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„Ha hálás szívvel tudunk köszönetet mondani a múlt értékeinek, és ezeket az értékeket  

a jelenbe is behelyezzük, kinyílik előttünk a jövő. Mert ha tudjuk, hogy kik vagyunk, hol állunk,  

mi van a kezünkben, már ismerjük a célt is, amerre a jövőnk vezet.” (Lekszikov Attila)

Isaszegi színezővel készít emléket a jövő nemzedékének
Nagy Eszterrel készült interjúnkat lapunk 12. oldalán olvashatják
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Ebösszeírás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 

XXVIII. törvény [42/B. § (1)] bekezdése alapján az eb 

tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebren-

dészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a 

veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira 

való tekintettel – háromévente legalább egy alkalom-

mal ebösszeírást végez.

Az idei ebösszeírás során a négy hónaposnál idősebb 
ebek tulajdonosai/tartói kötelesek az ebösszeíró adatla-
pot az oltási könyv adatai alapján – ebenként külön-kü-
lön – kitölteni és azt a szeptember 1-jétől október 31-ig 
terjedő időszakon belül eljuttatni a hivatal részére.

Az adatszolgáltatás kötelező, elmulasztása állatvé-
delmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb 
összege harmincezer forint.

Az ebösszeíró adatlap a kitöltési útmutatóval 
együtt beszerezhető az Isaszegi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.), illetve 
letölthető az Isaszeg.asp.lgov.hu weboldalról.

A kitöltött adatlapok benyújthatók:
–  postai úton, postacím: Isaszegi Polgármesteri 

Hivatal, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.;
–  elektronikus úton az ebnyilvantartas@isaszeg.hu 

e-mail-címre, illetve a 28/583-118-os faxszámra 
megküldve aláírt, szkennelt dokumentum 
formájában;

–  valamint személyesen az Isaszegi Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán.

Együttműködésüket és adatszolgáltatásukat előre is 
köszönöm! 

TÓTHNÉ PERVAI KATALIN JEGYZŐ

Hivatali ügyfélfogadás

• 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

Hétfői napokon 16.30 és 18 óra között az igazgatási 
osztály, az adóiroda, a műszaki és beruházási osztály, 
a gazdálkodási osztály egy-egy fővel ügyeletet biztosít.

Helyi adók
Közeledik a befizetések határideje

Az idei második féléves helyi adó befizetésére szolgáló csek-
kek kiküldésére március első hetében került sor. A végrehajtá-
si eljárás elkerülése érdekében kérjük, hogy a fizetési határidőt 
– 2020. szeptember 15. – szíveskedjenek betartani.

A gazdálkodó szervezetek 2018. január 1-jétől elektroni-
kus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezet-
tek az önkormányzati adóhatóság előtti eljárásuk során. Az 
önkormányzati adóhatóság előtti elektronikus ügyintézésre és 
az elektronikus kapcsolattartásra kötelezően és kizárólagosan 
elérhető hivatalos tárhely a Cégkapu. Kérjük, hogy a Cégkaput 
rendszeresen ellenőrizzék.

Tájékoztatjuk önöket, hogy az adóbefizetéseket elektroni-
kusan (átutalással) is teljesíthetik, ez esetben a helyes beazo-
nosítás érdekében az adózó nevét és mutatószámát szükséges 
feltüntetni közleményként. Az önkormányzati ASP-rendszer 

továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű 
projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az önök számára is 
elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online 
lekérdezése és befizetése (ennek használatáról külön cikk 
add segítséget Elektronikus fizetési szolgáltatás tájékoztató 
címen, amely Isaszeg honlapján is elérhető az Isaszeg.asp.

lgov.hu/elektronikus-fizetesi-szolgaltatas-tajekoztato oldalon). 
Az a magánszemély, aki csekken kívánja az adó összegét 
befizetni, és nincs már meg a kiküldött csekk, kérjük, hogy 
személyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon jelezni 
szíveskedjen. 

Az ügyfélszolgálat nyitvatartási rendje: hétfő 8–12, 13–18; 
kedd 8–12, 13–16; szerda 8–12, 13–16; csütörtök 8–12, 13–16; 
péntek 8–12 (telefon: 28/583-100).

Az adóiroda ügyfélfogadási rendje: hétfő 13–18; szerda 
8–12, 13–16; péntek 8–12 (telefon: 28/583-113).

Ügyeit intézheti elektronikusan, ennek megkönnyítése 
végett Isaszeg honlapján egy segédletet helyeztünk el (Isaszeg.

asp.lgov.hu/elektronikus-nyomtatvany-kitoltesi-segedlet). 

 
BANKSZÁMLASZÁMOK

Adónem Bankszámlaszám
Építményadó 11742049-15391528-02440000
Telekadó 11742049-15391528-02510000
Magánszemélyek  
kommunális adója 11742049-15391528-02820000
Idegenforgalmi adó 11742049-15391528-03090000
Eljárási illeték 11742049-15391528-03470000
Iparűzési adó  11742049-15391528-03540000
Bírság 11742049-15391528-03610000
Késedelmi pótlék 11742049-15391528-03780000
Talajterhelési díj 11742049-15391528-03920000
Idegen bevétel 11742049-15391528-04400000
Gépjárműadó 11742049-15391528-08970000
Mezőőri járulék (költségvetési) 11742049-15391528 

POLGÁRMESTERI HIVATAL,  

ADÓIRODA

Pályázat bölcsődevezetői 
munkakör betöltésére

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió által 
fenntartott Álom-Vár Bölcsőde álláspályázatot hirdet 
bölcsődevezetői munkakörbe. A meghirdetett munkakör 
elnevezése: bölcsődevezető. A foglalkoztatás jellege: hatá-
rozatlan idejű, teljes munkaidős (8 órás). A munkavégzés 
helye: 2117 Isaszeg, Kertész utca 7. 

Az álláslehetőséggel kapcsolatban a 70/620-6586-os tele-
fonszámon, valamint az igazgato@alomvar.hu e-mail-címen 
lehet érdeklődni.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök, fel-
adatok. Bölcsődés korú gyermekek számára gyermekjóléti 
alapszolgáltatás nyújtása • általános szervezési és adminiszt-
ratív feladatkör ellátása • a bölcsődére vonatkozó szervezési, 
irányítási és ellenőrzési feladatok elvégzése, a zavartalan és 
szabályos szakmai működés biztosítása • a bölcsőde szak-
szerű vezetése, irányítása, munkáltatói feladatainak ellátása, 
ellenőrzése, szabályos szakmai működtetése, képviselete • az 
intézmény alapító okiratában, SZMSZ-ben meghatározott 
egyéb feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.

Jogállás, illetmény, juttatás. Az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek. Felsőfokú iskolai végzettség és a 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének  
I/ 2/B. pontja szerint • gyermekek napközbeni ellátásában – 
legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai 
képesítést igénylő munkakörben szerzett szakmai gyakor-
lat • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) • 
magyar állampolgárság • büntetlen előélet (három hónapnál 
nem régebbi hatósági bizonyítvány).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: bölcsődevezetői 
gyakorlat • jó szervező-, kommunikációs és kapcsolatterem-
tő képesség • keresztyén szemlélet és életmód • helyismeret.

Elvárt kompetenciák, készségek. Jó kommunikációs 
képesség • kiváló szintű együttműködés teamben • jó szerve-
zőképesség • megbízhatóság • pontosság.

A munkakör betöltésének tervezett időpontja: a pályá-
zat elbírálását követően azonnal.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások. 
Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata • szakmai 
önéletrajz • motivációs levél, szakmai elképzelések • hatósági 
bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi).

A pályázat benyújtásának helye, határideje, és módja. 
A pályázatot az igazgato@alomvar.hu e-mail-címre várjuk; 
a benyújtás határideje az álláshely betöltéséig folyamatos.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, 
rendje. Személyes meghallgatás előre egyeztetett időpont-
ban, valamint a pályázó által benyújtott dokumentumok 
alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos.
MPEOCM
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Egy igazi 
lokálpatrióta

Isaszeg Város Önkormányzatának 

képviselő-testülete a 107/2020. (VI. 

25.) számú határozatának értelmében 

Könczöl Gábor részére Isaszeg Díszpol-

gára címet adományoz.

Könczöl Gábor 1953-ban született 
Bagon. Kisgyermekkorát szülőhelyén 
töltötte, ott járt alsó tagozaton iskolá-
ba. Tízéves korában Isaszegre költöz-
tek, hiszen édesanyja és nagyszülei is 
isaszegiek voltak, az általános iskolai 
tanulmányait már itt fejezte be. 

Sokáig tűzoltóként dolgozott. 
Munkájából és természetéből adódó-
an is rengeteget tett az emberekért, és 
a bajbajutottak oldalán állt. Tűzoltói 
munkája mellett kezdte meg az iparosi 
tevékenységet, 1992 májusától kezdődő-
en pedig társas vállalkozást működte-
tett. 1998-ban családjával megvásárolta 
a Csata vendéglőt, amelyet a Széchenyi 
terv segítségével korszerűsített, majd 
önerőből és további pályázati lehető-
séggel bővített panzióvá. Ez volt sokáig 
szinte az egyedüli vendéglő-szálláshely 
Isaszegen. 

Napjainkban számos hagyományőr-
ző eseményt kezdeményezett, többek 
között az isaszegi lakodalmast, amely-
nek lebonyolítására rendelkezésre 
bocsátotta saját vendéglőjét. 

1989-ben, a rendszerváltás hajnalán 
a helyi másként gondolkodó és valóban 
tenni akaró magánvállalkozók találko-
zóhelyeként néhai Varga Jánossal kez-
deményezte a Magánvállalkozók Baráti 
Körének megalakulását, amely többek 
között a helyi kiskereskedők, iparosok 
érdekképviseletére jött létre. Megtervez-
ték az egyesület zászlóját.

A baráti kör névváltozása után 
elnökhelyettese, majd mintegy tíz évig 
elnöke volt a Vállalkozók Isaszegi Egye-
sületének. Az egyesületi társakra min-
dig számíthatott, illetve a mai napig is 
számíthat. Segítették egymás munkáját, 
rászoruló családokat karoltak fel, ahogy 
a lehetőségeik engedték. Igyekeztek 
közreműködni a település szépítésében. 
Egyesületének tagjaival létrehozták az 

Isaszegi Hírek havilapot, amely sokáig 
hasznos információkkal szolgálta a 
lakosságot.

Több civilszervezet létrejöttében 
nélkülözhetetlen szerepet játszott. 
A tűzoltóságnál szerzett tudása és 
tapasztalatai nagy segítséget jelentettek 
az önkéntes tűzoltó-egyesület újjá-
szervezésében. Nemcsak szervezői, de 
önkéntes munkát is vállalt az isaszegi 
polgárőrségnél. 

Számtalan, a város közössége által is 
támogatott egyházi és világi kezdemé-
nyezésben vett részt, vállalt igen komoly 
mecénási szerepet, s ezzel hozzájárult 
településünk épületeinek megőrzéséhez, 
megújulásához, rendezvények létrejöt-
téhez, közreműködött többek között a 
Szent István római katolikus templom 
toronyórájának létrehozásában, a temp-
lom melletti parkoló kialakításában, a 
templom külső és belső tatarozásában, 
szépítésében, a katolikus templom 
orgonájának felújításában, a Honvéd-
emlékmű adományokból megvalósult 
rekonstruálásában.

Több ciklusban töltött be képviselői 
és bizottsági elnöki szerepet, számos 
munkát vállalva a település fejlődése 
érdekében. A városvezetés tagjaként 

támogatta Isaszeg kiemelkedő esemé-
nyeit, rendezvényeit és  intézmé nyeit.

Gulyka József atya megkeresésére 
komoly megfontolással, tenni akarással 
vállalta el – édesapjának nyomdokaiba 
lépve – az egyháztanácsban az elnö-
ki tisztséget. Ebben a minőségében 
a legkiemelkedőbb eredménye az 
isaszegi temető oldalában létrehozott 
keresztút. A Kálvária-dombra vezető 
keresztút építésének kezdeményezése, 
megszervezése, a rengeteg önkéntes 
munka összefogása többek között az ő 
érdeme is.

2011-ben lokálpatrióták összefo-
gásával Isaszeg egyik jelképének, az 
Öregtemplomnak a külső helyreállítá-
sába fogtak, ami a zsindelytető javítását 
és pótlását, a külső festést és a belső 
vakolat helyreigazítását jelentette. Isa-
szegi lakosként, mind világi és egyházi 
tisztviselőként is a települését tartotta 
szem előtt, és a jó gazda gondosságával 
szervezte a hivatásából és az önkéntesen 
vállalt tevékenységéből eredő munká-
latokat.

Könczöl Gábor civil- és egyházi 
szervezetekben végzett munkájával a 
város életének megkerülhetetlen szemé-
lyisége.

Isaszegért

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 108/2020. (VI. 25.) határozatának értelmében a Múzembarátok Köré-

nek Isaszegért díjat adományoz.

A Múzeumbarátok Körét idősebb Szathmáry Zoltán alapította 
1969-ben. A kör célja, hogy összefogja a múzeumi tudományok 
iránt érdeklődőket (történelem, régészet, helytörténet, nép-
rajz), megismertesse a múzeum tevékenységét, munkálkodik a 
helyi és múzeumi hagyományok ápolásán, terjesztésén. E célok 
elérésének érdekében kiállításokat, előadásokat, kirándulásokat, 
kulturális rendezvényeket szervez felnőtteknek és gyerekeknek 
egyaránt, színvonalas kiadványokat ad ki. Együttműködik az 
Isaszegi Művelődési Házzal, a könyvtárral és a civilszervezetek-
kel. A pályázatokból nyert pénzből és a felajánlásokból befolyt 
összeg felhasználásával aktívan részt vállal a múzeum épüle-
tének és környezetének felújításában, a múzeumi tárgyak és a 
technikai eszközök bővítésében, programok szervezésében. 

A mindenkori elnökség fontosnak tartotta és tartja, hogy a 
diákokkal is megismertesse városunk hagyományait, nemzeti 
tudatukat fejlesztve számtalan vetélkedőt, kirándulást, nyári 

tábort szervezett az isaszegi gyerekeknek. A kör jó kapcsolatot 
ápol a Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesü-
lettel. 1981-ben a Pest Megyei Tanács Közművelődési Díjában, 
1997-ben a Pest Megyei Önkormányzat Pest Megye Múzeu-
maiért kitüntetésben részesült.

2007-ben az önkormányzati és településfejlesztési mi-
niszter Kós Károly-díjjal tüntette ki a településvédelem és a 
településszépítés területén végzett kimagasló tevékenységének 
elismeréséül. 2014-ben az Országos Lengyel Önkormányzat 
a lengyel kultúra terjesztéséért és a közös történelmi emlékek 
ápolásáért a Magyarországi Lengyelekért díj adományozásával 
ismerte el munkáját.

A Múzeumbarátok Köre 2019-ben ünnepelte megalaku-
lásának ötvenedik évfordulóját. Isaszegért és az isaszegiekért 
végzett magas színvonalú munkájuk alapján a Múzeumbará-
tok Köre kiérdemelte az Isaszegért díjat.

Önkormányzati kitüntetések átadása

Az önkormányzat kitüntetéseiről szóló 1/2015. (I. 22.) önkormányzati rendelet szerint beadott méltatások alapján Isaszeg 

Város Önkormányzatának képviselő-testülete a június 25-én megtartott rendkívüli zárt ülésén kitüntetések adományozá-

sáról döntött. Az adományozottaknak az augusztus 20-i városi ünnepségen elhangzott méltatását következő oldalainkon 

olvashatják.  SZERKESZTŐSÉG
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Kimagasló szakmaiság, maximális odaadás

Isaszeg Város önkormányzatának képviselő-testülete a 111/2020. (VI. 25.) számú határozatának értelmében Bajusz Mihály-

nak Isaszeg Közneveléséért szakmai díjat adományoz.

Bajusz Mihály gyémántdiplomás mate-
matika–fizika szakos középiskolai tanár. 
Diplomáját 1959-ben a Szegedi Tudo-
mányegyetem tanári szakán szerezte, 
matematika–fizika szakon. 

Diplomaszerzésétől 1972-ig ma-
tematikát, fizikát és mellette kémiát is 
oktatott az Isaszegi Damjanich János 
Általános Iskolában. 

1972-től 1986-ig az Országos 
Tervhivatal Számítástechnikai Köz-
pontjában dolgozott Budapesten mint 
programozómatematikus. Ez a munka 
számára kihívást jelentett, de a gyer-
mekek oktatását érezte igazán hivatá-
sának, ezért a tervhivatalban végzett 
munkája mellett 1973-tól 1976-ig a 
Nemzetközi Előkészítőn matematikát 
oktatott az egyetemi felvételre pályázó 
külföldi diákoknak, valamint prog-
ramozást tanított az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Természettudo-

mányi Karán az egyetemi és főiskolai 
hallgatóknak. 

1975-től 1995-ig a Pénzügyi és 
Számviteli Főiskola óraadó, ezzel pár-
huzamosan az Isaszegi Klapka György 
Általános Iskola matematikatanára volt. 
1996 és 2000 között már nyugdíjasként 
az Isaszegi Gábor Dénes Számítástech-
nikai és Informatikai Szakközépiskola 
pedagóguscsapatát erősítette. 

Bajusz Mihály a pályafutása so-
rán sok száz isaszegi diákot tanított 
lelkiismeretesen, odaadással, nagy 
szakmai felkészültséggel. Az oktatás 
mellett kiemelt feladatának tekintette 
a diákok tehetséggondozását, valamint 
felkészítését a középiskolai és egyetemi 
felvételire, aminek köszönhetően sok 
tanítványa nyert felvételt az óhajtott 
intézménybe. Diákjai közül többen 
mérnökként, tanárként, fizikusként és 
matematikusként folytatták pályafutá-

sukat. Kiemelt feladatának tekintette a 
gyerekek nemzeti, hazafias nevelését, a 
nemzeti múlt megismertetését, em-
lékeink, hagyományaink, jelképeink 
tiszteletét. 

Mindig büszke volt tanítványaira, 
akik a mai napig szívesen keresik fel 
Miska bácsit. Mind aktív, mind nyug-
díjas korában általános és középiskolás 
diákok, sőt egyetemista fiatalok is bár-
mikor fordulhattak hozzá, amennyiben 
tanulmányaikban segítségre szorultak. 

Kollégái elismerték magas színvona-
lú szakmai munkáját, munkabírását és 
segítő magatartását. Szakmai hozzáérté-
sével, személyiségével tanúbizonyságát 
adta a pedagógus-élethivatás melletti 
elkötelezettségének. 

Több évtizedes kiváló oktató-ne-
velő munkájának elismeréseként 
érdemelte ki az Isaszeg Közneveléséért 
kitüntetést.

Önzetlenül a családokért, gyermekekért

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 110/2020. (VI. 25.) számú határozatának értelmében dr. Horváth 

Anna részére Egészséges Isaszegért szakmai díjat adományoz.

Dr. Horváth Anna gyermekorvos a felsőfokú tanulmányait 
a Debreceni Orvostudományi Egyetemen végezte, 1975-ben 
diplomázott. Ezt követően a kisvárdai kórházban dolgozott, 
majd elsajátította a csecsemő- és gyermekgyógyászszakmát. 
Háziorvosi tevékenységét Dögén kezdte meg, 1987 szeptem-
berétől dolgozik Isaszegen.

1998-tól 2002-ig városunk képviselő-testületének aktív 
tagja volt. Ebben a ciklusban egyéves képviselői tiszteletdíjá-
ból, valamint az önkormányzat támogatásával létrehozta az 
Isaszeg Egészségügyéért Alapítványt, amelynek mind a mai 
napig elnöke.

2012-ben a gyermekvállalásért, a gyermeknevelésért, a 
gyermekek egészségéért felelősen tevékenykedő szakemberek 

díjára, a Családháló díjra terjesztették fel. A díj célja nyilvános 
elismerésben részesíteni olyan intézményeket és szakembere-
ket, akik a gyermekekért végzett munkájuk során különösen 
sokat tettek a családokért. Dr. Horváth Anna szakmai elhi-
vatottsága, a gyermekek felé tanúsított embersége, törődése 
számunkra is példaértékű. Szabadidejében ugyanúgy elérhető, 
felkereshető, mint rendelési idejében, szükség esetén ottho-
nukban látja el a kis betegeket.

A doktornő mindig zsúfolásig megtelt rendelőjében a 
gyerekek mosolyogva vesznek részt a vizsgálatokon, hiszen 
tudják, hogy ő segít a bajban, és számára a legfontosabb, hogy 
minden gyerekből egészséges, vidám, kiegyensúlyozott felnőtt 
válhasson.
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Kitűnő tanulók

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy az idei évben Isaszeg Város Kitűnő Tanulója dí-
jat adományoz a Damjanich János Általános Iskola, valamint 
a Klapka György Általános Iskola és AMI nyolc osztályt kitű-
nően elvégzett tanulóinak. Az elismeréseket az önkormányzat 
nevében Hatvani Miklós polgármester adta át az augusztus 

20-i városi ünnepség keretében. Isaszeg Város Kitűnő Tanuló-
ja díjban részesült Barabás Rebeka, Bereczki Norbert, Hodvé-
gi Dorka, Hrustinszki Ádám, Orsovai Odett Szandra, Szeder 
Balázs, Varga Dalma és Vass Eszter Zsanett.

Gratulálunk nekik, és további tanulmányaikhoz sok sikert 
kívánunk!

Gyémántdiplomás pedagógus

 „A legszebb emlék a szeretet, amelyet mások szívében hagyunk magunk után.” (Cicero)

Valkony Antal hatvanévnyi oktatói-nevelői munka után gyé-

mántdiplomában részesült, amelyet augusztus 20-án a városi 

ünnepség keretében vett át Hatvani Miklós polgármestertől.

A Damjanich-iskola nevelőtestületének nevében az intézmény 
igazgató asszonya terjesztette fel Valkony Antalt, Tóni bácsit, 
az iskola volt pedagógusát a kitüntetésre. A következőkben a 
tanár úr méltatását olvashatják.

Valkony Antal 1960-ban, hatvan évvel ezelőtt szerezte dip-
lomáját, és ötven évig dolgozott a pedagóguspályán. Ő Isaszeg 
Tanár Ura, sokaknak Tóni bácsi. Pályáját Nagykátán kezdte, 
ahol 1959-től 1965-ig tanítóként dolgozott. Intézményünk-
ben, a Damjanich János Általános Iskolában 1965. augusztus 
1-jétől nyugdíjba vonulásáig mint technika szakos tanár, a 
2008/2009-es tanévben pedig mint ének szakos tanár dolgo-
zott. A közben eltelt évek során az Isaszegi Klapka György 
Általános Iskola diákjainak tanított technika tantárgyat. Tett 
ennél jóval többet: elhivatott tanáregyéniségként munkára ne-
velt, „embert faragott” sok, mai szóhasználattal élve nehezen 
nevelhető gyermekből.

A pedagóguspályán eltöltött évei alatt generációkat 
bocsátott útjára. Tevékenységével hozzájárult az Isaszegi 
Damjanich János Általános Iskola sajátos, gyermekközpontú, 
szeretetteljes iskolai miliőjének alakításához, ahol a gyerme-
kekkel szembeni következetes, szeretetteljes szigor, igazsá-
gosság, emberség, jóindulat fontos nevelési eszköz volt. Nagy 
szerepe volt abban, hogy gyermek és pedagógus számára is 
Isaszegen „jó volt, jó damjanichosnak lenni”. Nagy tapin-
tattal segítette az iskolába kerülő pályakezdő fiatalokat a 
beilleszkedésben, abban, hogy hamar megtalálják a helyüket 
az iskolában. 

Több mint húsz évig úttörővezetőként biztosította a 
gyermekek szabadidejének hasznos eltöltését, igazi közössé-
get teremtve. Sok nyári tábort szervezett, amelyeken olyan 
gyerekek is részt vehettek, akik egyébként nem jutottak volna 
el sehová nyaralni. Nagy hangsúlyt fektetett a hazaszeretet-
re nevelésre, szűkebb hazánk, Isaszeg történelmének, népi 
hagyományainak megismertetésére. 1966-ban ő alapította a 
Csata táncegyüttest, majd az asszonykórust, amelyek méltán 
ismertek-elismertek országszerte.

Az emlékhelyek ápolásával erősítette a gyerekekben a lo-
kálpatriotizmus érzését, azt, hogy legyenek büszkék arra, hogy 
magyarok, hogy isaszegiek. A város ezért a tevékenységéért 
2005-ben Isaszeg Díszpolgára címet adományozott neki.

Osztályfőnökként tanítványait összetartó, egymást segítő 
csapattá formálta. Figyelt arra, hogy minden tanítványa 
sikerélményhez jusson, ne csak a tanulásban legkiválóbbak. 
A pedagóguspályát hivatásának tekintette, e szerint élt és 
dolgozott egész életében. 

Megalapítója a Damjanich János Általános Iskola Alapítvá-
nyának, a „100 éves iskola” Alapítványnak, amely elsősorban 

a hátrányos helyzetben lévő jó képességű tanulók megsegí-
tését tartja szem előtt. Ő maga is ösztöndíj adományozásával 
támogatja a nyolc éven keresztül kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó tanulókat. Az iskolával ma is élő a kapcsolata. Részt 
vesz minden jelentős rendezvényen, videófelvételek készítésé-
vel dokumentálja tanulóink teljesítményét, közzéteszi azokat 
a város közösségi oldalán, az Isaszegi Aktuálison, a helyi televí-
zióban, amelynek az adásait öt éve készíti és szerkeszti.

Gazdag fotó- és mozgóképgyűjteménye van az iskola 
elmúlt évtizedeiről, Isaszeg múltjáról és jelenéről. A városi 
archívum létrehozója és kezelője. Az összegyűjtött anyagból a 
Pest Megyei Értéktár is többet elfogadott. Az iskolai jubileumi 
rendezvényekhez, iskolatörténeti kiállításokhoz, a 100., 105., 
110. évfordulók rendezéséhez gazdag helytörténeti anyaggal 
járult hozzá. 

Tóni bácsi sok ember szívében hagyott már szeretetet, 
reméljük, hogy jó egészségben, erőben még sokan megismer-
hetik szívének szeretetét.
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Szendrő János-díjban részesült Isaszeg két ifjú labdarúgója

Immár huszadik alkalommal adták át a Szendrő János-díjat augusztus 20-án a Szent István-szobornál megtartott városi ün-

nepség keretében az előző bajnoki év legjobb isaszegi ifjúsági labdarúgójának.

A névadó Szendrő János (1909–1994) társadalmi munkában 
az 1920-as évek közepétől mintegy ötven éven át volt az 
1907-ben alakult Isaszegi Sportegyesület intézője, szak-
osztályvezetője, illetve elnökségi tagja, 1933-ban pedig ő 
hozta létre az első helyi ifjúsági labdarúgócsapatot. 1972-
ben – a művelődési otthon akkori vezetőjének felkérésére 
– ő szervezte meg Isaszegen először a nyugdíjasok klubját is, 
amelynek tíz éven át vezetője volt. Munkásságának nagyra-
becsüléseként a Gödöllő Járási Sportfelügyelőségtől elismerő 
oklevelet, a Pest Megyei Testnevelési és Sporthivataltól névre 
szóló emlékplakettet, a Hazafias Népfront vezetőségétől 
pedig Érdemes Társadalmi Munkás kitüntetést kapott, majd 
elhunyta után Isaszeg önkormányzatának képviselő-testü-
lete 1999-ben Isaszeg Sportjáért posztumusz kitüntetésben 
részesítette.

Emlékére és a fiatal futballisták ösztönzésére fiai, Szendrő 
Péter (1943–2009) és Dénes oklevéllel, tárgyi emlékkel és 
pénzjutalommal járó díjat alapítottak, amelyet 2000-től 
kezdődően minden év augusztus 20-án az előző bajnokság 
legjobb isaszegi ifjúsági – néhány éve már utánpótláskorú-
nak nevezett – labdarúgója vehet át. Mivel a múlt eszten-
dőben a sportpályán szokásos ünnepség megrendezésére 
nem került sor, így akkor a díj átadása is elmaradt. Most ezt 

is átvehette a nyertes focista Szendrő Dénestől, a Magyar 
Labdarúgó-szövetség Pest Megyei Igazgatósága Fegyelmi 
Bizottságának elnökétől.

A 2018–2019. évi labdarúgó-bajnokság Szendrő János-díj-
ban részesült legjobb isaszegi utánpótláskorú labdarúgója 
Orosz Máté lett. A játékos 2004-ben született, a labdarú-
gó-szövetség adatbankja szerint 2014-től kezdődően közép-
pályásként 164 bajnoki és kupamérkőzésen szerepelt, ezeken 
kimagaslóan sok, összesen 101 gólt szerzett, a posztján pedig 
kiválóan segítette a csapattársait.

A 2019–2020. évi labdarúgó-bajnokság Szendrő János-díj-
ban részesült legjobb isaszegi utánpótláskorú labdarúgója 
Zentai Pál lett. A játékos 2002-ben született, a labdarúgó-szö-
vetség adatbankja szerint 2015-től kezdődően balhátvédként 
115 bajnoki és kupamérkőzésen játszott, ezeken az ellenfelek-
kel szembeni szereléseit tekintve kiváló teljesítményt nyúj-
tott; emellett kilenc gólt szerzett, és a felnőttcsapatban való 
szerepeltetésére is sor került.

Mindkét labdarúgó a sportszerű játék területén is példa-
mutató magatartást tanúsított, mivel piros lappal egyetlenegy-
szer sem állították ki őket. Városunk hírnevének öregbítése 
érdekében további eredményes szereplést kívánunk nekik és 
csapattársaiknak egyaránt.

GENKI = életerő, egészség, lendület, elevenség

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 09/2020. (VI. 25.) számú határozatának értelmében Jakab Attilának 

Isaszeg Sportjáért szakmai díjat adományoz.

„A harcművészeteket soha nem lehet 
tökéletesen elsajátítani. Épp az az egyik 
szépsége, hogy az út során mindig van 
lehetőség tökéletesíteni magunkat” – ol-
vasható a Genki.hu oldalon, Jakab Attila 
szakmai önéletrajzában.

Ezen az úton jár, és igyekszik a 
tudását átadni minden kitartó tanítvá-
nyának: Jakab Attila 3°danos mester, a 
GENKI Wado Karate és Szabadidősport 
Egyesület elnöke és vezetőedzője.

Jakab Attila 1996-ban, kilencévesen 
kezdte pályafutását a küzdősportban. 
Hamar megszerette karatét, és életé-
nek elválaszthatatlan részévé vált mint 
versenysport és harcművészet.

2006-ban sportedzői képesítést 
szerzett rekreáció szakágon, és edzések 
vezetésével kezdett foglalkozni. Még 
ebben az évben sikeres vizsgát tett Yosi-

hiko Iwasaki és Fumio Sugasawa sensei 
előtt 1°dan fokozatra a Wado-Ryu 
Karate-Do Academy tagjaként. 

2007-ben sportszervező menedzseri 
szakképesítést szerzett. 2009 áprilisában 
társaival megalapította a GENKI Wado 
Karate és Szabadidősport Egyesületet. 
Szintén 2009-ben sikeres vizsgát tett 
2°dan fokozatra Iwasaki sensei előtt, 
valamint rekreációs mozgásprog-
ram-vezetői és animátori képesítéssel 
gyarapította szakmai tudását.

2013-ban klubjával és egyénileg 
is csatlakozott a Shikukai Karate-Do 
International nemzetközi Wado kara-
teszervezethez, amelynek japán vezető 
mesterével, Fumio Sugasawa senseivel 
régóta jó kapcsolatot tartanak fenn.

2017 februárjában sikeres vizsgát 
tett 3°dan fokozatra Fumio Sugasawa 

mester és szervezete, a Shikukai Kara-
te-Do International danvizsga panelje 
előtt. Tanítványaival rendszeresen 
részt vesznek hazai, valamint külföldi 
edzőtáborokban, ahol igyekeznek a 
táborokat vezető mesterektől a lehető 
legtöbb információt befogadni és azokat 
hasznosítva fejleszteni magunkat.

Versenyzői rendszeresen szerepel-
nek hazai Wado- és WKF-versenyeken, 
amelyeken magyar bajnoki címeket 
és további dobogós helyezéseket 
szereznek elsősorban kumite verseny-
számban. 

Az európai wadokai karateszervezet 
Európa-bajnokságain 2015 óta minden 
kvalifikált GENKI-s versenyző pont-
szerző helyezéssel zárt, köztük négy 
ezüstéremmel, két bronzéremmel, két 
ötödik és egy hetedik helyezéssel.
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Színes emlék a jövő nemzedékének
Interjú Nagy Eszterrel az isaszegi színező elkészítéséről

Nyolc évvel ezelőtt egy barátjának a tanácsára kezdett el festeni Nagy Eszter. Akkor leginkább virágokat örökített meg. Mára 

hagyományápolással kombinálta a tehetségét: isaszegi motívumok hímzésmintáját jeleníti meg egy színezőkönyvben. Mellé 

még a helyi értékeket közvetítő könyvet is szerkeszt, amelynek a bemutatójára szeptember közepén vár mindenkit.

– Mikor kezdett festeni?

– Mindenkinek az életében vannak csendes időszakok, amikor 
az ember befelé fordul. Nekem ez 2013-ban jött el. Egyszer 
azt a tanácsot kaptam egy barátomtól, hogy fessek. Meglepett, 
mert semmi közöm a festéshez, hálózatépítőként dolgozom egy 
amerikai cég partnereként. Aztán egyre több helyről hallottam, 
hogy ez a tevékenység jól menne nekem, ezért kipróbáltam. 
Sokat olvastam ebben az időszakban, többek között az Élet 

virága című könyvet, ebben rengeteg fontos dolgot találtam 
az életemre vonatkozóan. Festettem magamnak egy képet egy 
virágról, ez három hónapig tartott. Bár sokáig készült, élveztem 
a munkát, egyre többet alkottam. Így bontakozott ki a festés 
utáni érdeklődésem. Nem sokkal a kezdetek után derült, ki, 
hogy munkáim valójában mandalák. Ismertem a szót, de nem 
tudtam, hogy én képes vagyok ilyesmit alkotni. 

– Hogyan ismerkedett meg mélyebben az isaszegi motívu-

mokkal?

– Író asszonyoknak nevezték régen azokat a hölgyeket, 
akik például rukácára, azaz lyukhímzéssel készült ingre, egyéb 
isaszegi népviseleti ruhákra, kötényekre készítették a hímezni 
való szabásmintákat. Ilyen előkészítéssel foglalkozott Sur-
mann Mihályné, akinek a nevét bizonyára sokan ismerik az 

olvasók közül is. Édesanyám emlékbe kapott tőle egy füzetet, 
tele ilyen hímzésmintával. Amikor megtaláltam ezeket az 
ábrákat, annyira megtetszettek, hogy úgy döntöttem, elkez-
dem használni őket, és a motívumokból megfestettem a saját 
kis képeimet. Amikor láttam, milyen csodásan mutatnak, 
eldöntöttem, hogy ezeket látnia kell világnak. Túl szépeknek 
találtam ahhoz, hogy a fiókomban őrizgessem őket, és ne 
ismerhessék meg mások. 

– Hogyan jött az ötlet, hogy színezőt készítsen?

– Édesanyám segítségével 2015-ben összegyűjtöttük a 
helyi idős hímzőasszonyokat, akik aktívan dolgoztak ezen 
a területen. Negyven asszonyt számoltunk össze, akiknek 
a munkái szóba kerülhetettek egy kiállítás alapanyagához. 
Akkor még öten éltek közülük, ma már sajnos senki. A csa-
ládtagok azonban sokuknál megőrizték ezeket az emlékeket, 
így rengeteg kézimunkát gyűjtöttünk össze. Ezeket én mind 
megfestettem, és még ebben az évben megszerveztük a kiállí-
tást. Sokat segített az Isaszegi Települési Értéktár. A bizottság 
a régi értékeket gyűjti össze és teszi emlékké a jövő számára. 
Ebben az évben, konkrétan a kiállítás ideje alatt döntöttem 
el, hogy színezőt is készítek a mintákból. Sokat színeztek a 
gyerekeim édesanyámnál, aki elkezdte a mintákat fénymásol-

ni és behordani az iskolába, nyári táborokba. Láttam, hogy 
mennyire népszerűek. Ezért indultam el ezen az úton. Öt év 
után a színezőt idén sikerült kiadnunk. Beszélgetésünk ideje 
alatt is készül a hozzá passzoló könyv. Szeptember közepére 
igyekszünk vele elkészülni, tizennyolcadikán mutatjuk be 
mindkettőt a közönség számára. 

– Mit találunk majd bennük?

– Az Emlékül a jövő nemzedékének – isaszegi színező 
negyvenhét oldalas, mindegyik oldalon szerepel egy-egy 
külön motívum, ezek leginkább Surmann néni szabásmintái 
alapján készültek. A kiadvány végén a mandaláimból is sok 
található. Nagy előnye, hogy ha valaki szeretné új dolgokra is 
felhasználni, akkor erre is van lehetősége. Ki lehet őket nagyí-
tani vagy éppen lekicsinyíteni. Így ezeket a mintákat gyakor-
latilag bármilyen felületre fel lehet vinni, én például festettem 
már irhamellényre is. A szőrmeszövetség által hirdetett orszá-
gos versenyen ezzel a munkámmal az első helyet szereztem 
meg. De ez csak egy példa, az egyik helyi nyári táborban a 
gyerekek nemrég pólókra festették fel a mintákat. Az ábrák 
között található búzavirág, rózsa, nefelejcs, búzakalász és 
különböző gyümölcsök is. Festettem lyukhímzésről, de riche-
lieu-mintát is megörökítettem. Mindent igyekeztem vászonra 
vinni, amit a kutatások során találtam. A felhasználáshoz 
pedig pontos leírás van a könyvben, tehát az tulajdonképpen 
egy használati útmutató a színezőhöz. A könyv rengeteg ké-
pet tartalmaz, a leírások, történetek rövidek benne. Azért azt 
fontosnak tartottuk, hogy tartozzon valamilyen leírás a min-
tákhoz, ezeket az idős hölgyekkel való beszélgetések alapján 
állítottuk össze. A kiadványban azok az isaszegi tánccsopor-
tok, mesterek, szakemberek is szerepelnek, akik őrzik ezeket 
a hagyományokat. 

– Miért tartja fontosnak, hogy népszerűsítse ezeket a 

motívumokat?

– Isaszeg rengeteg értéket tartogat számunkra, ezeket 
muszáj fenntartani, megőrizni, ez a kiindulópontom. Sokáig 
használták őket, de aztán jó időre feledésbe merültek ezek 
motívumok, örülök, hogy újra elkezdték felfedezni az embe-
rek. Ha ezeket áthelyezzük a 21. századba, rengeteg hasznos 
dologra megtanítanak bennünket. Sokan hiszik, hogy csak a 
gyerekek között népszerű, de a színező a felnőttek körében is 
elterjedt, mert jól kikapcsolja az embert. A rohanó világban 
meditatív állapotot lehet vele elérni, ez manapság szerintem 
nagyon fontos.

H. A.
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Isaszeg a 14–15. században

A Történeti Földrajzi Közlemények című 
tudományos folyóirat 2019. 7. évf. 3–4. 
számában egy érdekes cikk jelent meg 
Veresegyházi Béla nyugalmazott gim-
náziumi igazgató tollából. (A kiadványt 
Frisnyák Sándor geográfusprofesszor, 
a Nyíregyházi Egyetem nyugalmazott 
tanszékvezető tanára, az Isaszegi Múze-
umbarátok Körének tagja ajándékozta 
falumúzeumunk szakkönyvtárának. 
A 886. számon nyilvántartásba vett 
kiadvány helyben olvasható, az interne-
ten a Gistory.hu/g/hu/tfk címen érhető 
el.) Az írás szerint – levéltári forrásokra 
hivatkozva – Isaszeget a késő középkor-
ban (14–15. században) mint mezővá-
rost (oppidum) említik.

Számunkra, Isaszeg történetét kuta-
tók számára nagyon fontos tény, hogy 
akkoriban a Gödöllői-dombság terü-
letén egyedül Isaszeg volt mezőváros, 
amely (kis) piacközpontként a hétfői 
napokon bonyolította le vonzásterületé-
nek termékcseréjét. Veresegyházi Béla 
további részleteket nem közöl, mert a 
dolgozatában a Gödöllői-dombság 16. 
századi gazdasági életét jeleníti meg 
a török adójegyzékek, az úgynevezett 
defterek alapján.

Isaszegre költözését követően 
(2007) Frisnyák Sándor professzor az 
otthonából töretlenül folytatta tudo-
mányszervező és történeti földrajzi 
kutatómunkáját. Értékfeltáró, a nemzeti 
önismeretünket gazdagító munkája 
során megismerkedett a falumúzeum 
gazdag régészeti, néprajzi és történeti 
anyagával. De nemcsak a település 
tájtörténete után érdeklődött, hanem 
lelkesen kutatta a környező tájat, sze-
mélyesen is bejárva egy-egy régészeti 
lelőhelyet, ásatást, felkeresve az épített 
környezet értékeit. Rövid idő alatt igazi 
lokálpatriótává vált. Közel száz értékes 
szakkönyvvel gyarapította könyvtá-
runkat. Egyik legjelentősebb munkája 
a Magyarország történeti földrajza 
című kötet (1990), e témakörben az 
első tudományos szintézis: alapmű a 
felsőoktatásban és a hisztogeográfiai 
kutatásokban. 

Történeti földrajzi kutatásait a 
geográfusszakma nagyra értékeli: 
tudományos iskolateremtő tudósként és 
a magyar történeti földrajz megújítója-
ként tartják számon. A tájökológusok 
értékelése szerint Frisnyák Sándor az 
1980-as évektől reneszánszát élő táj-

történeti kutatások legeredményesebb 
művelője.

A fontos megállapítást erősítendő, 
Frisnyák Sándor A Gödöllői-dombság 

történeti földrajza (2015) című mun-
kájának – amely szintén könyvtárunk 
értékes darabja –, valamint a Kovácsné 
Halomházi Zsuzsanna szerkesztésében 
megjelent, Isaszeg a történelem tükrében 
(2019) című forrásművének felhasz-
nálásával lényeges gondolatokat kell 
megosztanom olvasóinkkal.

Az Árpád-kor végére befejeződött 
a Kárpát-medence benépesítése és 
gazdasági birtokbavétele. Az önellátó 
gazdálkodást az árutermelés váltotta fel, 
és fokozatosan kialakultak a kis és nagy 
régiók szerepei. A területi munkameg-
osztás következményeként a 14–15. 
században dinamikusan fejlődtek a 
piachelyek, piacközpontok, vagyis a 
mezővárosok. A település- és gazdaság-
történeti kiadványokból tudjuk, hogy 
a 14. században 400, a 15. században 
750-800 mezőváros volt a Kárpát-me-
dencében.

A késő középkori városi, mezővá-
rosi fejlődés legfontosabb tényezője a 
regionális piaci cserekapcsolat (keres-
kedelmi tevékenység) vagy a mono-
kultúrás gazdálkodás, például szőlő- és 
borgazdaság, az alföldi tájakon a 
nagyállattartás volt. Az oppidumok 
munkamegosztásában – a mezőgaz-
dasági árutermelés és a kereskedelem 
mellett – a kézműipari tevékenység 
is megjelent. A vásártartás joga, a 
földesúri adózás előnyösebb rendszere 
mellett bizonyos szintű autonómia 
jelenléte emelte ki a mezővárosokat a 
jobbágyfalvak környezetéből.

Frisnyák Sándor az Isaszeggel és tágabb környezetével kapcsolatos 
kutatómunkáinak eredményeit a következő publikációkban tette közkinccsé:

• Adalékok a Gödöllői-dombság történeti földrajzához (Tájhasználat a 18–19. században). Herman Ottó 

Múzeum Évkönyve 47. Szerk. Veres L. – Viga Gy. Miskolc, 2008, pp. 265–294.

• Adalékok Isaszeg történeti földrajzához (A szlovák telepesek tájhasználata a 18–19. században). Hanusz 

Á. szerk.: Tiszteletkötet dr. Göőz Lajos professzor 80. születésnapjára. Nyíregyháza, 2008, pp. 75–85.

• Adalékok Isaszeg népességföldrajzához (1784/87–2001). Trócsányi A. – Kovács I. P. szerk. Tér – tálen-

tum – társadalom. Pécsi Tudományegyetem. Pécs, 2010, pp. 157–166.

• A tájhasználat változásai a Gödöllői-dombvidéken a 20. században. Tájhasználat és térszervezés. Nyíregy-

háza–Szerencs, 2012, pp. 173–190.

• A Gödöllői-dombság szőlőgazdasága (18–20. század). Frisnyák S.: A föld erejéből élünk. Nyíregyháza, 

2017, pp. 68–85.

Frisnyák Sándor tudományos előadásai Isaszegen:
• Isaszeg és környéke tájhasználata a 18–19. században. Az isaszegi múzeum tudományos előadás-soro-

zata (Isaszeg, 2008. okt. 11.)

• Isaszeg természeti környezete és történeti földrajza. Magyarságismereti Szabadegyetem (Isaszeg, 2013. 

május 17.)

Egyelőre még nem tudjuk, hogy az 
említett privilégiumokból hogyan része-
sedett a 14–15. századi Isaszeg, és a ter-
melési szerkezetét is csak a 16. századtól, 
Asztalos István (2001) és Veresegyházi 
Béla idézett kutatási eredményei alapján 
ismerjük. Ezek megismeréséhez további 
forrásfeltáró és értékelő kutatások 
szükségesek. Egy tényközléssel megerő-
síthetem Veresegyházi megállapításait, 
éspedig a 14–15. században épült gótikus 
templomunkkal (Szent Márton-temp-
lom), amely a kora Árpád-kori és a 13. 
századi épületegyüttes bővítésével jött 
létre. Ilyen méretű templomot csak a 
megfelelő anyagi alapokkal rendelkező, 
nagyobb népességet tömörítő mezőváro-
sok tudtak felépíteni.

SZMOLICZA JÓZSEF

Könyvtári kurír

Június közepétől újra látogathatóvá vált a könyvtár – az óvin-
tézkedések betartása mellett (maszk, kézfertőtlenítés, távol-
ságtartás). A visszahozott könyveket hetvenkét órára karan-
ténba helyezzük, addig nem kölcsönözhetők. Szeptembertől 
visszatérünk a megszokott nyitvatartási rendhez, szombaton is 
nyitva leszünk 8-tól 12 óráig.

A számítógépes tanfolyam egyelőre nem folytatódik, mivel 
a számítógépek mellett nem tudjuk biztosítani a megfelelő 
távolságtartást. Rendezvényeink is csak kisebb létszámmal 
megvalósíthatók, szintén a helyszűke miatt. Remélem, ezek a 
korlátozások nem szegik kedvüket a látogatóinknak, a kölcsön-
zés zavartalanul folytatódik, míg szigorúbb intézkedéseket nem 
vezetnek be. Szerencsére idén megemelkedett mind az ön-
kormányzati, mind az állami támogatásunk, így több könyvet 
tudunk vásárolni, sok-sok újdonsággal várjuk olvasóinkat.

Bár tavasszal három hónapig zárva voltunk, nem töltöttük 
tétlenül az időt. Több fejlesztésünk is megvalósult ez idő alatt. 
Ami olvasóinknak talán a legfontosabb: honlapunkon elérhető 
a könyvtár elektronikus katalógusa: Jokai-bibl.hu/katalogus, itt 
szerző, cím, tárgyszó és ISBN-szám szerint meg tudják keresni 
a kívánt könyveket a „Katalógus” menüpont kiválasztása után.
•  A legördülő menüből ki kell választani a keresési szem-

pontot (alapeseteben a szerző neve).
•  A beviteli mezőbe be kell írni a címet vagy a szerző nevét 

vagy tárgyszót (nem kell teljes kifejezés) vagy ISBN-számot.
•  A „Keresés” gombra kattintva egy találati lista jelenik meg.
•  A cím mellett található „Részletek” feliratra kattintva a 

kiválasztott könyv adatai olvashatók. Itt látszik az is, hogy 
a könyvet kikölcsönözték, vagy bent van a könyvtárban.

A katalógus minden éjjel frissül, tehát a felvitt új adatok 
csak másnap jelennek meg a honlapon, emiatt lehet eltérés 

a valóságos helyzethez képest (például délután kikölcsönöz-
ték a könyvet, de az információ csak másnap jelenik meg az 
oldalon). Egy telefon- vagy messengerüzenet váltásával ezek 
a problémák kiküszöbölhetők, és a kiválasztott könyvet félre-
tesszük vagy előjegyezzük az érdeklődőnek.

Másik régen várt újításunk, hogy akkor is zökkenőmentes 
legyen a bejutás az épületbe, ha a művelődési ház dolgozói 
nem tartózkodnak ott. Ebben az esetben a másik bejárat mel-
lett található kaputelefonon kell jelezni a könyvtárnak, és egy 
elektromágneses távnyitó segítségével az ajtó nyithatóvá válik. 
Erre főként az esti rendezvényeinken és szombatonként lesz 
szükség. Minden más esetben a megszokott módon lehet be-
jutni a könyvtárba. Természetesen feliratokkal segítjük a tájé-
kozódást. Remélem, mindenki megelégedéssel fogja használni 
az újításainkat, és minél többször találkozunk a könyvtárban.

Szeptemberi programok

• 18., péntek, 18 óra: Nagy Eszter könyvének bemutatója
• 25. péntek, 18 óra: TÁNT – Tóth Árpád Nemzeti Tár-

saskör
A programok megvalósítása a vírushelyzet miatt változhat, ké-
rem, figyeljék Facebook-oldalunkat (Jókai Mór Városi Könyv-
tár) és honlapunkat (Jokai-bibl.hu), ahol mindig közzétesszük 
a legfrissebb információkat.

ÁGOSTON KATA
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Edzőtábor Bogácson

Az Isaszegi Sportegyesület U19-es csapata ezen 
a nyáron is Bogácson edzőtáborozott. Az idei 
háromnapos bogácsi edzéssel egybekötött nyaralás 
a tavasszal kialakult váratlan járványügyi helyzet 
miatt a csapatépítés, a jókedvű együttlét, az össze-
tartozás jegyében zajlott. A mindennapos edzések 
mellett a programok között szerepelt a fürdőzés a 
helyi strandon, a labdarúgáson kívüli csapatjátékok 
kipróbálása. Aki szereti a focit, és egy jó, összetartó 
csapat tagja lenne, azt szeretettel várja az egyesület. 
Az U19-es csapat kapuja nyitva áll minden jelent-
kező előtt. KAPECSKA LÁSZLÓ

Napsütéses edzőtábor Isaszegen

Az Isaszegi Sportegyesület augusztus első hetében megtartotta a 
szokásos nyári napközis jellegű edzőtáborát. Szerencsére az időjárás 
is kegyes volt, a tábor ideje alatt végig hét ágra sütött a nap.

Az edzések mellett a srácoknak volt lehetőségük pingpongozni, 
dartsozni, medencézni, csocsózni. Rengeteg „házi bajnokságot” 
szerveztünk, többek között az említett szabadidős tevékenységek 
közül is, így a hangulatra nem lehetett panasz. 

A befektetett munka remek alapokat ad az elkövetkezendő sze-
zonra, bízunk benne, hogy az eredményeken is meglátszódik majd.

Mindenkinek köszönjük a részvételt! K. L.

Toborzó

Gyere, focizz az Isaszegi Sportegyesület utánpótláscsapa-
taiban! Szép környezet, felkészült edzők várják a jelentkező 
gyerekeket! 

Érdeklődni a következő elérhetőségeken lehet: Orlik Csaba 
elnök, tel.: 30/641-5645; Kisréti Marcell, az U13/14-es csapat 
edzője, tel.: 30/245-8230; Kapecska László, az U7-es, U9-es és 
U11-es csapat edzője, tel.: 70/425-3822.

Városunk több mint százéves egyesülete várja gyerekek 
jelentkezését minden korosztályban! A sportlétesítményünk-
be két nagy méretű füves, egy kis méretű műfüves és kon-
diterem is található. Legyél tagja a közösségünknek, ahol az 
utánpótláscsapatok után következhet a felnőttek, majd később 
az öregfiúk csapata!

Nem várt események ellenére is sikeres félévet zárt a GENKI

A közismert nemzetközi hashtag (#stayhome) mintájára mi is 
megalkottuk a sajátunkat: #stayGENKI, s ennek fényében telt 
az elmúlt időszakunk.

Rengeteg tervvel és izgalommal néztünk elébe ennek az 
évnek. Januárban ismét remek téli tábort tartottunk, készül-
tünk a ránk váró versenyszezonra, majd Angliába utaztunk 
nemzetközi szervezetünk téli kurzusára, ahol hasznos időt 
tölthettünk el Fumio Sugasawa mesterünkkel, a szervezet 
vezető instruktoraival, klubvezetőivel és tagjaival. Februárban 
sikerrel vettük a szezon első versenyét, amelynek tapasztala-
tait felhasználva edzettünk tovább, és javítottuk a hibákat a 
következő megmérettetésig. Tavasszal pedig belekezdtünk egy 
augusztusi nemzetközi edzőtábor megszervezésébe Isaszegre. 
Aztán jött, ami jött…

Igyekeztünk alkalmazkodni a koronavírus-járvány miatt 
kialakult új helyzethez, és a kényszerűen otthon töltött időben 
is törekedtünk tagjaink segítségére lenni, hogy a megváltozott 
napirendbe is be tudják illeszteni a rendszeres testmozgást, 
karatét. Szinte az első pillanattól kezdve heti három alkalom-
mal készültek videóanyagok, amelyeket tagjainknak kialakí-
tott zárt online felületen megosztottunk korlátlan hozzáférés-
sel. A visszajelzések alapján hasznosnak bizonyult mindez, 
volt, ahol szülők is bekapcsolódtak, és gyermekükkel együtt 
karatéztak otthon.

A kényszerpihenőt követően júniusban és júliusban újra 
megadatott a lehetőség mindenkinek, hogy hétköznap délutá-
nonként az edzőtermünkben a többi karatés baráttal talál-
kozzon, és ismét együtt mozogjon. Június végétől augusztus 
közepéig isaszegi „bejárós” táborokban elevenítettük fel a már 
megszerzett tudást, visszaszereztük és növeltük erőnlétün-
ket és ügyességünket, lépkedtünk előre az úton. Júliusban és 
augusz tusban lezajlott négy táborunk mindegyikét övvizs-
gával zártuk, amelyet mindenki sikeresen teljesített. Nagy 
örömöt és fantasztikus élményt nyújtott vizsgázó karatékáink 
minden előzetes várakozást felülmúló teljesítménye, amellyel 
bizonyították akaraterejüket és rátermettségüket.

A váratlan helyzet sajnos keresztülhúzta a fontos hagyo-
mányteremtőnek szánt augusztusi eseményünket is. Nem-
zetközi szervezetünk egyik vezető instruktora érkezett volna 
Isaszegre nyári szemináriumot tartani, amelyet sajnos el 
kellett halasztanunk, de ami késik, nem múlik.

Szeptembertől az új tanév kezdetével ismét belevágunk 
a hétköznap délutáni edzésekbe, amelyekre nagy szeretettel 
várunk minden új érdeklődőt és régi karatékát! 

Edzéseinket minden héten hétfőn, kedden és csütörtö-
kön 16 órától tartjuk az edzőtermünkben, a GENKI dojóban 
(Rákóczi u. 12.), korosztályonkénti és tudásszint szerinti 
bontásban.

További részletekért keresd fel honlapunkat (Genki.

hu), közösségi oldalainkat (Facebook, Instagram), érdeklődj 
személyesen edzéseink előtt vagy után vagy a 70/439-0703-as 
telefonszámon, illetve a jakab.attila@genki.hu e-mail-címen.

JAKAB ATTILA



18 ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2020. SZEPTEMBER 19

Nyári programok a Csatangoló tánccsoport szervezésében

A hosszú ideig tartó karantén tánc-
csoportunk működését is jelentősen 
befolyásolta, bár munkában, tevékeny-
ségben így sem volt hiány, hiszen ez idő 
alatt jelent meg egyesületünk közremű-
ködésével a „Száll az ének szájról szájra” 
című isaszegi népzenei CD, valamint 
honlapunk is megújult: Csatangolo-

tanccsoport.hu. A nyarat mégis felsza-
badult örömmel vártuk, hiszen végre 
újra találkozhattunk, és közösen is 
megmozgathattuk táncos izmainkat az 
újrainduló próbákon.

További közös programokat ter-
vezve nagy sikerű tavaszi zebegényi 
kerékpártúránk után még magasabbra 
tettük a mércét: ezúttal egy hatvanöt ki-
lométeres távot tűztünk ki Tiszafüred-
ről indulva, megkerülve a Tisza-tavat. 
Kisebb balesetek és nem várt fordulatok 
után fáradtan, de büszkén és elégedet-
ten tekertünk be a füredi Albatrosz 
kempingbe, ahol nem mindennapi 
élményben volt részünk: élő népzene 
és a bográcsban gőzölgő vacsora várt, 
amelyet művészeti vezetőnk, Utasi Péter 
– Pepe – készített, aki váratlan megle-
petésként érkezett. A kemping többi 
lakója is szemmel láthatóan élvezte ezt a 
katartikus hangulatot. Az esti táncot és 
éneklést A (fél) Banda muzsikája kísér-
te. Másnap a poroszlói Ökocentrumot 
látogattuk meg.

Bár sokáig bizonytalan volt, hogy 
idén lebonyolíthatjuk-e az évenként 
megrendezett hagyományőrző tábo-
runkat, végül a kellő óvintézkedések 
betartása mellett július 20-tól 24-ig 

a Csatangoló próbatermében idén is 
részt vehettek a gyerekek a napközis 
nyári táborunkban. A tábor témája 
az állattartás és a Szent György-napi 
kihajtás volt. A gyerekek beszélgetve, 
játszva felelevenítették az állattartással 
és a jeles nappal kapcsolatos ismere-
teiket, nemezeltek, agyagoztak, szőttek, 
fontak. A napi néptáncoktatás mellett 
Mihali Andi vezette a programok nagy 
részét, bevonva néhány, a témában jár-
tas segítőt is: volt kutyás bemutató, ahol 
arról is meséltek az oktatók, hogyan 
viselkedik a terelőkutya; meglátogattak 
egy lovardát, ahol ízelítőt kaptak a lovak 
gondozásából. Csütörtökön kalácsot 
dagasztottak, fontak, amelyet Hajdu 
Marcsi kemencéjében sütöttek ki. Amíg 
sült a kalács, Marcsival csuhéfigurákat 
készítettek.

A pénteki záróprogramra lázas ké-
szülődéssel és zsíros kenyérrel várták a 
szülőket, és egy kis műsorral lepték meg 

őket. A Szent György-napi népszoká-
sokból játszottak el egyet-egyet, majd 
kanász- és más ugrós táncokat mutat-
tak be. Végül isaszegi tánccal zárták a 
műsort, amelynek során a Piros Hetes 
zenekar jóvoltából tetőzött a hangulat.

Felnőttcsoportunk augusztus 6-tól 
8-ig töltött együtt újabb néhány izzasztó 
napot a próbateremben, ahol egy in-
tenzív tanulás során a kalotaszegi tánc 
alapjainak lerakását tűztük ki célul. Az 
eredmény nem maradt el, bizonyítják 
a fűre kiterített pólók és az elsajátított 
mérai lépések, motívumok. 

ETO-PAPP BEÁTA, A CSATANGOLÓ 

TÁNCCSOPORT ÉS HAGYOMÁNY-

ŐRZŐ EGYESÜLET ELNÖKE
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Programajánló
A Dózsa György Művelődési Otthon és  Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely programjai

SZEPTEMBER

Szeptembertől minden hétfőn 18 órakor asszonykóruspróba. 
Új kórustagokat felveszünk. 
Szeptembertől minden hétfőn, szerdán és pénteken 9 órakor 
Tá-Me-To-csoportfoglalkozás
6., vasárnap, 11 óra: Matinéműsor gyerekeknek 
Pöttöm Panna – Táncmese a VSG Táncszínház előadásában. 
Belépő: 1000 Ft/fő.
7., hétfő, 9 óra: Baba-mama klub

Az idősügyi tanács döntése alapján az idősek 

világnapjához kapcsolódó, szeptember 11-re tervezett 

programok a járványügyi helyzetre való tekintettel 

elmaradnak.

11., péntek, 16 óra: Az Isaród színjátszó csoport őszi indulása 
a művelődési házban
12., szombat, 20 óra: Táncház Stéger Danival és Pálinkás 
Tündivel. Zenél a Banda. (Az Emberi Erőforrás Támogatáske-
zelő támogatásával.)
15., kedd, 14–18 óra: Véradás
16–17–18., szerda–péntek: A Tá-Me-To Balatonszárszón 
részt vesz a Hetvenkedő hatvanasok című rendezvényen

19., szombat: MOVE kulturális örökség napja a művelődési 
ház támogatásával. Párbeszéd – improvizáció hangokkal és 
mozdulatokkal. Györke Tímea kontakttáncművész, Szabó 
Sándor zeneszerző, gitáros.
25., péntek, 19 óra: Majmok királya. Dumaszínház – Felméri 
Péter önálló estje. A tavasszal elmaradt előadás pótlása. Az 
elmaradt előadásra korábban megváltott jegyek érvényesek és 
továbbiak vásárolhatók.
28., hétfő, 18 óra: Pályaválasztási börze

OKTÓBER

2., péntek: Sakkszimultán Jeszenszky József sakkmesterrel
6., kedd: Az aradi vértanúk emléknapja – Városi megemléke-
zés és koszorúzás

Kövessen minket a Facebookon, az Instagramon és a hon-
lapunkon! Programokról, tanfolyamokról, csoportokról 
érdeklődni a művelődési ház irodájában a 28/582-055-ös 
vagy a 28/582-056-os telefonszámon, az idgymo@gmail.com 
e-mail-címen, valamint az Isaszegmuvotthon.hu weboldalon 
és Facebook-oldalunkon is lehet. A programváltoztatás jogát 
fenntartjuk!

VERSECZKYNÉ SZIKI ÉVA IGAZGATÓ

In Memoriam  
Reitmayer József
(1912–1980)

Emlékkiállítással 
idézzük fel a negy-
ven éve meghalt 
Reitmayer József is-
aszegi (Szentgyörgy-
puszta) fafaragómű-
vész munkásságát 
szeptember 19-én 
14 órakor. Az aszódi 
Petőfi Közérdekű 
Muzeális Gyűjte-
ményben őrzött 
Reitmayer-anyag 
bemutatására elő-
ször kerül sor Isaszegen. A kiállítást dr. Klamár Zoltán 
néprajzkutató nyitja meg.

Az alkalom a kulturális örökség napjai isaszegi 
programjának nyitórendezvénye. Szervezők: a falumú-
zeum, az Isaszegi Múzeumbarátok Köre és a Mozdulj 
Velünk Egyesület.

KERESZTREJTVÉNY 

Szeptemberi rejtvényünk fősoraiban Simone Weil tanácsát rejtettük el. A megfejtést szeptember 25-ig várjuk az ujsag@isaszeg.hu 
e-mail-címre vagy a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. 
A nyertesek nevét a következő számunkban olvashatják. Kellemes időtöltést kívánunk! Augusztusi rejtvényünk megfejtése: Minél 
okosabb vagy, annál többet kell tanulnod. A jutalmat Papp Attila, Kissné Sípos Erika és Tímár Eszmeralda nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

GYEREKEKNEK 

Keresd meg a képeken található hat különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet küldd vissza szerkesztőségünknek 
szeptember 25-ig digitális formában az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre, vagy add le személyesen a polgármesteri hivatal ügy-
félszolgálatán. A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban 
tesszük közzé. Az augusztusi rejtvény helyes megfejtéséért járó jutalmat Szepesi Dávid, Bungye Boglárka és Kardos Róbert 
Dorián nyerte. Gratulálunk!



22 ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2020. AUGUSZTUS 23

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 (munkaidő-
ben); e-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu

ISASZEGI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
hétköznap este 18 és reggel 8 óra között, valamint péntek 
délután 16 óra és hétfő reggel 8 óra között hívható ügyeleti 
telefonszáma: 70/451-5087

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

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

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

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

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály:  
2100 Gödöllő, Szilhát 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 
14–16 óra között.

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

TEMETŐGONDNOK Ecseri Pál, 30/305-8962, ecseriko@

freemail.hu

FALUGAZDÁSZ Juhász László János. Telefon: 20/288-4458; 
e-mail: juhasz.laszlo.janos@nak.hu. Ügyfélfogadás előre 
egyeztetett időpontban a megadott telefonszámon.

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 (zöldszám)

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft., Rákóczi u. 18., 
telefon: 28/494-517
Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel, -tisztítással kapcsolatban: 

30/378-9971
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 hétköz-
nap 8–16.30 között: 28/561-200

Anyakönyvi hírek
a július 16. – augusztus 17. közötti időszak esemé nyeiről

Születések

Lukács Levente, Bungye Kende, Kazamér Lilla, Kanalas 
Valentína, Kovács Dominik, Törteli Helga Norina, Valachi 
Dávid Juvenál, Tukacs Zorka

Házasságkötések

Török Anna és Jancsó Péter; Gábriel Zsuzsanna és Madácsi 
Gábor; Várady-Szabó Mirjam és Demény Gergely Máté; 
Ruda Mónika és Szabó Richárd; Pelyhe Linda és Schilling 
Dániel András; Vásárhelyi Boglárka és Moson László; Zilahy 
Rebeka és Jenei Tamás; Borsos Veronika és Molnár Attila; 

Baraksó Melinda és Darányi Zoltán; Molnár Judit Zsuzsanna 
és Taragyia Károly; Kertész Pálma és Grznár József; Zsom 
Zsuzsanna és Zemen László; Kiszel Anett és Sánta Sándor; 
Szodoray Viktória és Lampert Zsolt; Boló Viktória és Gyurik 
János András

Halálesetek

Békési Jánosné Hangai Rozália Klára (83); Nagy Lászlóné 
Schimperk Terézia Mária (85); Csapó Györgyné Ecseri Anna 
(79); Hegedűs Kálmánné Makádi Ilona (86)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

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 műkö-
dik a sürgős ese tek el lá tására, amely 
az alábbi időbeosztás szerint hívható. 
Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 5., 
telefon: 28/751-561, 30/831-1887. Ked-
den dr. Kürti József, Csata u. 2., telefon: 
28/495-238. Szerdán dr. Eszlári Egon, 
Hunyadi u. 19., telefon: 28/493-288. 
Csütörtökön dr. Tor dai Gábor, Aulich 
u. 5., telefon: 28/751-591; 20/928-3987. 
Pénteki készenléti beosztások szep-
temberben és októberben: szeptember 
4.: dr. Mészáros Zsolt; szeptember 11.: 
dr. Kürti József; szeptember 18.: dr. Esz-
lári Egon; szeptember 25.: dr. Tordai 
Gábor; október 2.: dr. Mészáros Zsolt; 
október 9.: dr. Kürti József; október 16.: 
dr. Eszlári Egon; október 23–25., hosszú 
hétvége: Gödöllő, ügyelet; október 30.: 
dr. Tordai Gábor.
Központi orvosi ügyelet: Gödöllő, 
Szabadság tér 3. Tel.: 70/370-3104
Ügyeleti idő: mun ka na po kon 18 órától 
másnap reggel 8 óráig, hétvégén, mun-
kaszüneti 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. 
Telefon: 28/495-237
Dr. Illényi Tamás rendelési ideje

Hétfőn és szerdán 8–12 (szerdán iskola-
fogászat), kedden és csütörtökön 14–19 
óra között, pénteken páros héten 8–12, 
páratlan héten 14–19 óra között. 
Dr. Novák Zsófia fogszakorvos rende-

lési ideje

Szeptember: hétfő, 14–19; szerda,14–19; 
péntek, páros héten 14–19, páratlan 
héten 8–12 óra között.

Október: hétfő, 14–20; szer-
da,14–20; péntek, páros héten14–20, 
páratlan héten 8–13 óra között.

Előzetes bejelentkezés, idő-
pont-egyeztetés szükséges a 28/495-
237-es telefonszámon! A rendelés utol-
só órájában nincs mód akut (sürgős) 
eset ellátására, amennyiben lehetősége 
engedi, ilyen esetben a rendelési 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. Tele-
fon: 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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NYUGDÍJAS, DE AKTÍV URAT 
KERESÜNK

családi ház körüli, kerti munkákra. Feltétel: kiváló fizikum 

és egészségi állapot, káros szenvedélyektől mentesség, 

leinformálható isaszegi vagy környéki lakos.

Óradíj: 1200 Ft, fizetés hó végén.

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

A hét öt napján (hétköznapokon) napi 2-3 óra  

(feladatok: kert és udvar rendben tartása, kutyák etetése, 

fűnyírás, metszés, hólapátolás és egyéb alkalmi munkák).




