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Dr. Tóthné Pacs Vera Isaszeg díszpolgára

Isaszeg Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete a 82/2018. (III. 21.) 
számú határozatával, Hatvani Miklós 
polgármester úr felterjesztésére úgy 
döntött, hogy dr. Tóthné Pacs Vera Isa-
szeg Díszpolgára elismerő címben ré-
szesül. 

Dr. Tóthné Pacs Vera 1941. ok-
tóber 15-én született Fegyverneken, 
pedagógus szülők gyermekeként. Ta-
nári pályáját 1963-ban Zsámbokon 
kezdte, majd 1964 szeptemberétől 
már Isaszegen tanított, egészen ta-
nácselnökké való megbízásáig. Férje, 
Tóth József szintén pedagógus, akivel 
1972-ben kötött házasságot. Házas-
ságukból egy leány- és egy fiúgyer-
mek született.

1983. március 1-jétől tanácselnö-
ki megbízást kapott, majd 1985-ben, 
már elnyerve a lakosság bizalmát, a 
település tanácselnökké választotta. 
A lakosság lelkiismeretes, gyermeksze-
rető pedagógusnak tartotta. A családo-
kon keresztül megismerte és átérezte a 
település gondját, így nagy aktivitással, 
tenni akarással látott munkához tanács-
elnökként. A lakosság rövid idő alatt 
megszerette közvetlenségéért, segítő-
készségéért. Gondoskodása kiterjedt a 
legfiatalabbaktól a legelőrehaladottabb 
korúakra is. A településéért való aktivi-
tása az évek folyamán csak fokozódott, 

mindig elsődlegesnek tartotta a közös-
ségért végzett önzetlen szolgálatot.

1990-től 2002-ig Isaszeg polgár-
mestere volt. Munkássága alatt fel-
gyorsult a település fejlődése. Páratlan 
volt az a dinamizmus, amellyel a gáz-
programot, a szennyvíztisztító művet, a 
tornacsarnokot és a csatornázást meg-
valósította a településen, a mindenkori 
képviselő-testülettel karöltve.

Minden erejével arra törekedett, 
hogy Isaszeg egészséges környezetű, 
tiszta, virágosabb, az idegen számára 
is vonzó településsé váljon. Az önkor-
mányzat anyagi helyzetéhez mérten 

mindent megtett annak érdekében, 
hogy az intézményekben biztosítva le-
gyenek a megfelelő körülmények. 

Sokat tett az oktatás, a kultúra, a 
sport és az egészségügy területén is, 
amit minden család közvetlenül is ér-
zékelhetett. Mindig nagy hangsúlyt fek-
tetett arra, hogy a településen működő 
valamennyi civilszervezettel kiegyensú-
lyozott, jó munkakapcsolata legyen. 

Tevékenységével örökre beírta ma-
gát Isaszeg történelmébe. A díj oda-
ítélésével a képviselő-testület az előb-
biekben említetteket ismeri el. 

A szerkesztőség

Az Isaszeg Város Kitűnő Tanulója díj adományozása

Isaszeg Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete úgy döntött, hogy idén 
Isaszeg Város Kitűnő Tanulója díjat 

adományoz a Klapka György Általá-
nos Iskola és AMI, valamint az Isaszegi 
Damjanich János Általános Iskola nyolc 

osztályt kitűnően elvégzett tanulóinak. 
Az elismerést az önkormányzat nevé-
ben Hatvani Miklós polgármester úr 
adta át az augusztus 20-i városi ünnep-
ség keretében. Isaszeg Város Kitűnő 
Tanulója díjban részesült: Apágyi Ábel 
Attila, Balogh Rebeka, Csipkés Bog
lárka, Hajdu Nóra Anna, Koreny Lil
la, Mihalik Luca Patrícia, Nagy Liliána 
és Schleer András. Kitűnő tanulmányi 
eredményeiért és kimagasló sporttel-
jesítményéért kitüntetésben részesült 
Marton Áron tanuló.

Gratulálunk nekik, és további sok si-
kert kívánunk!

A szerkesztőség

A városért végzett munkájukért elismerésben részesültek

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete Isa-
szeg várossá válásának tizedik évfordulója alkalmából ké-
szített emlékplakettel és emléklappal elismerését, köszöne-
tét és nagyrabecsülését fejezte ki augusztus 20-án a városi 
ünnepségen harminchárom isaszegi polgárnak városunk 
fejlődéséért, gazdagodásáért, a városi lét elősegítéséért 
végzett munkájáért. Ezúton gratulálunk nekik, köszönjük te-
vékenységüket, további munkájukhoz pedig sok sikert és 
erőt kívánunk!

Elismerésben részesültek: Magyar Géza, Pogonyi Ti
bor, Faragó Attila, Grznár József, Hanák Sándorné, Ritecz 
György, Garasanin Péter, dr. Mészáros Zsuzsanna, Béres 
János, Juhász Vilmos, Némethy Mária, Vajda Tamás, Ré
vász Tiborné, Harmati Lászlóné, Balázsy Katalin, Fuferenda 
Lászlóné, Szmolicza József ikonfestő, Papp Gáborné Szűcs 
Márta, Szabóné Ónodi Judit, dr. Frisnyák László, Boldizsár 

Gábor, Bodrogi Imre, özv. Varga Jánosné, ifj. Hajdú Sándor 
(posztumusz), Szendrő Dénes, Kleinert Teréz, Futó Tamás, 
Szmolicza József, Mészáros Gusztáv, dr. Schweiger Mária 
Éva, Notter Béla, Brányán László és Kovács Andrásné Haj
dú Marcsi.

A szerkesztőség
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Lakossági felhívás 

Téli rezsicsökkentés 

Isaszeg Város Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a kor-
mány a településen bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodá-
si hellyel rendelkező személyek részére a téli rezsicsökkentés keretében 
egyszeri természetbeni támogatást nyújt mindazon igénylők részére, akik 
nem részesültek a korábbi rezsicsökkentés keretében biztosított földgáz-
ár-támogatásban.

Háztartásonként egy igénylés nyújtható be. A juttatás igényelendő for-
mája: tűzifa; szén, PB-palackos gáz, PB-tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/bri-
kett. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem 
jogosultak az igénybejelentésre. A természetbeni támogatás a fűtőanyag-
ra vonatkozik, a támogatás nem biztosítja egyéb, például a szállítási, da-
rabolási költségeket.

Az igénybejelentő nyilatkozatok önkormányzathoz való benyújtásának 
helye és határideje: isaszegi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata vagy a 
szociális és igazgatási iroda, 2018. október 15. A határidő lejártát köve-
tően nem nyújtható be igénylés.

Az igénylő a nyilatkozatában hozzájárul személyes adatainak az ön-
kormányzat, a Belügyminisztérium és a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság (BM OKF) általi kezeléséhez, nyilvántartás-vezetéséhez, va-
lamint a BM OKF szúrópróbaszerű helyszíni vizsgálatának elvégzéséhez. 
Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igény-
bejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési vagy 
büntetőeljárást kezdeményez.

A nyilatkozat letölthető Isaszeg város honlapjáról – Isaszeg.hu –, vala-
mint személyesen átvehető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán és 
ügyfélfogadási időben a szociális és igazgatási irodán (7. iroda).

Isaszeg Város Önkormányzata

Tájékoztató  
a fogyatékkal 
élők karácsonyi 
támogatásáról

Isaszeg Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének Szociális és Egészségügyi 
Bizottsága a helyi szociális rendeletben 
foglaltak szerint a fogyatékkal élő szemé-
lyek jogairól és esélyegyenlőségük biz-
tosításáról szóló, 1998. évi XXVI. törvény 
szerint a 141/2000. (VIII. 9.) kormányren-
delet I. számú mellékletében meghatáro-
zott fogyatékossággal rendelkező szemé-
lyek részére – jövedelmi helyzet vizsgálata 
nélkül – kérelemre egyszeri, azonos ösz-
szegű karácsonyi támogatást állapít meg. 

A kérelemnyomtatvány az adott év 
szeptember 15-től október 31-ig nyújtha-
tó be, amelyhez csatolni kell a fogyatékos-
ság tényét igazoló orvosi dokumentumot. 
A határidő elmulasztása jogvesztő. A dön-
téshozatal november 30-ig folyamatosan 
történik. 

Kérelemnyomtatványok igénylése és 
leadása: isaszegi polgármesteri hivatal, 
ügyfélszolgálati iroda, 2117 Isaszeg, Rá-
kóczi u. 45. (tel.: 28/583-100). Hétfő: 
8.00–12.00, 13.00–18.00; keddtől csü-
törtökig: 8.00–12.00, 13.00–16.00; pén-
tek: 8.00–12.00. Szociális és igazgatási 
iroda, 7. sz. iroda (tel.: 28/583-100/121-
es mellék). Hétfő: 13.00–16.00; szer-
da: 8.00–12.00, 13.00–16.00; péntek: 
8.00–12.00.

Amennyiben a támogatással kapcsolat-
ban kérdések merülnek fel, a polgármes-
teri hivatal ügyfélszolgálatának és a szo-
ciális és igazgatási irodájának munkatársai 
ügyfélfogadási időben telefonon vagy sze-
mélyesen állnak rendelkezésre.

Polgármesteri hivatal

Tájékoztatás a szakképzési ösztöndíjról

A Szabóky Adolf szakképzési ösztön-
díjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) kor-
mányrendelet, valamint a 2018/2019-
es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti 
döntésről és a 2018/2019-es tan-
évben induló képzések tanulmányi 
ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről 
szóló 353/2017. (XI. 29.) 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.

A 2018/19-es tanévben az 
ösztöndíjra jogosító szakmák

Budapest
1. burkoló (34-582-13)
2. épület- és szerkezetlakatos  

(34-582-03)
3. gépgyártás-technológiai technikus 

(54-521-03)
4. gyakorló ápoló (54-723-02)
5. gyógyszerkészítmény-gyártó  

(34-524-01)
6. hegesztő (34-521-06)
7. húsipari termékgyártó  

(34-541-03)
8. ipari gépész (34-521-04)
9. kőműves (34-582-14)

10. központifűtés- és gázhálózatrend-
szer-szerelő (34-582-09)

11. magasépítő technikus  
(54-582-03)

12. műszaki informatikus  
(54-481-05)

13. pék (34-541-05)
14. szőlész-borász (34-541-06)
15. útépítő (34-582-11)
16. vasútforgalmi szolgálattevő  

(54-841-05)
17. vegyésztechnikus (54-524-03)
18. villanyszerelő (34-522-04)
19. virágkötő és virágkereskedő  

(34-215-04)
20. víz-, csatorna- és közműrend-

szer-szerelő (34-582-12)

Pest megye
1.  ács (34-582-01)
2. elektronikai műszerész  

(34-522-03)
3. elektronikai technikus  

(54-523-02)
4. épület- és szerkezetlakatos  

(34-582-03)
5. erdészeti szakmunkás  

(34-623-01)
6. gazda (34-621-01)
7. gépgyártás-technológiai technikus 

(54-521-03)
8. gépi forgácsoló (34-521-03)
9. gyakorló ápoló (54-723-02)
10. gyakorló mentőápoló  

(54-723-01)

11. hegesztő (34-521-06)
12. ipari gépész (34-521-04)
13. kistermelői élelmiszer-előállító, 

falusi vendéglátó (34-541-08)
14. központifűtés- és gázhálózatrend-

szer-szerelő (34-582-09)
15. lovász (34-621-02)
16. mezőgazdasági gépész  

(34-521-08)
17. pék (34-541-05)
18. szerszámkészítő (34-521-109)
19. szociális gondozó és ápoló  

(34-762-01)
20. vegyésztechnikus (54-524-03)

Az ösztöndíj tanulmányi eredményük 
alapján az államilag támogatott nap-
pali, iskolai rendszerű szakképzésben 
részt vevő tanulók részére az 1. szak-
képesítésükre nyújtható.

Az ösztöndíj mértéke az első szak-
képzési évfolyam első félévében tanu-
lón ként egységesen tízezer forint/hó. 
Az ösztöndíj folyósításával összefüggő 
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

Hálózat-korszerűsítés Isaszegen

Isaszeg közigazgatási területén az Invitel Távközlési Zrt. kiépített rendszerén (kábeltévé, internet, telefon) több utcában is 
megkezdődött a hálózat korszerűsítése. Az optikai kábel behúzását a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft., valamint az Invitel 
Távközlési Zrt. magyar és esetenként külföldi munkatársai végzik. Türelmüket és megértésüket köszönjük!

A szolgáltató
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Lakossági tájékoztató

Népegészségügyi felmérés – táplálkozási és tápláltsági 
állapot vizsgálata, 2018

Annak ellenére, hogy Magyarországon 
2000 és 2015 között a várható élettar-
tam közel négy évvel, 75,7 évre emel-
kedett, még mindig öt évvel marad el 
az uniós átlagtól. Hazánkban a szív-ér 
rendszeri, valamint a daganatos be-
tegségek jelentik a fő halálozási okot. 
A  helytelen táplálkozás, a dohányzás 
és az alkoholfogyasztás, valamint a 
mozgás hiánya egyaránt hozzájárul ah-
hoz, hogy egészségmutatóink messze 
alulmúlják az uniós átlagot.

A kormány az elmúlt években 
több egészéges táplálkozást ösztönző 
intézkedést hozott. Ilyen volt a nép-
egészségügyi (vagy közismert nevén 
csipsz-) adó bevezetése, a közétkezte-
tést megújító rendelet, illetve az iskola-
büfék termékkínálatának szabályozása. 
Ahhoz, hogy valós képet kapjunk, és 
tudjuk, hogy a különféle kormányza-
ti intézkedések milyen hatással van-
nak a lakosság egészségi állapotára, 
rendszeres vizsgálatokra van szükség. 
Ezért az Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Intézet – az 
EFOP 1.8.10-VEKOP-17-2017-00001 
számú, Komplex egészségvédelem 
és szemléletfejlesztés a táplálkozás és 
gyógyszerfogyasztás területén című 
projekt keretében – lakossági felmérést 

szervez a 18 éven felüliek körében. A 
felmérés kérdezői és a dietetikus szak-
emberek országszerte ezernél több fel-
nőttet az otthonában keresnek fel és 
kérdeznek meg táplálkozási szokásaik-
ról, életmódjukról. A felmérés eredmé-
nyei alapján az egészségügy többet tud 
tenni azért, hogy Magyarországon egy-
re többen éljenek egészségesen.

A felmérés elővizsgálata Budapes-
ten 2018. augusztus 24–26. között 
zajlott, a fővizsgálatra pedig szeptem-
ber 1. és december 15. között kerül 
sor országszerte 149 településen.

A felmérésbe bekerült felnőtt lako-
sok részére előzetesen felkérő levelet 
küldünk, amelyben tájékoztatjuk őket a 
felmérés céljáról, illetve felkérjük őket 
az abban való részvételre. A kérdező-
biztosok – és ezt követően a dietetikus 

szakemberek – személyesen, az ottho-
nukban keresik fel azokat, akik kaptak 
felkérő levelet a kutatásban történő 
részvételre.

Az Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Intézet bizto-
sítja, hogy a kérdésekre adott válaszok 
alapján senki nem lesz beazonosítható, 
minden információt titkosan, a hatályos 
jogszablyoknak megfelelően kezelnek.

A felmérésről további információk 
találhatók az Ogyei.gov.hu oldalon.

A kutatás eredményeinek publiká-
ciója 2019 tavaszától várható.

A felmérésben való részvételre fel-
kért személyeknek előre is köszönjük, 
hogy válaszaikkal hozzájárulnak a fel-
mérés sikerességéhez.

Belügyminisztérium Önkormányzati 
Helyettes Államtitkárság

A járási főállatorvos tájékoztatója

Az afrikai sertéspestisnek (továbbiakban: ASP) a hazai vad-
disznók vonatkozásában tett megállapítások szerint, valamint 
az európai országok ASP-járványhelyzetének gyors és drámai 
romlása miatt fokozott a veszélye annak, hogy a vírus átter-
jed a házi sertésállományokra is. 

A sertésállományokat kötelező bejelenteni az illetékes já-
rási élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztálynál. 
Kérem, amennyiben sertést tart, úgy szíveskedjék a Pest Me-
gyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Osztálynál (továbbiakban: Osztály) mint az illetékes 
hatóságnál bejelentkezni, hogy nyilvántartásba vehessük. 

Amennyiben tudomása van a környezetében olyan ser-
téstartóról, aki esetleg nem szerepel nyilvántartásunkban, 
kérem, hívja fel a figyelmét bejelentkezési kötelezettségére. 

A mai naptól számított tizennégy napon belül lehetősége 
van jogkövetkezmények nélkül bejelenteni a sertéstartást 
Osztályunknál. 

Felhívom a figyelmet, hogy járványhelyzet esetén állami 
kártalanítás nélkül kerül sor azon sertéstartó állományának 
leöletésére, aki a jogszabályi kötelezettségének nem tesz 
eleget. 

Elérhetőségeink: PMKH Gödöllői Járási Hivatal Élelmi-
szerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály, 2100 Gö-
döllő, Kotlán S. utca 1. D. épület; telefon: 28/512-465, 
20/556-5405; e-mail-cím: godolloelelmiszer@pest.gov.hu. 
Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda, péntek, 9–12 óra. Köszö-
nöm szíves együttműködésüket! 

Dr. Molnár Rita osztályvezető járási főállatorvos

Könyvtári kurír

A nyári hosszú zárvatartás alatt is zajlottak a változások a 
könyvtárban. Négy új olvasói számítógépet vásároltunk, 
amelyeken a CivilTech Alapítvány segítségével Windows 
operációs rendszer fut. Így olvasóink számukra megszokott 
felületen használhatják az internetet és más programokat. 
Kibővítettük a kölcsönzőpultot, hogy gyorsabb legyen a köl-
csönzés. Egyszerre két könyvtáros tud foglalkozni az olva-
sók kéréseivel, kérdéseivel. Az ősz folyamán még apróbb 
változásokat tervezünk, hogy minél hamarabb át tudjunk 
állni az elektronikus kölcsönzésre. Reméljük, hogy ezeknek 
a segítségével használóinknak is egyszerűbb és gyorsabb 
lesz a könyvtárhasználat.

Nyáron lezajlott az állomány-ellenőrzés, amelyben 
nagy segítségünkre voltak önkénteseink, olvasóink, kö-
zösségi munkát teljesítő diákok és diákmunkások. Közel 
42  ezer könyvet kellett egyenként kézbe venni és ada-
taikat összeegyeztetni nyilvántartásunkkal. Ezt a munkát 
ötévente el kell végeznünk. Nélkülük nem tudtuk volna 
ilyen gyorsan és gördülékenyen megoldani ezt a nagy fel-
adatot. Köszönet érte Végh Tamásnak, Hajdu Andreának, 
Szabó Lászlóné Marikának, Papp Mihályné Erzsikének, 
Nagy Tímeának, Joó Ágnesnek, a Kemenes családnak: Ka
talinnak, Goldának és Zentének, Molnár Anitának, Palics

ka Tamásnak, Goba Krisztiánnak, Ágoston Juliannának, 
Lászlóffy Fanninak, Mátai Enikőnek és Szémann Bonitá
nak! Reméljük, hogy 2023-ban újra lesznek ilyen lelkes és 
ügyes segítőink.

Szeptember 3-tól visszatérünk a megszokott nyitvatar-
tási rendhez: hétfő–kedd 10–18 óra; szerdán zárva; csü-
törtök–péntek 10–18 óra; szombat 8–12 óra.

Két könyvtári programot szeretnék figyelmükbe ajánla-
ni. Szeptember 21-én 17.30-kor a Muravidék Baráti Kör 
Kulturális Egyesület kettős könyvbemutatójára kerül sor, 
amelyen Virt László Magyar nevelés, népi gondolat című 
tanulmányát dr.  Székely András Bertalan mutatja be, Szé-
kely András Bertalan Istennel, a Hazáért című esszékötetét 
pedig Ruda Gábor. A könyvek a helyszínen, kedvezményes 
áron megvásárolhatók, amelyeket a szerzők dedikálnak. 

Szeptember 28-án, pénteken 18 órakor Valcsicsák Zol
tán, a Magyar–Bhutáni Baráti Társaság elnöke tart – egy 
kiállítás keretében – vetített képes előadást Bhutánról. 
A helyszínen megvásárolható lesz az Álmomban Bhután
ban ébredtem című könyve is.

Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk az 
előadásokra és a könyvtárba!

Ágoston Kata könyvtárvezető

Zöld szíves napközis tábor a falumúzeumban

Idén második alkalommal szervezte meg az Isaszegi Múzeumbarátok Köre nyári napközis táborát az általános isko-
lák 4–5. osztályos tanulói részére. A tábor fő célja: helytörténet, madárvédelem, meteorológiai ismeretek, természet-
védelem. A tábor központi helyszíne az Isaszegi Falumúzeum és a szépen gondozott múzeumkert volt. 

Első napunk játékos ismerkedéssel 
kezdődött Majsa Györgyné, Olga néni 
vezetésével, majd a gyerekek megis-
merkedtek a Zöld Szív ifjúsági termé-
szetvédő szakkör tíz pontjával és Szmo
licza József, Józsi bácsi vezetésével a 
falumúzeum kiállítási tárgyaival. A mú-
zeumkertben a lányok két csoportban 
– Józsi bácsi útmutatása alapján – a 
kiállított Debreczeny-féle deszka- és 
szalmafonatos méhkaptárakat újítot-
ták fel. Míg a lányok a méhkaptárakat, 
addig a fiúk a hőmérőházikónkat újítot-
ták fel. Ezt még a legelső zöld szíves 
csoportunk kapta az 1990-es években, 
és ebben helyeztük el a meteorológiai 
műszereinket, amelyekkel a napi hő-
mérsékletet is mértük. 

Délutáni programjaink között sze-
repelt a Rákos-patak tájékoztató táblái-
nak ünnepélyes leleplezése, valamint 
a patak vízminőségének vizsgálata. 

A patak rövid történetét Lehel Bíborka 
és Hajmann Helka ismertette. A táblát 
az IGESZ részéről Szilágyi Róbert cso-

portvezető és a zöld szíves táborosaink 
részéről Lehel Bíborka általános iskolai 
tanuló leplezte le. 
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What’s the craic? 

A közkedvelt ír köszönéssel indítom a 
cikkemet, amellyel bennünket is kö-
szöntöttek az első napunkon Dublin-
ban, Írország fővárosában. A craic egy 
tipikus ír-angol főnév, jókedvet, mókát 
jelent. Szó szerinti fordításban: „Mi a 
helyzet?” Persze mindezt olyan lazán 
kell mondani, mint az írek, akik híresek 
a jókedvükről, gondtalanságukról, laza-
ságukról.

Az Erasmus+ pályázattal lehetősé-
get nyertem az English Matters oktató-
cég egyik dublini kurzusán fejleszteni 
angol készségeimet, az Activate your 
English for Teaching kurzuson majd-
nem két héten át iskolánkat, az Isasze-
gi Damjanich János Általános Iskolát és 
hazánkat képviselve. 

Az English Matters kiemelt célja 
nemcsak az angol nyelv fejlesztése, ha-
nem az európai országok közötti kap-
csolatok kiépítésének segítése. A kint 
töltött két hetem alatt a nyelvi kom-
petenciáim mellett erőteljesen töre-
kedtem arra, hogy külföldi partnerisko-
lákkal is kapcsolatokat építsek ki. Nem 
volt nehéz dolgom, hiszen nagyon sok 
nyitott és közvetlen emberrel találkoz-
tam Európa tizenkét országából. Több 
iskolával is egyeztettem, amelyekkel 
később közös projekteket tudunk majd 
megvalósítani.

A kapcsolatépítés mellett módszer-
tanilag is sokat fejlődtem, mivel egy új 

ország kultúrájából, szokásaiból kap-
tunk ízelítőt. Mind a népszokásaival, ze-
néjével, meséivel, még az étkezési kul-
túrájával is megismerkedtünk. A kurzus 
során rengeteget tanulhattam, nem-
csak Írországról, hanem a többi résztve-
vő hazájáról, kultúrájáról is. 

A végén egy közös bemutatót kel-
lett készítenünk csoportokban arról, 
hogy mit tanultunk a kurzus során. 
A  csoportunk legfontosabb tapaszta-
lata az volt, hogy a sztereotípiák nem 

mindig igazak. Az idő múlásával egyre 
jobban megismerkedtünk, és barátok-
ká váltunk a kurzus résztvevőivel.

Ezt a fajta tapasztalatot az iskolánk 
gyermekeivel is szeretném megosztani 
mind tanóra, mind projektek kereté-
ben, hiszen az egyik legfontosabb cél-
kitűzésünk a Damiban, hogy közelebb 
hozzuk Európát a gyerekekhez.

Malcsinerné Bilász Alexandra, 
az Isaszegi Damjanich János 

Általános Iskola tanítója

A második napon autóbuszos ki-
rándulásra indultunk a „Jászság fő-
városába”, Jászberénybe. Rövid séta 
a Lehel vezér téren, majd elhelyeztük 
az isaszegiek koszorúját a jászberényi 
haditanács emléktáblájánál. A Jász Mú-
zeum megtekintése előtt találkoztunk 
egy számunkra kedves ismerősünkkel, 
dr. Ócsai Antal főorvos úrral, a Gör
gey Arthur lába nyomán című könyv 
szerzőjével, aki többször járt Isaszegen 
is, és nagyszerű előadást tartott Gör-
gey Artúr honvédtábornokról. Kirán-
dulásunk befejezéseként megnéztük 
a növény- és állatkertet, amely óriási 
élményt nyújtott kicsinek és nagynak 
egyaránt.

Szerdán, kicsit kipihenve a keddi 
utazás fáradalmait, sokat játszottak a 
gyerekek, majd délután isaszegi ka-
lácsot készítettek Kovácsné Halom
házi Zsuzsanna vezetésével és Majsa 

Györgyné segítségével. A diákok meg-
tanulták a kalácskészítés fortélyait, és 
hogy ne éhezzünk, ráadásként kenyér-
lángos is készült. Köszönjük Kovács 
Jánosnak, hogy a kemence fűtését 
ellátta! 

Csütörtökön Lehel György isaszegi 
lakos, a Magyar Madártani Egyesület 
tagja volt a vendégünk. Ezen a napon 
egy prezentáció keretében megismer-
kedtünk a madárvédelemmel, majd 
madárodút készítettünk. A jól megér-
demelt munka után a táborban bog-
rácsban főzött finom gulyásleves volt 
az ebédünk, amelyhez a csipetkét 
ügyes táboros kislányok készítették.

Táborunk délutáni vendége volt 
Pásztor Andrea kosárfonó és fiatal 
segítője. Az ősidők óta ismert kismes-
terség, a vesszőfonás, vesszőhajlítás, 
kosárfonás bemutatóját követően tá-

boros diákjainknak lehetőségük nyílt 
mindezt a gyakorlatban is kipróbálni. 

Pénteken Horváth Gyulát, az Or-
szágos Meteorológiai Szolgálat szak-
mai igazgatóhelyettesét köszönthettük 
táborunkban, aki nagy örömmel jött el 
ismét közénk, és tartott vetített képes 
előadást a meteorológiáról, a különbö-
ző meteorológiai mérésekről, a méré-
sek technikai eszközeiről. Ez utóbbival 
a gyakorlatban is megismerkedhettek 
a gyerekek, mivel vendégünk egy mo-
bil meteorológiai állomást épített fel 
a múzeum udvarán. A berendezés 
csapadékmennyiséget, hőmérsékle-
tet, páratartalmat, szélsebességet és 
-irányt, légnyomást mér, és felsorolni is 
nehéz, hogy mennyi mindennek a mé-
résére alkalmas. A műszer egy mobil 
számítógéppel volt összekötve, ennek 
következtében az eredmények azon-
nal leolvashatók voltak.

Táborzárásunkat tábortűz mellett 
terveztük lezárni, de a rossz időjárás 
miatt ez most sajnos elmaradt. Helyet-
te közkívánatra pizza és finom görög-
dinnye került az asztalra. A gyerekek 
ezt követően játszottak, közben a szü-
lőkkel a tábor céljainak megvalósulásá-
ról beszélgettünk.

Úgy véljük, hogy gazdag tartalom-
mal, vidámsággal, jókedvvel telt el ez 
az egy hét, bízunk benne, hogy min-
denki jól érezte magát!

Köszönjük Isaszeg Város Önkor-
mányzatának a napközis tábor meg-
valósításához nyújtott anyagi támoga-
tást! 

Szmolicza József
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tos kézműves-foglalkozásokat tartottunk: kartonból és fából 
kasza, búzakalászból aratókoszorú, dekorszalmából szalma-
bábok, koszorúk készítése és a harmadik alkalommal elma-
radhatatlan isaszegi mintákkal díszített tábori pólók festése, 
amely már hagyománnyá vált táborunkban.

Mindkét hét zárónapján a gyermekek bemutatták szü-
leiknek a héten tanultakat és az általuk készített kézműves 
tárgyakat, amelyeket haza is vihettek. Nagy megtiszteltetés 
és öröm volt számunkra, hogy a zárónapi aratóbál műsorát 

az új isaszegi viseletben adhatták elő gyermekeink, és zenei 
kísérettel segítette a Kóborzengő zenekar.

Köszönetet szeretnénk mondani az isaszegi polgármesteri 
hivatalnak, a Csatangoló tánccsoportnak, a Kóborzengő zene-
karnak, a Csata vendéglőnek, Mihali Andreának, Hajdu Mar
csinak, Csáki Veronikának, Valkony Antal úrnak, Simon István
nak és családjának, Orosz Liliánának, Várnai Adriennnek, a 
kedves szülőknek az önzetlen, szeretetteljes támogatásokért, 
segítségadásért. Baginé Jakócs Zsuzsanna

A Csatangoló tánccsoport III. hagyományőrző, kézműves-, 
népijáték- és néptánctábora

A Csatangoló Tánccsoport és Hagyo-
mányőrző Egyesület kisiskolás gyer-
mekcsoportja, a Búzavirág csoport 
július 23-tól augusztus 3-ig tartotta 
harmadik hagyományőrző kézműves- 
és néptánctáborait a gyermekek nagy 
örömére. A 7–13 éves korú gyerekek 
biztonságos és családias környezetben 
– a Csatangoló tánccsoport próbater-
mében és udvarrészén – tölthettek el 
napközi jelleggel egy-egy hetet.

Táborunk nagyfokú összefogással 
és közös munkával valósult meg, amit 
ezúton is köszönünk valamennyi segí-
tőnek! A táborok eredményesebb ki-
vitelezéséhez nagyban hozzájárult az 
isaszegi polgármesteri hivatal pályáza-
ton nyert összege.

A tábor programját az életkori sajá-
tosságok figyelembevételével állítottuk 
össze. Így a Galga menti népi gyermek-
játékok, valamint az isaszegi táncok 
tanulása mellett népi ügyességi játé-
kokat, változatos kézműves-foglalkozá-
sokat kínáltunk a gyermekeknek, de az 
ebéd utáni csendes pihenőben sem 
maradhatott el az iskolások által elő-
adott népmeseolvasás, amelyet nagy 

érdeklődéssel, odafigyeléssel hallgat-
tak kicsik és nagyok egyaránt.

A gyerekekkel a tábor két hetében 
hagyományokon alapuló aratóhetet 
tartottunk, játékos keretek között. Ara-
tással kapcsolatos népi játékokkal és 
énekekkel ismerkedhettek meg a tá-
borlakók. Segédeszközök (aratóesz-

közök: kasza, sarló, fa tarlógereblye, 
favilla stb.; kenyérsütés eszközei: sütő-
lapát, szakajtó, kemence stb.) segítsé-
gével megismerkedhettek az aratás és 
a kenyérsütés folyamatával, annak ki-
próbálásával. Ellátogathattunk a Simon 
családhoz, ahol kenyeret sütöttünk a 
kemencében. Az aratással kapcsola-
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A református egyházközség hírei

Az Isaszegi Református Egyházközség idén már harmadszor, 
július 2-től 6-ig rendezte meg fiataljai számára a nyári hit-
tantáborát negyven fő részvételével a Füzesabony melletti 
Mezőtárkány község határában lévő Mátravíz horgásztónál. 
A költségeket az Emberi Erőforrások Minisztériumától, az 
Észak-pesti Református Egyházmegye elnökségétől és az 
Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testületétől ka-
pott támogatás fedezte, a szállást pedig Nemes István tiszte-
letbeli presbiterünk biztosította. A programok között a gyön-
gyösi Mátra Múzeum megtekintése is szerepelt. 

Ebben az évben július 16-tól 20-ig ugyanott nemzetközi 
hittantábort is sikerült tartanunk a horvátországi Drávaköz-
ből, az ukrajnai Kárpátaljáról és az Isaszegről érkező magyar 
fiatalok részvételével. Ennek finanszírozása ekkor már teljes 
egészében az Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert 
pályázati pénzből történt. A programok között az egri vár 
meglátogatására is sor került. 

Július 21-én, szombaton volt a gyülekezetünk felnőtt tag-
jainak szokásos nyári autóbuszos kirándulása. Idén ötvennégy 
fő részvételével a Balatonhoz is ellátogattunk. Tihanyban fel-
kerestük a bencés apátságot, s megnéztük annak múzeumát 
is. Utána – az északi partról a délire kompon átkelve – Sió-
fokon megismerkedtünk az ottani gyülekezet templomával 
és életével, majd az Aranyparton – 34 fokos hőségben – ba-
latoni fürdőzés következett.

A programokról további fényképek a gyülekezet hon-
lapján – Parokia.hu/lap/isaszeg – tekinthetők meg, míg a 
nemzetközi táborozásról Isaszeg testvértelepülése, Csúza 
lelkipásztorának, Varga Györgynek az itt következő beszá-
molója ad bővebb tájékoztatást. (SzD)

Találkozás a tónál
Mezőtárkány közelében, a Mátravíz horgásztónál találkoztak 
magyarországi, kárpátaljai és horvátországi keresztyén fiata-
lok július 16. és 20. között. A nemzetközi hittantábort az Isa-
szegi Református Egyházközség szervezte, a tó partján lévő 
szállást és az étkezést pedig a gyülekezet tiszteletbeli presbi-
tere, Nemes István és családja biztosította.

Kárpátaljáról Kótyuk Zsolt lelkipásztor és Leczó Nóra hit-
oktató vezetésével a Szürtei Református Egyházközség ifjú-
sági közössége volt jelen. Varga György lelkésszel az élükön 
a drávaszögi Csúzai Református Egyházközség fiataljai vettek 
részt a találkozón, és a házigazda isaszegi gyülekezet diákjai 
is gyarapították a résztvevők számát.

A napi programok áhítatokkal kezdődtek és végződtek. Az 
igei magyarázatokat a szürtei gyülekezet lelkipásztora, Zsolt 
tiszteletes úr tartotta. Napközben a bibliai József életének si-
kereiről és kudarcairól Gergely Szabolcs isaszegi lelkipásztor 
beszélt, felesége, Gergely Eszter pedig Ki vagyok én igazán? 
címmel tartott előadást. Az esti órákban Varga György csúzai 

lelkipásztor segítségével a fiatalok megismerked-
hettek a bibliai tájakkal a Jézus nyomában című 
vetítés alkalmával, a honismereti alkalmakon pe-
dig a Magyar sors Horvátországban és a Titok
zatos Csúza című beszámolót hallgathatták meg.

A csoportos kirándulás alkalmával Eger váro-
sába jutottak el a táborozók. A városban a Gárdo-
nyi Géza Emlékmúzeum meglátogatására is sor 
került. Az író otthonában meg lehetett nézni azt az 
íróasztalt is, amelyen az Egri csillagok sorai íród-
tak. Az Eszterházy Károly Egyetem épületében a 
jelenlévők a Varázstorony titkaival ismerkedtek, és 
érdekes bemutatókat tekintettek meg, majd utána 
különféle kísérleteket végeztek.

A szabadidő horgászattal telt, pihenésképpen 
pedig a fürdőmedencében lehetett felfrissülni. 
A tó mellett eltöltött hét nagyszerű alkalom volt 
a csendes kikapcsolódásra és az egymással va-
ló találkozásra. Megismerkedhettek egymással a 
különböző gyülekezetekhez és tájakhoz kötődő 
gyerekek, fiatalok és felnőttek egyaránt. Táborunk 
testvérgyülekezeti találkozó is volt egyben, több 
országban élő magyar testvérek közös összejöve-
tele.

Varga György csúzai lelkipásztor
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Sikertörténet Isaszegen
Mínusz 50 kiló 6 hónap alatt!

Turányi László egész életében túlsúly-
lyal küzdött, de igazán soha nem tett 
ellene semmit. Felnőttkorában teher-
autó- és autóbuszsofőrként dolgozott. 
Az ülőmunka és a lustaság a kilók gya-
rapodását eredményezte.

2006 októberében autóbalesetet 
szenvedett, szilánkos medencetöréssel 
került kórházba. Túlsúlya (150 kiló) és 
korábbi tüdőembóliája miatt az orvo-
sok nem javasolták a műtétet. Évekig 
tartó gyógytorna és magneoterápiás 
kezelések következtek, de az orvosok 
által javasolt kímélő életmód és a nem 
megfelelő táplálkozás tovább szaporí-
totta a kilókat. 2009–2010 környékén 
Laci súlya elérte a kétszáz kilót. Egé-
szen 2016 végéig élt ezzel a túlsúllyal, 
mígnem megelégelte. 2017-ben külső 
segítség nélkül diétával és némi test-
mozgással harminc kilót sikerült lead-
nia egy év leforgása alatt.

2018 januárjában felkereste az 
edzőtermünket, és a segítségemet kér-
te. A helyesen beállított táplálkozás és 
a heti négy edzés meghozta az ered-
ményét. Január és július között ötven 

kilót sikerült leadnia. A fogyás a házi-
orvos, dr. Mészáros Zsolt felügyeleté-
vel és támogatásával ment végbe. Az 
előzőleg szedett gyógyszerek (vérnyo-
máscsökkentők, szívritmus-szabályozó, 
koleszterincsökkentő) adagjának csök-
kentése, majd elhagyása is megtörtént, 

sőt csípőprotézis-műtétre is előjegy-
zést kapott.

Közel ötvenévesen sem késő vál-
toztatni! Ha fejben megszületett a dön-
tés, és külső segítségre van szükséged, 
akkor keress bizalommal!

Sebestyén Tamás

Ismét Székelyföld Tündérkertjében jártunk

„Azt, hogy a Tündérkert Erdélyben volt, 
Móricz Zsigmond híres regénye óta 
minden irodalmat és történelmet szere-
tő és olvasó idős és fiatal tudja Magyar-
országon. Azt azonban, hogy Tündérkert 
ma is van Erdélyben, minél több – né-
pünk és nemzetünk sorsát és kultúráját 
szívén viselő – embernek tudnia kell. 
De mi is az a Tündérkert? Pontosan az, 
amit neve felidéz bennünk: számtalan 
vidám és boldog, mosolygós arcú gye-
rek, akik örülnek, ha együtt lehetnek, 
énekelhetnek, táncolhatnak és játszhat-
nak. De mint minden csoda mögött és 
körül, ezt is sok szenvedés, sok munka, 
sok áldozat és lelkierő teremtette meg s 
tartja – amíg tarthatja – életben.” (Kom-
lóssy Gyöngyi: Tündérkert Erdélyben. Új 
Ember, 2008)

Az Együttműködés Isaszegért Egye-
sület tagjai és támogatói 2003 – az 
egyesület megalakulása – óta kétéven-
te szerveznek utakat Erdély Tündérkert-
jének hol egyik, hol másik virágoskert-
jébe, hogy újra és újra erőt merítsenek 
az ott élők lelki tisztaságának kisugár-
zásából, majd hazaérkezve átadják az 
otthon maradottaknak. 

Július 5–9. között Felső-Három-
szék történelmi és kulturális öröksé-
gét mentünk megismerni, valamint 
egy már 2016-ban kialakított kapcso-
lat folytatása okán a gelencei Burus-
nyán néptáncegyüttes „feltörekvő” ifjú 
tag jai nak a táncát megismerendő. Ve-
zetőik, valamint Isaszegről Baginé Ja
kócs Zsuzsika, a Csatangolók Búzavirág 
gyermektánccsoportjának megalapí-
tója és szakmailag igen igényes veze-
tője minden percet kihasználtak, hogy 
megbeszéljék örömeiket, gondjaikat, 
kicseréljék tapasztalataikat. Július 8-án, 
vasárnap este fergeteges bemutatóval 
köszöntek el tőlünk a burusnyános 
gyerekek, a végén pedig mi vastapssal 
köszöntük meg az előadásukat. Termé-
szetesen nem maradhatott el egy-egy 
kis jutalom sem az egyesület részéről. 
Az egyesület nevével ellátott tollakat és 
édességeket ajándékoztunk. 

Fellépésüket megelőzően Gelence 
alpolgármestere és Varza Deák Kinga 
köszöntött bennünket, majd közösen 

fogyasztottuk el azt a finom vacsorát, 
amelyet a megvendégelésünkre ké-
szítettek. A vacsorához természetesen 
jóízű borocskát szolgáltak fel, amelyből 
mindenki a maga szükséglete szerint 
fogyasztott. Mindezeket természete-
sen táncház követte, amely igencsak 
vidámra sikeredett az addigra kialakult 
jókedvünkben. Ebben a hangulatban 
tértünk vissza szálláshelyünkre, hogy 
becsomagoljunk, mert reggel korán in-
dultunk haza. Nehéz volt otthagyni a 
sok kedves, mosolygós ifjú és idősebb 
vendéglátónkat. Egyikőjük arcáról sem 
volt leolvasható, hogy gondot jelentett 
volna a fogadásunk, ellátásunk, prog-
ramjaink megszervezése.

Nos, hadd kezdjem végre a legele-
jén, ahogy illett is volna. Július 5-én ko-
ra reggelre volt meghirdetve az indulás, 
hiszen igen nagy út állt előttünk első 
szálláshelyünkig, Gernyeszegig. Útba 
ejtettük Marosvásárhelyt, megcsodál-
tuk a Kultúrpalotát, majd igyekeztünk, 
hogy Gernyeszegen még megnézhes-
sük a Teleki-kastélyt. Sajnos ez egy 
részükről közbejött fontos családi ese-
mény miatt nem valósult meg, amit 
gróf Teleki Kálmánnal – akivel szemé-
lyesen beszéltem meg a látogatásun-
kat – együtt sajnáltunk. A Grand Lion 
Panzióban a szállásunk, az ellátásunk 
és a megszervezett hangulatos zene 
mind-mind csak szuperlatívuszokban 
emlegethető. Köszönet érte.

Július 6-án már Gelencére indul-
tunk, ahol három éjszakát töltöttünk a 

Júlia Panzióban. Ezen a napon prog-
ramjaink között szerepelt Korond, Far-
kaslaka, Csernát, Gelence települések 
megismerése. A sok élménytől elcsigá-
zottan érkeztünk meg szálláshelyünkre. 
Az Erdélyben már megszokott kiadós 
és finom vacsora után jó érzéssel he-
lyezkedtünk el, hogy három éjszaka 
ittlét után fájó szívvel utazhassunk ha-
za. Mint az utolsó napon kiderült, még 
mindenki szeretett volna maradni pár 
napot.

Július 7-én is gazdag programunk 
volt: Csíkszereda – ezer székely leány 
napja, a Makovecz Imre tervezte mil-
lenniumi templom, Gyilkos-tó, Bé-
kás-szoros. Fáradtan, de sok szép él-
ménnyel gazdagon hajtottuk álomra a 
fejünket vacsora után.

Július 8-án sem unatkoztunk, cé-
lunk Gelence és Haraly történelmi és 
vallási hagyatékának megismerése, va-
lamint két, hagyományos mesterséget 
folytató család meglátogatása. Meg-
csodáltuk szépséges portékáikat. Vala-
mennyi élmény nem fér el e helyütt, 
így ajánlom szeretettel az Együttműkö-
dés Isaszegért Egyesület Facebook-ol-
dalának meglátogatását. 

„Aki valaha az életben benézett a 
székelyek hajlékába, megcsókolta virá-
gukat, üdvözölte madarukat és kalapot 
emelt az öreg Hargita előtt, az soha az 
életben feledni nem tudja.” (Nyírő Jó-
zsef: Az én népem)

Verseczki Erzsébet  
(Együttműködés Isaszegért Egyesület)

A nyugdíjas vasutasok 
szakszervezetének 
felhívása
Az Isaszegi Vasutas Nyugdíjas Szak-
szervezet október 3-án, szerdán 
10.00 órakor a klubhelyiségben tart-
ja választási közgyűlését. Cím: Rózsa 
út 3/b. A választás sikerének érde-
kében minden tagunkat szeretettel 
várjuk.

A vezetőség

I. Noritom-kupa

Isaszeg város testvértelepüléseinek aktív részvételével ren-
dezték meg augusztus 11-én az I. Noritom-kupát. A Hatvani 
Miklós polgármester által támogatott öregfiúk focija barátsá-
gos légkörben, jó hangulatban zajlott. Csíkkozmás polgár-
mestere, Szántó László, valamint Kishegyes jegyzője, Sípos 
Tibor szerint a kupának folytatódnia kell még több testvér-

település bevonásával, ezzel példát mutatva az összefogásra, 
valamint, hogy a fiatalabb nemzedék is lássa: a futball örök 
játék, még ha „öregfiúk” játsszák is.

Minden résztvevőnek további kitartást és hasonló jóked-
vet kívánunk, mint amilyennel játszottak!

A szerkesztőség
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A Dózsa György Művelődési Otthon  
és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely programjai

szeptember
7., péntek, 16.00:  Újra indul az Isaszegi színjátszó csoport a műve-

lődési otthonban. Milák Melinda színész-drámatanár, médiapeda-
gógus és Sereglei András színész-drámatanár, rendező. Érdeklődni 
a 30/431-0587-es és a 30/900-0259-es telefonszámon és a mi-
lakmeli@gmail.com, seregleiandras@gmail.com e-mail-címen 
lehet.

8., szombat:  Belvárosi napok – Gödöllő – Civil utca. A művelődési 
otthon a GKRTE standján vesz részt.

8., szombat, 18.00:  Táncház
15., szombat:  A Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Mú-

zeumi Kiállítóhely is helyszínei lesznek az Isaszegi barangoló ren-
dezvénynek. 

15., szombat, 21.00:  Retro Dreams Party
17., hétfő, 18.00:  Énidőklub nőknek
18., kedd, 14.00–18.00:  Véradás 
22., szombat:  Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre – szüreti bál
24., hétfő, 18.00:  Pályaválasztási börze
27., csütörtök, 10.00–12.00:  Ingyenes hallásvizsgálat a művelő-

dési otthon előtt 
28., péntek, 14.00:  Idősek világnapja – Sportcsarnok
28., péntek, 18.00:  Walcz Beáta üvegfestő kiállításának megnyitója
29., szombat, 18.00:  Dumaszínház – Kis ember nagy gonddal jár! – 

Dombóvári István önálló estje. Műsorvezető: Bellus István. Jegyár: 
3100 Ft. A jegyek elővételben a művelődési otthonban és a Duma-
szinhaz.jegy.hu oldalon kaphatók. 

október
4., csütörtök:  Állatok világnapja – Nyakas Gábor kutyaviselke-

dés-szakértő előadása
6., szombat, 18.00:  Városi megemlékezés a Szoborhegyen
13., szombat, 18.00:  Táncház
15., hétfő, 18.00:  Énidőklub nőknek

csoportjaink fellépései
szeptember 15., szombat:  A Tá-Me-To csoport fellépése Sziget-

monostoron az országos szenior-tánctalálkozón
szeptember 30., vasárnap:  VII. bordalos találkozó Kosdon, az Isa-

szegi Asszonykórus és a Tá-Me-To csoport fellépése

pályázati hírek
 A Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely a 
2017–2018-as Csoóri Sándor-programra írt sikeres pályázatot. A nyertes 
pályázattal a Csata táncegyüttes részére női népviseletek és férficsizmák 
készültek el, valamint a keretből táncházat is tudtunk szervezni. Nagy örö-
münkre a művelődési otthon ebben az évben ismét eredményesen pá-
lyázott a Csoóri Sándor-programra.

 Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklődni a művelődési ott-
hon irodájában a 28/582-055-ös vagy a 28/582-056-os telefonszámon, 
az idgymo@gmail.com e-mail-címen, valamint az Isaszegmuvotthon.hu 
weboldalon és Facebook-oldalunkon is lehet. A programok változtatásá-
nak jogát fenntartjuk.

Anyakönyvi hírek
a július 21. és augusztus 20. közötti idôszak eseményeirôl

születések
Molnár Roland Zsolt, Szekeres Veronika, Pálinkás Bence,  
Somogyi Letti, Balázsi Alexandra Szonja,  
Martinkó Aurél Gábor

házasságkötések
Bócsi Erika és Környei József
Takács Anett és Lovas Balázs Béla
Csorba Ivett és Lauber Béla Zsolt
Majoros Szilvia Eszter és Vámosi Péter
Száraz Marianna és Majtán István
Nagy Edina és Pataki András

60 év egymás szeretetében
Kővágó Anna és Hoványi József, valamint Szabadszki Erzsébet 
és Kővágó János 1958. szeptember 13-án kötöttek házasságot 
Isaszegen.

„Az élet csak egy jót adott nekünk: azé lehetünk, akit szeretünk.” Sok 
boldogságot és nagyon jó egészséget kívánnak nekik gyermekeik és 
családjaik.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

halálesetek
Balog Ferenc (89 éves)
Takács Gyula (72 éves)
Borsos József (49 éves)
Gyüre Józsefné Vonnák Terézia (83 éves)
Mátyók László Jánosné Skultéti Anna (77 éves)

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszeg Város Polgármesteri Hivatala

Fontos információk,  
elérhetőségek

Isaszeg Város Polgármesteri Hivatala 
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 telefonszáma: 70/387-2693.  
Amennyiben nem elérhető, hívja a 112-t!
Közterület-felügyelet 
(munkaidôben hívható) telefonszáma: 70/315-2314, 70/198-6929
Isaszegi polgárőrség 70/328-4970
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 
Madách I. u. 14., telefon: 28/582-712 (munkaidőben);  
e-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu
Mezôôrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302
Gyepmester, állati tetemek elszállítása: 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@
elmuszolg.hu e-mail-címen és az Elmuszolg.hu weboldalon történhet
elMŰ 
Hibabejelentés: 80/38-39-40; 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 Fogaz.hu; telefonos ügyfélszolgálat: 06-40/474 474. 
Mérőállás bejelentése online a Fogaz.hu/ugyfelszolgalat címen, vezeté-
kes telefonról a 06-80/40-55-40-es, mobiltelefonról a 06-1/237-7777-es 
telefonszámon

Orvosi készenléti ellátás, egészségügyi információk
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek 
számára saját háziorvosuk áll rendelkezésre. 
Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 óra között, pén-
teken 1130–1800 óra között készenléti szolgálat 
mûködik a sürgôs esetek ellátására, amely az 
alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 

28/582-831, 30/831-1887
Kedden dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 

28/495-238
Szerdán dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 

28/493-288
Csütörtökön dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., tel.: 

28/582-830; 20/928-3987
Pénteki készenléti beosztások szeptember-
ben és októberben
szeptember 7.: dr. Mészáros Zsolt; szeptember 
14.: dr. Kürti József; szeptember 21.: dr. Eszlári 

Egon; szeptember 28.: dr. Tordai Gábor; októ-
ber 5.: dr. Mészáros Zsolt; október 12.: dr. Kürti 
József; október 19.: dr. Eszlári Egon; október 26.: 
dr. Tordai Gábor
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 nyitvatartási rendje:
Ezüstkehely Patika: hétfőtől péntekig 8–18,  

szombaton és vasárnap 8–12 óra között
Liget Patika: hétfőtől péntekig 8–18, szombaton 

8–12 óra között, vasárnap zárva
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 Köz-
pont: Gödöllő, Petőfi Sándor tér 1.  
Telefon: 28/430-655, 28/430-452, 70/502-1876, 
70/502-1872

2018. szeptember 3-tól 
péntekenként délelőtt  
dr. Papp Tünde, déután  
dr. Horváth Anna rendel!
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20 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Amerre az  
Isaszegiek  
jártak

Készíts képet Magyarország tájairól, természeti kincseiről, városairól, látnivalói-
ról, amerre jártál, és amit érdemesnek tartasz arra, hogy felkeltsd Isaszeg lakóinak az 
érdeklődését, vagy csak felhívd rá a figyelmet. A legjobban sikerült pályamunkákból áll 
össze az 2019-es isaszegi falinaptár, amely ötletet adhat egy családi kiruccanás vagy 
akár egy baráti társaság túraterveihez. 

A pályázaton való részvétel ingyenes. Kérjük a beküldőket, hogy a pályamunkákon 
ne szerepeltessék családjukat, illetve saját magukat. Terveink szerint a kép készítőjé-
nek és a képen szereplő helyszínnek a nevét feltüntetjük a naptárban.

Beküldési határidő: 2018. október 1.
A képeket legalább 2400 × 3200 pixel felbontásban, eredeti (nem a Facebook-

ról vagy internetről letöltött) verzióban a fotopalyazat@isaszeg.hu e-mail-címre 
várjuk.

A beérkezett pályamunkákat a szerkesztői bizottság bírálja és rangsorolja. A pályá-
zattal kapcsolatban felmerült kérdéseket a jelzett e-mail-címen megválaszoljuk.

FOTÓPÁLYÁZAT Isaszegieknek Magyarországról
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