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Ünnepélyes alakuló testületi ülés

Az októberi önkormányzati választásokon megválasztott polgármester, Hatvani Miklós és a város tizenegy képviselője október 
25-én letette az esküjét. Az alakuló ülésen megszavazták az alpolgármestert Mészáros Gusztávné személyében, aki ezután 
szintén esküt tett. Ezt követően a helyi választási bizottság elnöke, Abdelhamid Mohamedné átadta a ciklusra szóló képviselői 
megbízóleveleket, majd beszámolt az önkormányzati választások lefolyásáról. Az ülés további menetében a képviselő-testület 
döntött a polgármester és az alpolgármester illetményéről és költségtérítéséről, amelynek mértékét az önkormányzati törvény 
szabályozza. A következőkben az ünnepélyes alakuló ülésen elhangzott polgármesteri beszédet olvashatják.

Kedves barátaim, tisztelt jelenlévők!
A sors, a Jóisten megadta számomra, hogy három egyéni kép-
viselői mandátum győzelme és négy polgármesteri győzelem 
után újra önök előtt, a város megválasztott képviselői előtt 
állhatok, és újra Isaszeg város népe elé állhatok mint megvá-
lasztott vezető. Mit is tudna mondani ilyenkor egy megválasz-
tott ember először is, mint hogy köszönöm.

Köszönöm mindenkinek a bizalmát és segítségét, aki 
ehhez a felemelő tisztséghez hozzásegített, és köszönöm 
mindenkinek a részvételét, aki ezen a választáson megjelent, 
segítette a demokráciát, akár a mi jelöltjeinkre, akár a baráta-
ink jelöltjeire szavazott. Mert ez a lényeg, hogy elmehessünk 
négy-öt évente, ciklushossztól függően, és ki tudjuk nyil-
vánítani szabadon az akaratunkat. Ígérem, hogy mindenki 
polgármestere leszek, attól függetlenül, hogy milyen politikai 
nézeteket vall, vagy milyen felekezethez tartozik.

A választások során tapasztaltak alapján azt kell mondjam, 
hogy az előzőekhez képest egy sokkal nyugodtabb választási 
kampány részesei lehettünk, és ezt köszönöm minden részt-

vevőnek. Talán azok a képviselők, akik itt voltak velünk az 
előző testületből, emlékeznek, azt mondtam, hogy igyekezzen 
mindenki akkora sebet ejteni, hogy az a választás után begyó-
gyuljon, hisz a következő öt évet együtt kell végigdolgoznunk 
Isaszegért.

Nagyon sok programot, elképzelést megismerhettünk a 
választás körüli időszakban, minden egyes jelölő szervezetnek 
vannak olyan programpontjai, amelyek megfontolásra és meg-
valósításra érdemesek. Részemről megígérem önöknek, kép-
viselőtársaimnak, jelenlévőknek, hogy meg fogjuk vizsgálni 
minden egyes elképzelés megvalósításának lehetőségét. Bízom 
benne, hogy a következő öt évre úgy fogunk mi – és utódaink 
is – visszaemlékezni, mint a város fejlődésének aranykorára. 
Nos, hát én ehhez kérem mindenkinek a támogatását, a segít-
ségét, a munkáját és a Jóisten áldását.

Még egyszer köszönöm mindenkinek a bizalmát, és kö-
szönöm mindenkinek előre is az együttműködését. Jó munkát 
kívánok mindenkinek a következő öt évre. 

Köszönöm, hogy meghallgattak.

A testület elérhetőségei

Pénzes János, 70/456- 6969,  
penzesjanos.isaszeg@gmail.com

Everling Róbert, 20/989-6959,  
everling.robert@isaszeg.hu

Bajusz Dániel, 20/362-3658,  
bajusz.daniel@gmail.com

8. választókörzet: Nagy Károly Zoltán, 
30/971-6659, nagykaroly8vk@gmail.com

Listás mandátumok

7. választókörzet: Barkóczi Balázs,  
30/154-7402, barkoczi.balazs@dkp.hu

6. választókörzet: Simon István,  
20/368-0036, simonautosbolt@gmail.com

5. választókörzet: Horváth István,  
70/337-2238, horvath.istvan@isaszeg.hu

4. választókörzet: Sármezey Bence, 
20/464-6427, bsarmez@gmail.com

3. választókörzet: Petruska Gabriella, 
30/712-4007, kapeco13@gmail.com

2. választókörzet: Szabó Norbert, 20/569-
7333, norbert.szabo1976@gmail.com 

1. választókörzet:  
Mészáros Gusztávné, 30/448-9182,  
meszarosgusztavne@gmail.com

Alpolgármester:  
Mészáros Gusztávné, 30/448-9182, 
meszarosgusztavne@gmail.com

Polgármester:  
Hatvani Miklós, 28/583-105, 
polgarmester@isaszeg.hu

Képviselők
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Így választott Pest megye

Az októberi önkormányzati választásokon a szavazásra 
jogosultak 45,29 százaléka adta le a voksát Pest megyében, 
a választást a Fidesz–KDNP nyerte 51,6 százalékkal.

Pest megyében a névjegyzékben szereplő választópolgárok 
száma 980 496 fő volt. A választáson 444 115 fő vett részt 
(45,29%). Az urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma 
443 607, az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma pedig 
16 705 (3,77%). Az érvényes szavazólapok száma 426 902 
(96,23%) volt.

A listákra leadott érvényes szavazatok száma és aránya

Lista
Érvényes 

szavazatok
Szavazati 

arány
Elnyert  

mandátumok

Fidesz–KDNP 220 292 51,60% 24
Momentum 837 68 19,62% 9
DK 63 618 14,90% 7
Jobbik 39 478 9,25% 4
MSZP 19 746 4,63% –

A Pest Megyei Közgyűlésben elnyert mandátumok száma 
(a közgyűlés 44 tagú): Fidesz–KDNP 24 fő; Momentum 9 fő; 
DK 7 fő; Jobbik 4 fő. Az MSZP nem érte el az ötszázalékos 
szavazathatárt, így nem lesz képviselőjük a közgyűlésben.

FORRÁS: PESTMEGYE.HU

Közmeghallgatás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 
szerint a képviselő-testület évente legalább egyszer előre 
meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság 
és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi köz-
ügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat fogalmazhatnak 
meg. A képviselő-testület döntése alapján a közmeghallgatás 
időpontja és helyszíne november 25. (hétfő), 16 óra, a Dózsa 
György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely 
nagyterme (Isaszeg, Dózsa György u. 2.). A közmeghallga-
tás témái: 1. a megválasztott képviselő-testület bemutatása, 
előadó a polgármester; 2. a Virágos Tiszta Isaszegért elismerő 
címek adományozása; 3. közérdekű kérdések, bejelentések és 
javaslatok.

Téli veszélyek
A háziállatok gondozása télen, felelős állattartás

A magyarországi éghajlati viszonyok között tapasztalható téli 
hőmérséklet többnyire nem okoz jelentős problémát háziál-
latainknak, néhány extrém hideg éjszakától és hajnaltól elte-
kintve. A természet bölcsessége révén a téli hideg nem egyik 

pillanatról a másikra áll be, a megfelelően táplált háziállatok 
az ősz során a fokozatosan csökkenő hőmérséklettel párhuza-
mosan téli bundát növesztenek. 

A hideggel szembeni érzékenység természetesen válto-
zó, egyes állatok nem tarthatók télen a szabadban. Kertben, 
szabadban élő háziállatok esetében célszerű elkülönített helyet 
biztosítani számukra.

Téli időszakban ajánlatos ezen állatok fejadagját meg-
emelni, kalória- és zsírdúsabb táplálékot biztosítani szá-
mukra, ugyanis a testmelegük fenntartásához több energiát 
igényelnek.

Szilveszterkor gondoskodni kell arról, hogy háziállatunk 
biztonságban érezze magát, és ne legyen lehetősége a petár-
dák, tűzijátékok hallatán kárt okozni önmagában és a környe-
zetében. FORRÁS: KATASZTROFAVEDELEM.HU

Biztonságban induljon a fűtési szezon

Ugyan a fűtési szezon kezdete hivatalosan október 15-e, de ha hamarabb beköszönt a hideg, akkor korábban kényszerülünk 
üzembe helyezni a fűtőberendezéseinket. Ám még mindig nem késő elvégeztetni a szezon megkezdéséhez elengedhetetlenül 
szükséges karbantartási munkálatokat a tüzelő-fűtő berendezések esetében. Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt 
jelenthet, ha a fűtőeszközt nem rendeltetésszerűen használják, ha szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha elmulasztották a 
rendszeres műszaki felülvizsgálatot.  

A fűtési szezon elindulása előtt fon-
tos felülvizsgáltatni a fűtőeszközöket 
és a kéményeket. Egy elkoszolódott 
kazán teljesítménye romlik, működte-
tése veszélyes. Nem szabad háztartási 
hulladékkal, lakkozott, festett vagy 
nedves fával fűteni, mert ezek amellett, 
hogy mérgező gázokat bocsátanak ki, 
fokozzák a kéményben a kátrány és a 
korom lerakódását. Az ilyen lerakódá-
sok miatt leszűkül a kémény belseje, 
ennek következtében visszaáramolhat 
a füst a házba. Ha valaki csak két hétig 
háztartási hulladékkal fűt, annyi korom 
és kátrány rakódik le a kéményben és a 
fűtőeszközben, mint normál fűtőanyag 
használata esetén egy teljes fűtési sze-
zonban. A kémény belső falára lerakó-
dott vastag korom- és kátrányréteg a 
fűtés hatására izzani kezd, akár meg is 
gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet.

Fontos figyelni arra, hogy a családi 
házakba a kéményseprő nem megy 
automatikusan, az állampolgár által 
foglalt időpontban végzi el az ingyenes 
ellenőrzést és tisztítást (a kemenysepres.

katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat 
linken lehet időpontot foglalni).

A statisztikák egyértelműen azt 
mutatják, hogy a fűtési időszakban 
megemelkedik a lakástüzek száma, míg 
naponta átlagosan tizenhat lakástűzhöz 
riasztják a katasztrófavédelem tűzol-
tóegységeit, a fűtési időszakban meg 
is duplázódhat ez a szám. A lakástü-
zek leggyakrabban emberi mulasztás 
miatt következnek be, holott könnyen 
megelőzhetők lennének. Azokban a 
lakásokban, ahol füstérzékelő van, nem 
keletkezik nagyobb tűz, hiszen még an-
nak kialakulása előtt meg lehet fékezni 
a lángokat. Egy füstérzékelő nemcsak 
életet ment, hanem annak köszönhe-
tően a keletkező károk mértéke is jóval 
kisebb.

A fűtési szezonban fokozott veszélyt 
jelent a szén-monoxid, a mérgezé-
sek elkerülése érdekében az eszközök 
karbantartása mellett a lakás megfelelő 
szellőzéséről is gondoskodni kell. Az új, 
jól szigetelő ajtókba és ablakokba célsze-
rű résszellőzőt szereltetni. A szén-mo-
noxid akkor alakul ki, ha a nyílt égésterű 
fűtőeszköz elhasználja a szoba levegőjét 
az égéshez, és nincs meg a szükséges 
levegő-utánpótlás. Ahogy a tűz, úgy a 
szén-monoxid érzékelésére is van eszköz, 
amelynek használata életeket menthet. 
A katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfel-
ugyelet/1_CO_Pozitiv_lista_20190919.
pdf linken található érzékelők megfelelő 
biztonságot nyújtanak.

FORRÁS:  
KATASZTROFAVEDELEM.HU

Újra Szabó István lett a Pest 
Megyei Közgyűlés elnöke 

Szabó Istvánt, a Fidesz–KDNP politikusát választották 
elnöknek a Pest Megyei Közgyűlés alakuló ülésén.

Pest megye közgyűlése a jelen lévő képviselők 42 szavazatával 
Szabó Istvánt választotta meg a közgyűlés elnökének.

Szabó Istvánt először 2014-ben választotta elnökének a 
közgyűlés. A régi-új elnök a köszöntőjében kiemelte, hogy 
Pest megye fontos szerepet tölt be az országban. Megmaradt a 
legnépesebb megyének, sőt a megyék között kivételes mér-
tékben növekedett a népessége. Ma már 1,3 millió ember él 
a 187 megyei településen, és itt a legmagasabb a gyermekek 
száma az egész országban. Háromszázötvenezer munkahely 
van a megyében, közel kilencvenezer vállalkozás működik, 
így a Pest megyei 187 város és község ereje, tehetsége és sorsa 
Magyarország fejlődésének kulcsa.

Szabó István úgy fogalmazott, hogy az elmúlt majd’ három 
évtized alatt Pest megye önkormányzata nagy változásoknak 
volt tanúja. Emlékeztette a képviselőket arra, hogy 2016-ban 
az Európai Bizottság régiókra vonatkozó rendeletének módo-

sítása alapján létrejött az önálló Pest régió mint NUTS2 szintű 
statisztikai tervezési térség. Ez lehetőséget ad a megye valós 
kihívásainak és jólétének megfelelő támogatások lehívására, 
ami az elmúlt időszakban még a hazai költségvetés forrásai-
ból történt, de 2021–2027 között már az új uniós regionális 
fejlesztési források biztosítják ezt.

A közgyűlés alelnököknek a Fidesz–KDNP képviselőit, 
Szerenka Tibort és Wentzel Ferencet választotta meg.

PESTMEGYE.HU
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Nagy Lászlóné Irénke 
emlékére

Nagy Lászlóné Tuza Irénke 1948-ban 
született Jásztelken. Szerető családban ne-
velkedett bátyjával, Lajossal. Mezőgazdasági 
munkával foglalkozó szülei gyermekeik tanítta-
tását rendkívül fontosnak tartották. Lajos a későbbi Államigaz-
gatási Főiskolán végzett, és Jásztelek anyakönyvvezetője, majd 
tanácselnöke lett, Irén pedig a jászberényi Kállai Éva Leány-
gimnázium reál tagozatos osztályából felvételt nyert a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetem (GATE, ekkor még ATE) Mezőgaz-
daságtudományi Karára. Sokszor emlegette, hogy a felvételikor 
először látott dimbes-dombos vidék mennyire elbűvölte őt, az 
alföldi kislányt.

1970-ben végzett okleveles agrármérnökként, kitűnő minő-
sítéssel. 1971–1974 között először az egyetemen, majd az egye-
tem babati kísérleti üzemében dolgozott mérnök kutatóként. 
Közben beiratkozott az egyetem baromfiipari mezőgazdasági 
szakmérnöki képzésére, és házasságot kötött Nagy Lászlóval, 
akihez élete végéig elszakíthatatlan szálak fűzték. Így Isaszeg 
végleg az otthonává vált, és élete hátralévő részében már csak a 
szívében őrizte a Jászföld iránti szeretetét.

A szintén kitűnő minősítésű szakmérnöki oklevelét 1974-
ben vehette át. Ez évtől a budapesti Baromfiipari Trösztnél 
dolgozott, ahol az exportra szánt baromfitermékek minőség-el-
lenőrzésével foglalkozott. Megírta kisdoktori disszertációját, 
amelyet azután soha nem nyújtott be, mert férjével házépítésbe 
kezdtek. 1978-ban megszületett imádott lányuk, Henike. Mivel 
sok időt akart kislányával tölteni, helyben keresett munkát. 
Bodrogi András tanácselnök hívására 1981–1983 között a köz-
ségi tanácsnál dolgozott, majd 1983 augusztusától a Damjanich 
János Általános Iskola Kossuth úti egységében lett biológia–ké-
mia és technika–gyakorlati szakos tanár. 2008-ig maradt a ké-
sőbbi Klapka-iskola kötelékében, és közben 1991-ben elvégezte 
a GATE Tanárképző Intézetében a mérnöktanári szakot is.

Egyik évfolyamtársának hívására 1991–1993-ban tanított 
a váci Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakközépiskolában 
óraadó kémia- és biológiatanárként, majd évekkel később az 
isaszegi Gábor Dénes Szakközépiskolában is oktatta a kémia 
tudományát. 1992-ben szintén egy évfolyamtársa Pécelre hívta 
igazgatóhelyettesnek a Fáy András Szakközépiskolába, de 
hosszas mérlegelés után ezt nem vállalta el. Úgy gondolta, így 
több időt tölthet a családjával, és bevallása szerint pályája során 
a 12–14 éves diákjait szerette a legjobban tanítani, akik ebben a 
korban kezdenek felnőtté válni.

Nyugdíjazása után minden idejét súlyosan beteg férje 
ápolásának szentelte. 2012-ben Laci bácsi halála nagyon ösz-
szetörte. Ettől kezdve teljes erejével lányát segítette, gondozta 
növényeit és állatait, sütött-főzött, sokat olvasott, és rejtvényt 
fejtett. Folyamatosan figyelte az agrár- és az oktatáspolitika 
változásait. Férje egy életre megszerettette vele a motorozást és 
az autóvezetést. Bár több helyről is hívták vissza tanítani, erre 
már nem vállalkozott.

Mérhetetlen büszkeséggel töltötte el, hogy szülei ugyan 
még nem tanulhattak, mondván, „úgysem lesz belőlük fiská-
lis”, de mind a bátyja, mind ő már diplomás emberek lettek. 
Irénke lányát, Henriettát a kémiai tudományok doktorává 
avatták a Műegyetemen, bátyjának fia, Tuza Péter pedig or-

szágosan elismert ügyvéd lett.
Nemrégiben lánya kérdezte tőle, nem bánja-e, hogy 

elsodródott az eredetileg választott hivatásától. Azt válaszolta, 
hogy kezdetben talán sajnálta, de már tudja, hogy mindig is 
pedagógus akart lenni. Majd hozzátette: „És itt voltatok ti is a 
közelemben.”

Nagy Lászlóné Irénke, az örök kémiatanár mosolygós 
lényének emlékét lánya, rokonai, barátai és sok-sok tanítványa: 
kiváló szakemberek, fodrászok és kozmetikusok, orvosok és 
nővérkék, mérnökök és jogászok több generációja őrzi.

Nyugodj békében, Incike!
NAGY ÉS TUZA CSALÁD ÉS BARÁTAIK

Vannak csillagok
Búcsú Nagy Lászlóné Irénkétől

Molnárné Ruck Judit intézményvezetőnek a Klapka György Általános 
Iskola és AMI nevében Nagy Lászlóné Inci néni temetésén elmondott 
gyászbeszéde 

„Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a földön,
Mikor ők maguk már régen nincsenek helyükön.
Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít,
Amikor ők maguk már nincsenek köztünk.
Ezek e fények csillognak és különösen,
Ha sötét az éjjel: mutatják az utat az embernek.”
[Szenes Hanna]

Ezen a délutánon azért jöttünk ide, hogy elhunyt kolléganőnktől búcsút ve-
gyünk. A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanári 
karának, dolgozóinak, diákjainak nevében búcsúzom. Incivel összekapcsol 
bennünket a múlt, a több évtizedes közös munka, a tanári hívatás.

1983. augusztus 1-jétől biológia–kémia–technika szakos pedagógus-
ként kezdted tanári pályádat. 2008 júniusában vonultál nyugdíjba. Az első 
tanévtől osztályfőnök, később több éven át a természettudományos munka-
közösség vezetője voltál. Nincs olyan család a városban, ahonnan valamelyik 
családtagot ne tanítottad volna. Szakmai felkészültséged vitathatatlan volt. 
Tanítványaid középiskolás éveik alatt megállták helyüket. Több tanuló a te 
pedagógusi munkádnak köszönhetően fordult a természettudományok felé.

Jó kolléga voltál. Igazságérzetedre, értékrendedre építeni lehetett. Jó 
humorod, finom iróniád derűs hangulatot teremtett a hétköznapokon. Soha 
nem panaszkodtál.

Négy éven át szoros kapcsolatba kerültünk, párhuzamos osztályok 
osztályfőnökei voltunk. Sokat beszélgettünk. Családról, hivatásról. Tőled 
tanultam meg, hogy akkor lesz valaki jó osztályfőnök, ha a rábízott tanulók 
nemcsak iskolai, hanem iskolán kívüli életét is ismeri. 

Milyen jót beszélgettünk, amikor eljöttél az iskola ötvenedik évfordulója 
alkalmából tartott ünnepségre! Ígérted, most már gyakrabban látunk. Ígéret 
maradt. Elmentél. Nyugodj békében.

Ötvenéves az Isaszegi Múzeumbarátok Köre
(1969–2019)

Szeptember 27-én emlékeztünk meg az 
Isaszegi Múzeumbarátok Köre fennállá-
sának ötvenedik évfordulójáról.

A falumúzeumban kiállításmeg-
nyitóval kezdődött az ünnepi meg-
emlékezés, amelyet Szatmáry Zoltán 
és Szmolicza József szervezett, majd 
a múzeumkertben megkoszorúztuk 
Szatmáry Zoltánnak (1901–1989), a kör 
alapítójának szobrát.

Megemlékezésünk után a Dózsa 
György Művelődési Otthonba men-
tünk át, ahol ünnepségünk fehér asztal 
mellett folytatódott. Köszöntőt mondott 
Kovácsné Halomházi Zsuzsanna elnök 
asszony, majd Szatmáry Zoltán, a mú-
zeumbarátok körének örökös tisztelet-
beli elnöke emlékezett az elmúlt ötven 
évre. Ezt követően Szmolicza József 
titkár képes összefoglalót vetített az 

elmúlt évtizedek eseményeiről (kiállí-
tásmegnyitók, társadalmi munkák stb.). 
Ünnepségünket jelenlétével megtisz-
telte Hatvani Miklós polgármester úr, 
valamint dr. Tóthné Pacs Vera korábbi 
polgármester asszony, továbbá számos 
képviselő.

Balog Istvánné e jeles alkalomból 
egy hatalmas ünnepi tortát készíttetett, 
amelyet ezúton is köszönünk. Köszön-
jük az önkormányzatnak és a Dózsa 
György Művelődési Otthonnak az anya-
gi és technikai támogatást a csodálatos 
naphoz, és nem utolsósorban köszönjük 
tagjainknak, segítőinknek az elmúlt 
években végzett önzetlen munkáját! 

ISASZEGI MÚZEUMBARÁTOK KÖRE
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Magyar népdalt énekelni 
annyi, mint imádkozni

Pruszlik, slingelés, kékfestő, csepec. Bizonyára sokaknak 
ismeretlen fogalmak, pedig a város hagyományainak szerves 
részét képezik. Isaszeg asszonykórusának vezetője a mai na-
pig elkészíti bármelyiket, miközben mindent megtesz azért, 
hogy a helyi népviselet és a Márton-napi emlékek ne merül-
jenek a feledés homályába. Nagy Jánosné Marcsó nénivel 
beszélgettünk.

– Mikor lépett be az asszonykórusba?
– A lányom tizennégy éves volt 1972-ben, rendszeresen 

vittem népi táncra. Minden fellépésre elkísértem a csapa-
tot, ezeken a rendezvényeken az asszonykórus is fellépett. 
Mondták, hogy lépjek be, ha már úgyis mindig megyek velük. 
Azóta is tagja vagyok, körülbelül tizenöt éve pedig én veze-
tem a közösséget. Nagy szeretettel csinálom, az asszonykórus 
több mint kötelesség. Amióta beléptem, nem tudtam volna 
itthon maradni, annyira hiányoznának a többiek. Ugyanakkor 
várjuk a fiatalokat, mert idősödik a csapat. Mindenkinek azt 
kívánom, hogy ilyen jó közösségbe tartozzon. Mindenkinek 
kell az ének, a népdal gyógyít, a lelkünket simogatja. A mai 
embernek ebben a rohanó világban fokozottan szüksége van 
rá. A népdalban minden benne van, a jókedv és a szomorúság 
is. Egy pap mondta egyszer: magyar népdalt énekelni annyi, 
mint imádkozni. Igaza volt.

– Hol szoktak fellépni?
– Minden városi ünnepségen részt veszünk, de a kórusnak 

köszönhetően rengeteg helyen jártunk, gyakorlatilag az ország 
minden szegletében. Számos külföldi fellépéssel büszkélked-
hetünk, voltunk Erdélyben, Bulgáriában, Lengyelországban, 
Szlovákiában. Olyan településeken, ahova egyébként sosem 
jutottam volna el. Mindenhol nagy sikereket értünk el, ez pe-
dig annak köszönhető, hogy jól tudunk énekelni. Mindenhol 
megdicsérték az isaszegi népviseletet, amiben felléptünk.

– Ezekre a ruhákra önnek különös gondja van.
– Rengeteg népi táncos ruhát és isaszegi népviseletet 

varrtam meg. Mindent, amit a táncosoknak, a kórusnak, a 
fellépőknek kell. A mai napig elkészítek, megjavítok bármit, 
női szabó és leánykaruha-készítő mestervizsgám van. Mindig 
nagy kedvvel csináltam, anyukám is varrónő volt, sokat tanul-
tam tőle. Az akarat nagyon fontos az egészhez: annak idején 
nem tudtam továbbtanulni, ezért később munkaidő után, 
magánúton tettem le a szakmunkás- és a mestervizsgát is.

– Ismerik még az isaszegiek ezeket a ruhákat, hagyomá-
nyokat?

– Egyre kevesebben, de ennek jó oka van. A népviselet 
azért tűnt el, mert az iparosodás következményeként egyre 
többen kezdtek bejárni dolgozni Budapestre, és például a 
nőknek nem lett volna kényelmes hat-hét szoknyában utazni, 
mozogni. Az egyszerűbb, kényelmesebb ruhákban ez jóval 
könnyebb és gyorsabb. Már az én gyerekkoromban sem volt 
mindenki számára mindennapos viselet. Arra emlékszem, 

hogy amikor bérmálkoztam, a keresztanyám még isaszegi 
népviseletben ünnepelt. Akkoriban hétköznap még szegett 
szoknyában jártak a nők, bécsi piros került a ruha aljára.

– Mi teszi különlegessé a helyi népviseletet?
– Rengeteg hímzés van bennük, emiatt százvirágosnak is 

nevezik. A kötényünk gyönyörű kékfestő, az alja tíz-tizenkét 
centiméteres szélességűre hímzett, de a kötőt is hímezzük. 
Még a felső sarkaiban is van hímzés. A lányom szoknyáján 
százéves slingelés van. Ha valaki nem ismerné: ez egy lyuka-
csos, madeiraszerű hímzés, így talán könnyebb elképzelnie 
egy mai fiatalnak. A pruszlikot, azaz a mellényt is kihímezzük. 
Annak idején a nők hordtak csepecet is, ami egy főkötő, ezt 
a kontyra húzták rá. A bujdos pedig a tüllel díszített csepec, 
ennek különlegesen szépnek kellett lennie, mert a menyecske 
viselte. Amikor az esküvőn lekerült a koszorú a menyasszony 
fejéről éjféltájban, akkor húzta fel. Ekkor a fehér szoknyát 
pirosra cserélte, felkerült a pruszlik is. A bujdost addig viselte 
az újasszony, amíg meg nem született az első gyermeke, utána 
került a fejére a kikötött kendő. Ez egy fehér anyag, aminek a 
szélét slingelték, de csak ünnepnapon vette fel. Kevesen tud-
ják, de valamikor régen fekete ruhás menyasszonyunk is volt, 
az ő viseletén hímzett virágok voltak.

– Mit szeret legjobban Isaszegben?
– A családomat. Nagyon szerencsésnek mondhatom 

magam, mert mindenki itt maradt a városban. Együtt élek a 
lányomékkal, az unokákkal közös az udvarunk, mindennap 
láthatom a gyönyörű dédunokáimat, a testvérem néhány 
házzal arrébb lakik. A vasárnapi ebédet leginkább nálunk 
fogyasztjuk, együtt főzünk a lányommal az egész családnak. 
Itt születtem, édesapám és a szülei isaszegi származásúak, 
édesanyám pedig Heves megyei. Isaszeg egyébként gyönyö-
rű város, a Szobor-hegyről belátni a környéket, a különleges 
Szent Márton-templom a török időből maradt, egészen kivé-
teles. Szerencsére még a dédunokáim is járnak misére, ennek 
nagyon örülök. Minden ideköt, nem mennék el innen akkor 
sem, ha fizetnének. A pénzről egyébként mindig úgy gondol-
tam, hogy nem kell belőle sok, éppen elég annyi, amennyiből 
biztonságban meg lehet élni. Van, akinek hordhatják zsákkal 

is a pénzt, ha nem tud rá vigyázni. Nagyanyám mindig azt 
mondta, hogy a keveset is be lehet osztani, de a sokat is el 
lehet szórni. 

– Milyen emlékei vannak a régi Márton-napokról?
– Ez is egy fontos hagyomány Isaszegen. Márton-nap az ad-

venti időszak utolsó falatozási napja. Aznap tarották Isaszegen 
a búcsút a Rákóczi úton, én is abban az utcában nevelkedtem. 
Árusok, körhintások lepték el a környéket, pezsgett a település. 
Addigra általában már leesett az első hó, az árusok abból gyúr-
tak maguknak asztalt, és azon árulták a portékájukat. A legé-
nyek mintás fakanalakkal ütötték az eladó lányok hátát, persze 
csak játékból. Ilyenkor kóstolták az újbort, és sütötték meg a 
gondosan tömött libákat. Este pedig mulattak a bálban. Fontos 
volt, hogy Márton napjára zöldellnie kellett az elvetett búzának, 
hogy finom kenyerünk legyen a következő évre.

H. A.

Csoda? Csoda!

A Damjanich János Általános Iskola 
1964-ben végzett dákjai szeptemberben 
tartották ötvenöt éves osztálytalálko-
zójukat, amelyet Taub Franciska, az 
évfolyam egyik tanulója szervezett. Az 
összejövetelen nagy számban vettek részt 
az egykori diákok, meghívott vendégek 
és hozzátartozóik. Az eseményre Buda-
háziné Hargitai Irénke néni emlékezett 
vissza.

Egy derűs őszi napon a fiammal be-
szélgettünk éppen, amikor váratlanul 
betoppant hozzánk Taub Franciska, 
közismerten Frana és kísérője. Frana 
szép isaszegi népviseletben meleg szere-
tettel invitált az ötvenöt éves osztályta-
lálkozójukra. 

Meglepetéssel és egyben nagyon 
jó érzéssel töltött el, hogy a találkozó 
részeként egy pénteken este szentmise 
keretében is összegyűlt az 1964-ben 
végzett évfolyam, hogy az elhunyt osz-
tálytársakért is imádkozzon, és megem-
lékezzen róluk.

Franciskának mindig szívügye volt 
az egykori osztályának, évfolyamának 
a sorsa, a volt osztálytársakkal való 
kapcsolattartás. Az ötvenéves találko-
zóra ajándék füzetet rendelt mindenki 
számára, és elküldte az ország legtá-
volabbi részébe is. Ha valaki meghalt, 
mindenkit értesített, s kérte, hogy egy 
szál virággal róják le kegyeletüket.

A mindent tudó Frana rendezte 
a mostani találkozót is a Zöld Sasok 
étteremben. A meghívás 18 órára szólt. 
Fiammal pontosan érkeztünk az akkor 
már örvendező emberekkel zsúfolásig 
megtelt étterembe. A vendégek között 
sok ismerős, egykori kolléga is jelen 
volt. Valkony Tóni, aki most is aktívan 
dolgozott, sok fényképet készített, hogy 
megörökítse ezt az eseményt. Rajta nem 
fogott az idő, megmaradt fiatalnak. 
Vendég volt Pacs Vera, Isaszeg díszpol-
gára, aki férjével érkezett. Bajusz Mi-
hály mellett ültem, aki elhozta gyémánt 
oklevelét, amely kézről kézre járt. Öröm 
volt látni a mosolygó arcokat, amikor 
valakik megismerték egymást.

Franka verssel köszöntött minket, 
amelyben Farkas Tibor gyermekkoráról 
mesélt, azokról a játékokról, amelyekkel 
játszottak. A köszöntők után mindenki 
örömére nekiláttunk az osztálytalálko-
zók elengedhetetlen szertartásának, a 

vacsorának, mert nem csak mannával él 
az ember!

Köztünk tanyázott a boldogság, és 
haza is kísért bennünket. Nagy öröm-
mel vittük a Franciska által készített 
ajándék befőttesüvegeket, nem sejtve, 
hogy mi van bennük. Amikor otthon 
felnyitottam, harminchat, papírcsíkra 
leírt gyönyörű gondolatot találtam. 
Franka, hogy győzted? Naponta 
kibontok egyet. Ma például ezt olvas-
tam: „Aki hisz a holnapban, a mát is 
szebbnek látja.”

Isten áldjon meg, hogy továbbra is 
végezhesd missziódat!

EMLÉKEZTÜNK
Hála és köszönet Terikének és Annuskának, 
hogy megszervezték a hatvanéves általános 
iskolai találkozót a Csata vendéglőben, ahol 
szeretettel üdvözöltük egymást egy szeptem-
beri csodálatos, napsugaras délutánon.

EGY VOLT DIÁKLÁNY
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Könyvtári kurír

Szeptemberben indult számítógép-internet tanfolyamunk 
nagy népszerűségnek örvend, ezért november 14-én új, 
tízalkalmas sorozatot indítunk. Az eddigi érdeklődőkből már 
összegyűlt hat fő, de saját eszközzel (laptop) még két-három 
helyet tudunk biztosítani.

Most is teljesen kezdőket várunk, akik még nem vagy csak 
nagyon kicsit foglalkoztak a számítógépek, az internet vilá-
gával. A gyakorlás és a konzultáció lehetősége természetesen 
mindenki számára elérhető, akár elvégezte a tanfolyamot, akár 
éppen folytatja, de tanfolyamon kívül is segítünk bárkinek, 
aki elakad egy problémánál, vagy információra, segítségre 
van szüksége. Érdeklődni és jelentkezni személyesen lehet a 
könyvtárban, nyitvatartási időben, illetve telefonon: 28/582-
045.

Természetesen új könyvekkel is folyamatosan várjuk olva-
sóinkat! Igyekszünk a legfrissebb könyveket minél hamarabb 
beszerezni. Várjuk olvasóink ötleteit, kívánságait, hogy minél 
naprakészebb és olvasásra csábító legyen kínálatunk.

Novemberi programok
8., péntek, 17 óra: AKÍK Klub (Alkotó Költők, Írók Klubja)
29., péntek, 18 óra: A TÁNT magyarságismereti szabadegye-

temének rendezvénye. Rákóczi a hadak élén 1703–1711 
– kiállítás. Megnyitja Gaal Gergely, a Rákóczi-emlékév 
Tanácsadó Testületének elnöke, majd hadtörténeti előadás 
Rákócziról erdélyi fejedelemmé választásának emlékére.

ÁGOSTON KATA  
könyvtárvezető

KÖNYVAJÁNLÓ

Semmi lány
A címmel is utal rá a szerző, Jodi 
Taylor, hogy itt olyan valakiről van 
szó, aki a világ számára láthatatlan, 
vagy az szeretne lenni.

A történet főszereplőjét, Jenny 
Dove-ot tizenhárom éves korában 
ismerhetjük meg, amikor épp 
öngyilkosságot akar elkövetni.  
Ebből sejthető, hogy elég szomorú és 
gondokkal teli az élete. Meghaltak a 

szülei, nagynénje és nagybátyja veszik magukhoz, és uno-
ka test véreivel él egy fedél alatt. A rokonok közelsége sem 
eny hí ti a veszteségét, sőt inkább csak ront a helyzetén. 
A sú lyos dadogással és önbizalomhiánnyal küzdő lány egyre 
rosszabb állapotba kerül, amikor működésbe lép az önvédelmi 
mechanizmusa, és megteremt magának egy képzeletbeli 
barátot, aki segít neki túlélni a nehéz helyzeteket az iskolában 
és otthon, a „családjában” is.

Egy izgalmas történet bontakozik ki előttünk, hogyan talál 
önmagára, és válik olyan felnőtté, aki megismeri saját értékeit, 
és kiderül, hogy sokkal több mindenre képes, mint ahogyan 

azt gondolta. Elkezdi élni az életét, szeretni tudja önmagát és 
másokat is, és talán még egy boldog családra is lel.

Akinek felkeltette az érdeklődését ez a kedves, humoros, 
emberi érzésekkel teli történet, a könyvtárban megtalálja és 
elolvashatja.

Az írónőnek van egy regénysorozata is, amely St. Ma-
ry-krónikák címmel jelent meg, és az első kötete Az egyik 
átkozott dolog a másik után címet viseli. Az események a 
St. Mary Történettudományi Kutatóintézet körül forognak, 
ahol csupa izgalom az élet. A történet szereplői az intézet 
dolgozói, akik időutazás segítségével próbálják felderíteni a 
történelem sokszor zavaros eseményeit, hogy valójában mi 
történt a régmúltban. Eközben rengeteg kaland, izgalom és 
váratlan esemény történik, amelyeket az írónő humorosan, 
ironikusan és időnként szívszorítóan vet papírra.

Ajánlom mindenkinek, aki szereti a science fictiont, a 
történelmi és a kalandregényeket.

M. I. MÓNIKA

Három éve  
Isaszegen az AKDC

A Tánc és Alkotás Sportegyesület, másik 
nevén az Art Kingdom Dance Commu-
nity három éve alapította meg a táncis-
kola isaszegi csoportját, az Isa Cityt.

A június 22-i gálánkon, az Art King-
dom Showcase-en az isaszegi csoport is 
nagy sikert aratott produkcióival, már 
nem első alkalommal. Erre a rendezvé-
nyünkre többféle stílusban készültünk 
tanárainkkal, tanítványainkkal, műsor-
számainkkal. Bemutattuk versenypro-
dukcióinkat és több, csak erre az estére 
készült műsorunkat. Tanítványaink 
megmutathatták hozzátartozóiknak, 
mit tanultak az évad során. 

Emellett, mint minden évben, meg-
rendeztük nyári tánctáborunkat, az Art 
Kingdom Summer Dance Intensive-et 
is. A táborban a diákjaink intenzíven 
vettek részt a napi ötször-hatszor másfél 
órás táncórákon, a különféle stílusok 
elsajátításának és új technikák megis-
merésének céljából. A tánc mellett ren-

geteg csapatépítő programban vehettek 
részt a táborozók.

Isaszegi csoportunk fellépett a 
Bölcsődei Dolgozók Demokratikus 
Szakszervezetének harmincéves jubi-
leumi piknikjén, amelyet a Gábor 
Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gim-
názium és Szakközépiskola udvarán 
rendeztek meg, valamint a Mozdulj Ve-
lünk Egyesület szervezésében létrejött 
Sztárláb fesztiválon is. 

Szeptembertől bővült a tanári ka-
runk. Az isaszegi csoportunk vezetésé-
vel pedig Laczai Kiarát bíztam meg, aki 
tehetsége és nagy tapasztalata mellett 
méltón kiérdemelte ezt a rangot. Kiara 
több éve versenyez Börczi Barbara 

vezetésével, és a Ghetto#7 versenycso-
port oszlopos tagja.

Az isaszegi tánctanfolyam keddi 
és pénteki napokon továbbra is várja a 
hiphopozni és táncolni vágyókat, sőt a 
junior, a középhaladó és az új kezdőcsa-
patba is.

Információért keressétek fel bátran 
a weboldalunkat (Akdancecommunity.
com), kövessetek minket a Facebookon 
(@ArtKingdomDanceCommunity) és az 
Instagramon (@akdancecommunity).

A Tánc és Alkotás Sportegyesület 
nevében köszönjük Isaszeg Város Ön-
kormányzatának anyagi támogatását.

HEFLER DÁNIEL,  
Tánc és Alkotás Sportegyesület

Kassai élmények

Ötven fővel indultunk el augusztus 15-én a már hagyománnyá 
vált nyári kirándulásunk következő helyszínére, Kassára. Kis 
késéssel 10 óra után érkeztünk meg a város főterére, ahol ked-
ves idegenvezetőnk bemutatta a belváros nevezetességeit, régi 
épületeit, és megtekintettük a Szent Erzsébet-dómot. A kriptá-
ban megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc sírját.

Elsétáltunk a rodostói ház felépített másolatának épületé-
hez, ahol azon túl, hogy jobban megismerhettük II. Rákóczi 
Ferenc személyét, az épületben lévő állandó kiállítás darab-
jaiban is gyönyörködhettünk. Kirándulásunkat egy finom 
ebéddel zártuk.

Köszönjük Isaszeg Város Önkormányzatának, hogy részt 
vehettünk ezen a csodálatos programon.

ISASZEGI NYUGDÍJASOK BARÁTI KÖRE
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Trambulint vásároltunk

Az Isaszegi Szent Rita Alapítvány fő feladata a gyerekekkel, fiatalokkal való 
foglalkozás. Rendszeresen szervezünk napközis táborokat, családi napokat 
az egyházközséggel közösen.

Ezeken az alkalmakon van lehetőség közös játékra, amelyhez nagyon 
jól jött a trambulin. A gyermekek önfeledt, szabadidős tevékenységéhez 
kiválóan tudjuk hasznosítani ezt az eszközt is.

Amellett, hogy mozgásra serkenti őket, megtapasztalhatják a közös játék 
élményét és azt is, hogy meg kell osztani a másikkal, lehetőséget kell adni 
minden gyereknek a használatára.

Köszönjük az önkormányzattól kapott támogatást, amelynek segítségé-
vel meg tudtuk venni a trambulint.

SZÁRAZNÉ MARIKA

Napközis hittantábor

Idén ötödik alkalommal szerveztük 
meg az egyhetes napközis hittantábort 
az Egyházközségi Közösségi Házunk-
ban. Több mint nyolcvan gyermek gyűlt 
össze nap mint nap.

Hétfőn, szerdán és csütörtökön a 
Templom utcai épületben kezdődtek 
programjaink: kézműves-foglalko-
zások, udvari játékok, beszélgetések, 
versenyek. A gyerekek nagy élvezet-
tel használták a trambulint, amelyet 
önkormányzati támogatással sikerült 
megvásárolnunk. Délutánonként pedig 
számháborúztunk az erdőben.

Kedden a jászberényi strandon 
élveztük a nyári meleget, pénteken 

Mátrakeresztesre vezetett az utunk. 
A buszról leszállva gyalog túráztunk fel 
Ágasvárra, ahol közösen ebédeltünk. 
A bátrak felmászhattak a hegy csúcsá-

ra, ahonnan csodálatos kilátás nyílt az 
alattunk elterülő tájra.

A tábor végén minden gyermek és 
felnőtt kapott egy kis ajándékcsoma-

got, benne füzet, tollak, radír és persze 
édesség.

A tábor évről évre nagyobb népsze-
rűségnek örvend. Nemcsak hittanosok 
jelentkeznek és jönnek velünk, hanem 
sokszor hittanra nem járó, iskolás korú 
gyerekek is velünk tartanak.

Tíz felnőtt egész heti áldozatos 
munkája biztosítja a tábor működé-
sét. A gyerekek között minden évben 
vannak ifis fiatalok, akiknek a segítsége 
sokat jelent a programok lebonyolításá-
ban. A tábor minden résztvevő számára 
ingyenes, az Isaszegi Szent Rita Alapít-
vány fedezi a költségeket.

Köszönjük Isaszeg Város Önkor-
mányzatának a táborozáshoz nyújtott 
támogatást!

SZÁRAZNÉ MARIKA

Márton-napi libapecsenye

November 11-én lesz Márton-nap, a néphagyomány szerint 
az éves gazdasági munkák lezárásának ideje és a téli pihenés 
időszaka a természet számára. Ekkor vágták le abban az 
évben először a hízott libákat, és az újbort is ekkor kóstolták 
meg először. Egy kis libás finomság az Egészség és Életmód 
magazin ajánlásával.

Elkészítés. A libamellen a bőrt kockásra bevagdossuk, a húst 
besózzuk. (Ha a páchoz hagymakrémet és/vagy fokhagyma-
krémet használunk, óvatosabban sózzuk, mert ezek önmaguk-
ban is sósak!) 

Elkészítjük a páclevet a felsorolt hozzávalókból, a húsra 
öntjük, majd lefedve egy éjszakára hűtőbe tesszük. 

Másnap a húst mindkét oldalán egyenként 6-8 percig 
libazsíron átsütjük. Az almát meghámozzuk, felszeleteljük, a 
libamelleket szintén kb. egy cm széles szeletekre vágjuk. Egy 
hőálló edénybe sorban lerakjuk a húst és az almát, a sütésből 
visszamaradt zsírral leöntjük, az egészet meglocsoljuk kevés 
konyakkal, és sütőben összesütjük. 

Körete krumplipüré vagy párolt rizs.
További ötletek és receptek: Egeszsegtukor.hu/noi-tukor/

marton-napi-libasagok-es-receptek.html.
FORRÁS:  

EGESZSEGTUKOR.HU

Hozzávalók
2 fél libamell
A páchoz:
2 dl száraz vörösbor 
2 evőkanál balzsamecet 
3 evőkanál olívaolaj 
1 fej felkarikázott hagyma 
2 gerezd fokhagyma darabokra vágva 
ízlés szerint őrölt bors, kakukkfű, rozmaring, bazsalikom
libazsír a sütéshez 
fél dl konyak 
2 alma szeletekre vágva
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Spórolj időt!
Beszélgetés Bogatin Attilával, a Csemege Futár Kft. ügyvezetőjével

Egy évvel ezelőtt kezdte meg Isaszegen működését a Csemegefutar.hu élelmi-
szer-házhozszállítási szolgáltatás, s ennek köszönhetően minden lakosunk számára 
elérhetővé vált egy gyors, korszerű és takarékos bevásárlási forma. Ma már a cég 
Isaszegen kívül Gödöllőre, Pécelre és Dányra is szállít.

– Hogyan tudnád pár mondatban ösz-
szefoglalni az első időszakot? 

– Mint minden vállalkozásnak, 
ne künk sem volt egyszerű az elmúlt év. 
Olyan szolgáltatást vezettünk be a he-
lyiek szá mára, ami előtte nem létezett a 
városban. Miközben mi is megismertük 
a városok lakóit, szokásaikat, aközben 
segítettünk is megtanulni a webolda-
lunk kezelését, a rendelés menetét. 
Eközben folyamatosan bővítettük a 
választékunkat, szórólapot készítettünk, 
jelen vagyunk a Facebookon különbö-
ző akciókkal, nyereményjátékokkal, 

valamint érdekesebbnél érdekesebb 
információkkal. Futárjainkkal minden-
nap találkozhatnak Isaszeg utcáin, még 
azokon a helyeken is, ahová a mentő is 
nehezen jut el. Nyár közepétől bővítet-
tük szolgáltatásunkat Gödöllő, Pécel és 
Dány területére is.

– Amikor utoljára találkoztunk, azt 
mondtad, szinte minden célcsoportnak 
szól a szolgáltatás. Hogyan látod, kik 
veszik leginkább igénybe?

– Most is csak azt tudom monda-
ni: szinte mindenki. Vannak vásár-
lók, akik hetente egyszer rendelnek 

nagyobb tételt, de vannak vásárlók, 
akik mindennap házhoz rendelik a 
napi szükségleteiket. Az idősebbek és a 
betegek jobban rászorulnak a szol-
gáltatásra, hisz nekik a legnehezebb 
beszerezni a termékeket, gyermekeiket, 
hozzátartozójukat pedig nem akarják 
terhelni ezekkel a gondokkal. Ők a 
futárjainktól nemcsak az árut, hanem 
egy-két jó szót, biztatást is kapnak 
rendszeresen. Nagyon sokan rendelnek 
a külterületekről – Öreghegy, valamint 
a horgásztó mögötti terület –, nekik 
igazán nehéz, főleg gépkocsi nélkül 
boltba jutni. A nagycsaládosok pedig 
sokkal több időt tölthetnek gyermekik-
kel vásárlás helyett. Ezenkívül közüle-
tek, hivatalok is rendszeresen igénybe 
veszik szolgáltatásunkat.

– Melyek a kedvenc termékek, mit 
rendelnek a leggyakrabban?

– Nincs kedvenc termék, de nagyon 
sokan rendelnek kartonos terméke-
ket, például tartós tejet, ásványvizet, 
üdítőt. Népszerű a gázpalacktöltet és 
téli időszakban a fabrikett is. Emellett 
majdnem minden kosárban van zöld-
ség-gyümölcs, tejtermék és felvágott is. 
Nagyon népszerű a helyben sült pékáru, 
hiszen a termékek sütésére a rende-
lés beérkezését követően kerül sor, és 
sokszor még melegen érkeznek meg a 
háztartásokba. Természetesen min-
den szezonnak megvannak a kedvenc 
termékei. Nyáron nagy sikere volt a 
fagyinak, a víznek, a hideg dinnyének. 
A karácsonyi időszakban pedig a sütési 
kellékek vitték a prímet.

– Melyik rendelési módot szeretik 
jobban, a webest vagy a telefonost? 

– Nincs különbség, mind a két 
csatornán jönnek a rendelések. A napi 
vásárlók jobban szeretik a telefonos 
rendelést, ahol közvetlenül el tudják 

Vásárlói visszajelzések  
a Csemege Futár Facebook-oldalról 

• „Valóban gyors kiszállítás, barátságos, 
kedves hozzáállás, gratulálok és köszönöm.” 

• „Gyorsak, korrektek, praktikusak, kedvesek 
és eszméletlenül nagy segítség 2 kicsi gye-
rek, autó nélkül!!! Köszönöm!!! Arról nem is 
beszélve, hogy a vásárlás sokkal átláthatóbb 
és kiszámíthatóbb!!!”

Pályázati felhívás

A Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
ság vezetője rendészeti szakterületre 
pályázatot hirdet járőrtárs beosztás 
betöltésére.

Pályázati követelmények: betöltött 
18. életév; büntetlen előélet; cselekvőké-
pesség; magyar állampolgárság; állandó 
belföldi lakóhely; érettségi bizonyít-
vány; fizikai, pszichológiai, egészség-
ügyi alkalmasság; pályaalkalmassági 
elbeszélgetés eredményes minősítése; 
kifogástalan életvitel, illetve hozzájáru-
lás annak a szolgálati viszony létesítése 
előtti, valamint a szolgálati viszony 
fennállása alatti ellenőrzéséhez.

Bérezés: a képzés első két hónapjá-
ban a modulzáró vizsgáig bruttó 195 000 
Ft/hó munkabér; a modulzáró vizsga 
sikeres letételét követően a hivatásos 
szolgálati jogviszonyba lépés napjától 
bruttó 201 000 Ft/hó alapilletmény és 
egyéb pótlék (nyelvpótlék, éjszakai, 
készenléti pótlék), valamint juttatás (cafeteria, lakhatási támo-
gatás, ruhapénz, munkába járás költségtérítése, egyéb utazási és 
mobiltelefontarifacsomag-kedvezmények).

A felvételt nyert pályázók öt hónapos időtartamú, is-
kolarendszeren kívüli moduláris képzésben vesznek részt. 
A képzés várhatóan 2020. február 17-én indul az Adyligeti 
Rendészeti Szakgimnáziumban. A képzést követő sikeres vizs-
ga esetén őr-járőrtárs részszakképesítést szereznek.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Gödöllő Rendőr-
kapitányság hivatalvezetője vagy személyügyi előadója ad a 
28/524-620-as telefonszámon, valamint személyesen Gödöllő 
Rendőrkapitányságon hivatali munkaidőben. Keresse továbbá 
toborzó kollégánkat a pályaválasztási rendezvényeken! A je-
lentkezés határideje: 2019. november 30.

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
GÖDÖLLŐ RENDŐRKAPITÁNYSÁG

mondani személyes kívánságaikat. 
Weben inkább a nagyobb rendelések 
érkeznek, hisz azokhoz több idő kell, és 
egy megfontolt vásárlásnál folyamato-
san nyomon tudják követni a rendelés 
értékét. Vannak kombinált rendelések 
is, amikor egy-egy speciális pékárut 
telefonon előrendelnek, és mellé felütik 
a nagyobb rendelést. Fontos, hogy a 
weben csak azok a termékek jelenjenek 
meg, amelyekből valóban van készlet a 
boltban. 

– Most, hogy több városba is szállí-
totok, tudjátok tartani az ötszáz forin-
tos díjat és az akár félórás határidőt? 

– A kiszállítási díj a mindenkori 
üzemanyagártól függ. Ugyan az euró 
folyamatosan erősödik, de egyelőre 
nem tervezünk áremelést. A kiszállítási 
időt legtöbb esetben tudjuk tartani, 
néha-néha azonban várni kell, hogy 

a frissen sült pékárut ki tudjuk vinni. 
A rendelés beérkezését követően rögtön 
megkezdjük az áru összeállítását és 
kiszállítását.

– Milyen újdonságokban gondol-
kodtok még?

– Terveink között szerepel gasztro-
nómiai termékek kiszállítása, mint pél-
dául pizza, egyszerű készételek, sültek, 
valamint szendvicsek. Gondolkodunk 
fénymásoláson és nyomdai szolgáltatá-
sokon is.

– Ha jól tudom, ti nyertétek meg 
idén az önkormányzati rezsicsökkentés-
hez tartozó gázpalackcserét is?

– Igen, jól tudod, vállaltuk, hogy az 
erről szóló igazolás bemutatását köve-
tően ingyen kiszállítjuk a gázpalackokat 
az arra jogosultaknak.

– Ma elég nehéz jó munkaerőhöz 
jutni. Hogy álltok munkaerővel?

– Az elmúlt egy évben voltak páran, 
akik jöttek, aztán mentek. Jelenleg egy 
nagyon jó, motivált csapattal dolgozunk 
együtt. Keresünk továbbra is olyan 
munkatársakat, akikhez közel áll a 
kereskedelmi munka, van áruismeretük 
és jogosítványuk is.

– Ha valaki szeretne jelentkezni, hol 
teheti meg?

– Önéletrajzokat várunk a csemege-
futar@csemegefutar.hu e-mail-címre.

– Köszönöm szépen a tájékoztatót, 
és örülünk, hogy Isaszeg városát válasz-
tottátok a szolgáltatásotokhoz. ■
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Programajánló
Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely programjai

NOVEMBER 7., CSÜTÖRTÖK 
17.00: Falumúzeum – Isaszegi Szenior Akadémia: Mr. Google, 
Mr. Facebook: Meg is gyógyítanak? Pataky Enikő előadása. 
NOVEMBER 9., SZOMBAT
14.00–18.00: Bolhapiac – próbanap. Hozd el, ami fölösleges! 

Ha szerencséd van, eladod vagy lecseréled, adj egy esélyt 
magadnak és másoknak.

20.00: Táncház Pálinkás Tündivel és Stéger Danival. Belépő 
felnőtteknek 1000 Ft, gyerekeknek 500 Ft. Fonó az isaszegi 
Mozaik kézművescsoporttal.

NOVEMBER 11., HÉTFŐ
16.00: Márton-napi kreatív kézművesklub Zsigár Cecíliával
NOVEMBER 15., PÉNTEK
15.00: Attila-vonal – megemlékezés. Helyszín: isaszegi teme tő. 

Gyülekező 14.30-tól a Szent Márton-templom (Öregtemp-
lom) bejáratánál.

19.00: Hajdu Steve – Hajdu you do? Stand-up show. Jegyek: 
novemberben 3000 Ft, aznap 3300 Ft.

NOVEMBER 16., SZOMBAT
8.00–17.00: Kaposvári ICC Kft. – egészségügyi szűrővizsgálat
16.00: ITK-vetítés az Azori-szigetekről a falumúzeumban 
18.00: A Gaudium Carminis női kamarakórus évzáró kon-

cert je. Közreműködik Bakos Ferenc és a Klapka-iskola 
énekkara.

NOVEMBER 19., KEDD
10.00: Ovis színház: Óperenciás Bábszínház – Csalafintaságok 
a csalitosban. Jegyár 800 Ft. 
NOVEMBER 20., .SZERDA

Attila-vonal – megemlékezés
NOVEMBER 23., SZOMBAT
Az Isaszegi Természetbarátok Körének bakancsos bálja
10.00–14.00: Aviva-torna. Információ: Győrfiné Gyurcsó 

Erika hivatalos Aviva-módszer-, gerinc- és nőijóga-oktató, 
20/391-8692, Avivaera.webs.com.

NOVEMBER 25., HÉTFŐ
16.00: Közmeghallgatás
NOVEMBER 28., CSÜTÖRTÖK
15.00: Falumúzeum – Időutazás a történelem nyomában: 
A náci aranyvonat története
NOVEMBER 29., PÉNTEK
18.00: Ballonyi Manyika festőművész adventi kiállításának 
megnyitója
NOVEMBER 30., SZOMBAT
15.00: Partnerkarácsony: Kegyelem – zenés, verses előadás. Bu-
zo gány Márta és a Misztrál zenekar műsora. Szeretetbe ringató 
előadás égi muzsikával és Reményik Sándor nemes lírájával.
DECEMBER 1., VASÁRNAP
18.00: Kisvárosi történet – a Club Színház Lecsó csoportjának 
előadása
DECEMBER 7., SZOMBAT
8.00: A Dr. Ketter László hagyományőrző gasztronómiai ver-

senyen vesz részt a Dózsa György Művelődési Otthon.

14.00–18.00: Bolhapiac. Hozd el, ami fölösleges! Ha szeren-
cséd van, eladod vagy lecseréled, adj egy esélyt magadnak 
és másoknak. 

20.00: Táncház Pálinkás Tündivel és Stéger Danival. Belépő 
felnőtteknek 1000 Ft, gyerekeknek 500 Ft. Fonó az isaszegi 
Mozaik kézművescsoporttal.

DECEMBER 10., KEDD
9.30–11.00: Ovis előadás – VSG Táncszínház: A szépség és a 
szörnyeteg. Jegyár 800 Ft.

A DÓZSA GYÖRGY MŰVELŐDÉSI OTTHON ÁLLANDÓ 
PROGRAMJAI 
• Baba-Mama Klub, hétfő, 9.30–11.30
• Tá-Me-To, hétfő, szerda, péntek, 9.30–11.30
• Kerekítő, kedd, 10.00–10.45
• Szeniorjóga, szerda, 16.00–17.15
• Jóga, szerda, 17.15–17.45
• Csiri-biri gyerektorna, péntek, 10.00–11.00
• Isaród gyerekszínjátszó csoport, péntek, 16.00–18.00
• Lecsó felnőtt színjátszó csoport, péntek, 18.00–20.00

Kedves isaszegiek! 
Az Isaszegi Települési Értéktár Bizottság (ITÉB) ismét sze ret-
né felhívni a figyelmet, hogy bárki javasolhat újabb ér té ke ket 
az erre a célra készült Javaslat a Települési Értéktárba történő 
felvételhez című ajánlólap kitöltésével (például ti pi kus isaszegi 
étel, népszokás, természeti kincs, kulturális örök ség, egészséggel 
kapcsolatos megoldás, ipari vagy műszaki ta lál mány, építészeti 
alkotás, turisztikai vagy sporttal kapcsolatos érték).

A javaslatok beadása folyamatos. A beérkezett ja vas lat ról 
az értéktárbizottság kilencven napon belül dönt. Szük ség ese-
tén a javaslattevőt hiánypótlásra kéri fel. Az ér ték tár bizottság 
döntéséről írásban értesíti a javaslattevőt. Amennyiben a dön-
tés pozitív, az értéktárba felvett helyi érték adatait a bizottság 
közzéteszi a Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi 
Múzeumi Kiállítóhely honlapján.

Szeretnénk aktivitásra biztatni a lakosságot!
Észrevételeiket, javaslataikat várjuk: elektronikusan az 

idgymo@gmail.com e-mail-címre való megküldéssel; postai 
úton, a javaslat teljes anyagát elektronikus adathordozón mel-
lékelve (cím: Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi 
Kiállítóhely, 2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2.), kérjük, írják 
rá: „Javaslat az Isaszegi Települési Értéktárba való felvételre”; 
személyesen a Dózsa György Művelődési Otthonban. A be-
nyújtás határideje: folyamatos.

Kövessen minket a Facebookon és a honlapunkon! Prog ra-
mok ról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklődni a mű ve lő-
dé si otthon irodájában a 28/582-055-ös vagy a 28/582-056-os 
telefonszámon, az idgymo@gmail.com e-mail-címen, valamint 
az Isaszegmuvotthon.hu weboldalon és Facebook-oldalunkon 
is lehet. A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Anyakönyvi hírek
a szeptember 23. és október 22. közötti időszak  
eseményeiről

Születések: Mihalicza Noémi, Argalász Julianna,  
Almási Boglárka, Farkas Lili, Landenberger Bence, Balaj Nina, 
Bégány Levente, Urbán Ámon, Csőke Nimród Zoltán

Házasságkötések: Garasanin Mariann és Hegyes Róbert; 
Kristóf Rebeka és Balla Szilárd; Farkas Piroska és Kiss Imre; 
Szabó Réka és Zsiros József; Molnár Alexandra és Hortobágyi 
Gábor; Mézes Edit és Zoboki Zoltán János; Bucz Adél és 
Halász Attila

Halálesetek: Laurán Lajos Gáborné Báthory Juliánna 
(93 éves), Varga Mihályné Szász Emilia (91 éves), Retkesné 
Várdai Róza (64 éves), Rafael Károly Imre (68 éves), Balá-
zsovits Mihály Lászlóné Németh Mária (64 éves), Chis Lucia 
Penea Lucia (87 éves), Szolga János (82 éves), Tihanyi Józsefné 
Hernyes Erzsébet (94 éves), Megyeri István Pálné Sinai Kata-
lin (82 éves)

Köszönetnyilvánítások

Köszönetet mondunk mindazoknak, aki a szeretett feleség és 
édesanya, Horváthné Balatoni Katalin temetésén részt vettek, 
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot helyeztek, bánatunkban 
részvéttel osztoztak.

Férje, gyermekei, szülei és testvére

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik 
sze re tett édesanyámat, Nagy Lászlóné Irénkét utolsó út ján 
elkísérték, sírjára virágot helyeztek, és a gyászomban rész vé-
tüket nyilvánították.

Lánya, Henrietta

Köszönetet mondunk mindenkinek, akik szeretett édesanyám, 
Laurán Lajos Gáborné Báthory Juliánna temetésén részt vet-
tek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és bánatunkban rész-
vét nyilvánítással osztoztak.

Lánya és családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett édesapánk, 
Szolga János temetésén részt vettek, utolsó földi útján el kí-
sér ték, sírjára koszorút és virágot helyeztek, bánatunkban 
rész vét tel osztoztak. Külön köszönet polgárőrtársamnak rész-
vé téért.

Fia, lánya és családja
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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. 
Ügyfélfogadási rend: hétfőn 13–16, szerdán 8–12 és 13–16, pénteken 8–12 óra között

Isaszegi Rendőrőrs munkaidőben (8–16 óra között) hívható telefonszáma: 27/518-973. 
Munkaidőn kívül 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 

(munkaidőben); 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 
szerdán 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 
hálózatból: 80/405-540; mobilhálózatból: 1/237-7777. Telefonos ügyfélszolgálat 
hétfőn, kedden, 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 szá-
má ra saját háziorvosuk áll rendelkezésre. Hétfőtől 
csü tör tö kig 1530–1800 óra között, pénteken 1130–1800 
óra kö zött készenléti szolgálat működik a sürgős 
ese tek el lá tására, 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. Csütörtö-
kön dr. Tor dai Gábor, Aulich u. 3., tel.: 28/751-591; 
20/928-3987. 
Pénteki készenléti beosztások novemberben és 
decemberben: november 1.: Gödöllő; november 8.: 
dr. Kürti József; november 15.: dr. Eszlári Egon; 
november 22.: dr. Tordai Gábor; november 29.: 
dr. Mészáros Zsolt; december 6.: dr. Kürti József; de-
cember 13.: dr. Eszlári Egon; december 20.: dr. Tor-
dai Gábor; december 27.: ügyelet (hosszú hétvége); 
2020. január 3.: dr. Mészáros Zsolt
Központi orvosi ügyelet: Gödöllő, Szabadság 

tér 3. Tel.: 70/370-3104. Ügyeleti idő: mun ka na-
po kon 18 órától másnap reggel 8 óráig, hétvé-
gén, 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, szomba-
ton 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, csütör-
tökön és szombaton 8–12 óra között. Munkaszü-
neti 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

KERESZTREJTVÉNY A megfejtést november 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! 

Októberi rejtvényünk megfejtése: Ne félj a tökéletességtől, úgysem éred el sosem. 
Az októberi jutalmat Kun Júlia, Gábor Dávid és Vidákné Hibácska Edit nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

GYEREKEKNEK Keresd meg a képeken található tíz különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet küldd vissza 
szerkesztőségünknek november 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. 

Az októberi jutalmat Tóth Csaba, Magyari Mátyás és Bungye Boglárka nyerte. Gratulálunk!
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS AZ AFRIKAI SERTÉSPESTIS MIATTI  
HÁZISERTÉS-ÁLLOMÁNYOK BEJELENTÉSÉRE
Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy az afrikai sertéspestis (továbbiakban: ASP) hazai vaddisznókban történt megállapí-
tásai, valamint az európai országok ASP-járványhelyzetének gyors és drámai romlása miatt fokozott a veszélye annak, 
hogy a vírus átterjed a házisertés-állományokra is.
A sertésállományokat kötelező bejelenteni az illetékes járási élelmiszerlánc-biztonsági és álIategészségügyi osztálynál. 
Kérem, amennyiben sertést tart, úgy szíveskedjék a Pest Megyei Kormányhi-
vatal Gödöllői Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Osztályánál mint az 
illetékes hatóságnál bejelentkezni, hogy nyilvántartásba vehessék.
Amennyiben valakinek tudomása van a környezetében olyan ser-
téstartóról, aki esetleg nem szerepel nyilvántartásunkban, kérem, hívja 
fel a figyelmét bejelentkezési kötelezettségére. A mai naptól 
számított 14 napig lehetősége van jogkövetkezmények nélkül 
bejelenteni a sertéstartást osztályunknál. Felhívom a figyelmet, 
hogy amennyiben a sertéstartó nem tesz eleget jogszabá|yi 
kötelezettségének, járványhelyzet esetén az állományának 
leöletésére állami kártalanítás nélkül kerül sor. Amennyiben 
osztályunkat nem tudja felkeresni, úgy települése önkormány-
zatának jegyzőjén keresztül szíveskedjék eljuttatni adatait (név, 
cím, telefonszám) osztályunkhoz. 
Elérhetőségek: PMKH Gödöllői Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biz-
tonsági és Állategészségügyi Osztály, 2100 Gödöllő, Kotlán S. utca 1. 
D. épület; 28/512-465, 20/556-5405; godollo-elelmiszer@pest.gov.hu. 
Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda, péntek, 9–12 óra.
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