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HATVAN ÉVE A KULTÚRA KÖZELÉBEN
Három családom van. A családom, akikkel csodálatos módon együtt élhetek, a művelődési ház és az iskola 
– mondta Valkony Antal a művelődési ház hetvenedik születésnapján. Tóni bácsival az elmúlt hatvan évben 
Isaszeg kulturális életéért végzett munkájáról beszélgettünk.
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A postakocsi-fogadótól  
a piacig
Indul az isaszegi termelői piac építése

A területátadással megkezdték a termelői piac és vásárcsar-
nok kialakítását szeptemberben Isaszegen. A 2022. május 
31-én záruló építkezéssel Isaszeg egyik legrégebbi épületében 
vásárcsarnokot, a mögötte levő területen fedett mobil árusí-
tóhelyeket hoznak létre.

Isaszeg Város Önkormányzata célzott pénzügyi támogatást 
nyert el a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Pest megye te-
rületfejlesztési koncepciója 2014–2030 és Pest megye terület-
fejlesztési programja 2014–2020 megvalósításához benyúj-
tott Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén pályázatán. 
A PM_PIAC_2018/40 számú pályázat keretében a Rákóczi 
utca 75. szám alatt termelői piac és vásárcsarnok kialakítása 
történik. A vissza nem térítendő támogatás összege 148,89 
millió forint.

2021. szeptember 8-án az isaszegi önkormányzat hivatalo-
san is átadta a kivitelező, „Infó-Szolg” Kft. részére a Rákóczi út 
75. sz. alatti munkaterületet. A részletes ütemtervet a projekt-
csapat az önkormányzaton belül vitatta meg, és megtörténtek 
az első projektfázisok feladatainak egyeztetései.

„Nem új keletű célkitűzésünk megvalósítani egy olyan 
helyi termelői piac kialakítását, amellyel fejleszthetjük a helyi 
gazdaságot, bővíthetjük és erősíthetjük a település kereskedel-
mi és szolgáltató funkcióit. A piac kialakításával az isaszegiek 
kevesebb utazással, szebb környezetben juthatnak hozzá 
egészséges, jó minőségű élelmiszerhez – mondta el Hatva-
ni Miklós polgármester. – Reményeink szerint a 
projekt teljesülésével a volt postakocsi-fogadóban 
létesülő vásárcsarnok és a mellette kialakított fedett 
piactér újra hasznos területét képezik majd Isaszeg-
nek amellett, hogy így sikerül megmentenünk ezt a 
jellegzetes történelmi épületét városunknak.”

Az épület hosszú évek óta üresen áll, rossz álla-
potban van. A felújítás során az új funkciók kiala-
kítása mellett nemcsak állagmegőrzési feladatokat, 
hanem szerkezeti problémákat is meg kell oldani.

A projekt időszaka alatt folyamatosan tájékoz-
tatjuk Isaszeg lakosságát a helyben szokásos módon 
az építési munkálatokról és a befejezés pontos 
időpontjáról.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Közmeghallgatás

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete november 29-én, hétfőn 16 órai kezdettel 
közmeghallgatást tart. 

Helyszín: Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi 
Kiállítóhely nagyterme (Isaszeg, Dózsa György 
utca 2.).

A közmeghallgatás témái: beszámoló az elmúlt 
egy év tevékenységéről; a Virágos Tiszta Isaszegért 
elismerő címek adományozása; közérdekű kérdé-
sek, bejelentések és javaslatok.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Hirdetmény 
szavazatszámláló 
bizottsági póttagságra

Várjuk mindazon Isaszegen lakcímmel rendelke-
ző és a központi névjegyzékben szereplő lakosok 
jelentkezését, akik az országgyűlési képviselő-vá-
lasztás, európai parlamenti választás, helyi ön-
kormányzati választás, népszavazás alkalmával 
működő szavazatszámláló bizottság póttagjaként 
részt vennének a választással, szavazással kapcsola-
tos munkákban.

Amivel a póttagság jár: oktatás, eskütétel; össze-
férhetetlenségi nyilatkozat aláírása; szükség esetén 
munkavégzés a helyi választási iroda vezetője által 
kijelölt bizottságban.

Jelentkezni 2021. december 15. (szerda), 
12 óráig aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozattal 
(csatolva) a helyi választási irodában lehet. Címe: 
2117 Isa szeg, Rákóczi utca 45., 5. számú iroda. 
Telefon: 28/583-117; fax: 28/583-118; e-mail-cím: 
hivatal@isaszeg.hu.

TÓTHNÉ PERVAI KATALIN,  
a helyi választási iroda vezetője

HELYSZÍN – A JÖVŐ. A projekt keretében a Rákóczi utca 75. szám alatt 
található ingatlan felújítása, átalakítása és bővítése valósul meg a követke
zőkkel: a vásárcsarnok három csarnokának felújítása; a három csarnokban 
harminchat mobil árusítóasztal elhelyezése; a fedett piaci részen huszon
nyolc mobil árusítóasztal elhelyezése; tizennyolc üzlet, szociális, raktár és 
üzemeltetési helyiség kialakítása a területen; tizenhárom kerékpártároló; 
két pad.

HELYSZÍN – A MÚLT. Az egykori postakocsifogadó Isaszeg egyik legrégibb 
épülete, amely a Jászságból Pest felé irányuló postakocsiforgalom fontos 
állomása volt a Grassalkovich család idejében. Különleges az elhelyezkedé
se, ezért nagyon hangsúlyos a látványa. A 18. század végének hangulatát 
idézi, építészeti emlék. A Rákóczi utca Isaszeg egyik főutcája, amelyen sok 
védendő épület is található. A jellegzetes széles utca kialakítása a fésűs 
beépítésű lakóházakkal, a „keresztben” elhelyezkedő volt vendégfogadóval 
és a zárt sorú községházával sajátos és megőrzendő településszerkezeti 
értéket képvisel.

ISASZEG SZEMÉLYESEN
Gyermekkoromban a negyvenes évek elejéről emlékszem még a fogadóra. A Dány felől általában lovas kocsival érkező kereskedők, utazók szálltak meg itt. A szeke
reket és a lovakat az épület háta mögött lévő istállóba vitték – meséli id. Hajdu István, aki Isaszegen született és él. – Abban az időben egy budapesti szabómester
nél tett látogatás egész napos program volt, kora reggeli indulással, természetesen lovas szekérrel. Mi is így jártunk „fel” Pestre ruhát készíttetni. A kereskedőknek 
általában a pesti vásár előtt az isaszegi fogadó volt az utolsó állomásuk. A későbbiekben több funkciója volt az épületnek. Egy ideig megmaradt a vendéglátós 
jelleg. Géza kocsma néven az egyik oldalában működött italmérés. Volt itt vendéglő (Szélkakakas néven), majd csempekereskedés. Örülök, hogy megőrizzük ezt az 
épületet és ezzel a történelemnek és az idősebbek gyerekkorának egy darabját is.
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Előtérben a fejlesztések  
és a biztonság
Folytatjuk beszélgetésünket Hatvani Miklós 
polgármesterrel

Szeptemberi lapszámunkban a Hatvani Miklós polgármes-
terrel készült interjúnk első részét olvashatták a folyamatban 
lévő fejlesztésekről, a meglévő intézmények felújítási munká-
latairól, a város belterületi útjainak aszfaltozásáról, javítási 
munkálatairól, valamint a civil és városi programokról. 
A folytatásban továbbra is előtérben a fejlesztések, a város 
közvilágítása, továbbá az utak közlekedésbiztonság-techni-
kai eszközökkel való ellátása áll.

– Előző beszélgetésünk zárásaként a várost érintő eseménye-
ket, programokat érintettük. Szeretné ezt kiegészíteni? Hiszen 
szeptemberben igen jeles eseménynek lehetett részese a város. 
A művelődési házunk betöltötte a hetvenedik évét, és ennek 
kapcsán egy könyv is megjelent.

– Folytatva a legutóbbi gondolatomat, meg kell említenem, 
hogy a városban működő civilszervezetek, egyesületek vala-
mennyi rendezvényét támogatja a város vezetése. Hol ingye-
nes területátadással, hol színpad biztosításával és sok esetben 
anyagilag is. A város kulturális életében megkerülhetetlen 
szerepet betöltő művelődési házunk az idén lett hetvenéves. 
Az intézmény történetét dolgozta fel Verseczkyné Sziki Éva, a 
művelődési ház volt igazgatója, aki jelenleg az értéktárbizott-
ság vezetője. A könyv ünnepélyes bemutatóján élmény volt 
hallgatni azt a sok eseményt, amelyet a ház falain belül és kí-
vül szerveznek a mindenkori munkatársak. Egy szépséghibája 
van a dolognak: a rendezvények sajnos nem mindig érintik 
meg az embereket. A jövőben ezen mindenképpen változtatni 
kell. A művelődési ház munkatársai a közelmúltban közvéle-
mény-kutatást tartottak arról, hogy milyen típusú műsorok, 
rendezvények érdeklik az itt élőket. Kérem, hogy a következő 
közvélemény-kutatás alkalmával minél többen mondják el 
véleményüket, igényüket, ezzel segítve az optimális műsor-
szerkezet kialakítását.

– A lakosság biztonsága érdekében fekvőrendőröket telepí-
tettek az egyes belterületi utcákba. Milyen szempontok szerint 

került sor ezeknek a közlekedésbiztonság-technikai eszközök-
nek az elhelyezésére?

– A kérdést illetően eléggé vegyes lakossági vélemé-
nyek érkeztek hozzám. Van, aki üdvözli, és örül neki, 
mások azonban hangosan ellenzik. A képviselő-testület 
kormányzati kapcsolatok, környezetvédelmi és közbiz-
tonsági bizottságának [KKKB] ülésén vetődött fel, hogy 
mivel lehetne a közlekedés biztonságát fokozni városunk-
ban az önkormányzati tulajdonban lévő utakon, utcákban. 
A bizottsági tagok egyértelmű állásfoglalása az volt, hogy 
lassítani kellene a közlekedő autók sebességét, mivel a jár-
művezetők gyakran nem tartják be az érvényes KRESZ-ben 
megengedett sebességi határokat. Korábban helyeztünk már 
ki sebességmérő figyelemfelhívó eszközöket, de úgy tűnik, 
ezek sajnos nem érték el kellő mértékben a céljukat. Ekkor 
merült fel a fekvőrendőrök telepítésének szükségessége. Jó-
magam amondó vagyok, hogy ezen „kényszerítő eszközök” 
nélkül is, például traffipax használatával ki lehetne szűrni 
a notórius gyorshajtókat. A képviselő-testület többsége 
azonban úgy döntött, hogy mégiscsak az imént említett 
eszközhöz folyamodik a cél érdekében. A feladattal megbíz-
ták Mészáros Gusztávné alpolgármester asszonyt, Horváth 
Istvánt, az Isaszegi Gazdasági Ellátó Szervezet ügyvezető 
igazgatóját és Bajusz Dánielt, a KKKB elnökét. Az eszközök 
letelepítési helyét, mikéntjét és a letelepítés időpontját ők 
határozzák meg.

– Előző beszélgetésünk során szó esett a fejlesztésekről, 
új projektekről, de nem érintettük a meglévő intézményeink 
állapotát és azok felújítását, korszerűsítését. Például a városi 
sportcsarnok felújítását vagy a város közvilágításának meg-
újulását.

– Igyekszünk jó gazda módjára viselkedni, ezért ha már a 
városi sportcsarnokot említettük, tájékoztatom az újság olva-
sóit, hogy megkezdtük a csarnok felújítását. Várhatóan három 
év alatt készülünk el a következő munkákkal. Kicseréljük a 
nyílászárókat, teljes felújításon esik át valamennyi öltöző- és 
szociális helyiség. A küzdőtér új borítást kap, és terveink sze-
rint a harmadik év végére a tetővilágítás is megújul. A csarnok 
mindennapi életéhez szorosan kötődik a Dami, hiszen kilenc-
venöt százalékban az iskolai tanulók foglalják le a működési 

időt. Most kell elmondanom, hogy lejár a közétkeztetési 
pályázatunk, és ennek keretén belül az új kiírás győztesével 
közösen szeretnénk, ha elkészülne végre az iskola mellett az 
intézmény ebédlője. Ezen fejlesztések hatására a Damjanich 
János Általános Iskola 21. századi körülményeket tudhat 
magáénak.

– Szó volt korábban egy esetleges napelempark létesítésé-
ről Isaszeg határában. Hogy áll az ügy?

– Szerződést kötöttünk a FlexNrg Kft. vállalkozással, 
amely állami pályázaton indult, és a sikeres pályázat után 
kapott pénzből kívánta megvalósítani a napelemparkot. 
Önkormányzatunk a szerződés szerint ez év júniusáig 
biztosított lehetőséget a vállalkozás számára a park létesíté-
sére. Mivel ez mostanáig el sem kezdődött, így a szerződés 
okafogyottá vált. Az elmúlt napokban a Magyar Villamos-
ipari Művek fejlesztéséért felelős kollégájával helyszíni 
bejárást tartottam a terület hasznosítására. A szakértő 
elmondta, hogy az országban nagyon sok helyen leáll-
tak az ilyen és ehhez hasonló energetikai fejlesztésekkel, 
hiszen az átvételi ár kilowattonként huszonnyolc-harminc 
forint volt régebben, mostanra pedig tizenkettő-tizennégy 
forintra esett le. Ezért a beruházás a jelenlegi körülmények 
között sajnos nem lehet nyereséges. Célegyenesbe fordult 
viszont a város közvilágításának korszerűsítése. Jelenleg a 
különböző közbeszerzési eljárásoknál tartunk, amikor is 
sor kerül a közbeszerző, majd pedig a kivitelező kiválasztá-
sára. Erre a beruházásra is igaz, mint szinte valamennyire, 
hogy az előkészítés időszaka majd két év volt; a kivitelezés 
két hónap alatt meg fog történni. Terveink szerint jövő 
ilyenkorra valamennyi lámpatest új lesz városunkban, és 
kellő világosság lesz Isaszegen. Ennek érdekében a jelenlegi 
lámpatestállomány kétszázkilencvenkét darabbal bővül. 
A beruházás lényege, hogy a korszerűbb világítástechnikai 
eszközök kevesebb fogyasztásából adódó árkülönbözet 
fedezi a fejlesztés költségeit.

– Köszönjük a beszélgetést.
SZERKESZTŐSÉG

Bursa Hungarica pályázati 
felhívás

Isaszeg Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2022. évre 
a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj-
pályázatot a szociálisan rászorult felsőoktatási hallgatók 
számára.

A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpá-
lyázatra Isaszeg önkormányzatának területén állandó lakóhely-
lyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelent-
kezhetnek. „A” típusú pályázat esetén azok a hallgatók, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot 
és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanul-
mányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 szeptemberében 
felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. 
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022 őszén 
már nem áll fenn, úgy a 2022/2023-as tanév első félévére eső 
ösztöndíj folyósítására már nem kerül sor.

„B” típusú pályázat esetén a 2021/2022-es tanévben utolsó 
éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzett-
séggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt 
még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 
2022/2023-as tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben 
teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan kép-
zésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok ré-
szesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2022. évi általános felvételi 
eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézmény-
be, és tanulmányaikat a 2022/2023-as tanévben ténylegesen 
megkezdik.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica elektronikus 
pályázatkezelési és együttműködési rendszerében (a további-
akban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, amelynek elérése: Bursa.emet.hu/paly/palybelep.
aspx.

Az EPER-Bursa rendszerben kitöltött, véglegesített, on-
nan kinyomtatott, aláírt és a kötelező mellékletekkel ellátott 
jelentkezési lapot két példányban az Isaszegi Polgármesteri 
Hivatal 8. sz. irodájában, Bakajsza Anna szociális és gyámügyi 
előadónál lehet leadni.

A pályázat kötelező mellékletei: a felsőoktatási intéz-
mény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás („A” típusú 
pályázatnál kötelező); igazolás a pályázó és a pályázóval egy 
háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, családi 
pótlékról.

A pályázat benyújtásának ideje: 2021. október 5-től 2021. 
november 5-ig.

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
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Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan 
értékesítésére

Isaszeg Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési 
szabályokról szóló 28/2004. (X. 21.) számú rendelete, valamint az önkormányzat tulajdonáról és a vagyontárgyak feletti tulaj-
doni jogok gyakorlásáról szóló 27/2004. (X. 21.) számú rendelete alapján nyilvános pályázati felhívást tesz közzé.

1. A kiíró szerv megnevezése, székhelye: Isaszeg Város 
Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45. (tel.: 28/583-
100; fax: 28/583-118; e-mail: hivatal@isaszeg.hu).

2. Az értékesítésre szánt vagyon
Isaszeg, belterület 399 helyrajzi számú „kivett áruház” ren-
deltetésmódú, 1734 m2 területű ingatlan, amelyen 150,0 m2 + 
233,5 m2 = 383,5 m2 alapterületű főépület és 829 m2 alapterü-
letű melléképület van. Az ingatlan víz-, szennyvízcsatorna-, 
földgáz-, elektromos közműbekötéssel rendelkezik.

3. Az értékesítés és hasznosítás feltételei, a fizetés módja
Isaszeg Város Önkormányzatának célja az ingatlan értékesí-
tésével a meglévő épületek helyén városias települési arculat 
megteremtése új épület építésével, a földszinten áruház(ak), 
a felsőbb szinteken lakások (minimum 10 db) létesítésével, 
a Vt-3 övezeti besorolású ingatlanokon a szabályozási terv 
előírásainak megfelelően a következő paraméterekkel: beépít-
hetőség: 60%; zöldfelület-mutató: 30%; építménymagasság 
(legnagyobb) 12,50 m; építménymagasság (legkisebb) 5,0 m; 
szintterület-mutató: 1,4 m2/m2; beépítési mód: kialakult, zárt 
sorú, szabadon álló, oldalhatáron álló; az építési övezetben 
kivételesen nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény is 
elhelyezhető, utcafront földszintjén csak közösségi, szolgáltató 
funkció helyezhető el, lakás nem.

Az önkormányzat a vevőnek előírja a közterületeken járda, 
gépjárműparkolók, csapadékvíz-elvezetés megvalósítását.

Az adásvételi szerződés aláírásakor a pályázati biztosíték 
összege a vételárba beszámításra kerül, a fennmaradó vételár 
a döntés közlését követő tizenöt munkanapon belül kerül 
megfizetésre az önkormányzat részére. 

A beérkezett értékbecslések alapján az ingatlanok kiíró 
által meghatározott bruttó értéke: 30 000 000 Ft + az épületek 
bontási költsége. 

4. Az ajánlati kötöttséggel kapcsolatos információ
A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az 
ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt. A pályázó 
ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, 
de legalább a benyújtási határidő lejártától számított hatvan 
napig, illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, 
kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás 
nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati 
eljárást eredménytelennek minősíti.

5. A pályázati eljárással kapcsolatos információt 
szolgáltató neve, címe telefonszáma, elektronikus 
elérhetősége: az Isaszegi Polgármesteri Hivatal ügyintézője, 
Padányi József műszaki és beruházási osztályvezető, 2117 
Isaszeg, Rákóczi u. 45.; telefon: 28/583-100, 70/376-5127; 
e-mail: padanyi.jozsef@isaszeg.hu; illetve személyesen 
ügyfélfogadási időben.

6. A pályázati eljárás hivatalos nyelve: magyar.

7. A pályázati biztosíték összege, a rendelkezésre 
bocsátás határideje és módja
Az ajánlattevőnek a pályázati biztosítékot Isaszeg Város 
Önkormányzatának bankszámlaszámára kell átutalnia 
(OTP Bank Nyrt., 11742049-15391528). A pályázati biztosíték 
összege 2 000 000 Ft. Az átutalás tárgyában kérjük feltüntet-
ni: „Pályázati biztosíték a 399 hrsz.-ú ingatlan megvételére”, 
továbbá a pályázó megnevezését. A befizetésről szóló banki 
igazolást mellékelni kell az ajánlathoz. A nyertes pályázó által 
befizetett biztosíték beszámít a vételárba.

Az ajánlati biztosíték visszafizetésre kerül a nem nyertes 
pályázó részére, illetve valamennyi pályázó részére, amennyi-
ben a pályázat kiírója a pályázati felhívást az ajánlatok beadási 
határideje előtt visszavonja, és az ajánlattevő az ajánlati biz-
to sítékot befizette az önkormányzat számlájára, továbbá az 
ajánlatok érvénytelenségének megállapítása esetén.

Az ajánlati biztosíték nem kerül visszafizetésre, amennyi-
ben a pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt vissza-
vonta az ajánlatát, vagy az ajánlat benyújtását követően, de 
az eredményhirdetést megelőzően vonta vissza az ajánlatát, 
továbbá a szerződés megkötésének meghiúsulása felróható 
a pályázónak, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból 
hiúsult meg.

8. A pályázó a következő adatait köteles a pályázatában 
megnevezni: természetes személy esetén név, cím, telefon-
szám, elektronikus elérhetőség; jogi személy esetén elnevezés, 
székhely, cégjegyzékszám, telefonszám, elektronikus elérhető-
ség, törvényes képviselő neve.

9. A pályázó által kötelezően csatolandó nyilatkozatok:  
az ajánlati kötöttség vállalásáról szóló nyilatkozat; jogi sze-
mély esetén átláthatósági nyilatkozat (mellékletként csatol-
va); köztartozás-mentesség igazolása; nyilatkozat a pályázati 
felhívásban foglalt feltételek elfogadásáról; vételár összegének 
megjelölése, amely nem lehet alacsonyabb a pályázati felhívás-
ban megjelölt bruttó értéknél; az ajánlati biztosíték megfizeté-
sét igazoló banki igazolás.

10. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
14. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot 
minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, 
amely tényt a pályázó az ajánlatának benyújtásával tudo-
másul vesz. Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az adásvételi szerződést 
nem hagyja jóvá a rendelkezésére álló harmincöt napos 
határidőn belül, a pályázó nem szerzi meg az ingatlan tulaj-
donjogát.

11. Az adásvételi szerződés megkötésére a nyertes pályázóval 
legkésőbb a képviselő-testületi döntés meghozatalától számí-
tott nyolc munkanapon belül kerül sor, a pályázati felhívásban 
és nyertesnek hirdetett ajánlatban megfogalmazott feltételek 
alapján.

Amennyiben a nyertesnek hirdetett ajánlattevővel az szer-
ződés megkötése a nyertes pályázó részéről felmerülő bármely 
okból elmarad, ebben az esetben az önkormányzat jogosult a 
második érvényes ajánlatot adó pályázóval szerződést kötni a 
10. pontban leírtak szerint.

Az adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele: a ma-
gyar állam elővásárlási jogról történő lemondó nyilatkozata; 
az ingatlan teljes vételárának beérkezése az önkormányzat 
bankszámlájára.

12. Az ajánlatok beadásával kapcsolatos információk
Az ajánlatok benyújthatók személyesen, meghatalmazott útján 
vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt borítékban, egy példány-
ban, hivatalos cégszerű aláírással, az ajánlatok benyújtására 
megjelölt időpontig és helyen kell benyújtani. Az ajánlat min-
den oldalát kézjeggyel kell ellátni. A pályázathoz mellékelni 
kell a jelen felhívás 9. pontjában felsorolt valamennyi iratot. 
A zárt borítékon a pályázatra utaló jelzésként kizárólag a 
következő szöveget kell feltüntetni: „Vételi ajánlat az Isaszeg 
399 hrsz.-ú ingatlanra”.

A késve érkezett és a formai előírásoknak nem megfelelő 
ajánlatokat a kiíró érvénytelennek nyilvánítja.

A pályázatokat Isaszeg Város Önkormányzatának szék-
helyén (2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.) 2021. október 28-a 
10 óráig a polgármesteri hivatal kabinetirodáján lehet benyúj-
tani. (A postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be 
kell érkezniük.)

Az ajánlatok bontása nyilvános. A bontás helye és idő-
pontja: Isaszegi Polgármesteri Hivatal, 6. sz. nagyterem, 2021. 
október 28., 14 óra.

13. Az ajánlatok elbírálásának módja, menete, 
szempontrendszere
A versenyeztetés formája: nyilvános egyfordulós pályázat. A pá-
lyázók írásban benyújtott ajánlatának értékelésével megvalósuló 
versenyeztetés, amelynek során a pályázati eljárás nyertese az, 
aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a 
vételár tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot tette.

A pénzügyi, jogi, városfejlesztési bizottság javaslata alapján 
a képviselő-testület dönt a pályázatokról. A pályázat eredmé-
nyéről a képviselő-testületi döntést követően a polgármesteri 
hivatal írásban értesíti a résztvevőket a döntést követő öt 
munkanapon belül.

14. Egyéb információk
Isaszeg Város Önkormányzata fenntartja magának azt a jogot, 
hogy az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánít-
sa. Ebben az esetben az önkormányzat a pályázati biztosítékot 
három munkanapon belül visszautalja pályázó részére.

A pályázati kiírás közzétételére a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1)–(13) bek., illetve az önkor-
mányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkal-
mazandó versenyeztetési szabályokról szóló 28/2004. (X. 21.) 
Önk. rendelet szerinti módon kerül sor.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonban lévő beépítetlen 
területek értékesítésére

Isaszeg Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési 
szabályokról szóló 28/2004. (X. 21.) számú rendelete, valamint az önkormányzat tulajdonáról és a vagyontárgyak feletti tulaj-
doni jogok gyakorlásáról szóló 27/2004. (X. 21.) számú rendelete alapján nyilvános pályázati felhívást tesz közzé.

1. A kiíró szerv megnevezése, székhelye: Isaszeg Város 
Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45. (tel.: 28/583-
100; fax: 28/583-118; e-mail: hivatal@isaszeg.hu).

2. Az értékesítésre szánt vagyon
– Isaszeg, belterület 3831 helyrajzi számú „kivett, beépítetlen 

terület” rendeltetésmódú, 1083 m2 területű ingatlan;
– Isaszeg, belterület 3832, helyrajzi számú „kivett, beépítet-

len terület” rendeltetésmódú, 1074 m2 területű ingatlan;
– Isaszeg, belterület 3872, helyrajzi számú „kivett, beépítet-

len terület” rendeltetésmódú, 540 m2 területű ingatlan;
– Isaszeg, belterület 3873, helyrajzi számú „kivett, beépítet-

len terület” rendeltetésmódú, 546 m2 területű ingatlan;
– Isaszeg, belterület 3926, helyrajzi számú „kivett, beépítet-

len terület” rendeltetésmódú, 546 m2 területű ingatlan;.
– Isaszeg, belterület 3927 helyrajzi számú „kivett, beépítetlen 

terület” rendeltetésmódú, 540 m2 területű ingatlan.

3. Az értékesítés és hasznosítás feltételei, a fizetés módja
Isaszeg Város Önkormányzatának célja az ingatlanok értéke-
sítésével a városban fellépő magáncélú lakóházépítési igény 
kielégítése Lf-2 övezeti besorolású ingatlanokon a szabályozási 
terv előírásainak megfelelően a következő paraméterekkel: 
beépíthetőség: 30%; zöldfelület-mutató: 50%; építménymagas-
ság: 5,0 m; szintterület-mutató: 0,6 m2/m2; egy lakóépületben 
800 m2-t meghaladó teleknagyság esetén legfeljebb 2 (kettő) 
lakás kialakítható (ikres beépítési mód).

A pályázó egy vagy több, akár valamennyi ingatlan megvé-
telére is tehet ajánlatot. A kiíró a legmagasabb összegű vételár-
ra ajánlatot tevővel köt adásvételi szerződést, amennyiben az 
ajánlattevő valamennyi további pályázati feltételt teljesíti. Az 
adásvételi szerződés aláírásakor a pályázati biztosíték összege 

a vételárba beszámításra kerül, a fennmaradó vételár a döntés 
közlését követő tizenöt munkanapon belül kerül megfizetésre 
az önkormányzat részére. 

A beérkezett értékbecslések alapján az ingatlanok kiíró 
által meghatározott értéke az oldal alján található táblázatban 
olvasható.

4. Az ajánlati kötöttséggel kapcsolatos információ
A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az 
ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt. A pályázó 
ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, 
de legalább a benyújtási határidő lejártától számított hatvan 
napig, illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, 
kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás 
nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati 
eljárást eredménytelennek minősíti.

5. A pályázati eljárással kapcsolatos információt 
szolgáltató neve, címe telefonszáma, elektronikus 
elérhetősége: az Isaszegi Polgármesteri Hivatal ügyintézője, 
Padányi József műszaki és beruházási osztályvezető, 2117 
Isaszeg, Rákóczi u. 45.; telefon: 28/583-100, 70/376-5127; 
e-mail: padanyi.jozsef@isaszeg.hu; illetve személyesen, 
ügyfélfogadási időben.

6. A pályázati eljárás hivatalos nyelve: magyar.

7. A pályázati biztosíték összege, a rendelkezésre 
bocsátás határideje és módja
Az ajánlattevőnek a pályázati biztosítékot Isaszeg Város 
Önkormányzatának bankszámlaszámára kell átutalnia 
(OPT Bank Nyrt., 11742049-15391528). A pályázati biztosíték 

Helyrajzi szám Ingatlantípus és terület Közművek Bruttó érték
3831 „kivett, beépítetlen terület” 1083 m2 szennyvízcsatornacsonk a telek előtt 17 000 000 Ft
3832 „kivett, beépítetlen terület” 1074 m2 szennyvízcsatornacsonk a telek előtt 17 000 000 Ft

3872 „kivett, beépítetlen terület” 540 m2 szennyvízcsatornacsonk a telek előtt,
földgáz- és vízbekötéssel rendelkezik

8 500 000 Ft

3873 „kivett, beépítetlen terület” 546 m2 szennyvízcsatornacsonk a telek előtt,
földgáz- és vízbekötéssel rendelkezik

8 500 000 Ft

3926 „kivett, beépítetlen terület” 546 m2 szennyvízcsatornacsonk a telek előtt,
földgázbekötéssel rendelkezik

8 500 000 Ft

3927 „kivett, beépítetlen terület” 540 m2 szennyvízcsatornacsonk a telek előtt,
földgázbekötéssel rendelkezik

8 500 000 Ft

összege a 8 500 000 Ft értékű ingatlanonként 1 000 000 Ft, a 
17 000 000 Ft értékű ingatlanonként 2 000 000 Ft. Az átutalás 
tárgyában kérjük feltüntetni: „Pályázati biztosíték a ……… 
hrsz.-ú ingatlan(ok) megvételére”, továbbá a pályázó megneve-
zését. 

A befizetésről szóló banki igazolást mellékelni kell az aján-
lathoz. A nyertes pályázó által befizetett biztosíték beszámít a 
vételárba.

Az ajánlati biztosíték visszafizetésre kerül a nem nyertes 
pályázók részére, illetve valamennyi pályázó részére, amennyi-
ben a pályázat kiírója a pályázati felhívást az ajánlatok beadási 
határideje előtt visszavonja, és az ajánlattevő az ajánlati 
biztosítékot befizette az önkormányzat számlájára, továbbá az 
ajánlatok érvénytelenségének megállapítása esetén.

Az ajánlati biztosíték nem kerül visszafizetésre, amennyi-
ben a pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt vissza-
vonta az ajánlatát, vagy az ajánlat benyújtását követően, de 
az eredményhirdetést megelőzően vonta vissza az ajánlatát, 
továbbá a szerződés megkötésének meghiúsulása felróható 
a pályázónak, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból 
hiúsult meg.

8. A pályázó a következő adatait köteles a pályázatában 
megnevezni: természetes személy esetén név, cím, telefon-
szám, elektronikus elérhetőség; jogi személy esetén elnevezés, 
székhely, cégjegyzékszám, telefonszám, elektronikus elérhető-
ség, törvényes képviselő neve.

9. A pályázó által kötelezően csatolandó nyilatkozatok: 
az ajánlati kötöttség vállalásáról szóló nyilatkozat; jogi személy 
esetén: átláthatósági nyilatkozat (nyomtatvány mellékelve); 
köztartozás-mentesség igazolása; vételár összegének megje-
lölése ingatlanonként (… hrsz.-ú telek, bruttó … Ft; vételár), 
amely nem lehet alacsonyabb a pályázati felhívásban megjelölt 
bruttó értéknél; a pályázati biztosíték megfizetését igazoló 
banki igazolás.

10. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
14. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat tulaj-
donában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden 
más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, amely 
tényt a pályázó az ajánlatának benyújtásával tudomásul vesz. 
Amennyiben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az adás-
vételi szerződés(eket) nem hagyja jóvá a rendelkezésére álló 
harmincöt napos határidőben, a pályázó nem szerzi meg az 
ingatlan(ok) tulajdonjogát.

11. Az adásvételi szerződés megkötésére a nyertes pályázóval 
legkésőbb a képviselő-testületi döntés meghozatalától számí-
tott nyolc munkanapon belül kerül sor, a pályázati felhívásban 
és a nyertesnek hirdetett ajánlatban megfogalmazott feltételek 
alapján.

Amennyiben a nyertesnek hirdetett ajánlattevővel az szer-
ződés megkötése a nyertes pályázó részéről felmerülő bármely 

okból elmarad, ebben az esetben az önkormányzat jogosult a 
második érvényes ajánlatot adó pályázóval szerződést kötni a 
10. pont szerint.

Az adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele: a ma-
gyar állam elővásárlási jogról történő lemondó nyilatkozata; 
az ingatlan teljes vételárának beérkezése az önkormányzat 
bankszámlájára.

12. Az ajánlatok beadásával kapcsolatos információk
Az ajánlatok benyújthatók személyesen, meghatalmazott útján 
vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt borítékban, egy példány-
ban, hivatalos cégszerű aláírással, az ajánlatok benyújtására 
megjelölt időpontig és helyen kell benyújtani. Az ajánlat 
minden oldalát kézjeggyel kell ellátni. A pályázathoz mellé-
kelni kell a jelen felhívás 9. pontjában felsorolt valamennyi 
iratot. A zárt borítékon a pályázatra utaló jelzésként kizárólag 
a következő szöveget kell feltüntetni: „Vételi ajánlat az Isaszeg 
… hrsz.-ú ingatlan(ok)ra”. A késve érkezett és a formai elő-
írásoknak nem megfelelő ajánlatokat a kiíró érvénytelennek 
nyilvánítja.

A pályázatokat Isaszeg Város Önkormányzatának szék-
helyén (2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.), 2021. október 27-e 
10 óráig a polgármesteri hivatal kabinetirodáján lehet benyúj-
tani. (A postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig 
be kell érkezniük.) Az ajánlatok bontása nyilvános. A bontás 
helye és időpontja: Isaszegi Polgármesteri Hivatal, 6. sz. nagy-
terem, 2021. október 27., 14 óra.

13. Az ajánlatok elbírálásának módja, menete, 
szempontrendszere
A versenyeztetés formája: nyilvános egyfordulós pályázat. 
A pályázók írásban benyújtott ajánlatának értékelésével 
megvalósuló versenyeztetés, amelynek során a pályázati 
eljárás nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített felté-
telek teljesítése mellett a vételár tekintetében a legkedvezőbb 
ajánlatot tette.

A pénzügyi, jogi, városfejlesztési bizottság javaslata alapján 
a képviselő-testület dönt a pályázatokról. A pályázat eredmé-
nyéről a képviselő-testületi döntést követően a polgármesteri 
hivatal írásban értesíti a résztvevőket a döntést követő öt 
munkanapon belül.

14. Egyéb információk
Isaszeg Város Önkormányzata fenntartja magának azt a 
jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek 
nyilvánítsa. Ebben az esetben az önkormányzat a pályázati 
biztosítékot három munkanapon belül visszautalja a pályázó 
részére.

A pályázati kiírás közzétételére a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 13.§ (1)–(13) bek., illetve az önkor-
mányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkal-
mazandó versenyeztetési szabályokról szóló 28/2004. (X. 21.) 
Önk. rendelet szerinti módon kerül sor.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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Fogyatékkal élők 
karácsonyi támogatása

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek Szociális és Egészségügyi Bizottsága a helyi szo-
ciális rendeletben foglaltak szerint a fogyatékos sze-
mélyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
szóló 1998. évi XXVI. törvény szerint és a 141/2000. 
(VIII. 9.) kormányrendelet I. számú mellékletében 
meghatározott fogyatékossággal rendelkező szemé-
lyek részére – jövedelmi helyzet vizsgálata nélkül – 
kérelemre, egyszeri, azonos összegű karácsonyi 
támogatást állapít meg.

A kérelemnyomtatvány a 2021. évben szeptem-
ber 15-től november 2-ig nyújtható be személyesen 
hivatali időben, továbbá elektronikusan a varady- 
szabo.mirjam@isaszeg.hu e-mail-címen, valamint 
postai úton. A kérelemhez minden esetben csatolni 
kell a fogyatékosság tényét igazoló orvosi dokumen-
tumot. A döntéshozatal – folyamatosan – november 
30-ig történik meg, a költségvetésben meghatározott 
keretösszeg, illetve a kérelmezők számának figyelem-
bevételével.

A kérelemnyomtatványok igénylése és személyes 
leadása: Isaszegi Polgármesteri Hivatal, 2117 Isaszeg, 
Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálati iroda (tel.: 28/583-
100): hétfő 8–12, 13–18; keddtől csütörtökig 8–12, 
13–16; péntek 8–12 óra. Szociális és igazgatási iroda 
(7. sz. iroda; tel.: 28/583-104): hétfő 13–16; szerda: 
8–12, 13–16; péntek 8–12 óra.

Amennyiben mindezekkel kapcsolatban kér-
dések merülnek fel, a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálatának és a szociális és igazgatási irodájának 
munkatársai ügyfélfogadási időben telefonon vagy 
személyesen állnak rendelkezésre.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Karácsonyi „csomag” 
Élelmiszer-támogatás

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és 
Egészségügyi Bizottsága a helyi szociális rendeletben foglaltak sze-
rint – kérelemre, jövedelmi helyzet vizsgálata nélkül – élelmiszercso-
mag-támogatást nyújt a nyugdíjból, nyugdíjszerű ellátásból élő vagy 
nagycsaládos vagy gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő, bejelentett 
isaszegi lakcímmel rendelkező személy részére a karácsonyi ünnepek-
hez kötődően.

A kérelemnyomtatvány 2021. október 5-től november 5-ig nyújtható 
be hivatali időben személyesen, továbbá elektronikusan a varady-szabó.
mirjam@isaszeg.hu e-mail-címen, valamint postai úton. Nyomtatvány 
igényelhető a hivatal ügyfélszolgálati irodáján a szociális iroda ügyinté-
zőjénél, valamint letölthető az Isaszeg.asp.lgov.hu honlapról. A döntésho-
zatal határideje november 15. Az élelmiszercsomagot a bizottság tagjai 
december 20-ig átadják a támogatottak részére.

Amennyiben mindezekkel kapcsolatban kérdések merülnek fel, a 
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatának és a szociális és igazgatási 
irodájának munkatársai ügyfélfogadási időben telefonon vagy szemé-
lyesen állnak rendelkezésre. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Tüzelőtámogatás 2021
Tájékoztató a rendkívüli települési támogatás keretében adható tüzelőtámogatásról

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a helyi szociális rendeletben foglaltak 
szerint természetbeni fűtési támogatást (fa, gáz vagy villany) biztosít a rászorulók számára. A jövedelemhatár a tüzelőtámogatá-
sok esetében (a családban egy hónapban, egy főre számítva): aktív korúak esetében 57 000 Ft; nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátás-
ban részesülő/k esetében 120 000 Ft; gyermekét/gyermekeit/gyámoltját/gyámoltjait egyedül nevelő esetében 100 000 Ft.

A kérelemnyomtatvány 2021. október 15-től 2022. április 15-ig nyújtható be – személyesen hivatali időben, továbbá elektro-
nikusan a varady-szabó.mirjam@isaszeg.hu e-mail-címen, valamint postai úton.

A kérelemhez csatolni szükséges dokumentumok: jövedelemigazolás, lakcímkártya, tajkártya, személyazonosító igazolvány, a 
kérelem beadását megelőző egy-egy havi lakásfenntartási költségekről szóló számlák, befizetési csekkek.

Nyomtatvány igényelhető a hivatal ügyfélszolgálati irodáján, a szociális iroda ügyintézőjénél, valamint letölthető az Isaszeg.
asp.lgov.hu honlapról.

Amennyiben mindezekkel kapcsolatban kérdések merülnek fel, a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatának és a szociális és 
igazgatási irodájának munkatársai ügyfélfogadási időben telefonon vagy személyesen állnak rendelkezésre.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Fejlődő tanyagondnoki ellátás

Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy 
az Isaszegi Humánszolgáltató Központ 
új tanyagondnoki autóval bővült.

Az isaszegi önkormányzat idén 
elindította a második tanyagondnoki 
szolgáltatását is, ezáltal az Isaszegi Hu-
mánszolgáltató Központ két tanyagond-
noki szolgálattal működik.

A tanyagondnoki szolgáltatás az Isa-
szegi Humánszolgáltató Központ útján 
biztosítja Isaszeg város külterületén is az 
életvitelszerűen tartózkodók életfelté-
teleinek javulását, segíti a közszolgálta-
tásokhoz való hozzájutást és a szociális 
alapellátások kiépítését, a település 
szolgáltatási funkcióinak bővítését.

Az 1. tanyagondnoki szolgálat 
ellátási területe: a város közigazgatási 
területének Dány, Sülysáp, Pécel felé 
eső területe, határ a vasút. A 2. A ta-
nyagondnoki szolgálat ellátási területe: 
a város területének Gödöllő, Kistarcsa, 
Nagytarcsa felé eső része, határ a vasút.

A tanyagondnokok részére a feladat 
elvégzéséhez kétszer négy személy 
szállítására alkalmas gépkocsikat 
biztosított az önkormányzat. A telepü-
lések külterületeinek benépesedéséből 

adódóan egyre nagyobb szükség van 
a tanyagondnoki szolgáltatásra. Az 
egészségügyi intézményekbe való szál-
lítás előzetes időpont-egyeztetés, orvosi 
beutaló alapján történik, a tanyagond-
nokoknál közvetlenül a 70/504-8314-es 
telefonszámon kérhetik, legalább két 
nappal a vizsgálat időpontját megelő-
zően. A tanyagondnokok a gyógyszer-
kiváltást, a gyógyászati segédeszközök 
beszerzését az ellátottak és a háziorvos 
szokásjoga, igénye szerint végzik.

A lakosok a szolgáltatás iránti igé-
nyeiket a tanyagondnokoknál személye-

sen vagy telefonon, az Isaszegi Humán-
szolgáltató Központban telefonon vagy 
írásban (levélben vagy e-mail útján) 
jelezhetik. A tanyagondnoki szolgáltatás 
során az igények teljesítésének mérlege-
lésekor ügyelni kell arra, hogy az időben 
is rendszeres, közvetlen, személyes 
szolgáltatások körébe tartozó alapellátási 
feladatok nem sérülhetnek (napi be-
szerzések, ebéd, adományok kiszállítása, 
nagybevásárlás, önkormányzati felada-
tok ellátása, egyéb ellátandó feladatok). 

AZ ISASZEGI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ  
KÖZPONT MUNKATÁRSAI

Fogászati ellátás a pandémia ideje alatt és után

Több fórumon is megjelent a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ augusztus 28-án kelt tájékoztató levele. Ebben a „ter-
vezhető fogászati ellátások, a rehabilitációs ellátások, valamint 
a tervezhető invazív beavatkozások” témájával kapcsolatos 
korábbi tájékoztató levelek tartalmát részben visszavonta az 
országos tisztifőorvos. Ez nem azt jelenti, hogy ezekhez a be-
avatkozásokhoz már védettségi igazolvány és negatív tesztek 
sem szükségesek.

Augusztus 11-től már az említett levélben is hivatkozott 
469/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet szabályozza ezeket az ellá-
tásokat, így a fogászati beavatkozásokat is. A rendelet tartalma 
nagyon hasonló a korábbi tisztifőorvosi körlevelekhez. Tehát 
nagyobb kockázattal járó, komolyabb beavatkozások előtt 
sajnos továbbra is szükséges a védettségi igazolvány (vagy az 
azzal egyenértékű applikáció) bemutatása, ennek hiányában 
negyvennyolc órán belüli negatív PCR-teszt és a kezelés nap-
ján végzett negatív gyorsteszt eredményének igazolása.

A sürgős esetekben továbbra sem kell a védettséget iga-
zolni. Hat éven aluliak számára sem kötelező a negatív tesztek 
bemutatása a kezelés előtt. Ezenkívül természetesen tovább-
ra is igyekszünk minden pácienst ellátni a jogszabály adta 
mérlegelési lehetőséget követően. Ezért kérjük, hogy továbbra 
is telefonáljanak előzetes egyeztetés végett, mielőtt felkeresik a 
rendelésünket!

A rendelet annak érdekében született, hogy kölcsönö-
sen vigyázzunk egymás egészségére. A tesztek elvégzésével 
kapcsolatban az Nnk.gov.hu/index.php/koronavirus/mintave-
tel-celjabol-felkeresheto-intezmenyek-listaja oldalon tudnak 
tájékozódni. A FOGÁSZAT MUNKATÁRSAI
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Hatvan éve a kultúra közelében
Valkony Antalt a munka tartja fiatalon

Nem valószínű, hogy túl sokan élnének Isaszegen, akik ne ismernék Valkony Antalt, Tóni bácsit. A tanár úrral az Isaszegi 
Művelődési Ház történetéről szóló könyv megjelenésének kapcsán beszélgettünk többek között az intézmény múltjáról, a 
színház jelentőségéről, de arról is, hogyan lehetett kocsmában kultúrát csinálni.

– Amikor egyeztettünk a beszélgetés-
ről, azt mondta, kevés ideje van, de 
valahogy azért belefér az interjú. Mi 
foglalja le?

– Rengeteg a munka, valameny-
nyi Isaszegről szóló filmemet digi-
talizálom, ez a folyamat fél éve tart. 
A városról közel félmillió felvételt 
őrzök, negyven vincsesztert töltöttem 
meg anyagokkal. Szerencsére van egy 
szuper programom, ami a filmeket 
automatikusan fotóként viszi fel a szá-
mítógépre. Ez megkönnyíti a munkát, 

de a legtöbbször így is mindennap éjfé-
lig dolgozom. De valami muszáj, hogy 
fiatalon tartson nyolcvanegy évesen. 

– Azért mégis maradt ideje az 
Átjáró múltból a jövőbe – a kultúrház 
közkinccsé tétele című könyv szerkesz-
tésében is aktívan részt venni.

– Szeptember közepén jött ki a 
könyv, nagy élmény volt a munka a 
kultúrház nyugdíjas igazgatójával, 
Verseczkyné Sziki Évával és Gyarmati 
Olgával. Az én feladatom az intéz-
ményről szóló fotók felkutatása volt, 

összesen mintegy tízezer darabot talál-
tam róla. Ezt sikerült két-háromezerre 
csökkenteni, végül hétszáz darabból 
nyílt kiállítás az épületben. A könyv-
be összesen négyszáz-ötszáz fénykép 
került. Háromszáz oldalas, ezért 
inkább lexikonnak nevezném. Nem 
olvasmányélményre kell számítani, 
inkább informatív jellegű, tele adattal, 
érdekességgel és – ahogy mondtam – 
rengeteg fotóval. 

– Mi a legszebb emléke a kultúr-
házról?

– Ilyet nem tudnék kiemelni, több 
mint ötven éve az életem szerves része 
az intézmény. Azt szoktam mondani, 
hogy három családom van. Az egyiket 
a szeretteim alkotják kilenc unokával 
és két dédunokával, a másik az Isaszegi 
Damjanich János Általános Iskola volt, 
a harmadik pedig a kultúrház. Hatvan 
éve élek a kultúra közelében, ötven 
évig tanítottam. Büszke vagyok rá, 
hogy a munkám elismeréseként 2007-
ben díszpolgári címet kaptam, a város-
ban másodikként. A tanári munkámért 
pedig gyémánt érdemrenddel jutal-
maztak. Ennyi emlékből nem tudnék 
megnevezni egyetlen kedvencet sem.

– Úgy tudom, Budapesten született. 
Hogyan vezetett az útja Isaszegre?

– A Budapesti Tanítóképző Főis-
kolán végeztem, akkoriban mindenkit 
kihelyeztek vidéki iskolákba. 1959-ben 
Nagykátára kerültem, itt alapítottam 
meg az első tánccsoportomat, ami 
általános iskolásokból állt. A helyi 
kultúrház vezetőjének tetszett az egész, 
megkért, hogy alapítsak egy tánc-
csoportot a városnak is. Így jött létre 
a Tápiómente táncegyüttes, ami azóta 
Európa-hírű lett. Ezt négy évig vezet-
tem, majd Isaszegre kerültem tanítani.

– Néhány év múlva pedig már ön 
volt a kultúrház igazgatója Isaszegen.

– 1969-ben megbetegedett az igaz-
gató, az akkori tanácselnök megkere-
sett, hogy ideiglenesen, körülbelül fél 
évre vegyem át a vezetést. A megbíza-
tás végül négy éven át tartott. Minden 
csoportot újra kellett alapítanom. 
Büszke vagyok rá, hogy ekkor jött létre 
többek között a Csata táncegyüttes, az 
asszonykórus, az első zenei munkakö-
zösségek és ifjúsági csoportok. Szeret-
tem csinálni, de sok egyéb feladatom 
és a rengeteg társadalmi munka miatt 
nem maradt rá elég időm.

– Ekkoriban hogy nézett ki a kul-
túrház?

– Ekkoriban a helyi kultúrház 
gyakorlatilag egy öreg kocsmahelyiség 
volt. Azaz klasszikus művelődési ház 
még, de kultúrélet működött. A vasút 
melletti kocsmában is volt színpad, 
tartottak előadásokat. Az én isko-
lámban található színpadot is lehetett 

használni. Ezeket azonban kinőttük, 
így nekifogtunk a kocsmahelyiség 
felújításának. Olajos padlót köveztünk 
ki, festettünk, asztalosokat hívtunk 
az ÁFÉSZ-tól, hogy tegyék rendbe a 
színpadot. Elkezdtük engedély nélkül 
bontani a régi, romos szolgálati laká-
sokat a kocsma mellett fekvő területen, 
hogy legyen hely a bővítésnek. Annyi 
pénzünk volt, hogy bontsunk, és lerak-
juk az alapot. Ekkor azonban az akkori 
tanácselnökünk meglátott, és meg-
kérdezte: „Ti meg mit csináltok itt?” 
„Kultúrházat építünk” – jött a válasz 
tőlünk. „Na, ezért börtönbe kerülök, 
vagy kitüntetnek” – mondta erre a 
tanácselnök. A vége az lett, hogy a vá-
rosvezetés az egészet bejelentette a já-
rásnak. Annyi pénzt kaptunk, hogy az 
anyagot meg tudtuk venni. Így kezdtük 
el a hozzáépítést a régi épülethez. 
Az építészmérnök ingyen dolgozott, 
besegített a katonaság, a táncegyütte-
sek, de még a háziorvos is ott dolgo-
zott. A következő tanácselnök, Tóthné 
Pacs Vera segítségével kaptunk pénzt, 
az épülethez hozzá tudtuk építeni a 
mostani bejárati szakaszt és a könyvtá-
rat. Ezt már egy építővállalat csinálta, 
hivatalosan, minden szükséges enge-
déllyel. Az egészet 1974-ben kezdtük, 
1984-re érte el végleges formáját. Amíg 
építkeztünk, a régi épületet használtuk 
továbbra is művelődési házként. Az 
emberek rendkívül nyitottak voltak a 
kultúrára, rengetegen jártak minden 
programunkra.

– Ma is nyitottak az isaszegiek a 
kultúrára?

– A lezárások után nehéz vissza-
szokni, de alapvetően igen. A városban 
mindig is sok színházi előadás zaj-
lott, rengeteg egyesülettel, társulattal 
büszkélkedhettünk. Volt hímzőkörünk, 
bélyegklubunk, és számos kiállítást 
szerveztünk. A mai napig is rengeteg 
új csoporttal rendelkezünk, és számos 
rendezvényt, kiállítást szerveznek a 
kultúrház dolgozói. Aki azt mondja, 
nem talál itt kulturális programot, az 
nem is keres, ezért nagyot téved.

– Megjelent a könyv, digitalizál, 
de ha jól gondolom, nem csak ezeken 
dolgozik jelenleg.

– Összesen harminchárom isaszegi 
„egység” van: asszonycsoport, kórus, 
Csata táncegyüttes, iskolák, alapít-
ványok, nem sorolom fel az összeset. 
A tervem, hogy mindenki megkapja 
a több mint fél évszázad alatt róluk 
készült valamennyi anyagomat, külön 
vincseszteren. A kultúrház értéktá-
rában egyébként már az intézményre 
vonatkozó valamennyi anyag meg-
található. Csináltam magamnak egy 
körülbelül háromszor tíz méteres 
archívumszobát, amit majd a családra 
hagyok. Itt kazetták, VHS-ek, egyéb 
adathordozók találhatók egészen 
elképesztő mennyiségben. Ezeket 
töltöm fel a számítógépre. Ahhoz, hogy 
mindennel kész legyek, valószínű-
leg évek kellenek. Egyedül csinálom, 
ebben nem nagyon tud senki segíteni. 
Mindezek mellett egy olyan sorozaton 
dolgozunk, ami a város történelmi 
nevezetességeit, helyeit, épületeit és 
életét, hétköznapjait mutatja be.

H. A.
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Tanévkezdés a sport és természetjárás jegyében 

Elkezdődött egy újabb iskolai tanév, ami a legtöbb diáknak 
nem éppen a vágyálma. Visszaáll a rend, visszatér a reggeli 
ébresztőóra, a tanórákra behívó és a szünet végét jelző csengő 
hangja. Idén a Damjanich-iskola tanítói és tanárai szerették 
volna színesebbé, kicsit mozgalmasabbá, vonzóbbá tenni a 
fiatal tanoncok számára az évkezdést. Az iskola programjai 
között szerepelt akadályverseny, kerékpáratúra, nemzetközi 
sportnap.

Akadályverseny az isaszegi kiserdőben
Iskolánk pedagógusai szeptember 3-án, az iskolakezdés 
harmadik napján egy izgalmas, igen mozgalmas és ügyességi 
feladatokban bővelkedő túrára várták a tanulókat az isaszegi 
kiserdőbe. Az alsó és a felső tagozatos tanulók azonfelül, hogy 

a természetben tölthették ezt a napot, bemutathatták rejtett 
tehetségüket mind a logikai-fejlesztő játékok (hozott tárgyak 
memorizálása, majd felsorolása), mind az ügyességi játékok 
(célba dobás, vakon vezetés), valamint a kreativitásuk (hozott 
tárgyakból kreatív alkotások készítése) terén. Amellett, hogy 
különböző akadályokat kellett teljesíteniük, tanulóink az őszi 
erdőt, a természetben zajló változásokat, az erdőnek és élővilá-
gának az életét is megfigyelhették.

Pedagógusaink sok időt fordítanak arra, hogy a gyerme-
kek a tanulmányaik során felismerjék a tananyagok közötti 
összefüggéseket, az egyes tantárgyak közötti korrelációt. 
Legfontosabb feladatunk, hogy a megszerzett tudást a gyakor-
latban, a hétköznapi életben is alkalmazni tudják, végezzenek 
megfigyeléseket, és tapasztalataikat fel tudják használni akár a 
tanulmányaik, akár életük során.

Tisza-tavi bringakör
Palaga Márti néni szervezésében szeptember 18-án egy hetven 
kilométeres Tisza-tavi kerékpártúrát teljesítettek tanulóink, 
több igen lelkes szülő és pedagógus társaságában. Poroszlóról 
indult a negyvenhét főt számláló csapat, és ugyan végig szem-
beszéllel, de sikerült teljesíteni a nem kis távot.

A kerékpározók érintették Sarudot, Abádszalókot stb., és 
az új kerékpárhídon átkelve tértek vissza a kiindulás helyszí-

nére, Poroszlóra. A túra alatt az étkezésről Mészárosné Kocsis 
Katalin, a Damjanich-iskola volt tanító nénije és Hortobágyi 
Beatrix, a harmadik osztály osztályfőnöke gondoskodott. 
A retrónak mondható zsíros kenyér mellett, amelyet jóízű-
en fogyasztottak el diákjaink, azért a jelenlévők nagy része 
örömmel konstatálta, hogy a Tisza-tó környékén nem állt meg 
az élet, és jelentős fejlesztések történtek a térségben. Többek 
között a kerékpárhíddal vált teljessé a kis Tisza-tó-kör.

A tó körbetekerése megfelelő felkészültséggel könnyen 
teljesíthető kihívás a kezdő bringásoknak, hiszen a kerékpárút 
majdnem végig sík terepen vezet, közvetlenül a Tisza-tó festői 
szépségű tájai mellett. Szívből ajánljuk mindenkinek! Kö-
szönjük Faragó Attilának és Szabados Péternek a szállításban 
nyújtott segítséget, Kati néninek és Bea néninek az elemózsiát 
és Palaga Márti néninek a túra szervezését.

Európai diáksportnap
Több éve hagyomány már iskolánkban, hogy témanapokat 
tartunk, amelynek keretein belül a tanulóink egy adott témá-
val kapcsolatosan bővíthetik ismereteiket, fejleszthetik mind 
tudásukat, mind mozgásukat. Erről szólt a szeptember utolsó 
péntekjén megtartott európai sportnapunk is.

A napot Tóthné Ludman Ilona igazgatóhelyettes nyitotta 
meg: „A sport szerepe a társadalomban, az emberek életében 
meghatározó tevékenység kell, hogy legyen. Nagyon fontos 
városunk és egyben iskolánk számára is ez a kikapcsolódási és 
egyben egészségmegőrző tevékenység.” Az igazgatóhelyettes 
a beszédét egy Szent-Györgyi Albert-idézettel zárta: „A sport 
elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalom 
kicsinyített képe, a mérkőzés az életért való nemes küzde-
lem szimbóluma. […] Itt a játék alatt tanítja meg a sport az 

Balatonszárszón táboroztak a klapkások

Vidáman, gazdag és változatos prog-
ramokkal, de legfőképpen nagyszerű 
társasággal töltöttünk el hat napot 
Balatonszárszón augusztusban.

Az olykor tikkasztó hőség ellenére 
sokat kirándultunk, fürödtünk, ba-
rangoltunk, vitorláztunk, sétáltunk. 
Mindezek lelkünk épülését szolgálták, 
s természetes részét képezték az együtt 
töltött napok élménysorozatának. Az 
életkori igényeinket figyelembe véve 
tettünk meg egy nagy utat a Balaton 

partján. A Phoenix harminchat szemé-
lyes vitorlás hajóval ismét kipróbáltuk a 
vitorlázást, a csendes utazás hangulatát. 
Rengeteget fürödtünk, játszottunk a 
magyar tengerben. A sok-sok vetélkedő, 
a futárjáték, a szárszói keresgélős játék, a 
Zamárdiban tett séta és számháborúzás, 
a kézműves-foglalkozás, az ajándékkészí-
tések, a baráti beszélgetések, kártyapartik 
és végül, de nem utolsósorban a sor-, 
csapat- és szobaversenyek lendületes 
iramban hajtották az idő kerekét.

Az anyagi támogatásáért köszönetet 
mondunk az Isaszeg Nagyközség Egész-
ségügyéért Közalapítványnak. Bízunk 
benne, hogy a jövőben is számíthatunk 
a támogatásukra.

Az együtt töltött napok után 
élményekkel gazdagodva tértünk haza 
Balatonszárszóról. Jövő nyáron ismét 
találkozunk a Balaton partján, Balaton-
szárszón!
SINDELY JULIANNA, NÉMETH ISTVÁN 

kísérő pedagógusok

embert rövid idő alatt legfontosabb polgári 
erényekre: az összetartásra, az önfeláldo-
zásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, 
a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elha-
tározásra, az önálló megítélésre, az abszolút 
tisztességre és mindenekelőtt a »fair play«, a 
nemes küzdelem szabályaira.”

Igazgatóhelyettes asszony lelkesítő és 
igen tanulságos szavai után vetették bele 
magukat diákjaink a sportok, az önfeledt 
játék különböző tevékenységeibe. Tanu-
lóink Gerendás Hajnalka alapos zumbás 
bemelegítése után indultak neki egy meg-
közelítőleg 2021 méteres távnak – amelyet 
szabadon választva, futva, kocogva, sétálva 
tehettek meg –, majd többórás sportfoglalkozásokon vehettek 
részt, kipróbálva magukat különböző ügyességi és csapatjáté-
kokban.

Az idei évben az alsó tagozat az iskola bitumenes sport-
pályáján tehette próbára ügyességét: futhatott zsákban, 
zsonglőrködött labdával, részt vehetett inga- és akadálykerülő 

futásban, majd húzhatott kötelet. Felső tagozatos tanulóink 
tizenegy fős csapatokban a sportcsarnokban tűzharcjátékban 
mérhették össze erejüket, ügyességüket, és mutathatták meg 
fegyelmezettségüket, a csapat tagjai közti összetartozást, vala-
mint „fair play” küzdelmet.

ISASZEGI DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA



Isaszegi imázsfilm

A Csatangoló Tánccsoport és Hagyományőrző Egyesület 
szervezésében Timár Benjámin operatőr csapata szeptember 
18-án isaszegi imázsfilmet forgatott városunk öt helyszínén: 
a honvédsíroknál, a Szoborhegyen, a Falumúzeumban, az 
Öregtemplomban és Kovács András tanyáján. A film drónos 
felvételekkel egészült ki.

A kisfilm gondolatát a nemrégiben bemutatott isaszegi 
népzenei CD ihlette, ennek egyik népdalcsokra szolgál zenei 
háttérként a filmhez, amelyben Samu Zoltán és zenekara 
muzsikál. 

A hárompercesre tervezett alkotásban a következő telepü-
lési értékeket szeretnénk bemutatni, népszerűsíteni: Öreg-
templom; honvédszobor; emlékező angyal szobra; harangláb; 
isaszegi népviselet, isaszegi hímzés; isaszegi táncok; Csata 
táncegyüttes; Csatangoló tánccsoport; Isaszegi Asszonykórus; 
isaszegi lagziskalács; Gaudium Carminis kamarakórus; Szent 
István katolikus templom; falumúzeum; Katonapallag – hon-
védsírok.

Köszönjük szépen a mellénk álló csoportoknak, hogy 
töretlen lelkesedéssel kitartottak a maratoni forgatási napon!

Közreműködtek: Együttműködés Isaszegért Egyesület, 
Családok Isaszegért Egyesület, Isaszegi Asszonykórus, Csata 
táncegyüttes, Gaudium Carminis kamarakórus.

Köszönjük szépen a nemrégiben alakult Isaszegi Fotós-
egyletnek, hogy gyönyörű képeiken megörökítették a forgatás 
hangulatát!

A kisfilm elkészítése a Csatangoló Tánccsoport és Ha-
gyományőrző Egyesület Isaszegi értékek népszerűsítése című 
hungarikumpályázatának keretében valósul meg, az Agrármi-
nisztérium támogatásával. Az utómunkák végeztével hamaro-
san közkinccsé tesszük a kész alkotást.

ETO-PAPP BEÁTA
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Művészeti értékek és élmények találkozója a könyvtárban

Nemrégiben újra elindultak a Jókai Mór Városi Könyvtár 
rendezvényei. Nagy örömünkre mindjárt egy kettős művészeti 
élménnyel örvendeztethettük meg látogatóinkat. Szeptember 
17-én, pénteken Végh Tamás második önálló kötetét ismer-
hették meg az érdeklődők. A Muravidék Baráti Kör Kulturális 
Egyesület gondozásában megjelent könyv Az örök húsvét felé 
címmel száz verset tartalmaz, amelyekből Bodrogi Imre és 
Péntek Róbert olvastak fel néhányat. A borító ismét Incze 
Mózes festőművész alkotása. A kötetet dr. Székely András 
Bertalan mutatta be. Az eseményt Ruda Gábor, a kiadó mun-
katársa is megtisztelte.

A könyvbemutató háttereként Bálint Gabriella csodálatos 
fafaragásait láthatták a résztvevők. Alkotójukat a kiállításmeg-
nyitón Végh Tamás mutatta be, a következőképpen. 

„Tisztelt megjelentek, barátaim! Ismert gondolat, hogy 
minden hosszú út az első lépéssel kezdődik, amelyen elindul az 
ember, az első szóval, amit váltunk a másik emberrel, amikor 
először szóba állunk egymással. Ezek döntő pillanatok lehetnek 
az életben, elvezethetnek valahová, vagy szétporladnak az idő-
ben, mindenképpen megismételhetetlenek. Szerény személyem 
is így találkozott eme most megnyíló kiállítás főszereplőjével, a 
másik alkotó emberrel egy júniusi délután. Ilyenkor titkok de-
rülhetnek ki, eddig rejtőzködő kincsek kerülhetnek napvilágra. 
Az ember gyanútlanul elindul szolgálatba, leballag a vasútállo-
másra, és jegyet vált a pénztárnál, s mivel kissé szószátyár alkat, 
beszélgetésbe elegyedik a kedves mosolyú pénztáros hölggyel. 
Másnap ismét találkoznak, s a bőbeszédű íródeák büszkeségtől 
dagadó kebellel nyújtja át nemrég megjelent kötetét, s viszonzá-

sul egy fába álmodott, gyönyörű rózsával térhet haza… Hát így 
indult ez a mai kiállítás, ez volt az első lépés.

Bálint Gabriella rendhagyó művészeti ágban, a fafara-
gásban bontakoztatja ki, teszi kézzelfoghatóvá elgondolásait, 
érzéseit az őt körülvevő világról. A fával dolgozni általában 
férfias tevékenység, ez elsősorban a férfiak világa, tekintettel 
a munka fizikai részére, komoly állóképességet is igényel. 
Ezért olyan ritka minálunk a női faragó. Különleges ez az 
alkalom, hogy ma este megismerkedhetünk a kivétellel. 
2008-óta él Isaszegen, 2014-ben kezdett el fával foglalkozni, 
első és máig egyetlen mestere isaszegi volt. Rézinger István-
nak hívták. Autodidakta művész, aki a saját útját járja. Rá is 
igazak Mártonfi Benke Márta szavai, amelyeket Mayer Berta 
Munkácsy-díjas festőnővel készített interjújában olvashatunk 
a Magyar Múzsa szeptemberi számában: »Maga a művész 
személyisége kissé megtévesztő, hiszen az egyszerű, csen-
des, törékeny női külső mögött erős lélek, kitartó szívósság 
és magabiztos szakmai tudás lakozik. Mint minden ember, 
vágyik a tisztaságra, a kemény anyaggal szemben a szellem 
légiességére, fényességére, az igazság felfedezésének nemes 
pillanatára.« És ez a pillanat az, amely összeköthet bennün-
ket, amiért összegyűltünk itt, ezen a szent helyen, a szépsé-
ges igazság és az azt megteremtő, alkotó ember iránt érzett 
szeretetteljes kíváncsisággal.

Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy ismerhetem és 
bemutathatom önöknek őt ma este. A kiállítást ezennel meg-
nyitom, kérem, fogadják őt szeretettel.”

ÁGOSTON KATALIN

Fafaragóművész a vasúti pénztárgépnél
Bálint Gabriella az alkotás folyamatáról

A Jókai Mór Városi Könyvtár látogatói október végéig tekinthetik meg a Bálint Gabriella fából készített csodálatos alkotásai-
ból álló kiállítást. Bizonyára mindenki talál szépet, szívének kedveset a bemutatott tárgyak között. Talán egy ilyen esemény 
után másként nézhetünk egymásra, mert ki tudja, hogy milyen talentum rejlik az isaszegi utcán szembejövő emberben.

– A fafaragás inkább férfias tevékenységnek számít. Honnan 
jött az ötlet, hogy ezzel foglalkozzon?

– Nagyon régen egy kézművesvásáron láttam gyönyörű 
faragásokat, ez olyan „szeretni első látásra” volt. Amikor már 
Isaszegen éltem, találkoztam Rézinger Istvánnal, aki később 
a mesterem lett. Nem volt könnyű rábeszélni, hogy tanítson, 
mert nő vagyok, a fafaragók meg férfiak. Rögtön keményfával 
kezdtünk, eleinte tele volt a kezem vérhólyaggal, vízhólyaggal, 
vágással, és sikerült néhány bögyköt is növeszteni a tenyerem-
be, de nem adtam fel [bögyök: dudor – a szerk.].

– Más kézműves tevékenységeket is végez?
– Régebben volt a foltvarrás és a gyöngyfűzés, de mára 

ezek a faragás miatt háttérbe szorultak. Persze ha látok a neten 
valami érdekeset, azt kipróbálom. Például tavasszal a régi 
törölközőkből, sálakból és betonból virágtartók lettek.

– A kézműves tevékenységéről kevesen ismerik, de Isa-
szegen sokan találkoznak önnel a munkája miatt. Mi a civil 
foglalkozása?

– Civilben vasutas vagyok, lassan már húsz éve. Vezető 
jegyvizsgálóként kezdtem, de most Isaszegen az állomáson 
vagyok pénztáros.

– A faragás időigényes munka. Mikor van rá ideje?
– Többnyire a pihenőnapokon alkotok, de előfordul, hogy 

munka előtt-után is.
– A munkái nagyon aprólékosan kidolgozottak. Mennyi 

időbe telik egy-egy alkotás elkészítése?
– Nem szoktam nézni az időt, úgyis csak napokban, hetek-

ben lehetne mérni. A tükörkeret négy hónapig készült.
– Van kedvenc alapanyaga? Honnan szerzi be a fákat? 

Vásárol, gyűjtöget?
– A dió és a bükk a kedvencem, ezek keményfák. Legin-

kább vásárolni szoktam, remek gőzölt bükk vágódeszkákat 
találok néha. De a családomtól is kaptam már például kará-
csonyra ajándékba faragni való fát.

– Honnan jön az inspiráció a munkáihoz? Mitől függ, 
hogy mi lesz a fából?

– Legtöbbször meglátok egy rajzot, ami tetszik, annak a 
körvonalait használom fel – mivel még egy macskát sem tu-
dok rendesen lerajzolni. A többit a fantáziámra bízom. Mivel 
a fa élő anyag, faragás közben általában módosítok az eredeti 
elképzelésen.

– Mit tanult a mesterétől?
– A mesteremtől, aki pár éve meghalt, megtanultam a ké-

sekkel bánni. A véső használatát magamtól – az internet segít-
ségével – tanultam meg. Van fafaragócsoport az egyik közösségi 
oldalon, amelynek tagja vagyok, ott is rengeteget lehet tanulni.

– A kiállításon sok munkája látható. Mi lesz az alkotások 
sorsa?

– Ezekből párat elajándékozok. Azokat, amiket a családom 
adott kölcsön a kiállításra, visszaadom nekik. Néhányat sze-
retnék felajánlani jótékonysági árverésre. Beteg gyermekekkel, 
állatmentéssel foglalkozó alapítványokat támogatnék az értük 
kapott pénzzel. A maradék jön haza, mert üres a ház nélkülük.

– A bútorfelújítás a művészi hajlamon túl asztalosisme-
reteket is megkíván. Honnan tudja, mit kell tenni a fával, a 
bútorral? Fizikailag ez mennyire megterhelő?

– A bútorfelújítás csak úgy jött. Beleszerettem az ónémet 
stílusba, de a felújított bútorokat nem tudnám megfizetni. 
Sokkal nagyobb kihívás magamnak felújítani olyat, ami más-
nak tűzifa lenne. Ha nem is lesz tökéletes, az eredeti állapo-
tánál sokkal szebb lesz, és évtizedekig lehet még használni. 
Ezzel kapcsolatban is sok hasznos dolog van a neten. Mivel 
nincsenek komolyabb gépeim, elismerem, hogy vannak fizi-
kai lag megterhelő munkafolyamatok, de egy jó kis izomláz 
néha kell is az ember lányának.

– Mik a tervei a jövőben?
– Terveim? Faragok, amíg fel tudom emelni a kezem. Ha-

marosan új dologba kezdek, a fát szeretném ötvözni fémekkel, 
ásványokkal.

ÁGOSTON KATALIN könyvtárvezető
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Kényelmesen a természetben

Elkészültek a Szoborhegyre szánt padok és asztalok, amelyeket a Családok Isa-
szegért Egyesület az isaszegi lakóközösség nagyarányú összefogásával és a Tesco 
Global áruházak által meghirdetett program segítségével állítottak elő.

A Családok Isaszegért Egyesület második helyezést ért el a 
Tesco Ön választ, mi segítünk programjában. Az isaszegi és 
a gödöllői Tesco áruházakban 7857 szavazatot (7857 vásár-
lás) kapott a kezdeményezésünk, hogy padokat és asztalokat 
készítsünk a Szoborhegyre. A második hely kétszázezer forint 

segítséget jelentett, hogy megvalósuljon a Marosi-Balogh 
Barbara és Marosi Zoltán által megálmodott és szervezett 
kezdeményezés.

Köszönjük mindenkinek, aki ránk szavazott, drukkolt ne-
künk, másokat is szavazásra buzdított, vagy bármilyen segít-
séget nyújtott, hogy öt asztal és tíz pad várja a Szoborhegyre 
érkezőket. Köszönjük Roznik Tamásnak és családjának, hogy 
ötvenezer forint adománnyal járultak hozzá a kezdeményezés-
hez; a Szilárdi családnak (Cambium ,98 Kft.), a Jakus festék-
boltnak és Kiss Attila Zsoltnak (Isa-Market Bt. mezőgazdasági 
vas- és műszaki szaküzlet), hogy kedvező áron szerezhettük 
be a faanyagot, illetve a festéshez, összeszereléshez szükséges 
termékeket. Köszönjük az Isaszegi Városüzemeltető Szerve-
zetnek, hogy helyet kaptunk a munkálatokhoz. Akik az elmúlt 
hetekben festettek, fűrészeltek, fúrtak-faragtak, csavaroztak, 
gödröket fúrtak, lyukakat tömködtek: Marosi Zoltán, Szabó 
László Levente, Báthory László, Szávuj Ferenc, Mózes Attila, 
Vas Attila, Rajta Ádám, Pálinkás Zoltán, Verseczki András 
Manó, Szabó-Valachi Tímea, Budaházi Árpád.

Köszönjük mindenkinek munkáját, és kérjük, vigyázzunk 
a padokra, asztalokra, hogy még sok évig épen maradjanak!

B. Á.
FOTÓ: BÁTHORY LÁSZLÓ

Isaszegi verdamutogató

Veterán csodák, sportosabb verdák, régi idők és jelen korunk 
szebbnél szebb autói, motorjai mind egy helyen voltak a 
Szoborhegy lábánál. A Családok Isaszegért Egyesület második 
alkalommal rendezte meg az isaszegi verdamutogatót, amely-
nek Tóth Zoltán fő szervező volt a megálmodója.

Idén járműszépségverseny is színesítette a programot. A négy-
tagú zsűri tagja volt Benik Balázs háromszoros abszolút 
magyar ralibajnok, dr. Schváb Zoltán, a Közlekedéstudományi 
Intézet ügyvezetője, a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 
elnöke, Kovács Márton rendőr alezredes, a Péceli Rendőrőrs 
őrsparancsnoka és dr. Budaházi Árpád, a Családok Isasze-
gért Egyesület elnöke. A „régi kor csodajárgánya” kategória 
győztese Szabó István 1956-ban gyártott Chevrolet Bel Airja 
lett. A „legmutatósabb négykerekű” kategóriában Fejes Attila 
Isaszegen is guruló Mitsubishi Evo 10 lett az első helyezett. 
A „legvagányabb kétkerekű” kategóriában a zsűri Dán Roland 
Ferrari Chopper bringáját ítélte a legvagányabbnak. Az első 
helyezettek a Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság aján-
dékcsomagját vehették át.

Különdíjasok is voltak. A „zsűri kedvence” Báthory Csaba 
két autója lett, egy FIAT 128-as sportkupé és egy FIAT X1/9. 
A különdíj egy tele tank lett, amelyet Benik Balázs és  
dr. Schváb Zoltán ajánlottak fel. A legidősebb résztvevőnek 
járó különdíjat az örökifjú Gregus Sanyi bácsi kapta, aki közel 
a nyolcvannyolcadik életévéhez hozta ki az 1963-ban vásárolt 
FIAT-ját. Az Erki István-autósbolt ötezer forintos utalványát 
vehette át. A családi különdíj Csizmadia Gáboré és lányáé, 
Kataliné lett, akik 1200-es Ladával és egy gyerek-Moszkviccsal 
érkeztek a helyszínre. Ők a Pest Megyei Baleset-megelőzési 
Bizottság ajándékcsomagját kapták. Végül a zsűri tagjai a 
Grznár Jolika (Grznár családi húsbolt) és Mészáros Gusztávné 
Piroska alpolgármester asszony által felajánlott, illetve összeál-
lított, házi készítésű húsfinomságokból és házi pálinkából álló 
csomagot vehették át.

A rendezvény végén a résztvevők konvojban gurultak 
végig Isaszeg utcáin. Köszönjük az Isaszegi Polgárőr-egyesü-
letnek és az Isaszegi Rendőrőrsnek, hogy segítették a program 
biztosítását. Köszönjük az Isaszegi Önkéntes Tűzoltó-egye-
sületnek, hogy a gyerekek ismét birtokba vehették tűzoltó-

autójukat; a Veres-Darunak, hogy újra megcsodálhattuk a 
darujukat; a Gödöllői Rendőrkapitányságnak, hogy bűn- és 
baleset-megelőzési sátorral várták a gyerekeket; az Isaszegi 
Városüzemeltetési Szervezetnek, hogy szép környezetben ren-
dezhettük meg a verdamutogatót; az Isaszegi Erdőbirtokossági 
Társulatnak, hogy használhattuk a rendezvény helyszínét.

Mindenkinek köszönjük, aki kilátogatott verdával vagy 
verda nélkül az eseményre. A jó hír az, hogy jövő szeptember-
ben újra találkozhatunk. Addig is mindenki vezessen óvato-
san!

– BUDAHÁZI –
FOTÓ: BÁTHORY LÁSZLÓ
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Zenél az utca

Idén a Városi napok rendezvényünk külső okok miatt elma-
radt. Mivel éreztük, hogy milyen nagy igény van a lakosság 
részéről könnyűzenei rendezvényekre, és folytatni szerettük 
volna a tavaly sikeresen elindított Zenél az utca programun-
kat, így – már másodjára – megszerveztük a Zenél az utca 
bált.

Az égiek kegyesek voltak hozzánk szeptember 4-én, így 
nyarat idéző, verőfényes napsütés fogadta az érkezőket. Az 
egy-egy órás, különböző stílusú koncertek sorát 12 órakor a 
Boquilla Negra klarinétzenekar nyitotta, majd a Gentlemen 
zenekar következett rockabilly stílusban. Múltidéző hangu-
latot az AmbassaDoors emlékzenekar biztosított, fiatalos, 
rockzenei lendületet a HCKRY együttes hozott. Saját dalaival 

bemutatkozott az AntonS Project is. Az Isaszegen tavaly de-
bütált, azóta két gitárral és hölggyel kiegészült InThePendent 
csapat újra fergeteges hangulatot teremtett, és amikor már 
teljesen besötétedett, kezdetét vette a „tűzkáprázat”, amely 
elvarázsolta a közönséget. Az est főelőadója az Odeion Band 
volt, amely az LGT együttes dalaival repített vissza minket a 
hazai könnyűzene hőskorába.

A koncertek között városunk Tá-Me-To szeniortánc- 
csoportja és Zumba csoportja tartott bemutató előadást, a 
Csata táncegyüttes pedig minitáncházzal örvendeztette meg a 
kicsiket. Nagy örömünkre eltáncolhattuk a városi flashmobot 
is, amely civil összefogással valósult meg. A gyerekeket az 
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó-egyesület tűzoltókocsija, a hang-
szersimogató és a kézművessátor várta.

Szeretnénk megköszönni az önkormányzatnak a ren-
dezvény anyagi támogatását és segítőinknek azt a sok-sok 
munkát, amellyel sikeressé tettük az eseményt: az Isaszegi 
Polgárőr-egyesületnek, az Önkéntes Tűzoltó-egyesület tagjai-
nak, Ács Istvánnak, a Csata táncegyüttes csoportvezetőinek, 
Marosi Zoltánnak, Gábor Attilának, a Tá-Me-To csoportnak, 
a Zumba csoportnak, a baba-mama klubnak, a Martinkó 
fivéreknek.

Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek, és várunk minden-
kit jövőre is!

PONGRÁCZ GABRIELLA,  
az Isaszegi Művelődési Ház intézményvezetője
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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 az El-Co Tech 

Kft. (2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.) felé a 28/520-873-as 
telefonszámon, valamint a www.elcotech.hu weboldalon a 
hibabejelentés menüpont alatt történhet. 

ELMŰ-ÉMÁSZ – MVM NEXT 
Szolgáltatóváltás miatt az ügyintézés elérhetőségei megvál-
toztak! Az üzemzavar-elhárítást, a mérőállás-leolvasást és a 
műszaki ügyintézést továbbra is az ELMŰ Hálózati Kft., az 
E.ON csoport tagja végzi, elérhetőségei azonban újak. Tele-
fon: (20/30/70) 459 9722, 06 1 225 4321; e-mail: info@aram.
eon.hu. E.ON ügyfélszolgálati irodák: Budapest XIII., Váci 
út 72–74.; Érd, Budai út 7/b. Hibabejelentés: (80) 38 39 40.

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

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

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

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

9971
MVM NEXT ENERGIAKERESKEDELMI ZRT. 
 Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 20/474-9999, 30/474-9999, 

70/474-9999, 1/474-9999. Levelezési cím: MVM Next Ener-
giakereskedelmi Zrt., 1439 Budapest, Pf. 700. E-mail: ugyfel-
szolgalat@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  
októberben és novemberben:  
október 1.: dr. Tordai Gábor; október 8.: 
dr. Mészáros Zsolt; október 15.: dr. Kürti 
József; október 22.: dr. Tordai Gábor; 
október 29.: dr Mészáros Zsolt; novem-
ber 5.: dr. Kürti József; november 12.: 
dr. Tordai Gábor; november 19.: dr. Mé-
száros Zsolt; november 26.: dr. Kürti 
József
Központi orvosi ügyelet:  
Gödöllő, Szabadság tér 3.  
Telefon: 70/370-3104
Ügyeleti idő: mun ka na po kon 18 órától 
másnap reggel 8 óráig, hétvégén, 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 héten 14–20, 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
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KERESZTREJTVÉNY. Rejtvényünk megfejtését október 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! Szeptemberi rejtvényünk megfejtése: Olyan lesz a jövő, mint amilyen a 
ma iskolája. A jutalmat Lestár Lászlóné Márkus Szilvia, Klincsekné Noska Ildikó és Kun Júlia nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

GYEREKEKNEK. Keresd meg a képeken található öt különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet küldd vissza szerkesz-
tőségünknek október 25-ig digitális formában az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre, vagy add le személyesen a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán. A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban 
tesszük közzé. A szeptemberi rejtvény helyes megfejtéséért járó jutalmat Vas Vera, Finta Benedek és Jobbágy Levente Bálint 
nyerte. Gratulálunk!

Programajánló
Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely programjai

OKTÓBER
12., kedd, 11.00–12.00: Rendhagyó irodalomóra Kántor 
Judittal – A népi triász gólyái a Köszönjük Magyarország! 
program keretében
12., kedd, 15.00–16.00: Rendhagyó irodalomóra Kántor 
Judittal – A népi triász gólyái a Köszönjük Magyarország! 
program keretében
14., csütörtök, 17.00: Szeniorakadémia – II. előadás. Kovács 
György: Az idősek átverési kísérletei – avagy „ne dőlj be!”
15., péntek, 9.00–10.00: Rendhagyó irodalomóra Kántor 
Judittal – A népi triász gólyái a Köszönjük Magyarország! 
program keretében
15., péntek, 16.00–19.00: Társasjátékklub Martinkó Gábor 
vezetésével
16., szombat, 17.00: Múzeumok őszi fesztiválja. Múzeu-
mi szakmai program: Benyovszky Móric nyomában – Egy 
magyar világutazó emlékére – születésének 280. és halálának 
235. évfordulója alkalmából. Előadó: Cséke Zsolt geográ-
fusvégzettségű 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.
19., kedd, 9.30: Rumcájsz és Manka – gyermekelőadás a 
MiaManó Színház előadásában. Jegyár: 800 Ft/fő.
20., szerda, 14.00–15.00: Rendhagyó irodalomóra Kántor 
Judittal – A népi triász gólyái a Köszönjük Magyarország! 
program keretében
21., csütörtök, 15.00: Időutazás a történelem nyomában – 
Rendhagyó történelemóra
22., péntek, 19.00: Komolyzenei koncert
23., szombat, 10.00: Az ’56-os forradalom és szabadságharc 
– Városi megemlékezés a Szoborhegyen
29., péntek, 18.00: Az Isaszegi Fotósegylet Bemutatkozás 
című fotókiállításának megnyitója
30., szombat: Haloweeni gyermekmatiné

NOVEMBER
6., szombat, 20.00: Táncház
13., szombat, 17.00: Jótékonysági tűzoltóbál – Tízéves az 
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó-egyesület – zene, tánc, tombola. 
Belépőjegy vacsorával 3900 Ft/fő. Jótékonysági szándékukat 
támogatói jegyvásárlással is megtehetik: 500 Ft–1000 Ft. 
Helyszín: Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely. 

Jegyek elővételben már kaphatók: Piri–Guszti virágbolt, Csata 
vendéglő, Grznár húsbolt, Tűzoltószertár, PiCi shop.

Októberben is várja az anyukákat Kitti a baba-mama klub, a 
Kanga Training és a szétnyílthasizomtorna-foglalkozásokon a 
művelődési házban.

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; Instag-
ram: holdonletgo.

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

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

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

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

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
Az augusztus 17. és szeptember 15. közötti időszak esemé-
nyei

Születések: Hering Nina, Vörösmarty Zente, Kató Zsóka, 
Fügedi Félix, Bartók Boglárka, Szilágyi Tamás, Jakab Mátyás

Házasságkötések: Erdős Csaba és Hertelendy Nikolett Anita, 
Nagy László Lóránd és Fedoruk Natalja Szergejevna, Kékesi 
Ferenc és Vidák Erzsébet, Táborosi Zoltán és Annau Melin-
da, Bánkuti Attila József és Pék Diána Katalin, Oláh János és 
Farkas Marietta, Drávucz Béla és Szilvási Julianna Mónika, 
Gyarmati Gábor és Lázár Annamária, Tóth Ferenc és Kardos 
Katalin, Varga-Kölce Ferenc Csaba és Illés Mónika, Genzor 
István és Horváth Judit, Katona József és Szabó Erzsébet, Mé-
száros Péter és Piti Ágota, Fejes Dániel és Puskás Alexandra 
Barbara, Klinda Zoltán és Páli Noémi Erika

Halálesetek: Németh Gyula (86), Szepesi Józsefné Raffai 
Zsuzsanna (57), Angyal Györgyné Kovács Juliánna (79),  
Rőszer Tibor Mihály (64), Kostyál Józsefné Zoller Teré-
zia (79), Tukolicza Lászlóné Majer Éva (62), Veréb Józsefné 
Oláh Rozália (89), Kalmár Ferenc Imre (80), Hajdu Jó-
zsef (90), Pásztor Lászlóné Hajdu Erzsébet (88), Bíró Mi-
hályné Sutka Gizella (94), Deák Ferenc (80), Vénusz Gyuláné 
Kovács Erzsébet (83), Nagy Ferencné Surman Erzsébet (72), 
Veres Béláné Seffer Éva Mária (83), Markóné Tálas Anna Má-
ria (80), dr. Eszlári Egon László (80), Tóth István (79), Kovács 
András (71), Kiss Gizella (85), Hanák László (62), Csajkovszki 
György (69), Berényi György (75)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KERTI MUNKÁLATOKHOZ  
(fűnyírás, gallyazás) keresek SEGÍTSÉGET.

Elérhetőség: 20/544-2499

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik férjem, 
Deák Ferenc temetésén részt vettek, utolsó földi útján elkísér-
ték, sírjára virágot, koszorút helyzetek, bánatunkban részvéttel 
osztoztak.

FELESÉGE, LÁNYAI ÉS CSALÁDJA
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