
kaszüneti napokon reggel 8 órától 
másnap reggel 8 óráig.

Idősek Klubja
Szolgáltatásaink:
–  szabadidős programok szervezése;
–  életmód-, egészségügyi tanács-

adás;
–  hivatalos ügyek intézése.

Programjaink:
–  közös reggeli (havi 1x);
–  vérnyomásmérés;
–  lusta torna;
–  közös ima;
–  pedikűr-manikűr;
–  fodrász;
–  segítő beszélgetés;
–  játékklub (Bingó).
Tagoknak mosási, fürdési lehetőség.

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 
9.00-től 15.00 óráig. Klubvezető: Ha
lászné Tatics Judit. Cím: 2117 Isaszeg, 
Móricz Zsigmond utca 16.

Házi segítségnyújtás
Otthonában él, és úgy érzi, kevés segít-
séggel is boldogulna? Szakképzett szo-
ciális gondozóink által a következőket 
biztosítjuk:
–  segítséget nyújtunk a személyi és 

környezeti higiéné megtartásában 
(mosdatás, fürdetés, környezet 
rendbetétele);

–  segítünk önálló életvitelének fenn-
tartásában (gyógyszerkiváltás, gyógy-
szerelés, bevásárlás, étkezésnél se-
gítségnyújtás);

–  segítő kapcsolatot és pszichés gon-
dozást kínálunk;

–  ügyelünk az ön biztonságára;

–  segítjük a környezetével való kap-
csolattartását, hivatalos ügyeinek in-
tézését;

–  biztosítjuk a szükséges szociális ellá-
tásokhoz való hozzájutását.

Házi gondozónők: Vonnák Anikó, La
bátné Zsadányi Melinda.

Szociális étkeztetés
Napi egyszeri meleg ebéd biztosítása 
helyben étkezéssel, elvitelre és indo-
kolt esetben kiszállítással. Munkatárs: 
Nagy Adrienn.

Az ellátásokat (idősek nappali klubja, 
házi segítségnyújtás, szociális étkezés) 
az ön vagy törvényes képviselőjének 
kérelmére, orvosi igazolás csatolásá-
val, az egyéni állapot és szükséglet 
felmérését követően biztosítjuk, sür-
gős esetben azonnal. A szolgáltatások 
térítéskötelesek, a térítés mértéke az 
ön jövedelmétől függően kerül megál-
lapításra. Érdeklődni személyesen vagy 
telefonon Bakajsza Anna intézmény-
vezetőnél lehet: Isaszegi Humánszol-
gáltató Központ, 2117 Isaszeg, Mó-
ricz Zsigmond utca 16. Telefonszám: 
28/494-042; 28/362531; e-mail: 
csalad.segito@upcmail.hu; csalad.se
gito@indamail.hu. 
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Az allergia természetes kezelése

Közel hárommillió magyar lakos életét keseríti meg az allergia, amely a legyengült szervezet a légutakba került va-
lamilyen külső anyaggal szembeni túlérzékenységének következményeként a légutak akut (rövid ideig tartó) vagy 
krónikus (tartós) gyulladásos ingerlékenységét jelenti. De mit tehetünk ellene, ha nem szeretnénk gyógyszerekkel 
terhelni szervezetünket?

Az allergia az immunrendszer fokozott kóros reakciója bizo-
nyos allergénekre. Kiválthatják például pollenek, állatszőrök, 
atkák, élelmiszerek, vegyszerek. Az allergia kialakulását a ge-
netikai hajlam mellett számos más tényező is befolyásolja. 
Így többek között a klímaváltozás, a légszennyezettség, a táp-
lálékokban fellelhető adalékanyagok, tartósítószerek, gyógy-
szerek. Az allergia hagyományos kezelése mellett a termé-
szetes terápiák is hatékonyak lehetnek. Többek között ilyen a 
homeopátia, amely szelíden támogatja, aktiválja a szervezet 
öngyógyító erőit.

Az allergia civilizációs betegség a lakosság húsz-harminc 
százalékát érinti, de évről évre nő az asztmás betegek száma 
is. Ideális esetben az immunrendszer megóvja a szervezetet 
az idegen anyagokkal szemben, ám bizonyos allergénekre 
(például pollenek, házi poratka, állati szőr) túlzott mértékben 
reagálhat. A túlérzékenységi reakció esetén a szervezetbe 
kerülő allergén ellen a sejtek egy speciális védekezőanyagot, 
IgE antitesteket termelnek. Ezek az egészséges sejtekhez 
tapadnak, és azokat olyan kémiai anyagok, például hiszta-
min kiválasztására késztetik, amelyek a szervezetből túl he-
ves védekezést váltanak ki. Az egyensúlyi állapotból kibillent 
immunrendszer felfokozott ütemben és számban termeli a 
védekezőanyagokat, ezek pedig megbénítják az egészséges 
sejtek, szövetek működését.

A tünetek megelőzésére az allergén kerülése ajánlott, 
ennek gyakorlati megvalósítása azonban szinte lehetetlen. 
A homeopátiás szemlélet szerint viszont nem az allergént 
kell kiiktatni az életünkből, hanem az immunrendszerünket 
kell megfelelően erősítenünk.

A klasszikus homeopátiánál a gyógyítás 
nem csupán a betegségre koncentrál, hanem 
a testi-lelki harmónia visszaállítására törekszik. 
A homeopátiás szerek működésbe hozzák a 
blokkolódott öngyógyító mechanizmusokat, így 
a tünetek elnyomása helyett a szervezet való-
di gyógyulását segítik elő. Az allergiák hagyo-
mányos kezelése általában antihisztaminokkal, 
szteroidokkal történik. 

A homeopátia is ismer bizonyítottan hatásos 
antihisztamin jellegű szereket, amelyek nem a 
hisztaminreceptorokhoz kötődnek, hanem ma-
gát a hisztamin felszabadulását gátolják. 

Az allergia hagyományos terápiájában a már 
említett gyógyszeres kezelések mellett deszen-
zibilizációt is alkalmazhatnak. A kezelés lénye-
ge, hogy az allergiát kiváltó anyagból (például 
pollen) egyre nagyobb adagot juttatnak kúra-
szerűen a szervezetbe mindaddig, amíg az im-

munrendszer hozzá nem szokik. Az izopátiás megközelítés, 
vagyis a „hasonlót a hasonlóval” a homeopátiában is létezik, 
bár lényegesen kisebb adagokban használják fel az allergént, 
mint a hagyományos kezelések során. Ha beazonosítható az 
allergiát okozó anyag, az ebből készült homeopátiás szerrel 
előre felkészíthető a szervezet az allergiás időszakra. A szer 
készülhet parlagfűből, ürömből, pollenekből és számos más 
gyakori allergénből is.

Az allergia gyógyítása homeopátiás megközelítés alap-
ján a hajlam kezeléséből áll. Ennek feltérképezése azonban 
hosszabb időt vesz igénybe. A terápia a személyiségjegyek, a 
testi tünetek, családi hajlamok alapján kiválasztott alkati szer-
rel történik. A kúrát érdemes akkor elkezdeni, amikor nincse-
nek erős allergiás tünetek. 

Ugyanakkor a homeopátiás módszer fontos pillére az 
akut tünetek kezelése, enyhítése is. Ilyenkor az allergia he-
veny fizikális, funkcionális tüneteit, valamint az azokat kísérő 
lelki tényezőket veszik figyelembe. Mindezek alapján pedig 
egyéni szerrel kezelik a problémát. 

A homeopátiás kezelés ugyanakkor kiegészülhet a már 
említett izopátiával. Idesorolhatók az allergén növényekből 
készült homeopátiás szerek és a hisztaminból készült ké-
szítmények is. Ez utóbbiak az allergiás reakció kifejlődését 
akadályozzák, illetve sejtszinten csökkentik annak intenzitá-
sát. Allergia esetében homeopátiás kezelés előfeltétele a 
szakorvosi vizsgálat. A homeopátiás szerek a hagyományos 
gyógyszerek mellett is alkalmazhatók, de ezekből ilyenkor ál-
talában kevesebb szükséges. 

Forrás: www.hazipatika.com; www.napidoktor.hu



A nagy melegre ajánljuk

Kerüljük a meleget! Fontos megjegyzések

Hűtse lakását! Fontos a szobahőmérséklet mérése!

Napközben az ablakokat tartsa csukva, használjon függönyt 
vagy egyéb sötétítőt. Lehetőleg éjszaka szellőztessen. Kap-
csolja ki a nem fontos elektromos készülékeket (még a 
világítást is). Ha van légkondicionáló berendezése, ennek 
működtetése idején tartsa csukva az ajtót és az ablakot.

Hőhullámok idején, amikor a külső hőmérséklet 35–
39 Celsius-fok közötti, az ideális belső hőmérséklet 28 
fok körüli – nem javasolt a túlzott légkondicionálás.
A ventilátort csak rövid ideig lehet használni, mivel ki-
szárítja a szervezetet! Fontos a fokozott folyadékpótlás!

Ha a fent említettek nem valósíthatók meg, töltsön el leg-
alább két-három órát légkondicionált helyen.

Biztosítva van-e a hűtött helyek elérhetősége? Csak en-
nek megléte esetén ajánlható!

Kerülje a megterhelő fizikai munkát, tartózkodjék árnyék-
ban a legmelegebb órákban.

A következő nyárra is gondoljon, például arra, hogyan hűt-
heti lakását („hideg” festék, párologtató, zöld növények).

Tartsa alacsonyan s testhőmérsékletét, és fogyasszon sok 
folyadékot, előzze meg a kiszáradást.

Gyakran zuhanyozzon vagy fürödjön langyos vízben. Időseknél növelheti az elesés veszélyét.

Használjon vizes borogatást, hűtse lábát langyos vízben.

Viseljen világos, természetes alapanyagú, bő ruhát. Ha a 
napra megy, viseljen széles karimájú kalapot és napszem-
üveget.

Rendszeresen fogyasszon folyadékot, ne fogyasszon alko-
hol- és magas cukortartalmú italokat.

Fontos a sópótlásra való figyelmeztetés! Vízmérgezés 
veszélye! A koffein vízhajtó hatására is fel kell hívni a 
figyelmet.

Ha rendszeresen szed gyógyszert, kérdezze meg kezelő-
orvosát, hogyan befolyásolják a gyógyszerek a folyadék-
egyensúlyt.

A lázas betegekre különösen oda kell figyelni! Fokozat-
tan ügyeljünk a lázas gyermekek folyadékpótlására.

Ellenőrizze testhőmérsékletét!
Fontos tudatosítani, hogy ha a testhőmérséklet 38 fok 
fölé emelkedik, az már káros az egészségre. 39 fok fe-
lett hőguta! 40 fok felett életveszélyes állapot!

Gyógyszereit tárolja megfelelő hőmérsékleten.
Ha a szobahőmérséklet 25 Celsius-fok fölé emelkedik, 
célszerű a gyógyszereket hűtőben tárolni akkor is, ha ez 
nincs ráírva a dobozra!

Keresse fel orvosát, ha krónikus betegségekben szenved, 
vagy többféle gyógyszert szed. Ha bármi szokatlan tünetet 
észlel, azonnal keresse fel orvosát.

Tájékozódjon az igénybe vehető segítségekről.

Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály
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Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíj

A Szabóky Adolf szakképzési ösztön-
díjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) kor-
mányrendelet, valamint a 2017/2018-
as tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti 
döntésről és a 2017/2018-as tan-
évben induló képzések tanulmányi 
ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről 
szóló 317/2016. (X. 25.) kormány-
rendelet hivatott szabályozni a hiány-
szakmákat tanuló fiatalok támogatását. 

A Szabóky Adolf szakképzési ösz-
töndíj alapján azokat a szakmákat te-
kintik hiányszakmáknak, amelyeket a 
regionális fejlesztési és képzési bizott-
ságok az adott régióra vonatkozóan a 
gazdaság által igényelt szakképesítés-
ként jelölnek meg. 

2017/18-as tanévben az ösztön-
díjra jogosító szakmák:
Budapest
• Asztalos
• Dísznövénykertész
• Épület- és szerkezetlakatos
• Férfiszabó
• Gépgyártás-technológiai technikus
• Gyakorló ápoló 
• Gyógyszerkészítmény-gyártó
• Hegesztő 
• Húsipari termékgyártó 

• Ipari gépész 
• Kőműves
• Központifűtés- és gázhálózatrend-

szer-szerelő
• Magasépítő technikus
• Női szabó
• Pék
• Szociális gondozó és ápoló
• Tartósítóipari szakmunkás
• Vasútforgalmi szolgálattevő
• Villanyszerelő
• Víziközmű-technikus

Pest megye
• Asztalos
• Elektronikai technikus
• Épület- és szerkezetlakatos
• Faipari technikus
• Gépgyártás-technológiai technikus
• Gépi forgácsoló
• Gyakorló ápoló
• Hegesztő
• Honvéd altiszt (az ágazat/szakma-

irány megjelölésével)
• Ipari gépész
• Kistermelői élelmiszer-előállító, fa-

lusi vendéglátó
• Központifűtés- és gázhálózatrend-

szer-szerelő
• Mechatronikus-karbantartó

• Mezőgazdasági gépész
• Női szabó
• Pék
• Szerszámkészítő
• Szociális gondozó és ápoló
• Vegyésztechnikus
• Villanyszerelő
• Víz-, csatorna- és közműrend-

szer-szerelő

Az ösztöndíj tanulmányi eredményük 
alapján az államilag támogatott nap-
pali, iskolai rendszerű szakképzésben 
részt vevő tanulók részére az első szak-
képesítésükre nyújtható.

Az ösztöndíj mértéke az első szak-
képzési évfolyam első félévében tanu-
lónként egységesen tízezer forint/hó. 

Az ösztöndíj folyósításával össze-
függő feladatokat az iskola végzi. 

A Nemzeti Szakképzési és Felnőtt-
képzési Hivatal oldalán megtalálható az 
eredeti, teljes terjedelmében olvasható 
tájékoztató, amely igen fontos lehet 
azoknak a családoknak, amelyeknek a 
gyermekei a továbbtanulásról gondol-
kodnak, szakmát keresnek. Bővebb in-
formációt a szakképző intézményektől 
kérhetnek az érdekelt családok. 

Polgármesteri hivatal

Pályázat a virágos, tiszta Isaszegért

A „Virágos, tiszta Isaszegért” elismerés célja egy kulturált és vonzó település 
kialakítása, a fenntartható fejlődés szempontjainak következetes alkalmazá-
sa, a településen élők összefogásának ösztönzése, az életminőség javítása, a 
környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése, a természeti és építé-
szeti örökség megőrzése és gyarapítása.

Az elismerő címre Isaszeg település közigazgatási területén lévő lakóin-
gatlan tulajdonosa vagy használója pályázhat vagy jelölhető.

A rendelet előírása szerint jelentkezni minden évben április 15-től szep-
tember 15-ig lehet személyesen vagy postai úton, Isaszeg város polgármes-
terének címezve (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.), a rendelet mellékletének ki-
töltésével, amely Isaszeg város hivatalos honlapjáról letölthető (isaszeg.hu). 

Az elismerő cím adományozásáról Isaszeg város képviselő-testülete dönt 
a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közrendvédelmi Bizottság javaslata 
alapján.

Kérjük a kedves isaszegi lakótársainkat, jelentkezzenek, illetve jelöljenek 
lakóingatlanokat a környezetükben, amelyeket méltónak találnak az elismerő 
címre.

Isaszeg Város Önkormányzata 
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Kemence  
a múzeumban

Ebben az évben ünnepli ötvenedik 
születésnapját az id. Szathmáry Zoltán 
által alapított Falumúzeum. Az Isasze-
gi Múzeumbarátok Köre 1969 óta fo-
lyamatosan gazdagítja a gyűjteményt, 
anyagilag és munkával segíti az itt fo-
lyó tevékenységet. 2016 januárjában a 
közgyűlés úgy döntött, hogy kemencét 
építtet a kertben. Mivel az egyesület 
anyagi lehetőségei korlátozottak, egy-
értelmű volt, hogy csak önkéntes tár-
sadalmi munkával és adományokból 
tudjuk megépíteni. 

Az isaszegi emberek ismét meg-
mutatták, hogy hajlandók egy jó cél 
érdekében összefogni. Megdöbbentő 
volt az a lelkesedés és segítőkészség, 
amellyel a szervezés során találkoztam. 
Bontott téglát, faanyagot, tetőcserepet, 
bádogszegélyeket, járólapot ajándékba 
kaptunk. Samott-téglát egyéni felaján-
lásokból tudtunk vásárolni. A szakmun-
kákat végző bádogos, a kőművesek, az 
ácsok ellenszolgáltatás nélkül dolgoz-
tak, gyakran esőben, szélben. Segéd-
munkást sem kellett keresni, mindig 
volt önként jelentkező.

Végre elkészült a kemence, július 
8-án fel is avattuk. Az összejövetelre 
meghívtunk mindenkit, aki munkával 
vagy adománnyal segített. Kis vendég-
látással köszöntük meg önzetlenségü-
ket.

Szeretném megköszönni minden 
egyes isaszegi (és nem isaszegi) pol-
gárnak, aki segített. Balog Istvánné, 
Mészáros Gusztávné, Harmati István, 
Illés Gergely, Isaszeg Város Önkor-
mányzata, Kovácsné Halomházi Zsu
zsanna, Mazula István, Mazula Ist
vánné,Sáfrány Zsófia, Szilárdi László 
és Szilárdi Csaba anyagi támogatást 
nyújtottak. Sződi István, Taub Francis
ka, Pobori Ferenc, Antal István, Antal 
László, Boros Róbert, Búvár József, 
Katona Zoltán, Majsa György, Majsa 
Györgyné, Szabó Gyula, Ács János, 
Kovács János, Lázár Ferenc, Pobori 
Patrik, Barkóczi József, Hidvégi Tibor, 
Vasicza Ferenc, Vasicza Szabolcs, az 
Isaszegi Gazdasági Ellátó Szervezet ré-

széről Horváth István, Ács István, Bu
kó László, Hajdú Csaba, Oláh Andor, 
Szalay Zoltán a munkájukkal segítet-
tek. 

Külön köszönet illeti Szmolicza Jó-
zsefet, aki az egésznek a lelke, motor-
ja volt, szabadnapjait is feláldozta, és 
mindvégig lelkesen dolgozott.

Nélkülük a kemence nem épülhe-
tett volna fel. Köszönjük!

Kovácsné Halomházi Zsuzsanna,  
a Múzeumbarátok Körének elnöke
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Zöld Szíves nyári tábor

Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre – a Falumúzeumban 1993 
és 2006 között Szmolicza József vezetésével működő „Zöld 
Szíves” Szakkörének hagyományaira építve – nyári napközis 
tábort szervezett 4. és 5. osztályos tanulók részére június 
26–31. között! Azoknak a jelentkezését vártuk, akik érdek-
lődnek a környezetük, a településük múltja iránt.

Igyekeztünk minél változatosabb és érdekesebb progra-
mokkal gazdagítani a hetet, amely önzetlen segítőink nélkül 
nem valósulhatott volna meg. Harkai Zsuzsanna a papírme-
rítés rejtelmeibe vezette be a gyerekeket. Kovácsné Halom
házi Zsuzsa, a Múzeumbarátok Körének elnöke a kenyér-
sütés technikáját mutatta meg az érdeklődőknek. Ezután a 
gyerekek a Múzeumbarátok Körének kemencéjében langal-
lót sütöttek uzsonnára, és egy kis „hamibasült” cipót, ame-
lyet hazavihettek. Szmolicza József gyűjteménykezelő a mú-
zeumi állandó kiállítást és a csataimitációt mutatta be, más 
alkalommal felhívta a figyelmet a „zöld szívesek” tíz pontjára, 
amelyet minden táborozó megkapott:

1.  Becsüld és óvd a természet értékeit!
2.  Szeresd a vadon élő növényeket – fákat, virágokat! 

A „zöld szívesek” sohasem tépnek le vadvirágot!
3.  Védd a vadon élő állatokat! A „zöld szívesek” nem bán-

talmaznak rovarokat és más állatfajtákat!
4.  Gondoskodj élőhelyük megőrzéséről!
5.  Végy védnökséged alá egy természeti értéket (patak, 

vadvirágos rét, fa, erdő, domb stb.)!
6.  Védd meg az itt található növény- és állatvilágot!
7.  Vigyázz a patakok, folyók, tavak vizére!
8.  Becsüld a jó levegőt!
9.  Őrizd a természet és környezeted tisztaságát!
10. Ültess egy fát, és vigyázz rá!

Majsáné Gyarmati Olga kézműves-foglalkozást tartott, ame-
lyen a legnagyobb sikert a zúgattyúzás és a szívószálduda 
készítése aratta. Nagy volt a készülődés Horváth Gyula me-
teorológus előadására, aki tíz éve Isaszegen lakik. Megte-
kinthettünk egy mobil automata meteorológiai állomást is, 
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amely többek között szélsebességet, légnyomást, hőmérsék-
letet, csapadékot stb. mért. 3D-s szemüveggel megfigyelhet-
tük egy viharfelhő kialakulását. Az előadótól meghívást kap-
tunk az Országos Meteorológiai Intézetbe, aminek nagyon 
örültünk. Sindely Julianna testnevelő tanárral ügyességi és 
sportjátékokban mérték össze magukat a tábor résztvevői. 
Befejező programként a gyerekek lerajzolták legemlékezete-
sebb tábori élményeiket. A délelőtti és a délutáni kötött prog-

ramok után a legkedveltebb elfoglaltságok a játékos fejtörők, 
a röplabdázás és az asztali foci voltak.

A kirándulások sem maradtak ki a tábor életéből. Gyalog-
túráztunk a Rákos-patak mentén, ahol vízminőség-vizsgálatot 
végeztünk: a víz és a levegő hőmérsékletét, valamint a víz 
pH-értékét mértük. A hét végére diákjaink már szinte „kis 
meteorológusokká” váltak.

Fotósétán is voltunk: megnéztük a Szobor-parkot, majd 
felmentünk a Szent Márton-templomhoz (Öregtemplom), 
amelyet Ecseri Pál mutatott be nekünk. Megkoszorúztuk 
Szathmáry Zoltán múzeumalapító sírját. Innen a stációkon 
át a Kálváriára sétáltunk. Egyik nap Gödöllőre kirándultunk, 
ahol a Grassalkovich-kastélyba és a Szent István Egyetem 
Mezőgazdasági Múzeumába látogattunk el. Ez utóbbi nagy 
élmény volt a gyerekek számára, mivel számos régi mező-
gazdasági eszközt láthattak működés közben. 

Péntekre egy igazi kis csapat kovácsolódott össze. Az 
utolsó nap estéjén tábortüzet gyújtottunk, és szalonnát, illet-
ve baconba tekert virslit sütöttünk, majd finom görögdinnyét 
ettünk a gyerekekkel és szüleikkel együtt. 

Reméljük, hogy a Zöld Szíves-kitűző kellemes emlékeket 
ébreszt majd a gyerekekben, és nem bánták meg, hogy ezt 
a nyári tábort választották! 

Köszönjük a képviselő-testületnek a táborozáshoz nyúj-
tott pályázati támogatását!

Majsáné Gyarmati Olga, az Isaszegi  
Múzeumbarátok Körének elnökségi tagja

Isaszegi siker Zalaegerszegen

A gödöllői Catwalk Ironairbase rúd- és 
légtornastúdió négy kategóriában, ti-
zenkét versenyzővel képviseltette ma-
gát július 16-án Zalaegerszegen, az I. 
Restart rúdsportversenyen, s elhozta a 
Legjobb Stúdió különdíjat. 

Amatőr női középhaladó kategó-
riában az isaszegi Berkes Szandra lép-
hetett fel a dobogó legfelső fokára, a 
versenyt tekintve a legnagyobb pont-
számkülönbséggel a második helye-
zett előtt. 

Szandra másfél éve tagja a gödöl-
lői Catwalk stúdiónak, ahol kezdetben 
a rúdsporttal ismerkedett meg, majd 
fokozatosan ásta bele magát a légtor-
na művészetébe is. Ez volt második 
versenye, koreográfiáját most zumbá-
val ötvözte, és le is nyűgözte a hazai 
rúdsport és művészet kiválóságaiból 
álló zsűrit. A dobogó harmadik fokára 
a szintén Gödöllőn edző Ress Adrienn 
állhatott fel. Felkészítő edzője Sárai Tí
cia.

Amatőr női haladó kategóriában is 
színpadra állt egy isaszegi származású 
hölgy, Gabrielli Viktória, aki ebben a 
legnépesebb kategóriában az előkelő 
hatodik helyen zárt. Viki jelenleg Zala 
megyében él, s már három éve űzi a 
rúdsportot a Restart verseny főszerve-
zőjének, az Arany Médeának az egye-
sületében, a PoleCatsben.

Catwalk Ironairbase stúdió
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Vakáció Játszóház 2017

Az Isaszegi Humánszolgáltató Központ Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálata idén is megrendezte a nyári 
prevenciós táborát július 10–14. között. A tábor prog-
ramjain részt vevő, többségében általános iskolás korú 
gyermekek elsősorban a szolgálat által gondozott csa-
ládokból lettek meghívva, de SNI-s és nagycsaládos 
gyermekek is jöhettek, a létszám alakulásától függően. 
A tábor ideje alatt kialakítható elmélyíthető kapcsolat a 
gyerekek és a családsegítők között később felbecsül-
hetetlen segítséget jelent a segítő munka során.

A gyerekek foglalkozásokon vehettek részt, ame-
lyeknek témái érintették az egészséges életmódot, a bűn-
megelőzést. A prevención túl alapvető célunk, hogy a részt 
vevő gyerekek jól érezzék magukat, igazi vakáció élményével 
gazdagodjanak.

Strandoltunk Domonyvölgyben, a felújított tóparti stran-
don, ellátogattunk a jászberényi állatkertbe, a gödöllői Gras-
salkovich-kastélyba. Közös bográcsozás alkalmával az ételek 

elkészítésén kívül tapasztalatokat gyűjtöttünk a helyes tűz-
rakásról, a biztonságos nyílt tűzi főzésről. 

Ezúton is köszönjük az önkormányzat pályázati lehető-
ségét a táborozás létrejöttében, valamint a Süni óra-aján-
dékboltnak, a Daki pékségnek és a Karma Vallási Közösség 
Egyesületének szíves támogatását.

Isaszegi Humánszolgáltató Központ

Gyermekvédő hívószám: 06-80 630-155

A gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló törvény 17. § 
(7) bekezdés b) pontja 2017. január 
1-jétől nevesíti a gyermekvédő hívó-
szám működtetésével kapcsolatos 
feladatot:

„Az állam fenntartói feladatainak 
ellátására a Kormány rendeletében 
kijelölt szerv gondoskodik a jelző-
rendszer hatékony működését és fej-
lesztését szolgáló
a) képzések szervezéséről, módszer-

tan kidolgozásáról, és

b) 24 órás, ingyenesen hívható telefo-
nos szolgáltatás működtetéséről.”

A szolgáltatás célja bármilyen, a gyer-
mek veszélyeztetettségét jelző hívás-
ra történő szakszerű, hatékony és 
időbeni reagálás biztosítása és elő-
segítése, függetlenül a jelzést tevő 
személyétől és annak jelzési kötele-
zettségétől.

A szolgáltatás tartalma ennek 
megfelelően a jelzéshez igazodó 
információnyújtás, szolgáltatásköz-
vetítés és utánkövetés. Krízishelyzet 

kezelésének vonatkozásában alap-
támogatást tud nyújtani, amely szak-
szerű krízisjelzés-fogadást és szakér-
tőhöz való irányítást foglal magában.

A szolgáltatás célcsoportja: szak-
emberek, veszélyeztetett gyermekek, 
veszélyeztetést észlelő állampolgárok.

A nap 24 órájában ingyenesen 
hívható 06-80 630-155 gyermekvé-
dő hívószámot a hivatkozott jogsza-
bálynak megfelelően a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság mű-
ködteti. Forrás: SZGYF
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Mit ünneplünk augusztus 20-án?

Mi juthat eszünkbe augusztus 20-ról? Eszünkbe jut Szent István; az államalapítás; az új kenyér; az alkotmány és a 
Szent Korona ünnepe. A történelem során Szent István alakja és augusztus 20-a mindenki számára másként értel-
mezett és ideologizált ünneplést jelentett.

1000 és 1038 között augusztus közepe, pontosabban Nagy-
boldogasszony napja (augusztus 15.) a „törvénylátó napok” 
ideje volt „Fejérváron”, ahol ekkor ült össze a királyi tanács 
is. A nap későbbi jelentőségét növelhette, hogy 1038-ban 
István is épp augusztus közepén halt meg.

1083-ban a korábban augusztus közepén megült tör-
vénylátó nap átkerült 20-ára, és 1083-ban ezen a napon 
avatták szentté I. Szent László közbenjárására a fehérvári ba-
zilikában I. Istvánt.

Augusztus 20-a Nagy Lajos uralkodásától kezdve sze-
repel a naptárakban egyházi ünnepként, és 1891-ben lett 
munkaszüneti nap. 1926-ban már egy egész héten át ünne-
pelték az államalapítót.

1950-ben betiltották a körmeneteket (a bazilikánál meg-
tartott körmenet hivatalosan 1989-ben éledt újjá), az ünnep 
nem tűnik el a naptárból, csak a jelentése módosul.

A rendszerváltás után, 1991-ben iktatták törvénybe 
augusz tus 20-át mint hivatalos állami és egyházi ünnepet. 
Ez a nap azért is fontos, mert a hagyományosan ekkor tartott 
pogány aratóünnepségeket az egyház Sarlós Boldogasszony, 
vagyis Szűz Mária ünnepévé krisztianizálta, az Aranybulla pe-
dig rögzíti a szent király ünnepének (törvénynapok) megtar-
tását, ezzel összeolvasztva a két hagyományt.

Tűzijátékot először 1927-ben láthatott az ünneplő tömeg 
a Gellért-hegyről, egy évvel később a Szabadság téren fel-
avatták az ereklyés országzászlót.

Az új kenyér ünnepe eredetileg nem augusztus 20-án 
volt, és nem is 1947–48-ban találták ki. A kenyér- és ga-
bonaünnepként ismert Szent István-napi esemény (amikor 
nemzeti színű szalaggal átkötött kenyérrel köszöntik a ven-
déget) valójában Darányi Ignác nevéhez köthető. Az egykori 
földművelésügyi miniszter ugyanis a 19. század végén ki-
robbant aratósztrájkok megfékezése érdekében országszerte 
aratóünnepeket szervezett.

Az új kenyér napját a középkori Magyarországon július 
15-én, az apostolok oszlásának ünnepén tartották: ekkor 
vitték be a kenyeret a templomba, ahol megáldották, meg-
szentelték. Ehhez a naphoz köthető az aratási felvonulás is, 
amikor a kalászkoszorút vivő lányokat a többiek lovas kocsin 
követték. Első útjuk a templomhoz vezetett, ahol hálaimát 
mondtak az aratás befejezésére.  Az első magyar kenyér-
ünnepet 1937-ben, Péter-Pál napján rendezték meg Sze-
geden, ahova százötvenezer ember jött el. (Péter-Pál napján 
megcsendül a kasza, illetve Péter-Pál másnapján, hogy pon-
tosak legyünk, mert hisz Péter-Pál maga ünnep. De az ün-
nepet követő hajnalon évszázadok óta valóban percnyi pon-
tossággal megcsendül, hibátlanul, úgy, ahogy a költemények 
mondják.) A másodikat 1941-ben, Bácska visszacsatolása 
alkalmából, Szabadkán.

A második világháború után újjászerveződő politikai erők 
többsége számára Szent István ünnepe a feudális maradvá-
nyokat konzerváló társadalmi szerkezetet és a klerikalizmust 
jelentette. 1945-ben az Országgyűlés megváltoztatta az 
ünnepnap jelentését, augusztus 20-a ekkor vált az egykori 
aratóünnepeket, aratóbálokat idéző új kenyér ünnepévé. Az 
aratást befejező ünnepségek egy 1901-es „szociális hangvé-
telű” miniszteri felhívásnak köszönhetően terjedtek el, első-
sorban azokon a nagybirtokokon, ahol nagyszámú cselédsé-
get foglalkoztattak.

1945-ben még nem törölték Szent István ünnepét a ka-
lendáriumból. Erre 1947-ben került sor, amikor a kommu-
nista párt nyílt támadásba lendült. Úgy gondolták, ha május 
1-jén ünnepelnek a munkások, ünnepelhessenek augusztus 
20-án a földmunkások is. Így augusztus 20-án az új kenyérre 
és az aratásra helyeződött a hangsúly.

Néhány év múlva megint változott az ünnep tartalma. 
1949-től negyven éven keresztül augusztus 20-án a Magyar 
Népköztársaság alkotmányát ünnepeltük, természetesen az 
elmaradhatatlan nemzeti színű szalaggal átkötött kenyérrel.

A rendszerváltozással ismét felelevenedtek a régi tradí-
ciók, 1989 óta ennek megfelelően rendezik meg a Szent 
Jobb-körmenetet. Szent István ünnepének igazi rehabilitá-
ciója 1991-ben történt meg: az első szabad választáson lét-
rejött Országgyűlés 1991. március 5-i döntése a nemzeti 
ünnepek – március 15., augusztus 20., október 23. – közül 
Szent István napját emelte hazánk hivatalos állami ünnepe 
rangjára.

Forrás: pekrend.hu; lafemme.hu
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Fotópályázat
Isaszeg város polgármestere fotópályázatot hirdet Isaszeg természetI kIncseI címmel. Várjuk 
képeiket Isaszeg természeti értékeiről, hogy a hozzánk látogatók egy új, még fel nem tárt oldaláról is meg-
ismerhessék városunkat és környékét. Népszerűsítsük természetI értékeInket a nálunk megta-
lálható növény- és állatvilágon, környezetünkön keresztül. A legjobban sikerült pályamunkákból áll össze 
a 2018-as isaszegi falinaptár. A pályázaton a részvétel ingyenes. Beküldési határidő: 2017. október 15. 
A képeket legalább 2400 × 3200 pIxel felbontásban a fotopalyazat@isaszeg.hu e-mail-címre 
várjuk. A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseket a fent megadott e-mail-címen megválaszoljuk.

Isaszeg természetI  
kIncseIről

Hirdessen nálunk!
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 100%-os 
felárat számítunk fel. 

Kedvezményrendszer
–  3 alkalom egyidejű megrendelése esetén 5%
–  6 alkalom egyidejű megrendelése esetén 10%
–  12 alkalom egyidejű megrendelése esetén 15%

Hirdetésfelvétel és tájékoztatás a 28/583-102-es telefonszámon, illetve 
az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címen. A hirdetés leadásának és befizeté-
sének a határideje minden hónap huszadika.
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Art is Freedom – Art Kingdom Dance Community
A Tánc és Alkotás Sportegyesület táncgálája

Több mint harminc fellépő szám, számtalan boldog és el-
gondolkodtató showcase, számos versenyprodukció és több, 
csak erre az estére készült műsor várta a nézőket a Tánc és 
Alkotás Sportegyesület táncgáláján június 24-én.

Tanárainkkal, tanítványaikkal, műsorszámaikkal többféle 
stílusban készültek. Köztük olyanokkal, mint az AK Future Vo-
gue showcase, Hefler–Kassanin-duó, Side Effect Showcase, 
amely a 2016. év világbajnok csapata lett, és színpadra kerül 
több kortárs produkció.

A közönség láthatta az egyesület kezdő táncosait vogue 
vagy afro stílust táncolni. 

Bemutatták tudásukat a vidéki csapatok is, mint az AK 
Félegy, az AK Isa-City, a legifjabb AK-táncosok, akik nem má-
sok, mint az Isa-City nemrégiben alakult gyermekcsoportja.
Fellépett az idén nagy sikereket elért AK Thelonious Mega-
crew, az Európa-bajnok Kőrösi–Börczi-duó, a népszerű Su-
preme csoport vagy a Ghetto #7 Ötkert produkció.

Az isaszegi csoport 2016. március 11-től működik. Fel-
léptek már több rendezvényen is: Klapka-bál, rendvédelmi-
sek bálja, farsangi sportshow. Az Art Kingdom által rendezett 
gálán most vettek részt harmadik alkalommal, az új gyermek-
csoport pedig most mutatkozott be.

Az egyesület elnöke így nyilatkozott a gála után: „Renge-
teg hálával tartozom a támogató AK-családomnak, tanítvá-
nyaimnak. Felejthetetlen évadot kaptam. Imádom, ahogyan 
együtt fejlődünk, ahogy a future-ok kikupálódnak, ahogy a 
ghettók teljesítenek, ahogy a supreme hajt, ahogy a side 
[…], ahogy az én drága isaszegi csopim kitart mellettem, 
még ha néha nem is kezdőt tanítok nekik. Minden hétfőm, 
szerdám és vidéki péntekem az életművem, a hagyatékom, 
számomra nincs fontosabb a tanítványaimnál. Az, hogy va-
laki tőlem akar tanulni, vagy olyan akar lenni, mint én, fan-
tasztikus érzés. 

A Tánc és Alkotás Sportegyesület nevében köszönjük Isa-
szeg Város Önkormányzatának anyagi támogatását.”

Isaszegen augusztus 26-án, a Limonádé Partyn találko-
zunk. Szeptembertől megkezdjük új évadunkat, várjuk a tán-
colni vágyókat felnőtt- és gyermekcsoportjainkba.

Ha érdekel a hiphop világa az Art Kingdom látásmódjá-
ban, ne habozz érdeklődni (danielheflerak@gmail.com). 
Addig is kövess minket a Facebookon (@ArtKingdom
DanceCommunity) és az Instagramon (@akdancecom
munity)!

Tánc és Alkotás Sportegyesület
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Érdeklődni lehet:
szabo.norbert@isaszegfootball.com • +36 20 569 7333
isaszegfootball.com

Várunk minden focizni vágyó  
fiatalt korosztályos csapatainkba!
Hölgyek, lányok jelentkezését is 
várjuk az egyesület női csapatába!

Focizz az isaszegi 
sportegyesületnÉl!
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A Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi 
Kiállítóhely programjai
Augusztus
5., szombat, 18.00:  Múzeumkert. Nyáresti koncertek Vol. III. CSM Pro-

jekt. Nemes „Kölyök” Gábor – egyszemélyes zenekar. Rossz idő ese-
tén a rendezvény a művelődési otthonban lesz megtartva.

7–11.:  A Csata táncegyüttes nyári tábora kiskamasz és kamasz korosztály 
számára

12., szombat, 19.00:  Opera-, operettgála. Berle Sanford Rosenberg és 
barátainak előadói estje

19–20.: szent István KIrály és Az új Kenyér ünnepe

26., szombat, 18.00:  Szent Márton-templom (Öregtemplom). Nyáresti 
Koncertek Vol. IV. Gaudium Carminis kamarakórus. Közreműködők: 
Hernyes Virág – ének; Kántor Zsolt – zongora, orgona; Arai Ayaka – 
zongora

szeptemBer
9., szombat, 15.00:  Falusi csendélet. B. Molnár Annamária festőművész 

kiállításának megnyitója. A kiállítást megnyitja Zsigár Cecília divatterve-
ző, textilművész. Közreműködik az Isaszegi Asszonykórus. A kiállítás 
2017. szeptember 9-től 30-ig tekinthető meg.

16., szombat:  Szüreti vigalom. Meghívott vendégek: Keresztúri Szlovák 
Asszonykórus és tánccsoport, Kacamajka táncegyüttes, Galda Levente 
és társai

18., hétfő:  Időutazás a történelem nyomában
19., kedd, 13.00–18.00:  Véradás
23., szombat:  A 45 éves asszonykórus jubileumi műsora. Meghívott 

vendégek: nagytarcsai Vencsok hagyományőrző népdalkör, Kartali 
Asszonykórus Egyesület, meglepetés díszvendég

25., hétfő:  Pályaválasztási börze

Orvosi készenléti 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.: 28/582-830; 
mobil: 20/928-3987
Pénteki készenléti beosztások augusztusban és szeptemberber
augusztus 4.: dr. Mészáros Zsolt; augusztus 11.: dr. Eszlári Egon;  
augusztus 18.: dr. Kürti József; augusztus 25.: dr. Tordai Gábor;
szeptember 1.: dr. Mészáros Zsolt; szeptember 8.: dr. Kürti József;  
szeptember 15.: dr. Eszlári Egon; szeptember 22.: dr. Tordai Gábor;
szeptember 29.: dr. Mészáros Zsolt

Központi orvosi ügyelet: Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 
70/370-3104. Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig,  
hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában
Gyermekorvosi rendelők:  
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12. Telefon: 28/493-250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartása 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. Telefon: 28/495-237
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495-827
Tormay Károly Egészségügyi Központ:  
Gödöllő, Petőfi Sándor tér 1. Telefon: 28/410-681
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Anyakönyvi hírek
a június 16. és július 15. közötti idôszak eseményeirôl

születéseK
Győrfi Boglárka 
Ligeti Márk
Gross Benjamin
Surman Sára
Beke Kristóf
Pálinkás Regina
Tyahun Izabella
Major Ferenc

HázAsságKötéseK
Braun Julianna és Hunyás Zoltán József
Molnár Erika és Herczeg József
Pálinkás Nikolett és Varga Tibor
Ásztai Nikoletta és Hatvani Tamás
Ujszegi Ildikó és Hranka Tibor
Gaál Enikő és Farkas Ádám

50 év egymás szeretetéBen
Ragács Mária és Kövesdi István 1967. július 1-jén kötöttek 
házasságot.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HAláleseteK
Palaga Jánosné (72 éves)
Muri Mihályné (89 éves)
Vasvári Sándor József (40 éves)
Orsovai Istvánné (69 éves)
Sós András (69 éves)
Deák József Balázs (74 éves)
Perge Sándorné (79 éves)

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

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, 
csütörtökön 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
Közterület-felügyelet 
(munkaidôben hívható) telefonszáma: 70/315-2314, 70/198-6929
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 
Madách I. u. 14., telefon: 28/582-712 (munkaidőben); e-mail: varosuze-
meltetes@isaszeg.hu
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: 70/601-9105
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály 
2100 Gödöllő, Szilhát u. 53. Tel.: 28/410-175, 28/410-297. 
Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala 
2101 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514-305, 28/514-315.  
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
Temetőgondnok Ecseri Pál, 30/305-8962, ecseriko@freemail.hu

SzOlGálTATóK ElÉRHETőSÉGEI
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés 
munkaidőben a 28/520-873-as vagy a 20/329-9347-es, illetve az éjjel-nap-
pal hívható 80/625-726-os telefonszámon, valamint a kozvilagitas@el-
muszolg.hu e-mail-címen és a www.elmuszolg.hu weboldalon történhet
ElMŰ 
Hibabejelentés: 80/38-39-40; www.elmuszolg.hu
Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel kapcso-
latban vezetékes telefonról: 40/38-38-38; mobiltelefonról: 20/978-5611, 
30/978-5611 vagy 70/978-5611
Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938; mobiltelefon-
ról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
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
Főgáz
www.fogaz.hu; telefonos ügyfélszolgálat: 06-40/474 474. 
Mérőállás bejelentése online a www.fogaz.hu/ugyfelszolgalat címen, veze-
tékes telefonról a 06-80/40-55-40-es, mobiltelefonról a 06-1/237-7777-es 
telefonszámon

KöSzöNETNyIlvÁNíTÁS
Köszönetet mondunk mindenkinek, akik szeretett édesanyánk, Muri 
Mihályné temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és 
bánatunkban részvétnyilvánítással osztoztak.

Lányai és családjaik



Isaszeg a magyar–lengyel barátság örök jelképe

Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre és a Magyarországi Bem József 
Lengyel Kulturális Egyesület tisztelettel meghívja önt és kedves csa-
ládját az isaszegi magyar–lengyel kapcsolatok 45. évfordulója alkal-
mából rendezendő ünnepségre.

Időpontja: 2017. szeptember 8–9. 
Helyszín: Falumúzeum és a Szent Márton műemlék templom.

Tervezett program
Szeptember 8. (péntek), 17.30: A Falumúzeumtól indulva az isaszegi lengyel emlékhelyek, sírok megkoszorúzása. A városi 

temetőben megkoszorúzzuk azoknak a tagjainknak a sírját, akik az eltelt évtizedek alatt sokat tettek az isaszegi magyar–len-
gyel kapcsolatok ápolásáért. 

Szeptember 9. (szombat), Falumúzeum: 9.30 órától emléktábla-avatás Zenon Tarnowski egykori lengyel diplomatának, 
Isaszeg nagy barátjának és népszerűsítőjének emlékére. Ezt követően a Wysocki Légió 20 éve képekben című kiállítás 
megnyitója.

 11.30 órától konferencia a magyar–lengyel kapcsolatokról a Szent Márton-templomban.

Az előadásokat követően ünnepi hangverseny a Szent Márton-templomban. Szilasi Alex zongoraművész Chopin- és Liszt-ze-
neműveket ad elő egy 19. századi párizsi Pleyel-zongorán.

A rendezvény fővédnöke Soltész Miklós államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma. 
A rendezvény védnökei: prof. Jerzy Snopek, a Lengyel Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete; Hatvani 

Miklós, Isaszeg város polgármestere.
Isaszegi Múzeumbarátok Köre


