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Tisztelt isaszegi Lakosok, kedves Barátaim!

Újabb esztendő köszöntött ránk, a 2023-as, amelytől, azt gondolom, mindannyian sokat várunk.  
Az előző években a koronavírus megjelenése, illetve az energiaválság kettős szorításában sok szem-
pontból búcsút kellett mondani az addigi szokásainknak, életvitelünknek. A mögöttünk hagyott 
időszak, benne a 2022-es év nem nevezhető könnyű vagy vidám időszaknak. Túl sok nehézséget 
kellett elviselnünk, túl nagy erőfeszítéseket kellett tennünk a talpon maradáshoz, és túl sok 
embert veszítettünk el.

De az ember a természeténél fogva már csak olyan, hogy mindig újat, jobbat, szebbet 
remél. Így vagyok ezzel magam is. Bízom benne, hogy sokunk közös akarata és reménye, 
miszerint a 2023-as év egy nyugodt, boldog esztendő lesz, beteljesül.

Ennek reményében kívánok még egyszer mindannyiójuknak boldog új évet!
HATVANI MIKLÓS polgármester

Lapunk megjelenésének 
módosulásáról

Tisztelt olvasóink! Januártól a nyersanyag- és 
enegiaárak nem várt változása, megemelkedése 
miatt az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató pél-
dányszámában, terjedelmében és terjesztésében 
is változások állnak be. Ezért a képviselő-testület 
döntése alapján a tájékoztató a korábbi 3700 
helyett 800 példányban, 16 oldalon jelenik meg 
nyomdai kivitelben.

Az újságot a továbbiakban nem terjesztők 
juttatják el az egyes háztartásokba, hanem a kö-
vetkező helyeken tudják majd elérni az olvasók: 
Isaszegi Polgármesteri Hivatal, Rákóczi utca 45.; 
Zöld ABC – Faragó-bolt, Aulich utca 11; Piri és 
Guszti virágüzlet, Templom utca 31.; Jókai Mór 
Városi Könyvtár, Dózsa György utca; Erzsike 
papírbolt, Kossuth Lajos utca 137.; Kovács Attila 
zöldséges, Madách utca 7.; Isaszegi Humánszol-
gáltató Központ, Móricz Zsigmond utca 16.; 
MÁV vasút állomás.

Kedves rejtvényfejtők! Köszönjük, hogy az 
elmúlt időszakban velünk játszottak. Lapunk 
terjedelmének csökkenése miatt átmenetileg nem 
jelentetünk meg keresztrejtvényt, illetve a gyer-
mekek számára készült különbségkereső játékot. 
Megértésüket köszönjük.

Decemberi lapszámunk keresztrejtvényének 
nyertes megfejtői: Takácsné Tóth Ilona, Bodnárné 
Nyics Edit, Hrustinszki Regina. A különbség-
kereső feladvány nyertesei: Bungye Boglárka, 
Pusztai Szilárd János.

SZERKESZTŐSÉG

A hulladékszállítás rendje 
2023 első fél évében

A kommunális hulladék elszállítására Isaszeg belterületén 
minden pénteken, Isaszeg üdülőterületén pedig minden 
hétfőn kerül sor.

A házhoz menő zöldhulladék gyűjtési rendje. 
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágy 
szárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a Duna–
Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által 
kibocsátott zsákban, illetve az ágnyesedéket maximum 
100 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként 
maximum egy köbméter mennyiségben) a zsák mellé 
helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező 
módon. A zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákokat a 
honlapunkon megtalálható értékesítési helyeken lehet 
beszerezni bruttó 180 Ft/db egységáron. 

Isaszeg belterületén: április 7., 21., május 5., 19., június 
2., 16., 30. Isaszeg üdülőterületén: április10., 24., május 8., 
22., június 5., 19. Fenyőgyűjtés Isaszegen: január 13., 27. 
Fenyőgyűjtés Isaszeg üdülőterületén: január 9., 23. 

Házhoz menő csomagolási hulladékgyűjtés. Szállítási 
gyakoriságtól függetlenül a megadott napon az összegyűjtött 
csomagolási hulladék kihelyezhető bármely átlátszó 
zsákban. Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a 
hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve 
a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz 
szükséges zsákok mennyiségét! Az üveg (színes és színtelen 
öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az 
üveggyűjtő pont(ok)on történik! 

Isaszeg belterületén: január 6., 20., február 3., 17., már-
cius 3., 17., 31., április 14., 28., május 12., 26., június 9., 23.  
Isaszeg üdülőterületén: január 9., 23., február 6., 20., márci-
us 3., 6., 17., 20., április 1., 15., 29., május 12., 26. 

Házhoz menő lomtalanítás. A lomtalanítást évente (janu-
ártól decemberig) ingatlanonként egy alkalommal (két köb- 
méter/alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel 
végezzük el, amely az 28/561-200-as (4. menüpont) telefon-
számon (ügyfélfogadási időben) igényelhető. Kérjük, hogy 
a nagyobb darabos lomhulladékot (például bútor) lapra 
szerelve, összedarabolva helyezzék ki. 

Ügyfélszolgálataink elérhetőségei.  Cím: DTKH 
Nonprofit Kft. 2100, Gödöllő, Dózsa György út 69. 
Ügyfélfogadás: hétfőn 7.00–19.00, csütörtökön 8.00–16.00. 
Telefon: 28/561-200. E-mail: ugyintezes@dtkh.hu. Honlap: 
Dtkh.hu.

Kérjük, fokozott figyelemmel tájékozódjanak a hely-
színek és nyitvatartások tekintetében, mert a járványügyi 
helyzettől függően azok eltérhetnek a feltüntetettektől.

DTKH

A Virágos, Tiszta Isaszegért  
cím átadása

Hatvani Miklós polgármester, Mészáros Gusztávné alpolgármester és 
Horváth István, az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet igazgatója a no-
vember 28-án megtartott közmeghallgatáson ünnepélyes keretek között 
adta át a Virágos, Tiszta Isaszegért címeket.

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az elismerést a tele-
pülés esztétikus képének kialakítása, kulturált lakókörnyezetének fejlesz-
tése céljából, a zöldfelületek bővítése, gondozása érdekében alapította.

A pénzügyi, jogi, városfejlesztési bizottság javaslata és a képvise-
lő-testület 199/2022. (X. 20.) Kt. határozata alapján a 2022. évben a 
következő isaszegi lakosok érdemelték ki méltán a címet: Heizer Jánosné, 
Pogonyi Tibor és neje, Valachi László, Könczöl Gábor, Holló Jánosné, 
Ivicsics Andrásné, Varga Gábor, Gaál Tamás, Pobori Ferenc, Deák Anna, 
Horváth Gyuláné, Nagy András, Nagy Andrásné, Göbölyösné Szabó Lí-
via, Berényiné Juhász Piroska, Horváth Judit, Sári Mihályné, Both József, 
H. Nagy Bertalan, Pálinkás Ferencné, Balázsy Katalin.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Amire érdemes odafigyelni 
az új évben
Megváltoztak az isaszegi önkormányzat és intézményeinek 
a bankszámlaszámai

Isaszeg Város Önkormányzata képviselő-testületének hatá-
rozata alapján az önkormányzat és intézményei számláinak 
kezelését 2023. január 1-jétől a Takarékbank Zrt. végzi. 

A jelenlegi, az OTP Banknál vezetett számlaszámokra 2022. 
december 28-ig lehetett utalást és csekkbefizetést teljesíteni.

TAKARÉKBANK ZRT. ÚJ SZÁMLÁK
A számla megnevezés Számlaszám

Isaszeg Város Önkormányzat 50437227-15559847
Isaszeg útépítés hozzájárulási számla 50437227-15560029
Isaszeg étkezési térítési díj 50437227-15560036
Víziközmű-beruházási számla 50437227-15560012
Isaszeg építményadó 50437227-15559878
Isaszeg telekadó 50437227-15559885
Isaszeg magánszemély  
kommunális adó

50437227-15559892

Isaszeg idegenforgalmi adó 50437227-15559902
Isaszegi iparűzési adó 50437227-15559919
Isaszeg gépjárműadó 50437227-15559971
Isaszeg késedelmi pótlék 50437227-15559995
Isaszeg bírság 50437227-15560005
Isaszeg talajterhelési díj 50437227-15559926
Isaszeg Termőföld bérbeadás 50437227-15559933
Isaszeg eljárási illeték 50437227-15559988
Isaszeg idegen bevételek 50437227-15559964
Isaszeg helyi jövedéki adó 50437227-15559940
Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde 50437227–15560122 
Isaszegi Polgármesteri Hivatal 50437227-15560098 
Isaszegi Humánszolgáltató Központ 50437227-15560287 
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi 
Kiállítóhely

50437227-15560311 

Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 
étkezés

50437227-15560184 

Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 50437227-15560153
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda 50437227-15560191
Isaszegi Bóbita Óvoda 50437227-15560256
Jókai Mór Városi Könyvtár 50437227-15560225

Az önkormányzat és intézményei a 2022. évi egyenlegközlő 
leveleikben és a 2023. januári számláikban, valamint 2023 
márciusában, az adóegyenleg-értesítő kiküldésekor az új szám-
laszámra szóló csekket fognak kiküldeni, illetve szükség esetén 
csekkek az Isaszegi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 
vehetők át. 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy 2023. január 1-jétől csak 
az új számlaszámokra szíveskedjenek befizetéseket teljesíteni.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
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Adventi kézművesvásár az új vásárcsarnokban

Az újonnan felújított vásárcsarnok udvarán decemberben 
megrendezett adventi vásárt nagy érdeklődés övezte. Ezúton 
is megköszönjük a vállalkozók, a termelők és az érdeklődő 
lakosság részvételét. 

A fellépőknek köszönet a színes, színvonalas előadásokért, 
hiszen műsorszámaikkal nagyban emelték és változatossá 
tették a vásár hangulatát. Fellépők: Csata táncegyüttes, Gau-
dium Carminis női kamarakórus, Ta-Me-To csoport, a Klapka 
György Általános Iskola növendékei, a Damjanich János Ál-
talános Iskola tanulói, Gerendás Hajnalka – flashmob, Balogh 
Anna színművésznő, RépaRetekMogyoró duó, Vivo Brass 
Quintet, Martinkó Gábor és Bebrevszki Dániel. Köszönet az 
adventi vásár megszervezésében és lebonyolításában közre-
működő munkatársaknak. 

A városi karácsonyfát a Hétszínvirág és a Bóbita Óvoda 
óvodásai díszítették fel. Kézművesprogramot az Isaszegi Hu-
mánszolgáltató Központ munkatársai tartottak. 

A már meglévő árusokkal együtt várjuk további kereske-
dők jelentkezését a lakosság igényeinek teljes körű kiszolgálá-
sa érdekében.

MÉSZÁROS GUSZTÁVNÉ alpolgármester

Kirakodó a vásárcsarnokban
Ha otthon nincs már hely, a vásárcsarnok udvarán kihelyezhet egy-két 
nélkülözhető tárgyat! Február 4-én 7-től 13 óráig megtalálhatja partnerét 
a csereberére, eladásra, megvételre. Részvételi szándékát mielőbb jelezze 
Mészáros Gusztávné alpolgármesternek a 30/448-9182-es telefonszámon. 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Őszköszöntő családi nap

A tavalyi évben második alkalommal rendezte meg Őszköszöntő családi napját az Emberekért, Természetért, Környezetért 
Egyesület (Emtekör) szeptember utolsó szombatján. A programhoz csatlakozott a Három Királyfi, Három Királylány Moz-
galom, amelynek ezúton is köszönjük a segítségét. Az eseményekben és a szabadidő eltöltésében gazdag programsorozatról 
Greksa Bernadett, az Emtekör elnöke számolt be lapunknak.

Főzőcsapataink déltől készítették fino-
mabbnál finomabb ételeiket az Isaszegi 
szabad tűz főzőversenyen. Jó volt látni a 
baráti társaságokat, családi, munkahelyi 
közösségeket, ahogy segítették egymást 
jó tanácsokkal, vidámsággal vagy akár 
egy kölcsönbográccsal. Köszönjük a zsű-
ri munkáját és a felajánlásokat, amelye-
ket a nyertes főzőcsapatok kaptak meg. 

A nap folyamán bemutattuk és nép-
szerűsítettük az Isaszeg-applikációt, 
amely azóta is töretlenül szolgáltatja az 
információt azok számára, akik letöltöt-
ték okostelefonjukra. Az Intor Ingatlan 

Kft. és a Garasanin autószerviz tablet-
felajánlását az applikáció letöltői között 
sorsoltuk ki. A nyeremény Kis-Simon 
Dóri tulajdonába került. 

Különféle gyerekprogramok tették 
színesebbé a délutánt a Szobor-hegy 
lábánál, s mindeközben számos kézmű-
ves árulta portékáit. Eljött hozzánk az 
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és 
a Magyar Honvédség toborzócsapata is. 

Délután három órától egymás után 
léptek fel a zenekarok, mutatták meg 
a tehetséges fiatalok tudásuk legjavát. 
Színpadunkon köszönthettük a Klapka 

György Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola tánccsapatát, Kiss 
István tanár urat a művészeti iskola ze-
nekarával. Tanár úr elhozta a Tancevaty 
Partyzans zenekarát is, amely egyórás 
műsorral szórakoztatott bennünket. 

A Nemzeti Örökség Intézete is tisz-
teletét tette körünkben Késmárki Zsolt 
személyében. Rengeteg szóróanyaggal 
és értékes könyvekkel tudtuk megaján-
dékozni azokat az érdeklődőket, akik 
kíváncsiak voltak az intézet munká-
jára. Tájékoztatást kaptunk, mit jelent 
Isaszegnek a Történelmi Emlékhely cím 
elnyerése. 

Családi napunk sztárvendége Peter 
Šrámek volt, aki elénekelte nekünk az 
évszázad slágerét is. A program a Galga 
Express Banddel zárult, amely késő 
estig húzta a talpalávalót.

Rendezvényünket támogatták: Isa-
szeg Város Önkormányzata és a TA-KÓ 
Truck Trans Kft. A cateringszolgáltatást 
a Gépmadár ételbár és a Street lángos 
végezte. 

Minden áldozatot, munkát és 
fáradságot köszönünk az egyesület ön-
kénteseinek, támogatóinak. Köszönjük 
mindenkinek a felajánlott egy száza-
lékot, amellyel segítik a munkánkat. 
2023-ban is készülünk meglepetésekkel, 
programokkal!

Damitanoda

Gyere hozzánk a Damiba! Ismerkedj iskolánkkal és az elsős tanító nénikkel!
• Angol játék- és kézművesóra január 21-én 10-től 11 óráig.
• Farsangolj velünk, tanuljunk játékosan február 25-én 10-től 11 óráig.
• Tavaszváró iskola-előkészítő foglalkozás március 18-án 10-től 11 óráig.
• Legyél te is nagy! „Nagy vagy” ügyességi játék- és sportfoglalkozás április 15-én  

10-től 11 óráig.
Az iskolai beiratkozás időpontja április 20–21. Helyszín: Isaszegi Damjanich János 
Általános Iskola. 

Mindenkit szeretettel várunk:
NAGY NIKI NÉNI ÉS HANÁK CILI NÉNI

tanítók
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A téli időjárás szeszélyei
Hasznos tanácsok a télre

Pár gondolattal szeretnénk felkészíteni kedves olvasóinkat, hogy mire ügyeljenek az elkövetkező két-három hónapban. A tél 
szépségei mellett figyelemmel kell kísérni az évszak szeszélyes változásait. Amíg a gyerekek örömmel várják az első hópihéket, 
addig nekünk fel kell készülnünk a megváltozott közlekedési viszonyokra, és az otthonainkat is télire kell hangolni.

Sportolás. A mozgást télen sem kell abbahagyni, erősödik 
a szervezet ellenálló képessége, a nappali fénytől feltöltő-
dünk D-vitaminnal. Azonban nem szabad megfeledkeznünk 
a megfelelő védelemről sem. A sportolás jó egészségi állapotot 
és állóképességet igényel, másrészről megfelelő felszerelést, ru-
házatot. Réteges öltözködést kíván minden téli sport, hogy az 
izmok, ízületek, csontok ideális hőmérsékleten dolgozzanak. 
Mit tehetünk a téli sportolás biztonsága érdekében?

Szánkózás. A gyerekek csak felnőtt kíséretében indulja-
nak el szánkózni. Szánkózás közben viseljenek védősisakot. 
Gondoskodjunk a szánkó kifogástalan állapotáról. Kerüljük el 
az utak közelében lévő, kerítés melletti, fákkal benőtt lejtőket. 
Lehetőleg szánkózásra kijelölt pályát használjunk. 

Síelés, snowboardozás. Csakis megfelelő képzés után 
csatoljuk fel a léceket, és a tudásszintnek megfelelő pályát 
használjuk. Mindig viseljünk megfelelő védőfelszerelést.

Korcsolyázás. A szabad vizek jegén tartózkodni csak 
akkor szabad, ha a jég kellő vastagságú. Felnőtt esetén mini-
mum nyolc centiméter, csoportos korcsolyázás esetén tizenkét 
centiméter vastagságú jégfelszín szükséges. Sporttevékeny-
ség esetén legalább tizennyolc centiméter kell ahhoz, hogy 
biztonságos legyen a jégen tartózkodás. Éjszaka a biztonságos-
nak ítélt jégre sem szabad rámenni, illetve korlátozott látási 
viszonyoknál kerülni kell a jeges sportokat.

Ajánlott magatartási szabályok. Gyanús recsegés-ropo-
gás esetén azonnal hasra kell feküdni, hogy minél nagyobb 
felület érintkezzen a jéggel. Lehetőleg arccal a part felé fordul-
va, lassú, csúszó mozdulatokkal kell a legközelebbi biztos pont 
felé haladni. Ha beszakadt alattunk a jég, mindent tegyünk 
meg, hogy a felszínen maradjunk. Ha más kerül bajba, 
azonnal hívjunk segítséget, egyedül ne kezdjünk felelőtlenül 
a mentésbe.

Autósoknak. Ha az átlaghőmérséklet plusz 7 Celsius-fok 
alá csökken, használjon téli gumit. Csak téli közlekedésre 
felkészített, jó műszaki állapotú gépjárművel közlekedjen. 

A gépkocsiban legyen hólapát, kötél, jégoldó, jégkaparó, érde-
sítő anyag, tartalék üzemanyag. Ellenőrizze az akkumulátor 
állapotát.

Utazásnál mire készüljön? Tájékozódjon a várható útvi-
szonyokról, csak úgy induljon el, hogy meggyőződött arról, 
úti célját biztonságosan eléri. Rétegesen öltözködjön. Mobil-
telefonja legyen feltöltött állapotban. Legyen pluszruházat, 
meleg takaró a gépkocsiban.

Erős havazás, hófúvás. A hófúvások településeket zárhat-
nak el a külvilágtól, autók akadhatnak el az utakon. Jellem-
zően legalább 25-30 centiméteres hó esetén fordul elő, a szél 
hóakadályokat emel, leromlanak a látási viszonyok.

Jegesedés. A páralecsapódás veszélyes, a vékony jégréteg 
alig észlelhető. Az úttest csillogása biztos jele lehet a jegese-
désnek. Leggyakrabban a légmozgásnak kitett útszakaszok, 
hidak, felüljárók, mélyen fekvő utakon fordul elő.

Ónos eső. Az esőcseppek a hideg talajfelületre érkezve 
azonnal megfagynak. Ónos csapadék ködszitálás formájában 
is hullhat. A sózás ilyenkor hatástalan, mert a lehulló csapa-
dék lemossa a szóróanyagot a felületekről. Ne üljön autóba, 
és lehetőleg ne induljon el gyalog sem. Ha síkos útszakaszra 
ér, lassítson, tartsa be a követési távolságot. Kerülje a hirtelen 
fékezést és kormányzást. 

Ajánlott magatartási szabályok. Készüljön fel az eset-
leges hosszabb benn tartózkodásra. Csak indokolt esetben 
hagyja el otthonát vagy a tartózkodási helyét. Ha mindenképp 
elmegy otthonról, réteges, meleg öltözéket viseljen. Közleke-
déskor óvatosan válassza meg a sebességet, tartsa be a követési 
távolságot. Készüljön fel az esetlegesen lokálisan kialakult 
jegesedésre, csúszásveszélyes helyekre. Veszély esetén kap-
csolja be a vészjelzőt, figyelmeztesse az ön után haladókat. 
Mellőzze az előzéseket. Kerülje az akadályokat, inkább álljon 
meg a következő biztonságos lehetőségnél. Segítséget kérhet 
a helyi önkormányzattól, illetve a tűzoltóság szakembereitől, 
hívja a 112-es segélyhívó számot.

Otthonunk. Víztelenítsük a kinti csapokat, nehogy a fa-
gyás miatt elrepedjenek a csövek. Hagyományos fűtésnél (cse-
répkályha, kandalló) ügyeljünk a füstelvezetésre, tűzveszélyre. 
Gázszolgáltatás kimaradása esetén zárja el a fűtőberendezés 
elzárócsapját. Szén-monoxid-visszaáramlás a szilárd és 
gázüzemű fűtésrendszereknél fordulhat elő. A szén-monoxid 
színtelen, szagtalan gáz, amely minden évben sok áldozatot 
követel. Minden fűtési szezon előtt ellenőriztesse szakember-
rel tüzelő-fűtő berendezéseit. Ajánlott szén-monoxid-érzé-
kelőt beszerezni. Győződjön meg arról, hogy a levegő után-
pótlása minden esetben biztosított.

PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
GÖDÖLLŐI KIRENDELTSÉG
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Kiemelt feladattá vált a műtárgyak védelme

Isaszeg Város Önkormányzata képviselő-testületének döntése 
értelmében – az energiaválság következtében előállt helyzet 
miatt – energiatakarékossági okokból a több mint fél évszáza-
da folyamatosan működő Isaszeg Falumúzeumot az önkor-
mányzat 2022. október 15-től 2023. március 31-ig bezárta. Bár 
a tervezett és régóta várt programjainkat le kellett mondani, 
a múzeumban folyó munka nem állt meg. Kiemelt feladattá 
vált műtárgyaink védelme.

Jelenleg a múzeumban az önkormányzat 14-15 Celsius-fo-
kos hőmérsékletet tud fenntartani, a temperáló fűtés azonban 
nem tudja biztosítani a múzeumban lévő – régészeti, néprajzi, 
történeti – műtárgyanyagainak a szükséges optimális hőmér-
sékletet. Ennek következtében megnövekedett a légnedvesség 
a helyiségekben (hatvan-hetven százalék), mind az adattár-szak-
könyvtárban, a textil-fotótárban, a gyűjteményraktárban, a kö-
zépkori régészeti tárlóban, mind az időszaki kiállítótérben.

A múzeum munkatársa folyamatosan ellenőrzi a múzeum 
hőmérsékleti és RH-értékeit. A műtárgyak védelmében tett 
intézkedésekről Szmolicza József, a Falumúzeum munkatár-
sa a következők szerint nyilatkozott: „A kezdeti időszakban 
szinte közelharcot vívtunk az alacsonyabb hőmérséklet miatt 
kialakult magasabb légnedvességgel. A méréseknél nagy se-
gítségünkre volt a tavasszal vásárolt TFA külső vezeték nélküli 
digitális érzékelők használata [hőmérséklet és RH]. Jelenleg 
összesen nyolc darab működik ebből, amelyek egy központi 
adattárolóba csatlakoznak. De még ez is kevésnek bizonyult, 
hiszen a középkori régészeti vastárgyak és a kölcsönzött 
bronzkori fémtárgyak tárlóiban történő mérések érdekében 
kénytelenek voltunk vásárolni két darab TFA analóg hőmér-
séklet- és páramérő készüléket.

Az eleinte igen magas, hatvan-hetven százalék körüli pára-
tartalmat igyekeztünk a Nemzeti Kulturális Alap 2015. évi pá-
lyázatából vásárolt Trotec 120 E páramentesítő berendezéssel 
szinten tartani, hogy legalább ne emelkedjen tovább. A mobil 
készülék hol az egyik, hol a másik helyiségben dolgozott fél 
napon vagy akár egy egész napon keresztül. A vezetőséggel 
úgy ítéltük meg, hogy az állandó kiállítás középkori tárlójában 
elhelyezett vastárgyak további műtárgyvédelmi intézkedéseket 
tesznek szükségessé. Kapcsolatba léptünk Murnerné Lukács 
Katalin megyei állományvédelmi felelőssel. Tájékoztattuk őt 
a kialakult helyzetről, és a segítségét kértük. Ennek köszönhe-
tően került sor a Faberman-Meister Kft.-től egy darab ProSorb 
páramentesítő kazetta beszerzésére A vásárlás összegét, amely 
bruttó huszonkétezer forint volt, az Isaszegi Múzeumbarátok 
Köre biztosította. 

Mivel a saját páramentesítő gépünk alacsony hőfokon 
kevésbé volt hatékony, és hogy lényegesen tudjuk csökkenteni 
a légnedvességet, ehhez szükséges volt egy nagyobb teljesít-
ményű, más elven és alacsony hőmérsékleten is hatékonyan 
működő berendezés használatára. Ennek érdekében kéréssel 
fordultunk a Múzeumi Állományvédelmi Bizottsághoz, egy 
Munters szárítógép kölcsönzését kérve dr. Kemecsi Lajostól, 
a Néprajzi Múzeum főigazgatójától. Pozitív elbírálásban része-

sültünk, és a kondenzációs szárítóberendezést a városüzemel-
tetés munkatársai leszállították a múzeumba, és beüzemelték. 

A szárítóberendezés folyamatos használatának köszönhe-
tően az eddig mért magas értékeket lényegesen csökkenteni 
tudtuk, illetve stabilizáltuk az optimális értékek közelében. 
Köszönjük dr. Kemecsi Lajos főigazgató úrnak a kölcsönzés 
engedélyezését, Murnerné Lukács Katalin megyei állományvé-
delmi felelősnek és Tabi Orsolya műtárgyvédelmi asszisztens-
nek a segítségét. A múzeumban lévő felbecsülhetetlen értékű 
műtárgyak védelmében időben sikerült megtenni a szükséges 
intézkedéseket, ennek köszönhető, hogy nem lett nagyobb 
baj. Hiszen egyes műtárgyak különösen érzékenyek a magas 
páratartalomra. Igazgató asszonnyal együtt azon dolgozunk, 
hogy a műtárgyállományt megvédjük a környezeti károsodá-
soktól, és biztosítjuk annak feltételét, hogy – állományvédelmi 
szempontból – a tavaszi újranyitásnak ne legyen akadálya. Bár 
addig még biztosan sok tennivalónk lesz.”

SZERKESZTŐSÉG Internettudatosan,  
online is biztonságban
Jó tanácsok az internetes vásárláshoz

Kevésbé ismert webáruház esetén ellenőrizze az üzemeltető adatait, a kap-
csolattartási adatokat és a vásárlási feltételeket. Nézzen utána a webáruház 
értékelésének az interneten.

Felhasználási fiókjainak védelmében minden oldalon másik jelszót hasz-
náljon, továbbá kapcsolja be a kétfaktoros azonosítást, ahol lehet.

Csak a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat adja meg: név, számlázá-
si és szállítási cím, e-mail-cím, telefonszám.

Csak megbízható webáruházban fizessen előre bankkártyával vagy utalás-
sal. A legbiztonságosabb a személyes átvétel és fizetés.

Bankkártyájának adatait csak banki oldalon, fizetési közvetítő oldalán 
vagy alkalmazásban adja meg.

További aktuális tartalmakért (tanácsokért, felhívásokért) kövessék az 
Internet tudatosan – online is biztonságban Facebook-oldalt, amelyet a Face-
book.com/internettudatosan hivatkozáson érnek el.

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLYA

Pályázati felhívás  
rajzversenyre

A Klapka György Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola pályázatot hirdet a 
hagyományosan idén is megrendezendő 
Barátság határok nélkül című városi rajzver-
senyre.

Neked mit jelent a barátság? Mi alapján 
választod ki a barátaidat? Szerinted csak az 
emberek között létezhet, vagy állatok között 
is? Kíváncsiak vagyunk, mit gondolsz erről. 
Rajzold le minél színesebben, részletesebben!

Pályázati feltételek. Szabadon választható 
technika. A rajzok mérete maximum A/3-as. 
Lehetőség szerint dipa- vagy más hasonló 
grammsúlyú papírra rajzoltassanak. Egyéni 
munkákat várunk, csoportos munkákat ki-
zárólag az óvodásoktól fogadunk el, maxi-
mum négy főig. A munkákon szerepeljen: 
név, életkor, óvoda vagy iskola, osztály, a mű 
címe, a felkészítő pedagógus vagy szülő neve, 
elérhetőség (telefonszám, e-mail-cím). Azo-
kat a rajzokat, amelyek szülő vagy pedagógus 
segítségével készültek, nem áll módunkban 
értékelni.

Korcsoportok: 1. óvodások; 2. 1–2. osztály; 
3. 3–4. osztály; 4. 5–6. osztály; 5. 7–8. osztály.

Leadási határidő: február 13. (hétfő). 
A leadás helye: Klapka György Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola portája 
(Kossuth Lajos u. 85.).

A rajzverseny díjátadója március 8-án 
16 órakor lesz az Isaszegi Művelődési Ház és 
Múzeumi Kiállítóhelyen.

Jó munkálkodást kívánunk!
MŰVÉSZETI ISKOLA
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Programajánló
Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely programjai

JANUÁR
12., csütörtök, 18.00: Városi megemlékezés a Don-ka-

nyarban hősi halált halt katonák emlékére a Hősök és 
áldozatok emlékparkjában. Megemlékező beszédet mond 
vitéz Szilasi-Horváth Csaba, a Történelmi Vitézi Rend 
Közép-Magyarország Keleti Törzsszékének megbízott 
törzskapitánya. Mécsesgyújtás és koszorúzás.

23., hétfő: A magyar kultúra napja alkalmából versmondó 
verseny az isaszegi iskolák közös szervezésében

28., szombat, 15.00: Az Isaszeg képekben című 
ismeretterjesztő fotóalbum ünnepélyes bemutatója és az 
ehhez kapcsolódó fotókiállítás. A kötet az Isaszegi Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat kiadásában az Isaszegi Fotós 
Egylet tagjainak képeivel jelent meg. A kötetet szerkesztette 
Székelyné Opre Mária, grafikai tervezője Futó Tamás, 
szakmai lektora Suhayda László.

30., hétfő: Jövendölés – Életképek Petőfi Sándor életéből. Petőfi 
200-előadás.

FEBRUÁR
3., péntek: Klapka György Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola – Jótékonysági gála
10., péntek: Klapka György Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola – Felsős farsang
11., szombat: Klapka György Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola – Alsós farsang
16., csütörtök: A házasság hete
18., szombat: A Csata táncegyüttes farsangi rendezvénye

FEBRUÁR
• Baba-mama klub, KangaTraining és szétnyílthasizom-

torna. Érdeklődni Kovács Kitti csoportvezetőnél lehet. 

Tel.: 30/3588-983; e-mail: kitti@kangatrainig.hu; Facebook: 
@holdon.and.letgo; Instagram: holdonletgo.

• Jógafoglalkozás minden szerdán 18 órától a művelődési 
házban. Érdeklődni Tóth Roland csoportvezetőnél lehet. 
Tel.: 20/450-9363.

• A Tánc-Meridián-Torna csoport foglalkozásaira minden 
héten hétfőn, szerdán 8.30-tól, pénteken 9 órától a 
művelődési házban tartott foglalkozások alkalmával lehet 
csatlakozni. A részvétel ingyenes, nincs korhoz kötve.

• A Balett Sziget Táncstúdió korcsoportos foglalkozásai 
hétfőnként a művelődési házban. Érdeklődni: 
Küzmös-Szigeti Renáta, tel.: 30/814-8937; e-mail: 
balettszigettancstudio@gmail.com; Facebook: Balett Sziget 
Táncstúdió.

• 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 30/986-9338-as 
telefonszámon lehet.

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

Kövessenek minket a Facebookon, az Instagramon és honlapun-
kon. Rendezvényeinken kép- és hangfelvétel készül. Progra-
mokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklődni a művelődési 
ház információs pultjánál, a 28/582-055-ös vagy a 70/333-6081-
es telefonszámon, az info@isaszegmuvhaz.hu e-mail-címen, 
az Isaszegmuvotthon.hu weboldalon és Facebook-oldalunkon 
lehet. A programváltoztatás jogát fenntartjuk! IMH

Táncházak a Csoóri Sándor alap támogatásával

Az Isaszegi Művelődési Ház és Mú-
zeumi Kiállítóhely 2021-ben egyedi 
támogatás iránti kérelmet nyújtott be 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Csoóri Sándor Alapjához táncházai-
nak támogatására. Az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma mint támogató 
elbírálta az igényt, és nyolcszázezer 
forint vissza nem térítendő támogatás-
ról döntött. 

A pályázatnak köszönhetően 
a 2017 óta tartott táncházhagyomá-
nyunkat most egy új, a néphagyomá-
nyokkal, kiemelkedő eseményekkel 
szorosan összefüggő, tematikus 

táncházsorozattá szerveztük, amelyen 
nagy hangsúlyt kaptak a népi hagyo-
mányok, a népszokások felelevenítése, 
a népi művészeti elemek és a helyi 
egyediségek. 

Az idén kiemelt jelentűségük van 
a gyermektáncházaknak, amelyek népi 
kézműves-foglalkozásokkal, meseelő-
adásokkal (így például a Szent Iván-éji 
tűzugrás alkalmával a Csák Produkciós 
Iroda – Trambulin Színház Boszorká-
nyos tivornya előadása) egészültek ki, 
és szervesen kapcsolódtak a népszoká-
sokhoz, néphagyományokhoz kötődő 
rendezvényeinkhez. A gyermektánchá-

zak mozgatórugói Ecseriné Pálinkás 
Tünde és Kovácsné Kasuba Erzsébet, 
akiknek köszönhetően a gyermekek 
önfeledt, játékos formában mondóká-
kat, dalokat, táncokat tanultak.

A néptáncot művelő-kedvelő láto-
gatóink nagy örömére a támogatásnak 
köszönhetően a 2021–2022-es években 
hét táncházat tudtunk rendezni, három 
kiváló zenekar közreműködésével. 
A fiatal zenészekből álló Piros Hetes 
zenekar, Samu Zoltán és zenekara, 
valamint az évek óta velünk dolgozó 
Boldi és Bandája húzták a talpalávalót.

IMH
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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

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET: Dalmay Róbert, 70/198-
6929 (munkaidőben hívható)

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 az Infor-Vill Bt. 

felé hétfőtől péntekig 8–17 és szombaton 8–12 óra között a 
20/542-6808-as telefonszámon, egyéb időben az isaszegkoz-
vilagitasjavitas@gmail.com e-mail-címen. 

ELMŰ-ÉMÁSZ – MVM NEXT 
Szolgáltatóváltás miatt az ügyintézés elérhetőségei megvál-
toztak! Az üzemzavar-elhárítást, a mérőállás-leolvasást és 
a műszaki ügyintézést továbbra is az ELMŰ Hálózati Kft., 
az E.ON csoport tagja végzi, elérhetőségei azonban újak. 
Telefon: (20/30/70) 459-9722, 1/225 4321; e-mail: info@
aram.eon.hu.  
E.ON ügyfélszolgálati irodák: Budapest XIII., Váci út 
72–74.; Érd, Budai út 7/b.  
Hibabejelentés: 80/38-39-40.

Az MVM Next ügyfélszolgálat elérhetőségei. Telefonos 
ügyfélszolgálat: (1/20/30/70) 474-9999; e-mail: ugyfel-
szolgalat@mvm.hu; online ügyfélszolgálat: ker.mvmnext.
hu; weboldal: mvmnext.hu/ee. Levélcím: MVM Next 
Energiakereskedelmi Zrt. 1439 Budapest Pf. 700. Szemé-
lyes ügyintézés a korábbi ELMŰ-ÉMÁSZ ügyfélszolgálati 
irodákban lehetséges.

 Mérőállás-diktálás. Online: ker.mvmnext.hu; 
mobilappliká cióban: MVM Next EnergiApp (volt ELMŰ); 
telefonon: (20/30/70) 938-3838, 80/202-938

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

Háziorvosok
Dr. Petőházi Melinda, Hunyadi utca 19. 

Telefon: 28/493-288; mobil: 20/244-
8084; e-mail: hunyadirendeloisaszeg@
gmail.com. Rendelési idő: hétfőn, 
kedden, csütörtökön és pénteken 
8.30–12.30, szerdán 14.00–18.00 óra 
között.

Dr. Kürti József, Csata utca 2. Telefon: 
28/495-238. Rendelési idő: hétfőn, 
szerdán, csütörtökön és pénteken 
7.30–11.30, szerdán 15.00–19.00 óra 
között.

Dr. Tordai Gábor, Alulich utca 3. Tele-
fon: 28/751-591; mobil: 20/928-3987. 
Rendelési idő: hétfőn és szerdán 
9.00–13.00, kedden 12.00–16.00, 
csütörtökön 13.00–18.00, pénteken 
9.00–12.00 óra között.

Dr. Mészáros Zsolt, Aulich utca 3. Tele-
fon: 28/751-561; mobil: 30/831-1887. 
Rendelési idő: hétfőn 13.00–18.00, 
kedden, szerdán és csütörtökön 
8.00–12.00, pénteken 8.00–12.00 óra 
között.

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 készenléti szolgá-
lat működik a sürgős ese tek el lá tására, 

amely a felsorolt időbeosztás szerint 
hívható: hétfőn dr. Mészáros Zsolt, 
kedden dr. Kürti József, szerdán dr. Pe-
tőházi Melinda, csütörtökön dr. Tordai 
Gábor. Péntekenként a készenléti szol-
gálat az alábbiak szerint alakul. Január 
20-án dr. Mészáros Zsolt, január 27-én 
dr. Kürti József, február 3-án dr. Tordai 
Gábor, február 10-én dr. Petőházi Me-
linda, február 17-én dr. Mészáros Zsolt, 
február 24-én 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, munkaszüneti napokon és 
ünnepnapokon 24 órában.
Gyermekorvosi rendelők
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12. Tele-

fon: 28/798-148
Dr. Schlick-Szabó Anna, dr. Bányász 

Edina, Hunyadi u. 19. Telefon: 
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 Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház 

utca 4. Telefon: 28/452-851
Fogorvosi rendelő: Rákóczi u. 10. 
Telefon: 28/495-237
Dr. Illényi Tamás rendelési ideje: hétfőn 

és szerdán 8–12 (szerdán iskolafogá-
szat), kedden és csütörtökön 14–19 
óra között, pénteken páros héten 8–12, 
páratlan héten 14–19 óra között. 

Dr. Zsila Barbara rendelési ideje: 
hétfőn és szerdán 14–20; kedden és 
csütörtökön 8–13; pénteken páros 
héten 14–20, páratlan héten 8–13 óra 
között. 

Előzetes bejelentkezés, időpont-egyez-
tetés szükséges a 28/495-237-es tele-
fonszámon! A rendelés utolsó órájában 
nincs mód akut (sürgős) eset ellátására, 
amennyiben lehetősége engedi, ilyen 
esetben a rendelési idő elején jelenjen 
meg, hogy a szükséges ellátást biztosí-
tani lehessen. Munkaszüneti napokon 
az ügyeleti rendelés helye: Központi 
Stomatológiai Intézet, 1088 Bp., Szent-
királyi u. 40.
Védőnői szolgálat: Hunyadi u. 19. 
Telefon: 28/744-223
Tormay Károly Egészségügyi 
Központ: Gödöllő, Petőfi tér 1. Telefon: 
28/430-655, 28/430-452, 70/502-1876, 
70/502-1872

Anyakönyvi hírek
A november 15. és december 16. közötti időszak eseményei

Születések: Ács Nándor László, Papp Elizabet Éva, Széki Laura, Máthé Miklós, Bene Benett, Rawlinson 
Lilla, Buzás-Ajtai Bianka, Némedy Ármin, Tukacs Adin, Tukacs Doma, Juhász Noel Tamás, Baditz Zselyke 
Lea, Keszei Kristóf, Putnoki Milán, Molnár Zsófia, Vilimek Ninabell, Csernák Máté
Házasságkötések: Kovács Mihály és Zsíros Zsuzsanna, Bagó József Zsolt és Pozsgai Veronika, Szilágyi 
Gergő és Benyó Patrícia Mária, Csernai Dávid és Volner Yvette, Papp Bendegúz és Szekeres Mónika
Halálesetek: Bazsik Béla Ferenc (85), Juhász István (65), Pintér Csaba (47), Für Istvánné Varga Róza 
Ilona (85), Turos Piroska Prodan Piroska (80), Retkes Árpád Józsefné Bozsó Ilona (67), Bíró Lajos (80), Szabó 
János (84), Kiszel Gábor (64), Lakatos Sándor (94), Szántai Sándorné Pálfalvi Mária Gizella (77), Medgyesi 
Lászlóné Mile Piroska Rebeka (80), Lefánti Józsefné Hulik Mária (63), Krawalik József Jánosné Kiss 
Éva (81), Hortobágyi Mihályné Józsa Erzsébet (79), Mosolygó Magdolna (65), Baranyai Lajosné Pal-
lós Katalin (84), Palaga István (81) POLGÁRMESTERI HIVATAL

GYÁSZJELENTÉS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy édesanyánk, dr. Győri Sándorné, Ildikó, aki 1967 és 1983 között 
az isaszegi „öreg iskola” megbecsült tanítója volt, 2022. december 12-én, életének 83. évében el-
hunyt. Búcsúztatójára szűk családi körben kerül sor. Levelezési cím: Győri Csaba és Győri Orsolya, 
1028 Budapest, Rákóczi utca 55/b.
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