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Köszönöm az isaszegiek-
nek a fegyelmezettségüket
Hatvani Miklós polgármester a járványhelyzetről

A koronavírus okozta veszélyhelyzet és a komoly álla-
mi elvonások ellenére sem állt meg az élet Isaszegen. 
A polgármester héttagú operatív törzset hozott létre, 
az önkormányzat segítette a szociálisan rászoruló-
kat. Hogy minél több pénzt tudjanak a védekezésre 
fordítani, Hatvani Miklós megvonta a képviselő-tes-
tület tagjainak fizetését, ahol tudta, csökkentette a 
költségeket. Mindezek mellett még a város fejlesztésé-
nek előkészítésére is maradt lehetőség. 

– Úgy tűnik, hogy túl vagyunk a koronavírus-jár-
vány első magyarországi szakaszán, az ereje leg-
alábbis jelentősen csillapodott. Hogyan vizsgáztak az 
isaszegiek?

– Örömmel mondhatom, hogy együttműködők 
voltak. Ugyanazt tapasztaltam itt helyben, mint amit az 
egész országban lehetett: az emberek felfogták a helyzet 
súlyát. Az isaszegiek elfogadták a szigorításokat, fegyel-
mezettek voltak a vásárlások és egyéb tevékenységeik 
alkalmával, mindenhol betartották a kötelező távol-
ságot, használták a maszkokat. Köszönettel tartozom 
a városlakóknak az ebben az időszakban tanúsított 
szabálykövető magatartásuk miatt. Igaz ugyanakkor, 
hogy a mi régiónkban nem tombolt annyira a járvány, 
mint például Nyugat-Európában. Nem vagyok szakem-
ber, de talán azoknak lehet igazuk, akik azt mondják, 
azoknak a védőoltásoknak köszönhető a helyzetünk, 
amiket még gyermekkorunkban kaptunk meg. 

– Hány isaszegi fertőzöttről tud az önkormányzat?
– A városban két igazolt fertőzöttről tudunk, 

mindketten karanténban voltak, szerencsére már 
meggyógyultak, nem adták tovább a fertőzést. Egyikük 
sem volt szociálisan rászoruló, így nem is vették igény-
be az önkormányzat segítségét, a családjuk mindenben 
tudta őket támogatni. Ezek nem voltak súlyos lefo-
lyású esetek, úgy tudom, hogy az idősebb lakos szinte 
észre sem vette, hogy beteg. 

– Gazdaságilag hogyan érinti városunkat a vírus, 
és milyen következményei lehetnek?

– Sajnos az önkormányzatoknak jelentős terheket 
kell elviselniük. A kormány teljes mértékben elvette 
tőlünk a gépjárműadó-bevételünket, miközben a 
beszedés költsége nálunk maradt. Ez egy igen jelentős 
érvágás minden település életében, nálunk százhatmil-
lió forintos mínuszt jelent ebben az évben. Idén a vírus 
okozta válsághelyzet és a már említett elvonások miatt 
bizonytalannak ítélem meg az útépítéseink folytatását. 
Megjelent azonban ezzel kapcsolatban egy pályázat, 
itt negyvenmillió forintot lehet nyerni. Természetesen 
neveztünk, remélem, hogy sikerünk lesz, és minél 

több városi utat meg tudunk újítani. A településünkön zajló nagy 
beruházás, a vasútfejlesztés miatt gyakran találkozom a beruházóval, 
és a kivitelezővel is napi kapcsolatban vagyok, ez a folyamat sem állt 
le. A másik futó pályázatunk a piacra vonatkozik, még korábban 
nyertünk pénzt a fejlesztésre. Jelenleg az összes szakhatósági vizsgá-
lat eredményére várunk. Remélem, hogy őszre minden engedély a 
kezünkben lesz, télen pedig el tudjuk kezdeni az építkezést. A befe-
jezésének a határideje 2021 vége, szóval nincs miért aggódni. Jó hír 
még, hogy tárgyalunk egy kivitelezővel, aki lakóparkot építene egy 
városi tulajdonban lévő földre. Ennek eladásával, a lakosságszám 
egészséges mértékű növelésével pedig igen sokat nyerhet Isaszeg, 
remélem, hogy a képviselő-testület támogat majd ebben. Az idegen-
forgalom gyakorlatilag nálunk is teljesen leállt, több magánvállalkozó 
is komoly bevételkiesést él meg. Sajnos egyéb pluszbevételi forrásunk 
egyelőre nincs. Ne szépítsük: az az igazság, hogy a gazdaságban je-
lenleg mindenki a túlélésre játszik. Rendkívüli helyzetben rendkívüli 
intézkedések kellenek, ezt sajnos tudomásul kell venni. 

– Az elvonások ellenére maradt lehetőség segíteni a helyieknek az 
utóbbi időben?

– Mindezek ellenére segíteni tudtunk például a helyi vállalko-
zóknak. Akik az önkormányzatnál béreltek helyiséget, azoknál erre 
az időszakra az ő esetükben elengedtük a bérleti díjat. Maszkokat 
osztottunk a hatvanöt év felettieknek, folyamatosan fertőtlenítettük 
a játszótereket, a buszmegállókat, az óvodát, a bölcsődét. Aki jelezte, 
annak kiszállítottuk az élelmiszert. Akik szociálisan rászorulók, azok-
nak igyekeztünk minél több ingyenételt biztosítani. Nagy köszönettel 
tartozom a családsegítő szolgálat munkatársainak, akik reggeltől estig 
mentek ki a rászorulókhoz, a saját egészségüket sem kímélve. 

– A városban is alakult egy operatív törzs. Hogyan dolgoztak 
együtt?

– A törzs tagjai minden alkalommal rendelkezésemre álltak, a 
város nekik is hálával tartozik. Az országos példa alapján én hívtam 
létre, heten alkotjuk jelenleg is. Bár a kormány felfüggesztette a kép-
viselő-testületek munkáját, hogy mindenben a polgármester dönt-
hessen egy személyben, én nem éltem ezzel. Ezért alkottam meg egy 
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Részletek a képviselő-testület júliusi ülésén hozott 
határozatokból

A 2020–2024. évi időszakra 
elfogadott gazdasági program
A gazdasági program elkészítése a 
képviselő-testület át nem ruházható 
hatásköre, amelyet az alakuló ülését 
követő hat hónapon belül fogad el, és 
a képviselő-testület megbízatásának 
időtartamára vagy azt meghaladó 
időszakra szól. A program helyi szinten 
meghatározza mindazokat a célkitűzé-
seket, amelyek a helyi önkormányzat 
költségvetési lehetőségeivel összhang-

ban, a helyi társadalmi, környezeti 
és gazdasági adottságok átfogó figye-
lembevételével a helyi önkormányzat 
által végzendő feladatok biztosítását, 
tevékenysége színvonalának javítását 
szolgálják. Célja, hogy az önkormány-
zat képviselő-testülete a ciklusának 
időtartama alatt egy egységes, előre 
meghatározott célrendszer szerint 
működjön. 

A gazdasági programban megha-
tározott célkitűzések eléréséhez két 

irányba kell koncentrálni: egyrészt a 
célkitűzések egymásra épülő megva-
lósítására, másrészt a szükséges anyagi 
források, eszközök megteremtésére. 
A város jelenleg elfogadott gazdasági 
programjában meghatározza a célokat, 
a feladatokat, és egyértelműen hozzá-
rendeli a megvalósításához szükséges 
anyagi eszközöket, valamint vagyont.

Az önkormányzat a gazdasági 
programban meghatározott célkitűzé-
sek megvalósításához szükséges anyagi 

szakértőkből álló csapatot, amelynek mindenben kikértem 
a véleményét. A törzs ben egyébként jogászként a jegyzőnk, 
Tóthné Pervai Katalin felügyeli a munkát. Az alpolgármester 
is tagja a törzsnek, hiszen kell egy ember, akire számítani lehet 
abban az esetben, ha velem történik valami, például elkapom 
a vírust. Így Mészáros Gusztávnéra is fontos szerep hárul. 
A kommunikációért felelős tag Szalárdyné Szalma Szilvia, 
akinek hasonló volt a feladata eddig is a kabinetben. Termé-
szetesen kellett egy orvos is, aki szakmailag tájékoztatja a tör-
zset, és kapcsolatban van a lakossággal, ő dr. Mészáros Zsolt. 
A családsegítő szolgálat vezetője, Bilász Jánosné is tagja az 
operatív törzsnek, hiszen az ő csapata tartotta napi szinten a 
kapcsolatot a lakosokkal. Az operatív munkában Horváth Ist-
ván, az Isaszegi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója segít. Ez 
a szervezet felel többek között a városi területek fertőtleníté-
séért, de számos egyéb gyakorlati feladat hárul rájuk. Döntést 
kellett hozni a bölcsődei, óvodai beiratkozásokról, arról, hogy 
mi legyen a lejáró önkormányzati szerződésekkel. Minden 
hasonló kérdést megszavaztattam a törzzsel. Társadalmasítani 
szerettem volna ezt a helyzetet. Ez nem lett volna kötelező, 
de én így láttam korrektnek. Gyakorlatilag úgy működünk, 
mint egy kis képviselő-testület. Kezdetben mindennap reggel 
nyolc órakor találkoztunk, és keményen dolgoztunk. Ahogy 
kezdett normalizálódni a helyzet, hetente két alkalommal 
értekeztünk, most már csak hetente egyszer van erre szükség. 
Egyébként abban a pillanatban, amikor a kormány meg-
szüntette a képviselő-testületek munkáját, felfüggesztettem 
mindenkinek a tiszteletdíját. Ez egy jelentős tétel, ezt a pénzt a 
védekezésre helyeztem át. Fontos, hogy minden döntésünkről 
folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a város honlapján és 
Facebook-oldalunkon. Sajnos ezekben a legnehezebb hóna-
pokban kénytelenek voltunk az önkormányzati újság kiadását 
is szüneteltetni, viszont ezzel is tudtunk pénzt spórolni. 

– Nyáron még várhatók városi rendezvények?
– Egy város attól is élő, hogy vannak találkozások, közös 

ünnepek. Ezek mostanában sajnos elmaradtak. Soha nem 

fordult még elő a rendszerváltás óta, hogy ne ünnepeljük meg 
április 6-át, a város napját. Szomorú, de idén ez is megtör-
tént. Furcsa volt, az önkormányzat természetesen kiment 
koszorúzni, de ez egészen más hangulatot jelentett. Augusztus 
15-ig nem lehet nagyobb rendezvényt tartani, de utána úgy 
tűnik, hogy kedveskedni tudunk az isaszegieknek, bár a jelen 
helyzetben nem merek ígérni semmit. A terveink szerint pik-
nikmozit rendezünk, ahol majd a Mamma Mia! című filmet 
nézhetjük meg együtt egy hatalmas kivetítőn. Megkeresem a 
városi fúvószenekart, hogy játsszanak el néhány dalt, bízom 
benne, hogy el tudnak jönni. 

– A legtöbb szakember a vírus második hullámával szá-
mol. Hogyan készül erre?

– Mivel úgy tűnik, már túl vagyunk egy ilyen időszakon, 
tudjuk, hogy mire számítsunk, ismerjük azt a működési 
mechanizmust, amivel meg kell felelnünk a feladatoknak. 
Tartalékoltunk maszkokat és fertőtlenítőszereket, vásároltunk 
olyan eszközöket, amik szükségesek lehetnek a védekezéshez. 
Amikor az országban összesen hat darab germicidlámpa volt, 
abból négyet mi vettünk meg, ezeket kihelyeztük az orvosi 
rendelőkbe. Amikor FFP2-es minősítésű maszkokból még 
hiány volt az országban, mi már ezeket is biztosítani tudtuk 
a dolgozóinknak. Azt ezentúl is rendkívül fontosnak tar-
tom, hogy védjük azokat az embereket, akik a frontvonalban 
dolgoznak, és leginkább kitettek a fertőzésnek. Igazság szerint 
nagyon tartok a következő időszaktól, főleg, hogy a máso-
dik hullám együtt érkezhet az influenzával. Ezért arra kérek 
mindenkit, hogy amint elérhetővé válnak az influenza elleni 
védőoltások, mindenképpen adassák be maguknak, hogy 
legalább az ellen védettek legyenek. Én és a családom biztosan 
megtesszük ezt. A helybéliekhez hasonlóan én is nagyon vá-
rom, hogy visszatérjen a régi, megszokott világunk. Bár nem 
tudom, hogy mikor múlhat el a lelkekből végleg a félelem. 
Talán ha megszületik a Covid-19 elleni oltás is, akkor végre 
fellélegezhetünk.

H. A.

források biztosítása érdekében a követ-
kező feladatokat rögzítette:
–  A képviselő-testület nyomon követi 

a költségvetési támogatási rend-
szert, és az elképzeléseivel össz-
hangba hozva igyekszik kihasználni 
a támogatási rendszer nyújtotta elő-
nyöket (azaz a feladatokat igyekszik 
olyan formában, illetve feltételekkel 
megteremteni, hogy a legkedvezőbb 
összegű támogatást kapja). 

–  Az önkormányzat törekszik arra, 
hogy a gazdasági programjában 
meghatározott célkitűzéseket minél 
több pályázati forrás bevonásával 
valósítsa meg. 

–  A képviselő-testület körültekintően 
jár el akkor, ha az önkormányzat 
működtetése, illetve fejlesztése 
hitelfelvétel mellett valósítható meg. 
A hitel felvétele akkor mondható 
hatékonynak, ha az pályázati önerő 
fedezetét képezi.

Önkormányzatunk a következő prog-
ramokban kíván rész venni: belterületi 
utak szilárd burkolattal való ellátását 
támogató pályázat; iskolai tornaterem 
és tanuszoda építése; településszintű 
gyalogjárda-rehabilitáció; városköz-
pont tervezése, építése; csapadékvíz-el-
vezető rendszer tervezése, kiépítése.

Isaszeg Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete a 2020–2024. évekre 
szóló településfejlesztési politikájának 
legfőbb célkitűzése, hogy az önkor-
mányzati vagyon a képviselő-testület 
ciklusa alatt ne csökkenjen. Csak olyan 
fejlesztéseket vállaljon, amelyekkel a 
megvalósításhoz szükséges eszközöket, 
a programokat a működtetés fenntar-
tása mellett zökkenőmentesen finan-
szírozni tudja. A fejlesztés fontos eleme 
a pályázati lehetőségek legteljesebb 
kiaknázása.

A teljes gazdasági programot az 
Isaszeg.asp.lgov.hu oldalon olvashatják.

A 2020. évi közbeszerzési terv
A közbeszerzésekről szóló törvény 
alapján Isaszeg Város Önkormányzata 
közbeszerzési eljárás lefolytatására kö-
telezett ajánlatkérő. A terv készítésekor 
a költségvetési rendelet a meghatározó, 
a közbeszerzési értékhatárokat az éves 
költségvetési törvény határozza meg. 

A nemzeti közbeszerzési értékha-
tárt – kivéve a közszolgáltatói szerző-
désekre vonatkozó értékhatárt – 2020. 
január 1-jétől 2020. december 31-éig a 
következők szerint határozza meg:  
a) árubeszerzés esetében 15 millió 
forint; b) építési beruházás esetében  
50 millió forint; c) építési koncesszió 
esetében 100 millió forint; d) szolgál-
tatás megrendelése esetében 15 millió 
forint; e) szolgáltatási koncesszió eseté-
ben 30 millió forint.

Városunk 2020. évi költségveté-
sének idevonatkozó mellékletében 
összesen bruttó: 319 540 e Ft fejlesztés 
kimutatására került sor. A tervezett 
fejlesztések közül az előbbiekben szere-
peltetett értékhatárok figyelembevéte-
lével az önkormányzatnak két beruhá-
zásra szükséges közbeszerzési eljárást 
lefolytatnia: a városi piac, valamint az 
utak aszfaltozásának tekintetében.

 A képviselő-testület elfogadta a 
közbeszerzési tervet, amelyet öt évig 
meg kell őrizni, és nyilvánossá kell 
tenni.

A városi piac kialakításához 
szükséges tervezői, 
projektmenedzseri és közbeszerzési 
feladatokat ellátó cégek megbízása
A PM_PIAC_2018/40. azonosító 
számú, Helyi termékértékesítést szolgáló 
piac és vásárcsarnok kialakítása tárgyú 
nyertes pályázathoz kapcsolódóan a 
tervezői, projektmenedzseri és köz-
beszerzési feladatok ellátására a város 
beszerzési szabályzatának megfelelő-
en beszerzési eljárások lefolytatására 
került sor.

A beérkezett ajánlatokat a három 
elvégzendő feladatkör tekintetében 
(tervezés, projektmenedzseri, valamint 
közbeszerzési feladatok) Isaszeg város 
beszerzési szabályzata alapján egybe 
kell számítani. Mivel az összesített 
beszerzési értékhatár meghaladta a 
nettó ötmillió forintot, a pályázó cégek 
kiválasztásában a képviselő-testület volt 
jogosult dönteni.

A képviselő-testület a pályázatokat 
bontó és bíráló bizottság határozati ja-
vaslata alapján a beszerzési eljárásokat 
mindhárom feladatkör tekintetében 
eredményesnek nyilvánította. A terve-

zési feladatok ellátásával az Inno-Vit’98 
Bt.-t (2336 Dunavarsány, Csermely 
u. 46. bízta meg a 3 950 000 Ft bruttó 
összegű ajánlatának elfogadásával. 
A projektmenedzseri feladatok ellátá-
sával a Tempo-Consulting Kft.-t (2194 
Tura, Erdész u. bízta meg a 3 150 000 
Ft + áfa, összesen 4 000 500 Ft bruttó 
összegű ajánlatának elfogadásával. 
A közbeszerzési feladatok ellátásával a 
Tempo-Consulting Kft.-t (2194 Tura, 
Erdész u. bízta meg 1 200 000 Ft + áfa, 
összesen 1 524 000 Ft bruttó összegű 
ajánlatának elfogadásával.

Bizottsági tagok választása
Everling Róbert és Béres Ádám lemon-
dása következtében a pénzügyi, jogi és 
városfejlesztési bizottság megüresedett 
tagsági helyére a képviselő-testület 
Koczogh Zoltán képviselőt, valamint 
dr. Mészáros Zsoltot nevezte ki.

Óvodai, bölcsődei beiratkozások
Isaszeg Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete a 2020/2021. ne-
velési évre – az intézményvezetőkkel 
való egyeztetés szerint – a beiratko-
zások időpontját 2020. április 20–21. 
napjában határozta meg az isaszegi 
óvodákban és a bölcsődében. A beirat-
kozások mindhárom intézményben 
a járványügyi helyzet miatt kialakult 
különleges beiratkozási rend ellenére is 
problémamentesen lezajlottak. 

A bölcsődében a jelenleg beírt gyer-
mekek száma 20 fő. 2020. szeptember 
1. és október 31. között előreláthatólag 
15 fő megy óvodába. A 2020. április 
30-ig beiratkozott gyermekek száma 
19 fő. Az alapító okiratban rögzített 
felvehető létszám 22 fő, így a várhatóan 
elutasításra, azaz várólistára kerülő 
gyermekek száma 2 fő. (Ezen adat a 
2020. május 28-i állapotot tükrözi.)

A 2020. évi áprilisi beíratást követő-
en az óvodák vezetőinek tájékoztatása 
alapján az Isaszegi Bóbita Óvodában 
30 fős csoportlétszám esetén 53 fő 
gyermek, az Isaszegi Hétszínvirág Óvo-
dában szintén 30 fős csoportlétszám 
esetében 88 fő felvétele lehetséges. 
A márciusban kialakult veszélyhelyzet-
re tekintettel – az óvodavezetők írásos 
kérelmének helyt adva – mindkét 
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óvoda esetében az önkormányzat a 
polgármesteri határozattal biztosította 
részükre a húszszázalékos létszámeme-
lést, és jóváhagyta az Isaszegi Bóbita 
Óvodában 5 csoport, az Isaszegi Hét-
színvirág Óvodában 8 csoport indítását 
a 2020/2021. nevelési évben.

A képviselő-testület tudomásul 
vette az általa fenntartott önkormány-
zati óvodák, valamint a bölcsőde 
2020/2021-es nevelési évre való beirat-
kozásról szóló tájékoztatását.

A rendvédelmi szervek beszámolói
A Gödöllői Rendőrkapitányság, va-
lamint az isaszegi Polgárőrség Bűn-
megelőzési és Önvédelmi Egyesület 
elkészítette a 2019. évi tevékenységéről 
szóló beszámolóját. A képviselő-tes-
tület mindkét beszámolót elfogadta. 
(A beszámolókat terjedelmük miatt 
nem áll módunkban lapunkban megje-
lentetni, a tájékoztatókat Isaszeg város 
hivatalos honlapján, az Isaszeg.asp.lgov.
hu oldalon olvashatják.)

Beruházási, felújítási, karbantartási 
és szolgáltatási feladatok 
elvégzéséhez szükséges anyagok 
beszerzése
Az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 
(IVÜSZ) intézményvezetője minden év 
február végéig beszerzési eljárást folytat 
le az isaszegi beszerzési szabályzat sze-
rint az adott évben várható beszerzések 
összesített értékére. A beszerzési eljárás 
során az azonos forgalmazási hely-
ről beszerezhető termékcsoportokra 
legalább három ajánlatot kér, lehetőség 
szerint helyi vállalkozóktól.

Az írásban beérkezett ajánlatok 
közül a tárgyévi beszerzésekre vonat-
kozóan éves szerződést kell kötni a 
legalacsonyabb, illetve összességében 
legelőnyösebb ajánlatot biztosító aján-
lattevővel. Isaszeg város polgármestere 
a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosítá-
sáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
felhatalmazása alapján polgármesteri 
határozattal az Isaszegi Városüze-
meltető Szervezet által 2019. április 
1-jétől 2020. március 31-ig megkötött, 
a beruházási, felújítási, karbantartási 
és szolgáltatási feladatok elvégzésé-

hez szükséges keretszerződéseket a 
40/2020. (III. 21.) kormányrendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzet időtartamá-
ra meghosszabbította. A vészhelyzet 
elmúltával a beszerzési eljárásokat az 
IVÜSZ vezetője a szabályzatban leírtak 
szerint lefolytatta, a testület pedig a 
következők szerint döntött az egyes 
anyagok beszerzése, valamint a kar-
bantartások elvégzése tekintetében:
–  Vasanyag és épületgépészeti anyag 

– ISA Market Kft., 2117 Isaszeg, 
Rákóczi u. 17. 

–  Gépi földmunkálatok elvégzé-
se – Molnár Attila, 2144 Kerepes, 
Szilasliget u. 10. 

–  Az önkormányzat tulajdonában 
lévő kisteherautók szervizelése 
– Garasanin Péter, 2117 Isaszeg, 
Kossuth L. u. 91. 

–  Festékáruk és segédanyagok – Jakus 
Festék Kft., 2117 Isaszeg, Kossuth 
L. u. 53. 

–  Építőanyagok és faáruk – Isaszeg Tü-
zép Kft., 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 62. 

–  Munkagépek és traktorok szervi-
zelése– Kocsis Fivérek Kft., 2241 
Sülysáp, Bogdán F. u. 5. 

–  Villany- és vízszerelési anyagok – 
Ho-Zó Szerelvény, Zólyomi Endre, 
2117 Isaszeg, Kossuth L. u. 182. 

–  Vegyes iparcikk – Isaszegi Vegyes 
Iparcikk, Vajda Tamás, 2117 Isa-
szeg, Kossuth L. u. 22.

–  Számítástechnikai és informatikai 
eszközök, ezek telepítése és karban-
tartása – Szimplexum Kereskedelmi 
és Szolgáltató Bt., 2117 Isaszeg, 
Kossuth L. u. 33. 

–  Fűkaszák, fűnyírók, robbanómo-
toros láncfűrészek és sövénynyírók 
alkatrészei és azok javítása – Gal-
ga-Kertigép, 2008 Kft., 2170 Aszód, 
Pesti u. 19. 

–  Útszórósó beszerzése – Bacsó Ist-
ván e. v., 4600 Kisvárda, Attila u. 68.

–  Hidegaszfalt beszerzése – Finn Út 
Kft., 1141 Budapest, Álmos Vezér 
köz 5. 

Közművelődési megállapodások 
megújítása
A közművelődés feltételeinek bizto-
sítása alapvetően az állam és a helyi 
önkormányzatok feladata. A muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 
törvény szerint a települési önkor-
mányzat az önkormányzati rendelet-
ben meghatározott közművelődési 
feladatok megvalósítására az e törvény 
követelményeinek megfelelő jogi sze-
méllyel, magánszeméllyel közművelő-
dési megállapodást köthet. Civilszerve-
zeteink közül többen is részt vállalnak 
a város közművelődési feladatainak 
ellátásából. Az önkormányzat által 
adott támogatás további biztosításá-
val az szeretnénk elérni, hogy a város 
lakosságának művelődési igényei és 
kulturális szükségletei hosszú távon és 
magas színvonalon biztosítva legye-
nek. Ezek a civilszervezetek kiemelten 
együttműködnek az önkormányzat 
közművelődési és közgyűjteményi in-
tézményeivel, tevékenységük szervesen 
illeszkedik a város kulturális életébe, 
segíti azt.

Az elfogadott szerződések alapján 
az önkormányzat százezer forintot 
biztosít ezen szervezetek számára a 
megállapodásokban rögzített feladatok 
ellátásra. A szervezeteknek tárgy-
év december 15-ig kell számlákkal 
igazoltan elszámolniuk a gazdálkodási 
osztály felé a támogatással. A hivatal 
2020 februárjában megkereste az érin-
tett szervezeteket, hogy aktualizálják 
2020. évre programjaikat, a támogatás 
felhasználásának céljait. A kialakult 
veszélyhelyzet miatt a február végén 
aktualizált megállapodásokban foglalt 
– főként tavaszi – programok nem 
valósulhattak meg, így a szervezetek 
elnökei, képviselői ismételt megkere-
sést követően elküldték módosításaikat 
a megállapodás tárgyának tekinte-
tében. Jelenleg hat civilszervezettel 
kötött közművelődési megállapodást a 
képviselő-testület: 
• Isaszegi Szent Márton Lovas Hagyo-

mányőrző Egyesület; 
• Határon Túli Magyar Emlékhelye-

kért Alapítvány; 
• Együttműködés Isaszegért Egyesület; 
• Isaszeg Népi Hagyományai Alapít-

vány; 
• Isaszegi Múzeumbarátok Köre; 
• Mozdulj Velünk Egyesület.

SZERKESZTŐSÉG

Nyári szünet az óvodákban és a 
bölcsődében 

Az idén márciusban kialakult veszélyhelyzet következtében a két önkor-
mányzati óvoda és a bölcsőde március 16-tól bezárt, április 30-tól – ügyeleti 
rendben – meghatározott (csökkentett) csoportlétszámmal tarthatott nyitva.

Az óvodák és a bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok meg-
szervezéséről szóló 215/2020. (V. 20.) kormányrendelet szerint az óvodák és a 
bölcsődék 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be.

A képviselő-testület határozata alapján a Hétszínvirág Óvoda június 29-től 
július 10-ig, a Bóbita Óvoda, valamint az Aprók Falva Bölcsőde július 13-tól 
július 24-ig tart zárva.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Tájékoztatás a fúrt és ásott kutak engedélyezéséről
 

Meghosszabbította a kormány az ásott 
és fúrt kutak ügyintézésének határide-
jét. Az engedély nélkül létesített kutak 
vízjogi fennmaradási engedélyezésére 
2023. december 31-ig van lehetőség.

A módosítás értelmében mentesül a 
vízgazdálkodási bírság megfizetése alól 
az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes 
törvényeknek a polgárok biztonságát 
erősítő módosításáról szóló 2020. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.
mód3.) hatálybalépését megelőzően en-
gedély nélkül vagy engedélytől eltérően 
létesített vagy üzemeltet felszín alatti 
vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha 
a vízjogi fennmaradási engedélyezési 
eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi. 
E törvény rendelkezéseit a Vgtv.mód3. 
hatálybalépésekor a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) 
kormányrendelet alapján a jegyző enge-
délye szükséges
a) olyan kút létesítéséhez, üzemelteté-

séhez, fennmaradásához és meg-
szüntetéséhez, amely a következő 
feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 
valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízi létesítmények védelméről szóló 
kormányrendelet szerint kijelölt, 
kijelölés alatt álló, illetve előzetesen 
lehatárolt belső, külső és hidro-
geológiai védőidom, védőterület, 
valamint karszt- vagy rétegvízkész-
let igénybevétele, érintése nélkül és 

500 köbméter/év vízigénybevétellel 
kizárólag talajvízkészlet vagy parti 
szűrésű vízkészlet felhasználásával 
üzemel;

ab) épülettel vagy annak építésére jogo-
sító határozattal, egyszerű bejelen-
téssel rendelkező ingatlanon van, 
és magánszemélyek részéről a házi 
ivóvízigény és a háztartási igények 
kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény;
b) az ab) pontban szereplő házi ivó-

vízigény kielégítését szolgáló kúthoz 
tartozó, víztisztítási feladatokat 
ellátó vízi létesítmény létesítéséhez, 
üzemeltetéséhez, fennmaradásához 
és megszüntetéséhez.

Házi ivóvízigény kielégítése esetén 
szükséges a vízminőség évenkénti 
vizsgálatának elvégeztetése. Röviden 
összefoglalva a feltételeket: a kút nem 

érint karszt- vagy rétegvizet; 500 köb-
méter/év vízigénybevétel alatti; a kút 
épülettel rendelkező ingatlanon van; 
magánszemély a kérelmező; a kút 
ivóvízigény és a háztartási igények 
kielégítését szolgálja; a kút nem gaz-
dasági célú vízigényt szolgál, akkor a 
fennmaradási engedélyezés a jegyző 
hatáskörébe tartozik.

Amennyiben az előző feltételek 
közül bármelyik nem teljesül, akkor 
nem a jegyző, hanem az illetékességgel 
rendelkező Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút 
fennmaradási engedélyezési eljárása.

Aki legkésőbb 2023. december 31-ig 
nem kér fennmaradási engedélyt az 
engedély nélkül vagy eltérően létesült 
kútra, annak 2024. január 1-jétől víz-
gazdálkodási bírságot kell fizetnie.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
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Nyári ügyelet és tanévkezdés a Damiban
Tájékoztató a nyári tudnivalókról és a tanévkezdésről

A következőkben fontos információkat olvashatnak a nyári elérhetőségekről és a tanévkezdésről.

1.  A nyár folyamán ügyeleti napok 
(ekkor intézhetők hivatali ügyek): 
június 24., július 8., 22., augusztus 5., 
19., szerdán 8-tól 13 óráig. Az iskola 
vezetése a damivezet@gmail.com 
e-mail-címen, valamint a 30/242-
7728-as telefonszámon elérhető.

2.  Felkészítés pótvizsgára: augusztus 
10–19., 8-tól 12 óráig.

3.  A javítóvizsgák ideje: augusztus 25., 
kedd, 9 óra.

4.  A tankönyveket az első tanítási 
napon kapják meg a gyerekek. 
A tankönyv mindenkinek ingyenes.

5.  Tanévkezdés és tanévnyitó ünnep-
ség:  szeptember 1., kedd, 8 óra; 

gyülekezés az udvaron 7.45-kor 
(a szereplőket a megbeszélt időpont-
ra kérem). Megjelenés ünneplőru-
hában. A részvétel kötelező. A tanév 
első tanítási napja szeptember 1. 
A gyerekek iskolatáskával, tízórai-
val, jegyzetfüzettel jöjjenek iskolába. 
Minden olyan felszerelést be lehet 
hozni, amelyet bent tartanak a 
teremben. A könyveket ekkor viszik 
haza (ehhez táska kell!). Ezen a 
napon az alsó tagozat délig, a felső 
13 óráig lesz. 

6.  Ebédrendelés: a megrendelt ebédet 
várhatóan augusztus 15-ig kell 
befizetni csekken vagy utalással; 

módosítani is eddig lehet Göbölyös-
né Szabó Líviánál a Templom utca 
11. szám alatt, illetve telefonon is: 
28/584-590. Étkezést már az első 
tanítási napon kapnak a gyerme-
kek. A kedvezményes étkezéshez 
való jogosultságot minden évben 
újra kell igazolni (nyomtatvány az 
önkormányzatnál szerezhető be).

7.  Szülői értekezlet: minden osztálynak 
a szeptember 1-jével kezdődő héten 
lesz szülői értekezlete a megelőző 
héten közzétett időpontban, az első 
osztályosoknak szeptember 1-jén 17 
órától.

KOHÁRY ORSOLYA IGAZGATÓ

Beiratkozás az Álom-Vár 
Bölcsődébe

AZ MPE–OCM Álom-Vár Bölcsőde tisztelettel értesíti az 
isaszegi családokat, hogy a 2020/2021-es gondozási évre a 
pótbeiratkozás, illetve a bölcsődei felvételi kérelem kitöltésé-
nek időpontja 2020. július 6-tól (hétfő) július 10-ig (péntek) 
8-tól 12 óráig lesz. Helyszíne: Isaszegi Álom-Vár Bölcsőde, 
Isaszeg, Kertész utca 7.

Kérjük, a beíratni kívánt gyermekkel és az irataival jöjje-
nek! A beiratkozással és a bölcsődei ellátással kapcsolatban 
felmerülő kérdéseikre e-mailben, telefonon és személyesen 
is választ, tájékoztatást kaphatnak Egerszegi Attila Józsefné 
intézményvezetőtől a 70/620-6586-os telefonszámon, illetve 
az igazgato@alomvar.hu e-mail-címen. Bölcsődénkről részle-
tesebben a honlapunkon olvashatnak: Alomvar.hu.

EGERSZEGI ATTILA JÓZSEFNÉ
BÖLCSŐDEVEZETŐ

Rendkívüli tanítás, szokatlan tanévzárás

Az elmúlt hónapokban nem kis feladatot kapott a pedagógustársadalom és a diáksereg az élettől. Online felületeken, távok-
tatásban kellett befejezniük a 2019/2020-as tanévet. A tanévzárók is rendhagyó módon zajlottak az iskolákban. Igazgatóink 
különböző kommunikációs csatornákon gratuláltak a gyerekeknek a tanév elvégzéséhez, kívántak nagyon jó nyarat és pihenést 
a diákoknak és a pedagógustársaknak egyaránt. Koháry Orsolya igazgató asszony tanévzáró beszédének részletét olvashatják.

„A hajó nagyobb biztonságban van a kikötőben, de a hajókat 
nem ezért építik.” [Paulo Coelho] A hajó útját, az ember életét 
tervezzük. Így van jól, így van értelme.

Ám néha más szelek fújnak, mint azt gondoltuk, tervez-
tük. Ez vajon megnehezíti a dolgunkat? Igen, minden bizony-
nyal. Nehezebb. Újra kell tervezni, alkalmazkodni kell. De ez 
ad lehetőséget új, addig nem is álmodott értékek teremtésére, 
fejlődésre. 

Így történt ez most is. Elterveztük iskolánk 115. tanévét, és 
a tervezett út kétharmadánál más szelek fordultak felénk. Hála 
kollégáimnak, a kedves szülőknek és nektek, gyerekek, ez az új 
szél nem akasztotta meg az utunkat. Az első pillanatban össze 
kellett szedjük minden bátorságunkat, de újraterveztünk, és 
elindultunk ezen az úton. Az utat sikeresen végigdolgoztuk, 
eljutottunk oda, ahova terveztük, és közben új értékeket 
teremtettünk.

Megerősödött bennünk a közösségi élet tisztelete, az 
önállóan végzett munka becsülete. Már bizton tudjuk, hogy 
együtt, szorgalommal és kitartással bármit elérhetünk.

„Tudnod kell, melyik kikötő felé tartasz, mielőtt be 
akarnád fogni a jó szelet, mely odarepít.” [Seneca] Tudtuk, 
ismertük a célt, befogtuk a szelet, és megérkeztünk.

Hálásan köszönjük a szülőknek, hogy ebben a nehéz idő-
szakban támogatták gyermekeiket, és együttműködtek a ta-
náraikkal. Köszönjük a gyerekeknek, hogy nyitottak voltak az 
újra, és szorgalmasan iparkodtak jól megoldani a helyzeteket. 
Köszönöm kollégáimnak kitartó és fáradhatatlan munkájukat, 
amellyel ebben a nehéz helyzetben is mindent megtettek a 
rájuk, ránk bízott gyermekekért.

Iskolánk 115. tanéve sikeres volt. Mindenkinek jó szelet és 
aktív pihenéssel teli nyarat kívánok!

SZERKESZTŐSÉG

Ősszel új iskolaépület várja a katolikus iskola alsó tagozatosait

Világos tantermek, a mostaninál 
nagyobb terek, 21. századi technikai 
megoldások várják szeptemberben 
az isaszegi katolikus iskola tanulóit. 
A lányoknak a technikaórán lehe-
tőségük lesz közösen sütni-főzni, a 
fiúk pedig barkácsolhatnak is az erre 
a célra kialakított termekben, az új 
iskolaépületben.

Almási Zsuzsanna, a Szent 
Erzsébet Katolikus Általános 
Iskola igazgatója annak is örül, 
hogy a gyermekek visszakapják az 
iskolaudvart is. „Hamarosan elkez-
dődik a kertrendezés” – mondta az 
igazgató, aki már nagyon várja, hogy 
újra gyerekekkel teljen meg az iskola.

DR. BUDAHÁZI ÁRPÁD
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Konténerekkel Isaszegért

Az illegálisan elhelyezett hulladék felszámolásának 
szándékával bontott zászlót a Családok Isaszegért 
Egyesület. Május közepén egy konténernyi szemét 
összeszedésével indítottak, majd a széles körű ösz-
szefogásnak köszönhetően június végéig több mint 
száz köbméter hulladéktól tisztították meg a város 
külterületét. Amíg lakossági igény merül fel a közös 
szemételtüntetésre, folytatni kívánják a szemétszedő 
alkalmakat.

Az egyesület tagjai hisznek abban, hogy a városban 
felmerülő problémák közös akarattal lépésről lépésre 
orvosolhatók. „Ősszel elindulnak közlekedésbiztonsági 
programjaink is” – mondta dr. Budaházi Árpád, az 
egyesület elnöke, aki ígérte, hogy a Facebook.com/
csaladokisaszegert oldalon hamarosan megjelennek az 
első információk a verdatoló versenyről.

SZERKESZTŐSÉG

Egy város összképét az ott élőknek kell meghatározniuk
Beszélgetés a Pest Megyei Közgyűlés elnökével

Szabó István szerint az Isaszeghez hasonló településeké a jövő, ilyen például Dabas is, ahol él. A falun született, a fővárosban 
tanult, van összehasonlítási alapja, de semmire sem cserélné le a nyugodt, vidéki életet. Nagy szerepe volt abban, hogy Isaszeg-
re kerüljön a Szent Korona nagyított mása, amely a városból Gödöllőre tart.

– Milyen előnyei vannak a Budapesthez 
közeli kisvárosi létnek?

– Született Pest megyeiként van 
rálátásom a nagyvárosi és a kisvárosi 
létre is. Egy faluban, Ócsán születtem, 
ami ma már város. Mindig kistelepü-
lésen laktam, jelenleg Dabason élek. 
Budapesten tanultam, szerettem ott 
is, de idősödő fejjel egyre pontosab-
ban tudom, hogy mi a különbség egy 
nagyváros és egy kisváros között. Az én 
világképem szerint jobban lehet élni a 
kisebb településeken. 

– Mit szeret legjobban ebben az 
életformában?

– Dabas önmagban is érdekes, négy 
különböző korábbi kistelepülésből 
áll. Sáriból, Felső- és Alsódabasból, 
valamint Gyónból. Élnek itt szlovákok, 
evangélikus szlovákok, de korábban 
parasztpolgárok alkották a lakosság 
nagy részét. Ennek köszönhetően egy 
változatos kisvárossá állt össze, ahol 
rendkívül tartalmas életet lehet élni. 
Pezsgő kulturális élet jellemzi, a külön-
böző közösségek okán mindenhol más-
más benyomások érhetik az embert. 
Van katolikus iskolánk, gimnáziumunk, 
van szakképző intézményünk, minden, 
ami biztosítja az megfelelő színvonalú 
oktatást gyermekeink számár a középis-
kolai évek végéig. Ha be akarunk menni 
Budapestre, az Dabastól körülbelül 
ötven perc. Semmilyen módon nem 
érzékelem, hogy hátrány lenne vidéken 
élni, a településünk minden értelemben 
egy jó hely. Hasonló, tízezer környéki 
lélekszámú kisvárosból a megyében ösz-
szesen negyven van. Mára ez a nagyság-
rend az, ami egy jól élhető közösséget 
teremt. Isaszeg is pontosan ilyen. Nem 
véletlen, hogy egymillió-háromszázezer 
ezer ember él a megyében, a legfiatalabb 
kor összetételű régióról van szó. Ezért 
dönt úgy egyre több fiatal házaspár, 
család, hogy ezt az életformát választja.

– Talán éppen a kedvező feltételek 
miatt úgy tűnik, túl sokan is költöznek 

az agglomerációba. Sok település pol-
gármestere teszi ki a „Megtelt” táblát. 
Mit lehet tenni, hogy ne váljanak élhe-
tetlenné a kistelepülések?

– A megyék szerepe elsődlegesen 
a területfejlesztés és -rendezés. Jól 
látszik, hogy a települések életében 
lezárult egy fejlődési szakasz. Sok 
helyen gyakorlatilag korlátlan meny-
nyiségben alakítottak ki telkeket, nem 
gondolták át a lakóövezeteket sem, 
nincs megfelelő infrastruktúra. Ha ma 
egy polgármester arról beszél, hogy ki 
kellene tenni azt a bizonyos táblát, az 
számomra azt jelenti, hogy kezdjünk 
el okosan gondolkozni a település 
jövőjéről, mondjuk, az elkövetkező 
húsz évről. Dabas és Isaszeg abban 
is hasonlít egymásra, hogy mindkét 
településnek van jövőképe: tudja, hogy 
hova akar eljutni, ehhez milyen esz-
közök szükségesek. Innentől pedig a 
közösség érdeke az elsődleges. Fontos, 
hogy ne egy befektető határozza meg 
a település összképét, hanem az ott élő 
emberek. Ha valaki pedig oda szeretne 
költözni, annak a kialakult feltételek-
hez kell alkalmazkodnia. 

– Sajnos idén elmaradt az isaszegi 
emlékcsata. Ön mindig lelkes támoga-
tója volt ennek a rendezvénynek. Mi a 
legszebb emléke róla?

– Fontos, hogy ismerjük a történel-
münket, tudjuk, hogy honnan jöttünk, 
az elődeink milyen csodákat hajtottak 
végre. Az, hogy a közösség a hasonló 
hagyományokat megtartja, ápolja és 
továbbadja a következő generációknak, 
az nagyon fontos. Számomra ezért is 
volt lényeges, hogy a Honvéd-szobor 
bekerüljön a megyei értéktárba. Az 
emlékcsatát többször is volt szeren-
csém látni, a legelső alkalommal, ami-
kor eljátszották, ott álltam a kerítésen 
kívül, egy lovassereg suhant, zúgott 
el mellettem. Elképesztő élmény: ha 
az ember nem érzékeli élőben a lovak 
dübörgését, akkor nem is tudja igazán, 

milyen lehetett ez az esemény, ezt a 
televízió sem adhatja vissza. 

– A Szent Korona nagyított másola-
ta a megyeházáról Isaszegre költözött. 
Miért tartották ezt fontosnak?

– A Szent Korona a magyar állami-
ság jelképe, a hasonló tárgyak min-
dig fontosak egy közösség számára. 
A korona impozáns másolata sokáig 
a megyeháza udvarán állt, rengetegen 
jöttek megcsodálni, fényképezni. A kö-
zelmúltban többek között Budajenőn 
is felállították, de járja az országot: volt 
Szolnokon, várják például Debrecen-
ben. A Hargita megyei alkotóval kiváló 
a viszonyom, megbeszéltük, hogy ez a 
jelkép egy ideig most Pest megyében 
állomásozik, Isaszeg után Gödöllőre 
kerül. Amellett, hogy látványos, rend-
kívül informatív is. Rengeteg történel-
mi tény, adat díszíti, ha valaki elolvassa 
ezeket, időt szán rá, sok mindent 
megtudhat a történelmünkről.

H. A.

Névjegy. Szabó István Ócsán született 1959-
ben. A Kodolányi János Főiskolán (ma egyetem) 
végzett közgazdászként.

Bibliaolvasók klubja
Meghívó egy újonnan alakuló klub indításához

Tudta, hogy a Biblia a világ legolvasottabb könyve? Lapozzuk 
együtt, keressük meg benne a választ, hogy miért ilyen nép-
szerű. Kutassuk, hogy van-e üzenet benne az isaszegi emberek 
számára. Van-e üzenet személy szerint önnek? Tegyük fel 
kérdéseinket, osszuk meg örömeinket, kudarcainkat, kétsé-
geinket és felismeréseinket. Mindenki csatlakozhat, nincs 
kizáró tényező; nincs korhatárhoz, végzettséghez, felekezethez 
kötöttségi feltétel. Egy feltétel van: csak a Biblia legyen kutatá-
sunk tárgya!

Havi egy alkalmat különítsen el az életéből, hogy felüdül-
jön, hogy megismerjen hasonló érdeklődésű embereket, 
hogy szép élményekkel feltöltődve várja a következő alkal-
mat. A klubfoglalkozásokat minden hónap első csütörtökén 
délután 18 órától az isaszegi művelődési házban tartjuk. Első 
alkalom: március 5. Érdeklődni a 30/664-3217-es vagy a 
30/678-6583-as telefonszámon lehet.

Kérjük, csatlakozzon, legyen ön is alapító tag!
SZERVEZŐK
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Száll az ének szájról szájra

Októberben rukkolnak a katonák,
Minden anya hazavárja a fiát.
De már engem nem vár haza az édesanyám.
Három éve, hogy a földbe’ nyugszom már.

Nyugszom anyám, nyugszom Galíciában,
Gyere, nézz meg, gyászfekete ruhában!
Megismered síromat a tearózsáról,
Fejfámat a fekete gyászszalagról.

Tavasszal látott napvilágot az idézett katonaéne-
ket is tartalmazó cédé, amely szorosan kötődik 
a városunkhoz, ezért fontosnak érezzük, hogy 
nyoma legyen a nyomtatott sajtóban is. „Száll 
az ének szájról szájra” főcímmel és Népzene 
Isaszegről alcímmel a Kaláka együttes Gryllus 
Kiadója vállalkozott a kiadására. Az ötletgazda 
és projektvezető Eto-Papp Beáta, a Csatango-
ló Tánccsoport és Hagyományőrző Egyesület 
elnöke volt.

Ahogy a lemez kísérőszövege utal rá, a 
nemzeti könyvtárunk, az „Országos Széchényi 
Könyvtár Zeneműtárában a kéziratos kották kö-
zött őrzik Radó Gyuláné született Kenesei Ilona 
»Száll az ének szájról szájra« címmel szerkesz-
tett, 14 kötetes magyar dalgyűjteményét. A kö-
tetenként ABC rendbe szedett, laponként kézzel 
megvonalazott, gyönyörű kézírással lejegyzett 
kották és dalszövegek között a XII., XIII. és 
XIV. kötetben bújnak meg azok a kottalapok is, 
melyek jelen CD kiadására ösztönöztek ben-
nünket. A Csatangoló tánccsoport új isaszegi 
néptánc-koreográfiáját megelőző forráskutatás 
vezetett el bennünket ahhoz a 68 isaszegi gyűjté-
sű népdalhoz, amelyek Kenesei Ilona munkájá-
ból a Kodály Rendbe is bekerültek”.

A népdalok gyűjtője, Kenesei Ilona peda-
gógus 1883-ban Veszprémben született. 1913 
januárjában helyezték Isaszegre Magyaróvárról, 
ahol 1902 óta tanított. Férje részt vett, sőt hősi 
halált halt 1916-ban, az első világháborúban, 
neve a Hősök és Áldozatok Emlékparkjában álló 
világháborús emlékművön is szerepel. (Képün-
kön a tanítóné és örökbe fogadott kislánya, Évike 
a szobornál.) Az emlékműtől jobbra állították fel 
2009. június 4-én Hatvani Miklós polgármester 
és dr. Kardos Gábor alpolgármester kezdemé-
nyezésére Fésűs Károly szobrászművész alkotá-
sát, a Trianon-emlékművet.

Stefánia belga királyi hercegnő védnökségével 
született meg az Országos Stefánia Szövetség az 
Anyák és Csecsemők Védelmére, amely tulajdon-
képpen a hazai védőnői szolgálat alapját képezte. 

A Stefánia-szövetség isaszegi szerveze-
tét az 1925. július 12-én tartott alakuló 
közgyűlésen hozták létre. A szövetség 
vezetői tisztségeibe a helyi értelmiség 
jeles képviselőit, illetve feleségeiket, 
valamint a tanítónőket választották. Az 
ügyvezető elnök özvegy Radó Gyuláné 
Kenesei Ilona tanítónő lett. Ahogy a 
magyarok többségétől, a hölgytől sem 
állt messze Trianon igazságtalanságá-
nak a gondolata, aminek illusztrálására 
álljon itt a Magyarság című lap 1927. 
június 26-i tudósítása Huszonöt éves 
jubileum. Pünkösd vasárnap Isaszegen 
címmel: „Nyáry Andornak »Az erdő« 
cimü irredenta színművét adták elő fé-
nyes sikerrel a Stefánia Szövetség javára, 
melyet özv. Radó Gyuláné Kenessey 
Ilona állami tanítónő, a Stefánia Szö-
vetség fáradhatatlan, buzgó ügyvezető 
elnöknője rendezett. Egyúttal huszonöt 
éves tanítónői működését is jubilálták, 
mely alkalommal az iskolagondnokság, 
volt tanítványai, község és a Stefánia 
Szövetség nevében üdvözölték a tanügy 
és a gyermekvédelem odaadó munka-
társát.” (Az előadásról készült korabeli 
felvételt lásd képünkön.)

Visszatérve a lemezre: Kenesei 
Ilona az első világháború idején 

Isaszegen gyűjtött népdalainak a 
kottáit a zenei rendező, Samu Zoltán 
nézte át és rendszerezte. Elvégezvén 
a válogatást, a szerkesztést, zenész-
társaival harminc kiválasztott éneket 
– közöttük hat gyermekjátékdalt – 
kilenc blokkba rendeztek. A Barázda 
Stúdióban – A Banda muzsikusaival 
– játszották cédére az összeállítást, 
amelynek terjedelme meghaladja 
a negyven percet. Eto-Papp Beáta 
szerint a gyűjtő munkássága mai 
szemmel nézve korát messze megelő-
ző és emberfeletti volt. Kiadványával 
az ő emléke előtt is tisztelegni kíván 
a Csatangoló. Az egyesület anyagi 
áldozatvállalása mellett a lemez meg-
jelenéséhez hozzájárult Isaszeg Város 
Önkormányzata és a Muharay Elemér 
Népművészeti Szövetség. A borítóké-
peken az OSZK Zeneműtárában fellelt 
isaszegi énekek teljes felsorolása, ko-
rabeli családi fotók, az Öregtemplom, 
isaszegi hímzésminták, a Falumúzeum 
fotótárának képei (e cikk mellékletei 
is onnan valók), egy 1915. évi felvé-
tel a nagy háború cigányzenészeiről 
láthatók, valamint Kenesei, született 
Klein Ilona kézírása a népdalgyűjte-
ményből.

A kiadó egyesület s a magunk 
reményei szerint is e hangzó anyaggal 
sikerül Isaszeg néptáncos életébe visz-
szaemelni ezt a feledésbe merült kultu-
rális kincset, így az itt élők önismere-
tét, helyi öntudatát is megerősíteni.

Ismertetésünket hadd zárjuk a 
gyűjtő egy 1934. évi visszaemlékezé-
sével, amely a pedagógusi hivatásának 
is szép lenyomata: „Eszembe jutott az 
én huszonöt éves tanítónői jubileu-
mom, mikor olyan meleg szeretettel, 
lelkesen ünnepelt az egész község 
apraja-nagyja, a sok-sok régi tanít-
vány az újabbakkal és a szülőkkel, 
elöljárókkal, kartársakkal egyetemben. 
Bizony ma már sok olyan tanítványom 
van – 32 évi tanítás után –, akiknek az 
anyját vagy apját is tanítottam. S ez az 
életmegújulás örökifjúvá teszi az em-
ber lelkét. Míg a hajam egyre jobban 
szürkül évről évre, úgy érzem, hogy a 
szívem-lelkem mindig üde marad az 
ifjú gyermeksereg és drága leánykám 
társaságában. Gyermek tudok lenni 
a gyermekek közt, az öreg fejemmel 
is. Talán ebben kárpótol a Gondvise-
lés a sok fájdalomért, mellyel a múlt 
elárasztott.”

SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN
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Isaszeg legkorábbi okleveles említése

A latin nyelvű oklevél szó szerint ma-
gyarra fordított szövege a következő: 
„István, Isten kegyelméből Magyar-
ország ifjabb királya, Erdély hercege 
minden Krisztushívőnek, ki jelen leve-
lünket megtekinti, üdvözlet mindenki 
Üdvözítőjében! A király méltó jutal-
makra és következményekre figyelő 
körültekintése úgy kell megjelenjen, 
hogy azoknak példája arra indítson, 
hogy a hűségre való törekvés útjára 
bátrabban lépjenek; ezért van, hogy 
Sandurt Wamusozo faluból három 
testvérével, Lőrinccel, Mihállyal és Mi-
koval, akik a királyné tárnokainak job-
bágyaitól származnak, továbbá Beudot, 
Symoumt, Márkot, Tyriakot, Andrást, 
Lőrincet, Benchet, Kodat, Sabymot és 
Pétert, akik a királyné népeinek harcos 
jobbágyai voltak, továbbá Bolosoyt, 
Iwant, Bertolomot és Symunt, akik 
királyi pohárnokok voltak, továbbá 
Damat, Damiant, Damsat és Kázmért, 
akik királynői szakácsok voltak; mind 
hűséggel küzdöttek a mi hű Istvánunk-
nak, Magyarország ifjabb királynéja 
főlovászmesterének csapatában – a 
csatánkban, amelyet Henrik nádor 
ellen és szeretett atyánk, Magyaror-
szág királyának teljes hadserege ellen 
Irsazeg mellett viseltünk, férfiasan 
harcolva nagy hűségüket megmutatták, 
majd a kunok ellen viselt hadjáratunk-
ban Roland szlavóniai bán alatt illően 
felfegyverkezve ügyesek, hasznosak és 
felkészültek voltak: mi őket szolgála-
tukért és hűségükért hálás köszönettel 
látjuk el adományunkkal: őket összes 
wamusozo-i földjeikkel állapotukból 
és szolgaságukból, amelyhez kötőd-
tek, királyi nagylelkűséggel kivesz-
szük, hogy majdan szabadságban a 
mi királyi szervienseink közé emeljük 
őket, miután az Úr ajándékával a teljes 
kormányzást elnyerjük, az uralkodást 
átvesszük. Az ügy örök emlékezetére 
és bizonyítására adtuk nekik jelen leve-
lünket pecsétünk erejével megerősítve. 
Péter mester tisztelt alkancellár és 
hívünk keze által az Úr 1266. évében.”

Az oklevél keletkezése az 1265 
márciusában Isaszegnél lezajlott, IV. 
Béla király (1235–1270) és fia, István 

ifjabb király seregei közötti csatával 
kapcsolatos. A győztes István a csatában 
tanúsított vitézségükért számos hívének 
adományozott rangokat és birtokokat, 
amelyeket latin nyelven írt oklevelek-
ben rögzítettek. Ezek közül az Isaszeget 
legkorábban említő oklevél 1266-ból 
származik. Az oklevél kilencedik 
sorának első szava szerint falunk neve 
akkoriban Irsazeg volt. A dátumot az 
oklevél legvégén római számok jelezték: 
MCCLXVI.

Az oklevél eredetije a veszprémi 
székeskáptalan hiteleshelyi levéltárában 
maradt fenn, amelyet a Magyar Nemze-
ti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára 
őriz. Jelzete: MNL VeML XV.1 Tsz 232 
(DF 230007). Korábban a pergamenen 
(kecske- vagy juhbőrből készült hár-
tyán) írt oklevelek kímélése miatt szinte 
lehetetlen volt ezt megtekinteni, a szak-
irodalom pedig csak tartalmi kivonato-
kat közölt róluk, de az utóbbi években 
ennek is elkészült a digitális másolata, 

Hova menjünk kirándulni 
hétvégén?

Új kiadvány jelent meg Pest megye értékeiről a megyei önkor-
mányzat szerkesztésében. A Pest megyei értékeink – Barango-
lások a Börzsönytől a Tápió mentéig című kötet képzeletbeli 
utazásra hívja az olvasót Pest megyébe azzal a céllal, hogy 
kedvet csináljon a megyei értékeink felkereséséhez, megismeré-
séhez. 

A Pest Megyei Önkormányzat a megyei értékek népszerűsíté-
sét egy vándorkiállítás létrehozásával kezdte, majd vetélkedőt 
szervezett diákok számára. Létrehozta az Év Értéke díjat; egy 
válogatáscédét adott ki Kodály Zoltán Pest megyében végzett 
népdalgyűjtő munkájából; értéktúrákat szervezett, kiadványo-
kat és kisfilmet is készített.

„Utunk során számos tájat, várost és települést érintünk a 
Börzsöny csúcsaitól az Alföld síkjáig, a Zsámbéki-medencé-
től a Gödöllői-dombságig, a Dunakanyartól a Tápió men-
téig. Ismert és kevésbé ismert nevezetességeket láthatunk, 
történelmi személyiségekkel és helyszínekkel találkozhatunk, 
nem utolsósorban pedig rengeteg érdekességgel gyarapít-
hatjuk tudásunkat, ismereteinket. Pest megyei utazásunk 
ugyanis értékekben igen gazdag lesz – hiszen kulturális 
örökségünk megyei értéktárban található elemeit látogatjuk 
meg, keressük fel e virtuális kirándulás alkalmával” – olvas-
ható a Pest megyei értékeink – Barangolások a Börzsönytől 
a Tápió mentéig című (a Pestmegye.hu/images/friss_hirek/
pest_megyei_ertekeink_2020.pdf oldalról letölthető) kötet 
előszavában.

Az olvasó a képzeletbeli utazás alatt látni fogja, hogy 
egy-egy valóságos kirándulás alkalmával akár egyszerre több 
értéket is meglátogathat, hiszen Hévízgyörk és Gödöllő, Szob 
és Márianosztra, Biatorbágy, Páty és Zsámbék, Budajenő és 
a Nagy-Kopasz nem esik messze egymástól. De ugyanígy 

érdemes egy hosszabb túra vagy egész napos kirándulás alkal-
mával megnézni a híres ceglédi református Nagytemplomot 
vagy – különösen nyáron – ellátogatni a kisoroszi szigetorrhoz 
vagy a gödi Duna-partra. Pest megye értékeit élőben látni 
nagy élmény.

Arra biztatjuk tehát az olvasót, hogy barangoljon a megyé-
ben, ismerje meg értékeinket!

FORRÁS:  
PESTMEGYE.HU

amely a kutatók számára megkönnyíti a 
hozzáférést. 

A digitális oklevélmásolat szá-
momra történő megvásárlásának és 
közlési jogának VeML /137-1/2019. 
iktatószámú engedélyezéséért köszö-
net illeti Boross István főlevéltárost, a 
Veszprém Megyei Levéltár igazgatóját. 
Ugyancsak hálával tartozom Jakab 
Réka (PhD) főlevéltárosnak, a levéltár 
kutatószolgálati csoportvezetőjének, 
aki az oklevél korabeli latin nyelvű és 
szó szerint magyarra fordított szövegét 
egyaránt számítógépes adathordozó-
ra írva bocsátotta rendelkezésemre. 
A számítógépről kinyomtatott digitális 

oklevélmásolatot, valamint ennek a 
latin és a magyar nyelvű szövegét tar-
talmazó tablót adományomként 2019. 
április 6-án függesztették ki az Isaszegi 
Falumúzeum bemutatótermének falára 
az állandó kiállításon való megtekinthe-
tőség céljából.

A csata okairól és körülményeiről, 
valamint az oklevél tartalmi kivonatáról 
az Isaszegi Magánvállalkozók Baráti 
Köre által kiadott Isaszegi Hírek 2007. 
évi februári és márciusi számában Isa-
szeg a térképeken című cikksorozatom 
75. és 76. része, valamint a csata 750 
évfordulóján, az Isaszeg Önkormányzati 
Tájékoztató 2015. márciusi számában 

megjelent, 750 éves Isaszeg legrégebbi 
írásos eseménye című cikkem nyújt 
áttekintést.

Az 1265-ös csatának 2016. október 
15-én az Isaszegi Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat állított harang alakú 
emlékművet a Szent Márton műemlék 
templom bejáratánál. 2020. március 
5-én Isaszeg Város Önkormányzatának 
Települési Értéktár Bizottsága a Szo-
bor-hegy oldalán elhelyezett terméskö-
vön márványtáblával örökítette meg a 
csatát és Isaszeg első írásos említését.

SZENDRŐ DÉNES,  
AZ ISASZEGI MÚZEUMBARÁTOK 

KÖRÉNEK ELNÖKSÉGI TAGJA
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KERESZTREJTVÉNY 
Júliusi rejtvényünk fősoraiban egy szólást rejtettünk el. A megfejtést július 25-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! 

Fejtörők

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

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

2020. JÚLIUS 17

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. 
Ügyfélfogadási rend: hétfőn 13–16, szerdán 8–12 és 13–16, pénteken 8–12 óra között

Isaszegi Rendőrőrs munkaidőben (8–16 óra között) hívható telefonszáma: 27/518-973. 
Munkaidőn kívül hívja a 112-t!

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

(munkaidőben); 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 
szerdán 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 
hálózatból: 80/405-540; mobilhálózatból: 1/237-7777. Telefonos ügyfélszolgálat 
hétfőn, kedden, 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 szá-
má ra saját háziorvosuk áll rendelkezésre. Hétfőtől 
csü tör tö kig 1530–1800 óra között, pénteken 1130–1800 
óra kö zött készenléti szolgálat működik a sürgős 
ese tek el lá tására, amely az alábbi időbeosztás szerint 
hívható. Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 5., 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. Csütörtö-
kön dr. Tor dai Gábor, Aulich u. 5., tel.: 28/751-591; 
20/928-3987. 
Pénteki készenléti beosztások júliusban és 
augusztusban: július 3.: dr. Mészáros Zsolt; július 
10.: dr. Kürti József; július 17.: dr. Eszlári Egon; július 
24.: dr. Tordai Gábor; július 31.: dr. Mészáros Zsolt; 
augusztus 7.: dr. Kürti József; augusztus 14.: dr. Eszlá-
ri Egon; augusztus 20–23., hosszú hétvége: Gödöllő, 
ügyelet; augusztus 28.: dr. Tordai Gábor

Központi orvosi ügyelet: Gödöllő, Szabadság 
tér 3. Tel.: 70/370-3104. Ügyeleti idő: mun-
ka na po kon 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, Hunyadi u. 19.  

Telefon: 30/861-6208, 28/750-970

A mentők ingyenes hívószáma: 104

Gyógyszertárak nyitvatartási rendje: 
Ezüstkehely Patika hétfőtől péntekig 8–18, szomba-
ton 8–12 óra között; Liget Patika hétfőtől péntekig 
8–18, szombaton 8–12 óra között.
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, 
Tanácsház utca 4. Telefon: 28/452-851
Fogorvosi rendelő: Rákóczi u. 10. Telefon: 
28/495-237. Dr. Illényi Tamás rendelési ideje: 
hétfőn és szerdán 8–12 (szerdán iskolafogászat), 
kedden és csütörtökön 14–19 óra között, pénteken 
páros héten 8–12, páratlan héten 14–19 óra között. 
Munkaszüneti napokon az ügyeleti rendelés helye: 
Központi Stomatológiai Intézet, Budapest, Szent-
királyi u. 40.
Védőnői szolgálat: Hunyadi u. 19.  

Telefon: 28/744-223
Tormay Károly Egészségügyi Központ: Gödöllő, 

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

Rendezvények, Szülinapi partik
az év bármely napján

Ha szórakozóhelyi hangulatot szeretnél
keress bizalommal!

06 70 369 1923 https://www.facebook.com/fruman.official/

Az alkalomhoz illő stílussal

Programajánló
A Dózsa György Művelődési Otthon és  Isaszegi Múzeumi 
Kiállítóhely programjai

JÚLIUS 13–26. 
A művelődési ház zárva tart.
AUGUSZTUS 3–7.
Csata táncegyüttes – Napközis néptánctábor
AUGUSZTUS 6., CSÜTÖRTÖK
18.00: Adventisták olvasóklubja
AUGUSZTUS 10–14.
Az IMH napközis élménytábora
AUGUSZTUS 10–14.
Csata táncegyüttes – Kamasznéptánctábor
AUGUSZTUS 15., SZOMBAT
18.00: Múzeumkert – Isaszegi zenészek nyáresti koncertje
AUGUSZTUS 16., VASÁRNAP
A Gaudium Carminis kamarakórus balatonfelvidéki vulkán-
túrája

AUGUSZTUS 20., CSÜTÖRTÖK 
Szent István király katolikus templom – Szent István király és 
az új kenyér ünnepe
9.00: Ünnepi szentmise
10.00: Ünnepi műsor, koszorúzás és kitüntetések átadása
Sportpálya
20.45: Piknik mozi – Mamma Mia!
21.45: Tűzijáték

AUGUSZTUS 29., SZOMBAT
20.00: Isaszeg-táncház
AUGUSZTUS 30., VASÁRNAP
16.00: Öregtemplom – A Gaudium Carminis kamarakórus 
nyáresti koncertje

Kövessen minket a Facebookon, az Instagramon és a hon-
lapunkon! Programokról, tanfolyamokról, csoportokról 
érdeklődni a művelődési ház 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
a február 22. – június 17. közötti idő-
szak esemé nyeiről

Születések
Budaházi Milla, Gyurkó Natali Fran-
ciska, Nagy Marcell Boldizsár, Bobák 
Dán, Pálkovács Emma, Forrai Lionel, 
Oláh Botond Tamás, Kanalas Alíz 
Eperke, Kanalas Valentínó, Nemes 
Zsuzsanna, Török Villő, Molnár János 
Áron, Marton Máté, Bukovinyi Marcell 
Imre, Palla-Sipos Ervin, Lipták Bene-
dek, Dósa Alex, Vidák Szofia, Jánosi 
Benedek, Szabó Odett, Balázs Kor-
nél, Kálmán Brigitta, Lakatos Natália 
Szilvia, Grabant Vince, Rostás Achilles, 
Vilimek Miron, Tóth Noel, Lukács 
Alexander, Bauer Zente Zoltán, Józsa 
Borbála, Angyal Nóra, Kovács-Harnócz 
Rozália, Filipovic Stefán, Zoboki Zsom-
bor, Halász Eliána

Házasságkötések
Magyar Bertalan Márton és Stefanik 
Réka; Csapó Krisztián és Borsi Virág 
Terézia; Huszer Attila és Nádaskay 
Stella Boglárka; Paragi Róbert Patrik és 
Gelencsér Fanni; Papp Tamás és Kapus 
Nikolett; Faragó József és Baranyi 
Regina Ildikó; Mátyus Botond és Bagó 
Renáta; Horváth András és Karsai 
Veronika; Baranyi Sándor és Versecki 

Imola Tünde; Antal Marcell és Vörös 
Krisztina; Kolozsvári Balázs és Fónyad 
Anna; Czövek Gábor és Surman Enikő; 
Pánti Dániel Gábor és Balázs-Thury 
Renáta Zsuzsanna; Dóczi Tamás és 
Helmeczi Viven; Baráth Balázs és Bálint 
Bernadett; Tukacs Ádám és Balogh 
Gabriella; Halász Richárd Edmond és 
Hidegh Franciska Anett; Medvey Béla 
és Borbély Tünde Hajnal; Boros Marcell 
és Sárvári Natália; Pápai Gergely és Izsó 
Szilvia; Péter Tamás és Bakos Enikő; 
Payer Márton Attila és Debreczeny 
Szilvia; Pröbsztl Gábor Zoltán és Gaál 
Diána

Halálesetek
Jászi Zoltánné Bobál Erzsébet (80); Cse-
rényi Pálné Fulkó Erzsébet (74); Pudics 
Sándorné Harmati Mária (84); Kiss 
Zoltán (87); Muri Lászlóné Szilágyi Ma-
tild (89); Gulyás János (44); Nagy Tibor 
(46); Szabó István (82); Nagy Jánosné 
Szamosi Mária (78); Kis Vincéné Le-
géndi Anna (104); Szepesi József (61); 
Hujacz László (62); Kaszás György (75); 
Nyári János András (62); Garai István 
(82); Juhász Sándorné Nagy Mária (61); 
Angyal György (83); Horváth Józsefné 
(78); Varga Jánosné Nagy Veronika 
(77); Domonics Béla (65); Hrustinszki 
Mihályné Szekeres Mária (95); dr. Ta-
más Györgyné Sellei Anna (91); Varga 

Gábor (84); Denkinger Róbert (86); 
Könczöl Lászlóné Paulovics Terézia 
Olga (70); Kovács-Koller Lajos Jánosné 
Peres Irén (61); Sipos Lászlóné Pálinkás 
Irén (68); Szilágyi Jánosné Veres Ilona 
(86); Takács László (66); Kiss Zsolt 
(51); Baráz Aladárné Bukovinszky Irén 
(86); Vajda Sándor (61); Riskovics János 
(87); Babella Antalné Mojzes Zsuzsan-
na Jolán (86); Petrányi Ferenc (67); 
Retkes Endre László (76); Kiss-Richter 
Barbara (40); Fekete Ferencné Szigeti 
Erzsébet Mária (77); Erdős Endre János 
(85); Séra István (53); Varga Mihályné 
Kövesi Mária (92); Fent Sándor Jánosné 
Jobbágy Margit Ildikó (64); Kiss József 
András (75); Sándor Mihály (73); Ha-
nák Lászlóné Sebők Erzsébet (83); Kun 
Miklós (86); Bartus Sándorné Fityus 
Ágnes (63); Kovács Istvánné Vinkó 
Zsuzsanna (60); Bagó László (58)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Köszönetnyilvánítás 
Köszönetet szeretnénk mondani mind-
azoknak, akik Szabó István temetésen részt 
vettek. A szeretett férjet és édesapát az utolsó 
útjára elkísérték, sírján virágot helyeztek 
el, a család fájdalmában osztoztak. Külön 
köszönet a régi sporttársaknak és az Isaszegi 
Sportegyesületnek.

FELESÉGE, GYERMEKEI

Álláshirdetés kisgyermeknevelői munkakörbe

Az Isaszegi Humánszolgáltató Központ a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXXII. törvény 20/A alapján ál-
láspályázatot hirdet kisgyermeknevelői munkakör betöltésére 
a következő feltételekkel:
–  A közalkalmazotti jogviszony időtartama és a foglalkozta-

tás jellege: határozatlan idejű, teljes munkaidő.
–  A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a bölcsődei 

ellátásra jogosult gyermekek (húszhetes kortól hároméves 
korig) napközbeni ellátása, gondozása, nevelése a mód-
szertani és szakmai irányelvek alapján.

–  Pályázati feltételek: emelt szintű szakképesítés, a 15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt 
szakképesítés; csecsemő- és kisgyermeknevelői végzettség; 
magyar állampolgárság; büntetlen előélet; betöltött 18 éves 
kor; cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a felsőfokú képesítés, vala-
mint szakmai gyakorlat. Elvárt kompetenciák: gyermekszerető, 
gyermekközpontú hozzáállás, kreativitás, jó kommunikáció.

A pályázat benyújtásának a határideje: 2020. augusztus 4.
A pályázat benyújtásának módjai: postai úton a pályá-

zatnak az Isaszegi Humánszolgáltató Központ címére (2117 
Isaszeg, Móricz Zs. u. 14.) való megküldésével (kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: K/AF/17/2020, valamint a munkakör meg-
nevezését: kisgyermeknevelő); elektronikus úton Hajdu Éva 
részére az aprokfalva@isaszeg.hu e-mail-címen keresztül; 
személyesen: Hajdu Éva, Pest megye, 2117 Isaszeg, Móricz 
Zsigmond utca 14.

A pályázat elbírálásának határideje 2020. augusztus 18.; 
módja, rendje: személyes interjút követően folyamatos. Kine-
vezés esetén három hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítást 
Hajdu Éva nyújt a 28/495-490-es telefonszámon. 

Az álláspályázatról bővebben a Kozigallas.gov.hu oldalon 
olvashatnak.

APRÓK FALVA BÖLCSŐDE
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NYUGDÍJAS, DE AKTÍV URAT 
KERESÜNK

családi ház körüli, kerti munkákra. Feltétel: kiváló fizikum 
és egészségi állapot, káros szenvedélyektől mentesség, 

leinformálható isaszegi vagy környéki lakos.

Óradíj: 1200 Ft, fizetés hó végén.

Tel.: +36-20/451-0702  
(hívható: 9.00-20.00 között)

A hét öt napján (hétköznapokon) napi 2-3 óra  
(feladatok: kert és udvar rendben tartása, kutyák etetése, 
fűnyírás, metszés, hólapátolás és egyéb alkalmi munkák).




