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önkormányzati tájékoztató

Április 1-jén nyitotta meg kapuit a műfüves  
labdarúgópálya

Az isaszegi sporttelepen március 31-én ünnepélyes keretek között került sor a műfüves pálya átadására. A pályaavató 
tornán részt vettek városunk és a szomszédos településekről érkezett általános iskolák diákjai. A meghívott vendégeket 
Hatvani Miklós polgármester köszöntötte, a díjakat Dunai Antal olimpiai bajnok labdarúgónk adta át.

A műfüves pálya kialakításának teljes bruttó költsége közel 27 és fél millió forint volt, ebből az önkormányzati önerő 
6,3 millió forint. 

A nevelési, tanítási időszakban az óvodás és iskolás gyerekek díjmentesen vehetik igénybe a pályát, tanítási időn 
kívül pedig előzetes bejelentkezés alapján bérleti díj ellenében várunk minden sportolni vágyót. 

A pálya nyitvatartási rendje: hétfőtől vasárnapig 10.00–21.00 óra között. A bérleti díj 6000 Ft/óra. A bérleti díjból 
befolyó összeg teljes mértékben a pálya karbantartását szolgálja a Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött megállapo-
dás alapján. A pálya bérlésével kapcsolatban Kovács János pályagondnok ad tájékoztatást a 20/927-3924-es telefon-
számon.

Mindenkit nagy szeretettel várunk!
Szerkesztőség
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A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Kiadó: LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Hatvani Miklós.
Szerkesztô: Hefler Cecília. Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea. Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.

Telefon: 28/583-102 • E-mail: ujsag@isaszeg.hu • Web: www.isaszeg.hu • Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva. 

Észrevételeiket, javaslataikat, írasaikat várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre. Kérjük, hogy amennyiben írást szeretnének megjelentetni lapunkban, ezt elôzetesen,  
minden hónap 10-éig jelezzék részünkre. Szerkesztôségünk a lap terjedelmi korlátai miatt fenntartja a jogot a cikkek tartalmi változtatás nélküli rövidítésére. 

„Wow”, amikor egy álom megvalósul

Múlt év októberében az Isaszegi Aktuális oldalán olvashattuk a hírt, hogy a Gábor Dénes-iskola vezetősége, a pün-
kösdi egyház, valamint Isaszeg Város Önkormányzatának vezetősége között tárgyalások indultak az iskola területén 
található félbemaradt tornacsarnok és uszoda befejezéséről. A tervekről, a munkálatokról, az építkezésről és a kivi-
telezésről Pecze Dánielt, a projekt „mozgatórugóját” kérdeztük.

– Ki az ötlet gazdája, hogy ezt a félbemaradt épüle-
tet befejezzék, hasznosítsák?

– Az isaszegiek évtizedes igénye, hogy a szerkezetkész 
sportcsarnok végre felépüljön. Az ötlet közös volt, az iskola 
fenntartójaként a Magyar Pünkösdi Egyház, az igazgató asz-
szony és az önkormányzat részéről polgármester úr volt az, 
aki megkeresett, hogy találjuk meg a beruházás megvalósí-
tásának lehetőségét. 

– Hogyan indult a projekt megvalósítása?
– Először a terveket kellett aktualizálni. Lényeges, hogy 

már ebben a fázisban figyelembe vegyük a későbbi haszná-
lat során felmerülő igényeket, és arra jó válaszokat adjunk. 
Ezért a terveket alakító csapatban minden szereplő részt 
vesz, az önkormányzat, az egyház, az iskola, a sportegyesü-
letek képviselői, kivitelezésekben jártas szakemberek, illetve 
projektmenedzsment-szervezetként az általam képviselt SKC 
Consulting Kft. Azt szeretném, hogy az átadás után, amikor 
az isaszegiek először birtokba veszik a létesítményt, minden-
kinek legyen egy úgynevezett „wow”-, vagyis „aha”-élménye, 
hagyományosan ezt úgy mondják, hogy „leessen az álla”. 
Tehát az legyen az ember érzése, hogy itt minden a helyén 
van, és itt tényleg mindenre gondoltak.

– Hogyan valósul meg a Gábor Dénes-iskola infra-
strukturális fejlesztése?

– Lesz egy 25 x15 méteres me-
dence és egy tanmedence öltözőkkel 
a földszinten, a második emeleten 
kap helyet a sportcsarnok lelátóval. 
Mindezeken túl az úgynevezett fél-
emeleten egy kondicionáló- és egy 
tornatermet, vendéglátóegységet és 
wellnessrészt alakítunk ki. 

– A fejlesztések milyen erőfor-
rásokból valósulnak meg?

– A fejlesztés TAO-s támogatás-
ból valósul meg, amelynek intenzi-
tása a beruházás hetven százaléka. 
Az ehhez szükséges önrészt pedig a 
pünkösdi egyház biztosítja majd. 

– Mekkora nagyságrendű a 
beruházás?

– A beruházás bruttó bekerülési összege előreláthatólag 
1,2 milliárd forint lesz.

– Mikor kezdik az építkezést, a kivitelezési munká-
latokat?

– Ha minden a tervek szerint alakul, akkor a beruházás 
2018 első hónapjaiban elindulhat. 

– Mikorra várható a beruházás befejezése?
– Szeretnénk, ha 2018 szeptemberére, az iskolakezdés-

re sor kerülhetne a létesítmény átadására. 
– Tervezik-e az épületnek az iskola saját igényein és 

céljain kívüli használatát?
– Természetesen. Ez a sportkomplexum, ahogyan az elő-

készítő csapat összetételéből is kitűnik, nemcsak az iskola 
diákjainak és az utánpótlás-sportolóknak, hanem minden 
isaszegi és környékbeli lakos számára fog sportolási és ki-
kapcsolódási lehetőséget biztosítani. A fenntarthatóság miatt 
elengedhetetlen, hogy minél szélesebb körben találják meg 
számításukat, vagy jobb volna úgy fogalmazni, örömüket az 
ideérkezők. Mert egy ilyen csarnok nem csupán a sportolási 
igény kielégítését kell hogy szolgálja, hanem a közösség épü-
lésének helyszínévé kell válnia.

– Nagyon sok erőt, kitartást és türelmet kívánunk az 
elkövetkezendő munkálatokhoz!

Szerkesztőség
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Pályázat isaszegi civilszervezetek pénzügyi támogatására

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot ír ki az Isaszeg közigazgatási területén működő 
civilszervezetek 2017. évi pénzügyi támogatására.

A pályázat célja
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civilszervezetek tár-
sadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. 

A pályázat tartalma
Isaszegen, országhatáron belül, illetve országhatáron túl 
megrendezendő programok, események, rendezvénysoro-
zatok megszervezéséhez, lebonyolításához szorosan kap-
csolódó kiadásokra, amelyeken bármely isaszegi lakos részt 
vehet, amely a város életéhez kapcsolódó, azt változatosab-
bá tevő, és amely a civil közösségek megerősítését szolgálja 
határon innen és túl. 

A pályázaton felosztható keret összege 900 000 Ft, ame-
lyet a képviselő-testület a 2/2017. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletében állapított meg.

A pályázók köre:
–  azon isaszegi székhelyű civilszervezetek (kivéve pártokat, 

munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szerveket, 
biztosítóegyesületeket, közalapítványokat, kamarákat, 
köztestületeket), amelyeket a bíróság a pályázat kiírása 
előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és az alap-
szabályuknak megfelelő tevékenységüket Isaszeg köz-
igazgatási területén ténylegesen folytatják;

–  azon isaszegi székhelyű alapítványok (ide nem értve a 
közalapítványokat), amelyeket a bíróság a pályázat kiírása 
előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és az alapító 
okiratuknak megfelelő tevékenységüket Isaszeg közigaz-
gatási területén ténylegesen folytatják.

A pályázatok beérkezésének határideje 2017. április 
28., 10.00 óra.

A pályázat benyújtásának módja 
A pályázati űrlapot a mellékletekkel együtt 2 példányban 
– egy eredeti és egy fénymásolat –, kézzel, olvashatóan írt 
vagy nyomtatott formában az Isaszegi Polgármesteri Hivatal 
(2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.) címére kell eljuttatni zárt 
borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Civil pályázat”.

Benyújtandó dokumentumok
a) Isaszeg Város Önkormányzata államháztartáson kívüli for-

rások átvételéről és átadásáról szóló rendeletének köte-
lezően benyújtandó mellékletei:
–  pályázati adatlap (1. sz. melléklet);
–  a pályázat rövid tartalmi leírása (1.a sz. melléklet);
–  a pályázat tételes pénzügyi terve (1.b sz. melléklet);
–  pályázati összesítő (1.c. melléklet);
–  nyilatkozat a közpénzből nyújtott támogatások átlát-

hatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlen-

ség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról 
(2.a sz. melléklet);

–  amennyiben érintettség áll fenn az előző pont alap-
ján, közzétételi kérelem (2.b sz. melléklet);

b)  a civilszervezetek törvényszéki (megyei bíróság) nyilván-
tartásba vételéről szóló okirat;

c)  a hatályos alapító okiratnak vagy alapszabálynak a szerve-
zet képviselője által hitelesített másolata;

d)  nyilatkozat arról, hogy a támogatott szervezetnek esedé-
kessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs;

e)  nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jog-
szabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamat-
ban;

f)  igazolás a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezésé-
ről a pályázat benyújtását megelőző évre (amennyiben 
ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem 
áll rendelkezésre, a pályázó köteles tárgyév május 31-ig 
pótlólag becsatolni, ami a támogatási szerződésben a tá-
mogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatá-
rozásra);

g)  a civilszervezet döntéshozó szervének (közgyűlés, kura-
tórium) üléséről készült azon jegyzőkönyv vagy határozati 
kivonat másolata, amely a pályázat benyújtására vonatko-
zó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza;

h)  amennyiben az adott pályázathoz egyéb támogatásban is 
részesült, az erről szóló határozat (dokumentum) máso-
lata;

i)  a pályázat benyújtását megelőző évről szóló közhasz-
núsági melléklet (350/2011. kormányrendelet). Az i) 
pontban meghatározott mellékletet csak a közhasznú, 
illetve kiemelkedően közhasznú szervezeteknek kell csa-
tolniuk.

A pályázat kötelezően benyújtandó mellékletei személyesen 
is átvehetők az Isaszegi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála-
tán ügyfélfogadási időben, illetve letölthetők a www.isaszeg.
hu honlapról.

A pályázatok elbírálásának határideje 2017. május 17.
A pályázatok kezeléséről, az elbírálási rendről, valamint a 

támogatási szerződések megkötéséről és a szerződés meg-
kötésének feltételeiről bővebb információt a www.isaszeg.
hu oldalon kaphatnak.

A pályázati kiírással, sajtómegjelenéssel és az elnyert pá-
lyázat tartalmi beszámolójával kapcsolatban Hefler Cecília ad 
választ a következő elérhetőségeken: 28/583-102; hanak.
cecilia@isaszeg.hu.

A pályázat pénzügyi elszámolásával kapcsolatban pedig 
Horvát Anita nyújt segítséget a 28/583-117-es telefonszá-
mon. 

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Pályázat nyári szabadidős programokra

Isaszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet kizárólag Isaszeg közigazgatási területén működő intézmények, 
civilszervezetek (alapítványok, egyesületek) számára a 2017. évi nyári szabadidős programok támogatására.

A pályázat célja az isaszegi gyermekek nyári szabadidejének 
Isaszegen, országhatáron belüli és országhatáron túli hasz-
nos eltöltése.

A pályázaton felosztható keret összege 2 500 000 Ft, 
amelyet a képviselő-testület a 2/2017. (II. 15.) önkormány-
zati rendeletében állapított meg.
A pályázók köre
–  Isaszeg közigazgatási területén működő intézmények;
–  azon isaszegi székhelyű civilszervezetek (kivéve pártokat, 

munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szerveket, 
biztosítóegyesületeket, közalapítványokat, kamarákat, 
köztestületeket), amelyeket a bíróság a pályázat kiírása 
előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és az alap-
szabályuknak megfelelő tevékenységüket Isaszeg köz-
igazgatási területén ténylegesen folytatják;

–  azon isaszegi székhelyű alapítványok (ide nem értve a 
közalapítványokat), amelyeket a bíróság a pályázat kiírása 
előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és az alapító 
okiratuknak megfelelő tevékenységüket Isaszeg közigaz-
gatási területén ténylegesen folytatják.

A pályázatok beérkezésének határideje 2017. április 
28., 10.00 óra.
A pályázat benyújtásának módja 
A pályázati űrlapot a mellékletekkel együtt 2 példányban – 
egy eredeti és egy hitelesített másolat –, kézzel, olvashatóan 
írt vagy nyomtatott formában az Isaszegi Polgármesteri Hi-
vatal (2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.) címére kell eljuttatni 
zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Nyári szabadidős 
program pályázat”.
Benyújtandó dokumentumok
Isaszeg közigazgatási területén működő intézmények eseté-
ben:
–  Isaszeg Város Önkormányzata államháztartáson kívüli for-

rások átvételéről és átadásáról szóló rendeletének köte-
lezően benyújtandó mellékletei:

–  pályázati adatlap (1. sz. melléklet);
–  a pályázat rövid tartalmi leírása (1.a sz. melléklet);
–  a pályázat tételes pénzügyi terve (1.b sz. melléklet);
–  pályázati összesítő (1.c. sz. melléklet);
–  amennyiben az adott pályázathoz egyéb támogatásban is 

részesült, az erről szóló határozat (dokumentum) máso-
lata.

Civilszervezetek (alapítványok, egyesületek, közösségek) 
esetében:
a)  Isaszeg Város Önkormányzata államháztartáson kívüli for-

rások átvételéről és átadásáról szóló rendeletének köte-
lezően benyújtandó mellékletei:
–  pályázati adatlap (1. sz. melléklet);
–  a pályázat rövid tartalmi leírása (1.a sz. melléklet);
–  a pályázat tételes pénzügyi terve (1.b sz. melléklet);

–  pályázati összesítő (1.c sz melléklet);
–  nyilatkozat a közpénzből nyújtott támogatások átlát-

hatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlen-
ség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról 
(2.a sz. melléklet);

–  amennyiben az előző pont alapján érintettség áll 
fenn, közzétételi kérelem (2.b sz. melléklet);

b)  a civilszervezetek törvényszéki (megyei bíróság) nyilván-
tartásba vételéről szóló okirat;

c)  a hatályos alapító okiratnak vagy alapszabálynak a szerve-
zet képviselője által hitelesített másolata;

d)  nyilatkozat arról, hogy a támogatott szervezetnek esedé-
kessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs;

e)  nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jog-
szabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamat-
ban;

f)  igazolás a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezésé-
ről a pályázat benyújtását megelőző évre (amennyiben 
ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem 
áll rendelkezésre, a pályázó köteles tárgyév május 31-ig 
pótlólag becsatolni, ami a támogatási szerződésben a tá-
mogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatá-
rozásra;

g)  a civilszervezet döntéshozó szerve (közgyűlés, kurató-
rium) üléséről készült azon jegyzőkönyv vagy határozati 
kivonat másolata, amely a pályázat benyújtására vonatko-
zó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza;

h)  amennyiben az adott pályázathoz egyéb támogatásban is 
részesült, az erről szóló határozat (dokumentum) máso-
lata;

i)  a pályázat benyújtását megelőző évről szóló közhasznú-
sági melléklet (350/2011. kormányrendelet). Az i) pont-
ban meghatározott mellékletet csak a közhasznú, illetve 
kiemelkedően közhasznú szervezeteknek kell csatolniuk.

A pályázat kötelezően benyújtandó mellékletei személyesen 
is átvehetők az Isaszegi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála-
tán ügyfélfogadási időben, illetve letölthetők a www.isaszeg.
hu honlapról.

A pályázatok kezeléséről, az elbírálási rendről, valamint a 
támogatási szerződések megkötéséről és a szerződés meg-
kötésének feltételeiről bővebb információt a www.isaszeg.
hu oldalon kaphatnak.

A pályázati kiírással, sajtómegjelenéssel és az elnyert pá-
lyázat tartalmi beszámolójával kapcsolatban Hefler Cecília ad 
választ a következő elérhetőségeken: 28/583-102; hanak.
cecilia@isaszeg.hu.

A pályázat pénzügyi elszámolásával kapcsolatban pedig 
Horvát Anita nyújt segítséget a 28/583-117-es telefonszá-
mon. 

Isaszegi Polgármesteri Hivatal
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Lakossági fórum  
a Kiserdőnél

Hatvani Miklós polgármester úr március 17-én, pénteken 
összehívta a Kiserdő – köztudottabb nevén „Zenész utcák” – 
lakóit, hogy véleményüket, megvalósítható ötleteiket kérje a 
terület fejlesztésére. 

Az érintettek szép számban gyűltek össze a Bartók Bé-
la és a Táncsics Mihály utca találkozásánál, és véleményt 
nyilvánítottak a területet érintő problémáikkal kapcsolatban, 
valamint elmondták kéréseiket. Horváth István, a Városüze-

meltetés vezetője és Könczöl Gábor, a terület képviselője 
tájékoztatta a lakókat, hogy a legnagyobb gondot jelentő csa-
padékvíz-elvezetés őszre megoldódik, mert az önkormány-
zat már dolgozik a probléma szakszerű, műszakilag megfe-
lelő elhárításán. 

Arra a kérdésre, hogy mit szeretnének a lakók a Kiserdő 
sorsával kapcsolatban, a jelenlévők többsége azt szavazta 
meg, hogy minden maradjon így, csak legyen tiszta, nem 
igényelnek egyéb, nagyobb összegű befektetéseket (például 
játszóteret). 

A gyűlésen szóba került többek között a Kiserdő kitakarí-
tása, a hulladék elszállításának problémája, az utak járhatóvá 
tétele. A helyi lakóközösség és városunk vezetése közös ne-
vezőre jutott abban, hogy a probléma alapvetően a szemét-
nek és a hulladéknak az erdőben való elhelyezéséből adó-
dik. Nem kellene takarítani, ha nem tekintenék a területet 
szemétlerakónak. Ez a gond az emberek szemléletmódjának 
változásával meg is oldódhatna, addig is marad az összefo-
gás és takarítás mások után.

Szerkesztőség

Partnerség és  
együttműködés

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete el-
fogadta a helyi civilszervezetekkel köthető közművelődési 
együttműködési megállapodásokat.

A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az 
állam és a helyi önkormányzatok feladata. A muzeális in-
tézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közműve-
lődésről szóló törvény szerint a települési önkormányzat az 
önkormányzati rendeletben meghatározott közművelődési 
feladatok megvalósítására az e törvény követelményeinek 
megfelelő jogi személlyel, magánszeméllyel közművelődési 
megállapodást köthet.

Civilszervezeteink közül többen is részt vállalnak a város 
közművelődési feladatainak ellátásából. A képviselő-testület 
márciusi soros ülésén felülvizsgálta és megújította az elő-
ző évben kötött együttműködési megállapodásokat. A helyi 
közművelődési rendelet alapján hat civilszervezettel köt szer-
ződést az önkormányzat olyan feladatok ellátására, amelyek 
hosszú távon és magas színvonalon biztosítják a város lakos-
ságának művelődési igényeit és kulturális szükségleteit. Ezek 
a civilszervezetek kiemelten együttműködnek az önkormány-
zat közművelődési és közgyűjteményi intézményeivel, tevé-
kenységük szervesen illeszkedik a város kulturális életébe, 
segíti azt.

Ebben az évben a következő szervezetek részesülnek 
támogatásban, és vállalnak át feladatokat az önkormányzat-
tól: Isaszegi Szent Márton Lovas Hagyományőrző Egyesü-
let, Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány, Együtt-
működés Isaszegért Egyesület, Isaszeg Népi Hagyományai 
Alapítvány, Isaszegi Múzeumbarátok Köre, Mozdulj Velünk 
Egyesület.

A határozatok alapján az önkormányzat a közművelődési 
megállapodásokban 100 000 Ft-ot biztosít a megállapodás-
ban rögzített feladatok ellátására, amellyel a szervezeteknek 
2017. december 15-ig kell elszámolniuk és szakmai beszá-
molót készíteniük.

Az együttműködési megállapodásokról bővebben Isa-
szeg város honlapján (www.isaszeg.hu) olvashat.

Polgármesteri hivatal

Rendeletben a tűzgyújtás 
szabályai

Isaszeg Város Önkormányzata képviselő-testületének az avar 
és a kerti hulladék égetéséről szóló, 12/2009. (IV. 17.) szá-
mú rendelete szabályozza Isaszeg városban a tűzgyújtás 
rendjét. Ennek értelmében
–  avart és kerti hulladékot kizárólag a február 15-től május 

15-ig, valamint a szeptember 15-től november 15-ig ter-
jedő időszakban, kedden, szerdán és pénteken 10.00–
18.00 óra között szabad égetni;

–  az avar és a kerti hulladék között kommunális vagy ipari 
eredetű hulladék nem égethető; 

–  különösen tilos műanyagok, gumik, vegyi anyagok és 
mindennemű ismeretlen összetételű anyag égetése a 
település közigazgatási területén.

Az isaszegi lakosság egészsége és a levegő tisztasága védel-
mének érdekében kérjük az égetés szabályainak betartását!

Polgármesteri hivatal

A szabadtéri tűz megelőzése

Az elmúlt napok tavaszias időjárása miatt megemelkedett a 
szabadtéri tüzek száma. A veszélyt a száraz aljnövényzet és 
az avar jelenti, amely csapadékmentes időjárás esetén na-
gyon könnyen meggyulladhat. Sok helyen már a tavaszi kerti 
munkáknak is nekiláttak, elégetik a kerti zöldhulladékot.

A tűzesetek kilencvenkilenc százaléka emberi gondatlan-
ságra vezethető vissza. Az időnként jelentős kárral járó tüzek 
megelőzhetők, ha tisztában vagyunk a szabadtéri égetés sza-
bályaival.

Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, 
ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen 
esetben is csak a rendeletben meghatározott időben sza-
bad égetni. Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhul-
ladék égetésére vonatkozó rendelete, akkor az tilos. A sza-
badban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, 
és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű 
oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas 
kéziszerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát fo-
lyamatosan a felügyeletünk alatt tudunk tartani. Ha feltámad 
a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést, és oltsuk el a tüzet.

A szabályok megszegése tűzvédelmi bírsággal sújtha-
tó. Ha valaki a kertjében úgy éget zöldhulladékot, hogy azt 
nem engedélyezi önkormányzati rendelet, vagy nem a ren-
deletben meghatározott időben végzi, az 20 ezer forinttól  
60 ezer forintig terjedő bírságra számíthat. Aki engedély nél-
kül éget külterületen, az 50 ezer forinttól félmillió forintig ter-
jedő bírságra számíthat. Ha az égetés során akkora tűz kelet-
kezik, hogy a tűzoltóknak be kell avatkozniuk, 20 ezer forinttól  
3 millió forintig is terjedhet a bírság.

Pest MKI Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

Szünidei gyermekétkeztetés 

Isaszeg Város Önkormányzata a 2016/2017-es tanév szü-
neteiben a szünidei gyermekétkeztetés keretein belül bizto-
sítja a gyermekek étkeztetését.

2016/2017-es tanévben a tavaszi szünet 2017. április 
13-tól 18-ig tart. A szünidei étkezést két nap, április 13-án 
(csütörtök) és április 18-án (kedd) biztosítja az önkormány-
zat, mert a kormány a 2017. évtől a nagypénteket (2017. 
április 14.) munkaszüneti nappá nyilvánította. A szünidei 
gyermekétkeztetés igénylésére rendszeresített formanyom-
tatvány átvehető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán.

A formanyomtatványon igényelt szünidei gyermekétkez-
tetések pontos helyszínéről, időpontjairól az érintettek levél-
ben kapnak tájékoztatást.

A kérelmet a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, va-
lamint az igazgatási osztály szociális és igazgatási irodáján  
(7. sz. iroda) lehet leadni.

Polgármesteri hivatal

Házi segítségnyújtás

Otthonában él, és úgy érzi, kevés segítséggel is boldogulna? 
Forduljon bizalommal az Isaszegi Humánszolgáltató Központ-
hoz, és vegye igénybe házi segítségnyújtó szolgáltatásunkat! 
Célunk, hogy segítsünk azoknak az Isaszegen élő emberek-
nek, akik önmaguk ellátására saját erőből már csak részben 
képesek, egyedül élnek, mástól nem számíthatnak segítségre.

Szakképzett szociális gondozóink által a következőket biz-
tosítjuk:
–  segítséget nyújtunk a személyi és környezeti higiéné 

megtartásában (mosdatás, fürdetés, a személyes környe-
zet rendbetétele);

–  segítünk önálló életvitelének fenntartásában (gyógyszer-
kiváltás, gyógyszerelés, bevásárlás, étkezésnél segítség-
nyújtás);

–  segítő kapcsolatot és pszichés gondozást kínálunk;
–  ügyelünk az ön biztonságára;
–  segítjük a környezetével való kapcsolattartását, hivatalos 

ügyei intézését;
–  biztosítjuk a szükséges szociális ellátásokhoz való hozzá-

jutását.
Az ellátást az ön vagy törvényes képviselőjének kérelmére 
orvosi igazolás csatolásával, egyéni állapot- és szükségletfel-
mérést követően biztosítjuk, sürgős esetben azonnal. A házi 
segítségnyújtó szolgáltatás hétfőtől péntekig áll az ön rendel-
kezésére. A szolgáltatás térítésköteles, a térítés mértékét az 
ön jövedelmétől függően állapítjuk meg. A térítési díj mérté-
két Isaszeg Város Önkormányzata a helyi rendeletében sza-
bályozza.

Érdeklődni lehet személyesen vagy telefonon a követ-
kező elérhetőségeken: Isaszegi Humánszolgáltató Központ, 
2117 Isaszeg, Móricz Zs. u. 16.; telefonszám: 28/494-042, 
28/362-531.

Fogadóóra

Vécsey László, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője 
fogadóórát tart az isaszegi polgármesteri hivatalban má-
jus 31-én, szerdán 16.00–17.30 között. 

Előzetes időpont-egyeztetés a következő elérhető-
ségeken lehetséges: Mavrák Krisztina, 20/212-9660; 
vecseylaszlo@fidesz.hu, facebook/vecsey.laszlo.
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Az általános iskolai  
beiratkozás rendjéről

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemze-
ti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (to-
vábbiakban: Nkt.) 50.§ (7) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 22. § (1)–(4) 
bekezdése alapján a Gödöllői Járási Hivatal az aláb-
biak szerint határozza meg.

A 2017/2018. tanévre törénő általános iskolai 
beiratkozásra a következő időpontokban kerül sor: 
2017. április 20. (csütörtök), 8.00–19.00 óra kö-
zött és 2017. április 21. (péntek), 8.00–18.00 kö-
zött.

A gyermek abban az évben, amelynek augusz-
tus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb 
az azt követő tanévben tankötelessé válik.

A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2011. 
augusztus 30-ig született) gyermekét a lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illeté-
kes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott is-
kola első évfolyamára beíratani.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozás-
kor köteles bemutatni a gyermek személyazonosítá-
sára alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt 
(a gyermek lakcímkártyáját), valamint az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító iga-
zolást.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvé-
telével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a 
döntés ellen jogorvoslattal élhet.

A szülő az Nkt. 37.§ (2)–(3) bekezdései alapján 
jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozás-
sal nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kéz-
hezvételétől számított 15 napon belül. Az eljárást 
megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasí-
tott döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a 
döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül 
köteles gyermekét beiratni a kötelező felvételt bizto-
sító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola kö-
teles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki 
életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szü-
lői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket 
kellő időben nem íratja be az iskolába, továbbá az 
a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozot-
tan fogyatékos gyermeke a fejlődést biztosító neve-
lés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

Dr. Urbanics Gábor járási hivatalvezető

Óvodai felvétel

Az Isaszeg Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba a 
beiratkozás időpontja a 2017/2018-as nevelési évben 2017. 
április 20–21., csütörtök–péntek, 8.00–18.00 óra között. 

Helyszínek: Isaszegi Bóbita Óvoda, 2117 Isaszeg, Vadász ut-
ca 2.; Isaszegi Hétszínvirág Óvoda, 2117 Isaszeg, Madách Imre 
utca 11. 

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
–  a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevé-

re kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány;

–  a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
–  a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági iga-

zolványa;
–  védőnői igazolás, hogy a gyermek életvitelszerűen a bejelen-

tett lakcímén lakik (védőnőktől kérhető a rendelési időpont-
jaikban);

–  amennyiben a gyermeknek bármilyen szakértői véleménye 
van a fejlettségéről, képességeiről, az erről szóló határozat 
vagy igazolás.

A bölcsődei beiratkozásról

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Aprók 
Falva Bölcsődében a beiratkozást a következők szerint határoz-
za meg:
–  időpontja: 2016. április 21–22., csütörtök–péntek, 8–18 

óra között;
–  helyszíne: Aprók Falva Bölcsőde, 2117 Isaszeg, Móricz Zsig-

mond utca 14.

Beiratkozás az Álom-Vár  
Bölcsődébe

AZ MPE–OCM Álom-Vár Bölcsőde tisztelettel értesíti az isaszegi csa-
ládokat, hogy a 2017/2018-as gondozási évre a beiratkozás idő-
pontja 2017. április 24–26., 8-tól 16 óráig, helyszíne az Isaszegi 
Álom-Vár Bölcsőde, Isaszeg, Kertész utca 7.

A felvételi kérelem a honlapról letölthető (Adminisztráció/Doku-
mentumok/Felvételi kérelem), illetve a helyszínen is kitölthető. 

A beiratkozással, bölcsődei ellátással kapcsolatban felmerülő kér-
déseikre e-mailben, telefonon és személyesen is választ, tájékoz-
tatást kaphatnak a megbízott intézményvezetőnél a következő el-
érhetőségeken: Gáti Andrea Katalin, telefon: 70/620-6586; e-mail: 
igazgato@alomvar.hu.

Bölcsődénkről részletesebben a honlapunkon olvashatnak: www.
alomvar.hu.

Gáti Andrea Katalin megbízott bölcsődevezető

Beszámoló a polgárőrség 2016. évi tevékenységéről

Rácz Zoltán, a polgárőrség egyesületének elnöke számolt be a polgárőrség tavalyi munkájáról Isaszeg Város Ön-
kormányzata képviselő-testületének márciusi ülésén. Az alábbiakban az elnök úr beszámolójából idézünk.

Elismerés számomra, hogy az Isaszegi Polgárőr Egyesület el-
nökeként beszámolhatok egyesületünk 2016. évi tevékeny-
ségéről. 

Az egyesület továbbra is Isaszeg város teljes közigazgatási 
területén látja el alapfeladatait a helyi közrend, közbiztonság 
és bűnmegelőzés tekintetében, szorosan együttműködve a 
rendőrséggel, az önkormányzattal és a lakossággal. Tevé-
kenységét a törvényben meghatározott jogszabályi keretek 
között végzi. Az alapfeladatok ellátásán túl az egyesület köz-
reműködik a rendkívüli helyzetek megelőzésében, következ-
ményeinek elhárításában, a lakossági és önkormányzati va-
gyon, valamint a közösségi életterek megóvásában, továbbá 
a helyi és a környező rendezvények helyszínének biztosítá-
sában.

A szervezet taglétszáma folyamatosan emelkedő ten-
denciát mutat, jelenleg 39 fő. Polgárőreink a szolgálatokat a 
2012. évben vásárolt Lada Niva típusú gépjárművel látják el. 

Formaruházatunk az Országos Polgárőr Szövetség előírá-
sainak megfelelően egységes arculatot sugároz.

2016. évben polgárőreink összesen 1719 óra szolgálatot 
teljesítettek, ebből a rendőrséggel ellátott közös szolgálatok 
száma 747 óra volt. A gépkocsival szolgálatban megtett kilo-
méterek száma 9284.

Az egyesület 2016. évi működéséhez nagymértékben 
hozzájárult Isaszeg Város Önkormányzata, illetve a Pest 
Megyei Polgárőr Szövetség (PMPSZ) pályázat útján elnyert 
anyagi támogatása. Nagy segítséget jelentett az Országos 
Polgárőr Szövetségtől kapott szolgálati gépjárműre vonatko-
zó adókedvezmény is. A támogatást nyújtó szervezetek felé 
az összegek elszámolása időarányosan, a számviteli törvény-
nek megfelelően, határidőre megtörtént.

A 2016. évben az egyesület tagjai több kiemelkedő váro-
si rendezvényen láttak el szervezési, rendezési és biztosítási 
feladatokat (a programok, rendezvények listájáról bővebben 
a polgárőrség Facebook-oldalán olvashatnak).

Több alkalommal került sor a környező településeken 
való szolgálat teljesítésére, hozzájárulva, illetve segítve ezzel 
más polgárőr-egyesületek munkáját. A teljesség igénye nél-
kül: a Héhalom II. Böllér Bajnokok Ligáján forgalomirányítás, 
gyömrői kerékpárverseny, a Hungaroring biztosítása, a dányi 
falunapok biztosítása, a VW Bogártalálkozó biztosítása Péce-
len, november hónapban Zsomboly határvédelmében való 
aktív részvétel.

Fontos megemlíteni, hogy a nyár folyamán elindult a ke-
rékpáros járőrszolgálat, illetve az ősz folyamán a lovas pol-
gárőrszolgálat. Lovas polgárőreink létszáma jelenleg 18 fő  
(4 felnőtt és 14 ifjú polgárőr). 

Az egyesület munkásságáról a tavalyi év folyamán több 
publikáció jelent meg mind a Pest Megyei Polgárőr Szövet-
ség, mind pedig az Országos Polgárőr Szövetség honlapján. 

A Pest Megyei Polgárőr Szövetséggel való közvetlen és jó 
munkakapcsolat eredményeként dr. Bilisics Péter PMPSZ-el-
nök a 2016. decemberi közgyűlésünket személyes jelenlé-
tével megtisztelve, az egyesület munkáját elismerve, illetve 
segítve felajánlott két robogót.

További megbecsülésül szolgált az a belügyminisztériumi 
kitüntetés, amelyet 2017. január 20. napján vehettem át az 
egyesület képviseletében a rendkívüli időjárási helyzetben 
végzett kiemelkedő helytállás elismeréséül.

Véleményem szerint az egyesület eredményes és sikeres 
évet zárt. Tagjai a tevékenységüket – az elmúlt időszakban, 
illetve a jövőben is – a jogszabályoknak megfelelően, azokat 
betartva, önzetlenül és becsületesen végezték el, illetve vég-
zik továbbra is. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani, hogy Isaszeg Vá-
ros Önkormányzata támogatásával és közreműködésével 
hozzájárult az Isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Ön-
védelmi Egyesületének egész éves működéséhez.

Polgármesteri hivatal

Életmentő tanfolyam  
Isaszegen

Az Isaszegi Polgárőrség és az Isaszegi Városüzemelteté-
si Szervezet közreműködésével február 24-én a Dózsa 
György Művelődési Otthonban rendezték meg a máso-
dik életmentő és újraélesztő tanfolyamot, amelyen a la-
kosság részéről minden korosztály képviseltette magát. 
A képzést dr. Maksa Edina, a gödöllői mentőállomás 
mentőápolója tartotta.

Az oktatás részletes és széles körű információkat 
tartalmazott. Az elméleti oktatást gyakorlati képzés kö-
vette, amelyen mindenkinek lehetősége nyílt kipróbálni, 
gyakorolni a helyes újraélesztési folyamatokat. Remél-
hetőleg ezen ingyenes kurzus hozzájárult ahhoz, hogy 
hétköznapi emberként is megfelelő szakértelemmel 
tudjunk segítséget nyújtani az arra rászoruló személyek-
nek, hiszen az emberi életnél nincs fontosabb!

Isaszegi Polgárőr Egyesület
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A csoda-
szarvas

A Csata vendéglőben látható 
kiállítás egyik kiemelkedő da-
rabja a Csodaszarvas, a kép 
mellé odakívánkozik József 
Attila ugyanilyen című, ma is 
időszerű versének részlete:

„Ükös ükünk, ősök őse,

ázsiai puszták hőse,

vágyat nevelt csodavadra,

szarvast űzött napnyugatra.

Űztön űzte kis sereggel,

éjten éjjel, reges reggel,

át az éren, át az áron,

fegyveres népű határon.

Csodaállat, csak elillant,

lombokon át, ha megcsillant.

Csak a nyomát hagyta minden

füves földön, fájó szívben. […]

Hejh magyarok, hajh szegények,

hova űzni azt a gímet?

Aki hajtja, belepusztul

asszonyostul, csapatostul.

Az is, aki látta, végre,

hagyja immár békességbe.

Tisza mellett, Duna mellett,

az a szarvas itt legelget.”

• • •

Jó, ha fel tudjuk ismerni, hogy életünk-
ben mi zajlik körülöttünk. Idekívánko-
zik a kérdés, hogy e jelenlegi világ az 
igazságra épül-e. Lehet, hogy csupa 
hazugság az, amely ráadásul nem is té-
vedésen alapszik, hanem tudatos. Ha 
ez így van, talán oka lehet annak, hogy 
az ember teljesen elveszítette önálló-
ságát, a természettel együtt rezonáló 
képességét. Az ősi tudás, a józan pa-
raszti ész kihalófélben van. Jelen vilá-
gunk alapja: ne gondolkodj, ne keress, 
ne érts! Ez az emberiség leghalálosabb 
útvesztője. Poláris világunkban a Káin–
Ábel-kettősségből a káini modell áll 
nyerésre. 

Úgy tűnik, hogy az emberiség nem 
veszít, hanem süllyed! Ellentétek szítá-

sával, az egység megbontásával a mai 
világ elveszti az igazi közösségeket. Az 
emberi lét kiteljesedésének egyetlen 
eszköze az önismeret. Ki-ki a bennün-
ket alkotó energiafolyam segítségével 
folyamatosan teremt, akár tudunk róla, 
akár nem. A teremtésben közvetlenül 
részt tudunk így venni. „Kérjetek, és 
adatik nektek…” (Mt 7,7)

A hit a kulcsszó! A hit elsődleges, 
amely aztán biztos belső tudáshoz vi-
het bennünket. Sorsunk attól függ, 
hogy a világegyetemről milyen képet 
alkotunk. Megismerni a rendet, ennek 
mindannyian részesei vagyunk, ez ösz-
szeköt bennünket az összes többi lé-
tezővel. 

A szakrális társadalom mindig ezt a 
mintát követi. Az íjfeszítő népek nagy 
családja, az ősi magyarság is ilyen tár-
sadalom volt.

Noénak három fia született: Sém, 
Kám, Jáfet. Kám fia volt Kus, aki Nim-
ródnak lett az apja. Nagy vadászként 

ismerték őt mindenhol. (Ez a Bib-
liában is szerepel, de nem részle-
tezve.)

Kézai Simon, Kun László király 
udvari papja jegyezte fel először 
a Nimród-mondát. Nimród király 
felesége, Enéh – vagy másképp 
Emese – ikerfiakat szült, Hunort 
és Magort. Arany János csodaszép 
eredetmondája, a magyarok ősi 
eposza, a Rege a csodaszarvasról 
költői szépséggel dolgozza fel ezt 
a történetet. 

A krónikák szerint élt egy szkíta 
lovas nép, akik vadásztak, halász-
tak, állatokat tenyésztettek. A két 
szkíta királyfi, Hunor és Magor va-

dászni mentek, és a pusztán egy cso-
dálatos szépségű gímszarvas tűnt fel 
előttük. Napokon át üldözték, de nem 
tudták elejteni. A szarvas Dúl és Belár ki-
rály földjére csábította a vadászokat, ott 
azután eltűnt. Ezek rádöbbentek, hogy 
nem is ismerik a hazavezető utat. Egyik 
este zeneszó hallatszott az erdőből: Dúl 
és Belár király leányai a tündérré válást 
tanulták ott. Hunor, Magor és a velük lé-
vő száz legény mindegyike rabolt egyet 
a lányok közül. Így lett utódaikból a hu-
nok és a magyarok nemzete.

A csodaszarvas Isten által küldött 
vezérállat. Egyúttal az újjászületés és a 
Nap jelképe is.

Nimródot úgy tartják számon, mint 
az akkori egész világ királyát, aki írást, 
tudást és hitet adott népének. Mi, ma-
gyarok büszkék lehetünk Noétól szár-
mazó ősatyáinkra, aki önálló nemzeti 
létünk forrása is lett.

Proksza Gyöngyi erdőmérnök tanár, 
festő- és grafikusművész

XX. városi versmondó és  
versillusztrációs verseny

A Klapka György Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola idén husza-
dik alkalommal rendezte meg a városi 
versmondó és versillusztrációs verse-
nyét Isaszeg Város Önkormányzata és 
a Dunakeszi Tankerületi Központ anya-
gi támogatásával. 

Ebben az évben versenyünk témája 
Nemes Nagy Ágnes munkássága volt, 
amelynek során a gyerekek a költőnő 
színes és fantáziadús gyermekverseiről 
készíthettek rajzokat, plasztikákat, és a 
versmondók is ebben a témában vá-
laszthattak verseket.

584 képzős pályamunka érkezett 
be, 550 rajz és 34 plasztika, ezekből 

a zsűri öt életkori kategóriában 18 díjat 
és 9 különdíjat osztott ki. 

Sz. János Erzsébet képzőművész 
szavaiból idézve: „Nézzetek felhőket, 
hallgassatok verseket, olvassatok me-
séket, éljétek át, mit hoz a nyár, milyen 
szürke az ősz, milyen kerge a tavasz, 
milyen hófelhőt hoz a téli szél. Nézze-
tek bele egy pocsolyába a tavaszi zápor 
után, a mély tó vizébe, amikor felkel a 
nap, ezernyi csodát láttok. Csupa-csupa 
szépséget, csak járjatok nyitott szem-
mel.” Idén rengeteg pályamű érkezett, 
ennek oka, hogy Nemes Nagy Ágnes 
versei nagyon képszerűek, elindították 
a gyermekek fantáziáját, alkotóvágyát.

Versmondással 138 gyermek ké-
szült, színvonalas előadásukkal meg-
örvendeztették a zsűrit. Itt öt kategóriá-
ban 18 díjat és 5 különdíjat kaptak a 
résztvevők.

A február 24-i gálaműsorban az el-
ső helyezettek mondhatták el versei-
ket. A legjobbakat oklevéllel, könyvvel 
és rajzeszközökkel jutalmaztuk. A kép-
zőművészeti alkotások díjait pedig a 
két zsűritag egyéni felajánlásaival egé-
szítette ki. 

A műsort táncos és zenei produkci-
ók színesítették a nézőközönség nagy 

megelégedésére. Úgy gondolom, hogy 
a gyerekek arcán felvillanó öröm, meg-
illetődöttség és mosoly valamennyi 
zsűritagnak és szervezőnek melenge-
tően jó érzést okozott. 

Helyezéstől függetlenül gratulálunk 
minden résztvevőnek, és arra biztatjuk 
a város valamennyi tanulóját és óvo-
dását, hogy jövőre is tartsanak velünk. 
A  verseny résztvevőiről és az elnyert 
helyezésekről, díjakról bővebben a 
www.klapka-isaszeg.sulinet.hu oldalon 
olvashatnak. 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik segítségünkre voltak a gála 
lebonyolításában.

Hernyes Virág igazgatóhelyettes

Programajánló –  
Tóth Árpád Nemzeti 
Társaskör

A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör következő sza-
badegyetemi rendezvényén április 7-én, pénte-
ken 18.00 órakor dr. Boldizsár Gábor ezredes, 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi 
és Honvédtisztképző Karának dékánja tart elő-
adást A Magyar Honvédség közelmúltja, jelene 
és jövője címmel a Jókai Mór Városi Könyvtárban. 
A társaskörünk névadója születésének 131. év-
fordulójához kapcsolódó rendezvényen adjuk át 
negyedízben a Tóth Árpád-emlékérmet egy több 
évtizede a településünkért tevékenykedő szemé-
lyiségnek.

Könyvtári programajánló

Piros Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas érdemes művész ön-
álló estje lesz látható április 26-án, szerdán 18 órakor a Jó-
kai Mór Városi Könyvtárban, Abigél titkai – Töredékek Szabó 
Magda életművéből címmel.
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Mit ünnepelünk húsvétkor?

A napokban feltettem ezt a kérdést 
a gyerekeknek. Gyorsan jött a rövid 
válasz: a nyuszit. Az üzletek polcain 
sorakozó csokifigurák valóban ezt su-
gallják. A felnőttek is azzal buzdítják a 
csemetéjüket, hogy légy jó, mert nem 
hoz semmit a nyuszi! Most komolyan! 
Ekkora felhajtást a nyuszi miatt: böj-
tölünk, takarítunk, feldíszítjük a lakást, 
bevásárolunk, sütünk-főzünk, és még 
sorolhatnám!

Amikor kicsit tovább kérdezősköd-
tem, persze elhangzott, hogy Jézus 
feltámadását ünnepeljük, végtére is 
hittanos gyerekekkel beszélgettem. 
Mégis elgondolkodtam azon, hogy az 
emberek tisztában vannak-e azzal, mi 
van a kifejezés mögött: „Jézus feltá-
madt.” 

Ha csak a tényeket nézzük: élt 
egy Jézus nevű férfi Palesztinában; 
Istenről tanított, csodálatosan meg-
gyógyította a betegeket; soha semmi 
rosszat nem tett, mégis durván meg-
kínozták, majd megölték. Micsoda kü-
lönös eset! Nem bűnöző, de kivégzik! 
Csak jót tett, mégis bűnhődnie kell! 
Azután a Biblia szerint feltámadt. Az 
asszonyok, akik a halott Jézust jöttek 
megmosdatni, az apostolok, akik kí-
váncsiak voltak, csak az üres sírt talál-
ták. Ez igaz lehet?

Feltehetnénk a kérdést: „Miért tör-
tént ez így? Ha olyan jó ember volt, 
miért kellett meghalnia? Ha van Isten, 
miért engedte ezt meg?” Nincsenek 
emberi válaszok.

A mi szemünkben logikátlan. Isten 
azonban annyira szeret minket, hogy 
fiát, Jézust feláldozta értünk. Nem 
azért, mert megérdemeljük, hanem 
mert szeret. Nem azért, mert szüksé-
ge van ránk, hanem mert nekünk van 
szükségünk rá. Ha Jézus nem hal meg 
értünk, akkor nincsen reményünk, hi-
szen a kárhozatra ítéltük magunkat. 
Nem érdemeljük meg a mennyorszá-
got. Csak egy ilyen nagy áldozat elég-
séges, hogy mi üdvözülhessünk. Ez az 
Isten válasza.

Ha húsvét csupán a nyusziról szól-
na, akkor nagy bajban lennénk.

Jézus feltámadt. Támadjon fel a mi 
szívünkben is! Alleluja!

A római katolikus egyházközség 
eseményei
A nyári időszámítás kezdetétől az esti 
szentmisék 19 órakor kezdődnek!

Gyónási lehetőségek: nagyhétfőn, 
nagykedden, nagyszerdán este 17 órá-
tól a szentmise kezdetéig és szükség 
szerint utána is, valamint nagypénte-
ken délelőtt 10 órától.

A nagyhét szertartásai
Nagycsütörtök: 19 órakor szentmise, 

utána passiójáték, majd 22 óráig 
szentségimádás.

 22 órától keresztútjárás a Kálváriá-
ra. Indulás az új templomtól.

Nagypéntek: 15 órakor keresztútjár-
ás a Kálváriára. Találkozó az Öreg-
templomnál.

 19 órakor kereszt felmagasztalása, 
passió, áldoztatás, szentbeszéd, 
majd szentségimádás 22 óráig.

Nagyszombat: egész nap szentség-
imádás. 19 órától tűzszentelés, víz-
szentelés, szentmise, feltámadási 
körmenet (gyertyát hozzunk!).

Húsvétvasárnap: szentmise 8 órakor 
és fél 10-kor.

 A fél 10-es szentmise után bárány-, 
nyuszisimogatás és csokitojás-kere-
sés a templom előtti parkban.

Húsvéthétfőn: szentmise 8 órakor.
Szárazné Marika

Rendszeres testedzés az életminőség javításáért

A rendszeres testmozgásnak csupa jótékony hatása van, 
amelyet minden egyes alkalom után egyre jobban és job-
ban érzünk majd (nem az izomlázra gondolok): jobb köz-
érzet, nyugodtabb, minőségi alvás, egészségesebb életérzés, 
stresszmentesebb napok. „Szeretem magam”-érzés…

Használd vagy veszítsd el! Szinte semmit nem mozogsz, 
mégis sokszor fáradtnak és erőtlennek érzed magad? Hát 
ezen ne csodálkozz! Aki nem használja a testét a megfelelő 
módon, az előbb vagy utóbb képtelen lesz már bárhogyan 
is használni. Ugyanis az izmok elgyengülnek, elöregszenek, 
az ízületek rugalmatlanná válnak. Gyengül a szív és a tüdő 
működése. Egy elhanyagolt test sohasem fog úgy működ-
ni, mint egy rendszeresen karbantartott! Tudvalevő, hogy a 
genetikai adottságunkat nem tudjuk befolyásolni, de saját 
egészségünkre mi magunk tudunk a legnagyobb hatással 
lenni, mind pozitív, mind pedig negatív irányban. 

Javul az állóképesség. Sokszor hallottuk már, és a kö-
nyökünkön jön ki a szöveg, hogy mozgás hatására javul az 
állóképesség. Sokunknak ez érthetetlen, de bizony a vendé-
geim elmondása alapján nagyszerű dolog felfedezni ezt az 
érzést: „Fel tudtam menni a lépcsőn!” „Elértem a vonatot, 
mert tudtam szaladni!” „Haza tudtam cipelni megállás nél-
kül a szatyrokat! „Nem okozott gondot egész nap állni!” „Fel 
bírtam tekerni a dombon!” Stb. Minden mozdulat energiát 

vesz igénybe, amelyet a testünk a lehető leggazdaságosab-
ban használ fel, és a rendszeresen végzett testedzés követ-
keztében alkalmazkodik ehhez, ezáltal alkalomról alkalomra 
növekedni fog az állóképességünk. 

A testedzés a legjobb diéta. Az emberi test mozgásra van 
kitalálva, tehát az állandó és tartós mozgáshiány elhízáshoz 
vezet. Minél többet mozgunk, a szervezetünk annál több ka-
lóriát éget el. Ezáltal súlycsökkenést érünk el. Mielőtt azon-
ban ész nélkül nekifogunk bármilyen edzésnek, ajánlom 
elemezni az alkatunkat és az általános erő-, illetve fittségi, 
egészségi állapotunkat, természetesen szakember segítsé-
gével. Ha a jövendőbeli edzőnk erre a kérésre nemet mond, 
akkor ő nem a jövendőbeli edzőnk.

Javaslatom: ha kezdő vagy, nem a „minél több, annál 
jobb” szlogent kell követned! Sőt! Ha túl gyakran és túl in-
tenzíven edzünk anélkül, hogy figyelembe vennénk testünk 
alkalmazkodóképességét, a negatív következmények előbb 
vagy utóbb utolérnek bennünket, és eljön a „ki a francnak 
van kedve újra tornázni”-érzés. Fontos, hogy lépésről lépésre 
haladjatok, a túlerőltetés megkockáztatása nélkül, és fontos 
az állandóság és a rendszeresség. 

Lehet, hogy nehéz, és kezdetben lassan megy, de így is 
lekörözöd mindazokat, akik otthon a fotelben ülnek!

Bartos Éva

Támogassa adójának egy százalékával
Kérjük, támogassa adójának egy százalékával az Isaszegen működő egyesületek, alapítványok, közalapítványok működését, mivel 
azok tevékenységükkel városunk érdekeit szolgálják. Támogatásukat előre is köszönjük.

Isaszegi Sportegyesület 19831387-1-13

„100 éves iskola” Alapítvány 18708088-1-13 

Együttműködés Isaszegért Egyesület 18701115-1-13

Gyermekekért Oktatási-Nevelési Alapítvány 18670505-1-13 

Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány  18713611-1-13 

Nyugdíjasok a Nyugdíjasokért Alapítvány  10118304-2-13 

Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület  18681244-1-13 

Sebi GYM SE  18724343-1-13 

Isaszeg Sportjáért Alapítvány  18667132-1-13 

Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány 18660991-1-13 

Isaszeg Környezetvédelméért és Természet védelméért  
Közalapítvány  18664847-2-13 

Isaszegi Múzeumbarátok Köre  19184740-1-13

Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  18702800-1-13 

Isaszegi Gábor Dénes Számítástechnikai és Informatikai  
Oktatóközpont Alapítvány  18668281-2-13

Isaszegi Jókai Mór Városi Könyvtár  16796342-1-13 

Isaszegi Természetbarát Klub  18723263-1-13 

Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért Közalapítvány  18681701-1-13 

Isaszegi Szent Márton Lovas Hagyományőrző Egyesület  18705432-1-13 

Vállalkozók Isaszegi Egyesülete  19182171-1-13 

Hadak Útja Lovas Sportegyesület  18703966-1-13 

Park Horgász Egyesület  19025922-2-13

Mozdulj Velünk Egyesület 18334351-1-13

Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 18398184-1-13

Isaszegi Szent Rita Alapítvány 18146262-1-13

Csatangoló Tánccsoport és Hagyományőrző Egyesület 18595659-1-13
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Érdeklődni lehet:
szabo.norbert@isaszegfootball.com • +36 20 569 7333
isaszegfootball.com

Várunk minden focizni vágyó  
fiatalt korosztályos csapatainkba!
Hölgyek, lányok jelentkezését is 
várjuk az egyesület női csapatába!

Focizz az isaszegi 
sportegyesületnÉl!

VII. ízcsata

Tisztelettel hívunk és szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt június 10-én (szombaton) 14 órától a Vállalkozók 
Isaszegi Egyesülete, valamint a Mozdulj Velünk Egyesület által szervezett ízcsatára az isaszegi Liget térre! Minden korosz-
tály számára szeretnénk változatos programokkal emlékezetessé tenni ezt a napot. Kérjük, ötletével, kérésével keresse a 
szervezőket!

Megnyitó, valamint tűzgyújtás 14.00 órától. Kóstolás, bírálat folyamatosan, 17.00 óráig. Eredményhirdetés 18.30-kor. 
Ezt követően morzsaparti. Kérjük a versenyre jelentkezőket, hogy a tűzrakó helyek kijelölése miatt részvételi szándékukat 
június 6-ig jelezzék a következő címen: Könczöl Gábor, Csata vendéglő, telefon: 70/456-6976. Bővebb információ: Mé-
száros Gusztávné, Piri, 30/448-9182; meszarosgusztavne@gmail.com.
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Anyakönyvi hírek
a február 16. és március 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületéSek
Dancs Zsombor László, Békési Zádor, Juhász Marcell

házaSSágkötéSek
Fityus Henrietta és Bárdossy Kolos Károly

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

haláleSetek
Kubisik József (74 éves), Pásztor Géza (79 éves),  
Mező Gáspár (71 éves), Kalocsai Amira Amanda (3 hónapos), 
Szilágyi Istvánné (90 éves), Várnai Anna (56 éves),  
Molnár Mihályné (82 éves), Molnár Elek (76 éves),  
Telek András István (75 éves), Batonai Dánielné (81 éves), 
Schneider Mihály (83 éves), Zamfir Tudor (60 éves),  
Asztalos Jánosné (86 éves), Gábor András (83 éves),  
Németh István (63 éves), Forczek Ferencné (91 éves),  
Szilágyi Andrásné (83 éves), Horváth Lajosné (80 éves),  
Dóczi János (67 éves), Nosztrai Ferencné (91 éves), 
Szamosvölgyi Józsefné (80 éves), Bodor István (65 éves)

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Szolgáltatók elérhetőségei
ELMŰ Hibabejelentés: 40/38-39-40; www.elmuszolg.hu
Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel  
kapcsolatban vezetékes telefonról: 40/38-38-38;  
mobiltelefonról: 20/978-5611, 30/978-5611 vagy 70/978-5611 
Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938;  
mobiltelefonról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés munkaidőben  
a 28/520-873-as vagy a 20/329-9347-es, illetve az éjjal-nappal hívható 
80/625-726-os telefonszámon, valamint a kozvilagitas@elmuszolg.hu 
e-mail címen és a www.elmuszolg.hu weboldalon történhet
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.  
Rákóczi u. 18., tel.: 28/494-517
Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban: 30/378-9971
Főgáz elérhetőségei: www.fogaz.hu; telefonos ügyfélszolgálat:  
06-40/474 474. Mérőállás bejelentése online a www.fogaz.hu/ugyfelszol-
galat címen, vezetékes telefonról a 06-80/40-55-40-es, mobiltelefonról a 
06-1/237-7777-es telefonszámon

Fontos információk,  
elérhetőségek

Isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat 
telefonszáma: 28/583-100. E-mail: hivatal@isaszeg.hu
A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati rendje: Hétfőn 800–1200  
és 1300–1800, kedden 800–1200 és 1300–1600, szerdán 800–1200 és 1300–1600, 
csütörtökön 800–1200 és 13.00–1600, pénteken 800–1200 óra között
A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfőn 1300–1600, 
szerdán 800–1200 és 1300–1600, pénteken 800–1200 óra között
Isaszegi Rendőrőrs 0–24 óra között hívható telefonszáma:  
70/387-2693
Közterület-felügyelet (munkaidôben hívható) telefonszáma: 
70/315-2314, 70/198-6929
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet Madách I. u. 14., telefon: 
28/582-712 (munkaidőben); e-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu
Mezôôrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302
Gyepmester Hercig József, 20/964-3025
Isaszegi Önkéntes Tűzoltóegye sület 0–24 óra között hívható 
központi segélyhívószáma: 70/549-6223
Isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi  
Egyesület Rácz Zoltán, 20/220-7414, 20/563-4300
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Fog-
lalkoztatási Osztály 2100 Gödöllő, Szilhát u. 53. Tel.: 28/410-175, 
28/410-297. 
Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala 
2101 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514-305, 28/514-315.  
Fax: 28/514-306. Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 8.00–15.30,  
pénteken 8.00–11.30 között
Temetkezés Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 30/964-7032
Temetőgondnok Ecseri Pál, 30/305-8962, ecseriko@freemail.hu

Képviselők elérhetőségei

• Balog Istvánné, 70/903-8668,  
balog46i@invitel.hu

• Pénzes János, 70/456-6969,  
penzes.janos@isaszeg.hu 

• Mészáros Gusztávné, 70/334-6401,  
meszarosgusztavne@gmail.com 

• Szilárdi László, 20/568-7358,  
lszilardi@gmail.com 

• Könczöl Gábor, 70/456-6976,  
isapaletta@freemail.hu 

• Karádi Zsuzsanna, 20/245-8260,  
karadizsuzsanna@gmail.com

• Markel István, 70/387-2692,  
lekram@freemail.hu 

• Gabrucza Marianna, 70/618-9236,  
gabrucza.marianna@gmail.com 

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

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

• Horváth István, 70/337-2238, 
horvath.istvan@isaszeg.hu

A Dózsa György Művelődési Otthon  
és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely programjai
ápriliS
5., Szerda: iSaSzegi történelmi napok
 11.00:  1849 méteres emlékfutás iskolásoknak a Szent Márton-kúttól a 

Szoborhegyig 
 18.00:  Emlékest, koszorúzás. Szabadságtörekvések emléktemploma 

– Református templom. Köszöntőt mond Gergely Szabolcs reformá-
tus lelkész. Közreműködnek: az Amargant Színház – Pilvax minirevü, 
avagy zenés elmélkedés szabadságról és szerelemről Petőfi verseinek 
tükrében; Gaudium Carminis kamarakórus. A templom előtt koszorú-
zás katonai hagyományőrzők felvezetésével.

 kb. 19.00:  Fáklyás felvonulás indul a Kőkereszthez. Megemlékezés 
– koszorúzás. Közreműködők: Farkaslakai Táncművészeti Egyesület, 
Club Színház, Isaszegi Asszonykórus, Csata táncegyüttes, Csatangoló 
tánccsoport, Csattanó tánccsoport. Táncház

6., cSütörtök: iSaSzegi történelmi napok
 10.00:  Huszártábor bemutatása – sportcsarnok mögötti terület

 ünnepi megemlékezések – koszorúzások
 10.00:  Képesfa. Közreműködnek: a Történelmi Vitézi Rend isaszegi 

alegysége, a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola tanulói

 10.30:  Szlovák kápolna. Közreműködnek: a Történelmi Vitézi Rend 
isaszegi alegysége, a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola tanulói

 13.00:  Múzeum. Közreműködnek: az Isaszegi Múzeumbarátok Köre, 
az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola tanulói

 14.00:  Katonapallag. Közreműködnek: az Isaszegi Múzeumbarátok 
Köre, a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulói

 14.00:  Sportcsarnok. Közreműködnek: a Magyar Hagyományőr Világ-
szövetség katonai hagyományőrzői

 15.10 Városháza.  Közreműködik: a Klapka György Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola Fúvószenekara

 kb. 18.00:  Szoborhegy. Közreműködnek: a Tavaszi Emlékhadjárat 
katonai hagyományőrzői

 Szoborhegy alatti terület
 11.00–19.00:  Attila és Barátai Hagyományőrző Kulturális Társulás 

népi játszóháza
 12.30-tól  „Állj be, pajtás, katonának!” – isaszegi kishuszárpróba – 

gyermekcsata
 13.30–14.00:  Garaboly zenekar
 14.00–15.00:  A Farkaslakai Táncművészeti Egyesület és az Isaszegi 

Népi Hagyományőrzők bemutatója
 15.00–15.30:  Garaboly zenekar – Csatatér
 15.30–16.00:  Lovas bemutató – Hadak Útja Lovas Sportegyesület
 kb. 16.00:  Katonai díszszemle és csataimitáció több száz lovas, gya-

logos és népi hagyományőrző részvételével. A csatát levezeti: Her-
mann Róbert hadtörténész, Horváth Lajos, a Magyar Huszár és Katonai 
Hagyományőrző Szövetség egykori elnöke

 Városháza
 15.30:  Hagyományőrző díszfelvonulás indul a NAV Pénzügyőr Fúvós-

zenekar felvezetésével a városházától a Szoborhegyig. 

Szoborhegy alatti terület
  Népi életkép (Farkaslakai Táncművészeti Egyesület, Isaszegi Asszony-

kórus, Csata táncegyüttes, Csatangoló tánccsoport, Csattanó tánccso-
port, NAV Pénzügyőr Fúvószenekar)

Szoborhegy
 kb. 18.00:  Koszorúzás a Honvédszobornál. Közreműködik: a Klapka 

György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekara
  A rendezvény ideje alatt kirakodóvásár, a hungarikumok utcája, étel-ital 

várja a vendégeinket.
 A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

8., szombat, 14.00–18.00:  Örökmozgó játszóház és ugrálóvár
10., hétfő, 18.00:  Okuláré Project Vol. XVII. – Homoszexualitás
11., kedd:  A költészet napja
14.00:  A Kávészünet zenekar koncertje a művelődési otthonban, majd 

megemlékezés és koszorúzás a Tóth Árpád-emléktáblánál
11., kedd, 17.00:  A Jehova egyház tanúi Jézus Krisztus halálának emlék-

ünnepét tartják
13., csütörtök, 16.00:  Kreatív Kézműves Klub – Húsvéti készülődés
20., csütörtök, 15.00:  Múzeum – Időutazás a történelem nyomában – 

Rendhagyó történelemóra
22., szombat, 17.00:  Rendvédelmi est
24–28., hétfő–péntek:  Egészséghét a művelődési otthonban
29., szombat, 16.00:  Csipkerózsika a VSG Táncszínház előadásában a 

tánc világnapja alkalmából. Hiphopbemutató. 
 17.30:  Csata táncegyüttes
 19.00:  Buli

májuS
1., hétfő:  Májfaállítás
6., szombat:  Anyák napi műsor
8., hétfő:  Okuláré Project Vol. XVIII. – Ellenállás
13., szombat:  Jubileumi művésztalálkozó az isaszegi AKÍK szervezésé-

ben
19., péntek:  Túra Szilvásvárad–Recsk–Szalajkavölgy az Időutazás a törté-

nelem nyomában programsorozat legaktívabb iskolásaival
20., szombat:  „Elindulunk szép hazánkbul” – a Csata táncegyüttes gála-

műsora 
25., csütörtök, 17.00:  A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola hangversenye
27., szombat, 19.00:  Rókavadászat. A Club Színház isaszegi csoportjá-

nak előadása
28., vasárnap:  Májfadöntés

májusban:  Az Anconai szerelmesek a Kalocsai Színház előadásában a 
művelődési otthonban

köSzönetnyilVánítáS
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik Németh Gyuláné, Kati néni 
temetésén részvétükkel és lelki támogatásukkal osztoztak a család fájdalmában.

A gyászoló család
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Orvosi készenléti ellátás, egészségügyi információk
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját háziorvo-
suk áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 óra között, pénte-
ken 1130–1800 óra között készenléti szolgálat mûködik a sürgôs esetek 
ellátására, amely az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőnként dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 28/582-831, 30/831-

1887
Keddenként dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
Szerdánként dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288
Csütörtökönként dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., tel.: 28/582-830; 
mobil: 20/928-3987
Pénteki készenléti beosztások áprilisban és májusban
április 7.: dr. Tordai Gábor; április 14.: dr. Mészáros Zsolt;  
április 21.: dr. Kürti József; április 28.: dr. Eszlári Egon;  
május 5.: dr. Tordai Gábor; május 12.: dr. Mészáros Zsolt;  
május 19.: dr. Kürti József; május 26.: dr. Eszlári Egon

Központi orvosi ügyelet Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 
70/370-3104. Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 
óráig,  
hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában
Gyermekorvosi rendelők  
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12., tel.: 28/493-250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14., tel.: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104

Gyógyszertárak nyitvatartása szombaton és vasárnap
Ezüstkehely Patika: páros héten 8-tól 12 óráig
Liget Patika: páratlan héten 8-tól 12 óráig
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház utca 4.; 
tel.: 28/452-851
Fogorvosi rendelô: Rákóczi u. 10.; tel.: 28/495-237
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14.; tel.: 28/495-827




