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szetére került, ahol híres főorvosa szárnyai alatt, mondhatni, 
ünnepelt sebész lett, rengeteget operált, tíz évet töltött ott. 
1974-ben Isaszegre költözött, ettől kezdve körzeti, háziorvosi 
munkáját itt végzi.

Orvosi pályafutását 1965-ben kezdte, 1969-ben szerzett 
sebész szakorvosi képesítést, 1994-ben akupunktúra-szakvizs-
gát tett. 2000-ben háziorvosi és az üzemorvosi szakvizsgáját 
szerezte meg. Az elmúlt negyvenhét évben hivatástudata 
és emberi magatartás révén a településünkön élők között 
elismerést és megbecsülést váltott ki. Napi gyógyítótevékeny-
sége mellett nagyon sok társadalmi feladatot vállalt. Munkája 
során nagy hasznát vette sebészi szaktudásának. Szakorvos 
hiányában saját körzeti munkája mellett hónapokig helyette-
sített a sebészeten. Mindeközben a családjával síelt, túrázott. 
Gombaszakértői vizsgát tett, továbbá lelkes hódolója volt a 
teniszsportnak.

Szenvedélyesen szerette a zenét, a tehetsége révén már 
tizenhat évesen zenei működési engedélyt is kapott. Neves he-
lyeken is zongorázott. Lelkes támogatója volt az Erzsébet-sza-
valóversenynek, amelynek Gödöllő városa adott otthont. 
A jubileumi 20. Erzsébet-szavalóverseny alkalmával 2014-ben 
Erzsébet-medált vehetett át, melyet Pécsi Ildikó színművész-
nő alapított. A díjat a szavalóverseny folyamatos támogatói 
vehették át.

Sebészi végzettsége mellett foglalkozott üzemorvosi 
feladatokkal, továbbá akupunktúrával és manuálterápiával 
is. Számára mindig fontos volt az önképzés, a meglévő tudás 
bővítése. Felvilágosító egészségügyi előadásokat szervezett, 
aktívan részt vett a nagyközség és a város környezetvédel-
mének alakításában, szépítésében. Szakmai tudása, emberi 
magatartása, kompromisszumkészsége és igazságérzete 
eredményeképpen az egészségügyi társadalom megbecsült 
tagjává vált.

Tevékenykedett évtizedekig ügyvezető körzeti főorvos-
ként és főorvosi tisztségben is. 1990. óta a település politikai 
életébe is aktívan bekapcsolódott. A népjóléti bizottság, majd 
az egészségügyi bizottság elnökeként is dolgozott, és bizottsági 

elnökként különböző szűrővizsgálatok szervezésével beteg-
ségmegelőző segítséget nyújtott az állampolgároknak. Sajnos 
a megérdemelt kitüntetés hivatalos átadóünnepét már nem 
élhette meg, augusztus 20-án reggel elhunyt.

Az Eszlári család lelkierejét és az apjuk, illetve a közösség 
iránti tiszteletét jelzi, hogy dr. Eszlári Edgár, a doktor úr fia a 
díjat átvette, és megköszönte édesapja nevében.

Tisztelt gyászolók! Bármennyire is fáj, búcsúzni kell, talán ő is 
azt gondolhatta, amit a költő:

Én úgy szerettem volna élni
Minden halandóval beszélni

Mindenkinek nevét kérdezni
Mindenkinek szívét érezni

A járdán osztani a virágot
Tegezni az egész világot

Megsímogatni ami állat
Érinteni minden fűszálat

Imádni végtelen sereggel
A napot ha fellángol reggel

És énekszóval összejönni
Az esti csillagnak köszönni

S testvéri csókkal hazatérni
Én így szerettem volna élni

[Szép Ernő: Én így szerettem volna élni]

Az óhaj azonban szertefoszlott. A béke és csend sírkertjében, 
itt, az isaszegi temetőben búcsúzzunk tőle. Az örök nyugalom 
és békesség adassék meg neki!

In memoriam  
dr. Eszlári Egon

Városunk köztiszteletben álló háziorvosát augusz-
tus 25-én kísérték el utolsó földi útjára családja, 
rokonai, barátai, ismerősei, munkatársai, a város 
lakossága. Isaszeg díszpolgárától Hatvani Miklós 
búcsúzott.

Tisztelt gyászoló család! Tisztelt rokonok, ismerő-
sök! Szomorú felkérésnek teszek eleget, amikor bú-
csút kell mondanom mindannyiunk nevében ezen 
a nyár végi napon, mert elment egy ember. Elment 
egy ember, dr. Eszlári Egon. Elment egy ember, 
dr. Eszlári Egon, városunk köztiszteletben álló és 
szeretett orvosa, gyógyítója. A közelgő, de mégsem 
várt esemény bekövetkezett.

Keresem a búcsúzás szavait, de a halálról mindig 
nehéz bármit is mondanunk, de ma különösen 
nehéz. Hiszen egyfolytában az első személyes talál-
kozásunk ötlik fel bennem, amikor még gyermek-
ként megismertem a megnyerő személyiségű, nagy 
műveltségű és kiemelkedő szakmai ismeretekkel 
rendelkező orvos embert. Később, a kilencvenes 
években együtt dolgozhattunk az akkor frissen 
választott képviselő-testületben, ahová a lakosság 
elsöprő támogatottságával került. Nyolc év közös 
képviselőség során kölcsönös megbecsülés és ba-
rátság alakult ki közöttünk, így magától értetődően 
vált a családunk egészségének őrzőjévé.

A következő emlékkép, mely előtolul a tudatalat-
tiból, az az a szeretet, ahogy családjáról, a feleségé-
ről, a lányáról és a fiáról, valamint az unokáiról be-
szél. Utolsó beszélgetésünkkor – amikor már súlyos 
beteg volt –, ez év nyár elején büszkén mesélt Edgár 
fia szakmai sikereiről, és hogy mekkora támasza, 
segítsége volt neki Gabika, a szeretett felesége. Azt 
hiszem, akkor már csak az a szeretet és ragaszkodás 
tartotta őt itt a földön, amit övéivel szemben érzett. 
Találkozásunk apropóját az adta, hogy örömmel 
tájékoztathattam mint Isaszeg város polgármestere, 
hogy idén ő kapja az Isaszeg Díszpolgára címet és 
kitüntetést.

Tisztelt jelenlévők! Engedjék meg, hogy a 
felterjesztést ismertessem önökkel, amely egyben 
szerényen bemutatja szeretett doktorunk életútját.

Dr. Eszlári Egon Gödöllőn született 1941. április 
24-én, akkoriban itt élt a család, mert édesapja a 
gödöllői premontrei gimnáziumban volt tanár. 
Miután háború és rendszerváltozás volt, édesapját 
Ráckevére helyezték gimnáziumi igazgatónak. Ott 
is érettségizett, mindig kitűnő tanuló volt, érettségi 
után felvették a budapesti orvosi egyetemre. Az 
egyetem elvégzése után a nyíregyházi kórház sebé-
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Minden az előzetes tervek szerint halad
Felelősség, fejlesztések, programok polgármesteri szemmel

Az elmúlt időszakban több beruházásról, nyertes pályázatról is hírt adtunk olvasóinknak. Hatvani Miklóssal, városunk pol-
gármesterével az eltelt év eseményeiről, feladatairól, a településen zajló és várható beruházások jelenlegi állásáról, valamint a 
Covid19 vírus lehetséges negyedik hullámáról is beszélgettünk.

– Az elmúlt egy-másfél évben, amióta a Covid19 megjelent a 
világban, egyedül, a képviselő-testület nélkül kellett a telepü-
lést vezetnie. Mit gondol, hogyan sikerült teljesíteni az elmúlt 
időszakban, és milyen intézkedések várhatók a negyedik 
hullám előtt?

– Az egyedüli vezetés bár furcsa volt, azért nem teljesen 
igaz, hiszen rendszeresen értekeztem a képviselő-testület 
tagjaival az egyes feladatokról, igyekeztem kikérni a vé-
leményüket, és ezeket megismerve és mérlegelve hoztam 
meg döntéseimet. Régóta vagyok vezető, a döntések meg-
hozatala és az ebből adódó kötelezettségek kezelése nem 
okoz számomra problémát. Természetesen mint demokrata 
gondolkodású ember sokkal jobban szeretem a jól átbeszélt 
és kiérlelt közös döntéseket. A negyedik hullámot illetően 
biztos vagyok benne, hogy bekövetkezik, de remélem és 
bízom benne, hogy a mindennapi életünket kevésbé fog-
ja befolyásolni, mint az előző két nagy járvány időszaka. 
A ránk háruló feladatokat sikeresen megoldottuk, annak 
ellenére, hogy az ismert okok miatt kevesebb összeg állt 
rendelkezésünkre.

– Különböző fórumokon folyamatos az érdeklődés a 
lakosság részéről a folyamatban lévő beruházásokról, illetve 
pályázatokról. Talán a legtöbbeket a helyi vásárcsarnok, 
valamint a piac foglalkoztatja. Tud-e közelebbit mondani, 
mikorra valósul meg ez a projekt?

– Erre a kérdésre azt tudom válaszolni, hogy minden az 
előzetes tervek szerint halad. Az épület átadási határideje szer-
ződés szerint 2022. május 31-e. Az én elképzelésem szerint az 
április 6-i ünnep alkalmából szeretném, ha a lakosság birtokba 
vehetné. Lezárult a kivitelezési közbeszerzési eljárás, amely-
nek nyertesével ezen interjú készítésekor folyamatban van a 
szerződés aláírása. Az aláírás után természetesen megnevezzük 
a nyertes kivitelezőt. Itt szeretném megemlíteni, hogy mind-
azok, akik valótlan információkat tényként közöltek a közössé-
gi médiában, remélem, megkövetik majd az önkormányzatot. 
A hosszú előkészületnek nagyon sok oka van. A teljesség 
igénye nélkül néhányat megemlítenék. A pályázat beadása és 
az eredményhirdetés között új, az állam által létrehozott, az 
addiginál szigorúbb építési szabályzat lépett életbe, s emiatt 
újra kellett terveztetnünk és engedélyeztetnünk a teljes beru-
házást, természetesen ez új engedélyezési eljárást vont maga 
után. Ekkor derült ki többek között, hogy a vasútépítés során a 
vasúti védőtávokat rosszul határozták meg, és ezért újabb szak-
hatósági engedélyek váltak volna szükségessé. A kollégáimmal 
lebonyolított szakmai megbeszélés során derült fény erre a 
szarvashibára, amelyet sikerült orvosolnunk. A vasúti beru-
házás következtében szükségessé vált a leendő piaccsarnok 
mögötti magáningatlan kivásárlása, ami több tíz milliós nem 
várt költséget jelent a városnak, túl az időveszteségen. Mind-
eközben a mindenki előtt ismert építőanyag-, illetve munkadíj-

robbanás okán drasztikusan emelkedtek a kivitelezés költségei. 
Önkormányzatunk jó előre elkülönített számlán kezeli a 
beruházás teljes összegét. Bízom benne, hogy az így félretett és 
megspórolt forintjaink fedezik az összes előre látható kiadást.

– Mindig slágertéma útjaink aszfaltozása. Hogy állnak a 
város útjainak felújítási munkálatai?

– Erre a kérdésre a válasz három részből áll. Az első 
részben beszéljünk a vasútépítéshez kapcsolódó útfelújítá-
sokról. A 3103-as főúttal kapcsolatban, praktikusabban a 
Pécel–Isaszeg–Gödöllő-útszakaszokon a Strabagnak, illetve 
a közútkezelőnek a jogviszonyából adódóan vannak kötele-
zettségeik. A mai napig a felüljárótól Pécel felé eső szakaszon 
részleges útjavítások zajlottak. A felüljárótól a benzinkútig 
teljes kopófelület-csere történt. A város tulajdonát képező 
útszakaszokon az Aulich és Móricz Zsigmond utca közötti 
Rózsa utcai szakasz teljes burkolatfelújítást kap. Az újonnan 
létrehozott vasúti P+R parkolótól a Toldi utcáig új aszfaltos út 
épül. Ezt az útszakaszt ezúton is köszönöm a Strabag, illetve 
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezetőinek, hiszen 
meggyőző érveink hatására, azokat elfogadva saját költsé-
gükön építik meg. Harmadrészben a város saját útépítési 
beruházásai között említeném a Dobó utca felújítását, illetve 
az állomásig való aszfaltozását. Ezzel párhuzamosan a Béke 
utca jelentős hosszon szintén megújul, köszönhetően annak, 
hogy sikeresen pályáztunk, ami 39 319 466 forintot jelent. Az 
útfelújításokra fedezetet a lakosság által befizetett kommunális 
adó biztosít, ami ötvenmillió forint körüli összeg. Végezetül 
ebben a témában szeretném megemlíteni, hogy jelenleg is fut 
egy útfelújítást és útépítést is magába foglaló pályázatunk. Er-
ről annyit tudok mondani, hogy a pályázatunkat hiánypótlás 
nélkül befogadták, bízunk a pozitív döntésben.

– Sokan szívesen vettek volna részt nagyobb szabású helyi 
rendezvényeken. Az ismert időjárási viszonyokon túl volt-e 
egyéb oka annak, hogy több tervezett program is elmaradt?

– Egy városnapi program szervezése a napjától számít-
va minimum fél évvel előbb kezdődik, hiszen a fellépőket 
idejekorán le kell foglalni. Volt olyan eset, hogy már ennyivel 
korábban is betelt az előjegyzésük. Idén és már tavaly is a 
szervezés pillanatában járványügyi korlátozó intézkedések 
voltak életben, például a jelenlévők létszámát illetően. A mi 
városnapi rendezvényeinken több ezren szoktak részt venni, 
aminek nagyon örülünk. Szerettük volna, hogy ez idén is így 
legyen. A nagyobb volumenű városnapról le kellett monda-
nunk a létszámkorlátozások miatt. A visszajelzések alapján 
sokakat érdekelt a piknikmozi, ott azonban az időjárás 
húzta át a számításainkat. Többszöri kérdésként merül fel 
az augusztus 20-i ünnepély. Szeretném megismételni, hogy 
azért döntött a képviselő-testület pár évvel ezelőtt a városna-
pi programok korábbra helyezéséről, mert augusztus 20-án 
a fellépők gázsija három-négyszerese is lehet egy átlagos 
hétvégével szemben. Bízom benne, hogy a jövő évre tervezett 
fellépéseket, programokat hiánytalanul, mindenki megelége-
désére megtarthatjuk.

SZERKESZTŐSÉG
(Folytatása a következő lapszámban)

Közhírré tétetik!

Szeptember 1-jén kezdetét vette a 2021/2022-es tanév. 
Ilyenkor új és régi barátok, közösségek várnak mindenkit, 
azonban az odafigyelés, az óvatosság a régi marad! Néhány 
jó tanács annak érdekében, hogy a tanév sikeres, örömteli és 
biztonságos legyen.

Az iskolába menet, illetve hazafelé a közlekedési szabályokat 
minden esetben be kell tartani! Olyan útvonalon közlekedj, 
amelyet a szüleiddel már bejártál, és amely lehetőleg nem 
elhagyatott, kihalt. Minden esetben a jól kivilágított, ismert és 
biztonságos útvonalakat használd!

Értékeidet (mobiltelefon, készpénz stb.) soha ne tartsd 
szem előtt, jól látható helyen, hiszen ez szemet szúrhat a rossz 
szándékú embereknek.

Ismerd, tudd szüleid elérhetőségét, telefonszámát, hiszen 
ha gond adódik, őket mindig el kell érned. Amennyiben 
később indulsz haza az iskolából, vagy programot szervezel 
magadnak, értesítsd szüleidet, hiszen ők időre várnak haza.

Soha ne szállj be idegen autójába, ne kísérj el senkit még 
rövid ideig se csak azért, mert például megmutatsz neki egy 
útvonalat.

Fontos! Az erőszak soha nem old meg problémát! Játékból, 
viccből vagy csak a diáktársak előtti „menőzésből” sem szabad 
a másik embert sem tettleg, sem szavakkal vagy az interne-
ten bántani, megalázni. Ezeknek súlyos következményei is 
lehetnek.

Az interneten nem minden és nem mindenki az, aminek/
akinek látszik. Hasznos dolog, de nagyon sok veszélyt is rejt. 
Légy óvatos a közösségi oldalak használatával. Soha ne add 
meg a neved, a címed, a személyes adataidat, mert ezzel visz-
szaélhetnek, akár zaklathatnak.

Fontos tudnotok, hogy az általános iskolák többségének 
van iskolarendőre, aki rendszeres kapcsolatot tart az intéz-
mény vezetőségével, a diákokkal. Meghívás esetén jelen lesz a 
jelentősebb rendezvényeken (tanévnyitó, tanévzáró, fogadó-
óra, szülői értekezlet). Az iskolarendőr nevét, elérhetőségét a 
programban részt vevő iskolákban plakáton teszik közzé. Ha 
problémátok, kérdésetek van, bátran forduljatok hozzá!

Sikeres, biztonságos, egészségben gazdag tanévet kívánunk!
PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  

BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLYA
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Gyermekvédelmi kedvezmény

A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, 
egyes szociális és gyermekvédelmi el-
látásokkal kapcsolatos intézkedésekről, 
valamint a szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje 
alatt elrendelt működési rendjéről szóló 
556/2020. (XII. 4.) kormányrendelet 
9. §-a alapján a 2020. december 5-én 
fennálló és a veszélyhelyzet alatt lejáró 
rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre való jogosultság időtartama 
(valamint a hátrányos helyzet megálla-

pításának időtartama) külön kérelem 
nélkül, a jogszabály erejénél fogva meg-
hosszabbodik a veszélyhelyzet kihirde-
téséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
kormányrendelet hatályvesztésének 
hónapját követő második hónap végéig, 
előreláthatólag 2021. november 30. 
napjáig. A veszélyhelyzet megszűnését 
követően az ebben az időszakban meg-
lévő jogosultság meghosszabbításával 
kapcsolatos információkról tájékoz-

tatást adunk a 28/583-107-es tele-
fonszámon. A korábbi jogosultsággal 
nem rendelkezők esetében új igénylés 
benyújtására az Isaszegi Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint Isa-
szeg város honlapján (Isaszeg.asp.lgov.
hu/formanyomtatvanyok-gyermekvedel-
mi-ellatasokhoz) megtalálható kérelem-
nyomtatvány megfelelő kitöltésével és a 
szükséges mellékletek csatolásával van 
továbbra is lehetőség.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

A helyi adó befizetése

Az idei második féléves helyi adó befizetésére szolgáló csek-
kek kiküldésére március első hetében sor került. A végrehajtá-
si eljárás elkerülése érdekében kérjük, hogy a fizetési határidőt 
– szeptember 15. – szíveskedjenek betartani.

A gazdálkodó szervezetek 2018. január 1-jétől elektroni-
kus kapcsolattartásra és ügyintézésre kötelezettek az önkor-
mányzati adóhatóság előtti eljárásuk során. Az önkormányzati 
adóhatóság előtti elektronikus ügyintézésre és kapcsolattar-
tásra kötelezően és kizárólagosan elérhető hivatalos tárhely a 
cégkapu. Kérjük, hogy a cégkaput rendszeresen ellenőrizzék.

Tájékoztatjuk önöket, hogy az adóbefizetéseket:
–  elektronikusan (átutalással) is teljesíthetik, ez esetben 

a helyes beazonosítás érdekében az adózó nevét és 
mutatószámát szükséges feltüntetni közleményként;

–  az Önkormányzati ASP-rendszer továbbfejlesztése és országos 
kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek 
köszönhetően már az önök számára is elérhető az adó-, 
díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és 
befizetése (ennek használatáról külön cikk ad segítséget 
„elektronikus fizetési szolgáltatás segédlet” címen, 
amely Isaszeg honlapján is elérhető: Isaszeg.asp.lgov.hu/
elektronikus-fizetesi-szolgaltatas-tajekoztato);

–  az a magánszemély, aki csekken kívánja az adó összegét 
teljesíteni, és nincs már meg a kiküldött csekk, kérjük, 
hogy személyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon 
jelezni szíveskedjen ezt.

Az ügyfélszolgálat (tel.: 28/583-100) nyitvatartási rendje: 
hétfőn 8–12 és 13–18, kedden, szerdán és csütörtökön 8–12 és 
13–16, pénteken 8–12 óra között. Az adóiroda (tel.: 28/583-
113) ügyfélfogadási rendje: hétfőn 13–18, szerdán 8–12 és 
13–16, pénteken 8–12 óra között.

Ügyeit intézheti elektronikusan, ennek megkönnyítése 
végett Isaszeg honlapján egy segédletet helyeztünk el (Isaszeg.
asp.lgov.hu/elektronikus-nyomtatvany-kitoltesi-segedlet).

Bankszámlaszámok
Adónem Bankszámlaszám

Építményadó 11742049-15391528-02440000

Telekadó 11742049-15391528-02510000

Magánszemélyek – kommunális 
adó

11742049-15391528-02820000

Idegenforgalmi adó 11742049-15391528-03090000

Eljárási illeték 11742049-15391528-03470000

Iparűzési adó 11742049-15391528-03540000

Bírság 11742049-15391528-03610000

Késedelmi pótlék 11742049-15391528-03780000

Talajterhelési díj 11742049-15391528-03920000

Idegen bevétel 11742049-15391528-04400000

Gépjárműadó 11742049-15391528-08970000

Mezőőri járulék (költségvetési) 11742049-15391528

POLGÁRMESTERI HIVATAL, ADÓIRODA
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Könyvtári kurír

Elérkezett az ősz, a könyvtár is visz-
szazökken a megszokott kerékvágásba. 
Augusztus 30-tól véget ér a nyári nyit-
vatartási rend, és a megszokott időben 
fogadjuk látogatóinkat: hétköznapokon 
– szerda kivételével – 10-től 18 óráig, 
szombaton 8-tól 12 óráig. Jelenleg 
korlátozás nélkül látogatható az épület, 
kézfertőtlenítőt továbbra is biztosítunk. 
Amennyiben változás történik, tájékoz-
tatjuk olvasóinkat.

Örömhírrel is szolgálhatunk! Ér-
dekeltségnövelő támogatásból sikerült 
beszereznünk egy légkondicionáló 
berendezést, amelyet a nyár folyamán 
fel is szereltek. Végre kellemesebb 
hőmérsékletet tudunk biztosítani a 
nagy kánikulában. Igaz, hogy ezt már 
szeptemberben nem biztos, hogy be 
tudjuk mutatni, de mi megtapasztaltuk, 
és működik. Már hűsölni is érdemes 
bejönni hozzánk, közben lehet újságot 
olvasni, beszélgetni, társasjátékozni és 
természetesen kölcsönözni.

Szeptemberben újraindulnak 
rendezvényeink is:
3., péntek, 17 óra: AKÍK – Alkotók, 

Költők és Írók Klubja
17., péntek, 18 óra: Végh Tamás Az 

örök húsvét felé című, második 

önálló verseskötetének bemutatója 
és Bálint Gabriella fafaragó 
kiállításának megnyitója

24., péntek, 18 óra: Horváth Ria 
és Ságodi-Sturm Hajni Első 
Éntérképem és Az Én térképem  
című könyveinek bemutatója. 
A könyvek kiskamaszoknak és 
fiataloknak adnak gyakorlati 
segítséget önismeretük 
fejlesztéséhez.

KÖNYVAJÁNLÓ
Az utolsó ember. Egy ifjúsági könyvet 
ajánlok a fiatal olvasók és szüleik 
figyelmébe. A történet elején egy 
furcsa világba csöppenünk: a Földet 
robotok népesítik be akik/amelyek 
kialakították saját társadalmukat. 
Emberek már három éve nem élnek 
a Földön, és velük együtt a háborúk, 
a környezetszennyezés, a bűnözés is 
eltűnt. Minden robot céltudatosan 
végzi a munkáját a közösség érdekében. 
A főszereplő XR_935, aki tizenkét 
éve napelemeket telepít másik 
két robottal együtt. Mindennapi 
rutinjukat egy emberi lény, egy 
tizenkét éves kislány felbukkanása 
zavarja meg. Vajon hogyan reagál a 
három robot a jövevényre, milyen 
kalandokba keverednek, és milyen 
változások történnek életükben és 

személyiségükben a különös találkozás 
hatására?

Felnőttként olvasva is izgalmas a 
történet és a problémafelvetés. Külön 
érdekessége Lee Bacon könyvének, 
hogy a fejezetek számozása kettes 
számrendszerben van, egy kicsit ezt is 
gyakorolhatják az ifjú olvasók. Valamint 
a kommunikációs formák sokszínűsége, 
az emberi és mesterséges intelligencia 
különbségei is jól érthetően van ábrá-
zolva a történetben. Jó szívvel ajánlom 
minden felső tagozatos diáknak, akár 
iskolai feldolgozásra is.

ÁGOSTON KATA

A Gaudium Carminis női 
kamarakórus nyári napjai

A pandémia okozta sok bizonytalanság után női énekegyütte-
sünk idén júliusban Mátraszentimre-Fallóskúton megtartotta 
kórustáborát. Nagy volt a táborban az öröm, hiszen 2020-ban 
a járvány miatt elmaradt a táborozás és a harmincéves évfor-
dulónk koncerttel való méltó megünneplése is. A napi öt-hat 
órás éneklés szüneteiben nagy sétákat tettünk a Mátrában. 
Nagyon szép, munkával, feltöltődéssel teli hét volt. Köszönjük 
a művelődési ház támogatását, hogy ez létrejöhetett.

A táborban megtanult és begyakorolt kórusműveket 
augusztus 28-án mutattuk be a Szent Márton-templomban 
megtartott koncertünkön. Köszönjük, hogy meghallgattak 
bennünket, és reméljük, hogy értékes és örök emlékű élményt 
nyújtottunk.

Július 31-én a berceli katolikus templomban megrendezett 
egyházzenei koncerten énekeltünk, amelyen a helyi vegyes 

kamarakórus, a balassagyarmati templomi kórus is részt vett. 
Örömteli és nagyon várt esemény volt ez számunkra, hiszen 
megismerkedhettünk és együtt énekelhettünk más kórusokkal 
is. Színvonalas, szép koncert volt. Köszönjük a meghívást és 
Berta Enikőnek a szervezést, aki évek óta dolgozik azért, hogy 
méltó módon kerüljön sor ezekre a találkozásokra, énekes 
együttlétekre!

GAUDIUM CARMINIS NŐI KAMARAKÓRUS

Kerékpáros körtúra

A IX. csömöri bringafesztivál programjához csatlakozva július 18-án, vasárnap 11 órától Isaszegen a Szent István-templom előtt 
vártuk a gödöllői kistérségi kerékpáros körtúra résztvevőit dr. Csiba Tibor atyával, valamint az Isaszegi Múzeumbarátok Körének 
részéről Kovácsné Halomházi Zsuzsa elnök asszonnyal, illetve a Mozdulj Velünk Egyesület tagjaival.

Fábri Istvánnak, Csömör polgármesterének a kezdeményezése volt, hogy a környékbeli települések alkalmanként egy-egy he-
lyi nevezetességgel ismertessék meg a hozzájuk látogatókat. Így történt ez már korábban nálunk is, amikor a honvédemlékműnél, 
a Falumúzeumunkban, a szlovák tájházban, a Liget téri kerékpáros szabadidőparkban találkoztunk a résztvevőkkel.

Az idei évben Ecseri Pál sekrestyés mutatta be a Szent István-templomot, és mesélt sok érdekes történetet róla.
Az igen tartalmas és mindenre kiterjedő előadás után egy frissítőre a Csata vendéglő kerthelyiségébe kísértük a bringatúra 

résztvevőit, majd a Pogonyi cukrászdába fagyizni. Ezt követően a túra résztvevői folytatták útjukat a további állomások, Gödöllő, 
Szada, Mogyoród, Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa, Csömör, Béke tér felé.

MÉSZÁROS GUSZTÁVNÉ, PIRI,  
MOZDULJ VELÜNK EGYESÜLET

Hurrá, vakáció!

Az Isaszegi Művelődési Ház idén nyáron két napközis tábort szervezett iskoláskorú gyermekek részére. Június végén indián 
kalandok várták a lelkes csemetéket, augusztus második hetében pedig megtartotta igen kedvelt utazós táborát, amely idén 
sem szűkölködött élményekben. A két tábor élményeiről a művelődési ház munkatársainak beszámolóját olvashatják.

Indián tábor a javából
Miután mindenki megszerezte saját indián nevét, és elkészí-
tette saját öltözetét, a törzsek nevet választottak, felállították 
vigvamjaikat, majd indián jelekkel díszítették fel azokat. Az 
öt nap során különböző képességek birtokába jutottak a kis 
indiánok, többek között megtanultak indián ékszereket és 
fejdíszeket készíteni, bánni az íjjal és a nyíllal, és szőrén ülték 
meg a lovakat. A vadonban vezetett kisebb túrákon elsajátítot-
ták a nyomkövetés, valamint a gyógynövények és az útjelzések 
tudományát. Megtanultak sárkányt készíteni, törzsi versenye-
ken mérték össze tudásukat, és közösen eljárták az esőtáncot, 
amelynek eredménye a nagy melegben igen jólesett. A jó 
ebédről a Csata vendéglő gondoskodott.

A múzeum kertjében eltöltött öt nap alatt új barátságok 
szövődtek, a régiek megerősödhettek. Köszönjük Szmolicza 
József gyűjteménykezelőnek, a Hadak Útja Lovas Sportegye-
sületnek, Szabóné Onodi Judit íjászcsapatának, Völgyesi Fe-
renc faművesmesternek, Nagy Nikoletta tanárnőnek, Demeter 
Konrádnak és az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet munka-
társainak a segítségét és a támogatását.

Mert utazni jó
Első nap ellátogattunk Ceglédre, a Kalandparkba, ahol min-
den gyermek saját korosztályának megfelelő pályán csúszha-
tott és mászhatott.

Kedden Solymáron, a Jegenye-völgyben túráztunk, amely-
nek során számtalan természeti kincsre bukkantunk, láthattuk 
Budapest legnagyobb vízesését, a dolomitsziklákat és a vadre-
gényes Paprikás-patakot. Délután a solymári vár falai között 
játszottunk, és csodás panoráma tárult elénk a vár kilátójából.

Szerdán a nőtincsi Seholsziget Élményparkban időztünk. 
Játszóterek, alpakák és különböző háziállatok, vonatozás a 
nőtincsi tóhoz és a Pán Péter Játszóház várt minket sok-sok 
élménnyel.

Csütörtökön a Tarzan park játszótereit vettük birtokba, 
ahol kedvükre pancsolhattak, ugrálhattak, mászhattak és 
futkározhattak a gyerekek.

Pénteken, a látnivalókban gazdag napon Ráckevére utaz-
tunk, megtekintettük a hely egyik jellegzetességét, a még ma is 
működő hajómalmot, mialatt a gyerekek maguk őrölhették a 
gabonákat. A Ráckevei-Duna-ágon a Balabán retróhajón uta-
zás igazi élményt jelentett. Ebéd után a Duna-parton sétálva 
egy jó fagyi mellett töltöttük a délutánt.

És ezzel az élmények sora még nem zárult. Az élet foly-
ton-folyvást felülírta a terveinket, és ezzel – kiszámíthatatlan 
és előre nem látható akadályokat gördítve csapatunk elé – 
bővítette az átélt kalandok sorát az öt nap alatt. Köszönjük a 
hét során nyújtott segítséget Verseczkyné Sziki Évának, Nagy 
Letíciának és Denk Krisztiánnak.

Kedves táborozóink! Bízunk benne, hogy maradandó 
emlékekkel térhettetek haza. Nemcsak ti, gyerekek, de mi, 
a művelődési ház munkatársai is nagyon élveztük ezt e két 
hetet, és reméljük, hogy jövőre is találkozhatunk veletek!

IMH
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Isaszegért

Isaszeg Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete Verseczkyné Sziki 
Évát az elmúlt évtizedek alatt végzett 
közösségteremtő tevékenységének, 
a helyi közösségi értékek megőrzésébe 
fektetett felbecsülhetetlen munkájá-
nak elismeréseként Isaszegért díjban 
részesítette.

Verseczkyné Sziki Éva több mint 
negyven évig dolgozott a közművelődés 
terén. 1990 szeptemberétől Isaszeg városi 
szintű közművelődési feladatait látta el 
az Isaszegi Művelődési Ház vezetőjeként. 
Kiemelkedő érdeme, hogy a városunk a 
mai napig aktívan ápolja hagyományait, 
rendezi meg a népi ünnepeit. 

Támogatta munkájával az ötvenéves 
Csata táncegyüttest, a negyvenöt éves 
Isaszegi Asszonykórust és a harminc-
éves Gaudium Carminis női kama-
rakórust. A helyi értéktárbizottság 
elnökeként a mai napig nagyon jelentős 
munkát fektet a város értékeinek gyűj-
tésére, dokumentálására, megőrzésére. 
Harminc éve szervezi/szervezte a tava-
szi emlékhadjárat keretén belül az isa-
szegi történelmi napokat, így városunk 
a Tavaszi Emlékhadjárat Fővárosa címet 
is elnyerte, hiszen lakóhelyünknek ez az 
egyik legnagyobb ünnepe.

Több szervezetnek és egyesületnek 
volt tagja, illetve jelenleg is az: 1993 – 
Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány 
(elnök); 1995 – Isaszeg Művészetért 
Alapítvány (kuratóriumi tag); 1999 
– Gödöllő és környéke Turisztikai 
Egyesület (az idegenforgalmi bizottság 
elnöke); 2001 – Pest Megyei Népmű-
velők Egyesülete (tag); 2001 – Isaszegi 
Történelmi Hagyományőrző és Lovas-
egyesület; 2005 – HACO, kínai–magyar 
kereskedelmi, kulturális kapcsolatok; 
2005 – Magyar Hagyományőr Világ-
szövetség (tag); 2008 – Isaszegi Múze-
umbarátok Köre (tag); 2013 – Isaszegi 
Értéktárbizottság (elnök).

Pályafutásának eredményei:
–  A település legmeghatározóbb kul-

turális értékeit hordozó művészeti 
csoportjainak (Isaszegi Asszony-
kórus, Csata néptáncegyüttes, 

Gaudium Carminis kamarakórus) 
erkölcsi-anyagi támogatása, amelyek 
többszörös országos, regionális 
arany minősítést, valamint fesztivál-
díjakat értek el. Nagy sikerű külföldi 
vendégszerepléseik voltak Olaszor-
szágban, Bulgáriában, Görögország-
ban, Franciaországban, Szlovákiá-
ban, Lengyelországban, Erdélyben.

–  Önképzőtanfolyamok, klubok, ame-
lyek képességfejlesztést, esélyegyen-
lőséget megteremtő foglalkozásokat 
biztosítottak a résztvevőknek. 
Ilyenek voltak a kézműves-fog-
lalkozások, a nyelvtanfolyamok, a 
képzőművészeti szakkör, színjátszó 
kör, természetjáró klub, nosztalgia-
csoport, baba-mama klub, mozgásos 
foglalkozások (aerobik, zumba, jóga, 
tajcsi) stb.

–  Az éves cigány bálok, estek, cigány 
csoportok kulturális bemutatkozá-
sai, a szlovák nemzetiségi önkor-
mányzattal közös rendezvények.

–  Egészségnapok, -hetek, véradások 
szervezése a prevenció jegyében.

–  Isaszegi történelmi napok rendez-
vénysorozat: március 15., április 
5–6., október 6. Ma már ezek a ren-
dezvények országosan ismertek és 
évről évre látogatottabbak, a média 
is figyelemmel kíséri őket.

–  Kiadványok megjelentetése a turiz-
mus fellendítése érdekében Isaszeg 
látnivalóiról és értékeiről (Isaszegi 

leporelló, Isaszeg értékei, A Csata 
táncegyüttes fotóalbuma). Nyertes 
pályázat útján anyagi támogatást 
nyújtott Bánszkyné Varga Judit 
Szülőföldem című kiadványához.

–  Sikeres pályázatok a hagyományőrző 
csoportok támogatásához, kulturális 
rendezvények lebonyolításához, kül-
földi utaztatások anyagi fedezetére. 

Publikációk, tanulmányok, amelyek 
személyéhez fűződnek: Isaszeg kultu-
rális koncepciója, Isaszeg 2004, 2018; 
Turizmus a kultúrában. Kultúra és 
turizmus Gödöllő és környékén 2001 – 
Turisztikai Egyesület; Vezetői szerepek 
és funkciók értelmezése, feldolgozása a 
saját vezetői tevékenységben – isaszegi 
sajtó; A gyermekek foglalkoztatásával 
kapcsolatos pszichológiai tapasztalatok a 
közművelődési intézményekben – isasze-
gi sajtó.

2002-ben Isaszeg város képvise-
lő-testülete Isaszeg Művelődéséért 
szakmai kitüntetésben részesítette, de 
egyéb számos díjat is magáénak tudhat: 
2000 – Megyei Közművelődésért díj; 
2000 – Gödöllő Régió Turizmusáért 
2000; 2000 – Ezüstgyűrű díj – megyei 
közművelődésért; 2014 – Vankóné Du-
dás Juli-díj; 2015 – Fekete Dió díj; 2019 
– Ezüstgyűrű díj – megyei közművelő-
désért; 2019 – Honvédelemért kitüntető 
cím – a tavaszi emlékhadjáratban való 
példaértékű munkásságáért.

SZERKESZTŐSÉG

Isaszeg közneveléséért

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete Beré-
nyiné Juhász Piroskát, a Klapka György Általános Iskola és 
AMI intézményvezető-helyettesét négy évtizedes lelkiismeretes 
oktató-nevelő és vezetői munkájának elismeréseként Isaszeg 
Közneveléséért díjban részesítette.

Berényiné Juhász Piroska pedagógus a tanári diplomáját a 
Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán szerezte földrajz–biológia 
szakon 1982-ben. 1981-től, már a főiskolai tanulmányai alatt 
kezdett tanítani a Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskolában. 
1990 augusztusától lakóhelyén helyezkedett el, az Isaszegi 
Bóbita Óvodában mint óvodapedagógus. 

1993 februárjától a mai napig a Klapka György Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára, majd munkakö-
zösség-vezetője és intézményvezető-helyettese. 

Negyven éve van a pedagóguspályán. Szakmai hozzáérté-
sével, személyiségével tanúbizonyságát adta a pedagógus-élet-
hivatás melletti elkötelezettségének.

Szakmailag jól felkészült, kiváló pedagógus. Óráit a jól 
szervezettség és a változatos munkaformák alkalmazása jel-
lemzi. Elhivatottsága, személyisége, szakmaisága, embersége, 
gyermekközpontú gondolkodású nevelőmunkája példaértékű 
tantestületünk minden tagja számára. 

Az iskolában töltött évtizedek alatt a tanítás mellett háziver-
senyeket rendezett, hosszú éveken át táboroztatott. A lengyelor-
szági Karlinóban képviselte Isaszeget egy nemzetközi gyermek-
találkozón gyermekcsoport vezetésével. A tanórákon kívül is 
sokat foglalkozott a gyerekekkel. Mindig odafigyelt az átlagtól 
eltérő tehetséges vagy sajátos nevelési igényű tanulók differen-
ciált bánásmódjára. Tanítványai rendszeres szereplői az iskolai, 
körzeti és országos versenyeknek. Többen is szép eredményeket 
értek el a Kaán Károly természetismereti versenyeken. 

Tudatosan fejlesztette szakmai tudását. Részt vett minden 
olyan továbbképzésen, amely közvetlenül hatott a mindennapi 
munkájára. A megszerzett tudást beépítette oktató-nevelő 
tevékenységébe.

Osztályfőnökként a jó közösség kialakítását, gazdag 
szabadidős programok biztosítását, a tanulókkal való egyéni 
törődést tartotta fontosnak. Szeretetteljes légkört alakított ki, 
tanítványai és azok szülei is szerették és tisztelték. Jó kap-
csolatot ápolt a szülőkkel, akik lelkesen vettek részt az általa 
szervezett osztály- és iskolai rendezvényeken.

Évek óta munkaközösség-vezető. A természettudományi 
munkaközösség eredményes munkájához szakmai tapaszta-
latával a mai napig is nagyban hozzájárul. A fiatal, pályakez-
dő kollégákat mindig nagy türelemmel és kiváló szakmai 
útmutatással segítette oktató-nevelő munkájukban. Szakmai 
tanácsokkal látta el a hozzá segítségért forduló, pedagógus-
minősítésben részt vevő kollégákat is. Az intézmény minden 
dolgozója bizalommal fordulhatott hozzá nemcsak szakmai, 
hanem magánéleti kérdésekkel, problémákkal is. Mindig töre-
kedett a leghumánusabb, legmegnyugtatóbb út megtalálására. 
Kiváló érzékkel találta meg a legjobb megoldást.

Intézményvezető-helyettesi megbízatását 2005. július 1-jén 
kapta. Vezetői munkáját lelkiismeretesen, pontosan végzi. Le-
gyen szó intézményi statisztikai adatszolgáltatásról, nyolcadik 
osztályosok továbbtanulásának koordinálásáról, intézményi 
órarendkészítésről. E példákon túl mindvégig segítette az 
intézményvezető munkáját szerteágazó feladatainak ellátásá-
ban. Felelősséggel vett részt az iskolakoncepció kialakításában, 
a tervek elkészítésében, a kitűzött célok megvalósításában, a 
végrehajtás ellenőrzésében. Figyelemmel kísérte az intézmény, 
a pedagógusok életét befolyásoló változásokat. Munkájával 
hozzájárult a nyugodt iskolai élet és a demokratikus légkör 
kialakításához.

2012. július 31-ig megbízott igazgatói feladatokat látott el 
az iskolában. Ebben az időszakban az általános iskolának, a 
művészeti iskolának, a technikai dolgozóknak, a főzőkonyha 
alkalmazottainak az életét irányította. Támogatásával ekkor 
kezdett szerveződni iskolánk fúvószenekara.

Sok első osztályos tanuló évnyitóját és búcsúzó nyolcadik 
osztályos diák ballagási ünnepségét tette emlékezetessé a mű-
sorok összeállításával, konferálásával. Az iskolai rendezvény 
mellett (évnyitó, évzáró, Klapka-nap, ballagás) alapítványi 
bálunk fő szervezője és a bál háziasszonya. A művészeti iskola 
jótékonysági estjének is műsorvezetője. 

Az Ökoiskola pályázat gondozója, két alkalommal vehette 
át az iskolának szóló elismerést. A 2010/11-es tanévtől részt 
vett a TÁMOP 3.1.4. projektben. 2019-ben bekapcsolódott a 
Komplex alapprogram intézményi megvalósításába. 2014-ben 
a pedagógusnapon a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont elnöke által adományozott emléklapot vette át. 

SZERKESZTŐSÉG
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Isaszeg sportjáért 

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete Bartos Évát kiemelkedő, példaértékű, magas színvonalon végzett sport-
oktatói tevékenységének és a sportélet sikeres helyi szervezésének elismeréseként Isaszeg Sportjáért díjban részesítette.

Bartos Éva eddigi életútja is egyértel-
műen mutatja, hogy felkészültségével, 
elhivatottságával, magas színvonalon 
és felelősséggel végzett, az egészséges 
életmódra, a sport szeretetére ösztönző 
tevékenységével szolgálja az Isaszegen 
és környékén élők szűkebb és tágabb 
közössége testi és mentális egészségének 
megőrzését. 

A sportoktatói tevékenységéhez el-
engedhetetlen anatómiai és egészségtani 
ismereteket az Egészségügyi Szakis-
kolában, ahol 1992-ben végzett, majd 
az egészségügyben eltöltött évek alatt 
szerezte meg. Az egészséges életvitelhez 
szükséges tudás és készségek elsajátítása 
érdekében 2011-től egészen a mai napig 
sporttal és az egészség megőrzésével 
kapcsolatos képzéseken vesz rész, folya-
matosan fejleszti önmagát. 

Mens sana in corpore sano – ép 
testben ép lélek! Vallja, hogy a sportolás 
segít az egészségtudatosabb életvitel 
kialakításában, amely nemcsak tes-
ti, hanem lelki egészségünkre is hat. 
Célja olyan helyi és azon is túlmutató 
közösség kialakítása, amely minta lehet 

a lakosság széles körének az egészséges, 
mozgásban gazdag életmódra és az 
egészséges táplálkozásra, ennek követ-
keztében az életminőség javítására. 

Úgy tartják, Isaszegen – és most már 
joggal mondhatjuk, hogy a környékén, 
hiszen a szomszédos városokból is szép 
számmal járnak az óráira – kétféle em-
ber létezik: akiket Bartos Éva lefogyasz-
tott és akiket még nem. Ha súlyban 
kellene kifejezni, hogy hány kilótól 
szabadította meg „tanítványait”, minden 
túlzás nélkül több ezer kilogrammról 
és az ezret is megközelítő létszám-
ról beszélhetünk. Rendkívül szerény, 
szerethető személyisége hamar bizalmat 
ébreszt, és emellé még egy igen magas 
színvonalú tudás és empátia is társul, 
ezért is vállalják olyan sokan a rendsze-
res sporttal és az egészséges táplálkozás 
betartásával járó kezdeti gyötrelmeket. 
Ugyanakkor következetesen és kemé-
nyen megköveteli az életmódváltó prog-
ram szigorú betartását, mert a kitűzött 
célt csak így lehet elérni.

A testi egészség megőrzése mellett 
nagy gondot fordít a mentális egészség 

megtartására is. Elkötelezettségére jel-
lemző, hogy bármikor hívható, kereshe-
tő, ha tanácsra, egy kis lelkizésre vagy 
csak egy jó szóra van szüksége valaki-
nek. Egyéni beszélgetésekkel, személyre 
szabott tanácsokkal növeli a hozzá járók 
önbizalmát, és teszi eredményesebbé 
az egészséges életmóddal kapcsolatos 
programokat. 

Fontosnak tartja a mostanra ki-
alakult, már kicsinek egyáltalán nem 
mondható sportközösség tagjainak 
összetartását: kirándulásokat, csapat-
építő közösségi programokat szervez, 
tréfás, mozgással járó feladatsorokkal 
és rejtvényekkel teszi próbára a tagokat. 
Az órái mindig jó hangulatban telnek, 
már-már családiasak. Aki hozzá jár 
sportolni, megtapasztalhatja a közösség 
összetartó erejét és szeretetét is. 

Az általa teremtett értékek gazda-
gítják az edzésre hozzá járó tagok és 
Isaszeg város közösségét és mindennapi 
életét.

SZERKESZTŐSÉG
(A teljes szöveg Isaszeg város  

hivatalos weboldalán olvasható.)

Isaszeg sportjáért

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete Kovács 
Jánost az Isaszegi Sportegyesületért végzett többéves áldoza-
tos munkájának elismeréseképpen Isaszeg Sportjáért díjban 
részesítette.

Kovács János 1954. október 5-én született Isaszegen. Gyer-
mekkorát és általános iskolai tanulmányait Isaszegen, az akko-
ri Kossuth úti általános iskolában végezte, későbbi tanulmá-
nyait pedig Budapesten. Első munkahelyei Budapesten voltak, 
majd Isaszegen helyezkedett el. Pécel–Isaszeg ÁFÉSZ-dol-
gozója lett, és hosszú éveken keresztül itt dolgozott, majd a 
rendszerváltást követően a magánszférában dolgozott.

Az általános iskolában nagyon kedves és jó tanárai 
voltak. Harmadik osztályos korától dr. Tóthné Pacs Vera volt 
az osztályfőnöke, a helyettese pedig Hargitai Miska bácsi. 
Mindkét tanárnál elvárás volt, hogy a fiúgyermekeknek 
sportolniuk kell, és minden sportrendezvényen, illetve azzal 
kapcsolatos tanulmányi versenyeken részt kell venniük. 
Jancsi ezt szorgalmasan, becsületesen megtette, itt kezdett 
sportolni iskolai válogatottban, és nyolcadik osztályos koráig 
itt futballozott, és több tanulmányi versenyen is jó ered-
ménnyel szerepelt.

Megszerette a sportolást, és később az Isaszegi KSK-ban 
kezdett futballozni, ahol az ifjúsági és a felnőttcsapatban 
játszott. Az Isaszegi Sportegyesület gondnoka lett 2011-től, 
és azóta is lelkiismeretesen ellátja ezt a munkakört. Szin-
te minden napját a sportpályán tölti, és a sportkör külső 
területeit, illetve az épületen belül lévő helyiségeket is szépen 
rendben tartja.

Mindezeken kívül a sportpályára vezényelt közfoglal-
koztatottak munkáltatását és felügyeletét is végzi, valamint 
a műfüves sportpálya bérbeadása, illetve annak időbeni 
beosztása is a feladata. A bérbeadásokról és a bevételekről 
statisztikát készít az önkormányzat felé, és azokkal pontosan 
elszámol.

SZERKESZTŐSÉG

Átadták a Szendrő János-díjat 

A Szent István-szobornál megtartott városi ünnepség kereté-
ben idén augusztus 20-án már huszonkettedik alkalommal 
került sor az előző bajnoki év legjobb isaszegi utánpótláskorú 
labdarúgójának adományozott Szendrő János-díj átadására.

A névadó Szendrő János (1909–1994) társadalmi munká-
ban az 1920-as évek közepétől mintegy ötven éven át volt az 
1907-ben alakult Isaszegi Sportegyesület intézője, szakosztály-
vezetője, illetve elnökségi tagja, 1933-ban pedig ő hozta létre 
az első helyi ifjúsági labdarúgócsapatot. Emlékére és a fiatal 
futballisták ösztönzésére a fiai, Szendrő Péter (1943–2009) és 
Dénes oklevéllel, emléktárggyal és pénzjutalommal járó díjat 
alapítottak, amelyet 2000-től kezdődően minden év augusztus 
20-án az előző évi bajnokság legjobb isaszegi utánpótláskorú 
játékosa kap meg.

Idén ezt a díjat a 2020–2021. évi labdarúgó-bajnokságban 
nyújtott kitűnő teljesítményéért a 2000 decemberében szüle-
tett Ruda Dominik érdemelte ki, akinek az elismerést Szendrő 
Dénes nyújtotta át. Ruda Dominik nemcsak általános iskolába 
járt Isaszegen, de a középiskolai tanulmányait is itt, a Gábor 
Dénes Gimnázium és Szakközépiskolában folytatta, ahol le is 
érettségizett. Idén épületgépészi szakképesítést szerzett.

A Magyar Labdarúgó-szövetség adatbankja szerint 2008-
tól kezdődően 195 hivatalos mérkőzésen játszott. Már 2008-
tól az Isaszegi Sportegyesület színeiben futballozott, 2013-tól 
pedig rendszeresen játszott az utánpótlás-mérkőzéseken. 
A 2015–2016-os bajnokságban a Törökbálinti Foci Suli csapa-
tát, a 2017–2018-as és a 2018–2019-es bajnokságban pedig az 
NB II-es Váci Városi Labdarúgó Sportegyesület utánpótláscsa-
patát erősítette. 2019 közepétől ismét Isaszegen rúgja a labdát. 
Az elmúlt években az ellenfelekkel szembeni szereléseit és a 
csapattársainak passzolt labdákat tekintve is kiváló teljesít-
ményt nyújtott.

Városunk jó hírének terjesztése érdekében további ered-
ményes szereplést kívánunk neki és csapattársainak egyaránt.

SZERKESZTŐSÉG

Isaszeg kitűnő tanulója

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete Isaszeg 
Város Kitűnő Tanulója díjat adományozott a Damjanich 
János Általános Iskola, valamint a Klapka György Általános 
Iskola és AMI nyolc osztályt kitűnően elvégzett tanulóinak.

Isaszeg Város Kitűnő Tanulója díjban részesült: Rafael Or-
solya, Könczöl Tamás és Bugja Inez. Az elismerést az önkor-
mányzat nevében Hatvani Miklós polgármester adta át az 
augusztus 20-i városi ünnepség keretében.

Gratulálunk nekik, és további tanulmányaikhoz sok sikert 
kívánunk!

SZERKESZTŐSÉG
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Erzsébet-táborok Isaszegen

Az Isaszegi Humánszolgáltató Központ az Erzsébet a Közép-európai Gyermekekért Alapítvány megnyert pályázatának kö-
szönhetően idén már másodjára tarthatta meg nyári táborát, három héten át egy-egy hetes időintervallumban.

A táborba 1–8. osztályos tanulók jelentkezhettek. Az első 
héten 31 fő, a második héten 26 fő, a harmadik héten 38 gyer-
mek volt jelen. A vegyes életkori sajátosságokat és a pályázati 
kötelező tematikát figyelembe véve színes programokkal 
vártuk a táborozókat, amelyeknek mindennapi helyszínéül az 
Isaszegi Humánszolgáltató Központ játszóterén és az udvarán 
felállított sátor szolgált. Minden hét csütörtöki napjára szer-
veztük meg a nagy kirándulásokat Szentendrére a skanzenbe, 
az Ipolytarnóci Ősmaradványokhoz és a Poroszló Tisza-tavi 
Ökocentrumhoz.

Isaszeg városán belül ellátogattunk a múzeumba, ahol 
bográcsgulyást főztünk, és kenyérlángost sütöttünk a múzeum 
kemencéjében. A finom ételekből megkínáltuk a szabad-
ide jükben segítő felnőtteket. Természetvédelmi túráinkat a 
honvédsírokhoz és az isaszegi horgásztavakhoz szerveztük, 
ahol megismertük, tanulmányoztuk a természeti örökségeink 
növény- és állatvilágát.

Kézműves-foglalkozásainkat a hét témaköreire építve a 
néphagyományokra, természeti örökségeinkre és Magyaror-
szág ősi állat- és növényvilágára építettük. Már áprilistól ké-
szültünk a tábor programjaira, igen sok időt töltöttünk azzal, 
hogy a gyerekek részére megfelelő oktató, illetve tudományos 
jellegű természeti és paleontológiai kisfilmeket találjunk, ame-
lyek kapcsolódnak a tábor témájához. A népi hagyományokra 
épülő hét témájából a népmese levetítését követően a pénteki 
zárónapon a gyermekek dramatizálva adták elő a mesét, meg-
lepetésként a szüleik számára.

A gyermekek részére mindennap „kreatív idő” állt ren-
delkezésre. Ezalatt színeztek, rajzoltak, vasalható gyöngyből 
különböző formákat raktak ki, kivágva, ragasztva, tűzve, 
papírtárgyakat készítettek, aszfaltkrétáztak, gyurmáztak, 
homokvárat, bungalót építettek.

A második tábori héten ellátogattak hozzánk szabad-
idejükben az isaszegi önkéntes tűzoltók, akik betekintést 
nyújtottak a tűzoltók életébe. A gyermekek kipróbálhatták a 
szükséges felszereléseket, feltöltötték a tábor kismedencéjét. 

A három hét egy-egy kijelölt napján a nagy melegre való te-
kintettel medencés vízipisztolyozást szerveztünk a gyermekek 
nagy örömére.

A táborozók szívesen töltötték idejüket sportolással, moz-
gással. Ilyen volt például a futball, pingpong, tollas, röplabda, 
trambulin, népi ügyességi játékok, tánc, játszótéri játékok 
használata. A három hét alatt tartalmas barátságok is kialakul-
tak, amelyek, reméljük, folytatódni is fognak.

A pályázati úton nyert pénzből fizettük a gyermekek teljes 
ellátását, a kirándulásokat, valamint kiegészítettük a játékesz-
közöket új focikapukkal, kosárpalánkkal, trambulinokkal, 
kézműves-foglalkozáshoz szükséges eszközökkel.

Lakossági felajánlásokból kiegészítettük a mindennapi 
friss gyümölcsöt, zöldséget, így heti egyszer kaptak fagylaltot 
a gyermekek. A kisétkezések péksüteményeit az Élelmiszer-
bank, illetve a Sósperec pékség adományaiból biztosítottuk.

Minden hét utolsó napján a délelőtt folyamán ugrálóvár 
várta a táborlakókat a mozgás öröméért. Hagyomány szerint 
pénteken ebédre pizzát ettek, délután pedig fagylaltot kaptak a 
Pogonyi cukrászdából. Szintén megszokott volt, hogy minden 
gyermek névre szóló emléklappal büszkélkedhetett. A harma-
dik hét táborzáró napján meglepetéstortával búcsúztak el a 
segítők a gyermekektől.

A Humánszolgáltató Központ minden munkatársa 
segítőként járult hozzá a tábor napi életéhez, a gyermekek 
fogadásához, az elsősegélynyújtáshoz, az ételek elkészítéséhez, 
tálalásához, beszerzéshez, a tábori adminisztrációs feladatok 
elvégzéséhez, a játékok, helyiségek tisztán tartásához.

Szeretnénk köszönetet mondani minden támogatónak, 
aki hozzájárult a táborlakók örömteli napjaihoz; Mészáros 
Gusztávné alpolgármester asszonynak, az Isaszegi Önkéntes 
Tűzoltók Egyesületének, a Pizza Firenze tulajdonosának és 
munkatársainak, az Isaszegi Múzeum Kiállítóhely és a Múze-
umbarátok Körének.

AZ ISASZEGI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ  
KÖZPONT MUNKATÁRSAI

Isaszegi kishorgászok kalandjai

Az idei nyár közepén, amikor legme-
legebben sütött a nap, megkezdődött 
az első horgásztáborunk az Emtekör 
(Emberékért, Természetért, Környeze-
tért) Egyesület és a Tornádó SE közös 
szervezésében.

Hétfőn reggel nagy lelkesedéssel 
és örömmel vártuk a gyerekeket a 
Carplove horgász- és pihenőparkban 
tógazdánkkal együtt. Köszönjük, hogy 
egész héten vigyázott ránk, és minden 
kérésünket teljesítette. Mindenki eljött, 
aki a horgászat szerelmesévé szeretett 
volna válni. A hét folyamán a gyerekek 
csodálatos halakat fogtak. Igen örültek 
egymás sikerének, nagyon tudtak druk-
kolni az éppen nagy fogás lehetőségé-
nek. Tancsa Gábor, Csóry Péter és Utasi 
László apukák rengeteget segítettek a 
gyerekeknek. Fáradságot nem kímélve 
szaladtak állástól állásig, hogy kötözze-
nek, bogozzanak, jó tanácsokkal szol-
gáljanak a gyerekeknek. A Rapid Kukac 
horgászbolt minden napra ellátott 
bennünket etetőanyagokkal. Ezenkívül 
még rengeteg adományt kaptunk tőlük, 
amelyek mind-mind hozzájárultak a 
horgászat sikeréhez.

Szerdáig minden időnket a ta-
von töltöttük. A leglelkesebbek el se 
mozdultak a horgászbotok mellől. Még 
enni se nagyon akartak. A többiek 
pingpongoztak, fociztak, csocsóztak, 

vízipuskáztak. A lányok sminkeltek, 
vagy Kis-Simon Melindával gyöngyöt 
fűztek. Szerda délután eljöttek a CSAK-
IS tagjai, akik csapatversenyekkel tették 
változatosabbá a napot. A Faragó-bolt 
által felajánlott finomabbnál finomabb 
édességekkel tudtuk a győzteseket 
jutalmazni. Ezúton is nagyon köszönjük 
nekik. 

Csütörtök reggel borús napra éb-
redtünk. Viszont nem estünk kétségbe, 
mert betervezett kirándulásunk volt a 
Tropicariumba. Reggeli után kiosztot-
tuk a gyerekeknek szánt táborpólókat, 
és Fejes István, valamint Tancsa István 
buszával, szülők segítségével elin-
dultunk Budapestre. A nap remekül 
sikerült, rengeteg élménnyel gazda-
godtunk. Elégedetten, finom ebéd után 
jóllakottan tértünk haza. Gódor-Dömö-
tör Erika a hét minden napján velünk 
volt, és rengeteg fotóval dokumentálta 
a történteket. Az ő jóvoltából a szülők 
is részesei lehettek a mindennapok 
eseményeinek. Köszönjük a munkáját, 
és hálásak vagyunk érte. 

Amikor a kirándulásból megérkez-
tünk, és a gyerekek csillogó szemekkel 
azt kérdezték, hogy ugye lemegyünk 
még a tóra, nem hittünk a fülünknek. 
Természetesen engedtünk a kérésnek. 
Mi, felnőttek fáradtan néztünk egymás-
ra, és tudtuk, elértük a célunkat. A ter-

mészet közelsége, a nyugodt légkör, a 
horgászat izgalma sok gyermek szívét 
ejtette rabul. A tábor ideje alatt a har-
mincöt gyerek közül egyetlenegy sem 
vette elő a telefonját, nem nyomkodta 
az okoseszközöket. Ez nekünk minden 
fáradságot megért. 

Péntekre horgászversenyt hirdet-
tünk családi nap keretében. Reggel 
már nagy volt az izgalom, mindenki a 
jó helyet kereste. Gyönyörű fogásokat 
éltünk meg, köztük Ecseri Balázs nagy 
pontyát, amelynek súlya 5,2 kg volt. 
Ezúton is szívből gratulálunk neki! De 
hogy a kicsik is versenyben legyenek, 
pontoztuk a fogásokat. A kicsi kárászok 
is pontot értek. Így a versenyt Csóry 
Dénes nyerte, a második Bécsi Gergő, 
míg a harmadik Greksa Bence lett. 
A szívélyes és szívet melengető felaján-
lásoknak köszönhetően rengeteg aján-
dékkal tudtuk a nyerteseket jutalmazni. 
Az önkormányzat képviselő-testületé-
ből Petruska Gabriella, Bajusz Dániel, 
Nagy Károly, Szabó Norbert, Simon 
István és Sármezey Bence jóvoltából 
negyvenezer forint értékű ajándékutal-
ványt osztottunk szét. Vajda Tamás és a 
Dózsa György úti horgászbolt is ajánlott 
fel nyereményeket. Gódor Balázs három 
egyedi horgászszékkel járult hozzá a 
nyeremények özönéhez. Ezenkívül hor-
gászbotokat, horgászeszközöket kaptak 
még a gyerekek.

Amikor Karacs Krisztián és Petrus-
ka Gabi elkészítették a bográcsgulyást, 
közös ebédre invitáltuk a szülőket. 
Csóry Csilla minden táborlakónak 
névre szóló emléklappal kedveskedett, 
amelyben igyekeztünk mindenkinek 
humoros formában köszönetet mon-
dani. A nagylányok, Lehel Bíborka, 
Zsemle Fruzsina, Szabó Róza, Karacs 
Sára és Csóry Luca egész héten aktívan 
és önzetlenül szolgálták a csapatot. 
Tancsa Domonkos a munkájával nap 
mint nap segítette a tábor zavartalan 
működését. Ezúton is mindent köszö-
nünk nekik.

Amikor a zárásánál a gyerekek egy-
mást ölelve búcsúzkodtak, és a jövő évi 
tábort tervezték, úgy éreztük, minden 
fáradságot megért ez a remek hét.

GREKSA BETTY, EMTEKÖR
FEJES ISTVÁN, TORNÁDÓ SE
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Fontos információk, elérhetőségek

ISASZEG VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA  
Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat telefonszáma: 28/583-100. 
E-mail: hivatal@isaszeg.hu. A hivatal ügyfélszolgálati rendje: 
hétfőn 8–12 és 13–18, keddtől csütörtökig 8–12 és 13–16, 
pénteken 8–12 óra között. 

 A polgármesteri hivatal általános ügyfélfogadási rendje: 
hétfő 13–16; szerda 8–16.30; péntek 8–12 óra. 

 Az anyakönyvvezetők ügyfélfogadási rendje: hétfő 8–12, 
13–18; szerda 8–12, 13–16.30; péntek 8–12 óra. 

 Az ügyfélszolgálat ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12, 13–18; 
kedd, szerda, csütörtök 8–12, 13–16; péntek 8–12 óra

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

ISASZEGI POLGÁRŐRSÉG telefonszáma: 70/328-4970
ISASZEGI VÁROSÜZEMELTETŐ SZERVEZET  

Madách Imre utca 14. Telefon: 28/582-712 (munkaidőben); 
e-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu

ISASZEGI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
Segítségre szoruló lakosok esetében, napközben 8–16 óra 
között hívható telefonszámok: 28/494-042, 28/362-531, 
70/451-5087; ügyeleti időben: 70/451-5087

MEZŐŐRÖK 70/459-3301, 70/459-3302 (munkaidőben 
hívható)

VADKÁR BEJELENTÉSE: Pilisi Parkerdő Zrt., Kolosi Géza, 
20/984-6240; Jászberényi Márk, 20/444-1229

GYEPMESTER, állati tetemek elszállítása: Hercig József, 
20/964-3025

ISASZEGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ-EGYESÜLET  
0–24 óra között hívható központi segélyhívószáma: 70/601-
9105

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 
 2100 Gödöllő, Szilhát utca 53. Telefon: 28/410-175,  

28/410-297
Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala: 
2101 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514-305, 

28/514-315. Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 8–15,  
pénteken 8–11.30 között.

JÁRÁSI ÜGYSEGÉD: Templom u. 11., fogadóóra hétfőn 
13–15 óra között.

TEMETKEZÉS Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 
30/964-7032

TEMETŐGONDNOK Ecseri Pál, 30/305-8962,  
ecseripal.isaszeg@gmail.com

SZOLGÁLTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI

KÖZVILÁGÍTÁSSAL kapcsolatos bejelentés munkaidőben 
a 28/430-562-es vagy a 28/520-873-as, munkaidőn kívül 
a 80/625-726-os telefonszámon, valamint a kozvilagitas@
elmuszolg.hu e-mail-címen és az Elmuszolg.hu weboldalon a 
hibabejelentési felületen történhet.

ELMŰ-ÉMÁSZ  
Hibabejelentés: 80/42-43-44; Elmuemasz.hu

Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938;  
mobiltelefonról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838.

 Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel 
kapcsolatban hétfőn, kedden és szerdán 8–16, csütörtökön 
8–20 óra között: 20/978-5611, 30/978-5611 vagy 70/978-
5611, illetve 20/978-5612, 30/978-5612 vagy 70/978-5612

Munkatársak azonosítása: 80/200-338 (zöldszám)

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft., Rákóczi u. 18., 
telefon: 28/494-517

Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel, -tisztítással kapcsolatban: 30/378-

9971

MVM NEXT ENERGIAKERESKEDELMI ZRT. 
 Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 20/474-9999, 30/474-9999, 

70/474-9999, 1/474-9999
 Levelezési cím: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.,  

1439 Budapest, Pf. 700
 E-mail: ugyfelszolgalat@mvm.hu
 Web: www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat
 Mérőállás-diktálás: www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat,  

illetve az MVM Next mobilapplikációban

ZÖLD HÍD B.I.G.G. KFT. 
Zoldhid.hu. Ügyfélszolgálat hétköznap 8–16.30 között: 

28/561-200

Egészségügyi 
információk

Munkanapokon 8–15.30 óra között a 
betegek szá má ra saját háziorvosuk áll 
rendelkezésre. Hétfőtől csü tör tö kig 
15.30–18 óra között, pénteken 11.30–18 
óra kö zött készenléti szolgálat működik 
a sürgős ese tek el lá tására, amely a felso-
rolt időbeosztás szerint hívható. 

Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich ut-
ca 5., telefon: 28/751-561, 30/831-1887. 
Kedden dr. Kürti József, Csata utca 2., 
telefon: 28/495-238. Szerdán és csütör-
tökön dr. Tor dai Gábor, Aulich utca 5., 
telefon: 28/751-591; 20/928-3987. 
Pénteki készenléti beosztások  
szeptemberben és októberben:  
szeptember 3.: dr. Kürti József; szeptem-
ber 10.: dr. Tordai Gábor; szeptember 
17.: dr. Mészáros Zsolt; szeptember 24.: 
dr. Kürti József; október 1.: dr. Tordai 
Gábor; október 8.: dr. Mészáros Zsolt; 
október 15.: dr. Kürti József; október 22.: 
dr. Tordai Gábor; október 29.: dr Mészá-
ros Zsolt
Központi orvosi ügyelet:  
Gödöllő, Szabadság tér 3.  
Telefon: 70/370-3104
Ügyeleti idő: mun ka na po kon 18 órától 
másnap reggel 8 óráig, hétvégén, mun-
kaszüneti napokon és ünnepnapokon 
24 órában.
Gyermekorvosi rendelők: 
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12. Tele-
fon: 28/798-148
Dr. Papp Tünde Éva, Hunyadi u. 19. 
Telefon: 30/861-6208, 28/750-970

A mentők ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartási rendje: 
Ezüstkehely Patika hétfőtől péntekig 
8–18, szombaton 8–12 óra között; Liget 
Patika hétfőtől péntekig 8–18, szomba-
ton 8–12 óra között.

Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógy-
szertár, Pécel, Tanácsház utca 4. Telefon: 
28/452-851
Fogorvosi rendelő: Rákóczi u. 10. Tele-
fon: 28/495-237
Dr. Illényi Tamás rendelési ideje: hétfőn 
és szerdán 8–12 (szerdán iskolafogá-
szat), kedden és csütörtökön 14–19 
óra között, pénteken páros héten 8–12, 
páratlan héten 14–19 óra között. 
Dr. Selmeczi Áron fogszakorvos ren-
delési ideje: hétfő: 14–20; kedd: 8–13; 
szerda: 14–20; csütörtök: 8–13; pén-

tek: páros héten14–20, páratlan héten 
8–13 óra között. Előzetes bejelentke-
zés, időpont-egyeztetés szükséges a 
28/495-237-es telefonszámon! A ren-
delés utolsó órájában nincs mód akut 
(sürgős) eset ellátására, amennyiben 
lehetősége engedi, ilyen esetben a ren-
delési idő elején jelenjen meg, hogy a 
szükséges ellátást biztosítani lehessen.

Munkaszüneti napokon az ügyeleti 
rendelés helye: Központi Stomatológiai 
Intézet, 1088 Budapest, Szentkirályi 
utca 40.
Védőnői szolgálat: Hunyadi u. 19. 
Telefon: 28/744-223
Tormay Károly Egészségügyi Köz-
pont: Gödöllő, Petőfi tér 1. Telefon: 
28/430-655, 28/430-452, 70/502-1876, 
70/502-1872



18 ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2021. SZEPTEMBER 19

KERESZTREJTVÉNY. Rejtvényünk megfejtését szeptember 25-ig küldjék az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre vagy a polgármesteri 
hivatal ügyfélszolgálatára. A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő 
számunkban olvashatják. Kellemes időtöltést kívánunk! Augusztusi rejtvényünk megfejtése: Légy irgalmas minden erőszakot 
szenvedőhöz. A jutalmat Kelemen Csiki István, Jobbágy Angéla és Lestár Leila Szilvia nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

GYEREKEKNEK. Keresd 
meg a képeken találha-
tó tíz különbséget! Ha 
megtaláltad, karikázd be, 
és a képet küldd visz-
sza szerkesztőségünknek 
szeptember 25-ig digitá-
lis formában az ujsag@
isaszeg.hu e-mail-címre, 
vagy add le személyesen 
a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán. A he-
lyes megfejtést beküldők 
között nyereményeket 
sorsolunk ki. A nyertesek 
nevét a következő szá-
munkban tesszük közzé. 
Az augusztusi rejtvény 
helyes megfejtéséért járó 
jutalmat Hrustinszki Ildikó 
és Szatykó Ildikó nyerte. 
Gratulálunk!

Programajánló
Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely programjai

SZEPTEMBER
1., szerda, 16.15: Szeniortorna
1., szerda, 17.00: Jóga
2., csütörtök: Jézustól Júdásig – Júdástól Jézusig; kiállítás a 
művelődési házban Szabadi Katalin festőművész műveiből. 
A program az Ars Sacra fesztivál keretén belül valósul meg. 
A belépés ingyenes. A kiállítás szeptember 2-től 10-ig tekint-
hető meg.
4., szombat: Zenél az utca – A részletes program Face-
book-oldalunkon, honlapunkon és plakátjainkon
6., hétfő, 16.15: Balett-táncot és modern táncot indít a Balett 
Sziget Táncstúdió Küzmös-Szigeti Renátával a művelődési 
házban hétfőnként. Minibalett 16.15–17.00, 3–5 éves korig. 
Középhaladó 17.05–18.05, 6–8 éves korig. Haladó 18.10–
19.10, 9–13 éves korig. Modern tánc 19.10–20.00, 9–14 éves 
korig. Érdeklődni: Küzmös-Szigeti Renáta, tel.: 30/814-8937; 
e-mail: balettszigettancstudio@gmail.com; Facebook: Balett 
Sziget Táncstúdió.
6., hétfő, 18.00: A Jézustól Júdásig – Júdástól Jézusig című 
kiállításról beszélget Őze Áron Jászai Mari-díjas színész, 
rendező, színházigazgató Szabadi Katalin festőművésszel. Ezt 
követően Langer Ágnes hegedűművész koncertje. Helyszín: 
Isaszegi Művelődési Ház. A program az Ars Sacra fesztivál 
keretében valósul meg. A belépés ingyenes.
10., péntek, 19.00: Színház mindenkinek: Egypercesek – Ör-
kényi humorral fűszerezve a Dvorák Patka Színház előadásá-
ban. Diák- és nyugdíjasjegy elővételben 2200 Ft, a helyszínen 
2500 Ft. Felnőttjegy elővételben 2900 Ft, a helyszínen 3200 Ft.
14., kedd, 14.00–18.00: Véradás
17., péntek, 16.00: Társasjátékklub Martinkó Gábor vezeté-
sével
17., péntek, 17.30: Kertészklub indul Isaszegen. Ha szeret-
nétek izgalmas elméleti és gyakorlati előadásokon keresztül 
megtudni, hogyan kell egyszerűen és jól gondozni kerteteket, 
ha szeretnétek egy családias környezetben megismerkedni a 
kertészkedés alapjaival, akkor gyertek el az Isaszegi Művelő-
dési Házba a szeptember 17-én 17.30-kor kezdődő klubese-
ményre. Az első foglalkozáson való részvétel ingyenes.
18., csütörtök, 18.00: A művelődési ház 70 éves gálaműsora. 
Átjáró a múltból a jövőbe – A kultúrház közkinccsé tétele 
című könyv bemutatója és a művelődési ház 70 évéből össze-
állított kiállítás megnyitója ünnepi műsorral.
23., csütörtök, 17.00: Szeniorakadémia I. Mit tegyünk mi, 
idősek Covid után? Jászberényi József előadása. Helyszín: 
Isaszegi Művelődési Ház. A részvétel ingyenes.
24–26: Kultúrházak éjjel-nappal
24., péntek, 20.00: Táncház
26., vasárnap, 10.00: Gyermekmatiné: Gulliver Lilliputban és 
az óriások földjén. Az Óperenciás Bábszínház előadása. Jegyár 
1200 Ft/fő.
27., hétfő, 18.00: Pályaválasztási börze
27-től november 11-ig: Múzeumok őszi fesztiválja

OKTÓBER
2., szombat, 12.00–19.00: Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti 
Körének szüreti bálja
2., szombat: Múzeumok őszi fesztiválja. Kiket rejtettek az 
isaszegi kurgánok? Szarmaták az Alföldön című vetített képes 
előadás. Előadó: Kulcsár Valéria régész (Budapest), az SZTE 
BTK Régészeti Tanszékének docense, kandidátus. Helyszín: 
múzeum.
6., szerda, 10.00: Az aradi vértanúk emléknapja
9., szombat: Múzeumok őszi fesztiválja. Tematikus közön-
ségprogram – Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk! Helytörténeti 
kirándulás a Katonapallagon található szarmata kurgánokhoz. 
A helyszínen Kulcsár Valéria régész tart rövid ismertetést.
16., szombat: Múzeumok őszi fesztiválja. Múzeumi szakmai 
program: Benyovszky Móric nyomában – Egy magyar világ-
utazó emlékére – születésének 280. és halálának 235. évfor-
dulója alkalmából. Előadó: Cséke Zsolt geográfus végzettségű 
filmrendező (Debrecen). A megemlékezés keretében levetítik 
a Cséke Zsolt által készített, Egy magyar sír az esőerdőben 
című dokumentumfilmet, valamint néhány Madagaszkárról 
származó tárgyat is bemutatnak.

Kanga Trainig – A legjobb mozgás biztonságosan, babával! 
Kangaedzések, hordozás, tanácsadás. Érdeklődni a csoportve-
zetőnél: Kovács Kitti hordozási és moshatópelenka-tanácsadó, 
kanga- és szétnyílthasizom-oktató, tel.: 30/ 358-8983;  
e-mail: kitti@kangatrainig.hu; Facebook: @holdon.and.letgo;  
Instagram: holdonletgo.

Énekelj te is az asszonykórusban! Gyere, és ereszd ki a 
hangod bátran egy jó társaságban! Heti egy próba, gyönyörű 
népviselet. Fiatalokat és időseket egyaránt szívesen várunk a 
csoportba. Érdeklődni a 30/9869-338-as telefonszámon lehet.

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

A Tánc-Meridián-Torna csoport foglalkozásaihoz min-
den héten hétfőn, szerdán, pénteken 10 órától a művelődési 
házban tartott foglalkozások alkalmával lehet csatlakozni. 
A részvétel ingyenes, nincs korhoz kötve.

Kövessék figyelemmel Facebook-oldalunkat, honlapunkat, 
Instagram-felületünket.

Rendezvényeinken kép- és hangfelvétel készül. Progra-
mokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklődni a művelő-
dési ház irodájában, a 28/582-055-ös vagy a 70/333-6081-es 
telefonszámon, az idgymo@gmail.com e-mail-címen, valamint 
az Isaszegmuvotthon.hu weboldalon és Facebook-oldalunkon 
is lehet.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
IMH
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LAPTERJESZTŐT 
KERESÜNK
A havonta megjelenő  

ISASZEG Önkormányzati Tájékoztató 
postaládás terjesztésére megbízható 

munkatársak jelentkezését várjuk.  
Érdeklődni a 20/851-4368-as  

telefonszámon lehet.

Anyakönyvi hírek
A július 16. és augusztus 17. közötti időszak eseményei

Születések: Kukoda Panna, Ozsváth Zalán, Tóth Diána, Baka 
Vivien Tifani, Hajdu Izabella

Házasságkötések: Rideg Zoltán és Terecskei Edina, Varga 
Balázs és Fehér Dóra Virág, Máté Tibor Bence és Kiss Vivien, 
Kovács Milán István és Tóth Nikolett Mária, Trepák Ró-
bert István és Diószegi Renáta, Fort Péter András és Balogh 
Dorottya, Galgóczi Balázs és Potocska Andrea, Futó Zsolt és 
Juhos Renáta, Szikszai Péter és Batalov Krisztina Vivien, Pesír 
Domonkos és Győri Szilvia, Turányi Péter és Sződi Fanni, 
Bagi Sándor és Kneifel Anikó, Zagyi Péter és Lévai Andrea, 
Kövesdi Zoltán és Botos Viktória, Vilányi Péter Zsolt és Bense 
Mariann Katalin, Fodor Péter és Tihanyi Beatrix, Hajósi Fe-
renc és Szabó Anett Anita, Nichols Baptista Enrique Alfredo 
és Inojosa Sierra Evaymar Elena

Halálesetek: Darida Mária (75), Soltész Magdolna (75), 
Lakatos Sándorné Berta Erzsébet (80), Katus István (70), 
Frankovics Istvánné Páncsics Anna (89), Pribék József (84), 
Kelemen Jánosné Ferncz Anna (90), Szabó József (82), 
Krizsán Ferenc (86)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Gyémántlakodalom

Gratulálunk drága Nagymamánknak és Nagypapánknak 
60. házassági évfordulójuk alkalmából! Tolnai Mária és Siklósi 
László 1961. augusztus 5-én esküdtek örök hűséget egymás-
nak. Hatvan éve szeretetben, boldogságban, jóban-rosszban 
kitartanak. Nagy öröm mindenki számára, hogy gyémántla-
kodalmat ünnepelhettünk velük. Kívánjuk, hogy sok boldog 
évet töltsenek el együtt, egymás szeretetében!
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