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Hirdetmény igazgatási szünet elrendeléséről

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az Isaszegi Polgármesteri Hivatal december 23-án, valamint a december 28-tól december 
31-ig terjedő időszakban igazgatási szünetet tart.

A hivatal az igazgatási szünet alatt a születések, halálesetek anyakönyvezése, ügyfélszolgálati nyomtatványok kiadása és átvé-
tele céljából december 28-án, hétfőn 8 órától 12 óráig ügyeletet tart.

TÓTHNÉ PERVAI KATALIN 
JEGYZŐ

Meghosszabbították a diákigazolványok érvényességét

A diákigazolványokra is vonatkozik a nemrég meghozott rendelet, miszerint a jelenlegi helyzetben tovább érvényesek  
a veszélyhelyzetben lejárt hivatalos iratok, igazolványok – de meddig?

Utazás során a járványügyi veszélyhelyzet megszűnését 
követően hatvan napig (várhatóan április 9-ig) elfogadják a 
köznevelésben a 2019/2020-as tanév érvényesítő matricájával, 
a felsőoktatásban pedig a 2019/2020-as tanév első és második 
féléves matricájával, illetve a 2020/2021-es tanév első féléves 
matricájával érvényesített diákigazolványokat – tájékoztatott 
az Oktatási Hivatal. A kedvezményt azok a tanulók, illetve 
hallgatók is a meghosszabbított időtartamig vehetik igénybe, 
akik befejezték az iskolát, és nem tanultak tovább – tehát a 
jogviszonyuk a 2019/2020-as tanévben lezárult, és van diák-
igazolványuk.

Azon tanulók részére, akiknek bármilyen okból nem 
sikerült diákigazolvány-igénylést beküldeni, de aktív jogvi-
szonnyal rendelkeznek, az oktatási igazolványok intézményi 
adminisztrációs rendszeréből (Oktig) szükséges a megfelelő 

igazolást kiállítani (technikai igazolás). Az igazolásokat a köz-
lekedési szolgáltatók továbbra is elfogadják akkor is, ha nyom-
tatott aláírást és pecsétet tartalmaznak, mivel azokat az aláírás, 
pecsételés után szkennelve küldték meg a jogosultaknak.

Fontos, hogy a közlekedési szolgáltatók az igazolást elekt-
ronikus formában (például mobilon felmutatva) nem fogadják 
el, ezért a tanulóknak mindenképpen ki kell nyomtatniuk az 
igazolást az utazási kedvezmény igénybevételéhez. A lejárt 
érvényességű igazolással nem lehet igénybe venni az utazási 
kedvezményeket, az igazolások továbbra is csak a jogszabály 
rendelkezése szerinti időtartamig (a kiállítástól számított 
hatvan napig) érvényesek.

OKTATÁSI HIVATAL,  
OKTATÁSI NYILVÁNTARTÁSI KÖZPONT

FORRÁS: EDULINE.HU

Csak időpontfoglalással 
fogadják ügyfeleiket 
a kormányhivatalok

November közepétől csak időpontfoglalással 
fogadják az ügyfeleket a kormányhivatali 
ügyfélszolgálatok: aki teheti, online intézze hivatali 
ügyeit!

A járvány terjedésének, valamint a személyes 
kontaktusok számának csökkentése érdekében 
november 11-től csak előzetes időpontfoglalással 
lehet ügyeket intézni a kormányablakokban és 
okmányirodákban. A kormányzati intézkedésekkel 
összhangban most meghozott óvintézkedésekkel a 
megbetegedés kockázata és a járvány további terje-
dése mérsékelhető.

Időpontfoglalásra az Idopontfoglalo.kh.gov.
hu oldalon, a megújult Magyarorszag.hu oldalon, 
illetve a 1818-as, ingyenesen hívható telefonszámon 
van lehetőség. Az interneten elérhető központi 
időpontfoglaló alkalmazásban az ügyfelek ügyfélka-
pu-regisztráció nélkül is foglalhatnak majd időpon-
tot, a gépjármű-ügyintézéssel kapcsolatos ügykörök 
kivételével. Nem közlekednek a kormányablakbu-
szok és a települési ügysegédszolgálatok működését 
is felfüggesztik.

A többi kormányhivatali ügyfélszolgálaton tele-
fonos, illetve e-mailes időpontfoglalás lehetőségét 
biztosítják, az elérhetőségek a Kormanyhivatal.hu 
oldalon találhatók.

Az ügyintézők és ügyfelek biztonsága érdekében 
továbbra is kizárólag szájat és orrot takaró maszkban 
szabad tartózkodni az ügyfélszolgálatokon.

Az elkészült okmányok személyes átvételére 
november 11-ét követően nem lesz lehetőség, azokat 
postai úton, levélküldemény formájában kézbesíti 
a kormányhivatal. Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, 
hogy a 2020. március. 11. és június 18. közötti 
veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok változatlanul 
2020. december 15-ig érvényesek, ezért kérjük, élje-
nek az előzetes időpontfoglalás lehetőségével.

Javasoljuk, hogy az ügyfélkapuval rendelkező 
állampolgárok elsősorban a megújult Magyarorszag.
hu oldalon elérhető online ügyintézési lehetőségeket, 
illetve az e-papír szolgáltatást vegyék igénybe. Az 
ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek számos ügy-
ben postai úton is leadhatják kérelmüket. További 
információkért keressék fel A Kormanyhivatal.hu ol-
dalt, valamint hívják az ingyenesen hívható, 1818-as 
telefonszámon elérhető kormányzati ügyfélvonalat.

MINISZTERELNÖKSÉG
FORRÁS: PESTMEGYE.HU

Gyümölcsfaültetés a Béke téren

Izgalmas kísérletbe vágta az „ásóját” a Családok Isaszegért Egye-
sület: három gyümölcsfát ültettünk el a Béke téren. Nagy álmunk 
egy közösségi gyümölcsöspark valahol Isaszegen, ahova bárki 
betérhet, és szüretelhet a termésből. Ennek első lépése – hiszünk 
benne, minden kis lépés számít – a Béke téri három gyümölcsfa-
csemete.

Két cseresznyefát ültettünk: egy szomolyai feketét és egy 
kotlári ropogós cseresznyét. Mindkettő megbízható minőségű, 
egészséges magyar fajta; ropogós, lédús, zamatos gyümölcsöt adó. 
A két cseresznye közé egy most még aprócska méretű mézalmács-
kát ültettünk, ezt a növényt azonban nem szabad lebecsülni: az 
évek során tízméteres kis fává nő, termései nagyon finomak, és 
tele vannak vitaminnal. Igénytelensége, tág tűrőképessége miatt 
bátran ajánljuk minden kezdő kertbarátnak. Szeretettel kérünk 
mindenkit, hogy a három kis csemetét ne metsszék és ne perme-
tezzék; egyesületünk nemcsak a fák ültetését vállalta, hanem a 
gondozását is.

Hiszünk a közösség erejében, és reméljük, hogy ha együtt vi-
gyázunk erre a három közterületi gyümölcsfára, pár év múlva sok 
örömöt szereznek majd a Béke térre látogatóknak.

BUDAHÁZI BOGI
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Virtuális múzeum
túra a Damjanichis
kolában

Tizenhétezer diákkal és ötszázötven 
kollégámmal együtt részt vettünk egy 
izgalmas virtuális magyarországi múze-
umtúrán november 23-án.

Sajnos a jelenlegi egészségügyi 
helyzet miatt a lehetőségeink vége-
sek, azonban továbbra is kiemelten 
fontosnak tartjuk diákjaink kulturális 
nevelését is. Ezen a napon országosan 
több mint negyven múzeum nyitotta 
meg kapuit, így hát felkerekedtünk, és 
az internet segítségével ellátogattunk 
Szeged, Eger, Sopron, Budapest, Gödöl-
lő számos igazi kincseket rejtő múzeu-
maiba. Kisfilmeken, virtuális sétákon, 
játékos interaktív feladatokon keresztül 
az 5. és a 8. évfolyamok részvételével 
bepillantást nyerhettünk a honfoglalás 
kori magyarok életébe, Sisi magyar 
királyné hétköznapjaiba. Meghallgat-
tuk Dobó István várkapitány esküjét, 
illetve belecsöppentünk Tisza István 
híres obstrukciós parlamenti világának 
hangulatába is.

A gyerekek nagy várakozással, tele 
kíváncsisággal, a felfedezés örömével 
vettek részt a programban.

Köszönet a lehetőségért a Mozaik 
Tankönyvkiadó csapatának!

RAFAEL KÁROLYNÉ

Állatok világnapja a Damiban

Örökös ökoiskola révén immár hagyomány nálunk, hogy 
minden októberben megtartjuk ezt a jeles napot, ezért az 
idei tanévben is igyekeztünk ehhez kapcsolódóan változa-
tos programokkal színesíteni iskolánk életét.

A Ludányi Méhészközpontban dr. Ludányi István, a 
méhésztudományok doktora avatta be a negyedik osztá-
lyosokat a méhészkedés és a méhek világának rejtelmeibe. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos szerepet 
töltenek be ezek a kisállatok az emberiség élelmezésében. 
A bemutató végén a kisdiákok és pedagógusaik különböző 
mézeket kóstolhattak.

Az iskolánkban néhány éve hagyománnyá vált, hogy 
diákjaink ezen a napon behozhatják a kisállataikat. Az 
udvaron majdnem harminc házi kedvenc gyűlt össze, ame-
lyekre iskolánk tanulói szavazhattak. Az állatok világnapja 
alkalmából meghirdetett rajzpályázatunkra nagyon sok 
szép pályamunka érkezett. 

Ezúton szeretnénk megköszönni ismét dr. Ludányi 
Istvánnak és a szülőknek a segítséget, amellyel hozzájárul-
tak a nap sikeréhez, és felejthetetlen élményt ajándékoztak 
iskolánk diákjainak és pedagógusainak.

BALÁZS JUDIT  
ÖKOMUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ
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Év végi beszélgetés Hatvani Miklós polgármesterrel

A 2020-as évet az egész világon, így Magyarországon, azon belül Isaszegen is nagyban meghatározta a Covid19-járvány meg-
jelenése és az ebből fakadó anomáliák, bizonytalanságok. A járvány miatt csak a legszükségesebb fejlesztésekre jutott forrás 
ebben az évben, de a polgármester bízik benne, hogy hamarosan minden helyreáll. Hálás a lakosok türelméért, a kollégák 
segítségéért, a munkájukért.

– A családjával együtt elkapták a koronavírust. Hogy 
vannak?

– Mindent megtettünk, amit lehet annak érdekében, 
hogy elkerüljük a Covid19-et, mégis elkaptuk. Használtunk 
szájmaszkot, távolságot tartottunk, ügyeltünk a fertőtlenítés-
re. Mindezek ellenére minket is elért ezt a szörnyű betegség 
november elején. A munkámból adódóan rengeteg emberrel 
találkozom, járom az országot, hozzám is sokan jönnek el. 
Az egész családom átesett a betegségen. A legjobban engem 
viselt meg, de megúsztam kórház nélkül. Ebben szerintem 
nagy szerepe van annak, hogy sportolok, sokat úszom, így 
nagy a tüdőkapacitásom, ami biztosan sokat segített. Tizenkét 
napig voltam lázas, tizenöt kilogrammot fogytam, valamennyi 
tünetet produkáltam, ami a betegséget jellemzi. Három hétig 
voltam itthon. Hála Istennek, ma már mindenki sokkal job-
ban van, és újra munkába tudtunk állni. Egy vizsgálat nemrég 
megállapította, hogy rengeteg antitestet termelt a szervezetem, 
ezért a lányommal együtt hamarosan elmegyünk vért adni. 
Keresnek ilyen önkénteseket, hogy vizsgálhassák, felhasz-
nálhassák a vérüket, majd ennek segítségével megtalálják a 

megfelelő gyógymódot a koronavírus ellen. Remélem, hogy 
tudunk vele segíteni.

– Ezek szerint otthon töltötték ezt a nehéz időszakot. Ho-
gyan zajlottak a hétköznapok, ki segített önöknek?

– A nővérem és a barátaim is sokat segítettek, bevásároltak 
számunkra. Volt, aki gyümölcsöt hozott, más főtt ételt vagy 
éppen gyógyszert. Behozták a teraszig, aztán elmentek, hogy 
véletlenül se érintkezzenek velünk.

– A polgármesteri hivatalban is felütötte a fejét a vírus. 
A kollégái közül mindenki dolgozik már?

– Sajnos a hivatalban is több munkatársam elkapta a 
vírust, ezért is tartottunk zárva két hétig. Azóta mindenki 
kellő számú negatív tesztet produkált, így újra kinyithattunk. 
Ma már én is dolgozom mindennap, az élet nem állt meg. Úgy 
tesszük a dolgunkat, mint a legtöbb hasonló intézmény: megy 
az ügyfélfogadás, előre kérünk bejelentkezést. Elnézést kérünk 
a lakosságtól, de mindenkinek az az érdeke, hogy ne legyen 
torlódás, minél kevesebb kontaktus alakuljon ki. Ezért lehet 
csak időpontra jönni.

– Mi a járvány legfőbb tanulsága?

– Teljesen új világlátást ad az embereknek, hogy mi az 
élet értelme. Mindenkinek, aki tett valamit a városért, annak 
köszönöm szépen. Különösen azoknak a kollégáknak, akik 
az elesetteken segítettek, támogatták őket, és dolgoztak értük. 
Köszönöm a lakosság fegyelmezett együttműködését és azt, 
hogy tudomásul vették a rendelkezésekből fakadó változáso-
kat. Meggyőződésem, hogy addig ennek az egésznek nem lesz 
vége, amíg meg nem találják a megfelelő ellenszert. Éppen 
ezért arra biztatom az isaszegieket, hogy ha kifejlesztik a 
megfelelő vakcinát, akkor mindenki oltassa be magát, csak így 
győzhetjük le a világjárványt.

– Nem sok van hátra az évből. Hogyan értékeli 2020-at a 
város szempontjából?

– A járvány alapvetően határozta meg az esztendőt. Szinte 
minden fejlesztés csak „takaréklángon” zajlott a városban, 
csak a hosszú távú alapok megteremtése ment teljes erővel. 
Például az ingatlanfejlesztések, az ipari park betelepítése. Min-
den egyéb beruházásunk csak kivárásos alapon tud működni 
jelenleg, hiszen nem tudjuk, mit hoz a holnap, ezért tartalé-
koltunk. Szerényen rendeztük meg az ünnepi megemlékezé-
seinket is. Biztosan furcsán hangzik, de mivel alig költöttünk, 
anyagilag erős maradt az önkormányzat annak ellenére, hogy 
elvonták tőlünk a teljes gépjárműadót. Így tartalékunk képző-
dött, amit a lakosságra tudunk fordítani vészhelyzet esetén.

– Többen fogalmaztak meg kritikát a városvezetéssel 
szemben az épülő vasút miatt. Jogosan?

– A város életét meghatározza a vasút fejlesztése. A lakos-
ság nagy része türelemmel viselte az ezzel járó kellemetlen-
séget, amiért hálás vagyok. Ugyanakkor fontos tudni, hogy 
ebbe a fejlesztésbe a városvezetésnek nincs túl sok beleszólása. 
Állami beruházás, amit uniós és állami forrásokból finan-
szíroznak. Mi mindig jeleztük a megfelelő fórumokon, ha 

valami gondot észleltünk, például a készülő felüljáró miatt, de 
mindent sajnos nem tudunk elérni. Aki problémásnak látja 
ezt a szakaszt, annak abban igaza van, hogy a nyomvonala 
nem a legoptimálisabb. De november végén ideiglenesen 
adták csak át, tehát még változik. Negyven éve autót vezető 
emberként úgy gondolom, hogy ezek az ívek nincsenek jó 
helyen. Mihelyt a végleges kisajátítások megtörténnek, és 
megállapodnak a terület tulajdonosával, ez biztosan változik 
majd. Sokakban felmerült a megépült felüljáró kivilágításának 
az igénye. Sajnos, mivel külterületen helyezkedik el, így a tör-
vény nem kötelezi a beruházót a világítás kiépítésére. Magam 
partner lennék még abban is, hogy bár nem a város tulajdona 
a megépült műtárgy, a biztonságos közlekedés érdekében az 
önkormányzat pénzzel támogasson egy ilyen beruházást.

– Mit várhatunk a 2021-es évtől?
– Több nagy ingatlanfejlesztés várható, új lakórész épül, 

jövő év végéig kell elkészülnie a piacnak is. Amióta megnyer-
tük az ezzel kapcsolatos pályázatot, azóta megváltoztak az épí-
tésügyi szabályok. Engedélyeztetni kellett az épületet, emiatt 
újra kellett mindent tervezni. Beszélgetésünk alatt is szakha-
tósági engedélyre várunk. Amíg ezek közül nincs az összes a 
kezünkben, nem tudjuk kiírni a kivitelezési pályázatot. Tudni 
kell, hogy az előkészület mindig hosszabb folyamat, a kivitele-
zés gyorsan zajlik ilyenkor. A határidőt tartjuk. Az ipari park 
betelepítésénél olyan igény merült fel a cégek részéről, hogy 
legyen nagyobb a terület, ezen is dolgozunk. Szeretnénk ezen-
kívül is egyéb pluszterületet szerezni, mert olyan nagyszabású 
beruházásra készül itt egy cég, ami a tervei szerint négyszáz 
főnek adna munkát. A megállapodáshoz azonban szükséges 
az, hogy a meglévő iparterületen kívül sikerüljön megálla-
podni a környékbeli tulajdonosokkal. Ha ez nem megy, akkor 
sajnos nem jön össze az üzlet.

– Hogyan készül karácsonyra?
– Ez a karácsony idén egy csendesebb ünnep lesz, de a 

kialakult helyzet még inkább előtérbe helyezi a család fon-
tosságát. Az, hogy milyen lesz a karácsony, az csak rajtunk, 
embereken múlik. Mindenkinek kívánom, hogy a 2020-as 
esztendőt nyugodtan tudja lezárni. Remélem, hogy az embe-
rek nagy többségének az ismert nehézségek ellenére nem volt 
rossz ez az év. De abban is bízom, hogy a 2021-es sokkal jobb 
lesz. Ehhez mindenkinek sok erőt kívánok.

HA
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A Káposztás vendéglő és panzió 
ajánlásával

Lazac  
Wellingtonmódra

Hozzávalók
25 dkg lazac (2 szép szelet)
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
1 evőkanál vaj
2 gerezd fokhagyma
15 dkg krémsajt
10 dkg  spenót
szerecsendió ízlés szerint
25 g parmezán sajt
1 csomag leveles tészta
1 db tojás (a kenéshez)

Elkészítés
A lazacfiléket sózzuk, borsozzuk és 
félretesszük.

Egy serpenyőben felhevítjük a vajat, 
és rádobjuk a lereszelt fokhagymage-
rezdeket. Hozzáadjuk a krémsajtot, és 
folyamatosan kevergetve 1-2 percig 
főzzük.

Jöhet a bébispenót és a fűszerezés: 
só, bors, frissen reszelt szerecsendió. 
Nagyjából öt percig főzzük, amíg a bé-
bi spenót jól összeesik, ekkor belekever-
jük a reszelt parmezánt, majd lehúzzuk 
a tűzről.

A leveles tésztát két egyenlő részre 
osztjuk. A lazacot a tészta közepére 
helyezzük, és vastagon megpakoljuk a 
spenótos-krémsajtos szósszal.

A tésztát tojással lekenjük a hal 
körül, majd becsomagoljuk a halat. 
Ehhez először vízszintesen két oldalról 

beborítjuk a hal tetejét tésztával, majd 
a két oldalsó szélén levágjuk a felesle-
ges tésztát úgy, hogy csak 1,5-2 centis 
sáv maradjon. Ezt egy kés hátoldalával 
lenyomkodjuk, lekenjük tojással, majd a 
batyu oldalára hajtjuk.

A lazacos tésztabatyukat hajtogatott 
oldalukkal lefelé sütőpapírral bélelt 
tepsire helyezzük. A tetejüket megken-
jük tojással, majd rombuszmintásra 
bevagdossuk.

190°C-ra előmelegített sütőben 25 
perc alatt szép aranybarnára sütjük.

Nejlonzacskó 
helyett szütyő

A Családok Isaszegért 
Egyesület újrahasznosított 
szütyőkkel ajándékozta meg 
a Zöld ABC vásárlóit. Az 
egyesület tagjai arra kérték 
a vásárlókat, hogy műanyag 
zacskó helyett ezeket hasz-
nálják, ha zöldséget vagy 
gyümölcsöt vásárolnak.

A szütyő előnyei közé 
tartozik, hogy mosható, 
többször is használható, 
könnyen megvarrható. 
Az ajándékozott szütyők 
feleslegessé vált függönyből 
készültek. Köszönjük Fara-
gó Attilának, hogy nyitottan 
fogadta a kezdeményezé-
sünket!

BUDAHÁZI ÁRPÁD
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Ahol a gyógyszer mellé mosoly is jár

Mindig öröm egy település életében, ha 
valami megújul, megszépül. Városunk-
ban a főút melletti Ezüstkehely Gyógy-
szertár teljes külső és belső megújulását 
kísérhették figyelemmel.

Új gyógyszertárunkban az eligazo-
dás könnyű: a nagy eladótér területén 
a termékek kategóriákba sorakoznak, 
a nyitott polcokon átlátható a széles 
kínálat. Különsarok várja a dermokoz-
metikumok kedvelőit: Vichy, La-Roche 
Posay, Uriage, Apivita, Eucerin termé-
kekkel és aktuális akcióikkal.

Gyógyászati segédeszközök forgal-
mazását is vállalta a gyógyszertárunk: 
járóbotok, mankók, csukló-, boka-, 
térd-, derékprotézisek, kompressziós 
harisnyák, zoknik, gurulós rollátor, 
kerekesszék, szobavécé, vécémagasító 
stb. Felnőttpelenkák receptes és recept 
nélküli megvásárlása is lehetséges. Ké-

nyelmes Scholl és Ledi papucsok, cipők 
is kaphatóak nálunk. A gyógyszereken 
kívül, kötszerek, gyógyteák, étrend-ki-
egészítők, diagnosztikai és állatgyógyá-
szati termékek is elérhetők.

Egyedi kéréseknek is utánajárunk, 
beszerezzük, kérésre készleten tartjuk. 
Célunk, hogy önök, isaszegi lakosok 
itt helyben hozzájuthassanak azok-
hoz a gyógyszerekhez, termékekhez, 
amelyekre szükségük van. Mindig 
öröm számunkra, ha a hozzánk betérő 
vásárló elégedetten távozik. Minden 
hónapban több akcióval készülünk, ami 
akár 20–50 százalék kedvezményt is 
jelenthet önöknek. Akciós újságunkat 
megtalálják a patikában. A törzsvásár-
lói programunkkal pedig a visszatérő 
vásárlóinknak szeretnénk kedvesked-
ni, amely minden vásárlás alkalmával 
érvényesíthető.

A parkolást is kényelmesebbé tettük: 
a patika mögötti udvaron kivilágított, 
ingyenes parkoló várja önöket, ahonnan 
akadálymentes a bejutás az épületbe 
akár babakocsival, akár kerekesszék-
kel is. A kellemes hangulatú vásárlást 
gyógyszerészeink és szakasszisztenseink 
tapasztalatukkal, szaktudásukkal segítik 
a megfelelő termékek kiválasztásával.

Örülünk, hogy sok vásárlót már név 
szerint is ismerhetünk! Nálunk a gyógy-
szer mellé mindig jár egy jó szó és egy 
mosoly is. Mottónk: „Középpontban az 
egészség!” Szeretettel várjuk önöket! 

Elérhetőségeink: Ezüstkehely 
Gyógyszertár, 2117 Isaszeg, Kossuth La-
jos u. 87. Telefon: 28/582-025. Nyitva-
tartás: hétfőtől péntekig 8–18, szomba-
ton 8–12 óra között, vasárnap zárva.

A GYÓGYSZERTÁR TELJES CSAPATA: 
KATA, ÁGI, TIMI, ADRI, ANDI ÉS KATI

Bemutatkozik a Tornádó Hungary TSE

A legfontosabb, amit tudni lehet rólunk, hogy két akrobatikus 
rock and roll nagyformáció vagyunk, csapatonként tizenhatan 
alkotunk egy egységet. Rendszeresen veszünk részt területi, 
országos és világversenyeken is – dobogós helyezésekkel.

Egyesületünk csapatai (köztük isaszegiek is) nagy számban 
versenyeztek tíz éven keresztül a Mozdulj Velünk Egyesület 
szervezésében megrendezett Sztárláb modern táncfesztivá-
lokon. Ács Nóri és Béres Brigi azóta is tagjai az egyesületnek. 
Számos sikert értek el a négyszeres országos bajnok Warriors 

csapatával. Nóri a What Else nagyformáció csapatát is erősíti, 
amely 2018-ban a harmadik, 2019-ben pedig az ötödik helyen 
végzett a világkupán.

Ezúton is szeretnénk megköszönni Isaszeg Város Önkor-
mányzatának, hogy támogatták egyesületünk két kiemelkedő 
csapatát. Külön köszönet illeti Mészáros Gusztávné Piroska 
alpolgármestert a segítségéért, valamint a velünk megosztott 
értékes szaktudásáért. Hajrá, Tornádó, hajrá magyarok!

 TORNÁDÓ HUNGARY SE
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KERESZTREJTVÉNY 
Rejtvényünk megfejtését január 15-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! Novemberi rejtvényünk megfejtése: Álmokban és szeretetben semmi sem lehetetlen. A jutalmat 
Kecskés János, Rónaszékiné Remport Györgyi és Hrustinszki Regina nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

GYEREKEKNEK
Keresd meg a képeken található hét különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet küldd vissza szerkesztőségünknek 
január 15-ig digitális formában az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre, vagy add le személyesen a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálatán. A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban 
tesszük közzé. A novemberi rejtvény helyes megfejtéséért járó jutalmat Martinkó Anna Zsuzsanna és Bungye Boglárka 
nyerte. Gratulálunk!
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A téli ünnepkörhöz kapcsolódó veszélyek megelőzése

Év vége közeledtével mindenki várja a nyugalmas, békés pihenést, a karácsonyi ünnepeket, az újévi örömöket. A nagy készü-
lődésben sokszor nem figyelünk eléggé a különböző veszélyforrásokra, nem fektetünk rájuk kellő hangsúlyt. A téli ünnepkör 
idején fokozott elővigyázatosságra van szükség, hogy az ünnepek valóban gond nélkül, stresszmentesen teljenek. Reméljük, 
tanácsainkkal hozzájárulhatunk, hogy mindenkinek békés, veszélymentes karácsonya, újéve legyen. 

Nyílt láng használata. Minden évben 
előfordulnak tűzesetek, amelyeknek 
a kiindulópontja a karácsonyfa, az 
adventi koszorú, mécses, hangulat-
gyertya, illatmécses, párologtató, 
egyebek. Az ilyen jellegű tragédiák 
megelőzhetők füstérzékelő vagy tűzjel-
ző készülék felszerelésével. Fontos, 
hogy az érzékelők működését rend-
szeresen ellenőrizzük, a szükséges 
karbantartásokat (elemcsere, tisztítás) 
végezzük el.

Tűzvédelmi szempontból nem 
javasolt a fenyőfán elhelyezett gyer-
tyák meggyújtása, de ha nyílt lángot 
használunk a fán, nagyon fontos az 
elővigyázatosság. Ajánlott alufólia 
tálcák készítése a fenyőfára helyezett 
gyertyák alá, így egyszerre lehet meg-
akadályozni a viasz lecsöppenését és a 
gyertya eldőlését. Nagyon fontos, hogy 
a gyertyákat stabilan rögzítsék.

Az említett eszközök használa-
ta előtt gondoskodjunk arról, hogy 
legyen a közelben megfelelő oltóeszköz 
(például poroltó készülék, kancsó víz).

Ahogy telnek a napok, körülbelül 
egy hét után a meleg szobában a kiszá-
radó karácsonyfánk egyre tűzveszélye-
sebbé válik, ezért ezen időszak letelte 
után egyáltalán ne használjunk nyílt 
lángot a fán! A tűzgyújtó eszközöket 

ajánlatos minden használat után gon-
dosan elzárni a gyermekek elől.

Elektromos eszközök vásárlása, 
használata. Csak engedélyezett izzósort 
vásároljunk! Minden használat előtt 
ellenőrizzük az izzósor és a fényfüzérek 
sérülésmentességét. A díszítőelemeket 
ne hagyjuk hosszú ideig üzemelni, ke-
rüljük el a túlmelegedésüket. Az ener-
giatakarékosság érdekében javasoljuk a 
LED-izzók használatát.

Tűzvédelmi szempontból indokolt, 
hogy a fenyőfát a lehető legtávolabb 
helyezzük el függönyöktől, könyves-
polcoktól, elektromos berendezésektől. 

A fenyőfát stabilan kell rögzíteni, így 
megakadályozzuk, hogy feldőljön.

Ha elhagyjuk a lakást… Mielőtt 
elhagyjuk a lakást, oltsuk el a nyílt 
lánggal égő karácsonyi díszítést, adventi 
koszorút, mécseseket, más gyertyá-
kat. Áramtalanítsuk az elektromos 
világítóeszközöket, díszítőelemeket, 
fényfüzéreket és karácsonyi égősorokat. 
Az adventi koszorú gyertyáit éghető 
anyagtól mentes területen, fémtálcán 
vagy egyéb tűzálló aljzaton lehet meg- 
gyújtani.

FORRÁS:  
KATASZTROFAVEDELM.HU

A művelődési ház működése a járvány 
idején

Művelődési házunk a járványügyi helyzetre tekintettel zárva tart. Elmaradnak a 
foglalkozások, az adventi rendezvények, a csoportpróbák, elmaradnak a személyes 
találkozások. Nehezen viseljük, de alkalmazkodunk a lehetőségeinkhez.

A művelődési házban zárt ajtók mögött ugyan, de továbbra is önökért dolgo-
zunk. Kérjük ezért, hogy kövessék figyelemmel honlapunkat és Facebook-olda-
lunkat. A jelenlegi kényszerű helyzetet arra használjuk fel, hogy a jövő évet minél 
változatosabb, tartalmasabb közösségformáló eseményekkel tölthessük meg. Bízunk 
benne, hogy mielőbb megnyithatjuk kapuinkat a lakosság előtt, és folytatódhatnak 
foglalkozásaink és programjaink.

Városunk minden kedves lakosának jó egészséget, meghitt, békés karácsonyi 
ünnepet és boldog új esztendőt kívánunk! PONGRÁCZ GABRIELLA
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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. 

 A polgármesteri hivatal általános ügyfélfogadási rendje: 
hétfő 13–16; szerda 8–16.30; péntek 8–12 óra. 

 Az anyakönyvvezetők ügyfélfogadási rendje: hétfő 8–12, 
13–18; szerda 8–12, 13–16.30; péntek 8–12 óra. 

 Az ügyfélszolgálat ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12, 13–18; 
kedd, szerda, csütörtök 8–12, 13–16; péntek 8–12 óra

ISASZEGI RENDŐRŐRS munkaidőben (8–16 óra között) 
hívható telefonszáma: 27/518-973. Munkaidőn kívül hívja a 
112-t!

ISASZEGI POLGÁRŐRSÉG telefonszáma: 70/328-4970
ISASZEGI VÁROSÜZEMELTETŐ SZERVEZET  

Madách Imre utca 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 Gö-

döllő, Szilhát utca 53. Telefon: 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 
13–15 óra között.

TEMETKEZÉS Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 
30/964-7032

TEMETŐGONDNOK Ecseri Pál, 30/305-8962, ecseriko@
freemail.hu

FALUGAZDÁSZ Juhász László János. Telefon: 20/288-4458; 
e-mail: juhasz.laszlo.janos@nak.hu. Ügyfélfogadás előre 
egyeztetett időpontban a megadott telefonszámon.

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; mo-
biltelefonról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838.

 Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel 
kapcsolatban hétfőn, kedden és szerdán 8–16, 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 (zöldszám)
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft., Rákóczi u. 18., 

telefon: 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 pénte-

ken 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

Anyakönyvi hírek
Az október 17. és november 24. közötti időszak esemé nyei

Születések: Kovács Bence Hunor, Demeter Bertalan Barnabás, Kovács Zoé, Siklósi Alíz, 
Siklósi Mira, Rádli Alíz, Kurunczi Tamás, Stumpf-Steingruber Kitti Vivien, Dósa Alex, 
Kanalas Anna Lilla, Lemák Katalin, Maró András Péter
Házasságkötések: Gáll Laura Mónika és Verner Tamás; Papik Szilvia és Somogyi István; 
Horváth Szilvia és Kormos Ádám; Koch Adrienn és Fazekas László
Halálesetek: 
Marton Attila (55), Kuskó István (67), Grznár József (66), Káplánné Bottyán Irma (74), 
Vigh Józsefné Bodrogi Mária Julianna (83), Fekete Pál (82)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Egészségügyi 
információk

Munkanapokon 8–15.30 óra között a 
betegek szá má ra saját háziorvosuk áll 
rendelkezésre. Hétfőtől csü tör tö kig 
15.30–18 óra között, pénteken 11.30–
18 óra kö zött készenléti szolgálat mű-
ködik a sürgős ese tek el lá tására, amely 
az alábbi időbeosztás szerint hívható. 
Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 
5., telefon: 28/751-561, 30/831-1887. 
Kedden dr. Kürti József, Csata u. 2., 
telefon: 28/495-238. Szerdán dr. Eszlári 
Egon, Hunyadi u. 19., telefon: 28/493-
288. Csütörtökön dr. Tor dai Gábor, 
Aulich u. 5., telefon: 28/751-591; 
20/928-3987. 
Pénteki készenléti beosztások decem-
berben és januárban:  
december 4.: dr. Mészáros Zsolt; de-
cember 11.: dr. Kürti József; december 
18.: de. Eszlári Egon; december 25–27. 
(hosszú hétvége): ügyelet, Gödöllő; 
január 1–3. (hosszú hétvége): ügyelet, 
Gödöllő;  január 8.: dr. Tordai Gá-
bor; január 15.: dr. Mészáros Zsolt; 
január 22.: dr. Kürti József; január 29.: 
dr. Eszlári Egon
Központi orvosi ügyelet: Gödöllő, 
Szabadság tér 3. Tel.: 70/370-3104
Ügyeleti idő: mun ka na po kon 18 órától 
másnap reggel 8 óráig, hétvégén, mun-
kaszüneti és ünnepnapokon 24 órában.
Gyermekorvosi rendelők: 
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12. Tele-
fon: 28/798-148
Dr. Papp Tünde Éva, Hunyadi u. 19. 
Telefon: 30/861-6208, 28/750-970

A mentők ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartási rendje: 
Ezüstkehely Patika hétfőtől péntekig 
8–18, szombaton 8–12 óra között; Liget 
Patika hétfőtől péntekig 8–18, szomba-
ton 8–12 óra között.

Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógy-
szertár, Pécel, Tanácsház utca 4. Telefon: 
28/452-851
Fogorvosi rendelő: Rákóczi u. 10. 
Telefon: 28/495-237
Dr. Illényi Tamás rendelési ideje. Hét-
főn és szerdán 8–12 (szerdán iskolafo-
gászat), kedden és csütörtökön 14–19 
óra között, pénteken páros héten 8–12, 
páratlan héten 14–19 óra között. 
Dr. Selmeczi Áron fogszakorvos rende-
lési ideje. Október: hétfő, 14–20; szer-
da,14–20; péntek, páros héten14–20, 

páratlan héten 8–13 óra között. Előze-
tes bejelentkezés, időpont-egyeztetés 
szükséges a 28/495-237-es telefonszá-
mon! A rendelés utolsó órájában nincs 
mód akut (sürgős) eset ellátására, 
amennyiben lehetősége engedi, ilyen 
esetben a rendelési idő elején jelenjen 
meg, hogy a szükséges ellátást biztosí-
tani lehessen.

Munkaszüneti napokon az ügyeleti 
rendelés helye: Központi Stomatológiai 
Intézet, 1088 Budapest, Szentkirályi 
utca 40.
Védőnői szolgálat: Hunyadi u. 19. Tele-
fon: 28/744-223
Tormay Károly Egészségügyi Köz-
pont: Gödöllő, Petőfi tér 1. Telefon: 
28/430-655, 28/430-452, 70/502-1876, 
70/502-1872

Köszönetnyilvánítás
„Álmodtunk egy nyugdíjaskort, 
gyönyörűt, szépet, de ennek a 
halál vetett véget.” 

Köszönetet mondok mind-
azoknak, akik szeretett férjem, 
József temetésén részt vettek, 
utolsó földi útján elkísérték, 
sírjára koszorút és virágot he-
lyeztek, bánatunkban részvéttel 
osztoztak.

FELESÉGE, JOLIKA
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