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Járási ügysegédi 
ügyfélfogadás 

A 2021. év második felében Isaszegen a következő 
hétfői napokon, 13–15 óra között fogadja az ügy-
feleket a járási ügysegéd, Szabóné Kővágó Katalin: 
július 26., augusztus 2., augusztus 16., augusztus 23., 
augusztus 30., szeptember 6., szeptember 13., szep-
tember 20., szeptember 27., október 4., október 11., 
október 18., október 25., november 8., november 15., 
november 22., november 29., december 6., december 
13., december 20., december 27.

A helyi adó befizetéséről

Közeledik a helyi adó befizetésének szeptember 15-i 
határideje! Az idei második féléves helyi adó befizeté-
sére szolgáló csekkek kiküldésére március első hetében 
került sor. A végrehajtási eljárás elkerülésének érde-
kében kérjük, hogy a fizetési határidőt szíveskedjenek 
betartani. Tájékoztatjuk önöket, hogy az adóbefize-
téseket elektronikusan (átutalással) is teljesíthetik, ez 
esetben a helyes beazonosítás érdekében az adózó ne-
vét és mutatószámát szükséges feltüntetni közlemény-
ként. Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése 
és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt 
fejlesztéseinek köszönhetően már az önök számára is 
elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek 
online lekérdezése és befizetése (ennek használatáról 
külön cikk add segítséget Elektronikus Fizetési Szol-
gáltatás tájékoztató címen, amely Isaszeg honlapján is 
elérhető (Isaszeg.asp.lgov.hu/elektronikus-fizetesi-szol-
galtatas-tajekoztato). Az a magánszemély, aki csekken 
kívánja az adó összegét teljesíteni, és nincs már meg 
a kiküldött csekk, kérjük, hogy ügyfélfogadási időben 
telefonon jelezni szíveskedjen.

Az ügyfélszolgálat (tel.: 28/583-100) nyitvatartási 
rendje: hétfőn 8–12 és 13–18, kedden, szerdán és 
csütörtökön 8–12 és 13–16, pénteken 8–12 óra között.
Az adóiroda (tel.: 28/583-113) ügyfélfogadási rendje: 
hétfőn 13–18, szerdán 8–12 és 13–16, pénteken 8–12 
óra között.

Tájékoztatjuk önöket, hogy az ingatlanokban 
bekövetkező tulajdonosváltozásról nem kapunk érte-
sítést a Földhivataltól. Az eladónak, illetve a vevőnek 
egyaránt tizenöt napos bejelentkezési kötelezettsége 
van adóirodánk felé. Megértésüket és együttműködé-
süket kérjük.

Ügyeit intézheti elektronikusan, ennek meg-
könnyítése végett Isaszeg honlapján egy segédletet 
helyeztünk el (Isaszeg.asp.lgov.hu/elektronikus-nyom-
tatvany-kitoltesi-segedlet).

POLGÁRMESTERI HIVATAL, ADÓIRODA

Amit a tanévkezdésről tudni kell
Tájékoztató az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola 
tanévkezdő programjairól

Tanévnyitó ünnepség: szeptember 1., 8 óra. Gyülekezés az udvaron 
7.45-től. A tanév első tanítási napja: szeptember 1. Írásbeli szülői en-
gedéllyel az alsó tagozatosok 12 órakor, a felső tagozatosok 13 órakor 
hazamehetnek. Ügyeletet biztosítunk.

Az alsó tagozatos, valamint a „c” osztályos diákok a teljes felszere-
lésüket hozzák magukkal. A felső tagozatos diákoknál legyen bizonyít-
vány, iskolatáska, tízórai, jegyzetfüzet, tolltartó. A tankönyveket szintén 
ezen a napon veszik át a tanulók.

Az étkezés már az első napon biztosítva lesz mindazon gyermekek 
részére, akiknek augusztus 15-ig igénylik, illetve elrendezik az étkezési 
térítési díjat. Az ingyenesen étkezőknek is igényelni kell az étkezést.

Mindenkinek további szép nyarat és aktív kikapcsolódást kívánunk!
AZ ISASZEGI DAMJANICH JÁNOS  

ÁLTALÁNOS ISKOLA VEZETŐSÉGE

Tanévkezdés  
a Klapka-iskolában

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola ünnepélyes tanévnyitóját a Kossuth 
úti épületben augusztus 31-én 18 órakor tartjuk. 
Megjelenés ünneplőruhában.

Első tanítási nap: szeptember 1., 8 óra. Jegyzetfü-
zetet, órarendet, tolltartót és bizonyítványt kérünk.

A szülő írásbeli kérésére a tanulók 11.30 órakor 
hazamehetnek. Délutáni ügyeletet biztosítunk. Az 
étkezést azok a gyerekek vehetik igénybe, akiknek a 
részére augusztus 15-ig az élelmezési irodán (Temp-
lom u. 11.) befizetik a térítési díjat.

Az alapfokú művészeti iskolában szeptember 
6-án kezdődik a tanév.

MOLNÁRNÉ RUCK JUDIT INTÉZMÉNYVEZETŐ

Étkeztetési tájékoztató a 2021/2022-es tanévre

Isaszeg Város Önkormányzatának 3/2019. (II. 20.) számú 
rendelete alapján a 2021/22-es iskolai tanévben az iskolai 
étkezéstérítési díjak összege a következők szerint alakul (a dí-
jak az áfát tartalmazzák): háromszori étkezés (tízórai, ebéd, 
uzsonna) 770 Ft/nap; ebéd 475 Ft/nap.

Az étkezési térítési díj befizetésének határideje tárgyhóna-
pot megelőző hónap 15-e. Étkezési csekken, illetve átutalással 
a számlán feltüntetett számlaszámra a pontos és kerekítés 
nélküli összeget kérünk utalni. A közlemény rovatban a gyer-
mek nevét, intézményét, osztályát és a kiállított számla számát 
szíveskedjenek feltüntetni.

Jelentkezési határidő augusztus 10. A szeptember havi 
étkezési díj befizetésének határideje augusztus 15. Az ügyfél-

fogadás helye: 2117 Isaszeg, Templom u. 11. Az ügyfélfogadás 
ideje: hétfőn 8-tól 12 óráig, 13-tól 15 óráig; szerdán és pénte-
ken 8-tól 12 óráig. Telefon: 28/584-590, 70/387-2698; e-mail: 
elelmezes.isaszeg@gmail.com.

Diétás étkezés. Amennyiben gyermeke részére diétás 
étkezést szeretne igényelni, nyilatkoznia szükséges, hogy a 
gyermek milyen diétás étkezésre jogosult. A kérelemhez csa-
tolni szükséges a diétás étkezésre vonatkozó orvosi dokumen-
tumokat is.

Kedvezményes és térítésmentes étkezés. A gyermek szá-
mára a gyermekétkeztetés térítésmentes, ha rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesül, vagy nevelésbe vették. 
Az intézményi térítési díj 50 százalékos normatív kedvezmé-
nyét kell biztosítani, ha olyan családban él, ahol három vagy 
több gyermeket nevelnek; tartósan beteg vagy fogyatékos.

Akik kedvezményes vagy ingyenes étkezésre jogosultak, 
nyilatkozat kitöltésével és aláírásával érvényesíthetik jogosult-
ságukat. A szükséges igazolást vagy határozatot az étkezési 
nyilatkozathoz csatoltan kell benyújtani. A kedvezmény csak 
az igazolás vagy határozat leadása után biztosítható. Kedvez-
mény visszamenőleg nem érvényesíthető.

A szülő legkésőbb a hiányzási napot megelőző munka-
nap reggel 9 óráig jelentheti be a lemondást. Amennyiben az 
étkezés lemondása elmarad, az adott napra az étkezés napidíja 
a szülőt terheli. A bejelentett hiányzási napokra érvényes 
étkezési díj jóváírására a tárgyhót követő 2. havi számlázáskor 
kerül sor.

Az étkezés lemondása. Az étkezés lemondását telefonon 
vagy személyesen a gyermek intézményében teheti meg. Adat-
változás esetén az élelmezési irodát haladéktalanul tájékoztat-
ni szíveskedjen.

ISASZEGI VÁROSÜZEMELTETŐ SZERVEZET
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Szükségből erényt kovácsoltunk
A digitális oktatás tapasztalatai a Klapka-iskola alsó tagozatán

A márciusban bejelentett iskolabezárás, 
a távoktatásra való átállás nem ért min-
ket váratlanul. Az előző tanévben szer-
zett tapasztalatainkra építve kezdtük 
meg a digitális munkát, remélve, hogy 
rövid időn belül újra visszatérhetünk az 
osztálytermekbe.

A digitális oktatás legnagyobb 
kihívását az jelentette számunkra, 
hogy a tanulóink életkori sajátosságait, 
az otthoni eszközök különbözőségét, 
számát figyelembe véve is megtaláljuk 
a megfelelő módszereket és kommu-
nikációs csatornákat. A gyerekeket a 
tanórákon a tananyag megismertetése 
során bevonjuk a tanulási folyamatba, 
foglalkoztatjuk, motiváljuk, játékos 
és mozgásos feladatokkal is segítve a 
tanulást. Ez a korosztály nemcsak hall-
gatója a tanítási óráknak, hanem aktív 
résztvevője. 

Az alsó tagozatos tanulók általában 
még nem rendelkeznek saját infokom-
munikációs eszközökkel, e-mail-cím-
mel, Facebook-fiókkal. Szerencsére már 
ismertük a gyerekek eszközellátottságát, 
voltak jól bevált stratégiáink, de keres-
tük az új lehetőségeket is annak érde-
kében, hogy még hatékonyabbá tegyük 
az oktatást. Kértük a szülők segítségét, 
hiszen az ő munkájuk nélkül remény-
telen lett volna az átállás. Az eszközök 
használatában, a helyes időbeosztás 
kialakításában és a tanulás támogatásá-
ban egyaránt nagy feladat hárult rájuk. 
A kicsikre sok esetben a nagyszülők 

vagy a nagyobb testvérek vigyáztak, a 
szülők csak munka után, esetleg home 
office mellett tudtak foglalkozni a gye-
rekekkel.

Mindezeket figyelembe véve vá-
lasztottuk meg azokat a módszereket és 
elérési lehetőségeket, amelyekkel leg-
inkább biztosítottnak láttuk a tananyag 
hatékony átadását, a távoktatás sikerét 
úgy, hogy a lehető legnagyobb terhet 
vegyük le a szülők válláról.

A tananyagot a KRÉTA (köznevelési 
regisztrációs és tanulmányi alaprend-
szer) felületén mindenképp, emellett 
pedig még e-mailen keresztül és zárt 
Facebook-csoportokban küldtük a gye-
rekeknek, szülőknek. Napi huszonnégy 
órában, különböző módon segítettük az 
otthoni tanulást. A motiváló közeg, az 
osztályközösség, a személyes kapcsolat 
hiányában mindannyian a legváltoza-
tosabb eszközökkel tettük érdekessé, 
követhetővé és hasznossá a digitális 
oktatást.

Használtunk és készítettünk PPT-
ket, Wordwoll-feladatokat, tankockákat, 
ezekkel is színesítve az otthoni munkát. 
Többen csoportokat hoztunk létre a 
LearningAppsban, hogy figyelemmel 
kísérhessük a gyerekek aktivitását. 
A Sutori és Genially feladatkészítők 
segítségével olyan logikusan felépí-
tett feladatsorokat állítottunk össze, 
amelyeknek a segítségével a kisebbek is 
önállóan haladhattak. Küldtünk és ké-
szítettünk oktatást segítő videókat, ame-

lyek lehetővé tették, hogy a gyerekek 
felnőtt segítsége nélkül, az osztálytanító 
irányításával dolgozzanak, elkészített 
feladataikat ellenőrizzék, javítsák. 
Figyelembe kellett vennünk az életkor-
ból fakadó tanulási és eszközhasználati 
készségeket, képességeket.

Online órákat tartottunk, ami 
ebben a korban elsősorban a személyes 
kapcsolat megteremtésének, a közösség 
erősítésének szempontjából volt nagyon 
fontos. A gyerekek, hozzánk hasonlóan, 
nehezen viselték ezt az időszakot. Az 
otthonlét öröme mellett nekik is hiány-
zott a megszokott közösség, a barátok, 
ők is érezték a felnőttek feszültségét, 
hallották a statisztikai adatokat. Talán a 
tananyag elsajátításának alsó tagozaton 
nem a leghatékonyabb módszere az 
online óra, de az összetartozás érzésé-
nek erősítése, az együtt tanulás segítette 
a gyerekeket ebben a nehéz, bizonytalan 
helyzetben. A megbeszéltek szerint 
próbáltuk csak a legszükségesebb fel-
adatok visszaküldését kérni a szülőktől, 
a kölcsönös bizalomra építve terveztük 
a munkánkat.

Tudáspróbákat, felméréseket a Red-
mentán és KRÉTA-tesztek segítségével 
írattunk. Külön figyelmet fordítottunk 
az SNI-s és BTMN-es tanulóinkra, a 
fejlesztést végző kollégáink változatos 
feladatokkal segítették tanulásukat. 
A napköziben tanítók egyéni online 
foglalkozásokat tartottak, segítettek 
megoldani a felmerült tanulási nehéz-
ségeket.

Természetesen a személyes kapcso-
latok, a gyerekek nagyon hiányoztak. 
Úgy érezzük, hogy a nehézségek elle-
nére profitáltunk is az digitális oktatás 
során. Egy egészen más módszertant 
kellett használnunk, ami sok kreativitást 
és tanulást igényelt részünkről is. A gye-
rekek önállóbbakká váltak, a szülők 
pedig nagyobb betekintést nyertek az 
iskolában folyó munka mindennapjai-
ba, jobban megismerhették gyermekeik 
tanulási szokásait, képességeit.

BATHÓ ANDREA PEDAGÓGUS,  
AZ ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG  

VEZETŐJE
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ArTeC robotok a Klapkában

Januárjában sikeresen pályáztunk az Abacusan Stúdió 
Vándorrobot programjára, amelynek keretén belül a digitális 
oktatásból visszatérő tanulóinkat hat ArTeC robot várta infor-
matikaórákon.

Az első hetekben a robotok összeszerelését sajátították el 
tanulóink. Ezt követően csoportmunkában tanulták a robot-
programozás alapjait. A programozási környezet már ismert 
volt a gyerekek számára, hiszen a robotokat a Scratch-alapú 
felületen kellett irányítani. A vállalkozó szellemű diákok a 
Klapka-napon robotpályát tervezhettek.

A Vándorrobot program záróeseményeként az Abacusan 
Stúdió oktatói érkeztek 5. és 6. osztályos tanulóinkhoz. Ezen a 
délelőttön táncoló robotokat, mosogatógép-robotot, hordozó-
járműveket és még számtalan bonyolult robotot próbálhattak 
ki élőben. Az iskola falai közé visszatérve számos új élménnyel 
gazdagodtak tanulóink, és sokkal többet tudnak már a min-
dennapokban is használt robotok működéséről.

Ezúton is köszönjük szépen az Abacusan Stúdió csapatá-
nak, hogy részt vehettünk ebben a két hónapos programban.

FEKETE ZSUZSANNA  
SZERVEZŐ PEDAGÓGUS

Digitális médiaműveltség szülőknek

A Jókai Mór Városi Könyvtár augusztus hónapban igen érdekes és aktuális programra várja a gyermekes szülőket. Ágoston 
Katalinnak, a könyvtár vezetőjének ajánlását és technikai tanácsait olvashatják a programhoz való csatlakozáshoz.

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. pályáza-
tán egy képzés elvégzésére és a tanultak 
alkalmazására vállalkoztunk. A Digitális 
médiaműveltség szülőknek program 
keretében a gyermekes családoknak 
szeretnénk segítséget nyújtani az online 
térben való biztonságos mozgásra, meg-
ismertetni az érdeklődőket az internet 
veszélyeivel és azokkal a programok-
kal, fogásokkal, amelyekkel ezeket a 
veszélyeket elkerülhetik, vagy baj esetén 
orvosolni tudják.

Ezek az ismeretek nemcsak a gyer-
mekeket nevelőknek, de mindenkinek 
nagyon hasznosak, akik információ-
szerzésre, munkára vagy szórakozásra 
használják az internetet. A foglalkozá-
sokat a könyvtárban tartjuk, várhatóan 
augusztus 12-én és 26-án, csütörtökön, 
18 órai kezdettel. Előzetesen jelentkezni 
az alkalmas időpont megjelölésével le-
het e-mail-címünkön: isaszeg@vk-isa-
szeg.bibl.hu.

Kellő számú jelentkező esetén 
mindkét napon lesz előadás, termé-
szetesen ugyanaz hangzik el mindkét 
alkalommal.

Minden kedves olvasónknak szép 
nyári élményeket, az esős vagy hőséggel 
terhelt napokra izgalmas olvasmányo-
kat kívánunk!

Szabadidő- és focitábor Balatonszemesen

Idén is Balatonszemes adott otthont a hagyományos szabad-
idő- és focitáborunknak június utolsó hetében. A hatnapos 
táborba 7–15 éves korú gyerekek érkeztek, a létszám megha-
ladta a harminc főt.

Amíg a szabadidős csoport táborozói nagyokat kirán-
dultak a környéken, társasjátékoztak, szabadtéri játékokat 
játszottak, addig a focizni vágyóknak képzett edzők napi két 
edzést tartottak. A nagy meleg ellenére a kis focistapalánták 
kitartóan és lelkesen rúgták a labdát, töltöttek ki focikvízt, de 
volt Eb-tippverseny is. A mindennapos fárasztó sportolás, ki-
rándulás közben mindenkinek jólesett a strandolás a Balaton 
hűsítő vizében. Valamennyi táborlakó hajókázással egybekö-
tött kiránduláson vett részt Badacsonyban, ahol a gyerekeket 
nagy meglepetésükre terepjárók szállították fel a kilátóba. 
Minden napra jutott bőven élménydús program. A gyerekek 
nagyon élvezték a szendvicskészítő versenyt, csakúgy, mint 
a szendvicsek elfogyasztását is. Érkezett hozzánk egy profi 
játékmester, aki mókás sorversenyt vezetett, majd zenés mu-
latsággal fokozta az egyébként is jó hangulatot.

Az utolsó előtti napon tábori focibajnokság zajlott, amely-
ben kedve szerint bárki részt vehetett. Nemcsak a pályán volt 
remek a hangulat, a szurkolók sem unatkoztak, hiszen látvá-
nyos meccseket nézhettek. Utolsó napon a tábort egy közös 

tengerésztánccal zártuk, amelyre egész héten mindennap gya-
koroltuk a tánclépéseket. Kicsik és nagyok egyaránt sok-sok 
szép élménnyel gazdagodtunk, s már a hazafelé vezető úton a 
jövő évi táborról beszélgettünk.

A tábort a Tornádó Sportegyesület és az Emtekör közösen 
szervezte a Bethlen Gábor Alapítvány pályázatán nyert összeg 
támogatásával.

GREKSA BETTY (EMTEKÖR),  
FEJES ISTVÁN (TORNÁDÓ SE)
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Hogy jelet hagyhassunk magunk után
Verseczkyné Sziki Éva a megtartó emlékezetről és a folytonosságról

„Ha csillagokért nyúlsz, egyiket sem éred el, de biztos, hogy nem egy marék porral térsz vissza”  – fogalmaz Verseczkyné Sziki 
Éva, aki tavaly szeptember óta már nem vezeti az Isaszegi Művelődési Házat. A település kulturális életének legendás alakja 
harminc év után ment nyugdíjba. Annak kapcsán beszélgettünk, hogy augusztus 20-án Isaszegért díjat kap. Mint mondja, 
örömmel tölti el a megtiszteltetés, de a valódi kitüntetés számára az a milliónyi élmény, amelyet a három évtized alatt kapott a 
várostól, kollégáktól és az intézménytől, ahova még ma is bejár.

– Már tudható, hogy Isaszegért díjat kap augusztus 20-án a 
várostól. Meglepte az elismerés?

– Amikor megtudtam, hogy megkapom, megköszöntem a 
díjat, természetesen büszkeséggel tölt el, de az az igazság, hogy 
olyanért tüntetnek ki, amiért nem vártam elismerést. Szá-
momra az a harminc év, amíg vezethettem az Isaszegi Dózsa 
György Művelődési Otthont, jóval többet jelentett munkánál, 
mondhatni, minden percét élveztem. Kicsit furcsa is az érzés, 
mert a három évtized alatt magam is számos hasonló felter-
jesztést írtam, ami miatt sokan kaptak különböző elismeré-
seket. Most pedig engem ér ez a megtiszteltetés, örülök, nem 
rossz érzés.

– Mire a legbüszkébb ebből az időszakból?
– Erre nem tudok válaszolni, annyi szép dolog történt 

velem, hogy lehetetlen egyet kiemelni. Ráadásul nem álltam 
meg, most is dolgozom, könyvet írok, amelynek az a címe, 
hogy Átjáró. A művelődési ház hetvenéves történetéről szól, 
ez egy összefoglaló lesz megmaradt dokumentumokból 
és emlékekből. Ehhez még tavaly márciusában kezdtük el 
gyűjteni az anyagokat, hatalmas munka. Az emlékezetemben 
szerencsére az elmúlt harminc év elég élénken él, több olyan 
ember segít, akik az ezt megelőző időszakról tudnak sokat 
mesélni. Élnek még olyanok, akik hiteles leírói ezeknek az 

időknek, akik segítenek a valóságot megjeleníteni. Egyébként 
annyira élménydús volt ez a harminc év, hogy szinte alig volt 
időm átélni. Az egyik ötletet megálmodtuk, megvalósítottuk, 
és már jött is a következő. Jó újra átélni, és remélem, a jövőben 
megtartó emlékezetté válni.

– Küldetést teljesített?
– Talán mondhatjuk így is. Nem tősgyökeres isaszegiként 

megismertem az itteni közösségeket, hagyományokat, ezeket 
aztán igyekeztem továbbadni és mindig valami újat teremteni. 
Egyetlen szóval ezt „áramlásnak” nevezem. Valami olyasmit 
jelent a kultúrában is, hogy folytonos az egymást követő dol-
gok, értékek rendszere, amelyet ápolni és erősíteni kell. A mi 
munkánk jellemzője, hogy amit hét közben felépítettünk, azt 
hétvégén megvalósítottuk. Ez nagyjából azt jelenti, hogy hét 
napból hetet dolgoztunk a kollégákkal. Amikor szabadságon 
voltam, akkor vittük a csoportjainkat külföldi és belföldi 
fesztiválokra. A kultúraközvetítőnek, mint főnixmadárnak, 
ezerrel kell égnie, elégnie, és állandóan meg kell újulnia. Ezt 
vagy teljes lélekkel csinálod, vagy nem szabad bevállalni.

– A város valóban nagyon erős a hagyományőrzésben. 
Ebben milyen szerepe van a művelődési háznak?

– A Csata táncegyüttes elmúlt, az Isaszegi Asszonykórus 
jövőre lesz ötvenéves, a Gaudium Carminis kamarakórus 

harmincéves volt tavaly. Egyik fő feladatunk volt, hogy értük 
dolgozzunk. Nyugodt szívvel mondhatom, komoly szerepünk 
van abban, hogy ezek a csoportok országos hírűek lettek. 
Akkor beszélhetünk sikerről, ha a munkánk tovább él akkor 
is, ha már nem leszünk. Úgy látom, nem voltak hiábavalóak 
az elmúlt évtizedek. Azért szeretném megjegyezni, hogy a 
művelődési ház nem csak a hagyományőrzésről szólt. Többek 
között ennek megvilágításához is jó lesz ez a könyv. A felada-
tellátások mellett a kreativitás, a megvalósítható új ötletek 
kitalálása, ami nagy kihívás ebben a szakmában, így született 
meg az a gondolat 2017-ben, hogy a tavaszi emlékhadjáratot 
és közte az isaszegi történelmi emléknapokat hungarikummá 
nyilváníttassuk. Ez egyelőre még nem történt meg, viszont a 
Magyar értéktárba már bekerült, ez hatalmas dolog. Ebből a 
körből választják ki a hungarikumokat, nem látom okát, hogy 
ne léphetnénk tovább. Mindenesetre már minket neveznek az 
emlékhadjárat fővárosának, ami igen nagy elismerés.

– Úgy tűnik, a nyugdíjas időszak egyelőre nem pihenéssel 
telik. A könyvön kívül dolgozik még valamin?

– A könyv kitölti szinte minden időmet. Szeptember 18-án 
jelenik meg, addig még sok munka lesz vele. Szeretném, hogy 
hiteles legyen ez az időutazás múltunk kutatóinak és az azt 
megélőknek is. Jó hír, hogy nemcsak ennek a kiadványnak a 
finanszírozása történik hungarikumpályázati támogatással, 
de a tavalyi év folyamán ezzel együtt elnyertünk egy nagy 
kiterjedésű online tárhelyet is, ahova feltölthetjük valamennyi 
anyagunkat, ami a művelődési házzal kapcsolatos. Ha kész 
a könyv, az Isaszegi Értéktárbizottság tagjaival ezt az anya-
got szeretnénk közkinccsé tenni. Mivel az értéktárbizottság 
elnöke vagyok, rengeteg ötletet szeretnék még megvalósí-
tani, közkinccsé tenni. Ezenkívül vezetőségi tagja vagyok a 
Gödöllő Környéki Turisztikai Egyesületnek immár huszonhat 
éve. Mindig is foglalkoztam a kulturális turizmussal, vannak 

terveink, úgy tűnik, ezzel is lesz munka. Az Isaszeg Népi 
Hagyományai Alapítvány elnökeként is sok feladat vár, pályáz-
ni kell. Régi, ikonikus csoportjainkat szeretném támogatni. 
A TaMeTo csoportban a meridiántornát vezetem Bánszkiné 
Varga Judittal. Sok nyugdíjas szeretne még közösségben 
lenni, mozogni, nekik szeretnénk programokat szervezni. Azt 
hiszem, mindig ki fogok találni valami újat, nem szeretek egy 
helyben ülni.

– Mi motiválja ebben a sok munkában?
– Megmutatni a múltat és a jelent a jövőnek. Leginkább 

természetesen a fiataloknak, szeretném átadni nekik a stafétát, 
folytassák úgy, ahogy nekik tetszik. Mindig meg akartam 
újulni, de úgy, hogy megtartjuk a régi értékeket – ezt szeret-
ném megtanítani nekik. Ha csillagokért nyúlsz, egyiket sem 
éred el, de biztos, hogy nem egy marék porral térsz vissza. Ezt 
a szellemiséget szeretném átadni a következő nemzedéknek. 
Sok ismert idős embert, hatalmas egyéniségeket vesztettünk el 
a közelmúltban Isaszegen. De még élnek olyanok, akik példák 
lehetnek. Ezért kell nagyon figyelnünk arra, hogy megőrizzük, 
dokumentáljuk a múlt értékeit, és újabbakat tudjunk teremte-
ni a jelenben. Egyszer csak nem lesz, aki hitelesen mesélhetne 
róla. Fontos a folytonosság, ez pedig áramlás nélkül nem 
működik. Arra törekszem, hogy ez Isaszegen töretlen legyen.

– Hallgatnak önre a fiatalok? Az új vezetőség kér segít-
séget?

– A mostani vezetőséggel öt éve dolgozom együtt, remek 
csapat. A mai napig sokat járok be az épületbe, szóval talál-
kozom velük, szívesen segítek nekik mindenben. Meg vagyok 
győződve róla, hogy felelősséggel továbbviszik értékeinket, 
és újat is tudnak teremteni. Úgy tűnik, jó úton járnak. Sajnos 
még mindig küzdenek a világjárvány következményeivel, ez 
egy nagyon nehéz időszak. Akármi történik, nem szabad elke-
seredni, ha valami nem sikerül, meg kell vizsgálni egy másik 
irányt, és azon elindulni, hogy jelet hagyhassunk magunk 
után.

H. A.
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 „Száll az ének szájról szájra”
Kenesei Ilonának, Isaszeg egykori tanítójának, a magyar népdalok gyűjtőjének és szerelmesének emlékére

Egy igen érdekes időszaki kiállítással várja látogatóit a 
falumúzeum június 19-től: Radó Gyuláné született (Klein) 
Kenesei Ilonának, Isaszeg köztiszteletnek örvendő egykori 
tanítónőjének emlékére készült tárlattal.

A kutatómunka és a forgatókönyv összeállítása Eto-Papp 
Beátának, a Csatangoló Tánccsoport és Hagyományőrző Egye-
sület elnökének köszönhető. A kutató munkájában segítségére 
volt Ágoston Katalin, a Jókai Mór Városi Könyvtár igazgatója 
is. Az enteriőr kiállításberendezés munkáiban pedig Pongrácz 
Gabriella igazgató és Szmolicza József gyűjteménykezelő (Isa-
szegi Művelődési Ház és Múzeum) nyújtott sokrétű segítséget. 
A grafikai tervezés Mikola Bence munkáját dicséri.

A június 19-i kiállításmegnyitó vendégeit Eto-Papp Beáta 
köszöntötte, majd megnyitóbeszédet v. dr. Székely András 
Bertalan, a magyar kultúra lovagja mondott. A megnyitón je-
len volt Bartha László, Kenesei Ilona unokája, valamint Albert 
Zsuzsa József Attila-díjas író, költő, Radó Éva tanítványa, aki-
nek segítsége révén sikerült a kapcsolatot felvennie Eto-Papp 
Beátának az unokával. Liska Veronika népdalénekes, valamint 
Samu Zoltán és zenekara isaszegi gyűjtésű népdalok előadá-
sával idézték meg Kenesei Ilona munkásságát. A kiállításmeg-
nyitót követően került sor a múzeumkertben az első isaszegi 
népzenei CD bemutatására.

Kenesei Ilona pedagógus huszonöt éven át oktatta, nevelte 
az isaszegi gyermekeket az Állami Elemi Népiskolában (ma 
Damjanich János Általános Iskola) többek között a magyar 
népdal szeretetére is. Hadiárvák nevelésével is foglalkozott, 
támogatta a szegény sorsú gyermekek nevelését, műkedvelő 
színielőadásokat is tanított be tanítványai részére. A Stefá-
nia Szövetség – 1925-ben az anyák és csecsemők védelmére 
létrejött egyesület – helyi szervezetének lelkes megalapítója, 
ügyvezető elnöknője is volt.

Kenesei Ilona jelentős szerepet töltött be Isaszeg társa-
dalmi és kulturális életében. Nyugdíjba vonulását követően, 
1938-ban Budapestre költözött lányához, Radó Évához. 
De kapcsolata Isaszeggel soha nem szűnt meg, még sokáig 
kijárt isaszegi ismerőseihez, tanítványaihoz. Munkásságáról 
Szathmáry Zoltán (1901–1989), a múzeum alapítója is meg-
emlékezett az Adattári Közlemények IV. számában (1982), a 
kiadvány 55–57. oldalán. „Önzetlen munkásságával rászolgált, 
hogy megemlékezzünk róla” – írta egykoron Szathmáry Zol-
tán. E gondolat vezérelte Eto-Papp Beátát is, amikor Kenesei 
Ilona életét, munkásságát próbálta megismerni, felkutatni. 

Kenesei Ilona tanítónő 1883. február 9-én született 
Veszprémben, 1913-ban helyezték Isaszegre Magyaróvárról, 
ahol 1902 óta tanított. Férje az első világháborúban, 1916-ban 

a mai Ukrajna területén hősi halált halt. Neve az 1925-ben 
felavatott Hősök szobra talapzatán is szerepel (Medgyessy 
Ferenc alkotása). 

Radó Gyuláné szabadidejében, a vakáció ideje alatt a 
magyar népdalokat gyűjtötte az országot járva a falvak, tanyák 
népénél, szerény tanári fizetését is erre áldozva. Kenesei Ilona 
kézzel írt, „Száll az ének szájról szájra” címmel szerkesztett, 
tizennégy kötetes népdalgyűjteménye – négyezer lejegyzett 
kotta – az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárában 
található. A kötetenként ábécérendbe szedett, laponként 
kézzel megvonalazott, gyönyörű kézírással lejegyzett kották és 
dalszövegek közül hatvannyolc isaszegi gyűjtésű népdal a Ko-
dály-rendbe is bekerült az ország számos területéről gyűjtött 
népdal társaságában. Az első kötetet 1905-ben adta le, akkor 
még a Magyar Nemzeti Múzeumnak a Kisfaludy Társaság 
megbízásából, az utolsót 1918-ban.

A népdalgyűjtés indítékairól így vall Kenesei Ilona ta-
nítónő: „ Száll az ének száll a nóta…, széles e hazában, szép 
Magyarországon… Benne lüktet az egyszerű néplélek őszinte 
érzése, édes varázzsal fogva meg a szívet, lelket… És száll, 
egyre száll, – szájról szájra, ajkról-ajkra… széles e hazában, 
szép Magyarországon. Pici gyermek voltam, mikor először 
bájolta el lelkem a magyar dal bűvös varázsa. Édes anyám alta-
tó-dalával szállt szívembe a magyar nóta szeretete, és velem 
nőtt egyre, egyre… Míg most, pár éve, csupán a magam gyö-
nyörűségére összeírogatni kezdtem őket. És akkor tárult csak 
fel előttem igazán a magyar népköltés mérhetetlen kincsten-
gere, és mind jobban belemerültem, egyre fokozódó gyönyö-
rűséggel, szeretettel gyűjtögetve őket. És az első ezer után 

a második ezer is hamar összegyűlt, most már a harmadik 
ezernél tartok. Két év óta nagy szeretettel rendezgetem őket, 
a legfinomabb dallam- és szövegváltozatokat is följegyezve, a 
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára számára.” 

Isaszeg lakossága a múzeumban megrendezett emlékki-
állítással emlékezik a magyar népdalok gyűjtőjére, Isaszeg 
egykori szeretett tanítónőjére. A kiállítás anyaga a Csatangoló 
tánccsoport honlapján – Csatangolotanccsoport.hu/tudastar –, 
valamint a falumúzeum Facebook-oldalán is elérhető.

Bízunk benne, hogy a közeljövőben „Száll az ének szájról 
szájra” címmel Kenesei Ilona emlékét is ápoló népdaléneklési 
verseny is megrendezhető lesz városunkban.

A kiállítás szeptember végéig tekinthető meg a falumúze-
umban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

SZMOLICZA JÓZSEF

Felhívás

Tisztelettel kérjük Isaszeg lakosságát, hogy akinek a birtokában van Radó 
Gyuláné született Kenesei Ilonával, városunk egykori tanítójával, népdal-
gyűjtővel kapcsolatos bármilyen fénykép, dokumentum, azt legyen szíves a 
múzeum részére eljuttatni (Madách Imre u. 15. Tel.: 28/582-280). 

Számunkra az is megfelelő megoldás, ha másolás céljából kapjuk meg 
mindezeket, majd azt követően visszajuttatjuk azt tulajdonosának.

Legyen Ön is részese Kenesei Ilona munkássága minél szélesebb körű 
feltárásának, támogassa Ön is a megkezdett kutató-feltáró munkát! Esetle-
ges segítségét ezúton is megköszönjük!

ETO-PAPP BEÁTA, A CSATANGOLÓ EGYESÜLET ELNÖKE
SZMOLICZA JÓZSEF, A MÚZEUMI KIÁLLÍTÓHELY GYŰJTEMÉNYKEZELŐJE
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Isaszegi kertszépségverseny

A Családok Isaszegért Egyesület vállalta, hogy megrendezi 
a Pest Megyei Önkormányzat által kiírt Virágos Pest megye 
pályázat isaszegi fordulóját. A verseny célja, hogy online 
felületen csodálhassuk meg a helyi kerteket. Nevezni lehet 
bármilyen isaszegi kerttel, utcafronti kerttel, legyen kicsi vagy 
nagy, virágos, veteményes, akár vegyes kialakítású. Várjuk 
szeretettel a tematikus, gyűjteményes kerteket is.

Nagy örömmel vesszük, ha a kertről készült képeken meg-
jelenik az ökologikus kertészkedés egy-egy eleme, mint példá-
ul a talajtakarás, az újrahasznosítás, beporzóbarát növények, 
virágok, a növénytársítás jelenléte a veteményesben biológiai 
védekezés céljából, a madár- és rovarbarát kert elemei (itatók, 
kialakított élőhelyek), komposztálás, gyógynövények, ősho-
nos növényeink, kerti tó, biodiverzitást megtámogató egyéb 
módszerek.

Részvétel feltételek: Hat idén készült fotót kell elküldeni a 
kertről a csaladokisaszegert@gmail.com e-mail-címre augusz-
tus 31-ig. A háromtagú szakmai zsűri – Szabó Péter kertész, 
Everling Kft.; Balogh Szilárd, a Kertborbély csapata; Budaházi 
Bogi, a Családok Isaszegért Egyesület csapata – a fotók alapján 
kiválasztja a három legszebb kertet, amelyek közül egy jut 
tovább a megyei megmérettetésre.

Szeretnénk, ha online felületen mindenki gyönyörköd-
hetne a versenyző kertekben, ezért lesz egy közönségdíjas 
kertünk is, ezt az elismerést a legtöbb lájkot kapó kert tudhatja 
magáénak. A helyezettek ajándékutalványban részesülnek. 
A nevezés ingyenes! Aki benevez a versenyre, vállalja, hogy a 
szervezők a család vezetéknevével ingyenesen közzétegyék a 
kertről készített fotókat.

További információ: Facebook.com/csaladokisaszegert; 
Budaházi Árpádnál a 30/454-9179-es telefonszámon; e-mail: 
csaladokisaszegert@gmail.com.

BUDAHÁZI ÁRPÁD

Minden állampolgár érdeke a parlagfű-mentesítés

A parlagfű nagymértékű elszaporodá-
sának a közegészségügyi és gazdasági 
károsító hatása számottevő. A parlagfű 
elleni védekezés elsősorban az ingatlan 
tulajdonosának, illetve használójának 
a kötelezettsége. A hatóságok felada-
ta, hogy – amennyiben a tulajdonos/
földhasználó nem tesz eleget a kötele-
zettségének – a mulasztók költségén 
elrendelik az úgynevezett közérdekű 
védekezést, emellett növényvédelmi 
bírságot szabnak ki.

 Az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: 
„A földhasználó köteles az ingatlanon a 
parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani.”

A növényvédelmi tevékenységről 
szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 
2. § (1) bekezdés d) pontja szerint: 
„A földhasználó és a termelő köteles 
védekezni, különösen parlagfű (Ambro-
sia artemisiifolia) ellen.”

Fontos tudni, hogy a hatósági 
intézkedéshez (közérdekű védekezés 
végrehajtása, bírság kiszabása) nem 
szükséges a sérelem – egészségkároso-
dás – bekövetkezése, e körben elégséges 
a védekezési kötelezettség elmulasztásá-
nak megállapítása.

Amennyiben a parlagfű elleni véde-
kezési kötelezettségének a földhasználó 

nem tesz eleget, vagyis az ingatlan leg-
alább virágbimbós fenológiai állapotú 
parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű 
védekezést kell elrendelni.

Amennyiben a parlagfű elleni 
közérdekű védekezést kultúrnövény 
károsodása nélkül nem lehet elvégezni, 
a parlagfű elleni közérdekű védekezés 
abban az esetben rendelhető el, ha a 
parlagfűvel való felületi borítottság a 
harminc százalékot meghaladja. A par-
lagfű elleni közérdekű védekezés végre-

hajtásának, valamint az állami, illetve a 
közérdekű védekezés költségei megál-
lapításának és igénylésének részletes 
szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet (parlagfűrendelet) értel-
mében a közérdekű védekezést belterü-
leten a jegyző; a Fővárosi Önkormány-
zat által közvetlenül igazgatott terület 
esetében a fővárosi főjegyző; külterüle-
ten, Pest megye és Budapest területén 
a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmi-
szerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, 
Növény- és Talajvédelmi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztálya 
(a továbbiakban: növény- és talajvédel-
mi hatóság) rendeli el. Amennyiben az 
önkormányzati tulajdonban lévő belte-
rületi ingatlanon az önkormányzat nem 
tesz eleget védekezési kötelezettségének, 
akkor a növény- és talajvédelmi hatóság 
rendeli el a közérdekű védekezést.

A jegyző által elrendelt közér-
dekű védekezést az általa megbízott 

vállalkozók végzik. Nem kerül sor a 
vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, 
ha az ügyfél jelzése alapján időközben 
maga eleget tesz kötelezettségének. 
A közérdekű védekezéssel kapcsolatban 
felmerült költségeket az ügyfélnek kell 
megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabá-
sára a növény- és talajvédelmi hatóság 
jogosult, ezért a közérdekű védekezés 
elrendelését követően a jegyző az ügy-
ben keletkezett iratokat továbbítja az 
eljárásra jogosult hatóságnak. A nö-
vényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel 
fertőzött terület nagysága. A bírság 
mértéke belterületen és külterületen is 
egyaránt tizenötezer forinttól ötmillió 
forintig terjed.

Parlagfűvel fertőzött lehet a me-
zőgazdasági kultúrnövénnyel borított 
terület, nem mezőgazdasági terület (el-
hanyagolt telkek, építési területek) vagy 
nem művelt, elhanyagolt valamikori 
szőlők, hétvégi kertek, zártkerti ingatla-
nok, valamint a vonalas létesítmények 
(utak, vasút) melletti sávok.

A védekezési kötelezettségét nem 
teljesítő tulajdonos/földhasználó a – 
bírságon túl – vele szemben elrendelt 
közérdekű védekezéssel kapcsolatosan 
felmerülő költség megtérítésére is 
kötelezett. A költség köztartozásnak 
minősül. A közérdekű védekezés elren-
delése után minden esetben növényvé-
delmi bírság kiszabására kerül sor, az 
élelmiszerlánc felügyeletével összefüg-
gő bírságok kiszámításának módjáról 
és mértékéről szóló 194/2008. (VII.31.) 
Korm. rendelet (bírságrendelet) alap-
ján.

Arra tekintettel, hogy a parlag-
fű-mentesítés minden állampolgár kö-
zös érdeke, és eredményt csak összefo-
gással, illetve közös felelősségvállalással 
érhetünk el, kérem, tegyenek eleget az 
említett jogszabályi kötelezettségüknek. 
Ugyanakkor szükséges figyelemmel 
lenni arra is, hogy nem elegendő az, ha 
valaki lekaszálta a szennyezett földterü-
letet, azt tiszta, parlagfűmentes állapot-
ban a vegetációs időszak végéig meg 
kell őrizni.

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Hasznos tanácsok  
allergiásoknak

A parlagfű virágzása általában július végén, augusztus elején 
kezdődik, és október elejéig tart. A növény pollenjére allergiás 
emberek ebben az időszakban tapasztalják a legerősebb tü-
neteket: szénanátha, különböző súlyosságú légúti problémák, 
esetenként fejfájás, alvászavarok. Fontos, hogy a pollenal-
lergiás betegek forduljanak orvoshoz, lehetőség szerint már 
a szezon kezdete előtt. A következőkben felsorolt tanácsok 
nemcsak a parlagfűre allergiásoknak, hanem valamennyi, bár-
milyen pollenre érzékeny ember számára hasznosak lehetnek:
–  Figyeljék a pollennaptárt, amennyiben ismert az allergén, 

javasolt a virágzás előtt két héttel megkezdeni a gyógy-
szeres terápiát, hogy a tüneteik mérséklődjenek a pollen-
szórás megindulásakor.

–  A gyógyszerszedés megkezdése előtt szükséges kikérni 
kezelőorvosuk tanácsait. A korai időszakban megkezdett 
speciális kezelés mindenképpen allergológus szakorvos 
feladata.

–  Magas pollenszám esetén minél kevesebb időt töltsenek 
a szabadban. A lakás szellőztetése éjszaka vagy esős időt 
követően javasolt.

–  Mossanak hajat naponta lefekvés előtt, hiszen a haj az 
egyik fő pollenraktár, szemcsék ezrei tapadhatnak meg 
rajta.

–  Minél gyakrabban és alaposabban porszívózzák a lakást, és 
lehetőség szerint nedves lemosást is alkalmazzanak.

–  A cipőket naponta tisztítsák nedves ruhával, ruháikat is 
naponta cseréljék és mossák, mert a pollen könnyen rájuk 
tapad.

–  Gyakran cseréljék az ágyneműt is, elsősorban a párnahu-
zatot.

–  Magas pollenkoncentráció esetén kerüljék a ruhák szabad-
ban való szárítását.

–  Magas pollenszórás idején ne nyissák ki a gépkocsik abla-
kát menet közben.

–  Pollenszűrő alkalmazása a szobaablakokon és a gépko-
csiban jelentősen csökkentheti a pollenkoncentrációt és 
ennek következtében a páciensek tüneteit is.

FORRÁS: DUOL.HU
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Telihold futam

Az elmúlt évben óriási sikere volt a Mozdulj Velünk Egyesület 
(Move) által meghirdetett Telihold futamnak, amelyet idén 
július 24-én számos helyi, valamint környékbeli lelkes futó 
részvételével tartottunk meg.

A versenyzők a Templom utcai szlovák tájháztól az Ár-
pád-kori Szent Márton-templomhoz, majd a Szobor-hegyen 
lévő, fáklyákkal kivilágított útvonalon a honvédemlékműhöz 
futottak, ahol csodálatos esti panoráma tárult a szemük elé. 
Ezután következett a tájház, a két és fél kilométeres Félhold 
táv. Aki lelkes volt, ezt még egyszer lefutotta, így teljesítette az 
öt kilométeres kihívást, a Telihold távot.

A befutó éremre Csikós Csabának a júniusban a Szent 
Márton-templomról készült fotója került, amelyet mindenki 
nagy örömmel fogadott.

Frissítőre a tájházban vártuk a versenyzőket, kicsiket és 
nagyokat egyaránt. A futóverseny előtt és alatt aszfaltrajzver-
senyre hívtuk a gyerekeket, szülőket, amelyen szebbnél szebb 
alkotások születtek. Az örökmozgó kicsiket Mancs őrjáratos 
ugrálóvár fogadta. Sportos mozgásra, futás előtti bemelegítés-
re Gerendás Hajni invitálta a jelenlévőket.

Hálával tartozunk versenyzőknek, szurkolóknak, min-
denkinek, hogy eljöttek hozzánk. A teljesség igénye nélkül 
köszönjük a polgárőrség, az önkéntes tűzoltók, Kiss Ágnes, a 
Hajdu, a Fuferenda, a Grznár család, Szatykó Zsolt s mind-
azok segítségét, akik bármit is tettek e tartalmas, szép szombat 
délutáni program megvalósításáért.

Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel a Liget téri futókör ki-
alakítását, használják a kültéri parkfitneszelemeket egészségük 
megőrzésének érdekében.

Térteremtő közösségek, közösségteremtő terek!
MÉSZÁROS GUSZTÁVNÉ, MÉSZELY ERIKA 

(MOVE) 

Rendőrségi felhívás

Ne dőljön be a csalóknak! 

Mindennapjaink jelenségévé vált az a „trükkös” bűnelkövetési 
módszer, amely nem csak az egyedül élő időskorúakat érinti. 
Az elkövetők leggyakrabban telefonon keresik meg kiszemelt 
áldozataikat, de személyesen is betoppanhatnak.

Gyakori, hogy az elkövetők különféle szolgáltatók mun-
katársainak vagy hivatalos személynek adják ki magukat, és 
hihetőnek tűnő magyarázatokkal, kérésekkel (villanyóra-, 
vízóra-, gázóra-leolvasás, túlfizetés stb.) próbálnak áldozatuk 
bizalmába férkőzni, bejutni a lakásba vagy pénzváltás ürügyén 
nagyobb összegű pénzt, illetve pénz átutalását kérni. Az elkö-
vetők új történetek kitalálástól sem riadnak vissza.

Kérjük, ha bank, pénzintézet, illetve valamely szolgáltató 
megbízásából keresik önt, és téves tranzakcióra/visszautalásra 
hivatkozva kérik bankkártyája vagy bankszámlája adatainak 
megadására, telefonos alkalmazás letöltésére, a már jól ismert 
szlogent alkalmazva bontsa a vonalat! Ha nagy összegű tarto-
zás azonnali végrehajtásának elkerülése érdekében pénzátuta-
lásra kérik, a már jól ismert szlogent alkalmazza, és bontsa a 
vonalat!

Ne bízzon meg a váratlanul telefonon vagy személyesen 
jelentkező idegenekben! Ha gyanús, nem várt telefonhí-
vást kap, azonnal szakítsa meg a beszélgetést! Amennyiben 
családtagjára hivatkozással keresik meg, haladéktalanul vegye 
fel a kapcsolatot az érintett hozzátartozóval. Minden esetben 
ellenőrizze a hívás valóságtartalmát! Soha ne adjon át pénzt 
vagy más értéket, ne utaljon egy fillért se idegenek számára!

Bűncselekmény gyanúja esetén, kérjük, azonnal értesítse a 
rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon.

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

Prevenció a felelős állattartás 
érdekében

„…egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelí-
dítettél.” (Antoine de Saint-Exupéry)

A nyári hónapokban sok gyermek utazik vidéki állatokat tartó 
nagyszülőkhöz, rokonokhoz, illetve sokszor háziállattal együtt 
indul a család nyaralni. Az állatok védelme és biztonsága 
érdekében elengedhetetlen a felelős állattartás szabályainak 
betartása!

A nagy melegben, főleg utazáskor, a kis kedvenceknek 
fokozott odafigyelésre és törődésre van szükségük. Soha ne 
hagyják a hirtelen felforrósodó gépkocsiban az állatot, akkor 
sem, ha csak egy pillanatra szállnak ki az autóból. Amikor 
kint még elviselhető a hőmérséklet, a tűző napon hagyott 
kocsiban nagyon rövid időn belül akár ötven fokot is el kell 
viselnie az állatnak, amelytől sokkos állapotba kerülhet, hő gu-
tát, izomgörcsöt kaphat.

Ne feledjük, hogy az állat ugyanúgy szomjazik, mint az 
emberek. Mindig legyen megfelelő hőmérsékletű víz, amellyel 
a szomját olthatják utazás során.

Ritkábban látogatott vidéki nagyszülőknél, illetve azok 
szomszédságában kiszámíthatatlan viselkedésű, nagy testű 
házőrző kutyák élhetnek. Fontos, hogy a felnőttek pontosan 
elmagyarázzák a vendégségben lévő gyermekeknek a házőrző 
viselkedésével kapcsolatos fontos tudnivalókat annak érde-
kében, hogy ne történjen súlyos, esetleg maradandó sérülést 
okozó baleset, kutyatámadás.

Az állat bőre alá ültetett apró, a gazdi adatait is tartalmazó 
mikrocsip segíthet a kutya, cica megtalálásában abban az eset-
ben, ha elkóborol otthonról. Száma egy központi adatbázisban 
szerepel, így leolvasás után (például állatorvosi rendelőben, 
benzinkútnál ) értesíteni tudják a gazdáját. Ez a csip egy életre 
szól, így érdemes beruházni rá. Minden kutya, cica hazavá-
gyik, ezért kérjük, gondoskodjanak a csip leolvasásról abban 
az esetben, ha elkóborolt kutyát, cicát találnak.

Köszönjük a gondoskodást!
PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  

BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
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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  
Segítségre szoruló lakosok esetében, napközben 8–16 óra 
között hívható telefonszámok: 28/494-042, 28/362-531, 
70/451-5087; ügyeleti időben: 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 TŰZOLTÓ-EGYESÜLET  
0–24 óra között hívható központi segélyhívószáma: 70/601-
9105

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 
 2100 Gödöllő, 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,  
ecseripal.isaszeg@gmail.com

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, 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

MVM NEXT ENERGIAKERESKEDELMI ZRT. 
 Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 20/474-9999, 30/474-9999, 

70/474-9999, 1/474-9999
 Levelezési cím: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.,  

1439 Budapest, Pf. 700
 E-mail: ugyfelszolgalat@mvm.hu
 Web: www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat
 Mérőállás-diktálás: www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat,  

illetve az MVM Next mobilapplikációban

ZÖLD HÍD B.I.G.G. KFT. 
Zoldhid.hu. Ügyfélszolgálat hétköznap 8–16.30 között: 

28/561-200

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 működik 
a sürgős ese tek el lá tására, amely a felso-
rolt időbeosztás szerint hívható. 

Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich 
utca 5., telefon: 28/751-561, 30/831-
1887. Kedden dr. Kürti József, Csata 
utca 2., telefon: 28/495-238. Szerdán és 
csütörtökön dr. Tor dai Gábor, Aulich 
utca 5., telefon: 28/751-591; 20/928-
3987. 
Pénteki készenléti beosztások  
augusztusban és szeptemberben:  
augusztus 6.: dr. Kürti József, augusz-
tus 13.: dr. Tordai Gábor; augusztus 
20–22: Gödöllő, ügyelet; augusztus 
27.: dr. Mészáros Zsolt; szeptember 3.: 
dr. Kürti József; szeptember 10.: dr. Tor-
dai Gábor; szeptember 17.: dr. Mészáros 
Zsolt; szeptember 24.: dr. Kürti József
Központi orvosi ügyelet:  
Gödöllő, Szabadság tér 3.  
Telefon: 70/370-3104
Ügyeleti idő: mun ka na po kon 18 órától 
másnap reggel 8 óráig, hétvégén, mun-
kaszüneti napokon 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. Tele-
fon: 28/495-237
Dr. Illényi Tamás rendelési ideje: hétfőn 
és szerdán 8–12 (szerdán iskolafogá-
szat), kedden és csütörtökön 14–19 
óra között, pénteken páros héten 8–12, 
páratlan héten 14–19 óra között. 
Dr. Selmeczi Áron fogszakorvos ren-
delési ideje: hétfő: 14–20; kedd: 8–13; 
szerda: 14–20; csütörtök: 8–13; pén-

tek: páros héten14–20, páratlan héten 
8–13 óra között. Előzetes bejelentke-
zés, időpont-egyeztetés szükséges a 
28/495-237-es telefonszámon! A ren-
delés utolsó órájában nincs mód akut 
(sürgős) eset ellátására, amennyiben 
lehetősége engedi, ilyen esetben a ren-
delési idő elején jelenjen meg, hogy a 
szükséges ellátást biztosítani lehessen.

Munkaszüneti napokon az ügyeleti 
rendelés helye: Központi Stomatológiai 
Intézet, 1088 Budapest, Szentkirályi 
utca 40.
Védőnői szolgálat: Hunyadi u. 19. 
Telefon: 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
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KERESZTREJTVÉNY. Rejtvényünk megfejtését augusztus 25-ig küldjék az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre vagy a polgármesteri 
hivatal ügyfélszolgálatára. A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő 
számunkban olvashatják. Kellemes időtöltést kívánunk! Júliusi rejtvényünk megfejtése: A szépség nem tulajdonság, hanem 
Istenhez való hasonlóság. A jutalmat Cserényiné Antal Orsolya, Hidegh Franciska és Joó Ágnes nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

GYEREKEKNEK. Keresd meg a képeken található tíz különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet küldd vissza szerkesz-
tőségünknek augusztus 25-ig digitális formában az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre, vagy add le személyesen a polgármesteri hiva-
tal ügyfélszolgálatán. A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunk-
ban tesszük közzé. A júliusi rejtvény helyes megfejtéséért járó jutalmat Csák László és Hegedűs László nyerte. Gratulálunk!

Programajánló
Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely programjai

AUGUSZTUS
9–13., hetfő–péntek: Utazós nyári napközis tábor. Hétfő – 
Ceglédi Kalandpark • Kedd – Jegenye-völgy, Paprikás-patak, 
solymári vár • Szerda – Nőtincs, Seholsziget Élménypark • 
Csütörtök – Újpest, Tarzan park • Péntek – Ráckeve, Hajóma-
lom, hajókázás
14., szombat, 8.00–10.00: Használt óvodai és iskolai fel-
szerelések vására az isaszegi családok segítésére a Családok 
Isaszegért Egyesület szervezésében az Isaszegi Művelődési 
Ház előtti téren
20., péntek: Szent István király és az új kenyér ünnepe
9.00: Ünnepi szentmise és kenyérszentelés
10.00: Ünnepi műsor a Szent István-szobornál. Közremű-
ködnek a Csata táncegyüttes táncosai és az Isaszegi Asszony-
kórus.
28., szombat, 16.00: A Gaudium Carminis női kamarakó-
rus koncertje az Öregtemplomban. Gregorián, középkori, 
reneszánsz, kortárs egyházi és világi művek, Bartók-művek. 
Közreműködik: Langer Ágnes hegedűművész.
28., szombat: Az Isaszegi Asszonykórus vendégfellépése 
Püspökhatvanban

SZEPTEMBER
4., szombat: Zenél az utca – A részletes program a későbbiek 
folyamán Facebook-oldalunkon és honlapunkon, plakátjain-
kon
14., kedd, 14.00–18.00: Véradás

Kanga Trainig – A legjobb mozgás biztonságosan, babával! 
Kanga-edzések, hordozás, tanácsadás. Heti egy alkalom szer-
dánként a művelődési házban 10 órától. Érdeklődni a cso-
portvezetőnél: Kovács Kitti hordozási és moshatópelenka-ta-
nácsadó, Kanga és szétnyílthasizom-oktató. Tel.: 30/3588-983; 
e-mail: kitti@kangatrainig.hu; Facebook: @holdon.and.letgo; 
Instagram: holdonletgo.

Énekelj te is az asszonykórusban! Gyere, és ereszd ki a 
hangod bátran egy jó társaságban! Heti egy próba, gyönyörű 
népviselet. Fiatalokat és időseket egyaránt szívesen várunk 
a csoportba. Érdeklődni a 30/9869-338-as telefonszámon 
lehet.

Az isaszegi Csata táncegyüttes csoportjaiba folyamatosan 
lehet jelentkezni. Jó társasággal és programok sokaságával 
várják az érdeklődőket. Jelentkezés és érdeklődés Stéger Dá-
niel művészeti vezetőnél, valamint a csatatancegyuttes.info@
gmail.com e-mail-címen.

A Tánc-Meridián-Torna csoport foglalkozásaihoz csatla-
kozni lehet minden héten hétfőn, szerdán, pénteken 9.30-tól a 
művelődési házban tartott foglalkozások alkalmával. A részvé-
tel ingyenes, nincs korhoz kötve.

 
Kövessék figyelemmel Facebook-oldalunkat, honlapunkat, 
Instagram-felületünket.

Rendezvényeinken kép- és hangfelvétel készül. Progra-
mokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklődni a művelő-
dési ház irodájában, a 28/582-055-ös vagy a 70/333-6081-es 
telefonszámon, az idgymo@gmail.com e-mail-címen, valamint 
az Isaszegmuvotthon.hu weboldalon és Facebook-oldalunkon 
is lehet. A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

IMH

Anyakönyvi hírek
A június 18. és július 15. közötti időszak eseményei

Születések: Moldván Dominika, Faragó Nikolász Noé, Nagy 
Kornél, Guba Róza, Kövesdi Fanni, Horváth Mercédesz Zora, 
Kaszás Gergő, Pálinkás Balázs, Horváth Máté, Túróczi Vanda 
Lola
Házasságkötések: Kovács Gergely és Apágyi Henriett, Da-
volla Dániel és Hegedűs Claudia Nikoletta, Szmutku Zoltán 
és Raáb Anikó, Szeles János és Lagorio Marina, Técsi Péter és 
Kovács Alexandra
Halálesetek: Bende Lajosné May Mária (84), Berkesi 
Dezsőné Gulacsik Katalin Mária (83), Fellegi Lászlóné Kis 
Ilona Juliánna (88), Barna László Antalné Mihalik Ilona 
Mária (84), Balla Jánosné Zala Margit Matild (92), Thén 
Katalin Hevér Katalin (51), Nagy Csilla Hajdú Csilla (54), 
Nagy Zsoltné Hrus tinszki Andrea (49), Horváth Józsefné 
Király Veronika (89), Rózsahegyi János István (71), Legén-
di István (83), Hegedűs József Béla (75), Bazsó János (71), 
Mészáros Gyula Jenő (65)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

LAPTERJESZTŐT 
KERESÜNK
A havonta megjelenő  

ISASZEG Önkormányzati Tájékoztató 
postaládás terjesztésére megbízható 

munkatársak jelentkezését várjuk.  
Érdeklődni a 20/851-4368-as  

telefonszámon lehet.
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A rendezvény védnöke: Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő.
Támogatók: Pécel Város Önkrományzata, Isaszeg Város Önkormányzata, Rákosmente Önkormányzata, Nemzeti Együttműködési Alap, 

Miniszterelnökség, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

VII. VETERÁNKERÉKPÁR-TÚRA

Mindenkit szeretettel várunk szeptember 5-én, vasárnap, aki szeretne részt venni  
egy látványos és egyben sportos kerékpártúrán, vagy csak megnézne egy parádés,  

nem mindennapi felvonulást.

Nevezési feltételek: velocipéd, veterán kerékpárokkal, korhű ruhában való megjelenés 
(1000 Ft / fő). Kísérők lehetnek: oldtimer autók, veterán motorkerékpárok.

A TERVEZETT PROGRAM:
8.30: Indulás a Városligetből a Millennium Háza kávézótól (Olof Palme sétány)
9.00–09.30: XIV. ker., Olajág Otthon (Vezér út 151.)
10.00–10.30: XVI. ker., Erzsébet ligeti uszoda (Újszász utca 106.)
11.00–11.30: XVII. ker., Fő tér 
12.15–12.45: Pécel, Vároháza (Kossuth tér 1.), Péceli Baráti Kör 
13.30–13.50: Isaszeg, Falumúzeum
14.40–15.20: Gödöllő, Fő tér 
15.30–16.30: Díjátadó ünnepség és ebéd a királyi kastély parkjában
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Jelentkezni és további információt kérni a nap programjairól, a túra pontosabb útvonalá-
ról a következő elérhetőségeken lehet: e-mail: adlersport@gmail.com; tel.: 20/334-1811.


