
isaszeg
XVI. éVfolyam, 6. szám • 2017. júnIus

önkormányzati tájékoztató

A tArtAlomból:

Nyári közigazgatási szüNet a hivatalbaN

Szünidei gyermekétkeztetés

Változnak az étkezési térítési díjak
Könyvtárvezetői álláspályázat
Nem kell kútengedély

Közös érdeKünK – árKoK, átereszeK tisztítása



2 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XVI. évfolyam, 6. szám • 2017. június 3

A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Kiadó: LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Hatvani Miklós.
Szerkesztô: Hefler Cecília. tördelôszerkesztô: Komlós Andrea. Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.

Telefon: 28/583-102 • E-mail: ujsag@isaszeg.hu • Web: www.isaszeg.hu • Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva. 

Észrevételeiket, javaslataikat, írasaikat várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre. Kérjük, hogy amennyiben írást szeretnének megjelentetni lapunkban, ezt elôzetesen,  
minden hónap 10-éig jelezzék részünkre. Szerkesztôségünk a lap terjedelmi korlátai miatt fenntartja a jogot a cikkek tartalmi változtatás nélküli rövidítésére. 

A Gödöllői Régió Turizmusáért 2017

A GKRTE elnöksége május 16-án a gödöllői Kiskastély Rendezvény- és Sportcentrumban díjat adományozott Isa-
szeg város polgármesterének, Hatvani Miklósnak és az isaszegi polgármesteri hivatal köznevelési és kommunikáci-
ós referens asszonyának, Hefler Cecíliának. 

Igazgatási szünet

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az isaszegi polgármesteri hivatal a július 
3-tól július 7-ig terjedő időszakban igazgatási szünetet tart. A hivatal az igazgatá-
si szünet alatt a születések, halálesetek anyakönyvezése, ügyfélszolgálati nyom-
tatványok kiadása és átvétele céljából július 5-én 8 órától 12 óráig ügyeletet tart.

tóthné Pervai Katalin jegyző

A  Gödöllő Környéki Regionális 
Turisztikai Egyesület (GKRTE) el-
nöksége, felügyelőbizottsága és 
választmánya az április 6-án Do-
monyvölgyben megtartott együttes 
ülésén jóváhagyta a GKRTE elnöké-
nek, Pernap Pál úrnak a javaslatát a 
Gödöllői Régió Turizmusáért 2017 
díjazottainak kiválasztására, illetve a 
díjak átadására vonatkozóan.

Hatvani Miklóst a XI. egyházi és 
világi borok versenyének, illetve a 
Kenyér, a kultúra és a bor ünnepe 
című eseménysorozatnak a házi-
gazdájaként a rendezvény tárgyi és 
személyi feltételeinek biztosításáért, 
továbbá Isaszeg város fejlesztése, 
kulturális és turisztikai értékeinek 
bemutatása, közkinccsé tétele irán-
ti elkötelezettségének elismeréséül 
díjazták.

Hefler Cecíliát a XI. egyházi és vi-
lági borok versenyének, illetve a Ke-
nyér, a kultúra és a bor ünnepe című 
rendezvénynek a háziasszonyaként 
az eseménysorozat előkészítése, 
megszervezése során végzett kima-
gasló munkájáért, a kulturális turisz-
tikai program lebonyolításában való 
színvonalas közreműködésének el-
ismeréséül tüntette ki az egyesület.

Perna Pál, az egyesület elnöke 
a díjak átadása után kiemelte, hogy 
Isaszeg város a tavalyi rendezvé-
nyeivel magasra tette a mércét a 
soron következő városok számá-
ra, mert kimagaslóan színvonalas 
és elismerésre méltó programokat 
szerveztek.

szerkesztőség
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Elbírálta a testület a civilszervezeteknek kiírt pályázatokat

A képviselő-testület ez év márciusában pályázatot írt ki kizá-
rólag Isaszeg közigazgatási területén működő intézmények, 
alapítványok, civilszervezetek és közösségek által szervezett 
nyári táborok, programok, valamint civilszervezetek támoga-
tására, a 2017. évi költségvetés támogatási keretében erre a 
célra biztosított összeg terhére, amelyet pályázati felhívásban 
tett közzé. 

A kiírt pályázati felhívásokra összesen 34 pályázat érke-
zett. A pénzügyi, jogi, ügyrendi, vagyonnyilatkozatot és ösz-
szeférhetetlenséget kezelő bizottság bontotta a pályázatokat, 
és minden pályázatot érvényesnek nyilvánított. A kulturális 
bizottság javaslata alapján Isaszeg Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete a májusi soros ülésén a következők sze-
rint határozott a költségvetésben meghatározott összegek 
(2 500 000 és 900 000 forint) felosztásáról.

Nyári szabadidős tevékenységek és táborok tekinte-
tében:
Isaszeg Református Egyházközség 110 000 Ft
Isaszegi Szent Rita Alapítvány 80 000 Ft
Isaszegi Római Katolikus Egyházközség 210 000 Ft
Gábor Dénes Általános Iskola 40 000 Ft
Isaszegi Múzeumbarátok Köre 60 000 Ft
Isaszegi Sport Egyesület 220 000 Ft
Isaszeg Bázis Sport Klub 100 000 Ft
Isaszegi Humánszolgáltató Központ 200 000 Ft

Dózsa György Művelődési Otthon 50 000 Ft
Genki WKSZE 230 000 Ft
Csatangoló tánccsoport 80 000 Ft
Mozdulj Velünk Egyesület 600 000 Ft
Hadak Útja Lovas Sportegyesület 80 000 Ft
„100 éves iskola” Alapítvány 290 000 Ft
Tánc és Alkotás Sportegyesület 50 000 Ft
Gyermekekért Oktatási-Nevelési Alapítvány 100 000 Ft

Civilszervezetek támogatása tekintetében:
Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 
 50 000 Ft
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 250 000 Ft
Isaszegi Szent Rita Alapítvány 40 000 Ft
Isaszegi Múzeumbarátok Köre 70 000 Ft
Isaszegi Bázis Sport Klub 30 000 Ft
Együttműködés Isaszegért Egyesület 20 000 Ft
Isaszeg Népi Hagyományaiért Alapítvány 30 000 Ft
Genki WKSZE 80 000 Ft
Csatangoló tánccsoport 50 000 Ft
Mozdulj Velünk Egyesület 110 000 Ft
Hadak Útja Sportegyesület 30 000 Ft
Határon Túli Emlékhelyekért Alapítvány 80 000 Ft
Tánc és Alkotás Sportegyesület 20 000 Ft
„100 éves iskola” Alapítvány 40 000 Ft

Polgármesteri hivatal

Változnak az étkezési  
térítési díjak

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 
2017. május 17-én megalkotott rendeletében az önkor-
mányzati intézmények napi élelmezési nyersanyagköltségét 
az alábbiak szerint állapította meg korosztályok szerint.
•	 Bölcsődés	korosztály	részére:	bruttó	394	Ft/adag	(4x	ét-

kezés).
•	 Óvodás	korosztály	részére:	bruttó	468	Ft/adag	(3x	étke-

zés).
•	 Szünidei	étkezés:	bruttó	234	Ft/adag.
•	 Iskolás	 korosztály	 részére:	 tízórai:	 bruttó	 141	 Ft/adag;	

ebéd:	bruttó	377	Ft/adag;	uzsonna:	bruttó	95	Ft/adag.
•	 Szünidei	étkezés:	bruttó	377	Ft/adag.
•	 Szakközépiskolás	korosztály	részére:	bruttó	377	Ft/adag.
•	 Idősek	szociális	étkezése:	bruttó	420	Ft/adag.
•	 Felnőtt	étkezők	részére	(költségek	adagban)	óvodákban,	

bölcsődében,	iskolában:	nyersanyag	bruttó	420	Ft/adag,	
előállítási	egységár	bruttó	469	Ft/adag,	összesen	bruttó	
889	Ft/adag.

Isaszeg Város Önkormányzatának intézményi dolgozói az 
önkormányzati konyhák által nyújtott szolgáltatást igénybe 

vehetik. Önkormányzati intéz-
mények állományába nem tar-
tozó személyek elvitelre vásá-
rolhatnak ebédet.

A  jelen rendeletben sze-
repeltetett nyersanyagárak, 
va lamint a rezsiköltségek az 
általános forgalmi adót tartal-
mazzák. 

Az étkezési térítési díj befi-
zetése a tárgyhónapot megelő-
ző hó 15. napjáig esedékes. Az 
igényelt napközbeni ellátások 
(tízórai, ebéd, uzsonna) köré-
ben csak a következő hónap-
ban lehetséges módosítani.

A rendelet 2017. szeptem-
ber 1-jén lép hatályba.

Polgármesteri hivatal

Szünidei gyermekétkeztetés

Isaszeg	Város	Önkormányzata	a	2016/2017-es	tanév	szüne-
teiben a szünidei gyermekétkeztetés keretein belül biztosítja 
a gyermekek étkeztetését. A szünidei gyermekétkeztetés ke-
retében a gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
települési önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérel-
mére egyszeri meleg főétkezést ingyenesen biztosít a hát-
rányos helyzetű, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek részére a nyári szünet időtartama alatt, legalább 
43 munkanapon.

2016/2017-es	 tanévben	 a	 nyári	 szünetben	 a	 szünidei	
étkeztetés 2017. június 19-től 2017. augusztus 16-ig tart. 
A szünidei gyermekétkeztetés igénylésére rendszeresített for-
manyomtatvány átvehető a polgármesteri hivatal ügyfélszol-
gálatán, valamint a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos 
helyzetet megállapító határozat mellékleteként kerül kiküldés-
re. A formanyomtatványon igényelt szünidei gyermekétkezte-
tések pontos helyszínéről, időpontjairól az érintettek levélben 
kapnak tájékoztatást. A kérelmet a polgármesteri hivatal ügy-
félszolgálatán, valamint az igazgatási osztály szociális és igaz-
gatási irodáján (7. sz. iroda) lehet leadni. A kérelem a tanév 
során bármikor benyújtható, illetve módosítható.

Polgármesteri hivatal

Közös érdekünk – árkok, átereszek tisztítása

Tisztelt városlakók!
A nyár elején tapasztalt szokatlanul csa-
padékos időjárás és Isaszeg domborzati 
adottságai következtében több ingatlantu-
lajdonos kérte az önkormányzat segítségét 
a városüzemeltetésen keresztül az őt ért 
vízkár elhárításában.

A városüzemeltetés munkatársai és a 
közterület-felügyelők több helyszínen meg-
állapították, hogy az ingatlanok előtti árkok, a gépjárműbehaj-
tók és a gyalogoshidak alatti átereszek nincsenek kitisztítva, 
helyenként azokat jogellenesen megszüntették, betömedé-
kelték.

Isaszeg Város Önkormányzatának a környezetvédelem-
ről	szóló	14/1996.	(X.	15.)	sz.	rendelete	szerint	az	ingatlan	
előtt lévő vízelvezető árok karbantartása, rendszeres tisztítása 
az ingatlan használójának (tulajdonos, kezelő, haszonélvező, 
bérlő stb.) kötelessége.

Ez a kötelezettség a bekerített vagy be nem kerített, üre-
sen, illetve használaton kívül álló ingatlanra, telekre is kiterjed.

Kapubejáróknál, az árkokban a vízátfolyást áteresszel 
kell biztosítania a használónak. Ezek karbantartása szintén a 
használók kötelessége.

Az árkokból kitisztított hordalékot és 
egyéb szemetet úgy kell elhelyezni (kupa-
colni), hogy a csapadékvíz közútról árokba 
lefolyását ne akadályozza (az útpadka fel-
töltése tilos).

Az árkok, átereszek tisztításából szár-
mazó anyagot az önkormányzat saját 
költségén a következők szerint elszállítja. 
A városüzemeltetés	28/582-712-es	 tele-

fonszámán jelezzék, ha az árkot, átereszt kitisztították, és a 
földet, hordalékot elszállításra előkészítették. A városüzemel-
tetés az elszállítást időben ütemezve végzi.

Kérjük, hogy a szállításra előkészített anyag ne tartalmaz-
zon háztartási (például PET-palack) vagy az ingatlan haszná-
latából származó egyéb zöld- vagy kommunális hulladékot, 
mert annak elszállítására, elhelyezésére ebben a formában 
nincs lehetőség.

Kérjük, hogy a minden városlakó számára élhető és él-
vezhető lakókörnyezet fenntartása, anyagi javaink megóvása 
érdekében szíveskedjenek a rendeletben előírt kötelezettsé-
geiket teljesíteni és a városüzemeltetéssel a fent leírtak sze-
rint együttműködni.

Polgármesteri hivatal

Nem kell kútengedély 

A kormány döntése alapján hatályon kívül helyezik 
azokat a rendeleteket, amelyek szerint fennmaradá-
si engedélyt kellene kérni a háztartási célú kutakra. 
A  2016. január 1-jén hatályos állapotot kell vissza-
állítani. Nem kell a több évtizede használt kutat újra 
engedélyeztetni.

Forrás: Pest Megye Lapja 

Maradunk Pest megye

Az április végi közgyűlésen a megyei képviselők úgy 
döntöttek, hogy Pest megye nevének Pest-Pilis megyére 
változtatását egyelőre nem javasolják, mivel a névmó-
dosítás következtében felmerülő pénzügyi és társadal-
mi-gazdasági hatásokról nem rendelkeznek elegendő 
információval.

Forrás: Pest Megye Lapja 
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Támogatás 
álláskeresőknek

Vissza nem térítendő munkabérrel tá-
mogatja az állam azokat a munkakere-
sőket, akik olyan vállalkozást indítanak, 
amelyekben saját magukat foglalkoztat-
ják – hangsúlyozta tarnai richárd egy 
munkaerőpiaci fórumon. Pest megye 
kormánymegbízottja kiemelte, a pályáza-
tokat két turnusban, április 1-je és május 
30-a, valamint augusztus 1-je és augusz-
tus 31-e között lehet benyújtani a forrá-
sok erejéig.

A támogatás célja azoknak az állás-
keresőknek, illetve rehabilitációs ellátás-
ban/járadékban	részesülő	személyeknek	
a segítése, akik önmaguk foglalkoztatását 
kizárólag egyéni vállalkozás keretében, 
gazdasági társaság tagjaként vagy mező-
gazdasági őstermelőként oldják meg – 
mondta Tarnai Richárd. A vállalkozás indí-
tását elősegítő támogatásnak két formája 
van. Az egyik, hogy pályázatot lehet be-
nyújtani a kormányhivatalhoz, és sikeres 
pályázat esetén 2 millió forint összegha-
tárig kamatmentes tőkejuttatást kaphat a 
pályázó, vissza nem térítendő formában. 
A másik, hogy kérelmet kell benyújtani, 
és	sikeres	kérelmezés	esetén	maximum	
6 hónap időtartamra, havonta a kötelező 
legkisebb munkabér összegéig terjedő, 
vissza nem térítendő támogatáshoz lehet 
jutni. A pályázatok és a kérelmek csak kü-
lön-külön nyújthatók be Pest megyében. 

A támogatás nyújtásának részletes 
feltételei a kormanyhivatal.hu/hu/pest 
oldalon a Pályázati felhívás álláskeresők 
vállalkozóvá válását elősegítő támoga-
tásra linkre kattintva érhető el. 

A pályázatokat személyesen (1117 
Budapest, Karinthy Frigyes út 3.), illetve 
postai úton lehet benyújtani a borítékon 
„SK” jelzéssel (1384 Budapest Pf. 769). 
A pályázati egységcsomag térítésmente-
sen vehető át a PMKH-nál (1117 Buda-
pest, Karinthy F. út 3.), illetve letölthető a 
kormanyhivatal.hu/hu/pest és a munka.
hu honlapról. A pályázattal kapcsolatban 
felvilágosítás Böröczky annától a borocz-
ky.anna@pest.gov.hu e-mail-címen és 
az	 1/279-4722-es	 telefonszámon	 kér-
hető. 

Forrás: Pest Megye Lapja 

Pályázati felhívás

Isaszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet az intézményeinek nyári karbantartási munkáira. 

Gázüzemű készülékek javítása
1. sportcsarnok 
– 1 db Höterm 60 gázkazán tisztítása, ellenőrzése, gáztö-

mörség-vizsgálata;
– 1 db Thermotéka 110 ES gázkazán tisztítása, ellenőrzése, 

gáztömörség-vizsgálata;
– 1 db MVT blokkégős melegvíz-ellátó gázkészülék (égőfej 

DWL 03E) tisztítása, ellenőrzése, gáztömörség-vizsgálata.
2. gazdakör – étkező, irodák
– 11 db gázkonvektor tisztítása, ellenőrzése, gáztömör-

ség-vizsgálata.
3. hétszínvirág Óvoda
– 1 db FÉG C40 cirkó tisztítása, ellenőrzése, gáztömör-

ség-vizsgálata;
– 1 db Biasi cirkó tisztítása, ellenőrzése, gáztömörség-vizs-

gálata;
– 1 db Immergas Mini Nike cirkó tisztítása, ellenőrzése, 

gáztömörség-vizsgálata;
– 1 db gázfőzőzsámoly tisztítása, ellenőrzése, gáztömör-

ség-vizsgálata.
4. klapka-iskola tóth árpád utcai épülete, tálaló
– 1 db Ariston vízmelegítő tisztítása, ellenőrzése, gáztömör-

ség-vizsgálata.
5. bölcsőde
– 1 db FÉG C36M cirkó tisztítása, ellenőrzése, gáztömör-

ség-vizsgálata.
6. Családsegítő szolgálat 
– 1 db Fégtherm cirkó tisztítása, ellenőrzése, gáztömör-

ség-vizsgálata;
– 10 db gázkonvektor tisztítása, ellenőrzése, gáztömör-

ség-vizsgálata;
– 2 db Ariston 120 V KN vízmelegítő tisztítása, ellenőrzése, 

gáztömörség-vizsgálata.
7. Dózsa györgy Művelődési Otthon
–	 2	db	WFT	105	(3x	AF105)	gázkazán	tisztítása,	ellenőrzé-

se,	gáztömörség-vizsgálata;
– 1 db C 40.s cirkó tisztítása, ellenőrzése, gáztömörség-vizs-

gálata.
8. Polgármesteri hivatal
– 1 db FÉG C36M cirkó tisztítása, ellenőrzése, gáztömör-

ség-vizsgálata;
–	 1	db	WFT	105	(3x	AF105)	gázkazán	tisztítása,	ellenőrzé-

se, gáztömörség-vizsgálata.
9. városüzemeltetés 
– 2 db cirkó tisztítása, ellenőrzése, gáztömörség-vizsgálata.
10. Fogorvosi rendelő
– 1 db C 40.s cirkó tisztítása, ellenőrzése, gáztömörség-vizs-

gálata.
11. rendőrség 
– 1 db Immergas Mini Nike cirkó tisztítása, ellenőrzése, 

gáztömörség-vizsgálata.

12. régi gyermekorvosi rendelő 
– 1 db C 23.s cirkó tisztítása, ellenőrzése, gáztömörség-vizs-

gálata.
13. Új gyermekorvosi rendelő
– 1 db Biasi cirkó tisztítása, ellenőrzése, gáztömörség-vizs-

gálata.
14. sportkör
– 1 db Ariston 500L gázvízmelegítő tisztítása, ellenőrzése, 

gáztömörség-vizsgálata;
– 12 db gázkonvektor tisztítása, ellenőrzése, gáztömör-

ség-vizsgálata.
15. akácfa u., szolgálati lakás 
– 1 db Immergas Mini Nike cirkó tisztítása, ellenőrzése, 

gáztömörség-vizsgálata.
16. aulich u., háziorvosi rendelő
– 1 db Westen Digit cirkó tisztítása, ellenőrzése, gáztömör-

ség-vizsgálata.

Az ajánlatokat intézményenként tételesen a pályázati kiírás 
részét képező formanyomtatványt kitöltve, nettó ajánlati árak-
kal kérjük elkészíteni. A formanyomtatvány az isaszeg.hu ol-
dalról letölthető. Az ajánlatokat zárt borítékban kérjük leadni 
a polgármesteri hivatal (Isaszeg, Rákóczi út 45.) titkárságán. 
A	borítékon	a	következő	szövegnek	szerepelnie	kell:	 „Nyári	
karbantartás 2017”. Azokat az ajánlatokat, amelyeknek a bo-
rítékján az előbbi szöveg nem szerepel, az ajánlatkérő kizárja 
a bírálatból. 

Bírálati szempontok
Ajánlati ár:	5	pont;	pluszszolgáltatások	felajánlása:	3	pont	

(a megajánlott pluszszolgáltatások mértékétől függően 
pontoz a pályázat kiírója).

Határidők:	a	pályázatok	leadási	határideje:	2017.	június	5.,	
hétfő,	9.00	óra;	a	pályázatok	bontása:	2017.	 június	5.,	
hétfő, 10.00 óra, a polgármesteri hivatal hivatalos termé-
ben. A bontásra a pályázók nem kapnak külön meghívót. 

Egyéb információk
A munkákkal kapcsolatosan, a pályázat leadása előtt tájé-
koztatást ad ács istván	műszaki	vezető	(tel.:	28/582-712).	
A munkák	kezdési	időpontja:	2017.	július	1.	Befejezési	ha-
táridő:	2017.	augusztus	31.	A	pályázónak	az	ajánlata	mellé	
referenciaigazolásokat kell csatolni.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a megajánlott plusz-
szolgáltatások igénybevételének tekintetében. A pályázat 
kiírója a karbantartási munkákra részajánlattételt is elfogad. 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy az irreálisan 
alacsony vállalási árat, illetve az önkormányzat éves költség-
vetésében megszabott összegnél magasabb árat kizárja az 
értékelésből. 

Polgármesteri hivatal

Könyvtárvezetőt keresünk

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2017. májusi so-
ros ülésén elrendelte a fenntartásában működő Jókai Mór Városi Könyv-
tár (2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2.) intézményvezetői pályázatának 
kiírását.

A képviselő-testület a pályázati kiírást a következő tartalom szerint 
hagyta	jóvá:
A pályázatot meghirdető szerv: Isaszeg Város Önkormányzatának kép-

viselő-testülete, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.
A meghirdetett munkahely, a megbízás időtartama: Isaszeg Város Ön-

kormányzata, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2117 Isaszeg, Dózsa György 
utca	2.	Az	igazgatói	megbízás	időtartama:	5	év,	2017.	augusztus	15-
től 2022. augusztus 14-ig.

Képesítési és egyéb feltételek: szakirányú egyetemi végzettséggel és 
szakképzettséggel vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és fel-
sőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával vagy főiskolai könyvtárosi 
képzettséggel, legalább öt év szakmai gyakorlat, magyar állampolgár-
ság, büntetlen előélet. A helyismeret előnyt jelent.

Juttatások: besorolás és illetménymegállapítás a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. és a végrehajtásáról rendelkező 
150/1992.	(XI.	20.)	kormányrendeletnek	megfelelően	történik.

A pályázathoz csatolni kell:
–	a	legfontosabb	személyi	adatokat,	szakmai	önéletrajzot;
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a helyzetelemzésre 

épülő működési és szakmai elképzelést, különös tekintettel a szakmai 
színvonal	emelésére,	a	jelenlegi	körülmények	között;

– iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát, de az eredeti okiratok 
bemutatása	az	elbírálás	során	kötelező;

–	a	büntetlen	előélet	 igazolását:	 a	 kinevezés	 feltétele	három	hónapnál	
nem	régebbi	erkölcsi	bizonyítvány;

– nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásá-
ban közreműködők a pályázatba betekintsenek, nyílt vagy zárt ülésen 
tárgyalja a képviselő-testület.

Pályázati cím: Isaszeg város polgármestere, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. 
A	borítékra	rá	kell	írni:	„Jókai	Mór	Városi	Könyvtár	–	vezetői	pályázat”.	
A pályázatokat ajánlott küldeményként két példányban kérjük. A pályá-
zat	benyújtásának	határideje:	a	KSZK-honlapon	(kozigallas.gov.hu) va-
ló	megjelenéstől	számított	30	nap.	A	pályázat	elbírálásának	határideje:	
várhatóan a 2017. júliusi rendkívüli képviselő-testületi ülés.

A pályázat elbírálásának rendje: a pályázat kiírója a pályázat eredmény-
telenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást lehet kérni Hefler Cecília közneve-
lési és kommunikációs referenstől (polgármesteri hivatal, 2117 Isaszeg, 
Rákóczi	u.	45.;	tel.:	28/583-102).

Polgármesteri hivatal
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Vakáció 2017

Mire figyeljünk a nyári szünidő alatt? Mi az, amit feltétlenül beszéljünk meg gyermekeinkkel? A Pest Megyei Rend-
őr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya ad tanácsokat azért, hogy a nyár felhőtlenül teljen el. 

Az	„Ó,	IÓ,	CIÓ,	ÁCIÓ,	KÁCIÓ,	AKÁCIÓ,	
VAKÁCIÓ”	 szójátékunk	 a	 diákok	 szá-
mára a nyár felhőtlen időtöltésére hívja 
fel a figyelmet, azonban nem feled-
kezhetünk meg arról, hogy ezen idő-
szak többszörösen magában hordozza 
a veszélyhelyzeteket. Az iskola helyett 
az egész napos felelősség a családok-
ra hárul.

A nyári vakáció nemcsak az örömöt, 
hanem gyakorta a túlzott felszabadult-
ságot is jelenti, főleg az arra „fogékony” 
gyermekeknek. A táboroztatások mel-
lett alakulhat úgy, hogy gyermekünk 
felügyeletét nem tudjuk a biztonságos 
falak között megoldani, így a szabad-
ban töltött szabadság érzése során 
csemeténk figyelmetlenebbé, könnyel-
műbbé válhat. A statisztikák szerint az 
iskolai szünidőben s főként nyáron ug-
rásszerűen megemelkedik a gyermek-
kori balesetek száma.

Minden szülő feladata, hogy gyer-
mekét felkészítse a szünidő során adó-
dó veszélyhelyzetekre, azok elkerülésé-
re. Gondoljuk végig, hogy hol, milyen 
veszélyek leselkedhetnek gyermekünk-
re, s még időben hívjuk fel a figyelmü-
ket ezekre és a következményeikre.

Erősítsük gyermekünkben a felelős-
ségtudatot, ennek során térjünk ki ar-
ra, hogy mindig úgy kell cselekednie, 
hogy tetteiért vállalnia kell a felelőssé-
get! Úgy tanítsuk meg a gyermekeket a 
biztonságra, hogy mi magunk jó példát 
mutatunk nekik. 

Néhány jó tanács
–  Adódik úgy, hogy ameddig a szü-

lő dolgozik, a gyermek játszótérre, 
barátokhoz, ismerősökhöz látogat 
el. Minden esetben beszéljük át kö-
zösen gyermekünkkel, hogy csak az 
előzőleg megbeszélt helyre men-
jen játszani, a hazatérés időpontját 
határozzuk meg. 

–  Amennyiben gyalogosan vagy ke-
rékpárral közlekedik gyermekünk, 
ne feledjük átbeszélni vele a közle-
kedési szabályok betartását! 

–  Kerékpározás, gördeszkázás, gör-
korcsolyázás alkalmával viseljen vé-
dőfelszerelést, bukósisakot. 

–  Beszéljük meg gyermekünkkel, hogy 
idegenekkel szemben legyen körül-
tekintő. Tudjon nemet mondani, 
amennyiben idegen ember arra ké-
ri, kísérje el valahova, mert mutatna 
vagy adni szeretne neki valamit. 

–  Tudatosítsuk benne, hogy abban 
az esetben, ha egyedül tartózkodik 
otthon, ne engedjen be a lakásba 
ismeretlen személyt, egy esetleges 
telefonhívás alkalmával ne árulja el, 
hogy egyedül van otthon. 

–  Otthon is történhet baleset, így en-
nek elkerülése érdekében beszél-
jünk a gyermekünknek a villamos 
berendezések szakszerű használa-
táról.

–  Az értékek megóvása is kiemelt 
fontosságú, így csak annyi kész-

pénzt tartson magánál, amennyi 
feltétlenül szükséges. 

–  Tanítsuk meg gyermeküknek, hogy 
otthonról való elinduláskor gondo-
san zárja be a nyílászárókat, a la-
káskulcsot ne tegye látható helyre 
(nyakába, hátizsák oldalára). Figyel-
jen hátizsákjára, táskájára, kerékpár-
ját ne hagyja őrizetlenül vagy lezá-
ratlanul.

–  Közösen beszéljük meg, ki az a 
személy a lakókörnyezetben, aki-
hez baj, illetve veszély esetén for-
dulhat.

–  Tanítsuk meg neki a közismert fon-
tosabb telefonszámokat, amelyekre 
veszélyhelyzetben szükség lehet! 
Mentők:	104;	rendőrség:	107;	tűz-
oltóság:	105;	segélyhívó:	112.

Forrás:  
Pest Megyei rendőr-főkapitányság-

Bűnmegelőzési osztály

Itt a nyár – falusi turizmus 
határainkon innen és túl

Ezen új cikksorozatunkban szeretnénk ajánlani né-
hány jellemzően család- és idősbarát üdülési, ki-
rándulási programot, amelyek szorosan köthetők 
testvértelepüléseinkhez határainkon innen és túl. 
Nemcsak nyárra, de az év többi időszakában is re-
mek lehetőséget nyújtanak aktív pihenésre. Első cik-
künkben testvértelepülésünk, Kishegyes közkedvelt 
kiránduló- és pihenőparkjára hívjuk fel figyelmüket.

Kishegyes, Kátai-tanya
A falusi turizmus sokszínű fel-
fedezésére hívjuk önöket a Vaj-
daság szívébe, a Telecskai-dom-
bok legmagasabb pontján fekvő 
kishegyesi Kátai-tanyára, amely 
éppúgy közel van az E75-ös 
autó úthoz, mint a Budapest–Sza-
badka–Belgrád nemzetközi vas-
útvonalhoz.

Az alföld sík tájából kiemel-
kedő dombok, erdős részek és 
a Krivaja-patak medre tarkítja a 
nagy kiterjedésű tanyát. A ven-
dégszobák két-, négy- és hat-
ágyasak. 

A háziállatok közelsége, a lo-
vaglás, a szamaragolás, a trakto-
rozás, a kézműves-foglalkozások, 
a fejtörő játékok, a tréfás vetél-
kedők, az esti programok és a 
játszóterek nyújtotta sziesztázás 
élményekben gazdag napot nyúj-
tanak a vendégeknek. Emellett 

kellemes, nosztalgikus hangulatot 
idéz a pékmúzeumi látogatás, ahol 
a pék- és kürtőskalács-mesterség-
gel ismerkedhetnek az idelátogatók. 

A tóparti kirándulásnál a pecá-
zás, az etnomúzeumban pedig a 
parasztház gangudvara és a nép-
művészeti formákban és színek-
ben gazdag tárgyi emlékek teszik 
emlékezetessé az itt eltöltött időt. 
A természetjárás, az ökotúrázás és 
a gyógynövénygyűjtés mellett az 
évszaknak megfelelő szokáskultúrá-
nak is hódolhat a turista.

Forrás: Kishegyes.rs
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Bővült a polgárőrség gépparkja

Az Isaszegi Polgárőrség szolgálati gépparkja április 27-én két segédmotoros 
kerékpárral bővült. A járművek birtokbavételéről Rácz Zoltán elnököt kérdez-
tük.

– Mely szervezetnek köszönhe-
tően kerültek a szolgálati motorke-
rékpárok a polgárőrség birtokába?

– A motorkerékpárokat az Orszá-
gos Rendőr-főkapitányság Országos 
Baleset-megelőzési Bizottsága a Pest 
Megyei Polgárőr Szövetség közben-
járásával adományozta egyesületünk 
részére az önkéntes bűnmegelőzés tá-
mogatása kapcsán.

– Milyen módon zajlott le a mo-
torkerékpárok átadása?

– A motorkerékpárok átadására 
a Készenléti Rendőrség alakulóterén 
ünnepélyes keretek között került sor 
Papp Károly rendőr altábornagynak, or-
szágos rendőrfőkapitánynak és dr. tú-
rós andrásnak, az Országos Polgárőr 
Szövetség elnökének részvételével. 
Összesen harminchét robogó került a 

különböző polgárőr-egyesületek birto-
kába, ebből kettőt kapott egyesületünk.

– A két új motorkerékpár hogyan 
fog tudni hozzájárulni az egyesület 
munkájához?

– Egyesületünk eddig is elsősor-
ban Isaszeg városának és lakosságá-
nak közbiztonságáért tevékenykedett. 
A motorkerékpárok meglétével a gya-
logos, kerékpáros, lovas és gépjármű-
vel ellátott szolgálatok mellett el tud-
juk indítani a motoros járőrszolgálatot 
is. A  robogók nagy segítséget fognak 
nyújtani a helyi közrend, közbiztonság 
és bűnmegelőzés tekintetében, vala-
mint a közösségi életterek megóvásá-
ban.

– További munkájukhoz sok si-
kert kívánunk!

szerkesztőség

Bankkártyával is biztonságosan
Útmutató a biztonsághoz

A bankkártyáját soha ne hagyja őrizetlenül, és ne felejtse a 
pulton a vásárlást követő pakoláskor sem! Képzelje azt, hogy 
készpénz. Azt eltenni pedig már rutin.

A kártyán szereplő adatok ismeretében bárki visszaélhet 
a bankkártyájával, ezért elvesztése esetén azonnal tiltassa le! 

Ne legyen segítségére a tolvajnak azzal, hogy lehetővé 
teszi az adatok megismerését. Sokan írják a PIN-kódot a te-
lefonjukba. Sajnos erről az elkövetők is tudnak.

A cédulára, kártyatokra feljegyzett PIN-kód nemcsak a mi 
dolgunkat könnyíti meg, hanem a tolvajokét is.

A PIN-kód kizárólag ránk tartozik. Ha a bankautomata bil-
lentyűzetén nincs ellenző, vagy kérésünk ellenére is a köze-
lünkben marad egy ismeretlen a tranzakció közben, takarjuk 
el a számlapot, amelyen a kódot beütjük. Lehetőség szerint 
idegen ne lássa, hogy mennyi pénzt vettünk fel.

A „profik” nem leskelődnek, inkább egy apró kamerát 
szerelnek az ATM-re, amely rögzíti a PIN-kódot. Olyan készü-
léket is elhelyezhetnek, amely lehetővé teszi a kártya máso-
lását. 

Érdemes körülnézni, hiszen ezek az egészen apró esz-
közök nem a terminál részei, ám kellő körültekintéssel ész-
revehetők. Ellenőrizze a bankkártya behelyezésére szolgáló 
kártyakiadó, valamint a pénzkiadó nyílást és a billentyűzetet!

Vigyázat, ez az a helyzet, amikor gyanakodni nem udva-
riatlanság, hanem kötelező, hiszen a segítség lehet éppen 
a tolvajok tervének része. Ne fogadja el ismeretlen személy 
segítségét!

Ha bizonytalan az ATM kezelésével kapcsolatosan, kérje 
meg családját vagy jó ismerősét, hogy kísérje el, és segítsen 
önnek!

A bankkártya jogilag nem átruházható, de biztonsági 
okokból sem praktikus odaadni bárkinek. Családtagok szá-
mára igényeljünk társkártyát. A modern biztonsági rendszer-
rel ellátott PayPass bankkártya a legtöbb helyen úgy teszi 
lehetővé a fizetést, hogy a kártyát egyetlen percre sem kell 

kiadnia a kezéből. Ez a kártya néhány centiméteres távolság-
ból, a másodperc töredéke alatt lebonyolítja az adatátvitelt, 
azonosítja, feldolgozza a tranzakciót, és biztonságosan meg-
történik a fizetés. 

Állítson be vásárlási limitet! A PayPass-vásárlásnál ötezer 
forintig nincs szükség a PIN-kód megadására.

Bankkártyánkat akkor se engedjük elvinni, ha például egy 
étteremben arra hivatkoznak, hogy a leolvasó az irodában 
van. Ha nincs mobil kártyaleolvasó, személyesen vigye a 
bankkártyáját a leolvasókészülékhez.

Kockázatos, ha internetes vásárlásait, átutalásait nyilvános 
hozzáférésű hálózaton keresztül intézi. Lehet ez internetes 
kávézó vagy akár a több kolléga által használt számítógép. 
Ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor is lépjen ki az alkalma-
zásból, ha csak rövid időre kell felállnia a számítógép mellől. 
Ne feledje, internetes vásárlás alkalmával a kereskedők soha 
nem kérhetnek PIN-kódot!

Ha baj van, ne töprengjen sokáig, az idő nem önnek, in-
kább a tolvajnak dolgozik! Mielőbb tiltassa le a bankkártyáját 
a bank ügyfélszolgálati telefonszámán, amelyet érdemes a 
noteszében tartani vagy a telefonjába menteni. Rendelke-
zésére állnak a nap huszonnégy órájában, fogadják hívását, 
és rendszerint külön menüpontot biztosítanak a bankkártya 
letiltására.

Azonnali rendőri intézkedést igénylő esetben hívja a 
112-es segélyhívó számot!

Egyéb bűncselekménnyel kapcsolatos információ esetén 
neve és adatai bemondása nélkül is tehet bejelentést a tele-
fontanú	ingyenesen	hívható	számán:	06-80/555-111.

Amennyiben áldozattá vált, hívja az áldozatsegítő szol-
gálat	 éjjel-nappal	 ingyenesen	 elérhető	 06-80/225-225-ös	
telefonszámát!

Police.hu.
Készült a nemzeti Bűnmegelőzési tanács  

 hozzájárulásával és támogatásával.

Katasztrófavédelmi verseny

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola 7. b osztályos tanulói közül Balogh rebeka, Csonka 
Flóra, Ligeti zita és dalló Krisztián kapcsolódtak be április 
5-én az országos katasztrófavédelmi verseny küzdelmeibe, 
amelynek felkészítési munkálatait sindely Julianna tanárnő 
végezte.

Az idei verseny egy elméleti és tíz gyakorlati feladatból 
tevődött össze. A nevező csapatok forgószínpadszerűen 
mérték össze tudásukat a gödöllői tűzoltóság különböző ál-
lomásain.

Iskolánk csapata az elméleti feladat megoldásával kezd-
te a megmérettetést. Ezt követték a fizikai erőnlétet, a lo-
gikai-taktikai készségeket, a csapatban való együttműködést 
igénylő feladatok. 

Rebeka, Flóra, Zita és Krisztián remekül teljesítették a 
feladatokat, próbálták a legjobbat kihozni önmagukból és 
csapattársaikból. A közös gondolkodást igénylő gátépítési fel-
adatot, a tűzoltási gyakorlatot, a mocsárjárást kiválóan oldot-
ták meg. Gázmaszkban navigálták egymást, lakatlan szigetre 

csomagoltak, életmentő helyzetbe kerültek, és hihetetlen 
szlalomokkal cikáztak a salakpályán.

A sok munka elhozta a csapat számára a várva várt sikert, 
megyei nyolcadik helyre tornázták fel magukat versenyző he-
tedikeseink.

Ezúton is gratulálunk a nyertes csapatnak!
sindely Julianna és németh istván 

felkészítő tanár és osztályfőnök
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Töretlenül

A Junior Erőemelő Magyar Bajnokságon április 30-án a Sebi 
GYM SE versenyzője, Puskás Benjamin a –83 kg-os súlycso-
portot toronymagasan nyerte, és az abszolút kategóriában 
51 versenyző közül pedig a második helyen végzett. Hatal-
mas és kitartó munka van e mögött az eredmény mögött. 
Guggolás	220	kg;	fekvenyomás	155	kg;	felhúzás	237,5	kg;	
összetettben:	612,5	kg;	Wilks	408,84.

Legközelebb május 20–21-én indul a Sebi GYM SE csa-
patának hat tagja a felnőttek Erőemelő Magyar Bajnokságán 
a Somogy megyei Tabon. Hajrá, Sebi GYM SE! Hajrá, Isaszeg!

sebestyén tamás

Két kategóriában is indult 
az isaszegi hölgy

Az éves hagyományos 
Dollhouse Amatőr Baj-
nokságot és European 
Pole Sport Globe-ot, 
Magyarország legrégeb-
bi rúdsporteseményét 
május 20-án rendezték 
meg. Légtorna és rúd 
kategóriákban, a gyere-
kektől kezdve a profi felnőttekig, egyéniben és duóban is ne-
vezhettek a vállalkozó szelleműek, hogy színpadra lépjenek 
a kőbányai Köszi Kő Caféban. 

Berkes szandrának bár első versenye volt az idei Doll-
house Amatőr Bajnokság, egyből két szeren, karikán és rú-
don is megmérettette magát a világbajnokokat felsorakozta-
tó zsűri előtt. 

Szandra másfél éve tagja a gödöllői Catwalk Stúdiónak, 
ahol kezdetben a rúdsporttal ismerkedett meg, majd fokoza-
tosan ásta bele magát a légtorna művészetébe is.

Karika felnőtt női egyéniben bronzérmes lett, míg a rú-
don középhaladó kategóriában – amely idén a legtöbb in-
dulót számlálta a versenyen – a gödöllőiek közül a legjobb 
eredményt elérve a negyedik helyet szerezte meg.

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!

Medvematek – szabadtéri matekverseny

A Matematika Összeköt Egyesület szervezésében minden év 
tavaszán az ország különböző nagyvárosaiban, egy-egy par-
kos területen rendezik meg a Medvematek versenyt, ame-
lyen a Damjanich János Általános Iskola diákjai is képvisel-
tették magukat.

Május 14-én, vasárnap iskolánk négy csapattal vett részt 
a szabadtéri matematikaversenyen. A gyerekek feladata az 
volt, hogy különböző helyszíneken különböző matematikai 
feladatokat oldjanak meg. Az útvonaluk a válaszok helyes-
ségétől függött. Rossz válasz esetén kerülő úttal kellett visz-
szamenniük ugyanazokra az állomásokra. A gyerekek több 
órán keresztül járták a Gellért-hegyet az aljától a tetejéig, akár 
többször is. 

A végén mindenki kapott egy, a teljesítményüket elisme-
rő emléklapot, illetve különböző fokozatot. A nap végén fá-
radtan, de élményekkel gazdagon térhettünk haza. 

Lukácsné Pásztor zsuzsanna felkészítő tanár

Anyák napi köszöntő az ESE-ben

Az anyák napja világszerte megünne-
pelt nap, amelyen az anyaságról emlé-
kezünk meg. A különböző országokban 
más és más napokon ünneplik, Ma-
gyarországon május első vasárnapján.

2017-ben sem feledkeztünk meg e 
jeles napról, s várakozással telve, nagy 
izgalommal érkeztünk meg az isaszegi 
Egymást Segítő Egyesület Alemany Er-
zsébet Segítő Házába. A Klapka György 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola 5. a, 5. b, 6. a és 7. b osztályos ta-
nulói ünnepi műsorral kedveskedtek a 
megfáradt idős néniknek és bácsiknak, 
akik mosolyukkal, könnyeikkel, csillogó 
szemeikkel köszönték meg azokat a 
kedves szavakat, amelyeket tanulóink 
vittek hírül iskolánk falai közül.

A sindely Julianna tanárnő veze-
tésével összeállított műsorban a gye-
rekek verseket szavaltak, gitároztak, 
fuvoláztak, táncra perdültek, s volt, 
akinek dallamos hangja csendült fel 
e napon. Iskolánk tanulói egy-egy 
kedves pillantással s egy kis jelképes 

ajándékkal kedveskedtek az otthon 
lakóinak.

Vidáman, jókedvvel búcsúztak di-
ákjaink az ESE lakóitól, és csak annyit 
mondtak	búcsúzásként:	„Ősszel	ismét	
találkozunk!”

németh istván osztályfőnök (7. b)



14 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XVI. évfolyam, 6. szám • 2017. június 15

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

 

A Dózsa György Művelődési Otthon ismét megrendezi 
napközis nyári táborát. Idén is izgalmas, élményekkel teli 
programokkal várjuk a gyerekeket. 

Jelentkezni	2017.	június	9-ig	lehet	a	28/582-055-ös	
vagy	 a	70/333-6081-es	 telefonszámon,	 illetve	 szemé-
lyesen a művelődési otthonban (2117 Isaszeg, Dózsa 
György u. 2.). 

Részvételi	díj:	14	000	Ft,	amely	tartalmazza	az	utazá-
sok és a belépőjegyek költségét. A tábort legalább 15 fő 
jelentkezése esetén indítjuk el.

Június 19., hétfő: Ismerkedés, közös játék
–	játékos	ismerkedés	a	múzeum	udvarán,	kézműveskedés;
–	közös	ebédfőzés;
– látogatás a Hadak Útja Lovas Sportegyesülethez.

Június 20., kedd: Jászberény – utazás busszal
–	Jászberényi	Állat-	és	Növénykert;
–	ebéd	–	éttermi	menü;
– hazaérkezés kb. 17 órakor.

Június 21., szerda: Budapest, Libegő,  
Pál-völgyi-cseppkőbarlang – utazás busszal
–	kirándulás	Libegővel	a	János-hegyre;
–	ebéd	gyorsétteremben	(önköltséges);
–	A	Pál-völgyi-cseppkőbarlang	meglátogatása;
– hazaérkezés kb. 18 órakor.

Június 22., csütörtök: Szentendre, skanzen – uta-
zás busszal 
–	a	skanzen	megtekintése;
–	ebéd	–	hozott	étel;
–	séta	és	fagyizás	Szentendre	központjában;
– hazaérkezés kb. 17 órakor.

Június 23., péntek: kirándulás Gödöllőre
– kirándulás Gödöllőre, az Árpád Vére Lovasiskola és Ka-

landparkba;
–	ebéd	a	helyszínen;
–	hazaérkezés	kb.	17	órakor;
– táborzárás.

Dózsa György Művelődési Otthon, 2117 Isaszeg, Dózsa Gy. u. 2., idgymo@gmail.com, 70/333-6081. 
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Napközis tábor – 2017. június 19–23. 

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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Anyakönyvi hírek
az április 16. és május 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületéSeK
Mike Anasztázia Zoé, Miklósi Viktória, Goda Béndek Rebeka, 
Ecseri Botond, Hasznosi Botond

HázaSSágKötéSeK
Treczkó Kitti és Ludescher Csaba
Molnár Erzsébet Eszter és Flóri Norbert
Vásárhelyi Luca és Ács Péter
Vajda Tünde és Biró Bertalan 

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HaláleSeteK
Tserendorj Ganbat (56 éves)
Major Ferenc (77 éves)
Máthé Hanna (3 éves)
Banka Józsefné (91 éves)
Szekeres István (58 éves)
Madarász Péter (65 éves)
Hortobágyi Anna (98 éves)
Váradi Attila (63 éves)
Cseh Jánosné (59 éves)
Váradi Szabin (82 éves)
Dankó Miklósné (85 éves)
Picard József László (89 éves)
Varga István (53 éves)

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Szolgáltatók elérhetőségei
ElmŰ Hibabejelentés: 40/38-39-40; www.elmuszolg.hu
Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel  
kapcsolatban vezetékes telefonról: 40/38-38-38;  
mobiltelefonról: 20/978-5611, 30/978-5611 vagy 70/978-5611 
Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938;  
mobiltelefonról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés munkaidőben  
a 28/520-873-as vagy a 20/329-9347-es, illetve az éjjal-nappal hívható 
80/625-726-os telefonszámon, valamint a kozvilagitas@elmuszolg.hu 
e-mail-címen és a www.elmuszolg.hu weboldalon történhet
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 elérhetőségei: www.fogaz.hu; telefonos ügyfélszolgálat:  
06-40/474 474. Mérőállás bejelentése online a www.fogaz.hu/ugyfelszol-
galat címen, vezetékes telefonról a 06-80/40-55-40-es, mobiltelefonról a 
06-1/237-7777-es telefonszámon

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: varosuzemeltetes@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: 70/549-6223
Isaszegi Polgárőrség bűnmegelőzési és Önvédelmi  
Egyesület Rácz Zoltán, 20/220-7414, 20/563-4300
Pest megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Fog-
lalkoztatási 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

A Dózsa György művelődési otthon  
és Isaszegi múzeumi Kiállítóhely programjai
JúniuS
4., vasárnap, 18.00:  Trianon-megemlékezés a Történelmi Vitézi Rend 

Isaszegi Alegységének részvételével. Helyszín: Isaszeg, Hősök és Áldo-
zatok Emlékparkja.

6., kedd, 18.00:  Pedagógusnapi műsor. Köszöntőt mond Hatvani Miklós 
polgármester. Fellép Maksa Zoltán humorista.

15., csütörtök, 17.00:  A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény évzáró hangversenye és művészeti kiállí-
tása. A kiállítás június 13–23. között tekinthető meg.

17., szombat:  A rock napja. Fellépnek: Varga Joe’s Blues Fire (blues/rock), 
Dalai Dávid (psychedelic/folk/indie/rock). Martinkó Márk fotóművész 
R’N’R című kiállításának megnyitója.

20., kedd, 13.00–18.00:  Véradás
19–23., hétfő–péntek:  A Dózsa György Művelődési Otthon ismét 

megrendezi napközis nyári táborát. Idén is izgalmas, élményekkel teli 

programokkal várjuk a gyerekeket. A részletekkel kapcsolatban érdek-
lődni és jelentkezni a művelődési otthonban lehet június 9-ig.

24., szombat:  Múzeumkert, Szent Iván-éji tűzugrás
26–30., hétfő–péntek:  Tánctábor a művelődési otthonban
JúliuS
1., szombat, múzeumkert, nyáresti koncertek, Vol. i.:  Boquilla 

Negra klarinétzenekar; Hedda Jazz – Ella Fitzgerald-est
3–7., hétfő–péntek:  A Csata táncegyüttes nyári tábora
15., szombat, nyáresti koncertek, Vol. ii.:  Bob Dylan-est – Gier 

Gabriel 

CSoportJainK VendégSzerepléSei
Június 5-én, hétfőn  a Csata táncegyüttes a XVII. kerületi szlovák nem-

zetiségi önkormányzat pünkösdi ünnepségén vesz részt.
Június 10-én, szombaton  a Tá-Me-To csoport fellép az Ízcsatán.

orvosi készenléti ellátás, egészségügyi információk
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját háziorvo-
suk áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 óra között, pénte-
ken 1130–1800 óra között készenléti szolgálat mûködik a sürgôs esetek 
ellátására, 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 júniusban és júliusban
június 2.: dr. Tordai Gábor; június 9.: dr. Mészáros Zsolt;  
június 16.: dr. Kürti József; június 23.: dr. Eszlári Egon;  
június 30.: dr. Tordai Gábor; július 7.: dr. Mészáros Zsolt;  
július 14.: dr. Kürti József; július 21.: dr. Eszlári Egon;  
július 28.: 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., tel.: 28/493-250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14., tel.: 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.; tel.: 28/495-237
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14.; tel.: 28/495-827

KöSzönetnyilVánítáSoK

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Dankó Miklósnét 
utolsó földi útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és mélysé-
ges bánatunkban részvéttel osztoztak.

Lányai, unokái, dédunokái

Köszönetet szeretnék mondani az önkormányzat dolgozóinak, a katoliku-
soknak, a reformátusoknak és mindenkinek, aki a műtétemhez vért adott. 
Nagy segítség volt ez nekem, hogy a műtétemet minél előbb el tudják 
végezni. Nagyon jólesett a felém áradó szeretet, amit az emberektől kap-
tam. A fel nem használt vért felajánlottam a Péterfy Sándor Utcai Kórház 
részére, amit nagy örömmel fogadtak. Még egyszer mindenkinek nagyon 
köszönöm a segítséget.

Üdvözlettel: Beleczné, Margó

Hulladékgyűjtési rend

Június 2.: kommunális, zöldhulladék
Június 9.: kommunális, szelektív hulladék
Június 16.: kommunális, zöldhulladék
Június 23.: kommunális, szelektív hulladék
Június 30.: kommunális, zöldhulladék

Július 7.: kommunális, szelektív hulladék
Július 14.: kommunális, zöldhulladék
Július 21.: kommunális, szelektív hulladék
Július 28.: kommunális, zöldhulladék

Augusztus 4.: kommunális, szelektív hulladék
Augusztus 11.: kommunális, zöldhulladék
Augusztus 18.: kommunális, szelektív hulladék
Augusztus 25.: kommunális, zöldhulladék

Szeptember 1.: kommunális, szelektív hulladék
Szeptember 8.: kommunális, zöldhulladék
Szeptember 15.: kommunális, szelektív hulladék
Szeptember 22.: kommunális, zöldhulladék
Szeptember 29.: kommunális, szelektív hulladék

Október 7.: kommunális, zöldhulladék
Október 14.: kommunális, szelektív hulladék
Október 21.: kommunális, zöldhulladék
Október 28.: kommunális, szelektív hulladék

November 3.: kommunális, zöldhulladék
November 10.: kommunális, szelektív hulladék
November 17.: kommunális, zöldhulladék
November 24.: kommunális, szelektív hulladék

December 1.: kommunális
December 8.: kommunális, szelektív hulladék
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