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Újévi köszöntő

Tisztelt Isaszegiek! 
Kedves Barátaim!
Számomra is hihetetlen, 
de igen nagy megtisz-
teltetés, hogy immár 
a tizennegyedik alka-
lommal köszönthetem 
polgármesterként Önöket 
újságunk hasábjain az új 
év alkalmából. Meggyő-
ződésem, hogy a 2020-as 
év politikai szempontból mindannyiunk számára 
nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb lesz, mint a mö-
göttünk hagyott esztendő. A városunkért tenni akaró 
emberek segítségét várom közös céljaink elérésének 
érdekében.

Az előző választási kampányban nagyon sok terv-
vel, ötlettel találkozhattunk, amelyeknek a megvaló-
sulását magam is érdeklődéssel figyelem, és ígérem, 
az arra érdemeseket teljes mellszélességgel támogatni 
fogom. Bízom benne, hogy a városban végbemenő 
önkormányzati és egyéb fejlesztések az itt élők érde-
keit fogják szolgálni.

A 2020-as esztendőben kívánok mindannyiuknak 
erőt, egészséget, sok örömöt!

HATVANI MIKLÓS 
polgármester

Részletek a képviselő-testület decemberi határozataiból

Rendelet a közszolgálati tisztviselők 
2020. évi illetményalapjáról
A közszolgálati tisztviselők illet-
ményalapjának összegét évente az 
állami költségvetésről szóló törvény 
állapítja meg úgy, hogy az nem lehet 
alacsonyabb, mint az előző évi illet-
ményalap. A Magyarország 2020. évi 
központi költségvetéséről szóló törvény 
alapján az illetményalapot a 2020. évre 
38 650 forintban határozták meg.

A költségvetési törvény rögzíti, hogy 
a helyi önkormányzatok képviselő-tes-
tülete rendeletben a 2020. évben – az 
önkormányzat saját forrásainak terhére 
– a polgármesteri hivatalánál foglalkoz-
tatott köztisztviselők vonatkozásában a 
meghatározottnál magasabb összegben 
állapíthatja meg az illetményalapot úgy, 
hogy az nem haladhatja meg a Közpon-
ti Statisztikai Hivatal által hivatalosan 
közzétett, a tárgyévet megelőző évre vo-
natkozó nemzetgazdasági havi átlagos 
bruttó kereset tízszeresét. Isaszeg Város 
Önkormányzata képviselő-testületének 
2019. évre vonatkozó rendelete a köz-
szolgálati tisztviselők illetményalapját 
46 380 forintban határozta meg 2019. 
december 31-ig. A határozott időre vo-
natkozóan megállapított illetményalap 
tette szükségessé az illetményalap 
következő évre való meghatározását, 
amelyet az előző évvel megegyező ösz-
szegben, 46 380 Ft-ban határozott meg 
a testület.

A rendeletalkotást megelőzően ha-
tásvizsgálat készült. A rendelet hatásá-
nak jelentősége társadalmi, gazdasági és 
költségvetési téren mutatható ki abban, 
hogy az illetményalap megemelésével, 
illetve megtartásával biztosítható az 
önkormányzati hivatalban a szakkép-
zett munkaerő megtartása, a fluktuáció 
csökkenése, az álláshelyek vonzóbbá 
tétele.

Lakáscélú önkormányzati támogatás
A lakáscélú önkormányzati helyi támo-
gatásokról szóló rendelet módosítása 
a rendelet életbelépése óta felmerült új 
tapasztalatok miatt vált szükségessé. 
Az új típusú „kamatmentes támogatás” 
igen sok érdeklődőt vonzott, ennek elle-

nére több ok miatt csak egy támogatási 
kérelem benyújtására került sor. Ilyen 
ok például, hogy voltak olyan érdeklő-
dők, aki a külterületen szerették volna 
felhasználni a támogatás összegét, vol-
tak, akik nem isaszegi lakosok, hanem 
most vettek, építettek volna itt lakást, 
házat, illetve többször gondot okozott 
a szükséges dokumentáció beszerzése a 
kérelem leadásánál. A rendelet módo-
sításával az önkormányzat szélesebb 
körben tudja segíteni a lakosok ott-
honteremtési elképzeléseit, a nagyobb, 
önállóbb lakhatási forma várhatóan a 
családok fizikális és mentális egészségét 
fogja javítani. A családok támogatása az 
anyagi segítségen túl pozitív megoldása 
lehet a munkaerő városban maradásá-
nak, városba költözésének.

(A teljes rendelet Isaszeg város 
hivatalos honlapján – Isaszeg.asp.lgov.
hu – olvasható.)

Rendelet az isaszeg-szentgyörgy-
pusztai ipari park tekintetében  
a víz- és szennyvízközmű egyszeri 
utólagos rácsatlakozási díj  
megfizetéséről
A Szentgyörgypusztán megépített ipari 
park víz- és szennyvízközmű-hálóza-
tának műszaki átadása december hó-
napban megtörtént. A műszaki átadást 
követően az önkormányzat a vízgazdál-
kodásról szóló törvény felhatalmazása 
alapján rendeletben megállapította 
a víziközmű-beruházással érintett 
területre kiterjedő hatállyal az utólagos 
csatlakozás műszaki és pénzügyi feltéte-
leit, valamint az utólagos csatlakozásért 
fizetendő hozzájárulás mértékét. Az elő-
zetes hatásvizsgálat alapján az érintett 
ingatlanokon működő vállalkozások 
vízigénye biztosítható, valamint a kelet-
kező szennyvíz a tisztítótelepre köz-
művel elvezethető. A rácsatlakozással 
megszűnnek a zárt rendszerű szenny-
víztárolók, valamint a leürítésükkel 
járó problémák. A rákötésekből befolyó 
bevétel száz százaléka az önkormányzat 
bevétele.

A rendelet hatálya az isaszeg-szent-
györgypusztai ipari park környezetében 
lévő ingatlanokon (Kőkereszt utca, 

Levendula utca, 3102 j. országos közút 
által határolt terület) gazdasági, keres-
kedelmi, szolgáltató és ipari tevékeny-
séget végző vállalkozásokra terjed ki. 
Az említett területen lévő ingatlanok 
víz- és szennyvízközműre való egyszeri 
utólagos rácsatlakozási díja ötmillió 
forint plusz áfa, amelyet az önkormány-
zat számlájára kell megfizetni. A rácsat-
lakozási díj megfizetését igazolni kell 
a vízközműtársulat felé. A tényleges 
bekötés kivitelezési költségét a vízköz-
műtársulat állapítja meg és szedi be a 
közműre való tényleges műszaki rácsat-
lakozást megelőzően.

(A teljes rendelet Isaszeg város 
hivatalos honlapján – Isaszeg.asp.lgov.
hu – olvasható.)

2020. évi tűzifabeszerzés
A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló törvény értelmében 
a települési önkormányzatok képvise-
lő-testülete települési támogatásokat 
nyújt azoknak, akik olyan élethelyzetbe 
kerülnek, hogy nem tudják átmenetileg 
vagy tartósan finanszírozni a létfenn-
tartásukat. A tűzifabeszerzés esetében 
a várható beszerzési érték megközelíti 
a kilencmillió forintot, ezért a szabály-
zat szerint a testület döntése alapján a 
hivatal három írásos árajánlatot kért 
be a beszállítóktól. A közbeszerzési 
szabályzatban meghatározottak szerint 
lefolytatott eljárás alapján a képvise-
lő-testület elfogadta a Szabó Tüzép 
2002 Kft. (2117 Isaszeg, Ady Endre utca 
51.; e-mail: szabotuzep@freemail.hu) 
tűzifaajánlatát, amely szerint 45 ezer 
forint értékben kerül sor 12 mázsa tölgy 
tűzifa kiszállítására hasított formában a 
kérelmező részére, az általa megadott, 
Isaszeg közigazgatási területén lévő 
lakcímére.

A Daköv által fizetendő bérleti díj 
kompenzálása
A Daköv Dabas és Környéke Vízügyi 
Kft. és Isaszeg Város Önkormányzata 
között létrejött víziközmű-bérleti és 
-üzemeltetési szerződés alapján a kft. 
az önkormányzatnak bruttó 4 165 600 
Ft/év vízeszközbérleti díjat, bruttó 
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8 026 400 Ft/év csatornaeszköz-bérleti 
díjat és bruttó hárommillió Ft/év (új 
szennyvíztisztító telep) csatornaesz-
köz-bérleti díjat fizet. A szerződésben 
foglaltak alapján a bérlő elvégzi a 
váratlanul felmerülő beavatkozásokat, 
amelynek elmaradása az ellátás biz-
tonságát veszélyeztetné; a bérbeadó az 
elvégzett munkálatok indokolt költsé-
geit – a fizetendő bérleti díjat csökkent-
ve – megtéríti a bérlő részére.

A Daköv a következő feladatokat 
végezte el 2019-ben: a Damjanich ut-
cában vízvezeték cseréje (a Damja nich 
utcában 2019. április 18-án csőtörés 
volt, ennek javítása 3 682 483 Ft ösz-
szegben); Isaszeg-Szentgyörgypusztán 
ivóvízvezeték építése a meglévő iparte-
lepek ellátására 2 765 562 Ft összegben; 
Isaszeg-Szentgyörgypusztán gravitációs 
szennyvízcsatorna építése a meglévő 
ipartelepek ellátására 4 722 948  Ft ösz-
szegben; Isaszeg szennyvíztisztító tele-
pén az iszapsűrítő berendezés felújítása 
2 133 600 Ft összegben; Isaszeg szenny-
vízcsatorna-hálózatán és a telepen 
2018–2019-ben elvégzett szivattyúfel-
újítás és egyéb gépek felújítása 1 653 858 
Ft összegben.

A képviselő-testület utólagosan 
jóváhagyta ezen feladatok Daköv általi 
elvégzését, és felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy a felsorolt feladatok 
költségének egy részére 8 317 490 Ft 
értékben a víziközmű-szennyvízelve-
zetés-csatorna eszközök bérleti díjának 
terhére történő elszámolással kapcso-
latos kompenzációs megállapodást 
megkösse, és a számla teljes összegé-
nek kiegyenlítése céljából utaljon át 
6 640 961 Ft-ot a Daköv részére.

A 2020. évre tervezett belső 
ellenőrzési feladatok meghatározása
Az önkormányzat az államháztartásról 
szóló törvény, valamint a költségvetési 
szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről szóló kormány-
rendelet előírásai szerint látja el a belső 
ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait.

 Az államháztartási kontrollok célja 
az államháztartás pénzeszközeivel és a 
nemzeti vagyonnal való szabályszerű, 
gazdaságos, hatékony és eredményes 
gazdálkodás, a beszámolási és adatszol-

gáltatási kötelezettségek szabályszerű 
teljesítésének biztosítása.

A belső ellenőr bizonyosságot adó 
és tanácsadó tevékenysége keretében 
a jogszabályoknak és belső szabályza-
toknak való megfelelést, a tervezést, a 
gazdálkodást és a közfeladatok ellátását 
vizsgálva megállapításokat és javaslato-
kat fogalmaz meg a költségvetési szerv 
vezetője részére. Az éves ellenőrzési terv 
elkészítésére vonatkozó szabályokat a 
költségvetési szervek belső ellenőrzésé-
ről szóló kormányrendelet tartalmazza. 
A kockázatelemzés célja azoknak a 
kedvezőtlen eseményeknek a megha-
tározása, amelyek az önkormányzat és 
szervezeteinek működési, gazdálkodási 
feltételeit befolyásolják. A kockázati 
tényezők meghatározásával sor került 
az ellenőrzés területeinek kijelölésére. 
A belső ellenőr a 2020. évi belső elle-
nőrzési munkatervet a kockázatelemzés 
eredményei alapján állította össze, figye-
lembe véve a vonatkozó kormányrende-
letben foglaltakat és a belső ellenőrzési 
kézikönyv előírásait, a belső ellenőrzés 
hazai és nemzetközi normáit, valamint 
a Nemzetgazdasági Minisztérium által 
kiadott módszertani útmutatóban fog-
laltakat. A képviselő-testület az önkor-
mányzat intézményeinek és a polgár-
mesteri hivatalnak a belső ellenőrzésre 
vonatkozó, a 2020. évre előirányzott 
ellenőrzési feladatait jóváhagyta. 

A belső ellenőrzés éves munka-
tervében foglalt ellenőrzéseket 2008. 
január 1-jétől határozatlan időre kötött 
szerződés alapján külső vállalkozóval 
oldja meg az önkormányzat. A vállalko-
zó a vonatkozó jogszabályok alapján a 
tevékenység végzésére jogosult, jogsza-
bályban meghatározott belső ellenőri 
tevékenység folytatására jogosító 
engedéllyel és meghatározott felsőfo-
kú iskolai végzettséggel rendelkezik. 
A feladatok ellátását személyesen látja 
el. A vállalkozó jelenlegi havi megbízási 
díja 134 786 Ft, amelyet a testület bruttó 
152 400 Ft/hó összegre emelt.

A képviselő-testület 2020. évi 
munkatervének elfogadása
A képviselő-testület hatályos szerve-
zeti és működési szabályzatáról szóló 
rendelete értelmében a testület naptári 

évre szóló munkaterv szerint dolgozik, 
amelyet a polgármester minden év 
december 31. napjáig köteles a képvise-
lő-testület elé terjeszteni.

A munkatervnek tartalmaznia kell: 
a testület által meghatározott éves fel-
adatokat és a végrehajtással összefüggő 
tennivalókat, a jogszabály által kötele-
zően előírt napirendeket, a testületi ülé-
sek várható ütemezését, a napirendek 
címét, az előkészítésért felelős nevét, 
az előterjesztő nevét, a közmeghallga-
tás időpontját, az érintett napirendhez 
tanácskozási joggal meghívandók körét. 
Mindezek alapján a testület elfogadta a 
2020. évi munkatervet.

A forgalmi rend megváltoztatása a 
Damjanich utca alsó szakaszán 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
egyirányúvá teszi a Damjanich utcát a 
Rákóczi utca Templom utca felé vezető 
szakaszán, és elrendelte a gépkocsik 
megállását ötven méter hosszban tiltó 
táblák kihelyezését a Rákóczi utca felől, 
továbbá a forgalmi rend megváltoztatá-
sával kapcsolatosan szükséges intézke-
dések megtételét.

Településszintű vízelvezetési terv 
elkészítése, illetve a település 
közterületein és intézményeiben 
levő veszélyes fák minősítése
A képviselő-testület felkérte a kormány-
zati kapcsolatok, környezetvédelmi és 
közbiztonsági bizottságot, hogy tegye 
meg a szükséges előkészületeket a teljes 
településünkre kiterjedő vízrendezési 
terv készítőjének kiválasztására, továb-
bá a veszélyes fák kivágásának, gallyazá-
sának koncepciójára. A testület döntése 
alapján az érintett feladatok elvégzéséről 
a bizottságnak a februári képviselő-tes-
tületi ülésen kell beszámolnia.

A városi piacot érintő pályázattal 
kapcsolatos többletköltség 
igénybevétele
Isaszeg Város Önkormányzata 2018-
ban sikeres pályázatot nyújtott be a 
„PM_PIAC_2018” kódjelű, Helyi piacok 
fejlesztése Pest megye területén című 
pályázatra, és 148 886 154 Ft támogatás 
megítélésére került sor, amelyre a támo-
gatási szerződést megkötötték.

Figyelembe véve a 2019. évi jelentős 
építőipari áremelkedéseket, és hogy a 
megpályázott forrás alapjául a 2018. 
évben árszinten készített tervezői költ-
ségvetés szolgált, a pályázat kiírója le-
hetőséget biztosított a nyertes pályázók 
számára a többletköltségek fedezéséhez 
többlettámogatási igény benyújtására. 
A többlettámogatás várható értéke az 
eddig elnyert támogatás 15 százaléka. 

Isaszeg Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
PM_PIAC_2018/40 azonosító szá-
mú pályázathoz kapcsolódó bruttó 
22 184 037 Ft többletforrás igénybevéte-
lére pályázatot nyújt be; felhatalmazta a 
polgármestert a szükséges intézkedések, 
illetve jognyilatkozatok megtételére, a 
pályázathoz kapcsolódóan szükséges 
bruttó 22 178 023 Ft pályázati önerőt a 

2020. évi költségvetésben a beruházási 
kiadások előirányzat terhére biztosít-
ja. A testület határozatban támogatta, 
hogy a pályázatíró Tempo-Consulting 
Kft. részére a nyertes többlettámogatás 
megítélése esetén a kérelemmel elnyert 
összegre vetített három százalék plusz 
áfa összegű sikerdíj kifizetésére sor 
kerüljön.

SZERKESZTŐSÉG

Kamatmentes lakástámogatás Isaszegen

Az isaszegi városvezetés nagy figyelmet fordít a településen 
élő családokra, gyerekekre, fiatalokra, illetve a letelepedni 
vágyókra. Az önkormányzat a családokat különböző rendsze-
res, illetve egyszeri támogatási lehetőséggel igyekszik segíteni 
(például lakhatási támogatás, tanulmányi ösztöndíj). 2019-től 
új formában kamatmentes kölcsönt biztosított az Isaszegen 
letelepedni szándékozó fiatalok, családok számára.

A lakáscélú támogatásról szóló önkormányzati rendelet 
átdolgozásával a következő támogatások biztosítására nyílik 
lehetőség: önkormányzati telkek vásárlásánál is felhasználható 
kamatmentes támogatás; visszatérítendő, kamatmentes köl-

csön: új vagy használt lakás tulajdonjogának megszerzéséhez, 
lakás építéséhez, lakás emeletráépítés, tetőtér-beépítés útján 
vagy egyéb módon létesítéséhez, lakás bővítéséhez.

A támogatás iránti kérelem 2020. február 1-jétől április 30-
ig adható le a megfelelő mellékletek csatolásával, amelyeknek 
a listája a kérelem tájékoztatójában szerepel. Döntést a testület 
évente egy alkalommal, a májusi ülésén hoz.

A támogatásról bővebb információ Isaszeg város honlap-
ján érhető el, a kérelemnyomtatvány a polgármesteri hivatal-
ban (tel.: 28/583-100) kérhető.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

A tiszta, virágos 
Isaszegért

Isaszeg Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete a Tiszta, Virágos Isaszegért címe-
ket a település esztétikus képének kialakítása, 
kulturált lakókörnyezetének fejlesztése 
céljából, a zöldfelületek bővítése, gondozása 
érdekében alapította.

A városfejlesztési, környezetvédelmi és 
közbiztonsági bizottság javaslata és a képvi-
selő-testület 244/2019 (IX.17) Kt. határozata 
alapján 2019-ben a következő isaszegi lako-
sok érdemelték ki méltán a címet: Harmati 
Istvánné, Horváth Józsefné, Gódor József, 
Ács István, Kollár Gyula, Garasanin Péter, 
Toma Tamás, Fodor Attila, Kátai János-Cse-
rényi Istvánné, Nosztrai László, Skultéti Csa-
ba, Kiss Imre, Futó Istvánné, Both Istvánné, 
Ecseri Attila, Pamlényi Nándorné, Lemák-Fi-
le Zsolt, Sárosi István, Bense Ferenc Józsefné.

Hatvani Miklós polgármester és Horváth 
István, az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 
igazgatója a múlt év november 25-én megtar-
tott közmeghallgatáson ünnepélyes keretek 
között adta át az elismeréseket.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
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A botanikától a 
vendéglátásig
Dr. Ketter László életpályája

Ketter László híres ven-
déglátóscsalád negyedik 
generációs sarjaként 
ismerte meg a szakma 
alapjait. Érdeklődése, 
tanulni vágyása az oktatás 
felé orientálta. Világéle-
tében tanár kívánt lenni, 

tanítani szeretett volna. Felsőfokú tanulmá-
nyait is csak azzal a kikötéssel végezhette el, ha 
édesapjának kérésére a vendéglátáshoz szük-
séges gyakorlatot is elsajátítja. Így a Gazdasági 
Akadémia és az agrármérnöki képesítés mellett 
megszerezte a vendéglőssegédi és mesterképe-
sítést. Amikor pedig beiratkozott a bölcsészetre, 
és kémia–biológia szakos tanárként a botanika 
doktoraként került ki onnan, akkor a sütőszak-
mát és a pincemesteri képesítést is meg kellett 
szereznie.

A háború után bekapcsolódott a vendég-
látás oktatásának újjászervezésébe. Tanítói, 
majd igazgatói tapasztalatai révén jelentős 
szerepe volt az 1963-ban létrehozott felsőfokú 
Kereskedelmi Vendéglátóipari Szakiskola 
megszületésében. Sokat tett az intézmény 
főiskolává alakulásáért.

Dr. Ketter László a táplálkozástudomány 
szintézisét teremtette meg. Az élelmezéstudo-
mány teljes folyamatát átfogóan, a mezőgaz-
dasági termeléstől az élelmiszer-nyersanyagok 
előállításán, a konyhai ételek készítésén 
keresztül egészen a vendégek tányérjáig eljutva 
teljes összefüggésében ismerte. Jól látta, hogy 
a magyar vendéglátásban és idegenforgalom-
ban komoly szerepet játszik a magyar konyha 
reformjának szükségessége.

FORRÁS: GKRTE.HU/PUBLIC/MAGAZIN

Isaszegi hagyományőrzők és tájkonyha
Beszámoló a Dr. Ketter László gasztronómiai versenyről

Tizennyolcadik alkalommal rendezte meg a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület a Dr. Ketter László gasztro-
nómiai versenyt és szakmai konferenciát tavaly december 7-én Dányban. A főzőversenyen hagyományőrző kategóriában az 
Isaszegi Dózsa György Művelődési Otthon is képviseltette magát.

A Dr. Ketter László hagyományőrző 
gasztronómiai versenyen városunkat a 
művelődési otthon támogatásával Ka-
nalas Gigi és Kanalas Regina képviselte. 
A megmérettetésen ez alkalommal 
hagyományőrző levesek, előételek, fő-
ételek, valamint befejező fogások, disz-
nótoros tematikájú ételek témakörében 
három kategóriában – hagyományőrzők 
(civilszervezetek, önkormányzatok, 
intézmények), szakemberek (éttermek, 

vendéglők, szállodák), egyetemi hallga-
tók és középiskolai tanulók – indulhat-
tak a versenyzők.

A főzőversenyen Gigi és Regina 
hagyományőrző kategóriában harma-
dik, a verseny összesítésében pedig az 
abszolút negyedik helyezést érték el.

A konferencia programját Martinkó 
Gábornak, a művelődési ház munka-
társának közreműködésével az Isaród 
színjátszó csoport előadása színesítette.

Isaszeg városát az önkormányzat 
részéről Mészáros Gusztávné alpolgár-
mester asszony és dr. Tóthné Pacs Vera, 
városunk díszpolgára képviselte.

IDGYMO

Köszönet

A „100 éves iskola” Alapítvány az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola 
tanulóinak támogatására jött létre 2005-ben Valkony Antal tanár úr kezdemé-
nyezésére és anyagi támogatásával.

Az alapítvány magánszemélyek (többnyire iskolánk tanulói nak szülei, 
volt tanítványok) felajánlásaiból – anyagi és tárgyi eszközök, például tabletek, 
monitorok –, pedagógusaink aktív részvételével működik. Az elmúlt évben 
vásároltunk a tanulók számára tableteket, iskolai rendezvényekhez hangosítást, 
hangszórókat, színes nyomtatót. Támogattuk tanulóink részvételét kerékpártú-
rákon, nyári táborokon, a pályázó tehetséges gyerekek ösztöndíjat kaptak. 

Célunk 2020-ban iskolánk udvarának rendbetétele, udvari játékokkal való 
felszerelése, amelyhez továbbra is kérjük a szülők, egykori diákjaink támogatá-
sát, adományait.

Minden olvasónak eredményekben gazdag új évet kívánunk!
TÓTHNÉ LUDMAN ILONA, a kuratórium elnöke

Isaszegi gimnazista filmje a fesztiválon
Bemutatták Forgács Fanni rövidfilmjét

A Faludi Ferenc Akadémia 2019-ben is meghirdette tematikus nemzetközi 
filmszemléjét. A huszonkettedik Faludi nemzetközi filmszemle és fotópályázat ve-
títendő filmjei közé bekerült Forgács Fanni tizennyolc éves gimnazista elsőfilmes 
munkája, a Hallgasd! című rövidfilm. Az alkotás rendezője és minden közremű-
ködője isaszegi. A filmet tavaly november 27-én vetítették a Premier Kultcaféban.

A filmmustrára négyszáz alkotás érkezett huszonnyolc országból. A szakmai 
előzsűri a beérkezett filmekből ötvenkettőt választott versenybe, míg kilencvenegy 
film bemutatására a Kitekintő programban került sor.

A Szinyei Merse Pál Gimnázium 12. osztályos diákja, az isaszegi Forgács Fanni 
Hallgasd! című rövidfilmjével nevezett és jutott be a legjobb 143 alkotás közé a 
Kitekintő program keretén belül. A filmszemle idei témája a hívás volt. 

Fanni a film rendezője, forgatókönyvírója, de az operatőri és vágói munkában 
is részt vett. „Szerettem volna megmutatni, hogy mennyire önmagunkkal vagyunk 
csak elfoglalva a hétköznapokban. A legapróbb emberi gesztusokat is elfelejtjük 
sokszor, nem még azt, ha valamilyen konkrét helyzetben segítséget kellene nyúj-
tanunk. Mindez csak akkor válik borotvaélessé, ha részesévé válunk egy tragé-
diának, vagy ha egy hozzánk közel álló elvesztésének gondolata megrémít minket” 
– mondta el egy interjúban az elsőfilmes diák.

Forgács Fanni arról is beszámolt, hogy a barátait kérte fel a közös munkára. 
„Mindannyian az én korosztályom, az operatőr-vágó, a színészek, de még a zenei 
aláfestés is, amit a testvérem játszik zongorán. Mind isaszegiek vagyunk, a ka-
tolikus ifjúsági körben ismerkedtünk meg. Nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, 
rettentő hálás vagyok nekik, nélkülük nem sikerült volna. Egy nap alatt forgattuk le 
a jeleneteket. A képek megvoltak a fejemben, mit és hogyan szeretnék látni, mivel 
mit szeretnék mondani.”

Kérdésre válaszolva elmesélte: „A metró lépcsőjén tudtam meg a hírt, vissza 
kellett fognom magam, hogy ne sikítsak. De azért ugráltam egyet örömömben, 
és azóta is a fellegekben járok. Rögtön felhívtam minden szereplőt. Nagyon jó 
visszajelzés ez számomra. Az első munkámmal bekerülni a vetítendő filmek közé 
számomra nagyon nagy dolog. Kíváncsi vagyok az elemzésekre, amelyeket én is a 
helyszínen hallok majd. Általános iskolás korom óta rendezőnek készülök, és bár 
írtam néhány forgatókönyvet, és színházi darabot már rendeztem, ez az első filmes 
munkám.” BPJ

Forgács Fanni: Hallgasd! 
(magyar rövidfilm)
„Olykor megesik az emberrel, hogy a valóság, 
amiben él, az a megfoghatónak vélt tér és idő, 
mint a rossz posztó, szertefoszlik a szeme előtt. 
Elgondolkodtató, hogy minden, amiben hiszünk, 
amit érzünk, lehet egy játék csupán, és minden, 
amit látunk, csak díszlet. Sokszor elgondolkodom 
azon, hogy miért vagyok a világban. Hiszen kell 
egy ok, amiért itt vagyok, amiért itt vagyunk mi, 
mindnyájan. A gond az, hogy a mindennapok-
ban elfelejtjük, amivel eredendően születünk. 
Bele gondoltál már, hogy mennyi minden mellett 
sétálsz el nap mint nap? Mennyi öröm, mennyi 
bánat zajlik körülötted, amit észre sem veszel, 
mert el vagy foglalva saját magaddal. El vagy fog-
lalva azzal, hogy egyedüliként létezz millió ember 
közt a világban. Inkább állj meg egy pillanatra, és 
tekints körül! Vedd észre, ami körülötted folyik! 
Halld meg a hívást, amely cselekedni hív! Nem 
számít, hogy idegentől, szerettedtől, önmagadtól, 
de halld meg! Mert csak így léphetsz ki a tétlen-
ségből. És szép lassan rájössz, hogy mindvégig 
hívó szó csengett a süket zajban…”
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Oldalról és szemből fúj majd a szél
Interjú Bod Péter Ákos közgazdásszal

A Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke szerint a következő uniós ciklusban nehezebb idők várnak Magyarországra, mint a 
csatlakozásunk óta bármikor. Az Antall-kormány első ipari és kereskedelmi minisztere szerint az agglomerációs települések 
szerencsés helyzetben vannak, de tart a túlnépesedéstől. Bod Péter Ákossal arról is beszélgettünk, hogy milyen hatása van az 
isaszegiekre nézve, ha az USA és Kína összevesznek.

– Milyen szerepe van az ország gazdasági életében az 
Isaszeghez hasonló kisvárosoknak?

– A nagyipari korszakban a kistelepülések jelentéktelenné 
váltak, mert az üzemek méretük miatt nem kerülhettek oda, a 
munkások ingáztak a nagyvárosokba. Sok olyan város ürese-
dett ki akkor, ami a Monarchia idején még kistérségi központ-
nak számított. A rendszerváltás első szakasza ezen nem sokat 
segített, a külföldi tőke is rutinszerűen a nagyvárosokba ment. 
Ma azonban új világot élünk, az Európai Unióban az emberek, 
cégek egy értékláncban dolgoznak. A késztermékekről, pél-
dául egy autó alkatrészeiről már nem lehet tudni, hogy pon-
tosan hol készültek. Gyárthatták Csornán, Fehérgyarmaton 
vagy éppen Isaszegen. Megváltozott a világ, egyre inkább azt 
látjuk, a munkavégzéshez sok esetben elég, hogy élhető legyen 
a város, az ilyen adottságú települések felemelkednek. Hiába 
nagy egy város, ha zajos, koszos, túl nagy a forgalom, akkor 
élhetetlenné válik. A Budapest környéki települések, amelyek 
az elmúlt tíz-tizenöt évben nem üresedtek ki, kaptak a sorstól 
egy esélyt, nem úgy, mint rengeteg távol eső város. Hogy mit 
kezdenek ezzel a helyzettel, az leginkább rajtuk múlik.

– Azért nem csak rajtuk. Sok agglomerációs település kezd 
túlnépesedni és élhetetlenné válni. Ezzel a jelenséggel mit lehet 
kezdeni?

– Magyarország negyvenötmilliárd euró nettó támoga-
tásra tett szert, amióta belépett az Európai Unióba. Ez az 
óriási tőke sokat lendített az országon, de máig hiányzik a 
területfejlesztési politika. Nem dolgozták ki, hogy mi tör-
ténik C városban, ha A-ban épül egy gyár és B-ben egy híd, 
pedig ezek kiszámítható, viszonylag jól tervezhető folya-
matok. A rengeteg pénz felgyorsította a motorizációt, sok 
jó hatással is járt, de vízfejjé tette az ország központi részét. 
Sok pénzt költöttek a döntéshozók, mégis úgy érezzük, hogy 
nem eléggé haladtunk előre. Az agglomerációs hatás, a belső 
migráció miatt összetorlódott az ország, miközben keleten 
és délen óriási elnéptelenedés zajlik. De ne keseregjünk, 
ebből számomra az következik, hogy előttünk áll egy feladat, 
amit meg kell oldani. Amikor megkapjuk a következő uniós 
ciklus pénzeit, akkor számon kell kérni a döntéshozóktól a 
pénzfelhasználás értelmes módjait. Ehhez meg kell kérdezni 
az embereket, hogy mire van szükségük ott, ahol laknak, 

élnek. Nem csak a nagyvállalatok véleménye fontos: a tőke 
rugalmas, alkalmazkodik. És még egy: az uniós pénzek 
esetében nem a leggyorsabb lehívás, hanem a legértelmesebb 
felhasználás az igazi érdekünk.

– Corvinusos egyetemi tanárként mi a tapasztalata a mai 
fiatalokról? Elvesztettük őket, mert már csak külföldi jövőben 
gondolkodnak?

– Azt, hogy nincsenek határok, ez a korosztály már 
teljesen természetesnek tekinti, könnyen mennek el, de ezzel 
nincs gond, mert könnyen vissza is lehet jönni. Reméljük, ez 
a mozgékonyság meg is marad, így talán nem is veszítjük el 
őket. Szemben azzal, amit József Attila ír: „…s kitántorgott 
Amerikába / másfél millió emberünk.” [A Hazám című vers 
részlete – a szerk.] Ők ugyanis jórészt végleg ott is maradtak. 
A hallgatóimon azt látom, hogy jó iskolákba járnak, nyelveket 
beszélnek, ügyesen kezelik az új technikát, gyorsan teremte-
nek kapcsolatot, fogékonyak az életminőség iránt. Tehát csak 
azért, mert valahol többet fizetnek, nem mennek el. Portugália 
jó példa erre: uniós tag régóta, az átlagbérek alacsonyabbak, 
mint a közösség más országaiban, de nem ürült ki. Ha a 
helyi társadalom dinamikus, ha a gazdaságban van előrelé-
pés, akkor nem kell félni, erre kell törekednünk nekünk is. 
A fiatalok elmennek, de remélhetőleg a legtöbbje visszajön a 
megszerzett tudással, ami jó hatással lehet az országra. Nem 
tartom reménytelennek a helyzetet. A belső migrációval sincs 
gond, ha megmarad a település karaktere, de nem merevedik 
bele a régi struktúrákba. Ha az új lakók fantáziát és dinamikát 
hoznak, akkor a belső mozgás rendben van. Ahogy látom, 
Isaszeg, Gödöllő, Pécel – ezek jó példák, megmaradnak a helyi 
ízek, szokások, mégis kerül beléjük új szín az új lakóknak 
köszönhetően.

– Mire számíthatnak a magyarok a brexit és a szűkülő 
uniós források hatására?

– A britek kilépése utáni unió homogénebbé válik. A ma-
gyar társadalom többsége uniópárti, és az euró bevezetését 
is támogatná. Az uniós támogatásról is mindenki tud. De 
fontos kimondani, hogy nem az uniós költségvetésből való 
részesedés a legnagyobb hozama a tagságnak. Az a magyar, 
aki bedolgozik az értékláncba, vagy saját terméket hoz létre, 
nem egy kilenc és fél milliós, hanem egy ötszázmilliós belső 
piacra termel. A legnagyobb magyar exporttermék a német 
autó: ez furcsa helyzet, de érteni kell, hogy a magyar gazdaság 
európai keretben működik, és ebből egyaránt profitálunk mi 
és a partnereink is. Az önkéntes kereskedelemből mindkét 
fél nyer. A briteknél az egyik nyerő érv a szavazáson azt volt, 
hogy nettó befizetők: a kilépésre voksolók azt gondolták, kint 
maradva majd több pénze marad az országuknak. Ez nagyon 
rövidlátó érv. Itt vannak a németek, a hollandok – ők nettó 
befizetők, de elfogadják a közös terhekhez való hozzájárulást. 
Sőt, mondok valami furcsát: jó lenne, ha mielőbb mi is befize-
tők lehetnénk. Ez azt jelentené, hogy jól megy az országnak, 
osztrák szintre jutottunk. De már attól boldog lennék, ha a 
csehekhez közelítenénk, ők harminc százalékkal felettünk 
vannak az egy főre eső nemzeti jövedelemben. Akkor lenne 
jó világ, ha az uniós közös büdzséből csak pályázati pénzeket 

kapnánk, nem pedig ott tartanánk, hogy a fejletleneknek járó 
felzárkóztatási támogatásra várunk. 

– Mi várható idén a gazdaságban?
– Gyakran teszik fel nekem a kérdést, hogy mikor jön a 

következő a válság. Ez részben logikátlan, hiszen a most lezá-
ruló év egész jól sikerült gazdaságilag. Nemcsak mi, hanem a 
szlovákok, a románok is jó esztendőt zártak. Abban az értelem-
ben azonban logikus a kérdés, hogy ha eddig felfelé tartott a 
fogyasztás, csökkent a munkanélküliség, az ilyen konjunktúra 
előbb-utóbb véget ér. És valóban változik a világ: az eddigi 
hátszél helyett oldalszélre és szembeszélre kell számítanunk 
idén. Ez lassulás, de nem krízis. Az csak akkor következik be, 
ha valami kisiklik a nagyvilágban. Ugyanakkor az sem véletlen, 
hogy sok aggodalmas cikk jelenik meg a témában. Isaszegtől 
látszólag távol van, hogy az USA és Kína egymásnak feszül, 
pedig van hatása az itteniekre is. Az amerikai elnök vámokkal 
sújtja Kínát, ki akarja szorítani a Huaweit az országából, és erre 
szorítaná szövetségeseit. Ez a cég viszont Budapesten az egyik 
nagy foglalkoztató, biztos vagyok benne, hogy isaszegiek is 
dolgoznak ott. Ez csupán egy példa arra, hogy a világ rezdülései 
milyen gyorsan és erősen éreztetik hatásaikat nálunk. 

– Isaszeghez milyen emlékek fűzik?
– Átutazóban többször jártam a városban, rokonaim élnek 

a környéken, isaszegi ismerősöm talán több is van, de egy 
bizonyosan. Már jó pár éve történt, hogy átugrottam ide téli 
gumit venni és felrakatni, mert egy ismerősöm megbízható 
szervizt ajánlott, ahol gyorsak és korrektek. A műhely fiatal 
vezetője, akiről kiderült, hogy akkortájt a Taurus kutatójaként 
dolgozott, nagyon készséges volt. Jót beszélgettünk, azóta 
pedig többször is találkoztunk különböző országos témájú és 
önkormányzati rendezvényeken. A fiatalembert úgy hívták, 
hogy Hatvani Miklós. 

H. A.

Névjegy. Bod Péter Ákos 1951. július 28-án született Szigetváron, nős, 
három gyermek apja. Közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos 
Akadémia doktora. 1975-ben diplomázott közgazdászként. Kutatóként 
kezdett el dolgozni, majd az 1980-as évek végén a rendszerváltásra készülő 
Magyar Demokrata Fórum gazdasági tanácsadója. A választási győzelem 
után az Antall-kormány ipari és kereskedelmi minisztere másfél évig. 1991 
végétől a Magyar Nemzeti Bank elnöke. 1995-től a londoni EBRD beruházási 
bank igazgatósági tagja. Orbán Viktor első kormányfősége idején a Minisz-
terelnöki Hivatal gazdasági főtanácsadójaként működött közre, később az 
MDF külső gazdaságpolitikai tanácsadója lett. 2011-ben a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki. A Mindenki Magyarországa 
Mozgalom alapító tagja, számos civilszervezetben tevékenykedik.
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Eredményes évet zárt az 
Isaszegi SE

Sportegyesületünk nagyszerű évet tudhat maga mögött. 
Számos korosztályban bővült egyesületünk létszáma, egyre 
többen járnak edzéseinkre, és a Bozsik-tornákon is rendre 
nagyobb létszámmal vettünk részt a 2019. évben. 

Utánpótlás-játékosaink májusban részt vettek az MTK–
Me zőkövesd NB I-es labdarúgó-mérkőzésen játékos kísérő-
ként és labdaszedőként, ami az élményeken túl célokat is adott 
futballistanövendékeinknek. Egyesületünk három nyári tábort 
is szervezett a gyerekeknek minden korosztályban. 

Hagyományos bogácsi edzőtáborunkban az U16/19-
es korosztály és felnőttcsapatunk is fejleszthette szakmai, 
technikai tudását, valamint kikapcsolódhatott, és élvezhette 
a népszerű üdülőhely nyújtotta lehetőségeket. Júniusban és 
augusztusban kisebb korosztályainknak helyben tartottunk 
napközi jellegű edzőtáborokat. 

Köszönjük a szülők segítségét, hogy rendre hozzák a gyer-
kőcöket edzésre és a Bozsik-tornákra; a szurkolók buzgalmát, 
hogy lelkesen elkísértek minket minden idegenbeli mérkőzés-
re, és buzdították a felnőttcsapatunkat; valamint nem utol-
sósorban Isaszeg Város Önkormányzatának az egész évben 
nyújtott támogatását. 

KAPECSKA LÁSZLÓ 
ISE-edző

Biztonsággal, szabadon!

Az elmúlt év decemberében az Isaszegi Polgárőrség Bűn-
megelőzési és Önvédelmi Egyesület kerékpáros közlekedési 
vetélkedőt szervezett a helyi általános iskolákban tanuló 10-11 
éves korosztályú gyerekek részére. A verseny két részből tevő-
dött össze. Első részében egy közlekedési tesztet töltöttek ki 
a tanulók. A gyerekek számot adhattak KRESZ-tudásukról, a 

kerékpárok kötelező felszereltségéről, a közlekedésben kiemel-
ten fontos szerepet játszó láthatóságról. Gyakorlati tudásuk 
felmérésében a Gödöllői Rendőrkapitányság oktatásért felelős 
tisztjei segédkeztek. A rendőrség különdíjjal tüntette ki a Dam-
janich János Általános Iskola ötödikes diákjait ügyességükért.

SZERKESZTŐSÉG
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Programajánló
Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely programjai

JANUÁR 7., KEDD
10.00–11.00: Kerekítő mondókás 

móka! Baba-mama foglalkozás a 
művelődési otthonban keddenként. 
Szeretettel várjuk Kerekítő Ma-
nóval a családokat csemetéjükkel 
újszülöttkortól hároméves korig.  
Foglalkozásvezető Schlégel Laura. 
Bővebben a foglalkozásról: Kereki-
to.hu.

JANUÁR 10., PÉNTEK
12.00: Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti 

Körének pótszilveszteri rendezvé-
nye

JANUÁR 11., SZOMBAT
21.00: „Éljük át együtt!” Pótszilveszter 

DJ Frumannal (Gáll Patrik). Alsó 
korhatár: 16 év. Egy éjszaka, egy buli 
és egy újabb őrületes élmény! Utazás 
a hetvenes évektől egészen napjain-
kig minimal, house- és clubstílus-
ban! Jegyár elővételben 1500 Ft, a 
helyszínen 1800 Ft.

JANUÁR 12., VASÁRNAP
18.00: Megemlékezés a Don-kanyar 

áldozatairól. Mécsesgyújtás és ko-
szorúzás. Közreműködik a gödöllői 
Club Színház és a Történelmi Vitézi 
Rend isaszegi alegysége. Helyszín: 
Hősök és áldozatok emlékparkja.

JANUÁR 14., KEDD
9.30: Bubu kalandjai. Bábjáték a  

Budai Bábszínház előadásában. 
Jegyár 800 Ft.

JANUÁR 18., SZOMBAT
20.00: Táncház Pálinkás Tündivel  

és Stéger Danival. Belépő fel-
nőtteknek 1000 Ft, gyerekeknek 
500 Ft.

JANUÁR 22., SZERDA
15.00: Szirtes Edina Mókus & Jammal: 

Csillagom. Loopershow. Különle-
ges zenei élmény a magyar kultúra 
napján Isaszeg iskolásai részére.

JANUÁR 23., CSÜTÖRTÖK
10.30: Egészségmegőrzés – előadás. 

A rendezvényen a részvétel ingye-
nes, előzetes jelentkezéshez kötött. 
Jelentkezni a fitoerzso@gmail.com 
e-mail-címen vagy a 20/472-9060-
as telefonszámon lehet.

JANUÁR 26., VASÁRNAP
17.00: Berle Sanford Rosenberg barátai 

és tanítványai – újév-köszöntő 
koncert. Közreműködnek: Molnár 
Levente, László Boldizsár, Mester 
Viktória, Palerdi András, Habetler 
András, Éva Heldé, Szűts Apor és 
a Virtuózok és még sokan mások. 
Jótékonysági adománybelépő.

JANUÁR 31., PÉNTEK
17.00: A Klapka AMI jótékonysági 

gálaműsora
FEBRUÁR 6., CSÜTÖRTÖK
15.00: Időutazás a történelem nyomá-

ban – rendhagyó történelemóra. 
Egyiptomi piramisok és királysírok 
leletei. Előadó: Patruna Róbert 
Egyiptom-specialista, az ETI part-
nerkapcsolati menedzsere.

FEBRUÁR 7., PÉNTEK
18.00 óráig a Klapka-iskola felső tago-

zatosainak farsangja
FEBRUÁR 8., SZOMBAT
18.00 óráig Klapka-iskola alsó tagoza-

tosainak farsangja

Kövessen minket a Facebookon és a 
honlapunkon! Programokról, tanfo-
lyamokról, csoportokról érdeklődni 
a művelődési otthon irodájában a 
28/582-055-ös vagy a 28/582-056-os 
telefonszámon, az idgymo@gmail.com 
e-mail-címen, valamint az Isaszeg-
muvotthon.hu weboldalon és Face-
book-oldalunkon is lehet. 

A programváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

VERSECZKYNÉ SZIKI ÉVA 
igazgató

Anyakönyvi hírek
az elmúlt év november 23. és december 20. közötti időszakának esemé nyeiről

Születések: Vida Milán, Hajdu Alíz, Korbács Alicia, Demeter Bence Kristóf, Csizmadia Boglárka, Német Zafira Lizetta,  
Skaliczki Zsolt, Gross Alex Olivér, Fityus Lukács, Monori Anna, Hajmásy Róbert Tamás, Dózsa Eliza Eszter,  
Balogh-Miskolczi Levente, Tóth Emma Szófia, Bálint Krisztán, Orosz Dávid Krisztián, Rajta Ádám, Grabant Gergő
Házasságkötések: Miczinger Edit Ingrid és Bauer József; Barsán Vivien és Tempfli Valter István; Sárkőzi Lívia Alexandra és 
Mezey Attila; Tóth Edit Anna és Kamjén László; Molnár Judit és Horváth István; Demeter Zenóbia Szilvia és Bereczki László; 
Törő Klaudia és Estók Viktor
Halálesetek: Szádvári Józsefné Albert Irén (86 éves), Szász Farkas (73 éves), Bazsik Endre László (79 éves), Prókai Józsefné  
Rózsa Mária (71 éves), Bartha Miklósné Tóth Ilona Mária (59 éves), Németh Rudolf (86 éves), Monori Tamás (64 éves),  
Horváth Imréné Mike Ilona (81 éves), Kiszel István Ferencné Monori Rozália Erzsébet (79 éves), Hidasi Ferenc (73 éves),  
Mátai Ferenc (81 éves), Lukács János (74 éves)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, aki a szeretett férj és édesapa, Hidasi Ferenc temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, 
sírjára virágot helyeztek, bánatunkban részvéttel osztoztak, együttéreztek velünk.

Felesége és fia



14 ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2020. JANUÁR 15

Fontos információk, elérhetőségek

Isaszeg Város Polgármesteri Hivatala Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat telefonszáma: 
28/583-100. E-mail: hivatal@isaszeg.hu. A hivatal ügyfélszolgálati rendje: hétfőn 
8–12 és 13–18, keddtől csütörtökig 8–12 és 13–16, pénteken 8–12 óra között. 
Ügyfélfogadási rend: hétfőn 13–16, szerdán 8–12 és 13–16, pénteken 8–12 óra között

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

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

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

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

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

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

0–24 óra között hívható központi segélyhívószáma: 70/601-9105
Pest Megyei Kormányhivatal 
 Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 2100 Gödöllő, Szilhát u. 53. Tel.: 

28/410-175, 28/410-297. 
 Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala: 2101 Gödöllő,  

Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514-305, 28/514-315. Ügyfélfogadás: hétfőn és 
szerdán 8–15, pénteken 8–11.30 között

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

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

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

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

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

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

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

 Munkatársak azonosítása: 80/200-338 (zöld szám)
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft., Rákóczi u. 18., tel.: 28/494-517. 
 Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában

–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel, -tisztítással kapcsolatban: 30/378-9971

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

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

Egészségügyi 
információk

Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek szá-
má ra saját háziorvosuk áll rendelkezésre. Hétfőtől 
csü tör tö kig 1530–1800 óra között, pénteken 1130–1800 
óra kö zött készenléti szolgálat működik a sürgős 
ese tek el lá tására, amely az alábbi időbeosztás szerint 
hívható. Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 
28/751-561, 30/831-1887. Kedden dr. Kürti József, 
Csata u. 2., tel.: 28/495-238. Szerdán dr. Eszlári 
Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288. Csütörtö-
kön dr. Tor dai Gábor, Aulich u. 3., tel.: 28/751-591; 
20/928-3987. 
Pénteki készenléti beosztások januárban és 
februárban: január 3.: dr. Mészáros Zsolt; január 10.: 
dr. Kürti József; január 17.: dr. Eszlári Egon; január 
24.: dr. Tordai Gábor; január 31.: dr. Mészáros Zsolt; 
február 7.: dr. Kürti József; február 14.: dr. Eszlári 
Egon; február 21.: dr. Tordai Gábor; február 28.: 
dr. Mészáros Zsolt
Központi orvosi ügyelet: Gödöllő, Szabadság 

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

Gyermekorvosi rendelők: 
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12.  

Telefon: 28/493-250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14.  

Telefon: 28/750-970
A mentők ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartási rendje: 
Ezüstkehely Patika hétfőtől péntekig 8–18, szom-
baton és vasárnap 8–12 óra között; Liget Patika 
hétfőtől péntekig 8–18, szombaton 8–12 óra között, 
vasárnap zárva
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, 
Tanácsház utca 4. Telefon: 28/452-851
Fogorvosi rendelő: Rákóczi u. 10. Telefon: 
28/495-237. Dr. Illényi Tamás rendelési ideje: 
hétfőn és szerdán 8–12 (szerdán iskolafogászat), 
kedden és csütörtökön 14–19 óra között, pénte-
ken páros héten 8–12, páratlan héten 14–19 óra 
között. Dr. Kelemen Réka rendelési ideje: hétfőn 
14–19, csütörtökön és szombaton 8–12 óra között. 
Munkaszüneti napokon az ügyeleti rendelés helye: 
Központi Somatológiai Intézet, Budapest, Szentki-
rályi u. 40.
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14.  

Telefon: 28/495-827
Tormay Károly Egészségügyi Központ: Gödöllő, 

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

KERESZTREJTVÉNY A megfejtést január 26-ig várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre vagy a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán. A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban 
olvashatják. Kellemes időtöltést kívánunk! 

Decemberi rejtvényünk megfejtése: Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható. 
A decemberi jutalmat Risai Erzsébet, Bertalan Noémi és Németi Lenke nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

GYEREKEKNEK Keresd meg a képeken található öt különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet küldd vissza 
szerkesztőségünknek január 26-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 decemberi jutalmat Tolnai Bendegúz, Fityus Judit és Somogyi Zsófia nyerte. Gratulálunk!
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