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Az élet nem állt meg

Rég éltem a lehetőséggel, hogy városunk lapjában bő-
vebben tájékoztassam a város lakóit a településeinket 
érintő tárgyalásokról, fejlesztésekről, folyamatokról. 
Ennek elsődleges oka, hogy a Covid19 vírus mindent 
felülírt, hiszen az év első felében csak a pandémia 
okozta feladatok megoldására koncentráltunk. Az első 
hullám megjelenése mindenkit váratlan és ismeretlen 
feladatok megoldására kényszerített. Úgy gondolom, 
hogy minden lehetséges eszközt bevetettünk, amelyek 
önkormányzatunk rendelkezésére álltak.

Most, a második hullám megjelenésekor termé-
szetesen folyamatosan figyeljük az országos operatív 
törzs intézkedéseit és ajánlásait, és ennek megfele-
lően igyekszünk helytállni a már láthatóan elhúzódó 
járvánnyal szemben. E sorok írásának időpontjában 
hívtam össze újra az operatív törzs tagjait, aminek 
az adta az apropóját, hogy egyrészt elkezdődött a 
szorgalmi időszak az iskolákban, óvodákban, bölcső-
dékben, másrészt ezzel egy időben sajnos többen is 
megfertőződtek városunkban.

Köztudomású, hogy a járvány következtében, a 
gazdaság talán még jobban megsínylette a veszély-
helyzetet, mint mi magunk, az emberek. Ez a válság 
Isaszeg város költségvetését is jelentős hátránnyal ter-
heli, hiszen a tervezett iparűzésiadó-bevételek messze 
elmaradnak a várttól (szeptember 1-jei adat szerint 
39 százalék), de reménykedem, hogy a szeptember 
15-i feltöltési határidőig valamelyest javulni fognak 
az adatok, így a kilátásaink is. A jelenlegi elmaradás 
körülbelül száznegyvenmillió forint. Ha ehhez hozzá-
vesszük a gépjárműadó elvonását, akkor ez az összeg a 
tervezetthez képest kétszázmillió forint mínuszt jelent 
a településnek. Ezeket a folyamatokat előre láttuk, és 
az egész éves működésünket ennek ismeretében szer-
veztük. A fejlesztéseinket és beruházásainkat sajnos el 
kell csúsztatnunk, hiszen a biztonságos mindennapi 
működés mindent megelőz. Ez a dolog praktikusan 
annyit tesz, hogy várhatóan fél-egy évet csúsznak a 
beruházásaink, de mivel előrelátóan gondolkodtunk, a 
pályázati szerződéseink határidejét tartani tudjuk.

Sokan kérdezik például, hogy áll a vásárcsarnok, 
a városi piac építése. A megváltozott országos építési 
szabályok miatt a piac tervezésének részleteit elölről 
kellett kezdeni. Örömmel tájékoztatom önöket, hogy 
a tervezők jelezték, az engedélyes terveket a közeljö-
vőben kézhez veheti az önkormányzat, azt követően 
pedig a kivitelezési munkákat kiírhatjuk közbeszer-
zési eljárásra. Egyébként a városi piac megépítésének 
pályázatban vállalt határideje 2021. december 31. 
Amennyiben előbb elkészül, természetesen azonnal 
átadjuk a város lakói számára használatra.

A teendőink sokaságához képest az anyagi 
lehetőségeink szűkösek, de igyekszünk úgymond 

előremenekülni annak érdekében, hogy 
pluszpénzt szerezzünk feladataink, 
terveink megoldásához, kivitelezéséhez. 
A teljesség igénye nélkül említenék 
néhány területet, amelyeken igyekszünk 
előrehaladni.

Ingatlanértékesítés a város fejlődése 
érdekében. E lapszám hasábjain megta-
lálhatják azt a pályázatot, amely lehető-
séget biztosít nagy tőkeerejű vállalkozá-
soknak arra, hogy városunk Dány felé 
eső részén új lakónegyed jöhessen létre. 
A kiírás nagyon szigorú és részletes. 
Amennyiben ez a projekt megvalósul, az 
Isaszeg számára több jelentős előnnyel 
járna. Egyrészt a vételár miatt azonnali 
kézpénzhez jut a város, másrészt hosszú 
távon pluszbevételt jelent a költségvetés 
számára, amelynek alapja például a kom-
munális adó, a gépjárműadó, az iparűzé-
si adó és az ideköltözöttekre vonatkozó 
normatív állami támogatás.

Régóta hiszem és vallom, hogy 
egy város működőképességét nagyban 
meghatározza a benne élők száma. Úgy 
gondolom, hogy ebben a régióban, 
ahol Isaszeg is elhelyezkedik, minimum 
tizennégy-tizenötezer fő szükséges 
a biztos városi lét megteremtéséhez. 
Természetesen bennem is felmerülnek 

kérdések – például az infrastruktúrával 
kapcsolatban –, de megnyugtatom önö-
ket, ezer-ezerötszáz embert azonnal be 
tudunk fogadni, különösebb zökkenők 
nélkül.

Gőzerővel folyik az elkészült ipari 
parkunk betelepítése. Részleteket a 
már aláírt szerződések ismeretében 
közlök önökkel, hiszen jelenleg minden 
kiszivárgó információ hátrányosan 
érintené Isaszeg várost. A cél az, hogy 
az idetelepülő vállalkozások minél több 
embernek biztosítsanak itt helyben 
munkát, és településünknek minél na-
gyobb bevételt jelentsenek, amelyet az 
itt élők mindennapi életének megköny-
nyítésére, komfortjára fordíthatunk. 
Itt szeretném megemlíteni, hogy a 
tárgyalások során a legtöbb érdeklő-
dőnél előnyt jelent, hogy sor kerül a 
vasúti felüljáró megépítésére. Utolsó 
tájékoztatás szerint november 17-én 
lesz a felüljáró műszaki átadása. Ennek 
ismeretében a vállalkozások könnyeb-
ben dönthetnek az isaszegi telephely 
kialakítása mellett.

A közvilágítás felújítása. Előzetes 
tárgyalásokat folytattam, és a képvise-
lő-testület felhatalmazott, hogy a város 

közvilágítását teljes egészében felújít-
suk. Ennek a feladatnak már korábban 
is nekifutottunk, de az országosan 
keletkezett rossz tapasztalatok miatt egy 
időre lekerült az azonnali fejlesztések 
listájáról. Ismereteink alapján mára 
mind a technikai, mind a finanszírozási 
lehetőségek jelentősen javultak.

A város lakóival beszélgetve többen 
sajnálatukat fejezték ki a hagyományos 
városi rendezvényeknek a pandémia 
miatti elmaradását illetően. Magam is 
nagyon hiányoltam ezeket a közösség-
építő szórakozási lehetőségeket. Bízom 
benne, hogy jövőre akadály nélkül 
együtt örülhetünk ezeken a városi 
programokon.

HATVANI MIKLÓS  

POLGÁRMESTER

Ebösszeírás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

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

szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak 

elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvé-

delmi vonatkozásaira való tekintettel – háromévente legalább 

egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az idei ebösszeírás során a négy hónaposnál idősebb ebek tulaj-
donosai/tartói kötelesek az ebösszeíró adatlapot az oltási könyv 
adatai alapján – ebenként külön-külön – kitölteni és azt a szep-
tember 1-jétől október 31-ig terjedő időszakon belül eljuttatni a 
hivatal részére.

Az adatszolgáltatás kötelező, elmulasztása állatvédelmi bír-
ságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege harminc-
ezer forint.

Az ebösszeíró adatlap a kitöltési útmutatóval együtt be-
szerezhető 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 köszö-
nöm! 

TÓTHNÉ PERVAI KATALIN JEGYZŐ
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Pályázati felhívás

Isaszeg Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása 

során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 28/2004. (X. 21.) számú rendelete, 

valamint az önkormányzat tulajdonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdoni jogok gyakor-

lásáról szóló 27/2004. (X. 21.) számú rendelete alapján nyilvános pályázati felhívást teszi 

közzé.

A kiíró szerv megnevezése, székhelye

Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. 
(Telefon: 28/583-100; fax: 28/583-118; e-mail: hivatal@

isaszeg.hu).

Az értékesítésre szánt vagyon

• Isaszeg, belterület 4015/5 helyrajzi számú „beépítetlen 
terület” rendeltetésmódú, 9992 m2 területű ingatlan

• Isaszeg, belterület 4015/6 helyrajzi számú „beépítetlen 
terület” rendeltetésmódú, 9992 m2 területű ingatlan

• Isaszeg, belterület 4015/7 helyrajzi számú „beépítetlen 
terület” rendeltetésmódú, 9988 m2 területű ingatlan

• Isaszeg, belterület 4015/8 helyrajzi számú „beépítetlen 
terület” rendeltetésmódú, 9992 m2 területű ingatlan

• Isaszeg, belterület 4015/9 helyrajzi számú „beépítetlen 
terület” rendeltetésmódú, 9990 m2 területű ingatlan

• Isaszeg, belterület 4015/10 helyrajzi számú „beépítetlen 
terület” rendeltetésmódú, 9990 m2 területű ingatlan

Az értékesítés és hasznosítás feltételei, a fizetés módja

Isaszeg Város Önkormányzatának célja az ingatlanok értéke-
sítésével a városban fellépő magáncélú lakóházépítési igény 
kielégítése. Az önkormányzat lebonyolításában lefolytatan-
dó szabályozási tervmódosítás jóváhagyását követően az 
ingatlanokkal érintett területen legalább 55, legfeljebb 70 db 
építési telek kialakítására kerül sor a szabályozási terv előírá-
sainak megfelelően, a következő paraméterekkel: beépíthe-
tőség: 30%; zöldfelület-mutató: 50%; épületmagasság 6,5 m; 
szintterület-mutató: 0,5; legkisebb építési telekméret: 800 m2; 
egy lakóépületben legfeljebb két lakás alakítható ki (ikres 
beépítési mód); a mellékfunkciókat (például tüzelőanyag-, 
gépjárműtároló) kiszolgáló helyiségeket nem a főépületben 
kell elhelyezni.

Az önkormányzat a vevőnek előírja a telkek kitűzését, 
a keletkező közterületeken szilárd útburkolat, járda, csapa-
dékvíz-elvezetés kiépítését, valamint a teljes közműhálózat 
(beleértve az erős- és gyengeáramú hálózatokat) térszint 
alatti kialakítását. Az önkormányzat a bírálat során előnyben 
részesíti a megújuló energiák biztosítását. Az önkormányzat 
előírja 250-300 m2 játszótér és kültéri edzőpark megépítését 
európai uniós szabványoknak megfelelően.

Az értékesítésre kiírt pályázatban szereplő építési 
területet a hatályos településrendezési eszközök tartalmaz-
zák, amelyek részletesen a pályázati kiírás mellékleteként 
csatolt SZT-3 jelű szabályozási tervlapon találhatók. Ettől 
eltérő hasznosítás igénye esetén a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet előírásai szerint kell eljárni. Az eljárás várható idő-

tartama három–hat hónap. 
A kiíró előnyben részesíti a 
vételár egy összegben való 
megfizetését. Az adásvé-
teli szerződés aláírásakor 
a pályázati biztosíték összege beszámítódik a vételárba, a 
fennmaradó vételár megfizetésére az önkormányzat részére 
az ismertetett telekalakítás jogerőre emelkedését követő 
tizenöt munkanapon belül kerül sor. A fizetés ütemezése 
Isaszeg Város Önkormányzatának bírálati szempontjait 
képezik.

A beérkezett értékbecslések alapján az ingatlanoknak a 
kiíró által meghatározott értéke bruttó 96 647 000 Ft.

Az ajánlati kötöttséggel kapcsolatos információk

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

A versenyeztetési eljárással kapcsolatos információt 

szolgáltató neve, címe telefonszáma, elektronikus 

elérhetősége

Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal ügyintézője, Padányi 
József műszaki és beruházási osztályvezető, 2117 Isaszeg, 
Rákóczi u. 45.; telefon: 28/583-100, 70/ 376-5127; e-mail: 
padanyi.jozsef@isaszeg.hu – vagy személyesen ügyfélfogadási 
időben.

A részletes tájékoztató rendelkezésre bocsátásának 

helye módja, ideje és költsége

A részletes tájékoztató ingyenesen átvehető személyesen az 
Isaszegi Polgármesteri Hivatal kabinetirodájában a hivatal 
ügyfélfogadási idejében, hétfőn 13–16.30, szerdán 8–12 és 
13–16.30, pénteken 8–12 óra között, vagy elektronikusan 
igényelhető a hivatal@isaszeg.hu e-mail-címen. A versenyez-
tetési eljárás hivatalos nyelve: magyar.

A versenyeztetési biztosíték összege, a rendelkezésre 

bocsátás határideje és módja

Az ajánlattevőnek a pályázati biztosítékot Isaszeg Város 
Önkormányzatának bankszámlaszámára kell átutalnia (OTP 
Bank Nyrt. 11742049-15391528). A pályázati biztosíték 

összege 10 000 000 Ft. Az átutalás tárgyában kérjük feltün-
tetni: „Pályázati biztosíték a 4015/5, 4015/6, 4015/7, 4015/8, 

4015/9, 4015/10 hrsz.-ú ingatlanok megvételére”, továbbá a 

pályázó megnevezését.

Az ajánlat leadásakor mellékelni kell a befizetésről szóló 
banki igazolást. A nyertes pályázó által befizetett biztosí-
ték beszámít a vételárba. Amennyiben a pályázat kiírója az 
ajánlatok beadási határideje előtt visszavonja a pályázati 
felhívást, és az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizette az 
önkormányzat számlájára, továbbá az ajánlatok érvénytelen-
ségének megállapítása esetén sor kerül az ajánlati biztosíték 
visszafizetésére a pályázók részére.

Amennyiben a pályázó az ajánlati kötöttség időtartama 
alatt visszavonta az ajánlatát, vagy az ajánlat benyújtását 
követően, de az eredményhirdetést megelőzően vonta vissza 
az ajánlatát, továbbá a szerződés megkötésének meghiúsulá-
sa felróható a pályázónak, vagy az ő érdekkörében felmerült 
más okból hiúsult meg, az ajánlati biztosíték visszafizetésére 
nem kerül sor.

A pályázó a következő adatait köteles megnevezni a 

pályázatában:

Természetes személy esetén név, cím, telefonszám, elektro-
nikus elérhetőség; jogi személy esetén elnevezés, székhely, 
cégjegyzékszám, telefonszám, elektronikus elérhetőség, 
törvényes képviselő neve.

A pályázó által kötelezően csatolandó nyilatkozatok

Az ajánlati kötöttség vállalásáról szóló nyilatkozat; jogi sze-
mély esetén: átláthatósági nyilatkozat; köztartozás-mentesség 
igazolása; nyilatkozat a pályázati felhívásban foglalt feltételek 
elfogadásáról; nyilatkozat megújuló energia felhasználásáról, 
alkalmazásáról; vételár összegének megjelölése.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
14. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat tulaj-
donában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden 
más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, amely 
tényt a pályázó az ajánlata benyújtásával tudomásul vesz.

A tervezett fejlesztésre vonatkozó hatósági előírások 
meghatározására a hatályos jogszabályok alapján kerül sor. 
Az adásvételi szerződés megkötésére legkésőbb a telekalakí-
tások jogerőre emelésétől számított nyolc munkanapon belül 
kerül sor a pályázati felhívásban és a nyertesnek hirdetett 
ajánlatban megfogalmazott feltételek alapján. Amennyiben a 
nyertesnek hirdetett ajánlattevővel a szerződés megkötése az 
ajánlattevő részéről bármely okból elmarad, az önkormány-
zat jogosult a második érvényes ajánlatot adó pályázóval 
szerződést kötni.

Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele: a magyar 
állam elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozata; a telek-
alakítások véglegessé válása.

Az ajánlatok beadásával kapcsolatos információk

A benyújtás módja: az ajánlatok benyújthatók személyesen, 
meghatalmazott útján vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt 

borítékban, egy példányban, hivatalos cégszerű aláírással, 
az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig és helyen 
kell benyújtani. Az ajánlat minden oldalát kézjeggyel kell 
ellátni. 

A zárt borítékon a pályázatra utaló jelzésként kizárólag a 
következő szöveget kell feltüntetni: „Vételi ajánlat az Isaszeg 

4015/5, 4015/6, 4015/7, 4015/8, 4015/9, 4015/10 hrsz.-ú 

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

Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje 

A pályázatokat Isaszeg Város Önkormányzatának székhelyén 
– 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. – 2020. október 19-én 10 óráig 
a polgármesteri hivatal kabinetirodáján lehet benyújtani 
(a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell 
érkezniük). 

Az ajánlatok bontása nyilvános. 

A bontás helye és időpontja

Isaszegi Polgármesteri Hivatal 6. számú nagyterem, 2020. 

október 19., 14 óra.

Az ajánlatok elbírálásának módja, menete, 

szempontrendszere

A versenyeztetés formája: nyilvános egyfordulós pályázat. 
A pályázók írásban benyújtott ajánlatának értékelésével 
megvalósuló versenyeztetés, amelynek során a pályázati eljá-
rás nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek 
teljesítése mellett az összességében legkedvezőbb ajánlatot 
tette. Az összességében legkedvezőbb ajánlat meghatározása 
a 151/2020. (IX. 17.) Kt. határozatban rögzített bírálati pont-
rendszer alapján történik.

A pénzügyi, jogi, városfejlesztési bizottság javaslata 

alapján a képviselő-testület dönt a pályázatokról. A pályá-
zat eredményéről a képviselő-testületi döntést követő öt 
munkanapon belül a polgármesteri hivatal írásban értesíti a 
résztvevőket.

Egyéb információk

Isaszeg Város Önkormányzata fenntartja magának azt a 
jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek 
nyilvánítsa. Ebben az esetben az önkormányzat a versenyez-
tetési biztosítékot három munkanapon visszafizeti a pályázó 
részére.

Az ingatlan igény szerint az Isaszegi Polgármesteri Hiva-
tal ügyintézőjével előre egyeztetett időpontban a helyszínen 
megtekinthető. A pályázó a pályázati eljárás során köteles 
személyesen közreműködni.

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

HATVANI MIKLÓS  

POLGÁRMESTER
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A fogyatékkal élők karácsonyi támogatásáról

Tisztelt Lakosság! Isaszeg Város Önkormányzata képvise-
lő-testületének szociális és egészségügyi bizottsága a helyi 
szociális rendeletben foglaltak szerint a fogyatékos személyek 
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló, 1998. évi 
XXVI. törvény szerint a 141/2000. (VIII. 9.) kormányrende-
let I. számú mellékletében meghatározott fogyatékossággal 
rendelkező személyek részére – jövedelmi helyzet vizsgálata 
nélkül – kérelemre, egyszeri, azonos összegű karácsonyi támo-
gatást állapít meg.

A kérelemnyomtatvány 2020. szeptember 15-től novem-
ber 2-ig nyújtható be, amelyhez csatolni kell a fogyatékosság 
tényét igazoló orvosi dokumentumot. A határidő elmulasztása 
jogvesztő. 

A döntéshozatal 2020. november 30-ig folyamatosan 
történik.

Kérelemnyomtatványok igénylése és leadása: Isaszegi Pol-
gármesteri Hivatal, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45., Isaszegi Hu-
mánszolgáltató Központ (tel.: 28/362-531), hétfőtől csütörtökig 
8–12 és 13–16, pénteken 8–12 óra között; szociális és igazgatási 
iroda, 7. számú iroda (tel.: 28/583-100/121-es mellék), hétfőn 
13–16, szerdán 8–12 és 13–16, pénteken 8–12 óra között.

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szombaton folytatódik az agrárcenzus
Szeptember 19. és november 22. között összeírók keresik fel a gazdákat

Folytatódik a Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH) mezőgazdasági össze írása, 
az Agrárcenzus 2020, amelynek során 
személyesen keresik fel a gazdákat az 
összeírók. A hazai mezőgazdasági ter-
melés aktuális helyzetét felmérő, teljes 
körű országos felvételből nyert adatok a 
következő évek döntéseit, forrásfelhasz-
nálását alapjaiban befolyásolják, ezért a 
pontos válaszadás a mezőgazdaságban 
dolgozók kiemelt érdeke. A felmérés 
első szakasza – amelyben online lehetett 
kitölteni a kérdőívet – június 5. és 30. 
között volt.

Agrárcenzust tízévente hajtanak 
végre a világ minden táján, az Euró-
pai Unió tagállamaiban erre 2019 
ősze és 2021 tavasza között kerül sor. 
A KSH az idei összeírás során megke-
res minden olyan egyéni gazdaságot, 
amelyek a korábbi felmérések, illetve az 
adminisztratív nyilvántartások alapján 
értékesítési céllal végezhetnek termelést, 
továbbá valamennyi mezőgazdasági 
tevékenységet végző gazdasági szerve-
zetet. A népszámlálások után a második 
legtöbb embert érintő felmérés hazánk-
ban összesen mintegy 750 ezer címen 
valósul meg.

A felmérésben a KSH adatokat kér 
többek között a növénytermesztési 
jellemzőkről, az állatállományról, a 
mezőgazdaságban dolgozókról, illetve a 
gazdaságok egy részétől az épületekről, 
a trágyázási módszerekről, továbbá a 
hazai információigényeket figyelembe 
véve az agrárdigitalizációról is. Így az 
összegyűjtött adatok széles körű elem-
zési lehetőséget biztosítanak majd.

„A következő évek hazai és EU-s 
támogatási és egyéb agrárszakmai dön-
téseihez szükségesek a pontos informá-
ciók, így minden gazdálkodónak érdeke 
fűződik a kitöltéshez. Az adatok össze-

sített formában, nyilvánosan is elérhe-
tők lesznek, amelyek a gazdák döntéseit 
is segíthetik” – mondta dr. Vukovich 
Gabriella, a KSH elnöke.

Az összeírás két hullámban valósul 
meg: június 5–30. között az érintettek 
egy része online felületen tölthette ki a 
kérdőívet, szeptember 19. és november 
22. között pedig az agrárcenzus kérdé-
seire összeírók segítségével válaszol-
hatnak azok, akik nem vettek részt a 
felvétel nyári szakaszában. A maszkot 
viselő összeírók szigorúan ügyelnek a 
közösségi távolságtartás szabályainak 
betartására, a rendszeres kézfertőtlenítő 
használatára és az érintésmentes kom-
munikációra. 

Az adatszolgáltatást kormányrende-
let írja elő, így az érintettek számára a 
válaszadás kötelező. Az adatokat a KSH 
statisztikai célra gyűjti, azokat csak 
összesítve, név nélkül publikálja. 

Az elektronikus adatgyűjtés és a 
pontos adatszolgáltatás lehetőséget 
nyújt arra, hogy az agrárcenzus előzetes 
adatait már 2021 tavaszán megjelentes-

se a KSH. A részletes, településszintű 
adatok 2021 végén válnak hozzáférhe-
tővé.

Figyelem! A KSH tájékoztatása 
szerint az összeírási munkát a KSH által 
megbízott, igazolvánnyal ellátott ösz-
szeírók végzik. Az összeírói igazolvány 
személyi igazolvánnyal együtt érvényes, 
amelyet az adatfelvétel megkezdése 
előtt az összeíró köteles felmutatni. 
Az összeírók a KSH logójával ellátott 
táskával és a felvétel logóját tartalmazó 
nyakbaakasztóval is fognak rendelkezni. 
A felvétel elektronikusan, a KSH által 
biztosított tableten történik. Az össze-
írók konkrét, címlista szerinti címeket 
keresnek fel.

További információ az Agrárcenzus 

2020 mezőgazdasági összeírásról a Ksh.

hu/agrarcenzusok_agrarium_2020 olda-
lon érhető el. 

A felvétellel kapcsolatosan kérdés 
esetén a 80/200-766-os zöldszámon 
(2-es gomb, majd 2374-es OSAP-szám 
megadása szükséges) készséggel adnak 
tájékoztatást az érdeklődőknek.

Közmeghallgatás

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete tájé-
koztatja a tisztelt lakosságot, hogy november 23-án (hétfőn) 
16 órai kezdettel közmeghallgatást tart.

Helyszín: Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállí-
tóhely nagyterme (Dózsa György u. 2.). A közmeghallgatás 
témái: az önkormányzati bizottságok elnökeinek beszámolója 
(előadók a bizottságok elnökei); a Virágos, tiszta Isaszegért 
elismerő címek adományozása; közérdekű kérdések, bejelen-
tések és javaslatok.

A közmeghallgatásra tisztelettel várjuk a lakosságot.
HATVANI MIKLÓS  

POLGÁRMESTER

Pályázati felhívás

Bursa Hungarica

Isaszeg Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisz-

tériumával együttműködve ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa 

Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatot a 

szociálisan rászorult felsőoktatási hallgatók számára.

A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpá-
lyázatra azok az Isaszeg önkormányzatának területén állandó 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőokta-
tási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézmény-
ben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

„A” típusú pályázat. Az „A” típusú pályázatra azok a 
felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási in-
tézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók 
jelentkezhetnek, akik a 2021/2022-es tanévtől kezdődően 
felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) 
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szak-
képzésben kívánnak részt venni.

„B” típusú pályázat. A „B” típusú pályázatra jelentkezők 
közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. 
évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt 
felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2021/2022-es 
tanévben ténylegesen megkezdik.

Pályázati információk. A pályázatbeadáshoz a Bursa 
Hungarica elektronikus pályázatkezelési és együttműködési 
rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri 
pályázói regisztráció szükséges, amelynek elérése: Bursa.emet.

hu/paly/palybelep.aspx.

Az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott, aláírt és 
a kötelező mellékletekkel ellátott jelentkezési lapot két 
példányban az Isaszegi Polgármesteri Hivatal 8. számú iro-
dájában, Ragács Marianna szociális és gyámügyi előadónál 
lehet leadni.

A pályázat kötelező mellékletei: 1. a felsőoktatási intéz-
mény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás („A” típusú 
pályázatnál kötelező); 2. igazolás a pályázó és a vele egy ház-
tartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, családi 
pótlékról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 5-től 
november 5-ig.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

A KSH a magyar statisztikai szolgáltatás nagy múltú centruma, olyan tudásbázis, amely magas szakmai 

színvonalú munkájával átfogó adatokat és elemzéseket ad a gazdaságot, a társadalmunk minden egyes 

szegmensét meghatározó kérdésekben. A hivatal önálló szakmai szervezetként, tevékenységével európai 

szinten is jegyzett, elismert, nemzetközileg aktív intézmény. Tevékenysége a döntéshozók, gazdasági 

szereplők, kutatók és a társadalom minden tagjának minél magasabb szintű, tényalapú tájékoztatását 

szolgálja. Olyan alapvető értékek mentén végzi munkáját, mint a szakmai függetlenség, a pártatlanság, 

az objektivitás, a megbízhatóság és a minőség iránti elkötelezettség.
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Új épülettel bővült az isaszegi katolikus iskola

Marton Zsolt váci megyés püspök 
áldotta meg a Szent Erzsébet Katoli-
kus Általános Iskola nyáron elkészült 
épületét, amely négy alsó tagozatos osz-
tálynak ad otthont. A megyés püspök a 
beszéde kezdetén a maga közvetlensé-
gével tette fel a kérdést a gyerekeknek: 
„Mit gondoltok, Jézus járt iskolába?” 
A diákok többsége lelkesen válaszolt 
igennel, majd arra is rávilágított a 
püspök, hogy tulajdonképpen az iskola 
akkoriban a templomban volt. „Amikor 
Jézus felnőtt, maga is tanító volt. Járta a 
vidéket, tanított, és maga köré gyűjtötte 
a tanítványokat” – zárta gondolatait a 
főpásztor.

Selmeczi Zoltán, a váci Egyházme-
gyei Katolikus Iskolák Főhatóságának 

(EKIF) főigazgatója a beszédében 
elmondta, hogy az új épület beruházási 
költsége mintegy ötszázmillió forint 
volt, amelyet a fenntartó, a Váci Egy-
házmegye biztosított. Arra is felhívta 
a figyelmet, hogy elkészültek a bővítés 
második ütemének tervei. Szeretnének 
megépíteni egy új felső tagozatos épü-
letet és egy tornatermet, s ehhez állami 
forrásra is szükség lesz.

„Amikor isaszegi szülők megkeres-
tek, hogy támogatná-e a péceli iskola 
egy kis testvér megszületését Isaszegen, 
igent mondtam. Nemcsak azért, mert 
a tanítói pályámat Isaszegen kezdtem, 
hanem azért is, mert a kezdeménye-
zést jónak találtam” – mondta Almási 
Zsuzsanna (jobb oldali képünkön), a 

Szent Erzsébet Katolikus Általános 
Iskola igazgatója. A családok nevében 
Budaházi Árpád köszönte meg, hogy az 
egyházmegye egy 21. századi épülettel 
ajándékozta meg a gyerekeket.

A zenei szolgálatot a Zsoltár-rock 
együttes adta az iskola diákjai és Csiba 
Tibor plébános közreműködésével. Az 
ünnepségen az EKIF vezetői, a város 
vezetői, képviselői, intézményvezetői, 
az iskola vezetői, tanárai, az iskola ügyé-
nek segítői, valamint Vécsey László és 
Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselők 
vettek részt.

SZERKESZTŐSÉG

Fotó: Szabó Gábor

Könyvtári kurír

A karantén utáni első rendezvényünket szeptember 18-án tartottuk meg. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy egy isaszegi alkotót láthattunk vendégül. Az Isaszeg 

Önkormányzati Tájékoztató szeptemberi számában bemutatott Nagy Eszter képei 
kerültek a könyvtár falaira. Mint kiderült, Eszter nemcsak falapokra festi az isaszegi 
motívumokkal díszített mandaláit és házi áldásait, hanem irhamellények és Szilágyi 
Attila bőrdíszműves által készített táskák is alapot adnak a festményeknek. Ezek a 
használati és dísztárgyak segítenek tovább élni az isaszegi mintáknak, hogy minden-
napjaink részesei legyenek.

A kiállításmegnyitón Nagy Eszter Emlékül a jövő nemzedékének – Múlt és jelen 
című könyvét Majsa Györgyné (jobb oldali képünkön), a könyvtár régebbi igazgatója 
mutatta be az érdeklődőknek. A kötetből megismerhetjük az isaszegi hímzőasszo-
nyokat, hétköznapjaikat, a hímzési technikákat, az isaszegi viselet darabjait, azokat 
a hagyományőrző csoportokat, vőfélyeket, akik a mai napig viselik és bemutatják 
a hagyományos mintákat ruházatukon. Eszter másik kiadványa, a színezőkönyv 
lehetőséget biztosít mindenkinek, hogy ki-ki maga is átélhesse az alkotás örömét, 
hagyományos vagy egyedi módon kifestve a könyvben található mintákat. Aki sze-
retné megvásárolni a könyveket, esetleg az alkotásokat, az Eszternagy.hu oldalon fel 
tudja venni a kapcsolatot a szerzővel, illetve információt talál a beszerzési helyekről.

A rendezvényen vendégünk volt Keczely Gabriella, mindkét kiadvány nyomdai 
szerkesztője, aki maga is alkotó ember, festményeit kiállításokon is megtekinthetik 
az érdeklődők. A kiállítás napján Kemény János fotós, költő tollából született egy 
szonett is, amely a szerző előadásában elhangzott a megnyitón.

A kiállítás október végéig megtekinthető a Jókai Mór Városi Könyvtárban, nyit-
vatartási időben. A megnyitóról készült felvétel DVD-n kikölcsönözhető a könyvtár-
ban. Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk!

ÁGOSTON KATA

Kemény János: Kö-szonett

Nagy Eszter isaszegi művésznőnek

a helyi Jókai Mór Városi Könyvtárban

rendezett kiállítása kapcsán

A mandalák dalára hangolódva

alkotta Eszter eddig műveit,

és most is; ám az új kollekciója

különböző mélységekből merít.

Tibet találkozik bennük hazánkkal,

közel s távol honos motívumok;

pörög nézőjük, századok közt szárnyal,

kereng, és boldog, ím, hogy eljutott

a műveltség fellegvárába, látni

szűkebb hazája ősi kincseit,

miket sokadmagával megtekint,

emelkedetten tudva megtalálni

a szépet, mesterit s az emberit

s az alkotót, az áldott kétkezit

Októberi program
30., péntek, 18 óra: Kéri György skótdudás 

bemutatója

A programok megvalósítása a koronaví-

rus-járvány miatt változhat, kérjük, figyeljék 

Facebook-oldalunkat – Jókai Mór Városi Könyv-

tár – és honlapunkat (Jokai-bibl.hu), ahol a 

legfrissebb információkat mindig közzétesszük.Keczely Gabriella, Nagy Eszter, Kemény János
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Le a kalappal az isaszegiek előtt
Dr. Eszlári Egon háziorvos nagy szeretettel gondol 

valamennyi betegére

Talán kevesen tudják, de a doktor úr nem tősgyökeres isaszegi, 

életének jelentős részét mégis itt töltötte. Közel ötven éve prak-

tizál háziorvosként a városban, folyamatosan képezi magát, 

aminek egyetlen célja: segíteni az embereken. Dr. Eszlári Egon 

szerint az itteniek remekül vették fel a harcot az ismeretlen ví-

rus ellen, amiért dicséretet érdemelnek. A nyugdíjra még nem 

gondol, számára az otthon ülés nem tesz ki egy főállást.

– Melyik volt a legemlékezetesebb esete az isaszegi praxisa 

alatt?

– Olyan régóta dolgozom itt, annyi emlékezetes esetem volt, 
annyi nagyszerű emberrel találkoztam, hogy egyet sem tudnék 
kiemelni. A problémás eseteket pedig inkább nem tartom 
számon. 1973 decembere óta praktizálok a városban, őszintén 
mondhatom, hogy azóta csak örömöt leltem a munkában.

– Mindig háziorvosként dolgozott?

– A korai diákéveimet Ráckevén töltöttem, édesapám ott 
dolgozott gimnáziumi igazgatóként. Az egyetemet Budapes-
ten végeztem, utána Nyíregyházán dolgoztam sebészként tíz 
éven keresztül. Onnan kerültem vissza a környékre: Isaszegen 
lettem háziorvos. Jelenleg pontosan kétezer-háromszáznyolc-
van beteg tartozik hozzám.

– Hatalmas szám. Mindenkire marad ideje?

– Természetesen. Úgy alakítom, hogy legyen időm min-
denkit ellátni. Közel egy éve pedig kaptunk egy csodálatos, 
európai színvonalú rendelőt, ami nagyban segíti a munkánkat. 
Mindenki ámuldozik a szépségén és felszereltségén. Van is 
miért, élmény itt dolgozni. Amellett, hogy sebész vagyok és 
üzemorvos, akupunktúrával és manuálterápiával is foglalko-
zom. Ezekre is marad idő, ha kell. Ezt a tudásomat a házior-
vosi tudományban is próbálom hasznosítani. Nem kínálom 
külön szolgáltatásként, de ha úgy látom, hogy szükséges, 
akkor alkalmazom, teljesen ingyenesen. Mindig is fontosnak 
tartottam a folyamatos önképzést, a tudásunk állandó bővíté-
sét idősebb korban is. A háziorvosok számára komoly tovább-
képzések érhetők el. Amikor tizenöt évvel ezelőtt egy érdekes 
könyvet olvastam a kínai történelemről, akkor döntöttem el, 
hogy belevágok. Nem bántam meg.

– Hogyan élik meg az isaszegiek a koronavírus-járványt?

– Ez egy hihetetlenül nehéz időszak, de az itteni embe-
rek nagyon jól vizsgáztak. A polgárok betartják a vonatkozó 
előírásokat, fegyelmezetten viselkednek. A rendelőbe mindig 
rendezetten, felkészülten érkeznek, szóval ügyesek, dicséretet 
érdemelnek, mert jól teljesítenek. Elfogadták, hogy ennél az 
ismeretlen betegségnél is elképesztően fontos a megelőzés, 
ennek érdekében tudatosan viselkednek, le a kalappal előttük.

– Milyen más hozzáállást kívánt a járvány öntől és a 

kollégáitól?

– A koronavírus-járvány alatt új rendszert vezettünk be. 
Egyszerre csak egy beteg jöhet a rendelőbe. Őt megvizsgáljuk, 
majd kiengedjük, csak ezután jöhet a következő. Telefonon kell 

bejelentkezni, felírjuk a neveket, percre pontosan osztunk be 
mindenkit. Magunk is meglepődtünk, hogy milyen kitűnően 
működik, nincs tolongás, mindenki türelmes és megértő. Úgy 
döntöttünk, hogy ezt a rendszert ez után az időszak után is 
alkalmazzuk. A páciensek is elégedettek, elfogadták, mi több: 
szeretik ezt a megoldást. Szerencsére nálunk egyébként rendkí-
vül kevesen kapták el a vírust. Két esetről tudok a körzetemben, 
mindketten vidéki lakodalomban jártak, ott fertőződtek meg. 
Az előírásokat betartva dolgozunk, a gyanús betegeket pedig 
szűrjük. Munkatársaimmal egyébként évtizedek óta dolgozunk 
együtt. Nemcsak a mostani időszak miatt, hanem általában is 
nagyon sokat köszönhetek nekik. Ez a csapat segített minden-
ben, amit eddig elértem, nekik köszönhetem, hogy ennyi min-
dent megtehettem az itteniekért. A feleségem asszisztensként 
segíti a munkámat, de örökké hálás leszek a nővérnek, Plachi 
Zoltánnénak, akire szintén mindig számíthatok. 

– Milyen általában az isaszegiek egészsége?

– Összehasonlítani ugyan nem nagyon tudom más 
településeken élőkével, de annyit elmondhatok, hogy nincs 
kirívóan sok beteg ember. Nagyobb bajokról nem tudok 
beszámolni, általános problémák persze vannak, de ezeket 
igyekszem a legjobb tudásom szerint kezelni. Egyébként pedig 
egy erdőséggel körülvett városról van szó, ahol egészséges 
a levegő, nem jellemző a túlzsúfoltság, az itt élők ezért is 
lehetnek egészségesebbek. Ráadásul nyugodt az élet, nincs ok 
a stresszre sem.

– Mit gondol, hogyan látják önt az isaszegiek?

– Azt nem tudom, de ami biztos, hogy kölcsönös a meg-
becsültség a betegekkel. Konfliktusaim nem voltak soha. Azt 
tudom, hogy mindenkit szívesen kezelek, nagy szeretettel 
gondolok valamennyi betegemre. Igyekszem helyben segíteni 
és minél kevesebb embert rendelőintézetbe küldeni.

– Jut ideje hobbira, pihenésre?

– Egész életemben síeltem, teniszeztem, egyéb sportokat 
is űztem. Szeretek színházba, hangversenyre járni. Fiatalabb 
koromban egész jól zongoráztam. Ha időnk engedi, a család-
dal a Mátrába járunk kirándulni, mindenki nagyon szeret ott 
időt tölteni.

– Mikor szeretne a munkából kilépve nyugdíjban pihenni?

– Nem gondolok a nyugdíjra, szellemileg és testileg is 
jó erőben vagyok. Nem tudnám elképzelni, hogy egész nap 
otthon üljek. Van ugyan kertünk, amit szívesen művelek, de 
az nem tesz ki egy főállást. H. A.

Adj vért!

Tisztelt Sportbarátok!
Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) kéréssel fordul hoz-
zátok. A Covid19 okozta növekvő járványveszély és a fekvőbe-

teg-ellátó intézmények fokozódó vérkészítményigénye miatt 
csökkent az országos vérkészlet. Ezért az OVSZ jelenleg csak a 
halaszthatatlan beavatkozásokhoz tudja biztosítani a vérké-
szítményeket. A készlet stabilizálásához nagy szükség van a 
véradók segítségére. 

A véradók adománya a betegek számára a gyógyu-
lást, gyakran a túlélést, az életben maradást jelenti. 

A foci csapatsport, és a futballisták tudják, hogy 
akkor van siker, ha jó az együttműködés. Kezdőrú-
gásként egy véradással indítsuk el azt az összjátékot, 
amely a véradástól a beteg gyógyulásáig tart. Most 
nálatok a labda!

Az Ovsz.hu/hu/ver/veradasok oldalon megkeresheti-
tek a hozzátok legközelebbi véradó eseményeket.

AZ OVSZ NEVÉBEN A MAGYAR LABDARÚGÓ-SZÖ - 

VETSÉG PEST MEGYEI IGAZGATÓSÁGA

Hogyan védekezzünk?

A Covid19-beteg személy otthoni ápolására, otthonában tartózkodó Covid19-beteg re 

és karanténban lévő kontaktra vonatkozó magatartási szabályokat gyűjtöttük össze.

•  A beteg, otthonában ápolt igazolt 
vagy Covid19-gyanús személyt vagy 
kontaktját próbáljuk a család többi 
tagjától elkülöníteni.

•  A beteg/kontakt lehetőleg kerülje a 
közös helyiségeket (konyha, étkező 
stb.), ha mégis használnia kell, akkor 
ne egy időben tegye a többi családtag-
gal, utána szellőztessünk ki.

•  Amennyiben az egy időben való 
használat sem megoldható, akkor a 
beteg/kontakt viseljen maszkot. Sem-
miképpen ne étkezzenek együtt.

•  Amennyiben lehetőség van rá, 
használjon különvécét, -fürdőszobát. 
Amennyiben ez nem megoldható, ak-
kor a beteg/ kontakt viseljen maszkot, 
utána fertőtlenítsünk, szellőztessünk.

•  A betegnek/kontaktnak a csak az 
általa használt szobában, zárt ajtók 
mögött nem kell maszkot viselnie.

•  Szellőztessünk minél gyakrabban a 
lakásban, lehetőleg ablakon keresztül.

•  Vendéget ne fogadjunk.
•  A beteg/kontakt saját használati 

tárgyait, háztartási eszközeit (tányér, 
pohár, evőeszköz stb.), textíliát (ruha-
nemű, törölköző, ágynemű, konyha-
ruha stb.) használja.

•  A beteg/kontakt által használt 
eszközöket magas hőfokon mossuk 
el, lehetőség szerint fertőtlenítsük, 

például háztartási hipót használva, a 
fertőtlenítőszer használati utasításá-
ban megadottak szerint. A textíliákat 
magas hőfokon, esetleg fertőtlenítő 
hatású mosószerrel otthon mossuk, 
ne vigyük tisztítóba.

•  Ne a beteg készítse az ételeket, 
lehetőleg ne vegyen részt a háztartás 
vezetésében, például mosás, mosoga-
tás, gyermekekkel való tanulás stb.

•  Végezzünk naponta fertőtlenítőszeres 
takarítást, a beteg által kézzel gyakran 
érintett felületeket (például kapcsolók, 
gombok stb.) töröljük át naponta több-
ször alkoholos gyorsfertőtlenítővel.

•  A család valamennyi tagja kiemelten 
figyeljen a személyi higiénés előírások 
betartására, a rendszeres kézmosásra, 
kézfertőtlenítésre.

•  A beteg/kontakt szobájában ápolás, 
takarítás, szellőztetés esetén viseljünk 
maszkot. A szobába be- és kilépéskor 
fertőtlenítsük a kezünket.

•  Kérjük meg a beteget, hogy a vála-
dékkal szennyezett papír zsebkendőt 
gyűjtse műanyag zacskóban, vagy 
közvetlenül dobja ki a hulladékgyűj-
tőbe.

•  A háztartási szemetet dupla zsákban 
gyűjtsük, majd zárható, fedeles kuká-
ba, konténerbe helyezzük.

•  Postát, áruszállítót fogadhatunk, a 
lakásba ne hívjuk be, de a küldeményt 
kontaktus elkerülésével átvehetjük.

•  A beteg/kontakt hozzátartozóinál 
a tünetek (például láz, köhögés, 
légszomj) megjelenése esetén azonnal 
értesítsük a háziorvost vagy az ügye-
letes orvost telefonon, és a tőle kapott 
utasításoknak megfelelően járjunk el.

FORRÁS:  

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZ-

TÉRIUMA, OPERATÍV TÖRZS
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Tóth Árpád-emlékérem tudományos és honismereti munkáért

A koronavírus-járvány miatt áprilisban elmaradt ünneplés 

helyett szeptember 25-én adták át immár hetedszer a városi 

könyvtárban a település egyetlen civil elismerését. A díjazott 

érdemeit e sorok írója méltatta, versmondással közremű-

ködött Pálinkás Pálné Anna. Az eseményt hagyományosan 

megtisztelte jelenlétével a névadó, Tóth Árpád jeles költőnk 

unokája és unokaöccse, Hollós Máté és dr. Tóth Árpád. A to-

vábbiakban dr. Székely András Bertalan laudációját közöl-

jük dr. Frisnyák Sándor emeritus professor munkásságáról.

Kilenc éve határozta el tizennégy isaszegi és gödöllői polgár 
– a Történelmi Vitézi Rend tagjai és házastársaik –, hogy ke-
resztény és nemzeti elvek mentén megalakítják a Tóth Árpád 
Nemzeti Társaskört. Fő tevékenységi formánk a magyarsá-
gismereti szabadegyetem, amelynek ma is a rendezvényén 
vagyunk.

Hat esztendővel ezelőtt, három sikeresen lezajlott tanév 
végén, kibővítve a munkaágainkat, mint alapító tagok civil 
elismerést hoztunk létre, amelyet évente egy alkalommal a 
névadónk születésnapjának időszakában – ez most a vírus-
helyzet miatt őszre tolódott – adományozunk. Olyan jeles sze-
mélyiségek munkáját szeretnénk díjazni ezzel, akik hosszabb 
időtartamban kifejtett tevékenységükkel szolgálták városun-
kat, éspedig a társaskörünk alapelveinek megfelelő szellemiség 
jegyében.

Az első ízben 2014 tavaszán átadott Tóth Árpád-emlékér-
met Bajusz Árpád nagytiszteletű úrnak, Isaszeg azóta meg-
boldogult református lelkészének ítéltük. A következő évben 
az elismerésre Surmann Mária karnagy, az isaszegi Gaudium 
Carminis kamarakórus alapítója, vezetője bizonyult a leg-
méltóbbnak. 2016-ban Szendrő Dénes geofizikust, az Isaszegi 
Református Egyházközség gondnokát jutalmazhattuk. A 2017. 
évi kitüntetett dr. Boldizsár Gábor, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem tanszékvezető docense, korábbi dékán volt. 2018-
ban az Isaszegi Falumúzeum gyűjteménykezelője, Szmolicza 
József Sándor érdemelte ki a Tóth Árpád-emlékérmet. Tavaly 
dr. Dürr Sándor nyugalmazott diplomata munkáját értékelték 
olyannak, hogy elismerésben részesüljön.

Az idén prof. emeritus dr. Frisnyák Sándor földrajztudósra 
esett az alapítók választása. […]

Professzor urat a geográfusszakma tudományos iskolate-
remtő tudósként és a magyar történeti földrajz megújítójaként 
tartja számon. A földrajztanárképzés szegedi és főleg nyír-
egyházi műhelyében összesen négy és fél évtizedig tanította a 
földrajz szakos tanárjelölteket. 1968–2000 között a Bessenyei 
György Tanárképző Főiskola, majd jogutódja, a Nyíregyhá-
zi Egyetem tanszékvezetői tisztségét töltötte be, közben öt 
cikluson keresztül az intézmény főigazgató-helyettese is volt. 
Tanszékét, amely utóbb intézetté alakult, az ország egyik leg-
modernebb műhelyévé fejlesztette.

Tudományos munkásságának első szakaszában tantárgy- 
és tudománytörténeti kutatásokkal, majd Miskolc és a borsodi 
régió társadalom- és gazdaságföldrajzával foglalkozott. A het-

venes évek végétől vizsgálatainak középpontjába a térség 
történeti földrajza került. Kutatásainak térbeli keretét fokoza-
tosan kiterjesztette a történelmi Magyarország teljes területé-
re, időhatárait pedig a honalapítás korától egészen a trianoni 
békediktátumig. Ahogy méltatói a nyolcvanadik születésnapja 
alkalmából fogalmaztak, „a kultúrtáj kialakulását és terjedését 
a Kárpát-medence népeinek közös alkotásaként és egyben 
kulturális örökségként fogja fel”.

A háromszázat meghaladó tudományos és ismeretterjesztő 
publikációi között számos könyv és nyolcvannál több szer-
kesztett kötet található. Tudományszervezői tevékenységéből 
kiemelkedik a Kárpát-medencének és különböző régióinak 
történeti földrajzára összpontosító nemzetközi tudományközi 
konferenciasorozat. 2001–2018 között tizenöt tájföldrajzi kon-
ferenciát rendezett, amelyeknek az anyaga szintén kötetekben 
olvasható. 

Tanári, tudományos és tudományszervező munkája mel-
lett aktív szereplője a magyar tudományos közéletnek: többek 
között a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének 
és több bizottságának is tagja, dolgozik a Pécsi Tudomány-
egyetem Földrajztudományi Doktori Iskolájában, a Magyar 
Földrajzi Társaság több vezetői pozíciójára is megválasztot-
ták. A Kárpát-haza felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és délvidéki 
városaiban jó néhány konferencia-, tanártovábbképző és 
tanfolyam-előadást tartott a történeti földrajz témakörében. 
Nemzetközi elismertségét jelzi, hogy többek között a New 
York-i Tudományos Akadémia és a zürichi Magyar Törté-
nelmi Egyesület is a sorai közé fogadta, utóbbiban irányító 
tisztségeket is betölt.

A 2004. évi nyugdíjba vonulása után három évvel Isasze-
gen vett házat. Nem előkelő idegenként, hanem lokálpatrióta-
ként viszonyul kezdettől fogva új lakóhelyéhez. Amellett, hogy 
még évekig visszajárt a tanszékére előadni és szakdolgozati 
témavezetést végezni, máig – tegyük hozzá: tiszteletdíj nélkül 
– részese az ott folyó kutató- és tudományszervező munkának, 
bekapcsolódott Isaszeg életébe is. Tovább folytatott kutatási 
programjában alapvető feladatának tekintette új lakóhelye és 
tágabb környezete, a Gödöllői-dombság történeti földrajzának 
megismerését is.

Ahogy a nyolcvanötödik születésnapja alkalmából a na-
pokban megjelent köszöntőkönyvében olvashatjuk: „A köny-
vészeti, kartográfiai, statisztikai forrásanyag feldolgozásával és 
a 470 km2-es kistáj empirikus vizsgálatával olyan mennyiségű 
ismeretanyagot halmozott fel, melyből 2008 és 2012 között 
hat tanulmány írt a Gödöllői-dombság és Isaszeg történeti 
földrajzáról. A többnyire kis példányszámú, nehezen elérhető 
egyetemi és múzeumi kiadványokban publikált írásait 2015-
ben, egy gyűjteményes kötetben jelentette meg.” Fontosnak 
érezte, hogy a kötetet tiszteletpéldányként a kisrégió minden 
településére, a könyvtáraknak, az iskoláknak és a múzeu-
moknak is megküldje. A számos isaszegi fotóval illusztrált 
„könyvében olyan hely- és tájtörténeti ismeretanyagot közöl, 
mely kiegészíti a helytörténeti műveket, feltárja a természeti 
környezet és a társadalom kölcsönhatásrendszerét, a térstruk-
túrák kialakulását és változásfolyamatát”.

Helyi kapcsolatai nem kis részben Szmolicza József 
múzeumi gyűjteménykezelő közvetítésével formálódtak. 
A Tóth Árpád-emlékérmes helytörténész az e havi városi 
újságban emlékezik rá, hogy professzor úr az érkezése után 
röviddel megismerkedett a közgyűjtemény régészeti, néprajzi 
és történeti anyagával. De nemcsak a település tájtörténete 
után érdeklődött, hanem lelkesen kutatta a környező tájat, 
személyesen bejárva egy-egy régészeti lelőhelyet, ásatást, 
felkeresve az épített környezet értékeit. Természetesen belépett 
az Isaszegi Múzeumbarátok Körébe, annak közgyűlésein részt 
vesz. Eddig közel százkötetnyi adománnyal gazdagította a 
falumúzeum könyvtárát. 

Együttműködik, e laudáció készítője mellett, a korábbi ki-
tüntetettjeink közül dr. Boldizsár Gábor hadtudóssal, egyetemi 
docenssel és minisztériumi főosztályvezetővel, dr. Dürr Sán-
dor nyugalmazott diplomatával, korábbi varsói és a krakkói 
magyar konzullal és Szendrő Dénes geofizikus, nyugalmazott 
minisztériumi osztályvezetővel, a város hely- és sporttörténe-
tének írójával. Boldizsár ezredessel közösen rendezték meg 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen A vidék biztonságának 

történeti földrajza a Kárpát-medencében (895–1918) című 
tudományos tanácskozást, amelynek kötete rövidesen megje-
lenik. 

Már Isaszegen élve indította el nyolc évvel ezelőtt a Tör-

téneti Földrajzi Közlemények című tudományos folyóiratot, 
amelyet Frisnyák professzor főszerkesztésében a Nyíregyházi 
Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézete a Magyar 
Tudományos Akadémia Társadalomföldrajzi Tudományos 
Bizottsága Történeti Földrajzi Albizottságával ad ki.

A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör magyarságismereti 
szabadegyetemének előadásait számos esetben megtisztelte a 
jelenlétével, 2013 májusában előadást is tartott a felkérésünkre 
Isaszeg természeti környezete és történeti földrajza címmel. Ez 
év júniusában pedig a Honismeret folyóirat isaszegi kihelyezett 
ülésének is a díszvendége volt.

Utódja az egyetemi tanszék élén, Kókai Sándor írja róla: 
„Frisnyák Sándor a rendelkezésére álló idővel és lehetősé-
gekkel igyekszik tervszerűen gazdálkodni, kihasználni. Hite 
szerint minden nap Isten ajándéka, s ezt az ajándék időt 
nemes célokra, tudósként értékalkotó és közvetítő tevékeny-
ségre igyekszik felhasználni. Felfogása szerint »az öregkori 
munkának, szellemi tevékenységnek nemcsak életfenntartó és 
élethosszabbító ereje van, hanem boldogságforrás is«.”

A professzor úr eddigi életművét – az akadémiai minő-
sítések mellett – magas állami és szakmai kitüntetésekkel 
ismerték el. Az említett érdemei, különösen az Isaszegért 
végzett honismereti és helyi öntudat-erősítő munkája alapján 
a Tóth Árpád Nemzeti Társaskör 2020-ban dr. Frisnyák Sán-
dor emeritus professor úr teljesítményét köszöni meg a Tóth 
Árpád-emlékéremmel. Tartsa meg a Jóisten még sok-sok éven 
át erőben, egészségben!

DR. V. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN
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Kid Car közlekedésre nevelési program

Több mint tíz éve kezdtük meg a köz-
lekedési ismeretek oktatását öt–tíz éves 
kisgyermekek részére, ennek a korosz-
tálynak tervezett bájos autónkkal. Elein-
te számos rendezvényen vettünk részt, 
ahol sokan megismerkedhettek velünk, 
de hamar rá kellett jönnünk, hogy ez 
csak egy rövid távú megoldás a gyerme-
kek helyes közlekedésre nevelésében.

Következő lépésként befogadó hely-
színeket (óvodákat, iskolákat) kerestünk 
a program bevezetéséhez. Isaszegen, 
illetve a környéken egyedül a SZISZI 
alapító igazgatónője, Keresztúri Jusztina 
volt nyitott egy új oktatási módszer-
re, amellyel már egészen kis korban 
megtanítjuk a helyes közlekedést. Az 
iskola mind a mai napig a bázisunk. Ez 
az egyedülálló módszer azóta is csak itt 
működik hétről hétre.

A vezetés mellett nagy hangsúlyt 
kap a gyalogos és a kerékpáros közleke-
dés oktatása, hiszen a gyermekek önálló 
közlekedése ebben a formában van jelen 
nap mint nap. A Kid Car-órákon az 
elmélet és a gyakorlat szerves egységet 
alkot. Vagyis az elméletet folyamatosan 
ismételjük a gyakorlat közben, mivel a 

rendszerességben és a folyamatos ismét-
lésben látjuk a közlekedésre nevelés 
fontosságát. Mindezt nyolc hónapon 
keresztül, kidolgozott tematika szerint.

A tanfolyam mellett lehetőséget 
kaptunk a közlekedési ismeretek tan-
tervi oktatására is az 1–8. évfolyamo-
kon. Az órákon az alapvető gyalogos 
és kerékpáros közlekedési szabályokon 
túl a közlekedés viselkedési normái-
nak elsajátítása volt a cél. Ez nagy 
kihívást jelentett, hiszen különböző 
korosztályokról beszélünk. Évről évre 
nagy népszerűségnek örvend a nap-
közis táborunk is, amelyet még a nyári 
szünet elején tartunk meg, felkészítve 
a gyerekeket a tudatos közlekedésre a 
szünidőben.

Elmondható tehát, hogy néhány év 
alatt rendkívül sok tapasztalatot szerez-
tünk, amelyeket szeretnénk továbbadni, 
továbbfejleszteni. A módszer, ahogyan 
az oktatáshoz nyúlunk, még mindig 
újszerűen hat. A tanfolyamokon, a 
táborokban a különböző versenyeken, 
rendezvényeken több száz gyermek 
vett már részt. Nagy büszkeséggel tölt 
el bennünket, hogy a nálunk tanultakat 

alkalmazzák a mindennapi közlekedés-
ben. A Kid Car csapata azonban nem 
elégszik meg ennyivel. Új távlatokat 
szeretnénk nyitni ebben a témában és új 
terveket készíteni a közlekedésre neve-
lés tematikájában, s ehhez nagyon nagy 
segítséget nyújtanak az ifjú oktatók.

Köszönet illeti meg azokat az em-
bereket, akik kíváncsian és bizalommal 
fogadtak minket, és köszönet a kis „Kid 
Car-pilótáknak” is, akik folyamatosan 
megerősítenek bennünket abban, hogy 
a tevékenységünknek van értelme.

Remélem, programunkkal segítséget 
tudunk nyújtani a felnövekvő nem-
zedéknek a tudatos és felelősségteljes 
közlekedésben.

Elérhetőségeink: Kidcar.hu; Face-

book: Kid Car közlekedésre nevelési 

program.

DEMÉNYNÉ BÉRCES ERIKA  

KID CAR-OKTATÓ

Kid Car nyári napközis tábor

A rendkívüli tanév vége után kicsit félve, de annál nagyobb várako-
zással hirdettük meg idei nyári napközis táborunkat. Aztán a korona-
vírus-járvány csillapodása és a kormányzati bejelentés lehetővé tette, 
hogy megtarthassuk. A hosszú otthonlét után mindenki nagyon 
örült annak, hogy újra közösségben lehet, és egyben segítség volt a 
szülőknek is, akik olyan táborba akarták beíratni gyermeküket, ahol 
az önfeledt játékon túl hasznos tudással is gyarapodnak. A helyszín, 
mint minden évben, idén is a Gábor Dénes Oktatási Központ volt.

A tábor célja, hogy felkészítse a gyermekeket a biztonságos 
közlekedésre a szünidőben, mindezt játékosan. Az iskola aulájában 
egy épített pályán közlekedtek az elektromos kisautók, rollerek és 
kerékpárok. A kinti játékoknak és ügyességi versenyeknek remek 
színtere volt az iskola gyönyörű parkja. Mint minden évben, most is 
a tábor egyik napján kirándulást szerveztünk a közlekedéssel kapcso-
latos témában. Idén a Gödöllői Erdészeti Arborétum kisvasútjához 
mentünk, a gyerekek nagy örömére. Az utolsó napon a versenyé volt 
a főszerep, ahol a kis sofőrök számot adtak tudásukról. Végül is el-
mondható volt, hogy a rendkívüli helyzetben is egy nagyon jó tábort 
zártunk.

Ezúton is köszönet Demény Balázsnak a tábor elméleti részének 
megújult lebonyolításáért, Vízi Boglárkának a tábori programok 
kidolgozásáért és marketingmunkájáért. A táborról a Facebookon egy 
összefoglaló kisfilm is látható. A Kid Car-tanfolyam iránt érdeklődő-
ket szeretettel várjuk október 7-től minden szerdán 16 órától.

D. B. E.



16 ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2020. OKTÓBER 17

Napközis kalandok

Igazi élményekkel teli hetet tölthettek el a résztvevők az Isa-

szegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely által megren-

dezett Napközis kalandok Isaszegen és környékén témájú 

táborban.

Az öt nap alatt a gyerekek felfedezhették a megújult falumú-
zeumot, játszottak a Béke téri nagy játszótéren, részt vettek 
egy igazi huszárkalandban, majd gyerekcsatában. A Gödöllői 
Arborétum megújult kisvasútján tett erdei felfedezőút és 
kirándulás nemcsak túrázással, hanem a városunk környékén 
élő növények megfigyelésével telt el. Óriási sikert aratott a 
programok közül a tábori flashmob, lovaglás a Hadak Útja 
Lovas Sportegyesületnél, valamint a sokrétű technikákat 
bemutató „kézművesház”.

Természetesen a gasztronómiai élmények sem maradtak 
el, így a közös fagyizás kiemelten és mindenki nagy örömé-
re színesítette a programot. A táborlakók napló formájában 
megörökítették az élményeiket.

AZ ISASZEGI MŰVELŐDÉSI HÁZ  

ÉS MÚZEUMI KIÁLLÍTÓHELY DOLGOZÓI

A művelődési ház tábori naplójából
Első nap. Délelőtt a múzeumkertben játékos formában ismerkedtünk meg 

egymással, és lettünk igazi táborlakókká. Majd Újpestre utaztunk a Tarzan 

Parkba. A parkban különféle vizes élményjátékok álltak rendelkezésünkre 

egy nagy területű játszótéren. A park nemcsak arra adott lehetőséget, hogy 

fizikai erőnket próbára tegyük, hanem fegyelmezettségből és koncentrálás-

ból is vizsgázhattunk.

Második nap. A Nógrádi Vadaspark és a nógrádi vár megtekintése nem 

csekély információval gazdagította ismereteinket, valamint újabb boldog 

élményeket szereztünk.

Harmadik nap. A szigethalmi Emese Park felfedezése. Egy igazán 

izgalmas, kalózkalandokkal tarkított nap volt mindannyiunk számára. 

A kalózélet rejtelmeinek megismerése után a csepeli játszótéren töltöttük a 

délután hátralévő részét.

Negyedik nap. A gödi Dunakaland Kalandparkban kalandoztunk. 

A héten szerzett tapasztalataink alapján nagyon ügyesen vettük az akadá-

lyokat a pályákon. Délután a nagy melegben felfrissítettük magunkat egy kis 

dunai pancsolással.

Ötödik nap. Eljött a tábor utolsó napja. Délelőtt a városligeti nagy 

játszótér játékait fedeztük fel és próbáltuk ki. Délután Isaszegre visszatérve 

közös ebéd, majd a Pogonyi cukrászda támogatásával közös fagyizás és 

ajándékosztás zárta a második nyári táborunkat.
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Jármű-különlegességek a Szobor-hegy alatt

Oldtimer autók, sportos négykerekűk, a Knight Rider ame-
rikai televíziós sorozatból ismert Kitt, tűzoltóautó, darus 
kocsi, és még lehetne sorolni, milyen gépcsodák árasztották el 
Isaszeget szeptember 12-én. A Családok Isaszegért Egyesület 
beszélgetésre hívta a járműtulajdonosokat, hogy a koronavírus 
miatti körülmények között maszkosan, egymást megismer-
ve és egymás járgányait megmutatva meglássuk az embert a 
volán mögött. Az I. isaszegi verdamutogatónak híre ment az 

országban. Nemcsak isaszegiek, hanem számos más telepü-
lésről is ki-ki elhozta a féltve őrzött büszkeségét, a pöfögő 
vagy éppen nem is annyira pöfögő járművét. Tóth Zoltán, a 
verdamutogató fő szervezője megígérte a verdatulajdonosok-
nak és a kilátogató isaszegieknek, hogy jövőre folytatják, és 
visszavárnak mindenkit a Szobor-hegy alatti füves területre, 
hogy megismételjék ezt a nem mindennapi találkozást.

BUDAHÁZI ÁRPÁD
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Programajánló
A Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi 

Kiállítóhely programjai

OKTÓBER

Az In memoriam Reitmayer József (1912–1980) – Aki farag, 
szívet-lelket vés a fába című emlékkiállítás október végéig 
megtekinthető a múzeumban, nyitvatartási időben.
2., péntek: Sakkszimultán Jeszenszky József sakkmesterrel. 
Ha szereted a sakkot és a kihívásokat, akkor itt a helyed!
6., kedd: Az aradi vértanúk emléknapja – online megemléke-
zés a művelődési ház felületein
10., szombat: Zenél az utca – térzenei koncertek városszerte. 
Részletes programjainkat megtalálja plakátjainkon, honlapun-
kon, a Facebookon és az Instagramon.

10., szombat, 19.00–23.00: Táncház
15., csütörtök, 18.00–20.00: Tiszta Otthon ÖkoKör – Ház-
tartászöldítés együtt, egymásért! Öthetes programsorozat a 
vegyszermentes háztartásért – a fenntarthatóság és a környe-
zetvédelem jegyében. Az első alkalomra október 15-én 18 
órától kerül sor a művelődési házban. A program ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött. A jelentkezési határidő: október 9. 
További információk Nyári Petra csoportvezetőtől kérhetők 
(30/334-9351, zoldisaszeg@gmail.com). Facebook-esemény 
részletes információkkal: Isaszegi ÖkoKör. Csatlakozz hoz-
zánk!
17., szombat, 14.00–17.00: A múzeumok őszi fesztiválja 
keretében múzeumi családi délután, restaurátorbemutató, 
gasztrodélután, játékos foglalkozás a gyerekeknek. Részletes 
programjainkat megtalálja plakátjainkon, honlapunkon, a 
Facebookon és az Instagramon.

17., szombat, 18.00: Operettgálaest a Fedák Sári Színtársulat 
előadásában. Jegyek: elővételben 3000 Ft, az előadás napján 
3500 Ft.
23., péntek: ,56-os forradalom – online megemlékezés a 
művelődési ház felületein

NOVEMBER

9., hétfő, 18.00: Görög Ibolya protokollszakértő előadása a 
művelődési házban. Hétköznapi protokoll járvány idején. 
Jegyek: elővételben 1500 Ft, az előadás napján 2000 Ft.
10., kedd, 19.00: Pál Feri atya előadása a művelődési ház-
ban – Hogyan válhat erőforrássá a múlt, hogyan alakítható 
szabadon a jövő? A március 16-án elmaradt előadás tervezett 
pótlása. Az előadásra érvényesek a korábban megváltott je-
gyek. Jegyár: elővételben 2000 Ft, az előadás napján 2300 Ft. 

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

KERESZTREJTVÉNY 

Rejtvényünk megfejtését október 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! Szeptemberi rejtvényünk megfejtése: Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk. 
A jutalmat Frischmann Judit, Papp Attila és Kissné Sípos Erika nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

GYEREKEKNEK

Keresd meg a képeken található tíz különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet küldd vissza szerkesztőségünknek 
október 25-ig digitális formában az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre, vagy add le személyesen a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálatán. A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban 
tesszük közzé. A szeptemberi rejtvény helyes megfejtéséért járó jutalmat Hevera Alexa, Stógl-Szabó Tímea és Bungye Boglár-
ka nyerte. Gratulálunk!

Kulturális és közösségi élet a 
járvány idején

Napjainkban a koronavírusvírus-járvány okozta bizonyta-
lanság, információs káosz jelentősen befolyásolja a kulturális 
rendezvények megtartását is. Mi, az Isaszegi Művelődési Ház 
és Múzeumi Kiállítóhely dolgozói a központi szigorításoknak 
és szabályozásoknak megfelelően dolgozunk, járványmeg-
előző intézkedésekkel szervezzük továbbra is a programokat, 
foglalkozásokat, rendezvényeket. Töretlen lelkesedéssel dolgo-
zunk azon, hogy kedves látogatóink szabadidős, szórakoztató, 
kulturális igényeit kiszolgáljuk.

Míg a járványhelyzet lehetővé teszi, érdemes élni a külön-
féle események adta kikapcsolódási lehetőségekkel, ellátogatni 
a rendezvényeinkre, foglalkozásainkra. Vigyázzunk magunk-
ra, vigyázzunk egymásra! 

Mindenkinek jó egészséget kívánva, tisztelettel:
A MŰVELŐDÉSI HÁZ DOLGOZÓI

Elmarad az október 6-i városi 
megemlékezés

A koronavírussal összefüggő közegészségügyi kockázatok 
miatt az október 6-i városi megemlékezés elmarad. Kérem 
a civilszervezeteket, intézményeket, hogy saját körben, a 
járvány ügyi szabályokat betartva emlékezzenek meg nem-
zeti halottjainkról, és helyezzék el koszorúikat, virágaikat az 
emlékhelyekhez.

HATVANI MIKLÓS
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Fontos információk, elérhetőségek

ISASZEG VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 
Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat telefonszáma: 28/583-100. 
E-mail: hivatal@isaszeg.hu. 

 A hivatal ügyfélszolgálati rendje: hétfőn 8–12 és 13–18, 
keddtől csütörtökig 8–12 és 13–16, pénteken 8–12 óra 
között. 

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

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

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

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

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

Madách Imre utca 14. Telefon: 28/582-712 (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
Az augusztus 18. és szeptember 15. közötti időszak esemé

nyei

Születések Kanalas Zoé, Rideg Abigél, Magasi Balázs, Szabó 
Zénó István, Udvari Krisztián, Kedves Lora, Szabó Zsófia 
Friderika, Varmuzsa Artúr, Mózes-Rapcsok Máté, Kovács 
Lenke, Tyukodi Lilien Szilvia, Vígh Patrik, Ágoston Kamilla 
Luca, Király Sebestyén
Házasságkötések Káldi Tamás és Szibilla Fanni; Molnár 
Gábor és Káplán Nikolett; Hegedűs Zsolt Imre és Csizmadi 
Viktória; Tóth Péter és Huszti Krisztina; Kiszel Attila Gábor és 
Marosi Mónika; Oláh Péter és Buhály Renáta Alexandra; Tö-
rök Gábor és Papp Erika; Hellenpárth Péter és Bere Adrienn; 

Varga István és Nagy Viktória; Gáspár Ádám Tamás és Kerti 
Kitty; Szentpéteri Zoltán Zsolt és Bobik Erzsébet; Horján Imre 
és Berkes Szandra
Halálesetek Molnár Sándorné Szabó Erzsébet Ilona (81), 
József Róbert (72), Csányi Jánosné Balázs Mária (75), Vincze 
Jánosné Kovács Anna (85), Sárosi Gábor Jánosné Élő Ilona 
Mária (78), Mészely István (90), Horváth Sándor (55)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Köszönetnyilvánítás

Szeretnénk megköszönni Mészáros Gusztávnak és feleségé-
nek, Piroskának édesanyánk, Molnár Sándorné szigethalmi 
temetésében való közreműködését, figyelmességét és önzetlen 
segítségét.

MOLNÁR SÁNDORNÉ LÁNYAI ÉS CSALÁDJA

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 
októberben és novemberben: októ-
ber 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; november 6.: dr. Mészáros Zsolt; 
november 13.: dr. Kürti József; novem-
ber 20.: dr. Eszlári Egon; november 27.: 
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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