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Részletek a 
képviselő-testület 
szeptemberi 
határozataiból

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
szeptember 17-én tartotta az önkormányzati válasz-
tásokat megelőző utolsó rendes testületi ülését. Az 
éves munkarendben szereplő testületi ülést megelőzte 
egy rendkívüli, telefonon összehívott ülés, amelyen a 
következő napirendi pontokat tárgyalta a témákban 
érintett szakmai bizottság, majd a képviselő-testület.

A Rákóczi u. 56. sz alatti nem lakáscélú ingatlan 
bérbeadása. Az Isaszeg Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő ingatlant a bérlő június 1-jével 
rendes felmondással visszaadta. Isaszeg Város Ön-
kormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a 399-es hrsz. szám alatt található (volt italbolt) 
94 négyzetméter nagyságú, nem lakás céljára szol-
gáló üzlethelyiséget továbbra is bérbe adja a 7/2004. 
(III. 16.) sz., az önkormányzat tulajdonában álló laká-
sok és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályok-
ról szóló rendeletében foglaltak szerint legfeljebb egy 
év időtartamra, minimum 250 ezer forint plusz áfa/hó 
bérleti díj ellenében.

A szavazatszámláló bizottsági póttagok meg-
választása. A helyi választási iroda vezetője a város hi-
vatalos honlapján, valamint az Isaszeg Önkormányzati 
Tájékoztatóban felhívást tett közzé szavazatszámláló 
bizottsági póttagságra. Ennek határideje 2019. augusz-
tus 30., 12 óra volt. A felhívásra egy fő jelentkezett, 
Lécz Lajos (2117 Isaszeg, Erkel Ferenc u. 1.2.a), akinek 
a személyét a testület elfogadta.

Az isaszegi Május 1. utca Hóvirág és Benkovics 
közötti utcarészének emelt szintű útkarbantartása. 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy az ez évben 
befolyt kommunális adó teljes összegét emelt szintű 
útkarbantartásra, úthibák javítására fordítja. A közel-
múltban Isaszeg belterületén „emelt szintű útjavítá-
sok” megnevezéssel lefolytatták nyolc utca útjavítási 
munkáinak közbeszerzési eljárását. A munkálatok 
az érintett utcákban megkezdődtek. A Május 1. utca 
Hóvirág utca és Benkovics utca közötti szakaszá-
nak kiírására a közbeszerzési eljárás keretében nem 
került sor. Az önkormányzat jó gazdálkodásának, a 
befolyt adók mértékének, valamint a lezárult pályáza-
tok plusztámogatásának köszönhetően az idei évben 
megvalósulhat az érintett utcarész szilárd burkolat-
tal való ellátása. A vállalkozó kiválasztásánál fontos 
szempont volt, hogy a vállalkozó – a Scorpio-Trans 
Kft. (2117 Isaszeg, Diófa u. 2.) – jelenleg is Isaszegen 
folytat kivitelezést. A vállalkozó ajánlatában szereplő 

5 226 250 forint plusz áfa, azaz bruttó 6 637 338 forint árat a 
testület elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert a vállalko-
zási szerződés aláírására.

Részletek a rendes, nyílt testületi ülés döntéseiből
Az ülés első napirendi pontjában Hatvani Miklós polgár-
mester úr a két ülés közötti időszakban történt, a városban 
zajló nagyobb beruházások munkálatairól, jelenlegi állásáról 
számolt be.

NIF – Vasúti fejlesztés. A beruházó NIF, valamint a kivi-
telező Strabag részéről is változatlan az az információ, hogy az 
isaszegi vasúti szakasz átadására december 7-én sor kerül, és 
az utazóközönség újra igénybe veheti a vasúti szolgáltatásokat.

Útépítések. Rendben lezajlottak az útépítések, útkarban-
tartások. A munkálatok kiegészülnek még a Május 1. utcai út-
szakasz leaszfaltozásával, valamint befejeződik a Kertész utca 
utolsó tervezett útkarbantartása.

Hunyadi utcai rendelő. Megtörtént a gázbekötés az épü-
letbe, elkészült a Kölcsey tér aszfaltozása, valamint az út és a 
parkolórész felfestése. Ebben a hónapban meg kell érkezniük a 
belső berendezéseknek, bútoroknak, és akkor sor kerülhet az 
intézmény átadására.

Ipari park. A szentgyörgypusztai ipari park gyakorla-
tilag elkészült, október 4-én átadják a mélyépítésű műszaki 
részeket. Az ipari park iránt nagy az érdeklődés a különböző 
vállalkozások, cégek részéről.

Isaszeg Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről 
szóló rendeletének módosítása. A képviselő-testület az ál-
lamháztartásról szóló törvény alapján negyedévenként, a dön-
tése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal 
módosítja a költségvetési rendeletét. A testület elfogadásával 
a jelenlegi rendeletmódosításban a költségvetés bevételi és 
kiadási oldalát érintő tételek átvezetése történt meg az ön-
kormányzatnál és intézményeinél. (A költségvetési rendeletet 
és annak módosításait teljes terjedelmében a város hivatalos 
weboldalán, az Isaszeg.asp.lgov.hu oldalon olvashatják.)

A közmeghallgatás időpontjának és napirendi pontjá-
nak meghatározása. A Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló törvény szerint a képviselő-testület évente legalább 
egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a 
helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a 
helyi közügyeket érintő kérdéseket tehetnek fel, és javaslato-
kat tehetnek. A képviselő-testület döntése alapján a közmeg-
hallgatás időpontja és helyszíne november 25. (hétfő), 16 óra, 
a Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi 
Kiállítóhely nagyterme (Isaszeg, Dózsa György u. 2.). A köz-
meghallgatás témái: 1. a megválasztott képviselő-testület 
bemutatása, előadó a polgármester; 2. a Virágos Tiszta Isasze-
gért elismerő címek adományozása; 3. közérdekű kérdések, 
bejelentések és javaslatok.

Az Isaszegi Humánszolgáltató Központ intézményveze-
tői álláspályázatának ismételt kiírása. Az Isaszegi Humán-
szolgáltató Központ (IHSZK, 2117 Isaszeg, Móricz Zsigmond 
u. 16.) intézményvezetője, Kissné Nemes Zsuzsanna március 

5-én írásban, közös megegyezéssel kérte polgármester úrtól 
közalkalmazotti jogviszonyának és vezetői megbízásának 
megszüntetését. Az intézményvezető jogviszonya május 
5-ével szűnt meg, így magasabb vezetőként letöltötte a két 
hónap lemondási időt. Az IHSZK 42/2019. (III. 20.) és a 
43/2019. (III. 20.) Kt. határozatokkal jóváhagyott intézmény-
vezetői álláspályázat benyújtási határideje április 25-e volt, 
amelyre sajnálatosan egyetlen pályázat sem érkezett be. Mivel 
az intézményvezetői álláspályázat eredménytelenül zárult le, a 
fenntartó önkormányzat ismételten pályázatot írt ki. A jú-
nius 27-i, az ismételt pályázati kiírás szerinti határidőre egy 
álláspályázat érkezett be, amelyet a pénzügyi, jogi, ügyrendi, 
vagyonnyilatkozatot és összeférhetetlenséget kezelő bizottság 
mint pályázatbontó megvizsgált. A bizottság tagjai a benyúj-
tott pályázati anyag áttekintését követően megállapították, 
hogy a pályázó nem rendelkezik szociális ellátás területén 
szerzett intézményvezetői tapasztalattal, ami a pályázat fel-
tétele volt, így azt érvénytelennek nyilvánította. Mivel az in-
tézmény nem maradhat vezető nélkül, a fenntartó az IHSZK 
intézményvezetői álláspályázatát a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően ismételten kiírja. A részletes pályázati kiírás 
Isaszeg város hivatalos weboldalán, valamint a kormányzati 
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (KSZK) inter-
netes oldalán olvasható.

Az Isaszegi Humánszolgáltató Központ szervezeti 
és működési szabályzatának, szakmai programjának és 
házirendjének módosítása. A nevezett intézmény működé-
se májustól több változáson is átesett, ezért vált szükségessé, 
hogy az említett, eddig hatályban lévő dokumentumokat az 
intézmény módosítsa, a testület pedig mint fenntartó elfogad-
ja. A nevezett dokumentumokban az átvezetett módosításokat 
a testület jóváhagyta. (Az intézményben történt főbb változá-
sokról lapszámunk 10–11. oldalán olvashatnak beszámolót.)

Északkelet-Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladék-
gazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás módosított 
társulási megállapodásának elfogadása. A társulás az 2018. 
december 1-jén megtartott ülésén Fördős Attilának, Vác város 
polgármesterének személyében megválasztotta új elnökét. 
A személyi változás és a jogszabályi háttér változásait köve-
tendően szükségessé vált a társulás működését szabályozó 
alapdokumentumok jogszabályi aktualizálása. A jelenleg ha-
tályban lévő, 2007. február 15-i dátummal keltezett alapdo-
kumentumok egyike a társulási megállapodás, amelynek több 
pontját is módosították a Magyarország önkormányzatairól 
szóló törvény szabályainak megfelelően. A társulási meg-
állapodást a módosításaival együtt a testület jóváhagyta, és 
felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.

A Hunyadi utcai egészségügyi komplexum berende-
zési tárgyainak, egészségügyi eszközeinek beszerzése, 
vállalkozási szerződés megkötése. A PM_EUALAPELLA-
TAS_2017/42 önkormányzati tulajdonú egészségügyi alap-
ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest 
megyében című projekthez kapcsolódóan a képviselő-testület 
határozata alapján a hivatal az eszközbeszerzésre árajánlatokat 
kért be. Az ajánlattételre felkért cégek augusztus 30-ig benyúj-
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Isaszeg Közneveléséért díj

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy az oktatásban eltöltött kimagasló munkájáéért 
Szécsényi Józsefnének Isaszeg Közneveléséért kitüntetést adományoz. A Klapka György Általános Iskola és AMI nyugalmazott 
napközis nevelője az iskola ünnepi tanévnyitóján vette át a díjat.

Szécsényi Józsefné 1979-ben Ung-
váron szerezte oklevelét. 1979-től a 
Szovjetunióban tanított, majd 1981-
ben áttelepült családegyesítés céljából 
Magyarországra. 1981. szeptember 
1-jétől intézményünkben alsós napközis 
nevelőként dolgozik. 

Számára kiemelten fontos az 
együttműködés az osztályokban taní-
tó kollégákkal és osztályfőnökökkel. 
A napközi mindenkori elsődleges és 
legfontosabb feladatának az írásbeli há-
zi feladatok minőségi ellenőrzését és a 
szóbeli feladatok számonkérését tartja. 
A napköziben a délutáni időszakban 
közösségformálási, kulturális, manuális 
tevékenységekhez kapcsolódó foglal-
kozásokat tart. Zenei tudását sokszor 
becsempészi a kultúr- és játékfoglalko-
zásokba. 

1982-től iskolai szintű Mikulás- és 
karácsonyi ünnepségeket szervez. 
Hosszú éveken át állandó résztvevő-
je mindenkori napközis csoportjával 
– akik mindig megörökölték a Csiri-
biri nevet – a Weöres Sándor orszá-
gos gyermekszínjátszó találkozóknak. 
Számos bronz, ezüst minősítést értek 
el. Az országos arany minősítés meg-
szerzésével tovább öregbítette iskolánk 
hírnevét. 

Pályafutása alatt mindig nagy 
gondot fordított az önképzésre, rend-
szeresen vett részt továbbképzéseken, 
szakmai napokon. Szakmai fejlődését és 
rálátását nagyban segítette a 2003-ban 
megszerzett drámajáték-vezetői felső-
fokú képesítése. 2006-ban elvégezte a 
diákszínjátszó-rendezői tanfolyamot. 
Az ott tanultakból munkájában számos 
elméleti és gyakorlati tudást hasznosít 
a mai napig is. 

1995. szeptember 1-jétől napközis, 
majd csoportos munkaközösség-vezetői 
feladatot lát el. Legjobb tudásának meg-
felelően koordinálja kollégái munkáját, 
igyekszik szakmai segítséget nyújtani 
tevékenységükhöz. Pályakezdő peda-
gógusoknak és az óráit látogató több 

főiskolai hallgatónak adta át szakmai 
tapasztalatát. Tagja volt az iskola minő-
ség-biztosítási csoportjának. A 2010/11-
es tanévtől részt vett a TÁMOP 3.1.4. 
projektben.

Sok évvel ezelőtt született meg az 
innovatív ötlete, hogy a szülők, kollé-
gák betekintést kapjanak a napköziben 
folyó munkába, ezért szervezte meg a 
Dózsa György Művelődési Otthonban 
az első napközis bemutatót, amelynek 
ma már hagyománya van. Csoportjait 
mindig motiválja különböző rajzpályá-
zatokon való részvételre. Nemcsak ha-
zai, hanem nemzetközi díjakat is nyert 
diákjaival. 2014-ben napközis kollégái 
segítségével elindította a napközis ta-
nulóknak szóló területi rajzpályázatot, 
amelyen a tankerület számos intézmé-
nyéből érkeznek az adott év témájához 
pályamunkák. 

Növendékei sikeresen vesznek 
részt városi, területi, megyei vers- és 
prózamondó versenyeken. Csoportjai-
val évtizedek óta ad műsort az idősek 

otthonában, a Hétszínvirág és a Bóbita 
Óvodában.

Több alkalommal szervezett kirán-
dulást a helyi vállalkozásokhoz (pék-
ség, sütöde, ecsetgyár), ahol a gyerekek 
betekintést nyerhettek egy-egy szakma 
rejtelmeibe. Napközis nevelőként min-
dig jó közösséget, szeretetteljes légkört 
alakít ki, tanítványai és azok szülei sze-
retik, tisztelik. A szülők aktívan vesznek 
részt az iskolai rendezvényeken. Pálya-
futása alatt mindig szívügyének tartotta 
a tehetséggondozást és a tanulásban 
lemaradt tanulók felzárkóztatását.

2016-ban sikeres pedagógusminősí-
tési eljárás keretében pedagógus II. fo-
kozatot ért el. 2016-ban a pedagógusna-
pon a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ elnöke által adományozott 
emléklapot vehetett át.

Szécsényi Józsefné szakmai hozzá-
értésével, személyiségével tanúbizony-
ságát adta a pedagógus-élethivatás 
melletti elkötelezettségének.

SZERKESZTŐSÉG

tották árajánlatukat. Az ajánlattételre felkért cégek a követ-
kezők voltak: Magyar Medikai Zrt. (1136 Budapest, Ágoston 
Péter u. 6/2.); SMH Trade Kft. (1096 Budapest, Haller utca 
78. 6. em. 24.); Praxis-Design Kft. (1013 Budapest, Pacsirta-
mező u. 3–11.). Az árajánlatok értékelése során megállapí-
tást nyert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot bruttó 8 458 061 
forint értékben a Magyar Medikai Zrt. (1136 Budapest, 
Ágoston Péter u. 6/2) adta. Az új orvosi rendelő átadásának 
elengedhetetlen feltétele, hogy az irodák, rendelők és egyéb 
kiszolgálóhelyiségek megfelelő bútorral és egyéb, az orvosi 
és a védőnői teendők ellátását szolgáló eszközökkel legyenek 
felszerelve. A projekt támogatási szerződése az eszközbeszer-
zésre 4 023 477 forintot biztosít, ezért a fennmaradó 4 434 584 
forintot az önkormányzat a 2019. évi költségvetés általános 
tartalékkeretéből biztosítja. A képviselő-testület megbízta a 
polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.

A papír-írószer-, irodaszer-, valamint tisztítószer-be-
szerzési eljárásra benyújtott árajánlatok elbírálása. A kép-
viselő-testület határozatban döntött arról, hogy papír-írószer-, 
irodaszer-, valamint tisztítószer-beszerzési eljárás keretében 
ajánlatot kérjen a hivatal. Papír-írószer, irodaszer esetében az 
Árkus 2000 Kft.-t, a Manopen Kft.-t és a Szimplexum Bt.-t 
kérték fel, tisztítószer esetében pedig a Jakus Festék Kft.-t, az 
Árkus 2000 Kft.-t és Vajda Tamást. A határozatnak megfele-
lően a képviselő-testület által meghatározott beszállítónak 
megküldték a beszerzésekre vonatkozó árajánlatkérést. Az 
árajánlat-beadási határidőig (augusztus 28., 11 óra) papír-író-
szerre, irodaszerre két ajánlat érkezett, amelyeket a szakmai 
bizottság bontott és értékelt. A bírálóbizottság tíz termékcso-
port figyelembevételével hozta meg a döntését.

Tisztítószerek esetében az árajánlat-beadási határidőig 
(augusztus 28., 11óra) egyetlen ajánlat érkezett: a Jakus Kft. 
részéről. Ezen ajánlat két év viszonylatában öt százalékkal 

haladja meg a korábbi szerződésben meghatározott árakat. 
A képviselő-testület a papír-írószer-, irodaszer-beszerzési 
eljárás nyertesének az Árkus 2000 Kft. (2100 Gödöllő, Gábor 
Áron utca 2–10.) szállítót, a tisztítószer-beszerzési eljárás 
nyertesének a Jakus Festék Kft.-t (Isaszeg, Kossuth Lajos ut-
ca 53.) jelölte meg mint a legjobb árajánlattevőt. A testület fel-
hatalmazta a polgármestert, hogy a beszerzésekre kösse meg 
a 2019. október 1. és 2021. szeptember 30. közötti időszakra 
vonatkozó szerződéseket.

***

A képviselő-testület további napirendi pontjaiban több in-
tézmény és alapítvány – a Zöld Híd B. I. G. G. Környezet-
védelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., az Isaszegi 
Damjanich János Általános Iskola, a Klapka György Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, az Isaszegi Polgármesteri 
Hivatal, az Isaszegi Települési Értéktárbizottság, az Isaszeg 
Sportjáért Alapítvány, az Isaszeg Egészségügyéért Alapítvány 
– számolt be az elmúlt egyéves munkájáról, működéséről. 
A beszámolókat a testület elfogadta. (A beszámolókat a város 
hivatalos weboldalán – Isaszeg.asp.lgov.hu – olvashatják.)

SZERKESZTŐSÉG

Bursa Hungarica: pályázati felhívás

Isaszeg Város Önkormányzata a Em-
beri Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve ezennel kiírja a 2020. 
évre a Bursa Hungarica felsőoktatási 
önkormányzati ösztöndíjpályázatot 
a szociálisan rászoruló felsőoktatási 
hallgatók számára.

Az ösztöndíjpályázatra Isaszeg 
területén állandó lakóhellyel rendel-
kező, hátrányos szociális helyzetű fel-
sőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, 
akik a képzésre vonatkozó keretidőn 
belül teljes idejű (nappali munkarend) 
felsőfokú alapképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szakkép-
zésben folytatják tanulmányaikat („A” 
típusú pályázat), illetve azon felsőok-
tatási intézménybe felvételt még nem 

nyert pályázók igényelhetik az ösztön-
díjat, akik a 2019/2020-as tanévben 
utolsó éves, érettségi előtt álló közép-
iskolások vagy felsőfokú végzettséggel 
nem rendelkező, felsőoktatási intéz-
ménybe még felvételt nem nyert érett-
ségizettek, és a 2020/2021-es tanévtől 
kezdődően tanulmányaikat ténylege-
sen megkezdik („B” típusú pályázat).

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hun-
garica elektronikus pályázatkezelési 
és együttműködési rendszerében (a 
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) 
egyszeri pályázói regisztráció szüksé-
ges, amelynek elérése: Bursa.emet.hu/
paly/palybelep.aspx. Az EPER-Bursa 
rendszerből kinyomtatott, aláírt és 
a kötelező mellékletekkel ellátott je-

lentkezési lapot két példányban az 
Isaszegi Polgármesteri Hivatal 8. sz. 
irodájában, Ragács Marianna szociális 
és gyámügyi előadónál lehet leadni.

A pályázat kötelező mellékle-
tei: 1. a felsőoktatási intézmény által 
kitöltött eredeti jogviszony-igazolás 
(„A” típusú pályázatnál kötelező); 
2. igazolás a pályázó és a vele egy 
háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelméről, családi pótlékról. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
október 4-től november 5-ig.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Felhívás
Isaszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező, 2117 Isaszeg, Rákóczi 
utca 56. szám alatt található ingatlant a bérlő rendes felmondással vissza-
adta. Az önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy továbbra is 
bérbe adja a fent nevezett ingatlant. Az ingatlan bérbeadási feltételeiről 
érdeklődni Tóth Éva polgármesteri és testületi referensnél a 28/583-105-ös 
és a 70/375-9435-ös telefonszámon lehet.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
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Visszatekintés

Mindjárt az elején szeretnék egy na-
gyon fontos dolgot tisztázni. A polgár-
mesteri munka eredményessége és haté-
konysága döntő mértékben függ a külső 
körülményektől. Mire is gondolok? 

Laikusként talán úgy tűnhet, hogy a 
polgármester kvázi egy karmesteri pál-
cával irányítja és vezényli az eseménye-
ket, pedig nagyon sok esetben inkább 
csak alkalmazkodik a körülményekhez, 
és igyekszik a legjobbat kihozni a lehe-
tőségekből a település számára. Amikor 
először megválasztottak, az önkor-
mányzat anyagi helyzete nagyon nehéz, 
már-már katasztrofális volt, viszont a 
jogi és gazdasági lehetősége sokkal több 
volt, mint ma. A feladatköre – vagy más 
néven: tevékenységi köre – is sokkal 
nagyobb volt az önkormányzatnak, 
példaként az iskolák fenntartását, mű-
ködtetését, a szociális hálózat teljességét 
vagy a műszaki osztályunk jogkörét 
említeném. Gazdasági értelemben is 
függetlenebbek voltunk, hiszen önálló 
hitelfelvétel, illetve kötvénykibocsátás 
lehetősége állt rendelkezésre. Sajnos na-
gyon sok önkormányzat visszaélt ezzel, 
de mi nem. Saját adóbevételeink egy 
részét is be kell fizetnünk a központi 
költségvetésbe.

Kezdetben mi tudtuk magunk-
nak meghatározni, hogy melyek azok 
a területek, amelyeknek a fejlesztése a 

legfontosabb az itt élők számára. Ma is 
látjuk, hogy „hol szorít a cipő”, de köz-
ponti pályázatok útján tudunk igazából 
fejleszteni, ezeken veszünk részt, nagy 
örömömre sikeresen, de nem biztos, 
hogy a legégetőbb problémákat oldjuk 
meg ezekkel. Példa erre, hogy az itt élők 
szerint is, és szerintem is az összes utca 
leaszfaltozására lenne szükség, de erre 
nincs pályázati kiírás, viszont pályáz-
hattunk a piac- és vásárcsarnokra, hol-
ott nem biztos, hogy a többség ezt igé-
nyelné. Mindezek ellenére hasznosnak 
ítélem a vásárcsarnok építését is, hiszen 
szélesíti az isaszegiek vásárlási lehetősé-
geit, és egyben egy műemlék épületet is 
megmenthetünk az utókor számára.

Az említett nehézségek ellenére si-
keresnek ítélem az elmúlt ciklusokat, a 
teljesség igénye nélkül a következők ki-
emelésével: ma már az utcák több mint 

hetvenöt százaléka szilárd burkolattal 
rendelkezik; bármilyen hihetetlen, de a 
járdáink hossza több mint száz kilo-
méter; valamennyi intézményünket fel-
újítottuk vagy új épületbe költöztettük:
–  az Aprók Falva Bölcsőde belső terei-

nek, mosdóinak felújítása;
–  az Isaszegi Bóbita Óvoda teljes belső 

tereinek felújítása, tornaszoba kiala-
kítása, új bútorokkal való berende-
zése, teljes épületenergetikai fejlesz-
tés, műfüves sportpálya kialakítása;

–  az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda 
fűtésrendszerének korszerűsítése, 
padlózatának felújítása, csoportszo-
báinak renoválása, műfüves sport-
pálya építése;

–  a Jókai Mór Városi Könyvtár belső 
terének felújítása, padlóburkolat, 
nyílászárók cseréje, valamint fűtés-
korszerűsítés;

–  a Dózsa György Művelődési Ott-
hon nagytermének teljes felújítása, 
padlóburkolat, nyílászárók cseréje;

–  a falumúzeum kiállítóhelyiségének 
teljes rekonstruálása, mosdó fel-
újítása;

–  az Aulich utcai orvosi rendelő belső 
és külső bővítése, felújítása, nyílás-
zárók cseréje, belső udvari parkolók 
kialakítása, II. körzeti orvosi rende-
lő kialakítása;

–  a Hunyadi utcai egészségcentrum 
felépítése, amelyben elhelyezkednek 
a gyermekorvosi rendelők, a házior-
vosi rendelők és a védőnői szolgálat;

–  a városüzemeltetés épületének fel-
újítása, udvarának szilárd burkolat-
tal való ellátása;

–  a fogászati szakszolgálat folyamatos 
fejlesztése;

–  az Isaszegi Damjanich János Ál-
talános Iskola épületenergetikai 
felújítása, új iskolaépület építése;

–  a Klapka György Általános Iskola 
mindkét épületének teljes épület-
energetikai felújítása és fejlesztése.

Fontos megjegyeznem, hogy a felsorolt 
intézmények működése és fenntartása 
az iskolákon kívül az önkormányzatok 
legfontosabb feladata. 

Környezetvédelmi beruházásaink 
közül csak a két legjelentősebbet em-
líteném: a világszínvonalat képviselő 
szennyvíztisztítónkat, valamint a mára 
bezárt és rekultivált szemétbányánkat, a 
Rákos-patak medrének folyamatos kar-

bantartását. Valamint idesorolnám azt 
is, hogy önkormányzatunk a körülöt-
tünk lévő erdőben növelte a tulajdonosi 
hányadát, amivel nagyobb ráhatásunk 
lett az ott folyó erdőgazdálkodási mun-
kálatokra. 

Ha már a gazdálkodást említem, 
önkormányzatunk pénzügyi értelemben 
problémamentesen működik, folyama-
tosan növeli ingatlanainak számát, ezzel 
is megteremtve a jövő működésének 
feltételeit, az elképzelt fejlesztések meg-
valósítását. Ipari parkunk megépítésével 
újabb vállalkozások letelepedését tettük 
lehetővé, amelyek az itt élők számára 
munkahelyet, illetve megélhetést, a város 
számára pedig bevételt fognak hozni. 

Tudom, hogy az előbb említett há-
rom téma az alapja egy város működé-
sének, de nem ettől él egy település. Ezt 
szem előtt tartva igyekeztünk az isaszegi 
embereknek és az itt élő közösségeknek, 
valamint civilszervezeteknek lehetősé-
get és támogatást biztosítani az igényes 
szabadidő eltöltéséhez. Az elmúlt évek-
ben neves előadóművészek, zenekarok, 
színtársulatok tisztelték meg városun-
kat, nagyon sok ember örömére. 

Az Isaszegen folyó sportéletet és a 
sportolókat önkormányzatunk erejéhez 
mérten kiemelten támogatta. Például 
az Isaszegi Sportegyesület épületét 
kívül-belül felújítottuk, műfüves pálya 
megépítéséhez önrészt biztosítottunk, 
a Bázis Sport Clubnak helyet adtunk 
futballpálya kialakítására, valamint 

ingyen sportolási lehetőséget biztosí-
tunk a sportcsarnokban. A nemzet-
közi szinten versenyző isaszegi spor-
tolókat, akik a Sebi GYM SE, a Klub 
Muszasi, a GENKI Wado Karate- és 
Szabadidősport-egyesület, a Nyers Erő 
Szkan der egyesület tagjai, egyénileg is 
támogattuk, hogy részt tudjanak venni 
a külföldi versenyeken.

Nekem mint polgármesternek 
mindig nagy öröm, ha településünk va-
lamely lakója öregbíti Isaszeg hírnevét, 
legyen az az élet bármely területe. Mun-
kám során számtalan tehetséges isaszegi 
emberrel találkoztam, és meggyőző-
désemmé vált, hogy a mi városunkban 
kiemelt feladatunk ezen tehetségek 
támogatása. 

Összefoglalva: Isaszeg egy folyama-
tosan épülő, fejlődő, élhető, 21. századi 
kisváros, amely nagyon szép, nagy ívű 
jövő előtt áll. Köszönöm mindazoknak 
a munkáját és segítségét, akik ennek el-
érésében támogattak. Baráti üdvözlettel:

HATVANI MIKLÓS 
polgármester
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Közlemény a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és 
a polgármesterek általános választására a szavazólapon a 
bejelentett és nyilvántartásba vett jelöltek sorrendjéről

Isaszeg településen a 
polgármesterjelöltek sorrendje  
a sorsolást követően a következők 
szerint alakult:

1.  Bajusz Dániel, Fidesz – Magyar Pol-
gári Szövetség – Kereszténydemok-
rata Néppárt

2.  Hatvani Miklós, Isaszegi Április 
6. Kör Egyesület

Isaszeg településen az önkormány-
zati képviselőjelöltek sorrendje 
a sorsolást követően a következők 
szerint alakult:

01. számú választókerület
1.  Muhari Melinda, Demokratikus 

Koalíció – Momentum Mozgalom – 
Magyar Szocialista Párt

2.  Szabó Miklós, Fidesz – Magyar Pol-
gári Szövetség – Kereszténydemok-
rata Néppárt

3.  Mészáros Gusztávné, Isaszegi Ápri-
lis 6. Kör Egyesület

02. számú választókerület
1. Balog Istvánné, Isaszegi Április 

6. Kör Egyesület
2.  Szabó Norbert, Fidesz – Magyar 

Polgári Szövetség – Keresztényde-
mokrata Néppárt

3.  Szalárdy Sándor, Demokratikus 
Koalíció – Momentum Mozgalom – 
Magyar Szocialista Párt

03. számú választókerület
1.  Dr. Orbán Péter, Demokratikus 

Koalíció – Momentum Mozgalom – 
Magyar Szocialista Párt

2.  Petruska Gabriella, Isaszegi Április 
6. Kör Egyesület

3.  Molnár Mihály, Fidesz – Magyar 
Polgári Szövetség – Keresztényde-
mokrata Néppárt

04. számú választókerület
1.  Dr. Mészáros Zsolt, Isaszegi Április 

6. Kör Egyesület
2.  Orosz Ferenc, Független jelölt
3.  Mazula Istvánné, Demokratikus 

Koalíció – Momentum Mozgalom – 
Magyar Szocialista Párt

4.  Sármezey Bence, Fidesz – Magyar 
Polgári Szövetség – Keresztényde-
mokrata Néppárt

05. számú választókerület
1.  Koczogh Zoltán, Demokratikus 

Koalíció – Momentum Mozgalom – 
Magyar Szocialista Párt

2.  Bajusz Dániel, Fidesz – Magyar Pol-
gári Szövetség – Kereszténydemok-
rata Néppárt

3.  Horváth István, Isaszegi Április 
6. Kör Egyesület 

06. számú választókerület
1.  Everling Róbert, Demokratikus 

Koalíció – Momentum Mozgalom – 
Magyar Szocialista Párt

2.  Simon István, Fidesz – Magyar Pol-
gári Szövetség – Kereszténydemok-
rata Néppárt

3.  Gabrucza Marianna, Isaszegi Április 
6. Kör Egyesület 

07. számú választókerület
1.  Hefler Cecília, Isaszegi Április 

6. Kör Egyesület 
2.  Prosits Tiborné, Fidesz – Magyar 

Polgári Szövetség – Keresztényde-
mokrata Néppárt

3.  Barkóczi Balázs, Demokratikus 
Koalíció – Momentum Mozgalom – 
Magyar Szocialista Párt

08. számú választókerület
1.  Vécsei János, Független jelölt 
2.  Barabás István, Demokratikus 

Koalíció – Momentum Mozgalom – 
Magyar Szocialista Párt

3.  Szilvási Julianna, Isaszegi Április 
6. Kör Egyesület 

4.  Nagy Károly Zoltán, Fidesz – Ma-
gyar Polgári Szövetség – Keresztény-
demokrata Néppárt

A 2019. évi helyi nemzetiségi 
önkormányzati képviselők 
választásán a szavazólapon 
a bejelentett és nyilvántartásba vett 
jelöltek sorrendje

Roma nemzetiségi önkormányzati 
képviselőjelöltek
1. Kanalas István
2. Kanalas Christopher
3. Lakatos Dalma Timea
4. Kutka Ingrid
5. Kanalasné Horváth Sarolta

Szlovák nemzetiségi önkormányzati 
képviselőjelöltek
1. Fuferenda Lászlóné
2. Fuferendáné Szücs Tünde
3. Ragács Józsefet
4. Fuferenda László
5. Gönczöl György 

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

Isaszeg település szavazókörei és utcái

1. számú szavazókör: polgármesteri hivatal  
(Rákóczi utca 45.)., településszintű szavazáshoz kijelölt 
szavazókör
Buda utca, Cseresznyés utca (külterület), Csermely köz (kül-
terület), Csillag utca, Damjanich utca 1/a., 2/a., Erdő utca, 
Erdőszéli utca (külterület), Fecske uta (külterület), Fenyő-
erdő utca (külterület), Folyondár utca (külterület), Forrás köz 
(külterület), Galagonya utca (külterület), Gyöngyharmat utca 
(külterület), Hajnal utca, Harmat utca (külterület), Horacsek 
tanya, Horhos köz (külterület), János utca (külterület), Jász-
berényi utca, Kakukkfű köz (külterület), Károly köz (kül-
terület), Kavics utca (külterület), Kiskertész utca (külterület), 
Klapka utca, Kökény köz (külterület), Körtefa utca (külterü-
let), külterület hrsz. 3000–4999, külterület hrsz. 000006/0018, 
000006/5, külterület hrsz. 000012/24, külterület hrsz. 
000135/0007, külterület hrsz. 000163/16, külterület hrsz. 
4554/6, Lejtő köz (külterület), Magyar utca, Marcsányi utca, 
Mohás utca (külterület), Muskotály köz (külterület), Naspo-
lya köz (külterület), Öreghelyi utca (külterület), Őzgida utca 
(külterület), Párfrány utca (külterület), Part utca, Patakvölgyi 
utca (külterület), Présház utca (külterület), Rákóczi utca, 
Rekettyés utca (külterület), Rögös köz (külterület), Széchenyi 
utca, Szőlő utca (külterület), Templom utca, Tücsök köz (kül-
terület), Vágóhíd utca, Venyige köz (külterület), Völgy utca 
(külterület)

2. számú szavazókör: Damjanich János Általános Iskola 
(Madách Imre utca 1.)
Ady Endre utca, Alkotás utca, Batthyány Lajos utca, Belső-
majori utca, Bercsényi utca, Csata utca, Damjanich utca 
(kivéve: 1/a., 2/a), Gábor Dénes köz, Görgey utca, Jókai utca, 
Kertész utca, Nap utca (1–15), Roham utca, Sápi utca, Tán-
csics Mihály utca

3. számú szavazókör: Damjanich János Általános Iskola 
(Madách Imre utca 1.)
Arany János utca, Árpád utca, Béke tér, Béke utca, Harsányi 
Bálint utca, Madách Imre utca, Mátyás király utca 1–111., 
Mátyás király utca 2–94., Nádor utca, Petőfi Sándor utca, 
Szent Erzsébet utca, Szent László utca, Tavaszmező utca, 
Zrínyi Ilona utca

4. számú szavazókör: Damjanich János Általános Iskola 
(Madách Imre utca 1.)
Agár utca (külterület Szentgyörgypuszta), Alsóerdősor utca, 
Április 6. utca, Barázda utca (külterület Szentgyörgypuszta), 
Bartók Béla utca, Benkovics utca, Búzavirág utca (külterület 
Szentgyörgypuszta), Erkel Ferenc utca, Felső–Tápió utca 
(külterület Szentgyörgypuszta), Hóvirág utca, Iparos utca 
(külterület Szentgyörgypuszta), Kaszáló köz (külterület 
Szentgyörgypuszta), Kodály Zoltán utca, Kőkereszt utca 
(külterület Szentgyörgypuszta), Levendula utca (külterület 
Szentgyörgypuszta), Magtár köz (külterület Szentgyörgy-

puszta), Május 1. utca, Március 15. utca, Nap utca 17–25., 
Pipacs utca (külterület Szentgyörgypuszta), Rákos utca, 
Repce utca (külterület Szentgyörgypuszta), Széna köz (kül-
terület Szentgyörgypuszta), Szent Imre utca, Szentgyörgy-
puszta

5. számú szavazókör: Klapka György Általános Iskola 
(Kossuth Lajos utca 85.)
Aulich utca 9–23. (kivéve: 1–3–5–7. házszám), Aulich utca 
páros oldala, Báthori utca, Bem utca 1–19., Bem utca páros 
oldala, Gyöngyvirág utca, Hunyadi utca, Kinizsi Pál utca, 
Kölcsey tér, Móricz Zsigmond utca, Nagy Sándor utca, Nyár 
utca, Rét utca, Rózsa utca, Szatmáry Zoltán utca, Thököly ut-
ca, Toldi Miklós utca, Vadász utca

6. számú szavazókör: Klapka György Általános Iskola 
(Kossuth Lajos utca 85.)
Aulich utca 1–3–5–7., Botond utca, Diófa utca, Dózsa 
György utca 1–73., Dózsa György utca 2–82., Esze Tamás 
utca, Fenyves utca 1–9., Fenyves utca 2–40., Hétvezér utca, 
Kossuth Lajos utca 1–127/A., Kossuth Lajos utca 2–130., 
Liszt Ferenc utca, Mátyás király utca 96-tól, Mátyás király 
utca 111/A-tól, Tompa Mihály utca, Wesselényi utca

7. számú szavazókör: Klapka György Általános Iskola 
(Tóth Árpád utca 1.)
Akácfa utca, Alkotmány utca, Aradi utca, Csengeri utca, Dó-
zsa György utca 75.-től, Dózsa György utca 84.-től, Felsőer-
dősor utca, Fenyves utca 11.-től, Fenyves utca 42.-től, Hősök 
utca, Jegenye utca, Kossuth Lajos utca 129–165., Kossuth La-
jos utca 132–160., Liget tér, Liget utca, Pozsonyi utca 1., 3., 
Szent István utca, Temesvári utca, Tóth Árpád utca, Tölgyfa 
utca, Virág utca

8. számú szavazókör: Klapka György Általános Iskola 
(Tóth Árpád utca 1.)
Asztalos köz (külterület), Bacsó Béla utca, Bem utca 21.-től, 
Cinege utca (külterület), Compó utca (külterület), Deák 
Ferenc utca, Délibáb utca (külterület), Dobó István utca, 
Dombhát utca (külterület), Fácán utca (külterület), Gár-
donyi Géza utca, Gyurgyalag utca (külterület), Hold utca, 
Huszár utca (külterület), Ilkamajor, József Attila utca, Kassai 
utca, Keszeg utca (külterület), Kincsem utca (külterület), 
Kolozsvári utca, Kossuth Lajos utca 162.-től, Kossuth Lajos 
utca 167.-től, külterület 5000–hrsz-tól, Lovarda utca (kül-
terület), Major utca (külterület), Martinovics utca, Ménes 
utca (külterület), Meredek utca (külterület), Mikszáth Kál-
mán utca, Nádas utca (külterület), Nagyváradi utca, Orgona 
utca, Pacsira utca (külterület), Pozsonyi utca 2.-től, Pozsonyi 
utca 5.-től, Róna utca (külterület), Szablya utca (külterület), 
Táltos utca (külterület), Tó utca, Veréb utca (külterület), Vö-
rösmarty utca

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
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Bemutatkozik az Isaszegi Humánszolgáltató Központ

Isaszegen a szociális alapellátások végzésével az önkormányzat 
az Isaszegi Humánszolgáltató Központot – régi, ismert nevén 
a családsegítőt – bízta meg. A szociális alapellátások igénybe-
vétele önkéntes. Az ellátások iránt érdeklődőknek kérelmet 
kell benyújtaniuk, majd a személyes megbeszélés, háziorvosi 
javaslat után kerül sor a megállapodásra. A szociális alap-
ellátások körébe tartozik Isaszegen az idősek klubja, a házi 
segítségnyújtás, a szociális étkeztetés és a családsegítés.

Az intézmény dolgozóiként elkötelezettek vagyunk, fon-
tosnak tartjuk, és mindent megteszünk azért, hogy segítséget 
tudjunk nyújtani a hátrányos helyzetű embereknek. Céljaink 
megvalósítása érdekében különösen a következő feladatokat 
látjuk el: a rászoruló emberek segítése, szükségleteik alkal-
mi, illetve rendszeres kielégítése (élelmiszerek, ruhaneműk, 
tisztálkodás stb.); hátrányos helyzetű emberek élethelyzetének 
javítása, beilleszkedés segítése; szellemi segítés, szolgáltatások 
nyújtása, tájékoztatás, tanácsadás. A szociális segítségnyújtást 
szakemberek végzik, programjaink, szolgáltatásaink, projekt-
jeink is ezt a célt szolgálják.

Az intézmény neve, címe: Isaszegi Humánszolgáltató Köz-
pont, 2117 Isaszeg, Móricz Zsigmond u. 16. Telefon: 28/494-
042, 28/362-531. E-mail: csalad.segito@upcmail.hu. A humán-
szolgáltató központ ügyfélfogadási ideje: hétfőtől csütörtökig 
8–16, pénteken 8–12 óra között. Az idősek klubjának nyit-
vatartási ideje: hétfőtől csütörtökig 8.30–15.30, pénteken 
8.30–13.00 óra között.

Nappali ellátást nyújtó intézmény: idősek klubja
Az idősellátás nappali formája, az idősek klubja jelenleg egy 
telephelyen működik a szociális étkeztetéssel, a házi segítség-
nyújtással és a tanyagondnoki szolgálattal az Isaszegi Humán-
szolgáltató Központban. Az idősek klubjának célja a klub-
tagok számára szociális, egészségi és mentális állapotuknak 
megfelelő szolgáltatás nyújtása az önálló életvitel legtovább 
megőrzésének érdekében.

Szolgáltatások: tisztálkodási, mosási lehetőség; újság, könyv, 
internet, televízió használatának lehetősége; társasjátékok, 
kártya, sakk stb. használata; közös beszélgetések; születésna-
pok, névnapok megünneplése; programok, előadások szerve-
zése; rendszeres vérnyomásmérés; hivatalos ügyek intézésének 
segítése; kapcsolattartás családdal, háziorvossal.

Az ellátottak köre. A klub szolgáltatásait elsősorban a nyug-
díjkorhatárt betöltött, önmaguk ellátására legalább részben 
képes személyek vehetik igénybe. Igénybe veheti továbbá az 
olyan, 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapota 
miatt az otthonában nem képes önmaga számára biztosíta-
ni az étkezést, alapvető higiéniai szükségleteinek kielégítését, 
napközbeni tartózkodását.

A klubvezető és a klubtagok szeretettel várják az isaszegi 
lakosokat, akik szívesen csatlakoznak a jelenlegi vidám, szere-
tetteljes közösséghez.

Szociális étkeztetés. Munkanapokon napi egyszeri meleg ételt 
tudunk biztosítani főétkezésként. Helyben fogyasztásra, el-
vitelre vagy kiszállításra is van lehetőség. A szociális étkeztetés 
célja azoknak a szociálisan rászorulóknak biztosítani a napi 
egyszeri meleg étkezés lehetőségét, akik azt önmaguknak, il-
letve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 
képesek biztosítani.

Az ebédet a TS Gastro biztosítja a lakosok részére. Az 
ebéd ára 800 Ft, de az ellátás személyi térítési díja a nyugdíjtól 
függően változik. Mozgásukban gátolt személyek számára le-
hetőség van a kiszállításra is.

Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás, amely az igénybe-
vevő életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően a 
lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Ezen szolgáltatásokat 
Isaszeg területén élő állandó vagy ideiglenes lakhellyel, illetve 
tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetik igénybe. 
Hozzáértő, kedves, megbízható gondozó segít az alapvető 
gondozási és ápolási feladatok elvégzésében.

Az ellátottak köre. Azok az időskorú személyek, akik önma-
guk ellátására nem képesek, és róluk nem gondoskodnak; az 
egészségi állapotuk miatt rászorultak. Szociális segítés kereté-
ben nyújtható ellátások például a lakókörnyezeti higiéniában 
való közreműködés; háztartási tevékenység segítése.

Személyi gondozás keretében nyújtható ellátások: az ellá-
tást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartá-
sa; gondozási és ápolási feladatok elvégzése.

Az ellátás térítésköteles. A segítéssel tölthető időt a gondo-
zási szükséglet felmérése alapozza meg. Ez kötelezően végzen-
dő az igénylő lakásán, tartózkodási helyén a kezelőorvosa, a 
leendő gondozónő és a gondozási szakmai vezető által.

Élelmiszerbank
Az Isaszegi Humánszolgáltató Központ csatlakozott a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesülethez, amely önkormányzati intézmé-
nyek és karitatív szervezetek segítségével eljuttatja a fogyaszt-
ható élelmiszereket a rászorulókhoz adomány formájában, 
hogy ezzel is hozzájáruljon az éhezés és az alultápláltság csök-
kentéséhez. A Tesco által eddig átadott áruk között péksüte-
mény, zöldség, gyümölcs, konzervféle, száraztészta szerepelt. 
Az adományozott élelmiszereket ingyenesen hétfőtől péntekig 
juttatjuk el és adjuk át a hátrányos helyzetű embereknek.

Család- és gyermekjóléti szolgálat
Az Isaszegi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a 18 év alatti 
gyermekeknek és fiataloknak, valamint családtagjaiknak és 
felnőtt lakosoknak szociális segítő munka keretében nyújt 
szolgáltatásokat, amelyek élethelyzetüknek, szükségleteiknek 
megfelelően segíti a problémáik megoldását. Ügyfeleleink 
részére életvezetési tanácsadást, szociális információkat 
nyújtunk, ügyintézésben segítjük, élelmiszer- és ruhaado-

mányokban részesítjük őket, és igénybe vehető pszicholó-
giai tanácsadás is. A gyermekek védelmében jelzőrendszert 
működtetünk, és együttműködünk a helyi oktatási-nevelési 
intézményekkel. A lakosság jelzéseit, kéréseit személyesen, 
telefonon, illetve e-mail-címünkön fogadjuk. Célunk a folya-
matos együttműködés a lakossággal, szolgáltatások nyújtása a 
helyi igények ismeretében.

Elérhetőségeink: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 
28/362-531; család.segito@upcmail.hu. Ügyfélfogadás: hétfőtől 
csütörtökig 8–16, pénteken 8–13 óra között.

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő- és Gyermekjóléti 
Központ készenléti telefonszáma – 70/334-0134 – hívható a 
család- és gyermekjóléti szolgálat nyitvatartása után felmerülő 
krízishelyzetekben, azonnali segítségnyújtásra. Gyermekvé-
dő hívószám, amely a nap huszonnégy órájában ingyenesen 
hívható: 80/212-021. A telefonszámon a gyermekek veszélyez-
tetettségét jelző hívásra szakszerűen, hatékonyan reagálnak, 
kezelik a krízishelyzetet.

Tanyagondnoki szolgáltatás
Az ingyenesen biztosított szolgáltatás célja és feladata a kül-
területen (Ilkamajor, Szentgyörgypuszta, Öreghegy) élő isaszegi 
lakosok segítése. Tanyagondnokunk, Siklósiné Tóth Mária 
Zsuzsanna így nyilatkozott a munkájáról: „Tősgyökeres isaszegi 
lakosként szívemen viselem a lakosok sorsát, ezért szívesen 
segítek a következő szociális szolgáltatásokban: háziorvoshoz, 
szakrendelésekre, kórházba eljutás; gyógyászati segédeszközök 
kiváltása, szállítása; gyermekek iskolába, óvodába szállítása; 

gyógyszerek kiváltása; vásárlásban való közreműködés és segít-
ségnyújtás; adományok eljuttatásában való segédkezés.”

A tanyagondnok megtalálható hétfőtől péntekig 9–10 óra 
között személyesen az Isaszegi Humánszolgáltató Központ 
épületében, vagy telefonon elérhető a 70/504-8314-es, illetve a 
28/494-042-es telefonszámon.

Kérjük, amennyiben a szolgáltatást igénybe szeretnék ven-
ni, legalább két nappal előtte jelezzék tanyagondnokunknál. 

Aprók Falva Bölcsőde
Intézményünkben a legfontosabb a gyerekközpontú nevelés, a 
szakszerű gondozás. A családi nevelésre alapozva, a szülőket 
nevelőpartnernek tekintve egy boldog gyermekkor biztosítá-
sával szeretnénk megteremteni a gyermeki személyiség szabad 
kibontakoztatásának optimális feltétételeit. A legfontosabb-
nak tartjuk, hogy szeretettel, törődéssel, teljes odafordulással 
bánjunk a kisgyermekkel. Amíg a szülők munkában vannak, 
törekszünk arra, hogy bölcsődéseink harmonikusan fejlődje-
nek, amihez egészséges, biztonságos környezetet alakítunk ki 
számukra. A napi munkánk során fontosnak tartjuk az egyéni 
bánásmód, az állandóság, a rendszeresség és a fokozatosság el-
vét. Az alapellátás keretében a három éven aluli kisgyermekek 
napközbeni ellátása a feladatunk. A bölcsőde iránt érdeklődő 
szülőket, gyermekeket várjuk szeretettel.

Nyitvatartás: 6–18 óra között. Elérhetőség: 2117 Isaszeg, 
Móricz Zsigmond utca 14. Telefon: 28/495-490. Szakmai veze-
tő: Bálint Lászlóné Zsuzsa néni

ISASZEGI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Európai lakossági egészségfelmérés

A Központi Statisztikai Hivatal a 2019. 
évi adatfelvételi program részeként 
egészségi állapottal, egészségüggyel ösz-
szefüggő felmérést végez a településen 
szeptember 16. és december 16. között.

A harmadik alkalommal zajló 
európai lakossági egészségfelmérés 
(ELEF2019) végrehajtását az Európai 
Bizottság 2018/255. rendelete írja elő 
az Európai Unió tagállamai számá-
ra, ötévente. Az adatfelvétel célja a 
lakosság egészségi állapotának, az azt 
befolyásoló életmódjának és az egész-
ségügyi szolgáltatások igénybevételé-
nek, az ellátásokkal való elégedettségé-
nek a vizsgálata. Ezek az információk 
fontos – a helyes egészség-magatartást 
és az egészség megőrzését ösztönző, 
az egészségi állapot javítását segítő, 
az egészségügyi ellátórendszer szín-
vonalának emelését célzó – egészség-
politikai intézkedések meghozatalához 
járulhatnak hozzá. 

A véletlen mintavétel szabályai sze-
rint az ország 510 településéről 10 470 
személy kiválasztására került sor, akik 
névre szóló, válaszadásra felkérő levelet 
kaptak szeptemberben. A felmérés első 
két hetében van lehetőség a kérdőív 
interneten való kitöltésére, majd az ezt 
követő időszakban fényképes igazol-
vánnyal rendelkező összeírók keresik fel 
azokat, akik személyesen szeretnének 
válaszolni. A válaszadás önkéntes. A fel-

mérésben részt vevők utazást, valamint 
az internetes kitöltők sportszerutalványt 
nyerhetnek.

Információkérés, kapcsolatfelvétel: 
európai lakossági egészségfelmérés 
(ELEF2019). Honlap: Ksh.hu/elef2019; 
e-mail-cím: lakinfo@ksh.hu; telefon-
szám: 80/200-766/3 (H–Cs: 8–16.30;  
P: 8–14 óra).

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
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Könyvtári kurír

Szeptember végén sok új könyvet vá-
sároltunk, amelyek már kikerültek a 
polcokra, várják olvasóikat. A szak-
könyvek között is igyekszünk olyanokat 
beszerezni, amelyek érdekesek vagy 
hasznosak lehetnek. Októberi meg-
hívott előadónk, Tóth Andi (képünkön) 
is egy ilyen könyvet írt, amelyet csak az 

előadás napján tudunk megvásárolni, 
addig nekünk is meglepetés. A Dobd ki 
a szemetest! című könyvből és a szerző 
előadásából megtudhatjuk, hogyan 
csökkenthetjük otthonunkban a hulla-
dék mennyiségét, hogyan használha-
tunk és készíthetünk környezetbarát 
tisztítószereket, egy kis odafigyeléssel 
hogyan csökkenthetjük a műanyagok 
használatát. Ez bárkinek könnyen 
sikerülhet, hiszen Andi is egy hétköz-
napi gödöllői anyuka három gyerek-
kel, szerető férjjel, kertes házzal, egy 
kutyával, egy cicával és egy nyuszival. 
A környezettudatos életmód az életük 
szerves részévé vált az elmúlt években. 
Törekedjünk erre mi is könyvének és 
előadásának segítségével!

Az új tanévben is várjuk az óvodai 
csoportok és iskolai osztályok jelent-
kezését könyvtári foglalkozásokra, 
papírszínházi előadásokra és tematikus 
programjainkra! Előre egyeztetett idő-
pontban és témában igyekszünk olyan 
foglalkozásokat tartani, hogy az iskolán 
kívüli környezet ösztönző hatását ki-
használjuk az ismeretek bővítésére.

Továbbra is tájékozódhatnak az 
isaszegi programokról a Jókai Mór 
Városi Könyvtár és a Dózsa György 
Művelődési Otthon Facebook-olda-
lán található „Alkalmazás használata” 
gomb megnyomásával, valamint az 
Isaszeg város honlapján a „Település/
Hírek/Események” pontban az „Isaszegi 
rendezvénynaptár” hivatkozásra kattin-
tással. Ahhoz, hogy ebben a naptárban 
megjelenjenek a rendezvények, egy 
e-mail küldése szükséges az isaszegi-
prog ramok@gmail.com címre. Várjuk az 
értesítéseket!

Októberi programok: 4., péntek, 
17 óra – AKÍK Klub (Alkotó Költők 
Írók Klubja); 11., péntek, 18 óra – Tóth 
Andi: Háztartásom hulladék nélkül – 
könyvbemutató és előadás a háztartási 
hulladék mennyiségének csökkentéséről

Könyvajánló
Richard P. Feynman: Tréfál, Feynman 
úr? Egy mindenre kíváncsi pasas 
kalandjai
Idén lenne százegy éves Richard 
Feyn man Nobel-díjas elméleti fizikus, 
tudomány-népszerűsítő, sokak szerint 

a 20. század, de különösen a második 
világháború utáni időszak legnagyobb 
hatású elméje. Önéletírásában betekint-
hetünk gyermekkorába, megtudhatjuk, 
hogyan lett a matematika iránt szenve-
délyesen érdeklődő fiatalból világhírű 
tudós, aki megmaradt kedves, könnyed, 
vicces, szerethető hétköznapi ember-
nek, akitől a csínytevés sem állt messze. 
Könyvében elmeséli, hogyan nyitotta ki 
a feltörhetetlennek hitt iratszekrénye-
ket, bennük a legféltettebb atomtitkok-
kal; hogyan kísért balettelőadásokat a 
bongódobján; hogyan nem festette meg 
a meztelen torreádornőt – és még sok 
más elképesztő kalandot.

Dr. Rosta Gábor:  
pROSTAta-könyv

Kényes témát érint dr. Rosta Gá-
bor urológus főorvos könyve. Olyat, 
amiről nem szívesen beszél az em-
ber, pedig sok kérdése lenne. Ebben a 
kicsi, zöld könyvben közérthetően és 
kedves humorral ír e piciny, de annál 
több problémát okozni képes szervről. 
A tizenegy rövid fejezetből tíz kimon-
dottan a férfiakat szólítja meg, de egy 
fejezetet szentel a női húgyúti gondok-
nak is. Uraim! Ez a könyv minden olyan 
férfinak szól, aki szeretné kicsit jobban 
megismerni saját magát, és baj esetén 
korábban felismerni, hogy orvoshoz 
kell fordulnia. És a hölgyeknek, hogy 
erre figyelmeztessék párjukat.

ÁGOSTON KATA 
könyvtárvezető

Búcsú Farkas Sándornétól
„Az életnek véget kell érnie, de a szeretetnek nem.” (M. Albom)

Az Isaszegi Damjanich János Általános 
Iskola nevelőtestülete búcsúzik volt kol-
légájától, Farkas Sándorné Jolikától.

Jolika hatvan évvel ezelőtt szerezte 
diplomáját az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen, magyar–történelem 
szakon. Harmincöt évig dolgozott a 
pedagóguspályán. Intézményünkben 
1964. augusztus 1-jétől nyugdíjba vo-
nulásáig, 1995. október 26-ig dolgozott. 
1969. szeptember 1-jéig mint magyar–
történelem szakos tanár, 1969. szep-
tember 1-jétől tizenöt éven át igazga-
tóhelyettes, 1984. március 1-jétől 1986. 
június 24-ig mint igazgató.

A pedagóguspályán eltöltött évei 
alatt kisiskolások generációit bocsátotta 
útjára. 

Vezetői tevékenységével hozzájárult 
a Damjanich-iskola sajátos gyermek-
központú, szeretetteljes iskolai miliő-
jének alakításához, ahol a gyermekek 
testi, lelki, szellemi fejlődése egyaránt 
fontos volt, és fontos ma is, s ahol a 
szülő segítséget kap gyermekének szi-
lárd erkölcsi elveken alapuló nevelé-
séhez.

Jolikának nagy szerepe volt abban, 
hogy gyermek és pedagógus számára is 
Isaszegen „jó volt és jó damjanichosnak 
lenni”. Nagy súlyt fektetett arra, hogy 
a kiegyensúlyozott nevelőtestületi lég-
körben az iskolába kerülő pályakezdő 
fiatalok is hamar megtalálják a helyü-
ket. Formálta a tanítókat, tanárokat, kö-
vetendő példát nyújtva a nevelőtestület 
minden tagjának. Elhivatott tanáregyé-
niség volt, akinek pályáját mindig is 
színvonalas munka, nagyfokú kreativi-
tás, értékteremtő tevékenység jellemez-
te. A rábízott tanulókat nagy elhivatott-
sággal, okosan szeretve formálta. 

Megszerettette a történelmet és 
a magyar nyelvet a gyermekekkel, 
átsugározta rájuk a lényéből fakadó 
következetességet, nyíltságot, az elvei 
melletti határozott kiállást. Sokat adott 
mind szakmailag, mind emberileg ta-
nítványainak. Az iskolai munka során 
még a legfeszültebb pillanatokat is fel 
tudta oldani egy-egy sajátosan humoros 
megjegyzéssel, hozzászólással, amely-
nek végső soron nevelési-pedagógiai 
értéke volt.

A történelem tantárgy tanítása során 
nagy hangsúlyt fektetett a hazaszeretetre 
nevelésre, szűkebb hazánk, Isaszeg törté-
nelmének, népi hagyományainak megis-
mertetésére. Az emlékhelyek ápolásával 
erősítette a gyerekekben a lokálpatriotiz-
mus érzését, azt, hogy legyenek büszkék 
arra, hogy magyarok, hogy isaszegiek. 
Osztályfőnökként tanítványait mindig 
összetartó, állandó csapattá formálta. 
Súlyt helyezett arra, hogy minden tanít-
ványa sikerélményhez jusson, ne csak a 
tanulásban legkiválóbbak.

A szülőket tanácsaival segítette 
gyermekük nevelésében, a gyermekük 
számára megfelelő pálya kiválasztásá-
ban. A pedagóguspályát hivatásának te-
kintette, e szerint élt és dolgozott egész 
életében. Szerették őt tanítványai és 
kollégái is. A pedagógusi hivatás iránti 
elkötelezettségét látva tanítványainak 
sora választotta életcélként ezt a pályát. 
Joli néni emléke, szakmaisága köztünk 
marad.

Nyugodjék békében.
KOHÁRY ORSOLYA 

igazgató
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Lengyel–magyar  
két jó barát,  
együtt táncol,  
s issza borát
A Csatangoló tánccsoport 
lengyelországi fellépése

Lipowai barátaink meghívására tánc-
csoportjuk megalakulásának huszadik 
évfordulóján vettünk részt. A jubileumi 
műsor közben hatalmas vihar kereke-
dett. A várost körbeölelő hegyeken az 
égszakadás félelmetesen szórta villáma-
it. A néhány nappal korábbi zakopanei 
tragédián okulva a szervezők félbesza-
kították a műsort, így a vihar elültével 
– némi csúszással – tánccsoportunk 
a világot jelentő deszkákra léphetett. 
Elsőként az „idősebbek” vajdaszentivá-
nyi táncot mutattak be, majd fiataljaink, 
a Szöktetők egy vidám erdélyi, felcsíki 
tánccal fokozták a szép számúvá nőtt 
közönség hangulatát.

Nem volt nehéz lámpalázunkat 
leküzdve apait-anyait beleadni, hiszen 
tánccsoportunk bekonferálására és arra, 
hogy honnan érkeztünk, a közönség 
tapsviharban és ujjongásban tört ki. 
A fellépést követően – még mindig 
emelkedett hangulatban – tovább mú-
lattuk az időt együtt lengyel barátaink-
kal, felváltva énekelve lengyel és magyar 
népdalokat, folytatva azt a nagyszerű 
hangulatot, amelyben városukba érke-
zésünk estéjén a „fogadóbizottsággal” 
részesültünk.

Késő este volt, mire jó éjszakát 
kívánva elváltunk barátainktól, készül-
vén a másnapi majd’ nyolcórás haza-
útra. Ám a sikeres fellépés öröme nem 
hagyott bennünket nyugovóra térni, s 

szálláshelyünkön boldogan roptuk még 
egy-két órán át. Másnap fájó szívvel 
vettünk búcsút vendéglátóinktól, és 
noha tudtuk, hosszú hazautunk busz-
vezetőnk, régi táncostársunk jóvoltából 
jókedvvel és biztonságban fog eltelni, 
mégis némi űrt éreztünk magunkban. 
Városunk helységnévtábláját meg-
pillantva azonban már csak a szép és 
kedves emlékek töltötték el bensőnket. 
Hazaérkeztünk!

Köszönet csoporttársunknak, aki-
nek révén barátokra leltünk Lengyelor-
szágban; köszönet buszunk vezetőjének, 
aki mindvégig nagy biztonsággal kezelte 
a kormányt; és a legmélyebb köszönet, 
tisztelet Isaszeg Város Önkormányza-
tának utazásunk nagymértékű támoga-
tásáért.

BODROGI IMRE,  
a Csatangoló Tánccsoport és  

Hagyományőrző Egyesület táncosa

Jövőre felső 
tagozat indul 
a katolikus 
iskolában

Isaszegre látogatott dr. Csáki Tibor, 
a váci Egyházmegyei Katolikus Isko-
lák Főhatóságának (EKIF) főigazga-
tója és Király Zoltán, az EKIF fejlesz-
tési igazgatója, hogy találkozzanak a 
Szent Erzsébet Katolikus Általános 
Iskola munkatársaival és tanulóival.

Almási Zsuzsanna, az iskola 
igazgatója és dr. Csiba Tibor atya, 
isaszegi plébános vezették körbe a 
fenntartó képviselőit, majd megte-
kintették az alsó tagozat új épületé-
nek építési munkálatait is. Az EKIF 
főigazgatója a látogatás során ígéretet 
tett arra, hogy a 2020/2021-es tan-
évben elindulhat az ötödik osztály is, 
így felmenő rendszerben valósulhat 
meg az isaszegi katolikus iskola felső 
tagozata.

BUDAHÁZI ÁRPÁD
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Programajánló
Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely programjai

„Mesélj, hogy volt?” Művelődési otthonunk új értékőrprogra-
mot indít minden hónap első csütörtökjén 9 órától 12 óráig. 
Várjuk azokat, akik szívesen megosztanák emlékeiket a rég-
múlt időkből családról, szokásokról, emberekről, a minden-
napokról. Az emlékezésekről videófelvételt készítünk, amely 
bekerül az Isaszegi Értéktár archívumába, így megőrizve az 
utókornak. A programot első ízben október 17-én rendezik 
meg az Isaszegi Értéktár kiállítóterében a Dózsa György Mű-
velődési Otthonban. Szeretettel várjuk önöket!

Szeretnél színész lenni? Akkor menj te a Lecsóba!!! A Club 
Színház isaszegi Lecsó csoportja tagfelvételt hirdet. Várunk 
minden érdeklődőt, aki szívesen kipróbálná magát a szín-
játszás világában. A foglalkozások időpontja: péntekenként 
18-órától 20 óráig. Jelentkezni lehet Szécsi Dóra csoportveze-
tőnél a 30/456-9676-os telefonszámon.

Munkaerőpiaci ismeretek. Ha bajban vagy az álláskere-
séssel, gyere el, és megbeszéljük! Álláskeresési technikák, 
önéletrajzírás, interjútréning. Előzetes jelentkezés szükséges 
Pongrácz Gabriella HR-trénernél: 70/372-4941.

OKTÓBER 1., KEDD 
10.00–10.45: Kerekítő – ölbéli játékok és mondókák (minden 
kedden). Foglalkozásvezető Schlegel Laura, telefon: 70/680-
5799; honlap: Kerekito.hu; Facebook: Isaszegi Mondókás Móka. 
OKTÓBER 4., PÉNTEK
10.00–11.00: Csiribiri gyerektorna. Minden 1–4 év közötti, 
járni tudó, izgő-mozgó gyermeket várunk. A foglalkozásokra 
előzetes bejelentkezés szükséges a Csiribirigodollo.hu webolda-
lon. Foglalkozásvezető: Balla-Manó Erzsébet, telefon: 30/398-
2896; Facebook: Csiri Biri torna-Iszaszeg.
OKTÓBER 5., SZOMBAT
18.00: Ray Cooney: Kölcsönlakás – kétfelvonásos vígjáték a Tu-
rai Komédiások előadásában. Az elegáns, emeleti lakás Philipé 
és Johannáé. Hetek óta tart a felújítás, nagy a felfordulás. Philip 
és Henry sikeres gyermekkönyvkiadók, irodájuk a földszinten, 
a lakás alatt helyezkedik el. Henry nagy nőcsábász. Amíg Philip 
a feleségével vendégségbe készül, addig Henry egy hölgyisme-
rősével randizna társának lakásában. Nem tudja, hogy felesége 
is ezt tervezi újdonsült szeretőjével. És van, amiről egyikük sem 
tud: a felújításon dolgozó belsőépítész is épp szerelmi légyottra 
hívta a szobalányt. A teljes káosz közepébe érkezik meg várat-
lanul a magára és a munkájára igényes híres mesekönyvíró, aki-
nek a könyvét Henry és Philip már rég ki szeretné adni. Jegyár: 
1400 Ft elővételben; 1700 Ft a helyszínen.
OKTÓBER 6., VASÁRNAP
10.00: Szoborhegy – Aradi vértanúk – városi megemlékezés. 

Ünnepi műsor. Arad pedig a magyar Golgota – a Club 
Színház művészeinek előadása.

14.00: Az Isaszegi Asszonykórus fellép Csömörön a népdal-
körök találkozóján.

OKTÓBER 7., HÉTFŐ
9.30–11.30: Baba-mama klub

OKTÓBER 8., KEDD
10.00–10.45: Kerekítő – Ölbéli játékok és mondókák
13.00–14.00: Állástájékoztató 
OKTÓBER 10., CSÜTÖRTÖK
17.00: Falumúzeum – Isaszegi Szenior Akadémia: Gyász- és 
veszteségfeldolgozás időskorban. Zelena András előadása.
OKTÓBER 12., SZOMBAT
7.00–11.00: Babaruhabörze. Jelentkezés Zagyva-Bánszky Éva 

Virágnál, e-mail: evavirag.banszky@gmail.com.
16.00: Kisvakond-előadás. Jegyek kaphatók a művelődési ott-

honban. Jegyárak: 1800 Ft elővételben; 2000 Ft a helyszínen.
20.00: Táncház Pálinkás Tündivel és Stéger Danival. Fellép a 

Mitiszika zenekar. Belépő felnőtteknek 1000 Ft, gyere-
keknek 500 Ft. Fonó az isaszegi Mozaik kézművescso-
porttal.

Az asszonykórus vendégszereplése Penzen.
A múzeumok őszi fesztiváljának keretén belül gyalogtúra in-

dul a múzeumtól.
OKTÓBER 15., KEDD
9.30: Csukás István: A kelekótya kiskakas – a Habakuk Báb-
színház előadása. Belépő: 800 Ft.
OKTÓBER 17., CSÜTÖRTÖK
9.00–12.00: Mesélj, hogy volt? Emlékezzünk együtt az Isaszegi 

Értéktár kiállítóterében; videófelvétel.
15.00: Falumúzeum: Időutazás a történelem nyomában – 

rendhagyó történelemóra
OKTÓBER 19., SZOMBAT
16.00: Proksza Gyöngyi festőművész Most és mindörökké 

című kiállításának megnyitója. Közreműködik a Gaudium 
Carminis női kamarakórus. 

Falumúzeum: múzeumok őszi fesztiválja. 14.00–15.00: Tárgy 
doktor rendel. Restaurálási bemutató Hostyinszki Attila 
restaurátorral.

Ötvenéves az Isaszegi Múzeumi Barátok Köre.
OKTÓBER 23., SZERDA
10.00: Szoborhegy – városi megemlékezés a Club Színház mű-
vészeivel
OKTÓBER 25., PÉNTEK
25., péntek, 16.00: Kreatív kézműves-foglalkozás Zsigár Cecí-
liával
OKTÓBER 26., SZOMBAT
26., szombat: A Csata táncegyüttes ificsoportjának minősítője 
Kapuváron

SZÜNIDEI PROGRAMOK
OKTÓBER 28., HÉTFŐ
10.00: Elsárkányosodunk! Családi nap a művelődési otthon-

ban. Ugrálóvár, kézműves-foglalkozás, mesesarok, sárká-
nyos vetélkedők. Belépődíj: 500Ft/gyermek.

OKTÓBER 29., KEDD
9.00: Elsárkányosodunk! Családi nap. Sárkányépítés és sza-

lonnasütés Völgyesi Ferenc faművessel az Öreghegyen, 

sárkányröptetés. Gyülekező a művelődési otthonban 9 óra-
kor! Részvételi díj: 500Ft/gyermek.

19.00: Isaszegi Dumaszínház. Miért pont Alaszka? Badár Sán-
dor önálló estje. Jegyár: 3300 Ft. Jegyek válthatók elővétel-
ben a Dózsa György Művelődési Otthonban és a Duma-
szinhaz.jegy.hu oldalon.

NOVEMBERI ELŐZETES
NOVEMBER 7., CSÜTÖRTÖK
17.00: Falumúzeum: Isaszegi Szenior Akadémia. Mr. Google, 
Mr. Facebook: Meg is gyógyítanak? – Pataky Enikő előadása
NOVEMBER 9., SZOMBAT
9., szombat: Táncház Pálinkás Tündivel és Stéger Danival. 
Belépő felnőtteknek 1000 Ft, gyerekeknek 500 Ft. Fonó az isa-
szegi Mozaik kézművescsoporttal.
NOVEMBER 16., SZOMBAT
A Gaudium Carminis női kamarakórus évzáró koncertje

A DÓZSA GYÖRGY MŰVELŐDÉSI OTTHON ÁLLANDÓ 
PROGRAMJAI 
• Baba-mama klub: hétfő, 9.30–11.30
• Tá-Me-To: hétfő, szerda, péntek, 9.30–11.30
• Kerekítő: kedd, 10.00–10.45
• Szenior jóga: szerda, 16.00–17.15
• Jóga: szerda, 17.15–17.45
• Csiribiri gyerektorna: péntek, 10.00–11.00
• Isaród gyerekszínjátszó csoport: péntek, 16.00–18.00
• Lecsó felnőtt színjátszó csoport: péntek, 18.00–20.00

Kedves isaszegiek! 
Az Isaszegi Települési Értéktárbizottság ismét szeretné felhív-
ni a figyelmet, hogy bárki javasolhat újabb értékeket az erre a 
célra készült, Javaslat a Települési Értéktárba történő felvétel-
hez című ajánlólap kitöltésével (például tipikus isaszegi étel, 
népszokás, természeti kincs, kulturális örökség, egészséggel 
kapcsolatos megoldás, ipar vagy műszaki találmány, építészeti 
alkotás, turisztikai vagy sporttal kapcsolatos érték). 

A javaslatok beadása folyamatos. A beérkezett javaslatról 
az értéktárbizottság kilencven napon belül dönt. Szükség 
esetén a javaslattevőt hiánypótlásra kéri fel. A bizottság 
a döntéséről írásban értesíti a javaslattevőt. Amennyiben 
a döntés pozitív, az értéktárba felvett helyi érték adatait a 
bizottság közzéteszi a Dózsa György Művelődési Otthon és 
Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely honlapján. 

Szeretnénk aktivitásra biztatni a lakosságot! 
Észrevételeiket, javaslataikat várjuk elektronikusan az 
idgymo@gmail.com e-mail-címre; postai úton: a javaslat teljes 
anyagát elektronikus adathordozón mellékelve (cím: Dózsa 
György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely, 2117 
Isaszeg, Dózsa György u. 2.), kérjük, írják rá: „Javaslat az 
Isaszegi Települési Értéktárba való felvételre”; személyesen a 
Dózsa György Művelődési Otthonban. A benyújtás határideje: 
folyamatos.

Kövessen minket a Facebookon és a honlapunkon! 
Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklődni a 

művelődési otthon irodájában a 28/582-055-ös vagy a 28/582-
056-os telefonszámon, az idgymo@gmail.com e-mail-címen, 
valamint az Isaszegmuvotthon.hu weboldalon és Facebook-
oldalunkon is lehet. A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

VERSECZKYNÉ SZIKI ÉVA 
igazgató

Anyakönyvi hírek
az augusztus 22. és szeptember 17. közötti időszak 
eseményeiről

Születések: Szarvas Lilla, Szádvári Izabella, Szrimácz Artúr 
Barnabás, Restás-Pribay Áron, Kovács Csaba, Kun-Szabó 
Johanna, Ágoston Imola, Bak Miron
Házasságkötés: 2019. augusztus 10-én házasságot kötött 
Molnár Katalin és Ozsváth Péter. Augusztus 22. és szeptember 
17. között házasságot kötött Tanai Laura és Kendra Zoltán; 
Ella Evelin és Lancsin Marcell; Randek Dóra és Hajnal Gábor; 
Kovács Viktória és Szabó Levente Tibor; Mursa Ildikó és 
Szekér András.
Halálesetek: Káposztás Vince (69 éves), Sáli Károly József 
(69 éves), Lázár Sándor (70 éves), Szabó Éva (55 éves), 
Cs. Tóth Zsuzsanna Csilla (73 éves), Gál Gyula (93 éves), 
Nagy Jánosné Szőke Erzsébet Ilona (64 éves), Dohányos 
György Istvánné Gyurkó Ilona (69 éves), Hábel Józsefné 
Sáfrány Ilona (87 éves), Sallai Istvánné Nagy Erzsébet 
(66 éves), Farkas Sándorné Strasszer Ilona Jolán (84 éves), 
Kovácsné Szentesi Zsuzsanna (52 éves), Vojt Vincéné Szeder 
Erzsébet (77 éves), Nagy Józsefné Tóth Lidia (85 éves), 
Hasznosi Gábor Mihály (64 éves), Aszódi Pálné Makovinyi 
Terézia (86 éves), Simon Istvánné Szlovák Veronika (68 éves)

Köszönetnyilvánítások

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki férjemet, Hajdu 
Istvánt utolsó földi útján elkísérte, sírjára virágot helyezett, a 
család gyászában osztozott. Felesége és gyermekei

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, 
akik szeretett halottunkat, Dohányos Györgynét utolsó útjára 
elkísérték, sírjára virágot helyeztek, és mélységes gyászunkban 
részvétüket nyilvánították. Dohányos család

Köszöntés
Ezúton köszöntjük édesanyámat, 
Marika nénit kilencvenedik 
születésnapja alkalmából. 
Nagyon sok, egészségben, 
örömökben, szerető családja 
körében eltöltött hosszú, boldog 
évet kíván lánya Ágnes és 
unokái, Robi és Norbi.
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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. Ügyfélfoga-
dási rend: hétfőn 13–16, szerdán 8–12 és 13–16, pénteken 8–12 óra között

Isaszegi Rendőrőrs telefonszáma: 70/387-2693. Amennyiben nem elérhető, hívja a 
112-t!

Közterület-felügyelet 70/315-2314, 70/198-6929 (munkaidőben hívható)
Isaszegi polgárőrség 70/328-4970
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet Madách I. u. 14., telefon: 28/582-712 (munkaidő-

ben); e-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu
Isaszegi Humánszolgáltató Központ hétköznap este 18 és reggel 8 óra között, valamint 

péntek délután 16 óra és hétfő reggel 8 óra között hívható ügyeleti telefonszáma: 
70/451-5087

Mezőőrök 70/459-3301, 70/459-3302 (munkaidőben hívható)
Vadkár bejelentése: Pilisi Parkerdő Zrt., Kolosi Géza, 20/984-6240; Jászberényi Márk, 

20/444-1229
Gyepmester, állati tetemek elszállítása: Hercig József, 20/964-3025
Isaszegi Önkéntes Tűzoltóegyesület  

0–24 óra között hívható központi segélyhívószáma: 70/601-9105
Pest Megyei Kormányhivatal 
 Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 2100 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. Ügyfélfogadás: hétfőn és szer-
dán 8–15, pénteken 8–11.30 között

Járási ügysegéd: Templom u. 11., fogadóóra hétfőn 14–16 óra között
Temetkezés Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 30/964-7032
Temetőgondnok Ecseri Pál, 30/305-8962, ecseriko@freemail.hu
Falugazdász Maczó Tamás, minden hónap harmadik-negyedik szerdáján 8-tól 12 óráig 

tart ügyfélfogadást a Templom u. 11.-ben. Telefon: 30/418-3789; e-mail: maczo.
tamas@nak.hu

SZOLGÁLTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés munkaidőben a 28/430-562-es vagy a 28/520-

873-as, munkaidőn kívül a 80/625-726-os telefonszámon, valamint a kozvilagitas@
elmuszolg.hu e-mail-címen és az Elmuszolg.hu weboldalon a hibabejelentési felületen 
történhet

ELMŰ-ÉMÁSZ Hibabejelentés: 80/42-43-44; Elmuemasz.hu
 Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938;  

mobiltelefonról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
 Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel kapcsolatban hétfőn, kedden 

és szerdán 8–16 óra között, csütörtökön 8–20 óra között: 20/978-5611, 30/978-5611 
vagy 70/978-5611, illetve 20/978-5612, 30/978-5612 vagy 70/978-5612

 Munkatársak azonosítása: 80/200-338 (zöld szám)
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, -tisztítással kapcsolatban: 30/378-9971

NKM Földgázszolgáltató Zrt.: Nkmfoldgaz.hu. Mérőállás bejelentése vezetékes hálózat-
ból: 80/405-540; mobilhálózatból: 1/237-7777. Telefonos ügyfélszolgálat hétfőn, ked-
den, szerdán és pénteken 8–18 óra között, csütörtökön 8–20 óra között: 20/474-9999, 
30/474-9999 vagy 70/474-9999

Zöld Híd B.I.G.G. Kft. Zoldhid.hu. Ügyfélszolgálat hétköznap 8–16.30 között: 28/561-200

Egészségügyi 
információk

Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek 
számára saját háziorvosuk áll rendelkezésre. Hétfőtől 
csütörtökig 1530–1800 óra között, pénteken 1130–1800 
óra között készenléti szolgálat működik a sürgős 
esetek ellátására, amely az alábbi időbeosztás szerint 
hívható. Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 
28/751-561, 30/831-1887. Kedden dr. Kürti József, 
Csata u. 2., tel.: 28/495-238. Szerdán dr. Eszlári Egon, 
Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288. Csütörtökön dr. 
Tordai Gábor, Aulich u. 3., tel.: 28/751-591; 20/928-
3987. 
Pénteki készenléti beosztások októberben 
és novemberben: október 4.: dr. Kürti József; 
október 11.: dr. Eszlári Egon; október 18.: dr. 
Tordai Gábor; október 25.: dr. Mészáros Zsolt; 
november 1.: Gödöllő; november 8.: dr. Kürti József; 
november 15.: dr. Eszlári Egon; november 22.: 
dr. Tordai Gábor; november 29.: dr. Mészáros Zsolt
Központi orvosi ügyelet: Gödöllő, Szabadság 

tér 3. Tel.: 70/370-3104. Ügyeleti idő: 
munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig, 
hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 
órában

Gyermekorvosi rendelők: 
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12. Telefon: 28/493-

250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14. Telefon: 28/750-

970
A mentők ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartási rendje: 
Ezüstkehely Patika hétfőtől péntekig 8–18, 
szombaton és vasárnap 8–12 óra között; 
Liget Patika hétfőtől péntekig 8–18, szombaton 
8–12 óra között, vasárnap zárva
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 iskolafogászat), 
kedden és csütörtökön 14–19 óra között, pénteken 
páros héten 8–12, páratlan héten 14–19 óra 
között. Dr. Kelemen Réka rendelési ideje: hétfőn 
14–19, csütörtökön és szombaton 8–12 óra között. 
Munkaszüneti napokon az ügyeleti rendelés 
helye: Közpon ti Somatológiai Intézet, Budapest, 
Szentkirályi u. 40.
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495-

827
Tormay Károly Egészségügyi Központ: Gödöllő, 

Petőfi tér 1. Telefon: 28/430-655, 28/430-452, 
70/502-1876, 70/502-1872

KERESZTREJTVÉNY A megfejtést október 20-ig várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre vagy a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán. A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban 
olvashatják. Kellemes időtöltést kívánunk! 

Szeptemberi rejtvényünk megfejtése: Senki nem tud igazán örülni, ha nincs benne szeretet. 
A szeptemberi jutalmat Földiné Szaniszló Olga, Joó Ágnes, Kun Júlia nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

GYEREKEKNEK Keresd meg a képeken található tíz különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet küldd vissza 
szerkesztőségünknek október 20-ig digitális formában az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre, vagy add le személyesen a 
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a 
következő számunkban tesszük közzé. 

A szeptemberi jutalmat Hegedűs Emma, Bungye Boglárka nyerte. Gratulálunk!
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Zöldbe borult  
az isaszegi Liget tér

A Mol Alapítvány Helyi Érték Programjának tá-
mogatásával parkosították az isaszegi Liget teret. 
Összesen huszonöt fát és közel kétszázötven cserjét 
ültettek el a Mozdulj Velünk Egyesület tagjai és ön-
kéntesek a projekt keretében. A megújult közösségi 
parkot augusztus végétől élvezhetik teljes pompájá-
ban a helyiek és az idelátogatók.

A Mol Alapítvány Helyi Érték Program pályázatának 
keretében augusztus 30-án befejeződött az isaszegi 
Liget tér parkosítása. A tér padokkal, bográcsozó-
hellyel, árnyékolóval és huszonöt fával, illetve kétszázötven 
cserjével bővült. Az ültetést és a tereprendezést a Mozdulj Ve-
lünk Egyesület (MoVe), valamint helyi önkéntesek végezték. 

A Mol Alapítvány a helyi civilszervezetek, kezdeményezé-
sek támogatására hozta létre a Helyi Érték Programot, amely-
ben a nyertes projektek egyenként ötszázezer forint támoga-
tást kaptak céljaik elérésére.

A Liget tér évtizedek óta Isaszeg közösségi tere. A MoVe 
2012-ben alakult azzal a kifejezett céllal, hogy olyan meg-
oldást találjanak a tér rendezésére, amelynek köszönhetően 
minden korosztály kikapcsolódhat, és mindeközben a helyi 
fiatalok számára sportolási lehetőség is biztosított. „A felújí-
tási munkálatokat évekkel ezelőtt kezdtük, azóta pedig évről 
évre igyekeztünk új elemekkel szépíteni és modernizálni a 
teret, például helyet kapott BMX-, görkorcsolya-, gördeszka-
pálya, de szabadtéri fitneszelemek is. A Mol Helyi Érték Prog-
ramjával pedig idén végre a parkosítást is el tudtuk végezni, 
így egy sokkal barátságosabb, zöldebb és élhetőbb közösségi 
térré válhatott a Liget tér” – mondta el Mészáros Gusztávné, a 
MoVe elnöke.

A felújítás és a parkosítás igazi közösségi munka és élmény 
volt, a végeredmény pedig egy jól kihasználható, minden kor-
osztály igényeire reflektáló, zöld közösségi tér. Bográcsozó, ár-
nyékoló és új padok is helyet kaptak azzal a céllal, hogy a Liget 
tér valóban a város szívévé váljon. A felújított teret augusztus 
24-én adták át.

„Felemelő látni, ahogyan a közösség együtt alkot, hoz létre 
valami újat, és még nagyobb öröm, hogy ehhez mi is hozzátet-
tünk. Pontosan ezekért a pillanatokért indítottuk útra a Helyi 

Érték Programot, és ezért is folytatjuk majd a következő évben 
is. Hiszünk a helyi, akár kicsi, akár nagy közösségek erejében 
és értékteremtő képességében” – mondta Gáborné Haáz And-
rea, a Mol Alapítvány ügyvezetője.

A Mol társadalmi felelősségvállalásáról
A Mol mint Magyarország legnagyobb vállalata évente mint-
egy 1,7 milliárd forintot adományoz a különböző társadal-
mi kezdeményezések számára. A támogatási portfólióban a 
kultúra, az egészségügy, az oktatás, a közlekedésbiztonság, a 
környezetvédelem és a szociális ügyek jelennek meg. A vál-
lalat társadalmi felelősségvállalásának jegyében hozta létre 
2006-ban az Új Európa Alapítványt, amely 2018-tól Mol Ala-
pítvány néven folytatja tevékenységét. 

Az alapítvány pályázati programjain keresztül évente 
százmillió forintot fordít fiatal sportolók, művészek, pedagó-
gusok és a gyermekegészségügy támogatására. Ennek ered-
ményeképpen a Mol tehetségtámogató programja az elmúlt 
években több mint 4800 fiatal sportolót, tudós- és művész-
palántát részesített támogatásban. A Mol a gyermekgyógyító 
programjának keretében 480 projekt nyert el támogatást 
2006 óta, amelyek több mint 110 ezer gyermek gyógyulásá-
ban közreműködtek. A Mol Alapítvány a helyi közösségek 
támogatását és az önkéntesség népszerűsítését 2014–2017 
között a KÖSZ! Program, 2018-tól a Helyi Érték Program ke-
retében végzi.

További információk a Molalapitvany.hu oldalon talál-
hatók.

FORRÁS: MOLALAPITVANY.HU

Köszönet a Velünk Együtt Mozdulóknak: Isaszegi Városüzemeltető Szervezet és Horváth István, Hatvani Miklós polgármester, Hajdu Marcsi és édesanyja, Sárika néni, 
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Isaszegi Polgárőr Egyesület, Gabrucza Marianna, a Daköv Kft. dolgozói, Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre, Isaszegi Nyugdíjasok 
Önsegélyező Klubja, Damjanich János Általános Iskola – Palaga Sándorné és tanítványai, Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Gábor Dénes 
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Csata táncegyüttes ificsoportja – Hajduné Bilász Ildikó és Hajdu Zsolt vezetésével, Csattanó tánccsoport, 
Gerendás Hajni zumbacsapata, Tá-Me-To csoport, Feketéék, Péterék, Vajda Ferenc, Szabóné, Együttműködés Isaszegért Egyesület, Határon Túli Magyar Emlékhelye-
kért Alapítvány, Isaszegi Április 6. Kör Egyesület, dr. Csiba Tibor atya, Szabóné Ónodi Juditék, Könczöl Gábor és családja, Balog Istvánné és családja, Ozsváth család, 
Ács László és családja, Everling család, Barkóczi Balázsék, Szalárdyné Szalma Szilvia, Káposztás Tünde, Mazula Istvánné, Moravecz Pál, Tóth Józsefné, Domonicsék, 
Gönczöl György, Karacs család, Hanák Ede, Szmolicza József, Ádám család, Hartman Péterék, Ragács István, Szabó István, Dániel Zoltán, Lázár Ferenc, Molnár Dávid, 
valamint mindazok, akik valamit tettek e nemes cél elérésének érdekében.

MÉSZÁROS GUSZTÁVNÉ MOVE-ELNÖK


