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Köszönet az elmúlt tizenhat év munkájáért
Koháry Orsolya, az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola igazgató asszonya tizenhat év  

odaadó szolgálat és munka után a 2020/2021-es tanévet lezáró ünnepségen elbúcsúzott.  
Az iskola nyolcadikosainak és kollégáinak búcsúgondolatait lapunk 7. oldalán olvashatják.
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Pest megye már önállóan pályázhat az EU-támogatásokra

Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának európai uniós 
fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára 
szerdán Budapesten sajtótájékoztatón 
elmondta: 2016-ban Szabó Istvánnal 
(Fidesz–KDNP), a Pest Megyei Közgyű-
lés elnökével, a Települési Önkormány-
zatok Országos Szövetségével (TÖOSZ) 
és a Nemzetgazdasági Minisztériummal 
közösen indították el a kezdeményezést, 
amelynek eredményeként a Pest megyei 
emberek, vállalkozások, önkormányza-
tok, egyházi és civilszervezetek számára 

is megnyílhatnak az uniós pályázati 
lehetőségek. Úgy fogalmazott: „Ez azért 
történelmi siker”, mert a Budapesthez 
képest kevésbé fejlett Pest megyére 
jóval kedvezőbb európai uniós feltéte-
lek lesznek érvényesek a 2021–2027-es 
időszakban, és az érintettek nagyság-
rendekkel nagyobb forráshoz juthatnak 
majd, mint valaha.

Az államtitkár kiemelte: Pest 
megyében 187 településen 18 járásban 
több mint 1,3 millió ember él. Ma-
gyarország területének mintegy hét 
százalékát foglalja el, s népességéből 
körülbelül tizenkét százaléknak ad 
otthont a megye. A regisztrált vállal-
kozások száma több mint 230 ezer, ez 
az országban regisztrált vállalkozások 
12,8 százaléka; a nonprofit szervezetek 
– amelyek számára szintén megnyílik 
a pályázati lehetőség a 2021–2027-es 

időszakban – száma több mint 6300, ez 
az ország összes nonprofit szervezeté-
nek tíz százaléka.

Vitályos Eszter elmondta: a most 
záruló, 2014–2020-as időszakban több 
mint tizenegyezermilliárd forint állt 
Magyarország rendelkezésére uniós 
fejlesztési forrásból. Ebből Pest megye 
– a Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív Program révén – hatvanki-
lencmilliárd forinthoz jutott. A magyar 
kormány igyekezett kompenzálni a Pest 
megyei településeket, ezért egy olyan 

programot indított, amelynek összege 
nyolcvanmilliárd forint volt. Az államtit-
kár ismertetése szerint a most következő 
uniós időszakban csak a települési ön-
kormányzatokat fejlesztő operatív prog-
ramban a tervek szerint száznegyven-
milliárd forint fog jutni a Pest megyeiek 
részére – közölte, hozzátéve: ezenfelül 
még további operatív programok is van-
nak. Vitályos Eszter azt mondta: bíznak 
benne, hogy a Pest megyeiek számára 
óriási lehetőségeket fog biztosítani ez 
a „nyitás”, és a 2021–2027-es időszak 
„igazi sikertörténet” lesz. 

Szabó István elmondta: már a 
kétezres évek elején T. Mészáros András 
akkori megyei elnök kezdeményezte, 
hogy Pest megye önálló régió lehessen. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy ez a 
legnagyobb megye, több mint 1,3 millió 
lakossal.

A megye három járása felkerült 
a leg elmaradottabbak listájára. Pest 
megye ezen leszakadó perifériájában 
mintegy ötszázezer ember él. Az ő 
erősítésüket is jelentheti a jövőben a fej-
lesztési források növekedése – értékelt 
Szabó István, aki, utalva a pandémiás 
helyzetre, azt hangsúlyozta: „Újra kell 
indítani az országot, újra kell indítani a 
megyét”, ehhez óriási lehetőséget jelent 
az uniós forráskeret.

Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke 
felidézte: a szövetség tagjainak kérésére 
már 2013-ban konferenciát szerveztek 
arról, „hogyan tovább, Pest megye”. 
Utána találkozott Vitályos Eszter 
államtitkárral, és megfogalmazták, 
hogy Budapestnek és Pest megyének 
el kell szakadnia egymástól – ismer-
tette a szakember, aki a kezdeménye-
zés eredményét „Vitályos-nyitásnak” 
nevezte. Felhívta a figyelmet arra, hogy 
a 2007–2013-as időszakban Pest me-
gyében az uniós fejlesztési forrásokból 
háromszáznyolcvanezer forint jutott 
egy emberre, míg a fővárosban csaknem 
kilencszázezer forint.

Schmidt Jenő kiemelte: óriási forrá-
sok kellenek Pest megyében oktatásra, 
egészségügyre, szociális ellátásra, óvo-
dákra, bölcsődékre, utakra, járdákra. 
Elmondta, a több mint száznyolcvan 
Pest megyei település közül nyolcvanhat 
TÖOSZ-tag, s örömét fejezte ki, hogy 
a következő időszakban a fejlesztési 
források nagysága 700-900 ezer forint 
lehet fejenként.

MTI 
FOTÓ: GRUBER MÁRK, EMMI

Vitályos Eszter és Szabó István az önálló Pest régió kezdeményezését írják alá a megyeházán 2016-ban

Szabó István  
a sajtótájékoztatón

Igazgatási szünet

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az Isaszegi 
Polgármesteri Hivatal július 19-től 23-ig igazgatási 
szünetet tart.

A hivatal az igazgatási szünet alatt a születések, 
halálesetek anyakönyvezése, ügyfélszolgálati nyom-
tatványok kiadása és átvétele céljából július 19-én 
(hétfőn) 8 órától 12 óráig ügyeletet tart.

TÓTHNÉ PERVAI KATALIN 
JEGYZŐ

Változás a terjesztésben

Lapunk terjesztését az elmúlt években a Magyar 
Posta látta el, amelynek 2021. július 1-jétől meg-
szűnt ez a szolgáltatása. Jelenlegi lapszámunkat 
emiatt már nem a megszokott módon, a Magyar 
Posta munkatársaitól kaphatjuk majd kézhez, 
hanem diákok fogják a postaládákban elhelyezni. 
A diákszövetkezet, amellyel szerződést kötöttünk, 
a város külterületein nem vállalja a terjesztést, 
ezért ezeken a helyeken egy másik vállalkozó fogja 
ellátni ezt a feladatot. 

Kérjük Önöket, hogy amennyiben fennakadást 
tapasztalnak, ha esetleg nem érkezik meg Önökhöz 
az újság, jelezzék szerkesztőségünknek, és mielőbb 
megpróbálunk megoldást találni a problémákra. 

SZERKESZTŐSÉG
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Tájékoztató a hulladékelszállításról
2021. második félévi külterületi szállítási rend

Társaságunk tájékoztatja a lakosságot a kommunális, az újrahasznosítható csomagolási (szelektív) és a zöldhulladék gyűjtésé
ről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

A kommunális hulladék szállítása hétfői napokon történik. 
Házhoz menő zöldhulladékgyűjtés július 1-jétől (ismét kétheti 
rendszerességgel): július 9., 23., augusztus 20., szeptember 10.

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú 
növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit 
Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű, 
lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket maximum 
100 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maxi-
mum egy köbméter mennyiségben) a zöld zsák mellé helyezze 
ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 
két cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség 
esetén további zsákokat a következő értékesítési helyeken 
lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében 
az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás 
számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok 
szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértékének (180 Ft/
db) kiszámlázására utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által kerül sor.

Szállítási alkalmanként ingatlanonként két ingyenes zsák, 
valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék 
színű, DTkH-emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtés: 
július 5., 19., augusztus 2., 16., 30., szeptember 13., 27.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 
szállítási alkalmanként a kihelyezett zsákkal megegyező 
(csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, átlátszó színű, 
emblémás) zsákot adnak.  Szállítási gyakoriságtól függetle-
nül a megadott napon az összegyűjtött csomagolási hulladék 
mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlát-
szó zsákban. Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a 
hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve 
a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz 
szükséges zsákok mennyiségét! A kiöblített üvegek (színes és 
színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése az üveggyűj-
tő pont(ok)on történik!

Ügyfélszolgálati és zsákértékesítési címek: Isaszeg, 
Rákóczi utca 18., Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. • Isaszeg, 
Mátyás király utca 93., Hajdú Gábor • Isaszeg, Kossuth Lajos 
utca 53., Jakus Festék Kft. • DTkH Nonprofit Kft., 2100 
Gödöllő, Dózsa György út 69. 

Ügyfélfogadás: hétfő, 7–19 óra; csütörtök, 8–16 óra. Tele-
fon: 28/561-200; e-mail: ugyintezes@dtkh.hu; honlap: Dtkh.hu.

Kérjük, fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek 
és nyitvatartások tekintetében, mert ezek a járványügyi hely-
zettől függően eltérhetnek a feltüntetettektől!

DTKH NONPROFIT KFT.

Isaszegi kertszépségverseny

A Családok Isaszegért Egyesület vállalta, hogy megrendezi 
a Pest Megyei Önkormányzat által kiírt Virágos Pest megye 
pályázat isaszegi fordulóját. Az isaszegi 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 kert. Várjuk szeretettel a tematikus, gyűjteményes 
kerteket is. Nagy örömmel vesszük, ha a kertről készült ké-
peken megjelenik az ökologikus kertészkedés egy-egy eleme, 
mint például a talajtakarás, az újrahasznosítás, beporzóbarát 
növények, virágok, a növénytársítás jelenléte a veteményes-
ben biológiai védekezés céljából, a madár- és rovarbarát kert 
elemei (itatók, kialakított élőhelyek), komposztálás, gyógynö-
vények, őshonos növényeink, kerti tó, biodiverzitást megtá-
mogató egyéb módszerek.

A versenyen való részvétel feltételei: Hat darab 2021-ben 
készült fotót kell elküldeni a kertről a csaladokisaszegert@
gmail.com e-mail-címre augusztus 31-ig. A szakmai zsűri 
– Szabó Péter kertész, Everling Kft.; Balogh Szilárd, a Kertbor-
bély csapata; Budaházi Bogi, a Családok Isaszegért Egyesület 
csapata – a fotók alapján kiválasztja a három legszebb kertet, 
amelyekből 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 tudhat-
ja 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

Újra adómentes a pálinkafőzés

Idén több szempontból is változtak a pálinkafőzés szabályai. 
Míg a főzés adminisztrációs teendői szinte alig változtak, a 
párlat-előállítás bizonyos mennyiségig adómentessé vált a 
magánfőzőknek és a bérfőzőknek egyaránt.

A 2021-es változások nem befolyásolják a párlatkészítés 
két eddig is megszokott módját, tehát pálinkát továbbra is 
magánfőzéssel vagy bérfőzetéssel lehet előállítani. A magánfő-
ző személyes fogyasztásra maga állítja elő a párlatot saját gyü-
mölcsből, és legfeljebb 100 liter űrtartalmú, saját pálinkafőzőt 
használhat. 

Újdonság idén, hogy a ma-
gánfőzés adómentessé vált, de 
a főzhető mennyiség – 86 liter 
– nem változott. Ez a meny-
nyiség, ahogyan korábban is, 
csak a magánfőző, családtagjai 
vagy vendégei által fogyaszt-
ható el, vagy kizárólag adórak-
tár részére értékesíthető. Az 
adómentességgel megszűnik a 
párlatadójegy is. 

Mostantól a magánfőzőnek 
a pálinkafőzés előtt a NAV J49-
es nyomtatványt kell elküldeni 
a Nemzeti Adó- és Vámhiva-
talhoz (NAV), akár elektro-
nikusan, akár papíron. Meg 

kell adnia a nevét, a lakcímét, az adóazonosító jelét, a főzni 
tervezett pálinka mennyiségét literben, és nyilatkoznia kell, 
hogy a magánfőzés feltételeinek megfelel. A bejelentés alapján 
a NAV magánfőzöttpárlat-származási igazolást készít, amelyet 
elküld a magánfőzőnek.

Ha valaki most kezdene otthoni főzésbe, vagy már főz, de 
adatai megváltoztak, a magánfőzésre szolgáló desztillálóbe-
rendezés megszerzését, valamint a változásokat tizenöt napon 
belül kell bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati 
adóhatósághoz. Az ellenőrzéseket az önkormányzati adóha-
tóság munkatársai végzik. Valótlan adatok megadása vagy a 
főzés bejelentésének hiánya miatt a desztillálóberendezést és 
az azon előállított párlatot le is foglalhatják.

A bérfőzetéssel szeszfőzdében előállított pálinka után a 
bérfőzetőnek 2021-től évente 50 liter mennyiségig nem kell 
adót fizetnie, az 50 litert meghaladó vagy a nem adóraktár-
nak értékesítésre szánt mennyiségre az adó hektoliterenként 
333 385 forint. Az 50 literes mennyiség alatt 43 hektoliterfok 
alkoholterméket kell érteni, amely például 86 liter 50 térfogat-
százalék alkoholtartalmú párlatnak feleltethető meg.

A jövedéki ügyeket elektronikusan kell intézni. Ezalól 
magánfőzőnél csak a bejelentési kötelezettség és a származás 
igazolása, a kizárólag bérfőzést végző adóraktárnál pedig az 
adóraktári nyilvántartás vezetése és adatszolgáltatása jelent 
kivételt.

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
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Miniszteri elismerést kapott a Damjanich-iskola 
gyógypedagógusa

Kovács Zoltán Sándorné, az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola pedagógusa nyugdíjba vonulása alkalmából magas 
színvonalú szakmai munkájáért Miniszter Elismerő Oklevele kitüntetést kapott.

Kovács Zoltán Sándorné, Mártika a 2020/2021-es tanévben a 
negyvenhatodik évet tölti a pedagóguspályán. Intézményünk-
ben kezdett dolgozni képesítés nélküli nevelőként 1974-ben, 
a gyógypedagógia tagozaton. Diplomáját 1979-ben szerezte 
meg a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 
oligofrénpedagógia–pszichopedagógia szakán. Azóta neveli, 
oktatja a sajátos nevelési igényű gyerekeket. Dolgozott óvodá-
ban és általános iskolában is. Született pedagógus.

Munkáját magas szintű tárgyi és módszertani ismeretek 
birtokában, nagy empátiával, precízen, szeretettel végzi, hiva-
tásának tekinti azt. Önzetlenül, hozzáértéssel, őszinteséggel 
és végtelen türelemmel oktat és nevel, dolgozik a pedagógusi 
pálya egyik legnehezebb területén. A kognitív képességek fej-
lesztése mellett az értékközvetítés, az élménynyújtás, a szem-
léletformálás is hangsúlyozottan jelenik meg a munkája során. 
Tanítványai szeretik, tisztelik. Törekszik a differenciált fejlesz-
tésre, arra, hogy mindenkit adekvátan fejlesszen, önmagához 
mérjen, nyugodt, kiszámítható, igényes tanulási környezetet 
teremt. A tanórákon kívül is hasznos, tartalmas elfoglaltsá-
got biztosít tanítványainak: néptáncversenyeken, hangulatos 
kirándulások egész során vehettek részt tanítványai.

Sokat tett a sajátos nevelési igényű, hátrányos, halmozot-
tan hátrányos helyzetű gyerekek szocializációjáért. A szü-
lőkkel való kapcsolata mintaértékű, tanácsokkal látja el őket 
– mire figyeljenek oda, a különböző sérülési fokoknak megfe-
lelően mivel tudják segíteni legjobban otthon a gyermekeiket. 
Az óvodás gyerekeknél, az első osztályba lépőknél különösen 
fontos a szocializáció, hiszen a szülő ekkor szembesül igazán 
azzal, hogy az ő gyereke esetleg más, mint a többiek. Vallja, 
hogy a család és a pedagógus szoros együttműködése elenged-

hetetlen a gyermek érdekében. Kezdetben el kell fogadtatni a 
szülőkkel, hogy már a legapróbb eredmény is óriási sikernek 
számít, és végül is a sok-sok odafigyelés, munka olyanfajta 
sikert eredményez, amely hosszú távon a család és az egész 
társadalom javára válik.

Tevékenységével – pedagógusi munkája mellett öt éven át 
munkaközösség-vezetőként, tíz éven keresztül igazgatóhelyet-
tesként dolgozott – hozzájárult ahhoz, hogy iskolánk SNI-ta-
gozata magas szintű szakmai munkájának, gyermekcentrikus 
fejlesztésének híre a városunkon kívülre is eljusson; ma már 
a megye több településéről is iratkoznak iskolánkba sajátos 
nevelési igényű tanulók.

Részt vett a „Sziklára épített ház” iskolai innováció kidol-
gozásában, adaptációjában – a TÁMOP 3.1.4 pályázat kereté-
ben – , majd a Komplex Alapprogram bevezetésében, amelyek 
építenek az egyes tanulók, tanulócsoportok sajátos tanulási, 
nevelési igényeire, az élethosszig tartó tanulás kompeten-
ciáinak fejlesztésére a személyre szabott tanulás változatos 
feltételeinek megteremtésével.

2005-ben pedagógus-szakvizsgát szerzett szakértői, ve-
zetőtanári, gyakorlatvezetői képesítéssel Az évek során részt 
vett a főiskolai gyógypedagógiai hallgatók és gyógypedagógiai 
asszisztensek gyakorlati képzésében. Sokrétű tapasztalatait, 
tantárgy-pedagógiai ismereteit, gazdag gyógypedagógiai tu-
dását nagy odafigyeléssel, folytonos nyomon követéssel adja át 
évről évre kollégáinak is, hivatástudatot, empátiát, pedagógiai 
hitvallást közvetítve.

Gratulálunk kollégánk kitüntetéséhezt, ezúton is kívánunk 
neki jó egészséget, örömteli nyugdíjas éveket!

KOHÁRY ORSOLYA IGAZGATÓ

Köszönet az elmúlt tizenhat év munkájáért

„Mindazzal nevelünk, amik vagyunk.” (Anna nővér) Ezzel a 
hitvallással adta be Koháry Orsolya igazgatónő 2005-ben a 
Damjanich János Általános Iskola igazgatói állására a pályá-
zatát. Az ebben foglaltak, valamint az igazgatónő személyi-
sége meggyőzte az akkori képviselő-testületet arról, hogy a 
gyermekek jövője, nevelése, oktatása jó kezekben lesz az általa 
vezetett iskolában. Mára valamennyiünk – kollégák, szülők, 
gyermekek – számára bebizonyosodott, hogy Koháry Orsolya 
igazgató asszony magas szintű szakmaisággal, megbízhatóan, 
eredményesen, a gyermekek iránti nagyfokú empátiával, elkö-
telezetten vezeti iskolánkat.

Az igazgatónő egész élete, tevékenysége jó példát mutatott 
a rábízott gyermekeknek és a kollégáknak. A száztizenhat éves 
intézmény utolsó tizenhat éve módszertani megújulást hozott 
az iskola életébe, mindamellett a tárgyi feltételek is jelentősen 
javultak: megtörtént az átmenet a 20. századból a 21. század-
ba. Tevékenységének elismeréseként az igazgatónő 2018-ban 
Trefort Ágoston-díjat kapott. Most élete új fordulatot vesz: 
elbúcsúzik iskolánktól, és mi is búcsúzunk, búcsúztunk tőle.

Iskolánk ballagó nyolcadikosainak nevében Rafael Orsolya 
búcsúzott: „Nemcsak Márti néni és mi, nyolcadikosok hagyjuk 
el az iskolát, hanem búcsúzik iskolánk igazgatónője, Orsi néni 
is. Míg mi nyolc év után veszünk búcsút, ő tizenhat év után. 
Ezúton is köszönjük az irányunkban megmutatkozó figyelmét, 
gondoskodását, szeretetét, amit folyamatosan éreztünk iskolás 
éveink alatt. Köszönjük a példamutatást, azt, hogy megmutatta 
nekünk, milyen fontos az ígéretek betartása. Követelt tőlünk, de 
sosem lehetetlent, megteremtette számunkra azt a környezetet, 
ahol nyugodtan tanulhattunk, készülhettünk a továbbtanulásra. 
Kialakította és erősítette bennünk az összetartozás érzését. Kí-
vánunk neki sok szép, boldog évet az elkövetkezőkben, kíván-

juk, hogy ugyanúgy szeressék, tiszteljék azok, akik körülveszik 
őt a jövőben, mint mi.

Iskoláink dolgozóinak nevében a ballagáson Sárosdi Kris-
tóf tanár úr búcsúzott, Márai Sándor szavaival:
„Néha felelni kell az élet kiszámíthatatlanul bekövetkező,
s elodázhatatlanul végzetes pillanataiban: felelni kell,
az egészre. Ki vagyok? Mit akarok? […]
Miért? Milyen képességekkel, eszközökkel, felkészültséggel?
Ami fontosabb mindennél: milyen szándékkal?…
És, felelni az egészre: hol tartok?
Van-e még tartalékom […],
vagy már csak megóvni és megmenteni akarok maradék  
készleteket?
Ez a pillanat az életben, amikor felelni kell.
Várják a választ, a csend nagy, drámai.
De ilyenkor megtudod és észreveszed,
hogy e kérdésekre szavakkal nem, csak az élettel lehet felelni.”
(Márai Sándor: Felelni)

TÓTHNÉ LUDMAN ILONA, 
ISASZEGI DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Győztes damis diákok

Az idén online formában egyfordulós volt a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskolá-
ban megrendezett tankerületi rajzverseny. A felsősök „Átírás”, „Csendélet” és „Épü-
let” kategóriában pályázhattak, az alsósoknak pedig Petőfi Sándor egy versére kellett 
illusztrációt készíteniük. Az Isaszegi Damjanich János Általános Iskolát huszonegy fő 
képviselte.

Két tehetséges hatodikos diákunk, Gódor Petra és Kurunczi Benedek megnyerte 
az első helyet az „Átírás” és az „Épületrajz” kategóriában. Jutalmul rajzeszközöket 
kaptak, és igazgatói dicséretben is részesültek.

Mindketten elkötelezettek a művészetek iránt. Évek óta járnak szabadidejükben 
különórákra, festészetet tanulnak. Önálló kiállításuk volt tavaly. Az iskolai feladatok-
ban is aktívan jeleskednek. Látásmódjuk, képzelőerejük és kitartásuk példaértékű.

Nagyon büszkék vagyunk rájuk.
SOM ERZSÉBET RAJZTANÁR

Dobogós helyen végeztek a Klapka-iskola tanulói

A Herman Ottó országos természetismereti versenyre a Klapka György Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5. és 6. osztályos tanulói jelentkeztek. 

Balog Hanna (5. a), Hatházi Annamária (5. b), Stefanek Petra (5. b), Har-
mati Diána (6. b), Bugja Dávid (6. a) és Popovics Péter Pál (6. a) tanulók online 
formában végezték el a versenyfeladatokat. Az első, még papíralapú fordulóban 
változatos, érdekes feladatok jelentek meg.

Április 24-én szombaton elérkezett a megyei forduló napja, amikor a gyerekek 
tudásukat, felkészültségüket az online feladatsor elvégzésével tudták felmérni. 
Szép eredményeket értek el tanulóink!

Továbbjutó diákjaink május 29-én, szombaton az országos döntőben mérték 
össze tudásukat a többi versenyzővel. Bugja Dávid országos 3., Popovics Péter Pál 
országos 9. helyezést ért el. Dávid szeptember 25-én egy országos szuperdöntőn 
képviseli iskolánkat.

Ezúton is gratulálunk az elért eredményekhez, köszönjük a versenyre való 
felkészülésbe fektetett munkátokat!

BERÉNYINÉ JUHÁSZ PIROSKA ÉS NÉMETH ISTVÁN  
FELKÉSZÍTŐ TANÁROK
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Családi nap a Béke téren

A Családok Isaszegért Egyesület és a Völgyzugolyház Alapít-
vány közösen invitálta az isaszegieket arra a jótékonysági csa-
ládi napra, amellyel az alapítvány a fogyatékkal élő tanulóinak 
iskolás csoportját támogatta. Horváthné Borbély Katalin, az 
alapítvány kuratóriumi tagja nyitotta meg a családi napot és 
konferálta fel a fellépőket.

Az első műsorszám a Marica Produkció színházi előadása 
volt, amely megalapozta a jó hangulatot. Kőrösi Ágnes és az 
Ágacska Alapítvány jóvoltából kutyás bemutató és játék is 
várta a jelenlévőket. A MintaPinty zenekar és a Palinta Tár-
sulat koncerttel készült, Szirmai Edit és a KangaKids csapata 
interaktív tornára hívta a gyerekeket.

Mindeközben Lipp Szilva arcfestéssel, Mazula Ildikó, 
valamint a Völgyzugolyház sátor kézműveskedéssel várta a 
gyerekeket. Szintén hatalmas volt az érdeklődés a Gödöl-
lői Rendőrkapitányság sátra iránt, ahol kreatív játékokkal, 
„részeg” szemüveggel, feladatlapokkal, színezési, festési 
lehetőséggel készültek a rendőrök, illetve az 
isaszegi polgárőrök. Volt rendőrségi motor és 
rendőrautó is, és az Isaszegi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület jóvoltából a gyerekek tűzoltóautóba is 
beülhettek.

A Hadak Útja LSE pónikkal érkezett, a lo-
vak kaptak is bőven simogatást. A Palinta Tár-
sulat Haj-Szín-Paddal, csillámtetkóval és hen-
nafestéssel várta a gyerekeket. Szirmai Edit és 
csapata tanácsokat is adott a szétnyílt hasizom 
regenerálására. Volt sajtkóstolás is a Zsuzsi-sajt 
jóvoltából, és a Maminti Levendula kézműves 
szörpjeit is megízlelhették a résztvevők.

Köszönjük, hogy nagyon sokan lehettünk 
együtt! A fellépők, a kiegészítő programok 
végzői mind ingyen vállalták a részvételt, hogy 

ezzel is segítség az alapítvány munkáját. Szintén hálásak va-
gyunk az ingyenességért és az áldozatos munkáért: PiCi Shop 
(hangosítás), Lopakodó Biztonsági Szolgálat (színpad őrzés, 
sátorállítás), Isaszegi Városüzemeltető Szervezet (színpad és 
annak felállítása, elbontása, a Béke tér széppé tétele), Pol-
gárőrség Isaszeg (rendőrségi sátor, sátrak, padok, biztosítás, 
sátorállítás), Isaszegi Római Katolikus Egyházközség (padok, 
asztalok), Nagy István – Csuvego Photo (fotózás), Isaszegi 
Művelődési Ház (sátrak), Mozdulj Velünk Egyesület (sátrak), 
Yoo WC Kommunális Szolgáltató Kft., Zöld ABC – Faragó 
Bolt, Grznár családi húsbolt, Valkony Antal (videózás), Szupi-
cuccok webáruház (áram).

Mindenkinek hálásan köszönjük a munkáját, segítségét, 
sütijét, üdítőjét, akit név szerint nem említettünk. Összesen 
kilencvenkétezer forint adomány érkezett az alapítványnak. 
Ezúton is köszönjük mindenkinek a támogatását! 

BUDAHÁZI ÁRPÁD
FOTÓ: NAGY ISTVÁN (CSUVEGO PHOTO)
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Aki különleges fesztiválokon keresztül népszerűsíti Isaszeget
Beszélgetés Szilárdi László ötletgazdával

Két fesztivált is szerveznek az isaszegi völgybe nyáron. Céljuk a zenei élmény mellett a város és a környék természeti szépsé gei
nek megismertetése a vendégekkel. Szilárdi Lászlóék munkáját idén hangmérnökök segítették, hogy véletlenül se hallatszódja
nak be a településre a rendezvények. 

– Hagyománnyá válnak az elektronikus 
zenei fesztiválok Isaszeg mellett?

– Elképzelhető, mert idén két 
fesztivállal folytatjuk a tavaly augusztus 
végén indított rendezvénysorozatun-
kat. Július 9–10. között szervezzük az 
Isaszeg-völgy, augusztus 27. és 29. között 
pedig a Drop wawe nevű eseményt. 
Mindkettő elektronikus zenei fesztivál 
és művészeti piknik, de számos kísérő-
programmal, a várostól tíz kilométerre 
található isaszegi völgyben. 

– Milyen vendégekre számítanak?
– Ez leginkább a fiatalabb korosz-

tály számára lehet érdekes, azon belül 
is azoknak, akik szeretik a techno és a 
goa műfaját, ezekre az irányokra épül 
majd ugyanis a tematika. Kevés helyi 
érdeklődőre számítunk, szerintünk 
inkább Budapestről és a környékből 
jönnek majd. Ennek azért örülünk 
nagyon, mert megismerhetik a várost, 

ezt a csodás környezetet, természeti 
értékeket, mindezt alig félórányira 
Budapesttől. A vendégek belátogatnak 
majd a városba, vásárolnak, ismer-

kednek a helyi értékeinkkel. Szóval 
nemcsak a turizmus, hanem a kereske-
delem is profitálhat belőle, sokan va-
lószínűleg a sátorozás helyett szállást 

foglalnak majd valahol a településen 
belül. 

– Mennyire lesz valóban természet-
közeli a két rendezvény?

– Hitvallásunk, hogy minél köze-
lebb kerüljünk a természethez, így a 
legtöbbeknek tulajdonképpen vadkem-
pingezésről van szó, tehát tényleg ilyen 
körülmények között élvezhetik majd 
az eseményt az emberek. Infrastruk-
túrát természetesen építünk, hiszen 
működnek majd vendéglátóhelyek, lesz 
áram, mindenki tud vizet vételezni. 
Kiemelt célunk a természet védelme, 
hangsúlyosan figyelünk arra, hogy 
senki se szennyezze a környezetet, és ne 
szemeteljen. Igyekszünk távol tartani a 
műanyagot, a fa és a papír határoz majd 
meg mindent. Nem lehet gond, mert 
környezetbarát, értelmiségi közönségről 
van szó, de fokozottan figyelünk majd a 
rendre és a tisztaságra.

– A zene mellett milyen programok 
várhatók?

– A zenei programok egész naposak, 
mindig lesz majd egy DJ, aki éppen ját-
szik. Idén hangmérnökökkel pontosan 
lemértük a zajszintet, mindent tökéle-
tesítettünk, így biztosan nem fordulhat 
elő az, ami tavaly, hogy egy kicsit is 
behallatszódjon a rendezvény a városba. 
A zenén kívül a Gödöllői-dombságról 
szóló, illetve képzőművészeti kiállítá-
sok, a környék túrázási lehetőségei és 
számos sportolási lehetőség, többek 
között röplabdapálya és focipálya is 
várja majd az érdeklődőket.

– Hány főre számítanak?
– Ötszáz fő körüli rendezvényre szá-

mítunk, a járványügyi szabályok miatt 
ekkora jelenleg a megengedett létszám, 
betartjuk a szabályokat. Ha esetleg 
feloldják a korlátozásokat augusztusban, 
akkor ezerötszáz főig is elmehetünk 
akár, mert hatalmas az érdeklődés. 
Ez esetben külföldi DJ-ket is tudunk 
hívni Németországból, Olaszországból, 
Spanyolországból. Ők nemzetközileg 
ismert, népszerű előadók. 

– Honnan jött az ötlet egy elektroni-
kus zenei fesztiválra Isaszegen?

– Tizennyolc évig vezettem a kistar-
csai művelődési házat, így elég komoly 
rendezvényszervezői tapasztalataim 
vannak, ezért belevágtam egy saját vál-

lalkozásba. Többek között önkormány-
zati rendezvényeket, esküvőket szerve-
zünk. Tetszett ez a zenei műfaj, és azt 
láttam, hogy bár inkább szubkultúrának 
tekinthető, mégis rengeteg embert 
érdekel. Isaszegen születtem, tizenhat 

évig voltam önkormányzati képviselő, 
szerettem volna a városnak is jót tenni, 
így összekötöttem a kettőt. Bízom ben-
ne, hogy egyre többen ismerik meg a 
települést a fesztiválnak köszönhetően. 

H. A.
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Tóth Árpád családjának laudációja a Tóth Árpád-emlékérem 
átadása alkalmából

Épp egy évtizede, 2011-ben határoztuk el mi, tizennégy 
isaszegi és gödöllői polgár – a Történelmi Vitézi Rend tagjai 
és házastársaik –, hogy keresztény és nemzeti elvek mentén 
megalakítjuk a Tóth Árpád Nemzeti Társaskört. A szervezet 
fő tevékenységi formája a magyarságismereti szabadegyetem, 
amelynek az idei első rendezvényén vagyunk.

Hét esztendővel ezelőtt, három sikeresen lezajlott tanév 
végén – kibővítve a munkaágainkat – mint alapító tagok civil 
elismerést hoztunk létre, amelyet évente egy alkalommal a 
névadónk születésnapja időszakában adományozunk. Olyan 
jeles személyiségek munkáját szeretnénk díjazni ezzel, akik 
hosszabb időtartamban kifejtett tevékenységükkel szolgálták 
a városunkat, éspedig a társaskörünk alapelveinek megfelelő 
szellemiség jegyében. Az első ízben, 2014 tavaszán átadott 
Tóth Árpád-emlékérmet nagytiszteletű Bajusz Árpád úrnak, 
Isaszeg azóta megboldogult református lelkészének ítéltük. 
A következő évben az elismerésre Surmann Mária karnagy, 
az isaszegi Gaudium Carminis kamarakórus alapító vezetője 
bizonyult a legméltóbbnak. 2016-ban Szendrő Dénes geofizi-

kust, helytörténészt jutalmazhattuk, aki az Isaszegi Reformá-
tus Egyházközség gondnoka is egyben. A 2017. évi kitüntetett 
dr. Boldizsár Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tan-
székvezető docense, korábbi dékán volt. 2018-ban az Isaszegi 
Falumúzeum gyűjteménykezelője, Szmolicza József Sándor 
érdemelte ki a Tóth Árpád-emlékérmet. Az ezt követő évben 
dr. Dürr Sándor nyugalmazott diplomata munkáját értékel-
tük olyannak, hogy elismerésben részesüljön. 2020-ban prof. 
emeritus dr. Frisnyák Sándor földrajztudósra esett az alapítók 
választása. 2021-ben pedig a névadó, Tóth Árpád családjának 
a városunk iránti hűségét köszöntük meg az elismeréssel.

Döntően két családtag az, aki évtizedek óta megtiszteli a 
jelenlétével a település különböző eseményeit, amikor a jeles 
elődjükkel összefüggő rendezvény zajlik. Hollós Máté írók, 
költők családjában született 1954-ben Budapesten. Nagyapja 
a költő Tóth Árpád (1886–1928), édesanyja az ő leánya, Tóth 
Eszter (1920–2001), édesapja Hollós Korvin Lajos (1905–
1971); mindketten különböző műfajokban alkotottak mint 
irodalmárok.

Máté a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zeneszerzés 
szakán, 1980-ban fejezte be a tanulmányait. Kompozíciói-
nak többsége kamarazene, de írt oratóriumot, szimfonikus 
és vonószenekari darabokat, kórusműveket is. Az Egyesült 
Államokból, Kanadából, Franciaországból, Japánból, Lett-
országból és más országokból kapott megrendelései közül 
kiemelkedik egy angol zenekaré, amely az ENSZ alapításá-
nak ötvenedik évfordulójára zongoraverseny írásával bízta 
meg (ezt Angliában CD-n is kiadták). Műveit Európa- és 
Észak-Amerika-szerte játsszák. Itt említem meg, hogy a 
Tóth Árpád-emlékérmes Surmann Mária karnagy vezette 
isaszegi Gaudium Carminis kamarakórus is néhány éve 
műsorra tűzte egy darabját. Számos szakmai elismerés bir-
tokosa, így többek között 1997-ben Erkel-díjjal, 1998-ban 
Bartók Béla–Pásztory Ditta-díjjal, 2004-ben Lajtha Lász-
ló-díjjal, 2000-ben Lyra-díjjal, 2006-ban Juhász Frigyes-díj-
jal tüntették ki.

1980-tól ᾽89-ig a szerzői jogvédelemmel foglalkozó 
Artisjus ügynökségen a magyar zene nemzetközi megismer-
tetésén dolgozott, emellett a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskolán adott elő külföldi növendékeknek. 1989-ben 
Akkord Zenei Kiadó néven megalapította az állami mono-
pólium utáni első magán-zeneműkiadót. 1990-ben meg-
hívták a Hungaroton Magyar Hanglemezgyártó Vállalat 
klasszikus és népzenei főszerkesztőjéül, később a vállalat 
művészeti vezérigazgató-helyettese lett. Az 1993-as meg-
alapításától a Hungaroton Classic Komolyzenei és Irodalmi 
Kiadó Kft., majd ennek folytatásaként a Hungaroton Records 
Kft. ügyvezető igazgatói feladataival bízták meg. 2006 óta a 
Hungaroton Music Zrt.-nél vezérigazgatói tisztséget tölt be. 
1996-ban megválasztották, majd azóta hét ízben újraválasz-
tották a Magyar Zeneszerzők Egyesületének elnökévé. Tagja 
az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület, a Ma-
gyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Zenei Tagozata, 
valamint az Ifjú Zenebarátok Szervezete Országos Vezetősé-
gének. Az 1996. évi alapítása óta a Szegeden működő Vántus 
István Társaságnak is az élén áll, 2012-től a Magyar Zenei 
Tanácsban alelnök, a Fészek Művészklub pedig 2019-ben 
bízta meg a zenei alelnöki poszt betöltésével.

2013 óta szerzői jogi kurzusokat tart a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemen. Rendszeresen publikál a zenei 
sajtóban, műsorokat készít a Magyar Rádió számára. A nem-
zedékének huszonhárom zeneszerzőjével folytatott beszél-
getéssorozata, Az életmű fele könyv alakban is megjelent, 
Vántus Istvánról pedig monográfiát írt. Zenei írásaiból egy 
válogatás A szívrepesőstől a transzcendensig címmel 2014-
ben került kiadásra. Hollós Mátéról – az ötvenedik születés-
napja alkalmából – Szelíd dalok címen Simon Géza Gábor 
adott ki bio-diszkográfiát. E könyv CD-melléklete egyórányi 
zenéjét és közel négyszáz írását tartalmazza.

Aki Hollós Máté mellett ugyanúgy részt vesz Isaszeg 
Tóth Árpádra emlékező programjain, az a költő unokaöccse, 
dr. Tóth Árpád nyugalmazott főiskolai tanár. 1939-ben szüle-
tett. Édesapja, Tóth Lehel gépészmérnökként dolgozott 1948-
ig a honvédségnél, később az Ikarusnál. Édesanyja, Ádám 

Aranka magyar–történelem szakos középiskolai tanárként 
élete végéig tanított, egy ideig igazgatóhelyettes is volt.

Árpád 1958–1963 között az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem magyar–történelem szakára járt. Kezdetben a 
Néphadsereg Tiszti Iskoláján adott elő, közben elvégezte a tu-
dományegyetem filozófia szakát is. 1968-tól a Felsőfokú Kül-
kereskedelmi Szakiskolának és jogutódjának a filozófia szakos 
oktatójaként adott elő, egészen a 2010-ben bekövetkezett 
nyugdíjazásáig. Közben 1980–1983 között módja nyílt arra, 
hogy a budapesti tudományegyetemen szociológusi diplomát 
szerezzen. Engedjenek meg egy személyes vonatkozást: két év 
eltéréssel jártunk ugyanarra a szakra, így akár találkozhattunk 
is volna a bölcsészettudományi karon.

Az akkor már Külkereskedelmi Főiskolának nevezett in-
tézménybe visszakerülve Tóth Árpád tervezte-alkotta meg és 
vezette be a szociológia tantárgyat, néhány évig párhuzamo-
san oktatva még a filozófiát is. Előadásokat tartott a magyar 
szociológia történetéről, az 1930-as évek Fiatal Magyarság 
mozgalmáról, a „népi szociográfiáról” – különös tekintettel a 
rá meghatározó benyomást tett Szabó Zoltán munkásságáról 
–, valamint a Pethő Sándor Magyar Nemzetében megjelent 
„szellemi honvédelemről”. Főnökének bátorságára jellemző, 
hogy a tanszékükön néhány évvel korábban lezajlott már a 
rendszerváltozás, mint ahogy ez országosan történt… Utóbb 
Tóth Árpád kapott tanszékvezetői megbízást, a társadalom-
tudományi tanszék munkatársainak egyhangú javaslatára.

A mindenkori főiskolai tanácsban, majd a Budapesti 
Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Szakának Tanácsában 
az oktató munkatársak részéről titkosan megválasztott és 
delegált tag volt évtizedeken át. Korábban „elit” felsőokta-
tási intézménynek számított a Külkereskedelmi Főiskola. 
Nyolc-tízszeres túljelentkezés biztosította, hogy a felkészült 

Dr. Székely András Bertalan, dr. Tóth Árpád és Hollós Máté
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és valóban tanulni akaró diákokat kiválaszthassák. Ahogy 
dr. Tóth Árpád a nekem írt levelében utalt rá: „Öröm volt 
velük dolgozni. Nem elégedtek meg azzal, hogy éppen csak 
átcsússzanak a vizsgákon. A rendszerváltozás után a meg-
növelt felvételi létszám, majd a »fizetős« hallgatók és végül a 
felvételi vizsga megszüntetése évről évre érezhetően rontott 
a diákok színvonalán. Számomra, aki a főiskola születésétől 
láttam az emelkedő pályáját, sőt különféle pozícióimban 
részt is vettem annak a segítésében, elkeserítő érzés volt 
érzékelni ezt a változást. Láthattam, hogy a diákjaink nem 
kis hányada a hordozható számítógépén levelezik vagy 
kártyázik az órán, amire én lelkiismeretesen készülök. És én, 
a tanár tehetetlenül vergődöm ebben a helyzetben.” Amikor 
egy nagy szívműtét után visszavárták, hogy a nyugdíj mellett 
tanítson tovább, már egyáltalán nem volt kedve a folytatás-
hoz. 2010-ben végleg „szögre akasztotta” a cipőt.

Felesége, Ördög Irén a Debreceni Egyetem vegyész 
szakán végzett 1965-ben. Házasságukat néhány éves isme-
retség után, végzésének évében kötötték meg. Közben Irén 
asszony gyógyszeripari képesítést is szerzett a Budapesti 
Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán. Házasságkötésük-
től a nyugdíjba vonulásáig az Egis Gyógyszergyár Műszeres 
Analitika Osztályán dolgozott. Példás feleség, áldozatkész 
édesanya és kiváló nagymama volt. Jelenleg súlyos betegség-
gel küzd.

Az alma nem esik messze a fájától. Fiuk, akit szintén 
dr. Tóth Árpádnak hívnak, hasonlóképpen történelem–szo-
ciológia szakra járt a budapesti tudományegyetemen, majd 
ösztöndíjjal Angliában tanult tovább. Az ilyen irányú érdek-
lődésének felkeltésében szerepet játszott édesapja, aki ott bá-
báskodott mellette. Joggal büszke rá, hogy az utódja ma már 
elismert kutató-történész, docens Miskolcon, és több egye-
tem doktori iskolájának képzésén is tanít. PhD-fokozatot 
szerzett, és habilitált is az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán. Vendégtanár volt Marosvásár-
helyen, Kolozsvárt és Besztercebányán. Igen sokat publikál, 
és két unikális szakkönyve is megjelent már.

Két olyan szenvedélyüket szeretném megemlíteni, amely-
nek a család évtizedekig hódolt. Az egyik a természetjárás, 
amelynek szeretetére már az édesanyja oltotta az idősebb Ár-
pádot, s ő pedig át tudta „ragasztani” feleségére és gyerme-
kére. Mindhárman bejárták az Országos Kéktúra útvonalát. 
Apja és fia „aranyjelvényes turista” fokozatot szerzett, majd 
felsőfokú vizsgával rendelkező túravezetők lettek. Létre-
hoztak egy Budapesti Túravezető Képző Egyesületet, ahol a 
terepi képzésben éveken át oktatók is voltak. Végigjárták a 
Magas- és Alacsony-Tátrát, a cseh Óriáshegységet, Erdély s 
az Alpok hegyeit. A másik nagy „szerelem” a családban a ko-
molyzene. Id. Tóth Árpád éveken át tanult hegedülni, később 
fagottozni is. A zenéhez fűződő igen meghitt viszonyát, nagy 
örömére, sikerült átültetnie a fia lelkébe is, aki hosszú éveken 
át fuvolázott. Rendszeres hangverseny-látogatók, mindket-
tőjük életeleme a zene. Olykor együtt is muzsikáltak. Az élet-
kor előrehaladtával s a különféle gondok jelentkezése miatt 
az említett örömök mára háttérbe szorulnak.

Hollós Máté és id. dr. Tóth Árpád 1996, a költő előd 
isaszegi emléktáblájának az avatása óta számos esetben járt a 
városunkban. Az említett mementó annak állít emléket, hogy 
hetvenöt évvel korábban, 1921–23 között nyaranta Tóth Ár-
pád Isaszeg jó levegőjén kereste a gyógyulást tüdőbetegségére. 
A táblaállítás és különböző, azóta lezajlott évfordulók alkal-
mával mindig jelen voltak, esetenként családtagokkal – így 
például Tóth Eszterrel –, több ízben fel is szólaltak. Szeretettel 
idézik fel dr. Hegedűs Lóránt püspök úr nagy ívű Tóth Ár-
pád-előadását a református templomban, amelyet emlékérme-
seink, Bajusz Árpád tiszteletes úr és Szendrő Dénes gondnok 
úr szerveztek. Az alkalmon jelen volt e sorok írójának kedves 
professzora, dr. Czine Mihály irodalomtörténész is. A társas-
körünk előzményeként 2011 áprilisában Tóth Árpád irodal-
mi napokat rendeztünk versmondó versennyel, kiállítással, 
kerekasztal-beszélgetéssel, amelyen Hollós Máté tevékeny 
részvételt vállalt. A család a civil társaságunk megalakulását, 
névválasztását örömmel nyugtázta, az előadásainkat és a 
2014-től rendszeres díjátadásainkat megtisztelték a jelenlétük-
kel, megszólalásaikkal. Árpád kisebb unokája, Sára 2016-ban 
még az Isaszegen megírt gyönyörű vers, az Esti sugárkoszorú 
elmondására is vállalkozott.

A költő isaszegi kultuszának ápolásához nyújtott támogató 
hozzájárulását köszönjük meg a családnak a Tóth Árpád-em-
lékérem 2021. évi adományozásával. Isten tartsa meg őket jó 
egészségben.

SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN

A laudáció az isaszegi Jókai Mór Városi Könyvtárban  
2021. június 11-én hangzott el.

Programajánló
Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely programjai

Augusztus 1-jére, vasárnapra az isaszegi városnap keretein 
belül egy táncos flashmobbal készülünk, erre a produk-
cióra hívunk mindenkit résztvevőnek. Az Isaszegi Műve-
lődési Ház megbízásából Botházy Betti, a VonzArt Kamara 
felnőtt-táncegyüttes tagja, a Vonzás KTSE táncoktatója, 
országos és nemzetközi kiváló minősítéses, különdíjas 
táncos készített koreográfiát Dadi & Gagnamagnid Think 
About Things című dalára, amelynek oktatóvideóját elérhe-
tik Facebook-oldalunkon az esemény leírásában, további 
információk mellett. A koreográfia betanulására egyénileg 
van lehetőség, de próbaalkalmat is biztosítunk tánctanár ve-
zetésével a következő időpontokban: 1. Isaszegi Művelődési 
Ház, július 2. péntek, 15 óra; 2. (főpróba): isaszegi sportpá-
lya (Rózsa u. 2.), július 31., szombat, 18 óra. Sok szeretettel 
várunk mindenkit!

JÚLIUS
5–25.: Nyári zárvatartás
5–9., hetfő–péntek: A Csata táncegyüttes nyári tábora. 
Várjuk a 3–10 éves táncolni, játszani vágyó gyerekeket. 
Bárki csatlakozhat, táncos előélet nem szükséges. Helyszín: 
Isaszegi Művelődési Ház. Program: néptánc, népi gyerekjá-
tékok, kézműves-foglalkozás, játék, mese, kirándulás. A tá-
bor díja: 25 ezer forint/fő; testvérkedvezménnyel: 20 ezer 
forint/fő. Az ár tartalmazza az étkezést és a foglalkozásokat. 
Jelentkezni az együttes Facebook-oldalán a „Csata Tánc-
együttes Tábor 2021.07.05-09.” című eseménynél megadott 
űrlap kitöltésével lehet. Érdeklődni Stéger Dánielnél, a Csata 
táncegyüttes művészeti vezetőjénél lehet (e-mail: csatatanc-
egyuttes.info@gmail.com; telefon: 30/6475-792). A tábor egy 
bemutatóval zárul.
31., szombat: Isaszegi városi napok
20.00: DJ Fruman a művelődési ház előtti téren

AUGUSZTUS
1., vasárnap: Isaszegi városi napok
19.00: Városnapi flashmob
20.15: Piknik mozi – Mamma Mia – vendégvárás 18 órától
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
20., péntek: Szent István király és az új kenyér ünnepe
9.00: Ünnepi szentmise és kenyérszentelés
10.00: Ünnepi műsor a Szent István király templomban. 
Közreműködnek a Csata táncegyüttes táncosai és az Isaszegi 
Asszonykórus.
28., szombat, 16.00: A Gaudium Carminis női kamarakórus 
koncertje az Öregtemplomban. Közreműködik: Langer Ágnes 
hegedűművész.

Kanga Trainig – A legjobb mozgás biztonságosan, babával! 
Kanga-edzések, hordozás, tanácsadás. Heti egy alkalom szer-
dánként a művelődési házban 10 órától. Érdekldőni a csoport-
vezetőnél, Kovács Kitti hordozási és moshatópelenka-tanács-
adónál, 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.

Kedves Látogatóink! Egyik szemünk sír, a másik nevet, hiszen 
bár a művelődési ház május 10-től ismét látogatható, sajnos 
egyelőre városunk teljes közösségét mégsem tudjuk fogad-
ni intézményünkben. A hatályos rendelkezések értelmében 
az intézmény területére felnőtt látogatóink csak védettségi 
igazolvánnyal, 18 éven aluliak pedig védettségi igazolvánnyal 
rendelkező felnőtt kísérővel léphetnek be az épületbe. A vo-
natkozó kormányrendelet értelmében a védettségi igazolványt 
vagy védőoltást igazoló mobilalkalmazást és a személyazonosító 
okmányt (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) kollégáink 
a belépéskor kötelesek ellenőrizni. A korlátozás a művelődési 
házra és a könyvtárra egyaránt vonatkozik, mindkét intézmény 
látogatóinak beléptetése a földszinti információs pultnál tör-
ténik. A csoportfoglalkozásokra, a vásárokra és egyéb rendez-
vényekre egyaránt vonatkozik a szabályozás, ezért is nagyon 
fontos, hogy ne felejtsék otthon igazolványukat. 

Azoknak, akiknek nincs igazolványuk, kérjük megértését 
és türelmét, reméljük, hogy mihamarabb mindenkinek ren-
delkezésére állhatnak a szolgáltatásaink. Kérjük együttműkö-
désüket a jelen helyzetben is, ezzel is segítve munkánkat.

Év eleje óta kiemelten az online térben folynak közösségi 
eseményeink, és itt találkozhatnak egyéb programlehető-
ségeinkkel is. 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 info@isaszeg.muvhaz.hu e-mail-címen, 
valamint az Isaszegmuvotthon.hu weboldalon és Facebook-ol-
dalunkon is lehet. A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

IMH
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Ne adjon esélyt a betörőknek!

A Covid19-járvánnyal összefüggésben 
hozott védelmi intézkedések fokoza-
tos feloldásával az életünk – ha csak 
lépésenként is – visszatér a megszokott 
kerékvágásba. Ugyan a védettségi iga-
zolvány egyes szolgáltatások igénybe-
vételéhez – szállodák használatához, 
zenés-táncos rendezvényeken való 
részvételhez, külföldre utazáshoz – 
szükségesek, mégis jóval többen indul-
nak útnak, mint az elmúlt hónapokban. 
Akár belföldön pihen, akár külföldre 
utazik, vagy családlátogatásra megy, 
felügyelet nélkül hagyott otthonát tudja 
biztonságban! Ehhez néhány bűnmeg-
előzési jó tanáccsal szolgálunk.

Ha hosszabb időre elutazik, egyez-
tessen egy megbízható szomszéddal, 
aki időnként szellőztessen, ellenőrizze 
és ürítse a postaládát, kapcsolja fel a 
villanyt, törje meg a lakás csendjét. 
A szomszéd ismerje az ön telefonszá-

mát, hogy baj esetén értesíteni tudja. 
Családi házak esetében célszerű moz-
gásérzékelőt felszerelni kültérre, mert 
ez sötétben felhívhatja a szomszédok 
figyelmét arra, hogy valaki az udvaron 
tartózkodik, holott ön elutazott.

A sűrű növényzet kiváló rejtek-
helyül szolgálhat a betörők számára. 
A dúsabb bokrokat, fákat ritkítsa meg 
annyira, hogy azok között ne lehessen 
észrevétlenül tevékenykedni, megbújni. 
A házhoz, ablakokhoz közel álló fák 
ágait kissé vágja vissza. Az élő sövények 
és a zárt kerítések magassága lehetőleg 
ne haladja meg a kilencven centimé-
teres magasságot, mert azzal gátolja a 
biztonságot fokozó rálátást. A bejárati 
ajtó több ponton záródó biztonsági ajtó 
legyen. Távozáskor nézze meg az abla-
kokat, hogy be vannak-e zárva, élesítse 
a riasztót, amennyiben van. Az automa-
ta, programozható villanykapcsolók is 

védelmet jelenthetnek, mert az időzített 
világítás a mozgás illúzióját keltheti.

Az „okos” zárak biometrikus 
azonosítással is rendelkeznek, előre 
programozott telefonon keresztül 
értesítést küldenek, a kamerák képet 
rögzítenek, mozgás esetén a tulajdonos 
telefonkészülékére jelzést és felvételt 
továbbítanak (élő bejelentkezés útján). 
Az ablakra szerelt törésvédelmi fólia 
láthatatlan védelmet biztosít.

Ne posztolja ki a közösségi olda-
lakra, hogy mikor, hova és mennyi 
időre utazik, mert hazaérkezéskor nem 
várt „meglepetés” érheti. A betörők is 
figyelik a közösségi oldalakon nyilvá-
nossá tett bejegyzéseket! Amennyiben 
hazaérkezéskor betörést észlel, hívja a 
112-es segélyhívó számot!

Kellemes pihenést kívánunk!
PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPI-

TÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

Nyári útipatika

Végre itt a nyaralás szezonja, indulhatunk pihenni, szóra-
kozni, kikapcsolódni! A felhőtlen örömöt azonban könnyen 
beárnyékolhatja egy-egy kellemetlen betegség, legyen szó 
akár csak enyhe lázról, hasmenésről, hányingerről, horzso-
lásról, rovarcsípésről vagy leégésről. Ilyenkor nem árt, ha 
kéznél vannak a megfelelő készítmények, hogy mi magunk 
is könnyen, gyorsan orvosolhassuk a bajt. De mi mindenre 
lehet szükség az útipatikánkban?

Akár a családdal, akár barátokkal, ismerősökkel vagy 
egyedül indulunk útnak belföldön, illetve külföldön, mindig 
érdemes felkészülni a legrosszabbra. Azaz arra, hogy egy 
nem várt helyzetben ér utol minket olyan baleset, amelyre 
gyógyszerekkel, kötszerekkel reagálnunk kell. Súlyos eset-
ben természetesen orvosi segítségre van szükség, az egyik 
legfontosabb dolog tehát, hogy nálunk legyen az egészség-
biztosítási kártyánk, illetve az, hogy kössünk biztosítást. De 
ha csak enyhe betegséggel szembesülünk, bátran bízhatunk a 
gondosan összeállított útipatikánk felszereltségében.

Gyógyszerlista 
Rendszeresen szedett gyógyszereink. A vényköteles 
vérnyomáscsökkentő, szívgyógyszer, fogamzásgátló stb. 
legyen az első, amelyet bepakolunk a bőröndünkbe! Sőt 
ajánlatos a szükséges mennyiségnél többet is magunkkal 
vinni, hiszen ha bármilyen okból később érnénk haza, nem 
kell attól tartanunk, hogy utazás közben fogy el.

Fertőtlenítő. A koronavírus-járvány alatt kénytelenek 
voltunk megtanulni, mennyire fontos, hogy bárhol, bármi-
kor fertőtleníteni tudjuk a kezünket. Most sincs ez másként, 
legyen hát nálunk mindig – akár gél, akár nedves kendő 
formájában. A kisebb sebek, bőrsérülések kezelésekor is az 
egyik első lépés az, hogy megtisztítsuk, fertőtlenítsük. Ezt a 
legegyszerűbb sebfertőtlenítő oldattal elvégezni. Szükség lesz 
még ezenkívül kötszerre, ragtapaszra is. De az sem árt, ha 
viszünk magunkkal ollót, valamint a szálkák, tüskék eltávolí-
tására alkalmas csipeszt is.

Láz- és fájdalomcsillapító. Fejfájás, fogfájás, fülfájás, láz 
bármikor ránk törhet nyaralás alatt is. Legegyszerűbb, ha 
azokat a jól bevált gyógyszereket rakjuk bele az elsősegély-
csomagunkba, amelyeket otthon is rendszeresen használunk. 
És ne legyenek illúzióink: a nyári meleg nem garantálja, 
hogy nem produkálhatunk megfázásos tüneteket! Elég egy 
szokatlanul hideg fagyi, egy rosszul beállított légkondicio-
náló vagy egy váratlan fertőzés, és máris ágynak eshetünk. 
Tanácsos tehát a lázcsillapító és a lázmérő mellé orrcsep-
pet, köhögéscsillapítót, torokfertőtlenítőt és C-vitamint is 
betenni.

Amivel számolni kell
Utazási betegség. Talán a legtöbben tudják magukról, ha 
rosszul viselik a hosszas autózást, buszozást, emiatt rendsze-
resen hányingerrel küzdenek. De egy közös nyaralás során 
érdemes gondolni a kisgyerekekre is, akikről korábban nem 

feltétlenül derült ki, hogy erre érzékenyek. Sőt ha eltérő 
utazási formát választunk, például hajókirándulásra indu-
lunk, készüljünk fel a legrosszabbra, hiszen a viharos tengeri 
hullámok még a legrutinosabb turistáknak is okozhatnak 
meglepetést. Legyen hát mindig nálunk olyan gyógyszer, 
amellyel az esetleges rosszulléteket csillapíthatjuk, illetve 
megelőzhetjük.

Emésztőrendszeri bajok. Ha egzotikus országba készü-
lünk, akkor különösen fontos, hogy előre felkészüljünk arra, 
mi mindent ehetünk és ihatunk különösebb kockázatok 
nélkül. Sok helyen például nem ajánlják a csapvíz fogyasztá-
sát vagy azt, hogy nyers salátát, gyümölcsöt együnk. A hőke-
zelés ugyanis a legtöbb kórokozót elpusztítja, a palackos 
vizek pedig garanciát jelenthetnek arra, hogy ne kelljen 
a szállodai szoba mellékhelyiségében tölteni a nyaralást a 
strand helyett. Ettől függetlenül készüljünk fel arra, hogy 
a nyári melegben az ételek könnyen romlanak, és ha utcán 
vagy piacon kóstolunk meg egy-egy helyi finomságot, nem 
biztos, hogy elkerüljük a gyomorrontást vagy a hasmenést. 
Vigyünk tehát magunkkal probiotikumokat, széntablettát, 
illetve olyan gyógyszert, amely megköti a méreganyagokat, 
és védi a bélnyálkahártyát. Aki pedig szorulásra hajlamos, 
ne feledkezzen meg az enyhe hashajtóról, illetve görcsoldó-
ról sem.

Allergia, csípések. A vízpartok vonzzák a szúnyogo-
kat és más rovarokat, szinte elkerülhetetlen tehát, hogy 
több-kevesebb csípés minket is érjen. A számukat azonban 
jelentősen csökkenthetjük szúnyogriasztó szprével vagy az 
éjszakára bekapcsolt elektromos készülékkel. A csípés miatti 
viszketést különböző krémekkel, gélekkel enyhíthetjük, a 
súlyosabb esetekre pedig antihisztamin-tartalmú készítmé-
nyeket ajánlanak az orvosok.

Leégés. Itt nemcsak a megfelelően magas faktorszámú 
naptejre, illetve a bőrünket védő szellős ruházatra, kalapok-
ra, napszemüvegre kell gondolni, hanem arra is, hogy mit 
tehetünk, ha a legnagyobb óvatosság ellenére is leégtünk, 
vagy egy-egy helyen megkapott minket a nap. Érdemes tehát 
előre beszerezni dexpanthenol-tartalmú szprét vagy krémet, 
amely gyorsan hűsíti és nyugtatja a gyulladt bőrfelületet. 

FORRÁS:  
HAZIPATIKA.COM/ELETMOD/UTAZAS
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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  
júliusban és augusztusban:  
július 2.: dr. Tordai Gábor; július 9.: 
dr.  Mészáros Zsolt; július 16.: dr. Kürti 
József; július 23.: dr. Tordai Gábor; júli-
us 31.: dr. Mészáros Zsolt; augusztus 6.: 
dr. Kürti József, augusztus 13.: dr. Tordai 
Gábor; augusztus 20–22: Gödöllő, ügye-
let; augusztus 27.: dr. Mészáros Zsolt
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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Anyakönyvi hírek
A május 18. és június 17. közötti időszak eseményei

Születések: Malcsiner Márton, Papp Viola, Husvéth-Tóth Barnabás, 
Sziebert Botond, Sárosi Benjamin, Kiss Fatima Lilien, Tömöri Laura 
Petra
Házasságkötések: Mónus Orsolya Erzsébet és Horváth Zoltán, Tischler 
Gréta Veronika és Hasznosi Gábor Zsolt, Szelestei Dominika és Szulágyi 
Huba Mátyás, Tukacs Tekla és Dóczi Attila, Dósa Franciska és Némedy 
Krisztián, Imre Eszter és Horánszky Sándor Csaba, Zombory Mária és 
Bálint László, Kovács Anna és Szalóki Attila János, Gégény Alexandra 
és Hernigl Ádám, Nemecskó Viktória és Hidvégi Attila László, Vábel 
Viktória és Zsilka László, Györki Anita és Szabó Ferenc, Sziráki Beatrix 
Gizella és Mongyi László Norbert, Dalló Emese Enikő és Bilász Mátyás, 
Hoffmann Renáta és Vécsi Pál, Becz Kinga és Balta Miklós
Halálesetek: Méreg Sándor (81), Valter Tiborné Elbert Mária (71), 
Gyurina Ferencné Vilányi Rozália (53), Székely András (88), Csingér 
Józsefné Ladjánszki Mária (87), Toró Ilona Réthi Ilona (87), Surman Jó-
zsefné Békési Erzsébet (69), Molnár Margit Bukvai Margit (90), Piroska 
Zoltán (63), Rézműves Józsefné Balogh Olga (64), Juhász Józsefné Sződi 
Éva (86), Varga Gáborné Sulyok Margit (82), Simon Józsefné Csorba 
Erzsébet (86), Bak Gábor (70), Molnár Györgyné Palya Erzsébet (82), 
Verebi Jánosné Gulyás Erzsébet (89), Nagy Péter Pálné Szántai Mária 
(76), Szentesi Károlyné Balogh Erzsébet (87), Sallai Judit Irma (69), 
Győrfi Attila (45)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KERESZTREJTVÉNY 
Rejtvényünk megfejtését július 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! Júniusi rejtvényünk megfejtése: Az a szeretet amely véget ér, sohasem volt igazi. A jutalmat 
Mag Zsombor, Magyari Mátyás és Dobi Csanád nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

GYEREKEKNEK
Keresd meg a képeken található 
tíz különbséget! Ha megtaláltad, 
karikázd be, és a képet küldd vissza 
szerkesztőségünknek július 25-
ig digitális formában az ujsag@
isaszeg.hu e-mail-címre, vagy add le 
személyesen a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán. 

A helyes megfejtést beküldők 
között nyereményeket sorsolunk 
ki. A nyertesek nevét a következő 
számunkban tesszük közzé. 

A júniusi rejtvény helyes megfej-
téséért járó jutalmat Bódis Imréné, 
Polenyik József és Gáti Katalin nyer-
te. Gratulálunk!

Gyémántlakodalom

Május 19-én családi körben ünnepelték hatva-
nadik házassági évfordulójukat Zombori János 
és felesége, Bagi Mária. E szép ünnep alkalmá-
ból kívánnak jó egészséget, boldogságot és még 
számos együtt töltött éveket rokonaik, barátaik és 
ismerőseik.

Hirdessen nálunk!

Az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató Isaszeg Város Önkormányzatának havonta 
megjelenő kiadványa. Lapunk 4000 példányban, minden hónap elején jelenik 
meg, és eljut városunk minden háztartásához, az intézményekhez, valamint a 
környékbeli önkormányzatokhoz.

Bruttó hirdetési díjak
1/1 oldal (181 × 262 mm): 35 000 Ft; 1/2 oldal (181 × 128 mm vagy 87,5 × 262 
mm): 22 000 Ft; 1/4 oldal (87,5 × 128 mm): 12 000 Ft; 1/8 oldal (87,5 × 61 mm): 
6000 Ft; 1/16 oldal (87,5 × 27,5 mm): 4500 Ft. A lap hátsó borítóján megjelenő 
hirdetések esetében 100%-os felárat számítunk fel. 

A hirdetés leadásának és befizetésének a határideje minden hónap huszadi-
ka. A hirdetési díj készpénzben az önkormányzat házipénztárában, illetve átuta-
lással is kiegyenlíthető. A házipénztár nyitvatartási rendje: hétfőn 10.00–15.00, 
szerdán 10.00–15.00, pénteken 10.00–13.00 óra között.

Kedvezményrendszer
 3 alkalom egyidejű megrendelése esetén 5%; 6 alkalom egyidejű megrendelése 
esetén 10%; 12 alkalom egyidejű megrendelése esetén 15% kedvezmény.

A hirdetéseket nyomdai felhasználásra készen, 300 dpi felbontású jpg vagy 
pdf fájlban kérjük leadni. Amennyiben a megrendelőnek nincs lehetősége a 
hirdetést megszerkeszteni, kiadónk a következő nettó árakon vállalja a hirdetések 
elkészítését. 1/1 oldal: 8000 Ft; 1/2 oldal: 6000 Ft; 1/4 oldal: 4500 Ft; 1/8 és 1/16 
oldal: 3000 Ft.

Hirdetésfelvétel és tájékoztatás a 28/583-102-es telefonszámon, illetve az 
ujsag@isaszeg.hu e-mail-címen.
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