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Két ülés között történt

Ismertetjük Hatvani Miklós polgármester beszá-
molóját a két ülés között eltelt időszakban végzett 
tevékenységéről, tárgyalásairól.

Május 23. A Gödöllői Turisztikai Egyesület közgyűlé-
sén vettem részt.

Május 24. Ezen a pénteki napon ünnepélyesen át-
adták a felújított Isaszegi Bóbita Óvodát. A jelenlévők 
örömmel állapították meg, hogy az intézmény teljes 
egészében megújult, megszépült, szinte új épület-
ként fogja szolgálni az isaszegi gyerekeket. Nyugod-
tan mondhatjuk, hogy a környék egyik legfejlettebb 
óvodája valósult meg. Mindenkinek köszönöm, aki 
ebben a munkában segítette városunkat.

Május 26. Mint az egész országban, Isaszegen is 
európai parlamenti választást tartottunk. Köszönöm 
minden résztvevőnek a munkáját, különösképpen az 
önkéntes bizottsági tagoknak. Az ő jelenlétük a vá-
lasztásokkor a demokrácia egyik biztosítéka.

Május 27. Bejárást tartottam Ilka-major környé-
kén, ahol is elsősorban az utak, illetve a tó mellett 
lévő gát állapotát vizsgáltuk meg. A bejárás után 
megállapítást nyert, hogy a következő év egyik el-
hagyhatatlan fejlesztése az említett gátszakasz aszfalt-
burkolattal való ellátása kell legyen. Ugyanezen a 
napon Gyömrőn voltam a Pátria Takarékszövetkezet 
küldöttgyűlésén.

Május 30. Kistokajban tettem látogatást kollégám-
nál, Ambrus Gyöngyi polgármester asszonynál.

Május 31. és június 1. Szlovákiában Zselíz test-
vértelepülésünk városnapi rendezvényeit tekintettem 
meg.

Június 3. Az Aprókfalva Bölcsődében adtam át az 
új játékokat, eszközöket a bölcsőde kis lakóinak, illet-
ve az ott dolgozóknak. Polgármesteri munkám során 
ritkán érzek olyan örömöt, mint amikor a gyerekeket 
láttam, ahogy birtokba vették az új játékaikat. Ugyan-
ezen a napon a művelődési házban pedagógusnapot 
tartottunk. Nagy örömömre szolgált, hogy évről 
évre többen jönnek el a pedagógus kollégák a városi 
rendezvényre.

Június 4. Vécsey László országgyűlési képviselő 
volt a vendégünk. A megbeszélésen részt vett Pénzes 
János alpolgármester kollégám is.

Június 6. A Szent Erzsébet Katolikus Általános 
Iskola építésének jelenlegi állapotát tekintettem meg 
Horváth István képviselővel, majd a kivitelező cég, a 
Bamax Kft. munkatársaival folytattunk megbeszélést 
a behajtási engedélyekről.

Június 7. Erdőbirtokossági közgyűlést tartottunk 
a polgármesteri hivatalban. Ugyanezen a napon a 
Jókai Mór Városi Könyvtárban az isaszegi Alkotók, 
Költők, Írók Klubjának könyvbemutatóján vettem 

részt. A kiadványt jelentős összeggel támogattam a rendelkezésemre álló polgármes-
teri keretből. Az elkészült művet ajánlom mindenki szíves figyelmébe.

Június 12. Lezajlott a Hunyadi utcai egészségügyi komplexum műszaki átadása.
Június 14. A Strabag Vasútépítő Kft. munkatársaival, illetve Gödöllő és Pécel 

polgármesteri hivatalának kollégáival folytattunk megbeszélést a három városban 
létesítendő hangszigetelő falakról.

Június 17. Megkerestem a MÁV-Start Zrt. kommunikációs igazgatóját, Loppert 
Dánielt, valamint Juhász Csillát, a MÁV-Start Zrt. vonatpótló buszok menetrendjéért 
felelős munkatársát, hogy az Isaszeg városában kialakult kaotikus közlekedési hely-
zetre közösen találjunk megbízható, végleges megoldást a vonatok újraindulásáig. 
A megbeszélés eredményeként Loppert Dániel ígéretet tett arra, hogy kollégái hely-
színi bejárást tartanak Isaszegen. A bejárást követően városunk lakosságát haladék-
talanul tájékoztatjuk a megtett intézkedésekről. Ezúton köszönöm azon isaszegiek 
közreműködését, akik aláírásukkal is megerősítették a tárgyalás pozícióját mindany-
nyiunk érdekében. Továbbra is kérem türelmüket, amelyért hálás vagyok.

SZERKESZTŐSÉG

Egyeztetések a MÁV-Start Zrt. munkatársaival

A MÁV-Start Zrt. munkatársai előre egyeztetett időpontban, június 25-én Isaszegre látogattak, hogy személyesen is megis-
merjék a vonatpótló buszok közlekedéséből adódó anomáliákat. Az egyeztetés alkalmával nemcsak a város polgármesterével, 
hanem az utazóközönséggel is módjuk volt találkozni, így személyesen is értesülhettek a problémákról.

Köszönhetően a Biber Anett-tel, a MÁV-csoport szóvivőjével, 
valamint Juhász Csilla üzemviteli szakelőadóval folytatott 
tárgyalásoknak, Hatvani Miklós polgármester több lényeges 
kérdésre is választ kapott, amelyek problémaként merültek fel 
városunk lakói részéről a szolgáltatóval kapcsolatban. Többek 
között, hogy miért került sor a vonat- 
és buszközlekedés ritkítására.

Az Aszód–Pécel-szakasz kö-
zötti vasútfejlesztéssel párhuzamo-
san a Hatvan–Rákos-vonalon több 
pályaépítési munkálat is folyik, ezeket 
a nyári szünidőre való tekintettel 
tudatosan erre az időszakra tervezte 
a MÁV. Juhász Csilla elmondta, hogy 
a közlekedést végző szolgáltatókkal 
személyesen is egyeztetett, külö-
nös tekintettel az Isaszegről érkező 
panaszokra. Biber Anett ígéretet tett 
arra, hogy az utazók által hiányolt 
tájékoztatást (például menetrend) az 
önkormányzaton keresztül biztosíta-
ni fogják. Ennek egyik jele az Isaszeg 
város hivatalos honlapján is meg-
jelenő menetrend. A szóvivő egyben 
megkérte az utazóközönséget, hogy a 
buszmegállókban kihelyezett menet-
rendre közösen vigyázzunk, hogy 
mindenki igénybe vehesse azt. 

A találkozó alkalmával Hatvani 
Miklós az isaszegi utazóközönség ál-

tal aláírt petíciót, amelyben jelzik a szolgáltató felé a problé-
mákat, átadta a MÁV-Start Zrt. munkatársainak, akik ígéretet 
tettek, hogy azokat megpróbálják minél előbb orvosolni, vala-
mint a feltett kérdéseket írásban megválaszolni.

SZERKESZTŐSÉG
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Képviselő-testületi döntések

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a júniusi soros ülésén számos témában döntött, hozott határozatot. 
Ezekből ismertetünk néhányat.

Beszerzési eljárás lefolytatása papír, 
irodaszerre, valamint tisztítószerekre
A képviselő-testület a 2017-es évben 
papír, irodaszerekre, valamint tisztító-
szerekre beszerzési eljárást írt ki és 
folytatott le. Az eljárás nyertese papír és 
irodaszerek tekintetében az Árkus 2000 
Kft., tisztítószerek tekintetében pedig a 
Jakus Istvánné Kft. lett, amelyekkel az 
önkormányzat két évre szóló szerződést 
kötött. A szerződések hatálya mindkét 
esetben szeptember 30-án lejár, ezért 
ismételten szükségessé vált papír, iroda-
szerek, valamint tisztítószerek beszer-
zésére új eljárás lefolytatása. A hatályos 
törvények alapján a beszerzések nem 
tartoznak a közbeszerzési törvény hatá-
lya alá, mivel mindkét esetben a beszer-
zés nem éri el a nettó 15 millió forint 
értékű közbeszerzési értékhatárt. 

A képviselő-testület a határozatá-
ban felkérte a polgármestert, hogy a 
következő beszállítóktól kérjen ajánlatot 
a legolcsóbb beszerzés érdekében, va-
lamint hogy a legkedvezőbb árajánlatot 
adó ajánlattevővel kösse meg az általuk 
elfogadott határozott idejű szerződést a 
2019. október 1-jétől 2021. szeptember 
30-i tartó időszakra: papír, irodaszer 
tekintetében Árkus 2000 Kft., Gödöllő, 
Gábor Áron utca 2–10.; Manopen Kft., 
Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3.; 
PiCi Shop Számítástechnika és Iroda-
ellátó, Isaszeg, Kossuth Lajos utca 33.; 
tisztítószerek tekintetében Jakus Festék 
Kft., Isaszeg, Kossuth Lajos utca 53.; 
Árkus 2000 Kft., Gödöllő, Gábor Áron 
utca 2–10.; Vajda Tamás, Isaszeg, Kos-
suth Lajos utca 22.

Az Isaszeg Város Önkormányzatának 
2018. évi közbeszerzési 
tevékenységéről szóló éves 
statisztikai összegzés elfogadása
2018. április 1-jétől új közbeszerzési 
elektronikus felületet hoztak létre EKR 
néven, amelyet kötelező alkalmazni 
minden, a törvény hatálya alá tarto-
zó közbeszerzési eljárást lebonyolító, 
illetve abban részt vevő szervezetnek. 

2019. április 1-jétől módosították a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvényt, amely hatályon kívül 
helyezte a 43. § (1) bekezdés g) pontját, 
amely az éves statisztikai összegzésnek 
a Közbeszerzési Hatóság közbeszerzési 
adatbázisában (KBA) való közzétételére 
vonatkozott, azonban a 44/2015 (XI. 2.) 
MVM rendelet továbbra is tartalmazza 
az éves statisztikai összegzéskészítési 
kötelezettséget. Észlelve az anomáliá-
kat, a Közbeszerzési Hatóság elnöki 
tájékoztatót adott ki 2019. május 17-én, 
amelyben előírták, hogy az éves statisz-
tikai összegző jelentést a KBA-rendszer 
felületén kell közzétenni, valamint 
elektronikus úton is meg kell küldeni a 
Közbeszerzési Hatóságnak. A tájékozta-
tónak eleget téve a hivatal elektronikus 
levél formájában is beküldte a statisz-
tikai összegzést. A képviselő-testület 
elfogadta a határozat 1. számú mellékle-
tét képező éves statisztikai összegzést az 
önkormányzat 2018. évi közbeszerzési 
tevékenységéről, és tudomásul vette, 
hogy a határidő betartása érdekében az 
éves statisztikai összegző jelentés be-
nyújtására 2019. május 28-án sor került. 

Az Isaszegi Városüzemeltető 
Szervezet 2018. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadása
Horváth István, az Isaszegi Városüze-
meltető Szervezet igazgatója elkészítette 
az érintett intézmény tevékenységéről 
és működéséről szóló 2018. évi beszá-
molóját, amelyet a testület elfogadott. 
(A beszámolót annak terjedelme miatt 
nem áll módunkban megjelentetni, a 
dokumentumot a képviselő-testületi 
ülésről készült jegyzőkönyv melléklete-
ként olvashatják Isaszeg város hivatalos 
honlapján.) 

Az Isaszeg zártkert 3687/4 hrsz.-ú 
ingatlan értékesítése
Az Isaszeg zártkert 3687/4 hrsz.-ú, 
„kivett zártkerti művelés alól 
kivett terület” megnevezésű, 
8402 négyzetméter alapterületű 

ingatlan 4334/8402 arányban az 
önkormányzat tulajdonában van. 
A tulajdonosok kérelemmel fordultak 
az önkormányzathoz, hogy az 
osztatlan közös tulajdonban lévő 
ingatlant szeretnék értékesíteni az 
önkormányzattal közösen.

Az ingatlanra a hivatal értékbecs-
lést készíttetett. Az értékesítés pontos 
feltételei az önkormányzat tulajdonáról 
és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 27/2004. (X. 21.), valamint az 
önkormányzat vagyonának értékesítése, 
hasznosítása során alkalmazandó ver-
senyeztetési szabályokról szóló 28/2004. 
(X. 21) önkormányzati rendeletek alap-
ján lettek meghatározva.

A testület úgy határozott, hogy 
értékesíteni kívánja az önkormányzat 
4334/8402 tulajdoni hányad és magán-
személyek 4068/8402 tulajdoni há-
nyad arányban közös tulajdonban lévő 
Isaszeg zártkert 3687/4 hrsz.-ú, „kivett 
zártkerti művelés alól kivett terü-
let” megnevezésű, 8402 négyzetméter 
alapterületű ingatlant az értékbecslés 
alapján megállapított 8 842 265 forint 
eladási áron. A képviselő-testület az 
önkormányzat vagyonának értékesítése, 
hasznosítása során alkalmazandó ver-
senyeztetési szabályokról szóló 28/2004. 
(X. 21.) önkormányzati rendeletében 
meghatározott módon kívánja értéke-
síteni az ingatlant, és felhatalmazta a 
polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírására.

Isaszegi Hétszínvirág Óvoda 
intézményvezetői állására kiírt 
pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánítása és az intézményvezetői 
beosztás ellátására szóló megbízás 
jóváhagyása
A képviselő-testület a februári ülésén 
döntött az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda 
(2117 Isaszeg, Madách Imre utca 11.) 
intézményvezetői álláspályázatának 
kiírásáról, mivel Skultétiné Pál 
Juditnak lejár a határozott időre 
szóló megbízatása. A pályáztatási 

eljárást jelentkező hiányában 
eredménytelennek kellett tekinteni. 
A megismételt intézményvezetői 
pályázatra egy pályázat érkezett, 
amelynek érvényességét a pénzügyi, 
jogi, ügyrendi, vagyonnyilatkozatot és 
összeférhetetlenséget kezelő bizottság a 
május 31-i rendkívüli bizottsági ülésén 
vizsgálta meg. A bizottság tagjai a 
benyújtott pályázati anyag áttekintését 
követően megállapították, hogy a 
pályázó nem rendelkezik szakirányú 
(óvónő) felsőfokú végzettséggel, nem 
rendelkezik pedagógus-szakvizsgával, 
valamint a magasabb vezetői kinevezés 
esetén legalább öt év feletti szakmai 
tapasztalattal, ezáltal pályázata 
érvénytelen.

Mivel Skultétiné Pál Judit intéz-
ményvezetőnek idén augusztus 15-én 
lejár a vezetői kinevezése, az idő rövid-
ségére tekintettel nincs lehetőség ismé-
telt pályáztatási eljárás lefolytatására. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény szerint ha az intézmény-
vezetői megbízásra irányuló pályázati 
eljárás azért nem vezetett eredményre, 
mert egyetlen pályázó sem rendelke-
zett pedagógus-szakvizsga keretében 
szerzett intézményvezetői szakképzett-
séggel, akkor legfeljebb egyszeri alka-
lommal két évre szóló intézményvezetői 
megbízás adható olyan személynek 
is, aki az intézményvezetői megbízás 
többi feltételének megfelel, és vállal-
ja azt. Ezen jogszabályhely lehetőségét 
figyelembe véve a testület felkérte az 
intézményvezető asszonyt, hogy sok-
éves áldozatos és sikeres óvodavezetői 
múltjára tekintettel vállalja el egy évre 
megbízással a vezetői státuszt. Skultéti-
né Pál Judit elfogadta a felkérést, és így 
augusztus 16-tól egy évre megbízással 
betöltheti az intézményvezetői posztot.

Az Üzleti infrastruktúra fejlesztése 
Isaszegen című pályázathoz 
tartozó vállalkozási szerződések 
határidejének módosítása
A VEKOP-1.2.2-15-2006-00006 
számú, Üzleti infrastruktúra fejlesztése 
Isaszegen című pályázathoz tartozó 
vállalkozási szerződések határidő-
módosítása vált szükségessé, 
mivel az időjárási körülmények 

nem tették lehetővé a vállalkozási 
szerződésekben foglalt határidők 
betartását. A kivitelezők (Daköv 
Dabas és Környéke Vízügyi Kft., 
Info-Szolg Kft.) az elektronikus építési 
naplóban rögzítették a munkavégzésre 
alkalmatlan napok számát, valamint 
az egyéb, a határidőt módosító 
kifogásokat.

A vállalkozási szerződés tervezeteit 
megküldték a közbeszerzési szakér-
tő részére. A projekt zökkenőmentes 
folytatásához szükséges, hogy mind a 
magasépítés (csarnok), mind a mély-
építés (tereprendezés, víz-csatorna, 
útépítés stb.) kivitelezőjével a vállal-
kozási szerződés határideje módosul-
jon. A képviselő-testület a módosított 
határidőket elfogadta, és felhatalmazta a 
polgármestert a szerződésmódosítások 
aláírására.

Az Isaszeg város belterületén 
emelt szintű útjavítás elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban 
ajánlattételi felhívás és az ajánlati 
dokumentáció jóváhagyása
A képviselő-testület a májusi ülésén 
meghatározta a település belterületén 
azon utcákat, amelyeken közbeszerzési 
eljárást követően emelt szintű 
útjavításokat javasol elvégezni. Testületi 
felhatalmazás alapján sor került a 
közbeszerző kiválasztására dr. Illés 
Levente személyében.

A megbízási szerződés aláírását kö-
vetően a közbeszerző összeállította az 
ajánlattételi felhívás dokumentumait, és 
megküldte ellenőrzésre. A dokumen-
tumokat Stark Jenő műszaki ellenőr 
ellenőrizte, a javításokat a közbeszerző 
végezte. A képviselő-testület elfogadta 
az Isaszeg város belterületén emelt szintű 
útjavítás elnevezésű közbeszerzési el-
járásra vonatkozó ajánlattételi felhívást 
és dokumentációt. A döntés alapján 
közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként 
a következő gazdasági szereplőket von-
ja be: Ép-Gép 2002 Kft. (2209 Péteri, 
Révai utca 47.); Soltút Kft. (6320 Solt, 
Kecskeméti út 34.); Scorpio-Trans Kft. 
(2117 Isaszeg, Diófa utca 2.); Info-Szolg 
Kft. (2117 Isaszeg, Akácfa utca 12/2.); 
Bácsai Elemér e. v. (2194 Tura, Dózsa 
György utca 8.).

A képviselő-testület felhatalmazta 
Hatvani Miklós polgármestert az aján-
lati felhívás kibocsátására, a közbe-
szerzési eljárás megindítására, továbbá 
hogy a megindításhoz szükséges eljárási 
cselekményeket és jognyilatkozatokat 
megtegye, a szükséges megállapodáso-
kat aláírja.

A Rákos-patak völgye Pest megyei 
szakasza térségfejlesztési koncepció 
és stratégiai programra vonatkozó 
konzorciumi megállapodás 
jóváhagyása
Több éve egyeztető tárgyalásokat 
folytat négy települési önkormányzat 
– Pécel, Isaszeg, Gödöllő, Szada – 
és a Pest Megyei Önkormányzat a 
Rákos-patak menti terület turisztikai 
szempontból való fejlesztésének 
érdekében. A projekt támogatására 
a Pest Megyei Önkormányzat egyedi 
támogatási kérelmet nyújtana be a 
pénzügyminiszterhez. A konzorciumi 
együttműködési megállapodás 420 
millió forintos projektet foglal össze, 
amelyet pályázati forrásból szándékozik 
megvalósítani.

A megállapodás tartalmazza, hogy a 
részt vevő önkormányzatok „a prog-
ramban rögzített célokkal egyetértenek, 
és közösen, egymással együttműködve 
törekszenek arra, hogy az abban foglalt 
célok és fejlesztési irányok mentén a 
Rákos-patak menti területek revitalizá-
ciója minél szélesebb körben megvaló-
suljon, és hosszabb távon a Rákos-völgy 
Pest megyei szakasza a Dunakanyarhoz 
fokozatosan felzárkózó minőségű, is-
mertségű, rekreációs és turisztikai desz-
tinációvá, ökoturisztikai folyosóvá vál-
jon”. A projekt költségvetése szerint az 
isaszegi projektelem bruttó 45 014 470 
forintot jelent.

A konzorciumi együttműködési 
megállapodás tartalmazza, hogy az 
egyes településeket terhelik az üzemel-
tetéssel és a fenntartással kapcsolatos 
költségek saját projektelemük vonatko-
zásában, továbbá amennyiben a pro-
jekt előkészítése vagy megvalósítása 
során nem elszámolható költségek me-
rülnek fel, vagy a projektelem költségei 
túllépik a meghatározott elszámolható 
költségkeretet, e költségek finanszíro-
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zását a konzorciumi tag saját forrásból 
biztosítja e megállapodásban megha-
tározott módon. A konzorciumi tag a 
meghatározott saját települési projekt-
elem költségkeretének tízszázalékos 
mértékű növekedéséig e szerződés 
alapján kötelezettséget vállal a költség-
vetési fedezet biztosítására. A költség-
keret tízszázalékos mértéknél nagyobb 
növekedése esetében a konzorciumi 
tag külön egyedi döntése szükséges a 
költségvetési fedezet biztosítása érde-
kében.

Isaszeg tekintetében számolni lehet 
kíméletes medertisztítással, tanösvény 
létrehozásával, áteresz átépítésével stb. 
Annak érdekében, hogy a Pest Megyei 
Önkormányzat be tudja nyújtani a tá-
mogatási kérelmet, szükséges az érintett 
önkormányzatok közötti megállapodás 
képviselő-testületi határozatokon ala-
puló polgármesteri aláírása.

A képviselő-testület egyetértett az-
zal, hogy a Pest Megyei Önkormányzat 
22/2019. (04. 26.) PMÖ határozata 
alapján – a Pest megye területfejlesztési 
koncepciója 2014–2030 és a Pest megye 
területfejlesztési programja 2014–2020 
megvalósításához nyújtandó célzott 
pénzügyi támogatás felhasználásának 
feltételrendszeréről szóló 1517/2016. 
(IX. 23.) Korm. határozat alapján bizto-

sított forrás terhére – egyedi támogatási 
kérelem benyújtására kerüljön sor a 
pénzügyminiszterhez annak érdekében, 
hogy a támogatás révén A Rákos-patak 
Pest megyei szakaszának revitalizációja 
című projekt megvalósuljon. Továbbá 
a képviselő-testület jóváhagyta konzor-
ciumi együttműködési megállapodást, 
és felkérte Hatvani Miklós polgármes-
tert a megállapodás aláírására és a szük-
séges intézkedések megtételére.

* * *

Isaszeg Város Önkormányzatának 
képviselői rendkívüli testületi ülésü-
kön egyetértettek abban, hogy Isaszeg 
város nevében a testvértelepülésünkkel, 
Csíkszentmártonnal való szolidaritásu-
kat nyilatkozatban fejezik ki az úzvölgyi 
katonai temetőt ért kegyeletsértő táma-
dások miatt.

SZERKESZTŐSÉG

Az Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete által aláírt szolidaritási nyilatkozat

Az EP-választások eredménye Isaszegen

1 2 3 4 5 6 7 8 Isaszeg

db % db % db % db % db % db % db % db % db %

Fidesz–KDNP 293 51,22 271 61,45 192 49,61 252 52,39 247 49,2 268 51,84 184 49,2 216 22,67 1923 52,51

DK 80 13,99 57 12,93 75 19,38 75 15,59 86 17,13 108 20,89 76 20,32 53 13,66 610 16,66

Momentum 73 12,76 38 8,62 34 8,79 41 8,52 41 8,17 44 8,51 28 7,49 34 8,76 333 9,09

MSZP–P 24 4,2 19 4,31 24 6,2 21 4,37 41 8,17 40 7,74 30 8,02 26 6,7 225 6,14

Jobbik 33 5,77 15 3,4 31 8,01 23 4,78 32 6,37 20 3,87 21 5,61 15 3,87 190 5,19

Mi Hazánk 24 4,2 20 4,54 9 2,33 23 4,78 34 6,77 12 2,32 6 1,6 20 5,15 148 4,04

MKKP 21 3,67 12 2,72 12 3,1 29 6,03 12 2,39 11 2,13 17 4,55 15 3,87 129 3,52

LMP 21 3,67 8 1,81 7 1,81 17 3,53 6 1,2 10 1,93 11 2,94 8 2,06 88 2,4

Munkáspárt 3 0,52 1 0,23 3 0,78 0 0 3 0,6 4 0,77 1 0,27 1 0,26 16 0,44

Összesen 572 441 387 481 502 517 374 388 3662

Részvétel 41,84 37,82 33,39 35,03 46,87 49,62 36,14 37,45 39,59

Beszámoló a polgárőrség elmúlt évi tevékenységéről

Egyesületünk a rendőrséggel, az önkor-
mányzattal és a lakossággal együttműködve 
Isaszeg város teljes közigazgatási területén 
végzi tevékenységét. Fő céljaink: a helyi köz-
rend, közbiztonság fenntartása és a bűnmeg-
előzés, amelyekkel a városban élők nyugal-
mát, biztonságérzetét vagyunk hivatottak 
szavatolni. 

Az alapfeladatok ellátásán túl közre-
működünk a lakossági és az önkormányzati 
vagyon, a közösségi életterek megóvásában. 
Felkérésre felügyeletet biztosítunk esküvők, 
temetések idejére. Szükség esetén útlezárá-
sokat, forgalomeltereléseket kivitelezünk. 
Továbbá vállalunk társadalmi munkákat, 
karitatív tevékenységeket, például fűnyírás, 
emlékparkok rendbetétele, faültetés. 

Polgárőreink a szolgálataikat 2018. októ-
berig egy Lada Niva típusú gépjárművel teljesítették, amely-
nek – a rossz műszaki állapota és az ebből eredő gazdaságta-
lan fenntarthatósága miatt – 2018 novemberében sor került az 
eladására. Azóta egyesületünk tagjai saját autóval teljesítenek 
szolgálatot.

A tavalyi évben a szolgálati órák száma 5330 volt. Az 
Isaszegi Rendőrőrs munkatársaival közösen töltött szolgála-
ti órák száma az első fél évben 195. Lovas polgárőreink 1054 
órában teljesítettek szolgálatot. 

Nagy előrelépés egyesületünk életében, hogy együttmű-
ködési szerződést kötöttünk a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel. Lovas 
polgárőreink rendszeresen járnak szolgálatba erdészekkel, 
ezzel jelentősen csökkentve a lehetőséget a falopásokra.

Harminchét alkalommal aktív résztvevőként voltunk jelen 
a kiemelt városi rendezvények – mint például a korhű isaszegi 
csata, a májfadöntés, a városi napok rendezvénysorozata, ezen 
belül az EDDA-koncert, a Limonádé Party, a Barangoló és a 
P. Mobil-koncert –, valamint egyházi, közösségi események, 
például a húsvéti körmenet és az isaszegi búcsú szervezésé-
ben, lebonyolításában és biztosításában. Az év vége felé a helyi 
futballmérkőzések és az adventi gyertyagyújtási ünnepségek 

biztonságát is megteremtettük munkánkkal. Ezenfelül tizenkét 
alkalommal felkérésre a környező településeken zajló rendez-
vények, többek között a héhalmi böllérfesztivál, az aszódi 
városi rendezvény, a gyömrői zenei fesztivál biztosításában 
segítettünk. 

Egyesületünk tagjai önkéntes tevékenységüket a jogszabá-
lyokhoz alkalmazkodva, azokat betartva, önzetlenül és becsü-
lettel végezték el, és erre törekszünk a jövőben is.

Aki szeretne ennek az összetartó, energikus csapatnak a 
tagjává válni, bátran jelentkezzen polgárőrnek! Minél többen 
vagyunk, annál biztonságosabb, rendezettebb és élhetőbb lesz 
városunk.

VOJT VINCE elnök
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Hollywoodból Isaszegre
Interjú Csepregi Évával

Exkluzív titkot árult el nekünk a Neoton Família frontembere, mégpedig azt, hogy melyik a kedvenc Neoton-slágere. Felké-
szülten várja a nagymamaságot, miközben Amerikába jár énekelni, és tombol a fesztiválszezon. Az augusztusban Isaszegen 
esedékes Neoton Família Sztárjai-koncert előtt beszélgettünk az énekesnővel.

– Mi a különbség egy Budapest Parkban tartott nagykoncert 
és egy isaszegi fellépés között?

– Nálunk valójában minden koncert nagykoncert. Visszük 
a programozott világításunkat, átgondolt háttérrel dolgozunk. 
A műsor szinte teljesen ugyanaz lesz Isaszegen, mint június-
ban a budapesti sikeres bulinkon volt. Várjuk az isaszegit is, 
ahogy minden fellépésünkre izgatottan készülünk. A Buda-
pest Parkban tartott koncert nagyobb szabású volt, bővített 
stábbal és egy meglepetésvendéggel dolgoztunk. Ez az év 

egyébként megint csak tele van fellépésekkel, de nekem ez 
jelenti a szórakozást, ez a szenvedélyem. Tombol a fesztivál-
szezon, a meleg természetesen nehezíti a dolgot, de mindany-
nyian imádjuk ezt az életet, örülünk, hogy sokan jönnek el a 
koncertjeinkre. Ugyanakkor az is tény, hogy be kell már oszta-
ni a levegőt, tudni kell hasznosan felhasználni ez energiát, erre 
egyre inkább figyelek. A zenekarban több szólista is van, egy-
szer az egyik, máskor a másik énekel. Duettekkel is színesítjük 
a programot, próbáljuk megosztani az erőinket. 

– Télen azt nyilatkozta, hogy készül a nagymamaságra, de 
egyelőre kevés ideje jutna egy unokára. Hogy értette ezt?

– Nagyon szeretnék már nagymama lenni. Ugyanakkor a 
gyengém, hogy mindenkinek szeretnék tetszeni, így az uno-
kámnak is. Amíg alig vagyok itthon a rengeteg fellépés miatt, 
addig az igazi nagymamaszerepet nem tudom elképzelni, 
de minden változik, és készülök is erre a csodás időszakra. 
Ugyanakkor már negyven éve vagyunk együtt a zenekarral, 
sikert sikerre halmoztunk itthon, a Távol-Keleten és például 
Spanyolországban is. 2005-ben újra nagyon beindultunk, ez az 
időszak azóta is tart, úgy tűnik, hogy jól építettük fel a mos-
tani produkciónkat. Amit lehetett, azt elértük, most már akár 
egy új életszakasz is kezdődhet. 

– Azért mostanában is marad ideje klasszikus anyukának 
maradni?

– Nem igazán, bár ma éppen az a kivételes helyzet állt elő, 
hogy vacsorát főztem Dávid fiamnak. Rizses hús és lecsó volt 

a menü. Ha fellépésre utazunk, a pakolásra és a beéneklésre 
koncentrálok, alig jut idő másra. Keveset vagyok itthon, ilyen-
kor hasonló, sztenderd ételeket készítek. Szeretnék többet 
főzni, de ez csak akkor az igazi, ha van rá ténylegesen időm. 

– Miért örvend mostanában ilyen nagy népszerűségnek a 
retró zene?

– Ennek szerintem több oka is van. Az egyik, hogy egyre 
több rádió játszik retrót, van olyan is, amelyik kizárólag azt. 
Így sok fiatalhoz eljutunk, akik eljönnek a koncertjeinkre is. 
A rajongóinkban mély nyomokat hagytak a dalok, ezeket 
megmutatták a gyermekeiknek is, sokan együtt nőttek fel a 
slágereinkkel. Egyfajta családi nosztalgia övezi tehát a zene-
kart, sokaknak van valamilyen szép, egyedi emléke rólunk, 
és ez nem feltétlenül egy jól sikerült koncert. Nekünk min-
dig komoly bázisunk volt: amióta az utóbbi években megint 
több fellépésünk van, azóta újra jól összekovácsolódott a 
keménymag. Van még egy komoly ok: a fiatalabb magyar 
előadók tapasztalataim szerint nem koncerteznek. Inkább a 
mi korosztályunkra és a külföldiekre jellemző a sok fellépés. 
Csak a saját zenekarom példáját mondhatom, de vannak ta-
pasztalataim a többi, régebbi együttesről is: szerintem a mi 
generációnk mindezek mellett jobban odafigyel arra, milyen a 
koncert felépítése. Véleményem szerint erre a fiatalabbak nem 
koncentrálnak eléggé. Pedig ha a műsor jó és szórakoztató, 
akkor annak a híre elterjed. Nekünk az a legjobb reklám, ha a 
szervezők azt mondják: „Hívjátok a Neotont, mert akkor biz-
tosan sokan jönnek majd el.”

– Önnek is van kedvenc Neoton-slágere?
– Az ember nem tud elvonatkoztatni egy-egy dal sikerétől, 

amikor ilyesmin gondolkodik. Mostanában a 220 felett és a 
Nyár van virágkorát éli, de nincs koncert a Santa Maria nélkül 
sem. A koncerteken minden nagy slágerünket eljátsszuk, ezek 
időtálló művek, amibe az ember mindig bele tud helyezkedni, 
és örömmel énekli. Kicsit mindig változik a műsor, a többie-
ket sikerült meggyőznőm arról, hogy egy kis izgalmat mindig 
csempésszünk a koncertbe. Így azán olyan dalokat is játszunk, 
amiket lehet, hogy már kezdenek elfelejteni, kevésbé forognak 
a mindennapokban. Van egy új dalunk, amit a fiam és a párja 
szerzett nekem, én pedig a szöveget írtam rá. A címe a Titok, 
ezt eljátszottuk a nagykoncerten a Budapest Parkban, de az 
isaszegiek is hallhatják majd. Ezeken kívül van két régi, valódi 
kedvencem, de ritkán játsszuk őket. Az egyik az Egyszer meg-
értelek, mert ez volt édesanyám legkedvesebb dala, mindig ő 
jut eszembe róla. A másik pedig a Nincs semmi baj. Természe-
tesen a többi dal is azért kerül bele a műsorba, mert szeretjük 
énekelni. 

– Tavasszal több fellépése volt az Egyesült Államokban is. 
Milyen élményeket szerzett kint?

– Magyaroknak énekeltem különböző klubokban, öt vá-
rosban, többek között Los Angelesben, Hollywoodban. Általá-
ban kétszáz körül jönnek össze, de itt valamivel többen voltak. 
Az volt az igazán nagy meglepetés, hogy ebben a városban 
budapesti rajongók is megjelentek, így ismerős arcok éne-
keltek velem a színpad előtt, mintha itthon léptem volna fel. 
Egyszemélyes műsorok ezek, ilyenkor én adom elő a Neoton 

slágereit. Körülbelül egyórás egy ilyen program, utána magyar 
diszkóval folytatódik az este, sokáig maradok, beszélgetek 
az emberekkel, és természetesen rengeteg fénykép is készül. 
Elképesztően érdekes élettörténeteket hallok ilyenkor. Ez volt 
a harmadik alkalom, hogy kint jártam ebben a szervezés-
ben, 2013-ban kilenc előadásom volt. Az idei is fantasztikus 
élmény volt, a fiammal és a menedzserrel repültem ki, és sze-
rencsére volt időnk városnézésre, kikapcsolódásra is. 

– Ön Szentendrén él, amely Isaszeghez hasonlóan agglo-
merációs település. Milyen tapasztalatai vannak ezzel kapcso-
latban?

– Isaszeget jól ismerem, szeretem, lakik egy baráti házas-
pár a városban, többször jártam már náluk, tetszett a város. 
Szerintem ez a lehető legjobb életkörülmény: imádok a fővá-
roshoz közeli, kisebb településen lakni. Az ember itt abszolút 
nyugalmat talál, és mégis pillanatok alatt el lehet intézni az 
ügyes-bajos dolgokat. Szeretek olyan helyen élni, ami egyben 
gyakorlatilag a nyaralóm is. 

H. A. 

Névjegy
Csepregi Éva magyar énekesnő, a Neoton Família tagja. Budapesten született 
1953. október 22-én. A Kócbabák nevű trióban tűnt fel először az 1972-es 
Ki mit tud?-on, Pál Éva és Fábián Éva társaságában énekelt. Fellépett a 
Stereo együttesben is. A Neotonnal 1973 végén társultak, 1977-ben Neoton 
Família néven hivatalosan is egyesültek. 1979-ben Cannes-ban, a MIDEM 
(Marché International du Disque et de l’Edition Musicale) nemzetközi zenei 
fesztiválon léptek fel, ekkortól külföldön Newton Family néven váltak 
ismertté. 1985-től dolgozott együtt a skót származású dalszerzővel, Bob 
Heatlie-vel. 1992-ben született fiuk, Dávid. A Neoton Família 1990-es 
kettészakadása után Végvári Ádámmal és Baracs Jánossal Éva-Neoton néven 
folytatták a zenélést. 1996 óta a Ruttkai Éva Színház tagja. Napjainkban a 
Neoton Família Sztárjai formáció énekese.
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Meglepő, mégis igaz!

Tudta, hogy az Eiffel-tornyot eredetileg Barcelonába tervezték, vagy hogy Napóleon valójában nem is volt alacsony? Világunk 
nagy és érdekes hely, ahol a természet szeszélyének, az emberi kreativitásnak, vakmerőségnek vagy éppen butaságnak „kö-
szönhetően” hihetetlen történetek játszódtak és játszódnak le. Meglepő, mégis igaz! rovatunkban olyan érdekes történeteket 
mutatunk be olvasóinknak, amelyek kimaradtak az iskolai tankönyvekből.

Van magasabb hegy a Mount Everestnél? 
Ha van adat az iskolai földrajzoktatás során, amely biztosan 
megragad a diákok elméjében, akkor az a Föld legnagyobb 
hegyének neve és magassága. Természetesen mindenki tudja, 
hogy a 8848 méter magas Mount Everestről (Csomolungma, 
Sagarmatha) van szó. Nos, az állítás, miszerint ez Földünk leg-
magasabb hegye, csak abban az esetben igaz, ha a tengerszint 
feletti magasságot vizsgáljuk. 

A „legmagasabb hegy” vizsgálatánál azonban több mérési 
szempont is szóba jöhet. Ha matematikai módszerrel próbál-
kozunk, akkor az is tökéletes megközelítés, ha a Föld közép-
pontjától kezdjük el a mérést. Amennyiben ezt választjuk, 
teljesen más eredményt kapunk, hiszen több, az Andokban 
található hegycsúcs is leelőzi a Mount Everestet. Ennek egyéb-
ként az az egyszerű oka, hogy a Föld nem teljesen gömb alakú, 
hanem geoid, azaz a sarki részeken enyhén belapult, míg az 
Egyenlítő mentén kidomborodó. Ezen tények ismeretében a 

Föld legmagasabb hegye az Ecuadorban található Chimbo-
razo. Igaz, hogy a tengerszint feletti magassága „csak” 6267 
méter, azonban a csúcsa 2100 méterrel távolabb helyezkedik el 
a Föld középpontjától, mint az Everesté. 

További érdekesség, hogy az „ez mindennek a csimborasz-
szója” kifejezés a hegy nevéből származik, ugyanis a 19. század 
elejéig tengerszint feletti magasság tekintetében is ezt gondol-
ták a legmagasabb hegynek. 

Csak hogy tovább bonyolítsuk a történetet, a tengerszint 
feletti magasság és a Föld középpontjától számított kiterjedés 
mellett létezik egy harmadik mérési formula is. Ez nemes 
egyszerűséggel a hegy lábától a csúcsig tartó mérés. Ha ezt 
alkalmazzuk, akkor 10 203 méteres magasságával a Hawaii-
szigeteken található Mauna Kea a rekorder. Az általánosan 
elfogadott tengerszint szerinti mérés alapján azonban csak 
4207 méter magas, hiszen a hegy többi része a Csendes-óce-
án alatt helyezkedik el. A jelenleg inaktív vulkán egyébként 

A Kinder-tojás több mint negyven éve  
csak álom az amerikai gyerekeknek

Fotó: Alexas_Fotos / Pixabay

sokak szerint a legjobb helyszín a csillagok vizsgálására, így 
több óriási csillagászati teleszkópot telepítettek rá az utóbbi 
években.

Amerikában nem lehet Kinder-tojást vásárolni? 
De lehet, viszont csak 2017 óta, Kinder Joy néven. A kialakítá-
sa is más, mint amit itthon megszokhattunk, mivel két külön 
csomagolt félből áll. Az egyik felében található a játék, a másik 
részben pedig a csokoládé. 

A hazánkban is rendkívül népszerű termék sokáig ille-
gálisnak számított az USA-ban: ha a határon valaki lebukott 
vele, akár 2500 dolláros bírságra is számíthatott. Ebből rögtön 
kikövetkeztethetjük, hogy a Ferrero 1974-ben piacra dobott 
terméke sérti a sokszor európai szemmel nézve enyhén fogal-
mazva is furcsa amerikai törvényeket. 

A történet még jóval a Kinder-tojás megszületése előtt 
kezdődött, 1938-ban. Ekkor lett hatályos az FFDCA (Federal 
Food, Drug and Cosmetic Act), azaz az élelmiszerek, gyógy-
szerek és kozmetikai szerek forgalmazását egészségügyi és biz-
tonsági szempontokból szabályozó szövetségi törvény. Ebben 
szerepel egy olyan határozat, hogy tilos olyan terméket előál-
lítani és forgalmazni az Egyesült Államok területén, amelyben 
az ehető részen belül bármilyen nem ehető tárgy található. 
A kivétel erősíti a szabályt alapon ha a nem ehető tárgy ren-
delkezik bizonyos funkcióval, akkor mégis forgalmazható, így 
ennek a kitételnek hála, nem váltak illegális termékké például 
a pálcikás jégkrémek. 

De vissza a Ferrero nagy sikerű termékéhez. Természete-
sen a tiltás ellenére az Egyesült Államokba is eljutott a csokito-
jás, és sokan lobbiztak azért, hogy ott is legálisan beszerezhető 
legyen. Az élelmiszer-biztonsági hatóságok azonban tovább-
ra is hajthatatlanok maradtak, mivel megítélésük szerint a 
termék nagy kockázatot jelent, hiszen a műanyag játékokat 
könnyen lenyelhetik a gyerekek, és ennek következtében meg 
is fulladhatnak. 

A szigorú törvényeket rövid ideig sikerült kijátszania a 
Kreiner Imports LLC nevű, lengyel–amerikai alapítású chi-
cagói cégnek. Az általuk importált termék hamar népszerű 
lett, amire gyorsan fel is figyeltek a hatóságok, így azonnal 
be is tiltották azt. Több mint ötezer darab Kinder-tojást von-
tak ki a boltokból, a céget pedig alaposan megbüntették. Az 
esetet egyébként a Ferrero sem hagyta szó nélkül, hiszen hi-
vatalos levéllel próbálták meggyőzni a hatóságokat a termék 
forgalmazását illetően, rámutatva, hogy az semmi problémát 
nem okozott a fogyasztók körében. A tiltás azonban tovább-
ra is érvényben maradt. 

Persze voltak próbálkozások, a lelkes rajongók 2012-ben 
még a Fehér Házhoz is eljuttattak egy petíciót, azonban mivel 
nem gyűjtöttek elég aláírást, a kérvény nem került az elnök 
elé. Apró sebtapaszként 2017 óta ott van az amerikai gyere-
keknek a Kinder Joy, viszont a Kinder-tojást csempészők és 
a vámosok háborúja továbbra is véget nem érő küzdelemnek 
ígérkezik.

H. T.

A Mount Everest csak tengerszint szerint  
mérve a Föld legmagasabb hegye
Fotó: Simon Steinberger / Pixabay
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Kilenc jó tanács utazni vágyóknak

A turizmus teljesítménye 2010 óta évről évre rekordokat dönt Magyarországon, a 2018-as pedig minden idők legjobb turiszti-
kai éve volt. Legyen akár belföldi, akár külföldi út, egyénileg vagy utazási iroda által szervezett, mindenki szeretné élvezni azt, 
élményekkel gazdagodva, biztonságban hazatérni. Ehhez kívánunk néhány jó tanáccsal szolgálni a Fogyasztóvédelmi Egyesü-
letek Országos Szövetségének segítségével.

 
1. Válasszunk megfelelő úti célt. Az úti 
cél kiválasztásánál egy hely turisztikai 
látnivalói, eseményei, megközelíthető-
sége fontos szerepet játszik, de figye-
lemmel kell lennünk saját és a velünk 
utazók adottságaira is. Egy fiatalok által 
kedvelt, bulis nyaralóhely nem biztos, 
hogy a csendet, nyugalmat kedvelők-
nek szerencsés választás. A kisgyer-
mekkel tengerpartra utazóknak szintén 
érdemes tájékozódniuk a strandolási 
lehetőségekről, hiszen hiába fekszik 
a szálláshely tengerparton, közel sem 
biztos, hogy alkalmas a fürdésre. Soha 
ne döntsünk kizárólag néhány kép vagy 
a mások által elmondott információk 
alapján.
 
2. Az úti célt a megfelelő időszak-
ban keressük fel. Egy hely felkeresése 
előtt érdemes tájékozódni a várha-
tó időjárásról. Ugyancsak célszerű 
figyelni arra, hogy a célországban 
mikor vannak munkaszüneti napok, 

nemzeti vagy helyi ünnepek, amelyek 
esetleg befolyásolhatják a nevezetessé-
gek felkeresését. A különösen kedvelt 
turistacélpontok esetén a nyitvatartási 
idő mellett érdemes tájékozódni a be-
lépés feltételeiről, és lehetőség szerint 
időpontot foglalni. 

3. Egyénileg vagy utazási szolgálta-
tóval? Az egyéni utazás legnagyobb 
előnye a rugalmasság: akkor és oda me-
gyünk, amikor az számunkra megfele-
lő. Olyan helyekre is eljuthatunk, ahova 
az irodák nem szerveznek utazást. 
Szempont lehet, hogy a saját igényeink-
nek és pénztárcánknak megfelelően 
tudjuk a szolgáltatásokat összeválo-
gatni, például olcsóbb szálláshelyet 
választani, bizonyos programokat vagy 
akár az étkezések némelyikét kihagy-
ni. De nem szabad elfeledkezni arról 
sem, hogy egyéni utazásnál mindenről 
magunknak kell gondoskodni, önál-
lóan foglalni a repülőjegyet, transzfert, 

szállást, étkezést. Probléma esetén 
csak magunkra számíthatunk. Akik 
irodák szervezésében utaznak, azok 
az egyik legfontosabbnak a kényelmet 
tartják, hiszen nem kell semmit külön 
szervezni, az iroda mindent megold 
helyettünk. Sok úti cél van, különösen 
Tunézia, Egyiptom és Törökország, 
ahová csak irodával érdemes utazni, 
mert szinte biztos, hogy ugyanazért 
a szolgáltatásért lényegesen többet fi-
zetünk saját szervezéssel. A csoportos 
utazás hátránya, hogy alkalmazkodni 
kell a csoport többi utasához.

4. Alaposan tájékozódjunk a szállás-
hely tulajdonságairól. Egyéni foglalás 
esetén sokan az ár alapján választanak, 
azonban fontos, hogy milyen szolgálta-
tásokat kapunk a megadott összegért, 
például hogy a szoba ára magában 
foglalja-e a reggelit, és az mennyire 
bőséges, vagy van-e a szobához külön 
fürdő, zuhanyozó. A központon kívül 

lévő szállások olcsóbbak, azonban a ne-
vezetességekhez, a belvároshoz vagy a 
tengerparthoz való bejutás idővesztesé-
get, illetve pluszköltséget jelenthet.

 5. A csillagok száma országonként 
mást jelenthet. Egy három- vagy négy-
csillagos szálloda nem biztos, hogy 
ugyanazt a szolgáltatási minőséget biz-
tosítja a különböző országokban. Egyes 
helyeken a szállodák minősítése kötele-
ző, azt az állam turisztikai szervezetei, 
szakmai szövetségek végzik. Vannak 
országok, ahol a szállodák minősítése 
önkéntes alapon történik, máshol nem 
létezik szállodai minősítési rendszer, de 
Olaszországban és Spanyolországban 
a követelmények régiónként is eltérők 
lehetnek.

6. A repülés előtt tájékozódjunk a 
feltételekről. A repülős utak esetében 
is igaz, hogy a számtalan lehetőség és a 
légitársaságok árképzése miatt össze-
hasonlíthatatlanok az utazás költségei. 
A különböző online foglalási rendsze-
rekben még ugyanannak a társaságnak 
ugyanarra a járatára is eltérő árakat 
találhatunk. Ennek az az oka, hogy 
egyes költségek csak a foglalás megkez-

dése után jelennek meg. Ilyen lehet a 
kézipoggyász vagy a feladott poggyász 
díja, a jegykiállítási díj, valamint a fi-
zetési mód utáni különböző összegek 
felszámítása. Amennyiben utazásunk 
bizonytalan, tájékozódjunk a lemon-
dási vagy módosítási lehetőségekről. 
A flexijegyek drágábbak, de az időpon-
tot illetően módosíthatók. A fedélzetre 
magunkkal vihető poggyászok mére-
téről is tájékozódjunk. Amennyiben 
a foglalás megtörtént, ügyeljünk arra, 
hogy a becsekkolás mikor és milyen 
módon történik. A járat indulása előtt 
kellő időben célszerű megjelenni a 
repülőtéren.
 
7. Nincs garancia a fakultatív szol-
gáltatásokra. Sokszor nem könnyű a 
fakultatív lehetőségek tárházából előre 
kiválasztani a leginkább megfelelőt, 
azonban amennyiben nem rendeltük 
meg, vagy az utazásszervező az utazási 
szerződésben nem vállalta a megrendel-
ni kívánt program megszervezését, az 
azon való részvétel lehetőségére nincs 
biztosíték. Mivel a programok létszám-
függők, így a programonként változó 
minimumlétszám alatt nem indítják 
azokat, vagy éppen betelnek.

 8. Jelezzük azonnal a kifogásokat. 
Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó 
kormányrendelet kifejezetten előírja, 
hogy az utazó köteles haladéktalanul 
tájékoztatni az utazásszervezőt az általa 
észlelt szerződésszegésről, és az utazó 
felelős a közlés késedelméből eredő ká-
rért. Az utaskísérő a bejelentést köteles 
jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik 
példányát az utazónak átadni, valamint 
köteles az utazásszervezőt tájékoztatni. 
Többen követik azt a gyakorlatot, hogy 
az utazás során be nem jelentett hibákról 
fényképeket készítenek (kopott felszere-
lési tárgyak, elhanyagolt tengerpart, nem 
tiszta fürdőszoba, szegényes ételválasz-
ték), majd a fényképek alapján igénylik 
utólag a kártérítést. Ez nem megfelelő el-
járás. A jegyzőkönyv felvételét, az abban 
foglaltakat megerősíthetik a fényképek, 
de nem helyettesítik a hiba helyszínen 
történő kijavításának igénylését, annak 
jegyzőkönyvbe foglalását.
 
9. Ne induljon útnak biztosítási fedezet 
nélkül! Az európai egészségbiztosítási 
kártya egyes országokban megfelelő 
megoldást adhat a külföldön történt 
megbetegedéssel, balesettel kapcsola-
tos orvosi költségek megtérítésére, de 
mindig csak az adott országban érvényes 
szabályok szerint téríti meg a felmerült 
költségeket, és csak meghatározott egész-
ségügyi intézményekben használható 
fel. Ezzel szemben a komoly hátterű 
biztosítók alkalmazottai a világ bár-
melyik részére képesek megszervezni 
a megfelelő színvonalú egészségügyi 
ellátást, betegszállítást, jogvédelmet és 
minden olyan szolgáltatást, amelyet a 
kötvényekben feltüntettek. Az utasbizto-
sítás kiválasztásánál érdemes körültekin-
tően tájékozódni, az általános és egyedi 
szerződési feltételeket áttanulmányozni, 
mivel az egyes biztosítók termékei nem-
csak díjaikban, de a vállalt kockázatok 
körében és a fedezetek mértékében is 
eltérhetnek. A speciális tevékenységek 
(síelés, búvárkodás, ejtőernyőzés) biz-
tosítását nem minden biztosító vállalja, 
egyes módozatok ezekre nem terjednek 
ki. Az utazás előre nem látható, például 
betegség miatti meghiúsulására célszerű 
útlemondási biztosítást választani.

SZERKESZTŐSÉG

Repülős utazásnál minden részletnek utána kell nézni
Fotó: Gerhard Gellinger / Pixabay
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A nyári táborozás veszélyei

Vége a tanévnek, felszabadultak a gyerekek, beindult a szünidő, ám sok szülő nem tudja megoldani a teljes időszakra a fel-
ügyeletet, így nyári táborok után néznek. Kínálat van bőven, szórólapokon, programajánlókban, közösségi felületeken, száj-
hagyomány útján is elérhetők a lehetőségek, bár legtöbbször igen kevés információ áll rendelkezésre. Ebben az útvesztőben 
érdemes előre tájékozódni.

Még nincs egységes szabályozás arra, 
ki lehet táboroztató, nincs személyi, 
vagyoni feltételhez kötve a tábor szer-
vezése. Jelenleg bárki bárhol szervezhet 
tábort, egyetlen feltétel, hogy maga a 
táborhely megfeleljen a követelmények-
nek. Olyan panaszok is léteznek, hogy 
például a táborhely nem volt sehova 
bejelentve, egészségügyi szakemberek 
nem is tudtak róla, senki nem vizsgálta 
a higiéniai körülményeket – ezekre ér-
demes rákérdezni a foglalás előtt.

Az iskolák által szervezett táborok-
nál előny, hogy pedagógusok vigyáznak 
a kicsikre, akik legtöbbször néhány is-
merős gyerekkel együtt lehetnek. Iskolai 
kereteken kívül szinte végtelen a lehe-
tőségek tárháza, sporttáborok, játszó-
házban napközis táborok, informatikai, 
nyelvi, művészeti táborok is megcéloz-
hatók. A megnevezések egyre hangzato-
sabbak, azonban nem mindegy, milyen 
szolgáltatást kapunk az egyre dráguló 
ígéretekért. Természetesen rengeteg jó 
tábor üzemel, ahol a gyermek megkapja 
azokat a szolgáltatásokat, amelyekről 
előzetesen szó volt, de rossz példákkal is 
találkozni.

Fontos az írásbeli szerződés, amely-
ben pontosan meg kell fogalmazni, 
milyen szolgáltatásokat, milyen prog-
ramokat, milyen étkezést nyújt a tábor, 
ki vigyáz a gyerekekre, mennyibe kerül 
mindez, és mikor kell kifizetni az ösz-
szeget. Sok esetben még egy átvételi 
elismervényt, nyugtát sem kapnak a 
szülők a több tízezer forint átadásakor, 
nemhogy írásbeli szerződést.

Sajnos előfordul, hogy nem a beígért 
szolgáltatásokat nyújtja az adott tábor, 
vagy csak hangzatos nevekkel történt a 
hirdetés, valós szolgáltatás nincs mö-
götte. Elmaradt programok, kevesebb 
étkezés, művészeti táborban alapanyag-
hiány, nyelvi táborban minimális nyelvi 
képzés, a helyszínen fizetendő további 
összegek – ezek mind előfordulhatnak 
problémaként.

Ezek csak utólag derülnek ki, 
azonban ha valóban nem megfelelő 
szolgáltatást nyújtott a tábor, ak-
kor árleszállítást lehet követelni a 
táboroztatótól, végső esetben pedig 
békéltető testülethez lehet fordulni. 
Ennek feltétele, hogy tudjuk bizonyí-
tani, milyen szolgáltatást ígért a tábor, 

mennyi vételárat fizettünk ki, tehát 
mindenképpen érdemes szerződést 
kötni, amelyben rögzítik az alapvető 
feltételeket, vagy legalább a szórólapot 
eltenni, a hirdetést tartalmazó webol-
dalt lementeni.

A legújabb „ügyeskedés” a nyári 
táborra adott hitel, amit nem ajánlunk. 
Ezek személyi hitelek, az átlagosnál 
magasabb költségekkel járnak, így az 
amúgy is nehezebb helyzetben élő-
ket súlyos következmények várhatják, 
ha nem tudják időben visszafizetni az 
összeget. Pedig a szeptemberi iskola-
kezdés is sok nehézséggel járhat, így 
megfontoltan kell dönteni egy esetleges 
hitelről.

Legyünk tehát körültekintők, kös-
sünk írásban szerződést, próbáljunk 
meg minél több információt beszerezni 
a táborról, a táboroztatóról. A gyer-
mek szempontjából pedig jó ötlet lehet 
osztálytársakkal közösen táborozni, 
hiszen akkor legalább azzal nem kell 
megküzdenie, hogy idegen helyen van, 
ahol sem a felnőtteket, sem a társakat 
nem ismeri.

SZERKESZTŐSÉG

Egy jó táborban mindenki felszabadult lehet
Fotó: Rudy Anderson / Pixabay

Hobbs és Shaw akcióban

Kevés olyan filmes franchise volt a történelemben, amelyik akkora utat járt be, mint a Halálos iramban szériája. Az első há-
rom rész sok fiatalnak volt etalon, ha menő filmekre kellett gondolniuk.

A maga egyszerű módján valóban szórakoztató volt nézni a 
lengén öltözött csajokat és a szuper verdákat, azonban nagyon 
úgy tűnt, hogy a harmadik résszel (Tokiói hajsza) végleg ki-
fullad a sorozat. 

Aztán megtörtént az, ami nagyon ritkán fordul elő, konk-
rétan a negyedik etappal hatalmas töltést kapott az egész 
széria, és olyan bevételi adatokat produkált a kasszáknál, ami 
új megvilágításba helyezte Vin Diesel kalandjait. Mára a Ha-
lálos iramban filmek milliárdos bevételeket produkálnak, és 
olyan alkotásokkal veszik fel a versenyt, mint a Star Wars vagy 
a Marvel-filmek. Így nem is csoda, hogy az Universal stúdió 
nagyon vigyáz az aranytojást tojó tyúkra, mivel nemsokára a 
mozikba kerül a széria egy mellékvágánya, a Halálos iramban: 
Hobbs & Shaw. 

Az alkotás érdekessége, hogy ezúttal Vin Diesel kimarad 
buliból, a főszereplők azok a karakterek lettek, akik az eddigi 
filmekben csak mellékszereplők voltak, konkrétan Dwayne 
Johnson és Jason Statham. A duó tagjai már az előző feje-
zetben is jól kiegészítették egymást, a legszórakoztatóbb és 
legpoénosabb jelenetek mind hozzájuk köthetők, így nem 
meglepő, hogy önálló filmet kaptak. 

A törvényen kívüli Shaw és a kommandós Hobbs kény-
telen ismét együtt dolgozni, mivel egy minden eddiginél 
nagyobb fenyegetést kell megakadályozniuk, hiszen egy ki-
bernetikusan felturbózott terrorista próbálja elpusztítani az 
emberiséget, akit az egyik jelenleg legkeresettebb színész, Idris 
Elba alakít.

Ahogy olvashatjuk, a recept nem sokat változott, fino-
man szólva sem a történet miatt lesz emlékezetes a Halálos 
iramban: Hobbs & Shaw. Ami viszont már az első előzetesek-
ből is kitűnik, hogy az akció oktánszáma talán a szokásosnál 
is magasabb lesz, láthatóan nem vették magukat komolyan a 

széria alkotói. A lehetetlenebbnél lehetetlenebb akciójelenetek 
már amúgy is a sorozat védjegyévé váltak, de ebben a filmben 
már elérték azt a határt, amit talán már egy képregényfilm is 
megirigyelne.

A rendező David Leitch személye is garancia a látványos 
szekvenciákra, mivel az ő nevéhez fűződnek az olyan őrült 
filmek, mint a Deadpool 2, az Atomszőke vagy a John Wick 
első része. Az alkotók azonban nemcsak a látványra és az ef-
fektekre bízták sikerüket, hanem a két főszereplő karakterére 
is. Elmondásuk szerint olyan filmek legendás duói lebegtek 
a szemük előtt, mint például a Halálos fegyverben megismert 
Mel Gibson és Danny Glover kettőse, tehát az egymást zrikáló 
poénokból és a férfias egysoros beszólásokból sem lesz hiány.

Összességében talán nem nagy merészség kijelenteni, hogy 
egy forró nyári napon tökéletes kikapcsolódást fog nyújtani a 
film – persze ha tehetjük, keressünk egy kellemesen lehűtött 
mozitermet. 

SZERKESZTŐSÉG

Napjaink talán két legkeresettebb akciósztárjával nem lehet nagyot hibázni
Fotó: Facebook / HobbsAndShaw
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Programajánló
Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely programjai

JÚLIUS 1–2., HÉTFŐ–KEDD 
Gyermekagykontroll-tanfolyam indul a 

művelődési otthonban. Stresszkeze-
lő és elmefejlesztő tanfolyam 9–14 
éves gyerekeknek. Hatékony tanulási 
módszer, a koncentráció és a figye-
lem fejlesztése játékos tanfolyamon. 
Jelentkezés: Gyerekagykontroll.com.

JÚLIUS 6., SZOMBAT 
19.00: Táncház. Belépő felnőtteknek 

1000 Ft, gyerekeknek 500 Ft.
JÚLIUS 8–26., HÉTFŐ–PÉNTEK 
A Dózsa György Művelődési Otthon 

zárva tart. A szombati vásár meg 
lesz tartva.

JÚLIUS 15–19., HÉTFŐ–PÉNTEK 
A Gaudium Carminis női kamarakórus 

kórustáboron vesz részt.
JÚLIUS 29. – AUGUSZTUS 2., HÉT-
FŐ–PÉNTEK 
A Csata táncegyüttes Ficánka–Huncut-

ka csoportja tábora a művelődési 
otthonban

AUGUSZTUS 3., SZOMBAT
19.00: Múzeumkert – CsM Projekt-

koncert – Nyáresti koncert II.
AUGUSZTUS 5–9., HÉTFŐ–PÉNTEK 
A Csata táncegyüttes Kamasz csoportjá-

nak tábora a művelődési otthonban
AUGUSZTUS 10–11., SZOMBAT–VA-
SÁRNAP
Sportpálya: Isaszegi városi napok

CSOPORTJAINK SIKEREI
A Dózsa György Művelődési Otthon, 
valamint az Isaszeg Népi Hagyományai 
Alapítvány 2018-ban nyertes pályázato-
kat nyújtott be az Emberi Erőforrások 
Minisztériumához (Csoóri Sándor 
Alap) az Isaszegi Asszonykórus és a 
Csata táncegyüttes szakmai tevékenysé-
gének megvalósításához. A támogatás 
célja a népi kultúra területén, közösség-
teremtő műfajokban működő néptán-
cos, népzenei és népdalköri szervezetek, 
közösségek támogatása.

A pályázatok keretében az Isaszegi 
Asszonykórus május 18-án az abasári 
bor- és katonadal-fesztiválon, június 
1-jén Egerben a Ködellik a Mátra 2019 
regionális népzenei találkozó és orszá-
gos citerazenekari fesztiválon lépett fel, 

ahol arany minősítést szerzett, június 
18-tól 22-ig pedig Balatonszárszón 
szakmai táborban vett részt. A Csata 
táncegyüttes Kamasz csoportja június 
8-tól 10-ig Balatonbogláron a XXIII. 
Méta-fesztiválon, az ifjúsági csoportja 
pedig június végén Gyergyóditróban 
nemzetközi néptánctáborban vett részt.

Kövessen minket Facebookon és a honla-
punkon! Programokról, tanfolyamokról, 
csoportokról érdeklődni a művelődé-
si otthon irodájában a 28/582-055-ös 
vagy a 28/582-056-os telefonszámon, 
az idgymo@gmail.com címen, valamint 
az Isaszegmuvotthon.hu weboldalon és 
Face book-oldalunkon is lehet. A prog-
ramok változtatásának jogát fenntartjuk!

VERSECZKYNÉ SZIKI ÉVA
igazgató

Fontos információk, elérhetőségek

Isaszeg Város Polgármesteri Hivatala Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat telefonszáma: 
28/583-100. E-mail: hivatal@isaszeg.hu. A hivatal ügyfélszolgálati rendje: hétfőn 8–12 
és 13–18, keddtől csütörtökig 8–12 és 13–16, pénteken 8–12 óra között. Ügyfélfoga-
dási rend: hétfőn 13–16, szerdán 8–12 és 13–16, pénteken 8–12 óra között

Isaszegi Rendőrőrs telefonszáma: 70/387-2693. Amennyiben nem elérhető, hívja a 
112-t!

Közterület-felügyelet 70/315-2314, 70/198-6929 (munkaidőben hívható)
Isaszegi polgárőrség 70/328-4970
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet Madách I. u. 14., telefon: 28/582-712 (munkaidő-

ben); e-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu
Isaszegi Humánszolgáltató Központ hétköznap este 18 és reggel 8 óra között, valamint 

péntek délután 16 óra és hétfő reggel 8 óra között hívható ügyeleti telefonszáma: 
70/451-5087

Mezőőrök 70/459-3301, 70/459-3302 (munkaidőben hívható)
Vadkár bejelentése: Pilisi Parkerdő Zrt., Kolosi Géza, 20/984-6240; Jászberényi Márk, 

20/444-1229
Gyepmester, állati tetemek elszállítása: Hercig József, 20/964-3025
Isaszegi Önkéntes Tűzoltóegyesület  

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. Ügyfélfogadás: hétfőn és szer-
dán 8–15, pénteken 8–11.30 között

Járási ügysegéd: Templom u. 11., fogadóóra hétfőn 14–16 óra között
Temetkezés Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 30/964-7032
Temetőgondnok Ecseri Pál, 30/305-8962, ecseriko@freemail.hu
Falugazdász Maczó Tamás, minden hónap harmadik-negyedik szerdáján 8-tól 12 óráig 

tart ügyfélfogadást a Templom u. 11.-ben. Telefon: 30/418-3789; e-mail: maczo.
tamas@nak.hu

SZOLGÁLTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés munkaidőben a 28/430-562-es vagy a 28/520-

873-as, munkaidőn kívül a 80/625-726-os telefonszámon, valamint a kozvilagitas@
elmuszolg.hu e-mail-címen és az Elmuszolg.hu weboldalon a hibabejelentési felületen 
történhet

ELMŰ-ÉMÁSZ Hibabejelentés: 80/42-43-44; Elmuemasz.hu
 Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938;  

mobiltelefonról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
 Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel kapcsolatban hétfőn, kedden 

és szerdán 8–16 óra között, csütörtökön 8–20 óra között: 20/978-5611, 30/978-5611 
vagy 70/978-5611, illetve 20/978-5612, 30/978-5612 vagy 70/978-5612

 Munkatársak azonosítása: 80/200-338 (zöld szám)
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, -tisztítással kapcsolatban: 30/378-9971

NKM Földgázszolgáltató Zrt.: Nkmfoldgaz.hu. Mérőállás bejelentése vezetékes hálózat-
ból: 80/405-540; mobilhálózatból: 1/237-7777. Telefonos ügyfélszolgálat hétfőn, ked-
den, szerdán és pénteken 8–18 óra között, csütörtökön 8–20 óra között: 20/474-9999, 
30/474-9999 vagy 70/474-9999

Zöld Híd B.I.G.G. Kft. Zoldhid.hu. Ügyfélszolgálat hétköznap 8–16.30 között: 28/561-200

Egészségügyi 
információk

Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek 
számára saját háziorvosuk áll rendelkezésre. 
Hétfőtől csütörtökig 1530–1800 óra között, pénteken 
1130–1800 óra között készenléti szolgálat működik a 
sürgős esetek ellátására, amely az alábbi időbeosztás 
szerint hívható. Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich 
u. 3., tel.: 28/751-561, 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.: 
28/751-591; 20/928-3987. Pénteki készenléti 
beosztások júliusban és augusztusban: július 5.: 
dr. Mészáros Zsolt; július 12.: dr. Kürti József; július 
19.: dr. Eszlári Egon; július 26.: dr. Tordai Gábor; 
augusztus 2.: dr. Mészáros Zsolt; augusztus 9.: 
dr. Kürti József; augusztus 16.: dr. Eszlári Egon; 
augusztus 23.: dr. Tordai Gábor; augusztus 30.: 
dr. Mészáros Zsolt
Központi orvosi ügyelet: Gödöllő, Szabadság 

tér 3. Tel.: 70/370-3104. Ügyeleti idő: 
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: 28/750-

970
A mentők 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. Telefon: 28/452-851
Fogorvosi rendelő: Rákóczi u. 10. Telefon: 
28/495-237. Dr. Illényi Tamás rendelési ideje: 
hétfőn és szerdán 8–12 (szerdán iskolafogászat), 
kedden és csütörtökön 14–19 óra között, pénteken 
páros héten 8–12, páratlan héten 14–19 óra 
között. Dr. Kelemen Réka rendelési ideje: hétfőn 
14–19, csütörtökön és szombaton 8–12 óra között. 
Munkaszüneti napokon az ügyeleti rendelés 
helye: Közpon ti Somatológiai Intézet, Budapest, 
Szentkirályi u. 40.
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495-

827
Tormay Károly Egészségügyi Központ: Gödöllő, 

Petőfi tér 1. Telefon: 28/430-655, 28/430-452, 
70/502-1876, 70/502-1872

Elektronikai 
hulladékok gyűjtése

A gyűjtés tervezett időpontja: szeptember 7., 
8-tól 13 óráig; helyszíne: 2117 Isaszeg, Rákóczi 
utca 56. szám előtti terület.

Kérjük a lakosságot, hogy ettől eltérő 
időpontban ne helyezzenek el az adott 
területen elektronikai hulladékot.

A gyűjtésről az augusztusi lapszámunkban 
jelentetünk meg bővebb információt.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Anyakönyvi hírek
az április 22. és június 21. közötti időszak eseményeiről

Születések: Tömöri Palmira Judit, Kovács Dóra, Hartmann Benjamin, Szolga Ákos 
Marcell, Tóth Alexandra, Hernyes Viktória, Agócs Szofia Rebeka, Ábrahám Adél, 
Hortobágyi Szabolcs, Nagy Hunor, Várhegyi Vanda Noémi, SteinbachTünde, Vámosi 
Domonkos, Farkas Dzsúlió Zoltán, Dömötör Emília, Gyöngyösi Zsolt, Csámpai 
Dóra, Sztefanidisz Linasz Ioannisz, Kovács Terézia
Házasságkötések: Tolnay Boróka és Péterfia Gábor István, Csongrádi Nóra és 
Sós László, Bognár Claudia és Gazdag László, Bezzeg Alexandra és Hacskó Patrik, 
Holenár Marianna és Magyar Dávid, Oszlánszki Bernadett és Szádvári Gábor, 
Molnár Kata és Polgár András, Dudás Adrienn és Korbács István, Gódor Nikolett 
és Kovács István Péter, Megyeri Katalin és Kókai József, Kiss Éva és Kovács Árpád 
Ferenc, Boros Hajnalka és Roznik László
Halálesetek: Pallós Józsefné Bene Anna (81 éves), Bácsi Béla Zoltán (63 éves), 
Molnár Jánosné Török Katalin (75 éves), Schúltz Tibor Béláné Dudás Ilona 
(85 éves), Haslinger Miklós (66 éves), Lakatos Ferenc (62 éves), Sári László József 
(63 éves), Kurucz József Mihályné Tihon Mária (72 éves), Király Istvánné Bak Etel 
Zsuzsánna (64 éves), Miskolczy Károly Lajos (67 éves), Oláh Jánosné Szőke Mária 
(82 éves), Kanalas Gizella (75 éves), Verseczky Jánosné Puskás Margit (89 éves), 
Hernyes László István (71 éves), Viola Gáborné Veréb Julianna (70 éves), Palaga 
Sándorné Kis Anna (78 éves), Mészáros Gyula Sándor (64 éves), Ragács János 
(79 éves), Kovács Ilona (68 éves), Begány József Gyula (47 éves), Szabó Sándorné 
Tolnai Margit (77 éves), Mácsai István (57 éves), Perge Sándor (61 éves), Hidasi 
János (64 éves), Tolnai László (80 éves)

Köszönetnyilvánítás 
Köszönetet mondunk mindazoknak, aki a szeretett férj és édesapa, Ragács János temetésén részt vettek, 
utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút és virágot helyeztek, bánatunkban részvéttel osztoztak.

FELESÉGE, GYERMEKEI ÉS UNOKÁI
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KERESZTREJTVÉNY A megfejtést július 20-ig várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre vagy a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán. A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban 
olvashatják. Kellemes időtöltést kívánunk! 

Júniusi rejtvényünk megfejtése: Aki könnyen hisz, könnyen megcsalatik. 
A júniusi jutalmat Kecskés János, Kissné Sípos Erika és Orsovai István nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

GYEREKEKNEK Keresd meg a képeken található tíz különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet küldd vissza 
szerkesztőségünknek július 20-ig digitális formában az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre, vagy add le személyesen a polgármesteri 
hivatal ügyfélszolgálatán. A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő 
számunkban tesszük közzé. 

A júniusi jutalmat Tolnai Boldizsár nyerte. Gratulálunk!
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Jelentkezés: szakmai önéletrajzzal az ese@vnet.hu címen.
További tájékoztatás Némethy Mária elnöktől kérhető 
(tel.: 28/454-076 102-es mellék).

 péceli és isaszegi intézményünkbeFoglalkoztató nővért keresünk

Alapítva: 1989

Mentálhigiéniés munkatársat keresünk

Mentálhigiénés munkatársat keresünk az Egymást Segítő Egyesület (ESE) isaszegi ápoló otthonába.
Pályázati feltétel: felsőfokú szakirányú végzettség (pl. szociálpedagógus, szociálpolitikus, pedagógus stb.).
Előnyt jelent: idősgondozásban szerzett munkatapasztalat.
Munkavégzés helye: Isaszeg
Jelentkezni lehet: önéletrajzzal és a képesítést igazoló okiratok másolatával az ese@vnet.hu címen.
Bővebb információ Némethy Máriától kérhető a 06-28/454-076-es telefonon, 102-es mellék. Egyesületünkről és intézményeinkről információk a www.egymast-segito.hu honlapon olvashat részleteket.

Mentálhigiénés munkatársat keresünk 
az Egymást Segítő Egyesület (ESE) 
isaszegi ápoló otthonába.
Pályázati feltétel: felsőfokú szakirányú végzettség 
(pl. szociálpedagógus, szociálpolitikus, pedagógus stb.).
Előnyt jelent: idősgondozásban szerzett munkatapasztalat.

Ápoló otthonainkban lakó idős emberek 
foglalkoztatására, számitógépes ismereteinek 
bővítésére, betanítására keresünk munkatársat 
teljes vagy részmunkaidőben az Egymást Segítő 
Egyesület (ESE) isaszegi és péceli ápoló 
otthonába. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.
Pályázati feltétel: felsőfokú végzettség (pl. pedagógus).
Előnyt jelent: idősgondozásban szerzett munkatapasztalat, számí-
tógép felhasználói ismeretek, (internet, YouTube, Skype stb.).
Munkavégzés helye: Pécel és Isaszeg
Jelentkezni lehet: önéletrajzzal és bizonyítvány másolattal 
az  címen.ese@vnet.hu
Bővebb információ Némethy Máriától kérhető a 06-28/454-076 
telefonon, 102-es mellék. Honlapunk: .www.egymast-segito.hu
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