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Piackutatás a piaccsarnok 
üzlethelyiségeire

Piackutatásunk segítségével tájékozódni szeretnénk, 
hogy melyek azok az isaszegi vállalkozók, illetve 
vállalkozások, akik-amelyek az új piaccsarnok, a 
piac területén üzletet bérelnének.

Érdeklődésünk profilfüggetlen, bár nagy szere-
tettel várunk minden alapvető élelmiszert, kiemel-
ten zöldég-gyümölcs-, hús- és hentesáru-, tej-tej-
termék- és pékáru-forgalmazót, valamint büféseket 
és virágosokat. Jelentkezési szándékukat, kérjük, a 
titkarsag@isaszeg.hu e-mail-címen jelezzék.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztatás lakossági 
adatgyűjtésről

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a korábbi 
évek gyakorlata szerint önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adatfelvételt hajt végre a követ-
kező témákban: munkaerő-felmérés és kiegészítő 
felvételei; felmérés a háztartások információs és 
kommunikációs technológiai eszközhasználatáról; 
életkörülmény-adatfelvétel. Az összeírást a KSH 
megbízásából a Satek Statisztikai Elemző Központ 
Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői vég-
zik. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, 
összesített statisztikai táblázatban közlik.

További információ munkanapokon hétfőtől csü-
törtökig 8 óra és 16.30 között, pénteken 8 óra és 14 
óra között a 80/200-766-os (3-as mellék) telefonszá-
mon, illetve a lakinfo@ksh.hu e-mail-címen kérhető.

KSH

A polgármester válaszol

Hatvani Miklós a beszámolójában az isaszegi polgárokkal az elmúlt időszakban való találkozásai alkalmával leggyakrabban 
felvetett témákat érinti. A polgármester a város lakosságát leginkább foglalkoztató területekről tájékoztat.

Szelektív hulladékgyűjtés. A leggyakrabban talán a sze-
lektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban kaptam kérdéseket. 
Határozott kérésemre február 24-én Kistarcsán tartottunk egy 
társulati tanácsülést a Zöld Híd Régió Kft. tulajdonosainak. 
A probléma, ami a tanácsülés központi témája volt, mára már 
mindenki előtt ismert, miszerint a szolgáltató nem akarja, 
nem bírja fedezni a szelektíves hulladékzsákok költségeit, 
mely nagyságrendileg száznegyvenmillió forint/év kiadást 
jelent a cégnek. Eredeti szerződésünk szerint ezt minden 
egyes háztartás részére ingyenesen kell biztosítani a begyűjtési 
területeken.

A Zöld Híd illetékességének területén Isaszeg azon nagyon 
kevés települések közé tartozik, ahol jelen pillanatban is osz-
tanak zsákokat, azokkal a híresztelésekkel szemben, miszerint 
sok helyen nem kapnak zsákot a lakosok. Hogy mi vezetett 
ehhez a helyzethez? Ezt elemeztük a tanácsülésen. Néhány 
dolgot említenék, a teljesség igénye nélkül. A szolgáltatási díj 
tíz éve változatlan, miközben valamennyi költség – bér, üzem-
anyag, feldolgozás s a többi – jelentősen emelkedett. A Zöld 
Híd Kft. vezetőinek saját bevallása szerint is a zsákok kiosz-
tásánál folyamatos visszaélések voltak tapasztalhatók. Mint 
sokak előtt ismert, 2023-tól Magyarországon a hulladékgaz-
dálkodás és a hozzá szorosan kapcsolódó hulladékbegyűjtés 
alapvetően megváltozik, hiszen a magyar állam koncessziós 
szerződés keretében kívánja biztosítani a feladat ellátását. Az 
önkormányzatoknak még a jelenleginél is kevesebb beleszólá-
sa lesz az üzemeltetésbe, mint eddig, mondhatjuk, a semmivel 
lesz egyenlő. A kormányzat elképzelése szerint ez a feladat 
kikerül az önkormányzatok alapfeladatai közül. Sajtóhírekből 
szerintem már nagyon sokan értesültek, hogy a pályázati eljá-
rás várható győztese a Mol Nyrt. lesz. Gazdasági szakemberek 
meglátása szerint a jelenleg országosan hiányzó hulladék-
begyűjtési költségeket a termék- és környezetvédelmi díjak 
emelésével próbálják majd bepótolni.

Felelősen arról tudom tájékoztatni önöket, és ezt az ülésen 
jelen lévő polgármestertársaim nevében is mondom, hogy 
mindent elkövetünk azért, hogy az új rendszer felállásáig a 
lehető legtöbb költséget a szolgáltató viselje. Jelen pillanatban 
az az érvényes álláspont, hogy a társulati tanács nem járult 
hozzá a zsákok fizetőssé tételéhez.

Piaccsarnok. Szintén sokszor feltett kérdés a piaccsarnok 
építése. Örömmel tájékoztatom önöket, hogy a téli időszak el-
lenére a piaccsarnok kivitelezési munkálatai ütemterv szerint 
haladnak. Sőt az építkezéshez kapcsolódóan további hozzá-
adott értékekről is beszámolhatok. Tervezés alatt van egy, a 
Rákóczi úton kialakítandó parkoló a piac jobb megközelíthe-
tősége érdekében. Az önkormányzat megvásárolta a csarnok 
mögötti ingatlant, ezáltal több belső parkoló is rendelkezésük-
re áll majd a piacra érkezőknek.

Szerződéskötés előtti állapotban van az elektromos gépjár-
művek töltőállomása, így az ilyen járművek tulajdonosai, mi-
közben bevásárlásaikat intézik, egyben megtankolhatják – fel-
tölthetik – autóikat is. A piaccsarnok átadását a nagyközönség 
számára az augusztus 20-i ünnepség keretében tervezzük.

A közvilágítás korszerűsítése. Magam sem gondoltam volna, 
amikor belefogtunk a legnagyobb beruházásba, a közvilágítás 
korszerűsítésébe, hogy ennyire nagy súlya lesz döntésünknek. 
Hiszen amikor elindultunk ezen az úton, egy kilowatt villamos 
energia ára húsz forint körül mozgott, most pedig már hozzáve-
tőlegesen hatvan-hetven forint, de a szakértő elemzők előre-
jelzése szerint akár a száz forintot is meghaladhatja a kilowat-
tonkénti energia díja. A fejlesztést követően jelentősen csökken 
a világítótestjeink energiafelvétele, így reményeim szerint 
továbbra sem fog gondot okozni a felmerülő költségek fizetése.

A munkaterület átadása február 24-én megtörtént a 
kivitelező, illetve a pályázat nyertese, az Enerin Kft. részére. 
Ígéretük szerint a munkálatok a város teljes területén legké-
sőbb nyár közepére elkészülnek. Mit is jelent ez? A jelenlegi 
húszéves átlagéletkorú ezerszázhatvan lámpatesttel szemben 
majdnem ezerötszáz korszerű, vadonatúj LED-es lámpatest 
felszerelésére kerül sor.

Az önkormányzat ipari területének értékesítése. Az első 
felhívásra három vállalat jelezte vételi szándékát, és a kifizetés 
után jelenleg szerződéskötésre vár. A várakozás oka, hogy a 
magyar állam minden egyes ilyen jellegű ingatlaneladásnál 
elővásárlási joggal rendelkezik, és ennek leteltéig nem tekint-
hető véglegesnek az adásvétel. Önkormányzatunk változatlan 
feltételek mellett a maradék telkeket újra meghirdette. Arról 
adhatok számot, hogy az előzetes érdeklődés magasabb, mint 
az első pályázat megjelenésekor.

Az egészségház elnevezése. Több képviselőtársam levélben 
megkeresett, amelyben indítványozták, hogy a Hunyadi utcai 
rendelőt nevezzük el Thinagl Szerafinról, hazánk első női 
gyógyszerészéről, aki Isaszegen praktizált. Az akkor Angyal 
Gyógyszertárként működő épület a Rákóczi utca 67. szám 
alatt jelenleg is áll.

A döntés előtt többek részéről felmerült, hogy a név 
nehezen kiejthető, és így nem biztos, hogy közkedvelt lesz a 
lakosság körében. Ezért nevezzük inkább Szerafina Egészség-
háznak. Részemről ez a megoldás is elfogadható lett volna, 
de azt gondolom, hogy Isaszeg város lakosságának nem fog 
problémát okozni a gyógyszerésznő teljes nevének haszná-
lata. A magyar történelem, irodalom, művészeti és sportélet 
számos alakjának nehezen kiejthető a neve, elég, ha csak a 
legutolsó olimpiai bajnokunkra Liu Shaoangra gondolunk, 
akit mára egy ország a szívébe zárt, és büszkén ejti ki a nevét.

Települési ügysegéd

Tájékoztatjuk önöket, hogy 2022. január 1-jétől 
a települési ügysegédet hétfői munkanapokon 
13.00–15.00 óra között kereshetik fel. 

Az ügysegédeknél intézhető ügyekről tájékozta-
tás kérhető a 20/241-6348-as telefonszámon.

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL



4 ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2022. MÁRCIUS 5

Pályázati felhívás Isaszeg város ipari területeinek értékesítésére

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

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

2. Az értékesítésre szánt vagyon
• Isaszeg, külterület 015/114, helyrajzi számú „kivett, 

beépítetlen terület” rendeltetésmódú, 2041 m2 területű 
ingatlan

• Isaszeg, külterület 015/115, helyrajzi számú „kivett, 
beépítetlen terület” rendeltetésmódú, 2040 m2 területű 
ingatlan

• Isaszeg, külterület 015/116, helyrajzi számú „kivett, 
beépítetlen terület” rendeltetésmódú, 2040 m2 területű 
ingatlan

• Isaszeg, külterület 015/119, helyrajzi számú „kivett, 
beépítetlen terület” rendeltetésmódú, 2153 m2 területű 
ingatlan

• Isaszeg, külterület 015/122, helyrajzi számú „kivett, 
beépítetlen terület” rendeltetésmódú, 2265 m2 területű 
ingatlan

Valamennyi felsorolt ingatlanban Isaszeg Város Önkormány-
zatának 90%-os tulajdonrésze, az Isaszegi Városgazda Kft.-nek 
10% tulajdonrésze van.

3. Az értékesítés és hasznosítás feltételei, a fizetés módja
Isaszeg Város Önkormányzatának célja az ingatlanok érté-
kesítésével a városban fellépő ipari tevékenységre alkalmas 
ingatlanra az igény kielégítése Gip-1 övezeti besorolású 
ingatlanokon, a szabályozási terv előírásainak megfelelően a 
következő paraméterekkel:

a) beépíthetőség: 45%;
b) zöldfelület-mutató: 25%;
c) építménymagasság 10,0 m;
d) szintterület-mutató: 1,4 m2/m2.

A pályázó egy vagy több, akár valamennyi ingatlan megvételé-
re is tehet ajánlatot.

A kiíró a legmagasabb összegű vételárra ajánlatot te-
vővel köt adásvételi szerződést, amennyiben az ajánlattevő 
valamennyi további pályázati feltételt teljesíti. Az adásvételi 
szerződés aláírásakor a pályázati biztosíték összege a vételárba 
beszámításra kerül, a fennmaradó vételár a döntés közlését 
követő 15 munkanapon belül kerül megfizetésre a tulajdono-
sok részére.

A vételár a tulajdonrész arányában kerül megfizetésre a 
tulajdonosok részére úgy, hogy a pályázó által befizetett pályá-
zati biztosíték összegével, amely az önkormányzat bankszám-
lájára kerül befizetésre, az önkormányzat részére fizetendő 
vételárhányad csökkentésre kerül.

A beérkezett értékbecslések alapján az ingatlanok kiíró 
által meghatározott értéke az 5. oldalon található táblázatban 
olvasható. 

4. Az ajánlati kötöttséggel kapcsolatos információ  
A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az 
ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt. A pályázó 
ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, 
de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig, 
illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, kivéve, 
ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás nyertesével 
szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást 
eredménytelennek minősíti.

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

6. A pályázati eljárás hivatalos nyelve: magyar

7. A pályázati biztosíték összege, a rendelkezésre bocsá-
tás határideje és módja
Az ajánlattevőnek a pályázati biztosítékot Isaszeg Város 
Önkormányzatának bankszámlaszámára kell átutalnia (OTP 
Bank Nyrt. 11742049-15391528). A pályázati biztosíték össze-
ge ingatlanonként 2 000 000 Ft. Az átutalás tárgyában kérjük 
feltüntetni: „Pályázati biztosíték a … hrsz.-ú ingatlan(ok) 
megvételére”, továbbá a pályázó megnevezését.

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

Az ajánlati biztosíték visszafizetésre kerül a döntéstől szá-
mított 3 munkanapon belül a nem nyertes pályázók részére, 
illetve valamennyi pályázó részére, amennyiben a pályázat ki-
írója a pályázati felhívást az ajánlatok beadási határideje előtt 
visszavonja, és az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizette 
az önkormányzat számlájára, továbbá az ajánlatok érvényte-
lenségének megállapítása esetén.

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

Helyrajzi szám Ingatlan típusa és területe Közművek Bruttó érték

015/114 „kivett, beépítetlen terület” rendeltetésmódú, 2041 m2 valamennyi közmű az ingatlanra bevezetésre került 19 000 000 Ft

015/115 „kivett, beépítetlen terület” rendeltetésmódú, 2040 m2 valamennyi közmű az ingatlanra bevezetésre került 19 000 000 Ft

015/116 „kivett, beépítetlen terület” rendeltetésmódú, 2040 m2 valamennyi közmű az ingatlanra bevezetésre került 19 000 000 Ft

015/119 „kivett, beépítetlen terület” rendeltetésmódú, 2153 m2 valamennyi közmű az ingatlanra bevezetésre került 19 000 000 Ft

015/122 „kivett, beépítetlen terület” rendeltetésmódú, 2265 m2 valamennyi közmű az ingatlanra bevezetésre került 19 000 000 Ft

8. A pályázó a következő adatait köteles a pályázatában 
megnevezni:
•  természetes személy esetén: név, cím, telefonszám, elektro-

nikus elérhetőség;
• jogi személy esetén: elnevezés, székhely, cégjegyzékszám, 

telefonszám, elektronikus elérhetőség, törvényes képviselő 
neve.

9. A pályázó által kötelezően csatolandó nyilatkozatok:
•  az ajánlati kötöttség vállalásáról szóló nyilatkozat;
•  jogi személy esetén: átláthatósági nyilatkozat (a nyomtat-

vány letölthető: Isaszeg.asp.lgov.hu honlap „Dokumentu-
mok” közül);

•  NAV által kiadott köztartozás-mentesség igazolása;
•  vételár összegének megjelölése ingatlanonként 

(…… hrsz.-ú telek, bruttó……. Ft vételár), mely nem le-
het alacsonyabb a pályázati felhívásban megjelölt bruttó 
értéknél.

•  a pályázati biztosíték megfizetését igazoló banki igazolás.

10. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
14. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat tulaj-
donában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden 
más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, mely tényt 
a pályázó az ajánlata benyújtásával tudomásul vesz. Ameny-
nyiben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az adásvételi 
szerződés(eket) nem hagyja jóvá a rendelkezésére álló 35 
napos határidőben, a pályázó nem szerzi meg az ingatlan(ok) 
tulajdonjogát. Ebben az esetben a befizetett vételár a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nyilatkozatának kézhezvételétől 
számított 5 munkanapon belül a teljes befizetett vételár a 
pályázó részére visszafizetésre kerül.

11. Az adásvételi szerződés megkötésére a nyertes pályázó-
val legkésőbb a képviselő-testületi döntés meghozatalától 
számított 30 napon belül kerül sor a pályázati felhívásban és 
nyertesnek hirdetett ajánlatban megfogalmazott feltételek 
alapján.

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

Az adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele:

•  a magyar állam elővásárlási jogról történő lemondó 
nyilatkozata;

•  az ingatlan teljes vételárának beérkezése az önkormányzat 
bankszámlájára.

12. Az ajánlatok beadásával kapcsolatos információ
A késve érkezett és a formai előírásoknak nem megfelelő aján-
latokat a kiíró érvénytelennek nyilvánítja.

Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje: a pályáza-
tokat Isaszeg Város Önkormányzatának székhelyén, 2117 
Isaszeg, Rákóczi u. 45. szám alatt, 2022. április 19., 10.00 
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 idő-
pontja: Isaszegi Polgármesteri Hivatal 6. sz. nagyterem, 2022. 
április 19., 12.00 óra.

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

A pénzügyi, jogi, városfejlesztési bizottság javaslata alapján 
a képviselő-testület dönt a pályázatokról.

A pályázat eredményéről a képviselő-testületi döntést kö-
vetően a polgármesteri hivatal írásban értesíti a résztvevőket a 
döntést követő 8 napon belül.

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

A pályázati kiírás 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 közzétételre.

HATVANI MIKLÓS  
polgármester
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Gépjárműadójának 
befizetéséhez igényeljen 
csekket sms-ben

A gépjárműadót a 410-es adónemkódra többféleképpen is 
be lehet fizetni, például postai csekken vagy átutalással a 
10032000-01079160 számlaszámra (NAV Belföldi gépjár-
műadó bevételi számla).

Ha valaki természetes személyként csekken szeretne fizet-
ni, 2022. február 15-től sms-ben is kérhet csekket a NAV-tól 
a 30/344-4304-es telefonszámon. Az sms-be a „CSEKK” szót, 
utána egy szóközt, majd az adóazonosító jelet kell beírni.

A következő mintában a 9999999999 számjegyek jelö-
lik az adóazonosító jelet az sms szövegében: CSEKK[szó-
köz]9999999999 (a „CSEKK” kis- és nagybetűvel is írható).

Fontos!
•  A szolgáltatást csak természetes személyek vehetik 

igénybe, akik pénzforgalmi számla nyitására nem 
kötelezettek.

•  Egy naptári évben, egy adóazonosító jellel, ebben a 
formában maximum kétszer igényelhető csekk.

•  A benyújtott igényre két gépjárműadócsekket postáz a 
NAV.

•  A csekket a NAV a bejelentett lakcímre küldi a következő 
sorrendben: levelezési cím; ha az nincs bejelentve, akkor a 
tartózkodási hely; ha az sincs, akkor a lakóhely címe.

•  Sms-ben kizárólag a 410-es adónemkódú gépjárműadó 
befizetéséhez lehet csekket kérni, máshoz nem!

FORRÁS: NAV.GOV.HU

Üdvözlő ajándék

Az isaszegi újszülöttek részére adható Üdvözlő ajándék támo-
gatásról szóló önkormányzati rendelet 2021. január 1-jétől 
egyszeri pénzbeli, kérelemhez kötött támogatást biztosít, 
amely a születést követően legkésőbb a gyermek három hóna-
pos koráig igényelhető.

Az egyszeri támogatás összegét a képviselő-testület az idei 
évtől tizenötezer forintra emelte, amelynek a megküldésére a 
jogosult részére postán vagy folyószámlára utalással kerül sor.

A támogatás alanyi jogon igényelhető, nem történik jöve-
delemvizsgálat, de azok a szülők igényelhetik, akik legalább 
egy éve isaszegi lakcímmel (bejelentett állandó lakcímmel 
vagy tartózkodási hellyel) rendelkeznek.

Az igényléshez kérelemnyomtatványt kell a szülőnek 
kitöltenie és eljuttatnia a polgármesteri hivatalba. (A kére-
lem Isaszeg város hivatalos honlapjáról letölthető, valamint 
személyesen átvehető a hivatal ügyfélszolgálatán.) A kérelem 
kötelező melléklete a kérelmező és az újszülött lakcímkártyája 
és az újszülött születési anyakönyvi kivonata.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Bölcsődei beiratkozás

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Isa-
szegi Aprók Falva Bölcsődébe a következők szerint határozza 
meg a beiratkozás időpontját: április 25–26., hétfő–kedd, 8–18 
óra. Helyszíne: Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde, 2117 Isaszeg, 
Móricz Zsigmond utca 14.

A beiratkozáshoz szükséges iratok: a gyermek nevére 
kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok, 
lakcímkártya, valamint a társadalombiztosítási azonosító jelét 
tartalmazó igazolvány; továbbá a szülő személyazonosításra 
alkalmas, valamint lakcímét igazoló hatósági igazolványa, 
munkáltatói igazolása vagy munkáltatói szándéknyilatkozata.

A koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intéz-
kedésekkel összhangban a beiratkozáskor kérjük a szabályok 
betartását (távolságtartás, szájmaszk használata, kézfertőtlení-
tő használata). Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt!

A beiratkozással kapcsolatban tájékoztatás kérhető a 
28/495-490-es telefonszámon vagy az aprokfalva@isaszeg.hu 
e-mail-címen.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Beiratkozás az Álom-Vár 
Bölcsődébe

Kedves Szülők! Várjuk jelentkezésüket 2022/2023-as gondozá-
si évre az MPE-OCM által fenntartott Álom-Vár Bölcsődébe.

Helyszíne: Isaszegi Álom-Vár Bölcsőde, Isaszeg, Kertész 
utca 7. (Megközelítés a Gábor Dénes köz felől.) Felvételi 
kérelmüket e-mailben is elfogadjuk. A személyes beiratkozás 
időpontja: április 11–12., 8 órától 16 óráig.

A beiratkozással, bölcsődei ellátással kapcsolatban felme-
rülő kérdéseikre e-mailben, telefonon választ, tájékoztatást 
kaphatnak az intézményvezetőnél: Bulyákiné Virág Judit, 
telefon: 70/620-6586; e-mail: igazgato@alomvar.hu.

Bölcsődénkről részletesebben a honlapunkon (Alomvar.hu) 
és Facebook-oldalunkon (Bölcsőde Álom-Vár) olvashatnak.

BULYÁKINÉ VIRÁG JUDIT 
bölcsődevezető
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Intézményvezetői álláspályázat

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a februári soros ülésén elrendelte a fenntartásában működő Jókai 
Mór Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírását. A képviselő-testület által jóváhagyott pályázati kiírást 
ismertetjük.

A pályázatot meghirdető szerv: Isaszeg Város Önkormány-
zatának képviselő-testülete; 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

A meghirdetett munkahely, a megbízás időtartama: Isa-
szeg Város Önkormányzata, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2117 
Isaszeg, Dózsa György utca 2.

Az igazgatói megbízás időtartama: 5 év, 2022. augusztus 
21-től 2027. augusztus 20-ig.

Képesítési és egyéb feltételek: szakirányú egyetemi 
végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi 
végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga 
vagy főiskolai könyvtárosi képzettség; idegennyelv-ismeret, 
amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag 
elismert, komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal 
egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről 
szóló igazolás bemutatásával; a könyvtári minőségirányítás 
területén 120 órás képzés keretében szerzett ismeretek, vagy 
a pályázat beadásakor ilyen irányú képzésen vesz részt, és azt 
igazolja, valamint kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudo-
mányos tevékenységet végez; legalább öt év szakmai gyakorlat; 
magyar állampolgárság; büntetlen előélet; a helyismeret előnyt 
jelent; nyertes pályázóként vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség tudomásulvétele.

Juttatások: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tör-
vény vezető beosztású munkavállalókra vonatkozó rendelke-
zései alapján.

A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó 
lényeges feladatok
Az intézményvezető feladata a könyvtár működtetésével kap-
csolatos feladatok ellátása, az intézmény szakszerű, hatékony 
és jogszerű működésének biztosítása, szakmai munkájának 
irányítása. Az intézményvezető gyakorolja a munkáltatói 
jogkört az intézmény munkavállalóinak tekintetében. Felelős 
a fenntartó által hozott, az intézményt érintő döntések végre-
hajtásáért.

A pályázathoz csatolni kell: a legfontosabb személyi ada-
tok, szakmai önéletrajz; az intézmény vezetésére vonatkozó 
programot, a helyzetelemzésre épülő működési és szakmai 
elképzelést, különös tekintettel a szakmai színvonal emelésére 
a jelenlegi körülmények között; iskolai végzettséget igazoló 
okmányok másolatát, de az eredeti okiratok bemutatása az 
elbírálás során kötelező; a büntetlen előélet igazolása: a kine-
vezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat 

elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek, nyílt 
vagy zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület.

Pályázati cím, határidő: Isaszeg város polgármestere, 2117 
Isaszeg, Rákóczi u. 45. A borítékra rá kell írni: „Jókai Mór Vá-
rosi Könyvtár – vezetői pályázat”. A pályázatokat postai úton, 
ajánlott küldeményként két példányban kérjük benyújtani 
legkésőbb 2022. április 4-e éjfélig, a postai érkeztető bélyegző 
szerint igazolva. A pályázat elbírálásának határideje várhatóan 
a 2022. május 19-i képviselő-testületi ülés.

A pályázat elbírálásának rendje
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának 
jogát fenntartja.

A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást lehet kérni Pisiák Zsu-
zsanna igazgatási osztályvezetőtől (polgármesteri hivatal, 2117 
Isaszeg, Rákóczi u. 45.; tel.: 28/583-111).

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Könyvtári kurír

Folytatódjon a könyvtár szolgáltatásainak bemutatása. A köl-
csönzésen és helyben olvasáson kívül számos rendezvényt is 
szervezünk minden korosztály számára. Kiemelt fontosságú a 
gyermekek olvasáskultúrájának fejlesztése, amelynek érdeké-
ben már óvodáskortól várjuk a csoportokat, osztályokat.

Az iskolai tananyaghoz kapcsolódó könyvtárhasználati 
foglalkozásokat tartunk, de az olvasási kedv felébresztésé-
re izgalmas, játékos eszközöket is bevetünk: papírszínház, 
silentbook. Ezen túl sokféle témában tudunk foglalkozásokat 
tartani, amelyekhez mindig nagyon sok könyvet haszná-
lunk, ajánlunk, de énekelünk, játszunk, történetet is írunk a 
gyerekekkel. Számunkra fontos, hogy a megszokott tanulási 
formáktól eltérő élményeket nyújtsunk, így a résztvevők pozi-
tív érzelmeket kapcsolhatnak a könyvtárhoz.

A felnőttek is megtalálhatják a számukra érdekes progra-
mokat, hiszen könyvbemutatókat, kiállításokat is szervezünk, 
valamint mindenféle érdeklődésre számot tartó témában 
hívunk előadókat: gyermeknevelés, kertészkedés, háziállatok, 
úti beszámolók, országok-kultúrák bemutatása, a digitális 
világ rejtelmei.

Több helyi közösséggel is együttműködünk, és nyitottak 
vagyunk a kapcsolat felvételére civilszervezetekkel, klubokkal, 
baráti társaságokkal. Harminc-negyven főnyi befogadóképes-
ségünkkel inkább kisebb eseményeknek tudunk helyt adni, és 
különféle technikai eszközökkel (laptop, kivetítő, vetítővászon, 
hangtechnika) jó hangulatú előadások, összejövetelek lebo-
nyolítását is lehetővé tesszük.

ÁGOSTON KATA

MÁRCIUSI PROGRAMOK
4., péntek, 17 óra: AKÍK-klub
11., péntek, 18 óra: De szeretnék én Kossuthtal beszélni… 

– 1848 emlékezete a népdalokban és a népművészet-
ben. Juhász Katalin és Szabó Zoltán vetített képes, zenés 
előadása közös énekléssel, a Csatangoló Tánccsoport és 
Hagyományőrző Egyesület szervezésében.

25., péntek, 18 óra: Amit az állatorvostól nem mersz meg-
kérdezni. Dr. Adorján András állatorvos, mikrobiológus 
előadása.

KÖNYVAJÁNLÓ
Hogyan szeretsz?
Sokat hallottunk már arról, hogy kora gyermekkorban a szülő 
és a gyermek közötti kapcsolat mennyire fontos. Az emberek 
azt adják tovább gyermekeiknek, amit ők kaptak.

Ez teljesen rendben is van, ha a gyermekkorban kialakult 
kötődési mintáink harmonikusak. Ha nem azok, és ezt felis-
merve változtatni szeretnénk ezen, akkor ezeket a kötődési 
sebeket meg kell gyógyítanunk magunkban ahhoz, hogy ne 
adjuk tovább a gyerekeinknek. Ebben a nem kis munkában 
tud segíteni nekünk Lukács Liza Hogyan szeretsz? – Kötődési 
sebeink gyógyítása című könyve. Megtudhatjuk belőle, hogy 
mennyire fontos felismerni és meggyógyítani ezeket a sebe-

ket nemcsak a gyerekeink kedvéért, hanem saját magunkért 
is.

Tudom – mert én is tapasztalom –, hogy nagyon nehéz 
tenni saját magunkért, de megéri, ezt bizton állíthatom. Kívá-
nok jó olvasást a könyvhöz és általa önvalónk megismerését!

M. I. MÓNIKA

Karolina és a krakkói babakészítő
Ismét egy fiataloknak szóló könyvet ajánlok, amely felnőttek 
számára is igen tanulságos. Különös mesevilágba csöppenünk 
Babaországban, ahol megismerhetjük Karolinát, a játék babát. 
Itt a játékok valódi életet élnek, annyira, hogy még háborúba 
is keverednek. Országukat lerohanják a patkányok, és min-
dent feldúlnak maguk körül. Karolinának vissza kell térnie az 
emberek világába – játék babaként.

Egy krakkói játékkészítő műhelyében ébred 1939 nyarának 
végén. Cseberből vederbe csöppen, hiszen csak pár nap, és a 
németek bevonulnak Lengyelországba. Innentől párhuzamo-
san fut R. M. Romero regényének cselekménye: Babaország-
ban és Krakkóban.

Megismerkedhetünk néhány jóságos és gonosz emberrel, 
és nyomon követhetjük, hogyan hatnak a háború eseményei 
az egyszerű emberekre. Felbukkannak a lengyel mondavilág 
alakjai is (sárkányok, lovagok, lidércek, boszorkányok), hogy 
segítsék vagy éppen nehezítsék Karolinának és ember barátai-
nak útját. Á. K.
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Nekem a tanítás szívügyem
Zentai Piroskával, a Isaszegi Damjanich János Általános Iskola intézményvezetőjével beszélgettünk

Zentai Piroska már kicsi korában tudta, hogy tanítani szeretne, akárcsak édesanyja. Azóta szenvedélyesen oktatja a matema-
tikát, igyekszik játékos módszerekkel megkedveltetni a gyerekekkel ezt a megosztó tantárgyat. Gondoskodik az iskola szellemi-
ségének megőrzéséről, megújításáról, újabb és újabb programok összeállításáról. A kirakós darabjait azonban csak esténként 
tudja összerakni.

– Tanítónőként kezdte a pedagógusi pályát. Mi vonzotta 
benne?

– Édesanyám is tanítónő volt, ráadásul itt, az Isaszegi 
Damjanich János Általános Iskolában. Nagyon sokat jártam 
be hozzá. Már alsó tagozatos koromban tudtam, hogy én is 
tanító néni leszek. El is végeztem a tanítóképzőt, először nap-

köziben dolgoztam, utána végigvittem egy osztályt felső tago-
zatig. Anyukám nagyon büszke volt rám. Közben elvégeztem 
a matematikatanári szakot, így felsőben kezdtem el tanítani.

– A matematika igencsak megosztó tantárgy. Mi tetszett 
meg benne önnek?

– Még gimnazista koromban volt egy kitűnő tanárom, aki 
miatt megkedveltem a számok világát, a benne rejlő logikát, 
rendszerességet. Már ekkoriban is tanítottam: az osztálytár sai-
mat korrepetáltam, ha elmaradásuk volt valamiből. Rengete-
get segítettem nekik, élveztem a tudás átadását, ez vezetett el a 
tanári pályához.

– Hogyan próbálja közelebb vinni a matematikát a gyere-
kekhez?

– A tanítónői előéletem miatt kialakult egy szokásom: 
próbálok mindent nagyon érthetően elmagyarázni. Rengeteg 
gyakorlati példával és játékos feladatokkal igyekszem lefordí-
tani a matek sokszor bonyolultnak tűnő nyelvezetét. Termé-
szetesen vannak elméleti részek, amiket egész egyszerűen meg 
kell tanulni, sok a szakszöveg, de ezeket is próbálom minél 
könnyedebben átadni, hogy mindenki megértse. Igyekszem 
minél több versenyzést, játékosságot bevinni az óráimra. Pél-
dául számkirályozni szoktunk, ha a szorzást tanuljuk. Mindig 
próbálok megújulni, más módszereket alkalmazni, megtaníta-
ni a gyerekeket gondolkodni.

– Úgy tudom, hivatalos versenyeket is szervez.

Klapkalandozás 
nagycsoportos ovisoknak

Kedves Szülők! Szeretettel várjuk iskolánkba a leendő első 
osztályosokat! A játékos foglalkozások helyszíne az iskola 
Tóth Árpád utcai épülete (Isaszeg, Tóth Árpád u. 1.).

A foglalkozások időpontja: március 24., csütörtök, 16.15 
óra; április 7., csütörtök, 16.15 óra.

Emelt szintű ének-zene tagozatra meghallgatás a Tóth 
Árpád utcai épületben: április 7., csütörtök, 17–19. óra; a Kos-
suth Lajos utca 85. épületben: április 9., szombat, 10–12 óra.

Szülői értekezlet és a hittant oktató egyházak bemutatko-
zása: március 8., kedd, 17 óra, Tóth Árpád utcai épület.

Beiratkozás: április 21–22.

Amit nyújt a mi iskolánk: gyermekközpontú, barátságos 
légkör, korszerű technikai eszközök, változatos tanítási 
módszerek, hagyományőrzés, angol nyelv tagozat, német 
nyelv tagozat, ének-zene tagozat, informatikaoktatás első 
évfolyamtól.

Iskolánk elérhetősége: Klapka György Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, 2117 Isaszeg, Kossuth Lajos u. 85. 
E-mail: klapka@klapka-isaszeg.edu.hu; honlap: Klapka-isaszeg.
edu.hu; tel.: 28/ 495-708.

– Igen, logikai versenyeket szervezünk a kollégákkal Fo-
rogjon az észkerék címmel. Itt a gyerekeket a logikai társasjáté-
kok irányába tereljük. Hatalmas sikere lett tankerületi szinten 
is. A havonta kiküldött feladatsorok megoldása után iskolánk-
ban a legjobb csapatoknak döntőt szervezünk. Ezt egy nagy 
játékos versenyként kell elképzelni, ahol a döntőbe jutottak 
értékes jutalmat kapnak. A végső cél persze a tudásbővítés, a 
logikus gondolkodás fejlesztése és az élményszerzés. Sok ilyen 
játék van, például a malom, ami már általában alsó tagozat-
ban is igen népszerű. Gyakran már első osztályban is játsszuk 
ezeket, aztán fokozatosan bonyolultabbakkal ismertetjük meg 
diákokat. A játszva tanulásnak ez nagyon fontos és hasznos 
módszere. Az említett tanárnőmtől a matematika és a tanítás 
iránti rajongást sajátítottam el, ezeket a játékos módszereket 
azonban már továbbképzéseken tanultam. Állandóan kere-
sem, miként tudnám továbbfejleszteni azt, hogy még köny-
nyebben sajátítsák el a gyerekek az ismereteket. Ez egy nagyon 
fontos célja a pedagógiai pályámnak.

– Január vége óta vezeti is az intézményt. Milyen tervei 
vannak?

– A közeljövőre nézve az, hogy a lehető legjobb tudásom 
szerint segítsem, támogassam kollégáimat a munkájukban, s 
még jobban megismerjem őket. Célom, hogy iskolánk eddig 
elért magas színvonalát továbbra is fenntartsam, a hírnevét 
öregbítsem. Öt évig igazgatóhelyettes is voltam, így a másik 
helyettes társammal több éve dolgozunk együtt, de bőven van 
még mit tanulnom tőle. Igyekszem felfedezni, hogy melyek 
azok a dolgok, amelyekkel az iskolánkból még jobb hely vál-
hat. Új programokat szervezünk, amikbe bevonjuk a gyereke-
ket és a szülőket is. A hosszabb távú terveink között szerepel 
az önkormányzat segítségével egy új ebédlő megépítése, az 
épület felújítása.

– Az intézményvezetés mellett marad idő a tanításra?
– Muszáj, hogy maradjon, mert imádok tanítani, de ettől 

függetlenül is vannak természetesen osztályok, amelyeket bizto-
san végigviszek, hiszen év közben nem adhatom le őket. Igyek-
szem ugyanúgy, mint eddig, minél jobban felkészülni minden 
órára. Ezt mindig is így tettem, függetlenül attól, hogy mennyi 
egyéb feladatom volt. Nekem a tanítás tényleg szívügyem.

– Tanárként kicsit talán jobban rálát a fiatalok helyzetére 
általában. Hogy látja: maradnak Isaszegen, vagy a nagyobb 
városokba tartanak?

– Azt veszem észre, hogy egyre inkább maradnak a fal-
vakban, kisebb városokban, mint amilyen a miénk is. A nyu-
godtabb, kiegyensúlyozottabb légkört keresik, ezt Isaszegen 
megtalálják, így egyre több a betelepülő is.

– A sok munka mellett hogyan kapcsolódik ki, mi a hob-
bija?

– A puzzle. Rengeteget kirakózom, tökéletesen leköt és 
kikapcsol, igazán nekem való játék. Most vettem egy négyezer 
darabosat, ami hatalmas, de szerencsére jó nagy asztalaink 
vannak otthon. Szerintem erre már csak a nyáron lesz időm, 
de mindenképpen összeillesztem a darabokat, ahogy ezt a 
munkámban is teszem.

H. A.

Logikai fejlesztő játékok és 
kütyünap ovisoknak

Hogyan fér össze a játék és a tanulás? Egyedül unalmas? Nem 
kell egyedül tanulnod! Társaiddal közösen szerzett élménye-
ken keresztül bővítheted tudásodat, szerezhetsz információ-
kat, megtanulhatod okosan használni az okoseszközöket. 
Tanulj, fedezd fel a világot játékosan! Most előtted a lehetőség!

Játék, logika és programozás a jelszava második bemutat-
kozó foglalkozásunknak, amelyre szeretettel várunk minden 
középső és nagycsoportos óvodást szüleivel együtt.

A program időpontja: március 19. (szombat), 10–11.30. 
Helyszíne: Isaszegi Damjanich János Általános Iskola.
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Szalonbeszélgetés egy focilegendával

A Családok Isaszegért Egyesület Nagy 
Antal négyszeres magyar bajnokot, 
harminckétszeres válogatott labdarú-
gót és feleségét, dr. Nagy-Tóth Nikolett 
Ágnes sportjogászt hívta meg az Isa-
szegi szalonbeszélgetések február 25-i 
rendezvényére. Az alkalomnak a Csata 
vendéglő adott otthont.

Nagy Antal elmesélte a jelenlévők-
nek, hogy egészen kicsi volt, amikor 
megkapta karácsonyra az első bőrlab-
dáját. Az első labdaérintésből szerelem 
lett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Nagyhalász szülötte a labdarúgásnak 
köszönhetően nemcsak Budapestet, 
hanem a fél világot meghódította.

A szalonbeszélgetés résztvevői bete-
kinthettek a Honvéd örökös bajnokának 
küzdelmeibe, sikereibe, feleleveníthet-
ték néhány emlékezetes gólját. A fut-
ballista elmondta, milyen volt a címeres 

mezt magára ölteni huszonkét évesen, 
amikor is az NDK válogatottját győztük 
le 3-0-ra. Szó volt az utolsó világbajnok-
ságról (1986), amikor magyar válogatott 
vb-n szerepelhetett. Ennek a válogatott-
nak volt a csapatkapitánya Nagy Antal, 
aki a világbajnokság után a francia, 
majd a svájci bajnokságban folytatta. 
Mindkét nyugati csapatnál teljesen más 
körülmények és lehetőségek vártak rá. 
Ma már csak elképzelhetjük, milyen is 
volt a magyar futballisták hazai élete a 
hetvenes-nyolcvanas években, akkor 
viszont ez kőkemény valóság volt.

Dr. Nagy-Tóth Nikolett Ágnes az 
általa és Hegyi Iván által jegyzett  

Nagy-Könyv – a mindmáig utolsó ma-
gyar vb-csapat kapitányáról című kötet 
megszületésének körülményeibe avatta 
be a szépszámú hallgatóságot. Majd 
olyan kulisszatitkokra is fény derült, 
hogy Nikolett volt az, aki vitrinbe he-
lyezte a futball-legenda korábban do-
bozokban heverő relikviáit. Így került 
elő az a focilabda is, amely a Honvéd 
Ajax elleni meccsének volt az egyetlen 
labdája. Nagy Antal két gólt is szerzett 
a találkozón.

Az estét a hallgatóság, a gyerekek 
kérdései, majd dedikálás zárta.

BUDAHÁZI ÁRPÁD
FOTÓ: SZABÓ NORBERT

Hatodik születésnapján köszöntötték az isaszegi rendőrök 
Balázst, akinek a nagypapája is nyugdíjas rendőr, és a 
kisfiú minden álma, hogy ha felnő, ő is „szuperhős rendőr” 
legyen. A felkérésre, hogy születésnapján otthonában meg-
látogassák őt, a rendőrök hezitálás nélkül igent mondtak.

Szolgálati autó gurult a ház elé február 14-én délután. 
A szülinapos kitörő örömmel fogadta az egyenruháso-
kat. Kapott játékokat, beülhetett a rendőrautóba, addig 
azonban a zsaruk sehová sem mehettek, míg a szobájában 
a saját kezével épített rendőrállomását meg nem mutatta 
nekik.

A rendőrökért rajongó Balázs a látogatás végén azt 
mondta: „Ez a világ legmenőbb szülinapja.” Kinyilatkozta-
tását hallva az utánpótlástól nem kell tartania a testületnek.

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Thinagl Szerafin nevét viseli majd a Hunyadi utcai rendelő

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 
34/2022. (II. 24.) Kt. határozatában úgy döntött, hogy az ön-
kormányzat tulajdonában lévő, Hunyadi utca 19. szám alatti 
egészségügyi épület a Thinagl Szerafin Egészségügyi Központ 
nevet viselje.

Thinagl Szerafin 1880. október 21-én született Nagyszom-
batban (Pozsony vármegye, ma Trnava, Szlovákia). Édesapja 
Thinagl János királyi közjegyző volt. Egy boldog, élmények-
ben gazdag, védett gyermekkor és fiatalkor után a családi 
tragédia vitte Thinagl Szerafint a gyógyszerészeti pályára. 
Családjának erőteljes ellenkezésére Szerafin 1898. október 
1-jétől Bunzel Gyula nagyszombati gyógyszerész Arany Egy-
szarvú Gyógyszertárában gyakornok lett. Majd beiratkozott a 
kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemre 
rendkívüli bölcsészhallgatónak az első évre, majd rendkívüli 
orvoskari hallgatónak a második évre. Nem volt könnyű az 
egyetemi élete. A tanárok vitatkoztak, hogy egy fiatal hölgy 
nem ülhet a férfi hallgatók közé. Végül is a tanárral együtt 
lépett be a terembe, és nem a padokban, hanem a diákokkal 
szemben egy széken kellett ülnie. Pár hónapnak el kellett tel-
nie ahhoz, hogy a táblához mehessen, és ott felírhassa a kép-
leteket, valamint hogy a kísérleteket a férfi kollégákkal együtt 
elvégezhesse. Végül is nagy megbecsülést vívott ki magának, 
és kitüntetéssel végezte el az egyetemet 1903-ban.

Szerafin 1904. március 19-én kötött házasságot Pesthy 
Mihály gyógyszerésszel. Így ők voltak az első gyógyszerész 
házaspár Magyarországon és az Osztrák–Magyar Monarchia 
területén. A Pesthy házaspár 1918-ban megvásárolta az isasze-
gi Angyal Gyógyszertárat.

Férjének halála után (1930) Szerafin vezette a gyógy-
szertárat, majd 1948-tól leányuk, dr. Barabás Gézáné Pesthy 
Zsuzsanna, aki szüleinek hivatását követve gyógyszerész lett, 

és feleségül ment az Isaszegen praktizáló dr. Barabás Géza 
orvoshoz. Az isaszegi gyógyszertárat – mint valamennyit 
az országban – 1950. július 28-án állami kezelésbe utalták, 
államosították.

Thinagl Szerafin hetvenhat évesen, 1956. november 2-án, 
a forradalom és szabadságharc alatt halt meg szélütés követ-
keztében Budapesten, a Váci utcai lakásban. Sírja kezdetben 
a harcok miatt a Vörösmarty téren volt, majd 1957. március 
1-jén temették el a Farkasréti temetőben.

Isaszeg lakosságának körében is él még emléke mint 
gyógyszerész s mint a helyi társadalmi élet egyik kiválósága. 
A város lakói 2016. november 5-én emléktáblát állítottak és 
emlékkiállítást rendeztek Thinagl Szerafin tiszteletére.

Az Isaszegi Múzeumbarátok Körének és a falumúzeumnak 
a kezdeményezésére a gyógy-
szerésznő halálának hatvanadik 
évfordulója alkalmából emlék-
tábla-avató ünnepségre került 
sor a Magyar Gyógyszerésztu-
dományi Társaság Gyógysze-
résztörténeti Szakosztályával 
közösen.

A gyógyszerésznő és a 
család emlékét, valamint 
Szerafin fiának, Pesthy István-
nak a „hagyatékát” az Isaszegi 
Falumúzeum őrzi és gondozza. 
A képviselő-testület döntésé-
nek alapján pedig mostantól 
az új rendelőintézet viseli majd 
Thinagl Szerafin nevét. Isaszeg 
lakossága méltó módon őrzi 
emlékét.

SZMOLICZA JÓZSEF

A világ legmenőbb születésnapja
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Kárpáton innen, tengeren túl
Dr. Székely András Bertalan legújabb könyvéről

Székely András Bertalan legújabb, immáron tizenötödik könyvének isaszegi bemutatójára február 4-én került sor a Jókai Mór 
Városi Könyvtárban. Az est kísérőprogramjaként a Csatangoló Tánccsoport és Hagyományőrző Egyesület férfidalárdája két 
dalcsokrot adott elő Kenesei Ilona száz évvel ezelőtti isaszegi népdalgyűjtéséből.

Dr. Székely András Bertalan 2003 óta él 
Isaszegen feleségével, Sz. Opre Máriá val. 
Isaszegért, számos közösségért és a kul-
túráért végzett munkásságuk sokunkban 
tiszteletet, megbecsülést ébreszt irántuk. 
Bár András a maga hivatásában országo-
san ismert és elismert tekintély – mű-
velődésszociológus, a Magyar Néprajzi 
Társaság nemzetiségi szakosztályának 
vezető tisztségviselője, a nemzetiségi 
könyvsorozat főszerkesztője, a Mura-
vidék Baráti Kör Kulturális Egyesület 
tudományos alelnöke, a Honismeret 
folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, a Fő-
városi Örmény Önkormányzat elnökhe-
lyettese, nyugdíjba vonulásáig a külhoni 
magyarokkal és a hazai nemzetiségekkel 
foglalkozó kormánytisztviselő –, mi 
itt, Isaszegen elsősorban mégsem ezen 
munkái okán ismerjük, hanem mint 
lokálpatriótát, aki folytonosan értéket 
teremt és értéket kínál közösségének.

Feleségével négy testvértelepülési 
kapcsolatot építettek ki Isaszeg számára 
a Felvidék, a Délvidék, a Drávaszög és 
Délkelet-Lengyelország felé, továbbá 
presbiterként András Isaszeg és Csúza 
református egyházközségeinek testvér-
gyülekezetté válását munkálta. Sikerrel 
megpályázták Isaszeg önkormányzata 
nevében 2009-ben a testvértelepülé-
sek első fesztiválját, az egy hónapos 
rendezvénysorozat fesztiváligazgatói 
tisztét is betöltve. 2011-ben Tóth Árpád 
versmondó versenyt, majd Tóth Árpád 
Nemzeti Társaskör néven civil társaság 
megalapítását kezdeményezték. A tár-
saskör magyarságismereti szabadegye-
temi előadásai mellett helyi elismerést 
is alapított Tóth Árpád-emlékérem 
címmel. Székely András városi keresz-
ténydemokrata elnökként 2016-ban  
Keresztény akadémia néven ökume-
nikus szellemiségű előadás-sorozatot 
szervezett, és ugyancsak ezen keretek 
között volt szervezője korábban, és je-
lenleg is a szervezők egyike a keresztény 
zenei fesztiváloknak Isaszegen.

A Kárpáton innen, tengeren túl című 
tanulmánykötet egyfajta lenyomata a 
szerző imént dióhéjban összefoglalt 
közéleti és tudományos tevékenysé-
gének. Akárcsak korábbi, Istennel, a 
Hazáért című könyvének középpont-
jában, ebben a kötetben is döntően a 
közép-európai népek együttélésének, 
továbbá a magyar nemzettudatnak, 
nemzet- és nemzetiségpolitikának a 
kérdései állnak. A 2017 óta keletkezett 
tanulmányokat és esszéket hat fejezetbe 
sorolta a szerző. Ezek közül isaszegi vo-
natkozásai miatt hozzám közel állóként 
kiemelném A népi kultúra vonzásában, 
a Hittel és reménnyel és az Isaszegi 
arcélek fejezeteket. Ha egy közös vonást 
szeretnék találni az Isaszeghez kötődő 
megszólalásokban, akkor ez az érték, az 
értékes fel- és elismerése és a közösség-
nek való felmutatása lenne. Andrásnak 
kitűnő érzéke, adottsága van „a jó”, „az 
igaz”, „a szép” meglátásához az em-
beri lelkekben és tevékenységekben, 
és – jó értelemben vett nyughatatlan-
sággal – mindezt kötelességének érzi 
a közösségei számára is megmutatni. 
Ennek egyik megnyilvánulási formája 
e kötetben a Tóth Árpád-emlékérem 
díjazottjainak laudációja.

A tanulmánykötet leghangsú-
lyosabb fejezete a Sorsközösség a 
Kárpát-karéjban, ezek közül is ki-
emelkedik a Gyásznap vagy ünnep? 
(A centenárium és ami mögötte van) 
címmel közölt tanulmány. A trianoni 
kényszerszerződés centenáriuma alkal-
mából a 2020. év első nyolc hónapjá-
ban megjelent elektronikus és nyom-
tatott sajtó (magyarországi, felvidéki, 
erdélyi, délvidéki és bécsi írások) általa 
fontosnak érzett részének a tematikus 
összegzését és elemzését tárja elénk a 
szerző „az észlelt valóság torzításmen-
tes visszaadására” törekedve, ugyan-
akkor felvállalva a saját értékrendjét, 
őseinek szellemiségét is.

Jó szívvel ajánlom dr. Székely And-
rás Bertalan legújabb tanulmánykötetét 
mindazoknak, akik számára tartalom-
mal és értékkel bíró fogalmak a nemzet, 
a haza és a kereszténység, akik számára 
örömforrás mások értékeinek a megis-
merése, akik olvasmányélményeikben 
mernek mélyebb szellemi kalandokba 
merítkezni. Nem fognak csalódni.

ETO-PAPP BEÁTA ELNÖK,  
Csatangoló Tánccsoport  

és Hagyományőrző Egyesület
A képeket Sz. Opre Mária készítette.
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Fontos információk, elérhetőségek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SZOLGÁLTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI
KÖZVILÁGÍTÁSSAL kapcsolatos bejelentés az Infor-Vill Bt. 

felé hétfőtől péntekig 8–17 és szombaton 8–12 óra között a 
20/542-6808-as telefonszámon, egyéb időben az isaszegkoz-
vilagitasjavitas@gmail.com e-mail-címen. 

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

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

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

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

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

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

70/474-9999, 1/474-9999. Levelezési cím: MVM Next Ener-
giakereskedelmi Zrt., 1439 Budapest, Pf. 700. E-mail: ugyfel-
szolgalat@mvm.hu; web: www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat

 Mérőállás-diktálás: www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat,  
illetve az MVM Next mobilapplikációban

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

28/561-200

Egészségügyi 
információk

Háziorvosok 
Dr. Petőházi Melinda
Hunyadi utca 19. Telefon: 28/493-
288; mobil: 06-20/244-8084; e-mail: 
hunyadirendeloisaszeg@gmail.com 

Rendelési idő: hétfőn, kedden, 
csütörtökön és pénteken 8.30–12.30, 
szerdán 14.00–18.00 óra között.
Dr. Kürti József
Csata utca 2. Telefon: 28/495-238

Rendelési idő: hétfőn, szerdán, 
csütörtökön és pénteken 7.30–11.30, 
szerdán 15.00–19.00 óra között.
Dr. Tordai Gábor
Alulich utca 3. Telefon: 28/751-591; 
mobil: 20/928-3987

Rendelési idő: hétfőn és szerdán 
9.00–13.00, kedden 12.00–16.00, 
csütörtökön 13.00–18.00, pénteken 
9.00–12.00 óra között.
Dr. Mészáros Zsolt
Aulich utca 3. Telefon: 28/751-561; 
mobil: 30/831-1887

Rendelési idő: hétfőn 13.00–18.00, 
kedden, szerdán és csütörtökön 8.00–
12.00, pénteken 8.00–12.00 óra között.

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 készenléti szolgá-
lat működik a sürgős ese tek el lá tására, 
amely a felsorolt időbeosztás szerint 
hívható: hétfőn dr. Mészáros Zsolt, 
kedden dr. Kürti József, szerdán dr. Pe-
tőházi Melinda, csütörtökön dr. Tordai 
Gábor. 

Központi orvosi ügyelet 
Gödöllő, Szabadság tér 3. Tele-
fon: 70/370-3104. Ügyeleti idő: mun-
ka na po kon 18 órától másnap reggel 8 
óráig, hétvégén, munkaszüneti napokon 
és ünnepnapokon 24 órában.

Gyermekorvosi rendelők
Dr. Horváth Anna
Botond u. 12. Telefon: 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. Csernyán Vivien fogszakorvos 
rendelési ideje
hétfő: 14–20; kedd: 8–13; szerda: 14–20; 
csütörtök: 8–13; péntek: páros héten 
14–20, páratlan héten 8–13 óra között. 
Előzetes bejelentkezés, időpont-egyez-
tetés szükséges a 28/495-237-es tele-
fonszámon! A rendelés utolsó órájában 
nincs mód akut (sürgős) eset ellátására, 
amennyiben lehetősége engedi, ilyen 
esetben a rendelési idő elején jelenjen 
meg, hogy a szükséges ellátást biztosíta-
ni lehessen.

Munkaszüneti napokon az ügyeleti 
rendelés helye: Központi Stomatológiai 
Intézet, 1088 Bp., Szentkirályi u. 40.

Védőnői szolgálat: Hunyadi u. 19. 
Telefon: 28/744-223

Tormay Károly Egészségügyi Köz-
pont: Gödöllő, Petőfi tér 1. Telefon: 
28/430-655, 28/430-452, 70/502-1876, 
70/502-1872
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KERESZTREJTVÉNY
Rejtvényünk megfejtését március 25-ig küldjék az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre vagy a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatára. 
A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban olvashatják. 
Kellemes időtöltést kívánunk! 

Februári rejtvényünk megfejtése: A boldogsághoz nem vezet út, az út maga a boldogság. A jutalmat Szabó Zsuzsanna, Szend-
rei Szabolcs és Palóczné Simoncsik Éva nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

GYEREKEKNEK
Keresd meg a képeken található hat különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet küldd vissza szerkesztőségünknek 
március 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 februári rejtvény helyes megfejtéséért járó jutalmat Bene Alexandra, Gross Benjamin és Szücs Réka nyerte. Gratulálunk!
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Anyakönyvi hírek
A január 18. és február 16. közötti időszak eseményei

Születések: Nagy István Milán, Lovas Laura Mária, Tisza Lil-
la Flóra, Varmuzsa Abigél, Sonkoly Orsolya, Németh István, 
Hefler Zoárd, Szikszai Anna Franciska

Házasságkötések: Bróthág Péter és Balogh Lilla, Sebestyén 
Gábor és Varbay Hajnalka, Kele Péter és Jókuthy Emese, Frey 
Miklós és Orosz Kinga Lídia, Bartók-Balog Edvárd és Pazonyi 
Zsanett Szilvia, Kurucz Attila és Kéri Csilla, Kosztya András 
és Sima Orsolya Viktória, Tihi Balázs János és Hajdu Borbála 
Éva, Juhász Péter és Vajda Csilla Edina

Halálesetek: Simon Béla Jánosné Jauch Gizella Mária (78), 
Ecseri Csaba (57), Palaga Istvánné Nagy Ilona (77), Papp 
Dánielné Bódis Krisztina Mónika (51), Pesti Istvánné Novák 
Piroska (92), Varga József (65), Rinyu Imre (65), Benke Ist-
vánné Major Anna (78), Kovácsik József Sándor (77), Dr. Bató 
László (84), Almási József (89), Nagyné Fekete Marianna (51), 
Király Istvánné Papp Margit (74), Zákonyi Zoltánné Deák Ág-
nes Mária (78), Törő Gyula (81), Tihon Lajos Gábor (70), Sán-
dor Jánosné Bogárteleki Erzsébet (93), Barabás Istvánné Szőke 
Anikó Mária (63), Galló György József (85), Toro Ioan (86), 
Kanalas Miklósné Kanalas Mária (88), Lugosi György Vilmos 
(70), Szabó Istvánné Horváth Éva (72), Kanalas István (54)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szépkorút köszönthettünk

Hatvani Miklós polgármester úr az ünnepelt otthonában 
köszöntötte Dóczi Sándornét, Maris nénit a századik szüle-
tésnapja alkalmából. Jó egészséget és boldog életet kívánt neki 
családja körében jómaga és városunk nevében.

Maris néni 1922 januárjában Dányban látta meg a napvilá-
got. Isten éltesse őt egészségben!



Programajánló
Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely programjai

MÁRCIUS
5., szombat, 16 óra: Keresztény zenei fesztivál
6., vasárnap, 10.00–12.00: Papagájkiállítás. Belépő egysége-

sen 1000 Ft/fő. Harminckétféle papagáj érkezik.
8., kedd, 14.00–18.00: Véradás
9., szerda, 16 óra: A Klapka György Általános Iskola és AMI 

rajzversenyének kiállítása és díjátadója
11., péntek, 18 óra: A Fészer Alkotó Egyesület csoportos 

kiállításának megnyitója
12., szombat, 17.00–18.00: Relaxáló hangfürdő. A hang-

fürdő során tibeti hangtálakkal, különböző hangkeltő 
eszközökkel és hangszerekkel tartott egyórás relaxáló 
hangutazás. A hangok által keltett rezgések emelik az 
energiaszintet, beindíthatják a test öngyógyító folyama-
tait. A résztvevő kiléphet a hétköznapok rohanásából, és 
megtapasztalhatja a hangok ellazító erejét. Az esemény 
adományos alapú. Nincs kötelező részvételi díj. Ajánlott 
támogatói összeg: 1000–5000 Ft. A férőhelyek száma 
korlátozott, ezért az eseményre előzetes regisztráció szük-
séges. Regisztrálni lehet e-mailen (hangdimenziok@gmail.
com) vagy telefonon (20/930-3528).

15., kedd: Isaszegi történelmi napok – Március 15-i megem-
lékezés és koszorúzás

 9.15: Szabadságtörekvések emléktemploma (református 
templom): beszédet mond Gergely Szabolcs református 
lelkész. Közreműködnek a Klapka György Általános 
Iskola és AMI diákjai. 10.00: Szoborhegy – honvédszobor: 
„A magyar név megint szép lesz” – ünnepi műsor. Előad-
ják az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola tanulói 
és énekkara. Beszédet mond: Zentai Piroska intézményve-
zető.

17., csütörtök, 15 óra: Kémiai nyomozás – labor az ott-
honodban? Izgalmas kísérletek gyerekeknek 6–12 éves 
korig. Foglalkozásvezető: Szüllőné Bíró Ágnes. A belépés 
ingyenes.

19., szombat: Tavaszköszöntő
 10.00: Gyermekprogram. Kiszebábkészítés, játékos tánc- 

és daltanulás a művelődési házban. Foglalkozásvezetők: 
Ecseriné Pálinkás Tünde, Kasuba Erzsébet. A részvétel 
díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 15.00: Kiszézés. Hagyományőrző felvonulás indul a 
falumúzeumtól a szlovák tájházig, ahol kiszebábégetés, 
vendéglátás, zene, tánc, mulatozás. A részvétel díjtalan.

 18.00: Táncház a művelődési házban. Belépődíj felnőttek-
nek 1000 Ft, gyerekeknek 500 Ft.

23., szerda: A lengyel–magyar barátság napja. A részletekkel 
kapcsolatban figyeljék a művelődési ház és a múzeum 
online felületeit!

24., csütörtök, 15 óra: Időutazás a történelem nyomában. 
Rendhagyó történelemóra a falumúzeumban. Régésze-
ti előadás Isaszeg ókori leleteiről. Előadó: Patay Róbert 
régész.

25., péntek, 19 óra: Dario Fo: Nyitott házasság. Komédia két 
felvonásban. A Spirit Színház vendégelőadása. Szereplők: 
Kocsis Judit és Schlanger András. Rendező: Szitás Barbara. 
A hűség fogalma, a zárt, hagyományos házasság eszmé-
je elavult, túlhaladott, hagyjuk a régi, klasszikus olasz 
„felszarvazást”, viselkedjünk modern, civilizált emberek 
módjára, véli Mambretti doktor Dario Fo fergeteges 
komédiájában, s egy napon zöld utat kap feleségétől, An-
toniától: „Menj csak! Szabad a pálya, feküdj le azzal, akivel 
tetszik… Nekem ez nem megy! Megvagyok én így is… 
ha te semmiképp nem akarsz már velem lenni, hát akkor 
én inkább egyedül… Hidd el, nyugodt vagyok, semmi 
baj, elülök én szépen itthon…” Csakugyan ilyen egyszerű 
lenne ez az egész férfi és nő között? Újra lehet alkotni egy 
házasságot azzal, hogy kinyitják? Bizony Mambrettiék 
hálószobája is huzatossá válik, hálószobatitkaikat viszont 
teregessék ki ők maguk estéről estére. Vajon bírják-e az 
iramot? Jegyek a művelődési ház recepcióján vagy online 
a Spirit Színház weboldalán válthatók. Jegyár 3000 Ft, 
elővételben a művelődési házban 2700 Ft.

ÁPRILIS
1., péntek, 18 óra: A gyergyószárhegyi művésztelep csopor-

tos kiállításának megnyitója
5–6., kedd–szerda: Isaszegi történelmi napok – az isaszegi 

csata emlékünnepe. A részletes programért, kérjük, figyel-
jék plakátjainkat és online felületeinket.

11., hétfő: A magyar költészet napja
 14.00: Megemlékezés és koszorúzás a Tóth Árpád-emlék-

táblánál
 19.00: Költészet napi műsor
17., vasárnap: Húsvéti tojásoló Kovács Kittyvel

CSOPORTJAINK FELLÉPÉSEI
Március 27., vasárnap: Az Isaszegi Asszonykórus és a Tá-

Me-To csoport fellép a Ferencvárosi Művelődési Központ-
ban, a Népek tánca, népek zenéje elődöntőjén.

Április 1–3., péntek–vasárnap: A Csata táncegyüttes részt 
vesz az országos táncháztalálkozón Budapesten.

ÁLLANDÓ FOGLALKOZÁSAINK
• Baba-mama klub, KangaTraining és szétnyílthasizom-tor-

na. Érdeklődni Kovács Kitti csoportvezetőnél lehet. Tel.: 
30/358-8983; e-mail: kitti@kangatrainig.hu; Facebook:  
@holdon.and.letgo; Instagram: holdonletgo.

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

• A Tánc-Meridián-Torna csoport foglalkozásaira minden 
héten hétfőn, szerdán, pénteken 10 órától a művelődési 
házban tartott foglalkozások alkalmával lehet csatlakozni. 
A részvétel ingyenes, nincs korhoz kötve.
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• A Balett Sziget Táncstúdió korcsoportos foglalkozásai 
hétfőnként a művelődési házban. Érdeklődni Küz-
mös-Szigeti Renátánál lehet, tel.: 30/814-8937; e-mail: 
balettszigettancstudio@gmail.com; Facebook: Balett Sziget 
Táncstúdió.

• Énekelj te is az asszonykórusban! Gyere, és ereszd ki a 
hangod egy jó társaságban! Heti egy próba, gyönyörű 
népviselet. Fiatalokat, időseket egyaránt szívesen várunk 
a csoportba. Érdeklődni a 30/986-9338-as telefonszámon 
lehet.

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

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

Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklődni 
a művelődési ház irodájában, a 28/582-055-ös vagy a 70/333-
6081-es telefonszámon, az info@isaszegmuvhaz.hu e-ma-
il-címen, valamint az Isaszegmuvotthon.hu weboldalon és 
Facebook-oldalunkon is lehet. 

Rendezvényeinken kép- és hangfelvétel készül. A prog-
ramváltoztatás jogát fenntartjuk!

IMH
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