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Nemzeti történelmi emlékhely lett az isaszegi csata helyszíne. 

Nemzetközi kiállítás a Szent István római katolikus templomban 
Eucharisztikus csodák a világ minden táján címmel. A kiállítás szeptember 
11-én csak egy napig látogatható.

Szüreti vigadalom városi összefogással a művelődési ház és helyi 
civilszervezetek rendezésében.
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Történelmi emlékhely lett  
az isaszegi csata helyszíne

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság javaslatára, Magyarország 
kormányának döntése alapján történelmi emlékhely lett az isaszegi 
csatatér, és így további öt helyszínnel bővült a történelmi emlékhelyek 
száma. A bővüléssel jelenleg hatvan történelmi emlékhely van hazánk-
ban, amelyeknek szakmai ernyőszervezete a Nemzeti Örökség Intézete.

A mostani döntés alapján három olyan helyszín lett történelmi emlék-
hely, amelyek az 1848-as forradalomhoz és az azt követő szabadságharc-
hoz kötődnek, így a Landerer-nyomda, ahol a forradalom követeléseit 
megfogalmazó tizenkét pontot és a Nemzeti dalt nyomtatták, valamint 
a szabadságharc legfényesebb diadalainak emlékét őrző isaszegi és 
tápióbicskei csatatér. Történelmi emlékhely lett ezek mellett a Szent 
Lászlóhoz köthető zsinat helyszíneként a szabolcsi földvár és templom, 
valamint a magyar történelem viharos századainak szemtanúja, a siklósi 
vár is, amelyet A Tenkes kapitánya című televíziós sorozatból mindenki 
jól ismerhet.

Isaszeg Város Önkormányzata július végén kapta meg az értesítést 
a Nemzeti Örökség Intézetétől, hogy a kormány döntése alapján az isa-
szegi csata helyszínét történelmi emlékhellyé nyilvánították. A városunk 
lakosai számára nagy jelentőséggel bíró terület történelmi emlékhellyé 
nyilvánítását az Emberekért, Természetért, Környezetért Egyesület (Em-
tekör) nevében Molnár Mihály kezdeményezte a Nemzeti Emlékhely és 
Kegyeleti Bizottságnál azzal a céllal, hogy Isaszeg, a „szabadság városa” 
végre méltó helyet kapjon a nemzeti emlékezet térképén. Bajusz Dániel 
tanácsnok ezzel párhuzamosan tájékoztatta a város vezetését a kezdemé-
nyezésről, amelyet civil alapon volt célszerű elindítani.

A történelmi emlékhelyek szakmai ernyőszervezete, a Nemzeti 
Örökség Intézete bekérte az érintett területek helyrajzi számát a polgár-
mesteri hivataltól. A honvédsírok, a honvédszobor, a szentgyörgypusz-
tai kőkereszt és az Öregtemplom lettek meghatározva mint nevezetes 
helyszínek.

Történelmi emlékhely a kulturális örökség védelméről szóló tör-
vény értelmében „olyan, a nemzet vagy valamely velünk élő nemzeti-
ség történelmében meghatározó jelentőséggel bíró helyszín, amelyet 
a kormány rendelettel történelmi emlékhellyé nyilvánít”. Hazánkban 
– most már Isaszeggel együtt – összesen hatvan történelmi emlék-
hely van (ilyen például a Corvin köz, az egykori recski munkatábor, 
a tihanyi bencés apátság, a visegrádi vár vagy épp a gödöllői Grassal-
kovich-kastély).

Az elismerő cím nemcsak büszkeséggel töltheti el az isaszegie-
ket, de lehetőségeket is rejt magában, amelyeket ki kell használnunk. 
Abban bízunk, hogy ezentúl az érintett emlékhelyek karbantartására és 
fejlesztésére állami támogatást kaphatunk, a döntés továbbá a turisztikai 
vonzerőnket is növeli.

GREKSA BERNADETT elnök, Emtekör
Forrás: Intezet.nori.gov.hu

végzett. Jelenleg az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 
tanárképző szakára jár.

Zsolt az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola elvég-
zése után a Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakközépisko-
lában érettségizett. A Hagyományok Házában táncházvezetői 
végzettséget szerzett.

Az ötvenéves Csata táncegyüttessel számtalan hazai és kül-
földi eseményen értek el sikereket. Életpályájuk meghatározó 
dátumai: 2013-ban az Isaszegen megrendezett, a Muharay 
Elemér Népművészeti Szövetség által meghirdetett hagyo-
mányőrző táncosok országos versenyén Fülöp Ferenc-díjat 
nyertek.

2019-ben a közép-magyarországi gyermek- és ifjúsági tánc-
együttesek versenyén Százhalombattán a Csata táncegyüttes 
ifjúsági csoportjával szereztek kiemelt arany minősítést Májusi 
emlék című koreográfiájukkal, valamint szintén 2019-ben a 
hagyományőrző táncosok országos minősítő fesztiválján a Csat-
tanó táncegyüttessel kiegészülve a Csata táncegyüttes hagyo-
mányőrző csoportja ért el kiváló minősítést. Mindkét alkalom-
mal az isaszegi májfadöntés szokásait koreografálták meg.

Fontos számukra, hogy Isaszeg néphagyományait – ame-
lyekbe ők is beleszülettek – megismertessék másokkal is, ezzel 
óriási értéket teremtve. Szívügyük az isaszegi táncok tanítása, 
bemutatása, továbbadása.

Az ő nevükhöz fűződik az isaszegi Csattanó táncegyüt-
tes megalapítása, amelynek magját a Csata táncegyüttesben 
táncoló gyerekek szülei adták. A Csata táncegyüttes tagjaiként 
és csoportvezetőiként az év bármely időszakát meghatáro-
zó hagyományőrző program aktív részesei voltak januártól 
december végéig, folyamatosan részt vettek a táncegyüttes 
munkájában. Az együttes közösségi rendezvényeire mindig 
szívvel-lélekkel, idejüket és energiájukat nem kímélve készül-
tek, és készítették fel a táncos gyerekeket.

Isaszeg népi hagyományainak megőrzésében és tovább-
adá sában, az ezzel kapcsolatos kutatómunkákban aktívan 
részt vállaltak. Gyermek- és ifjúsági táncosaik sikeresen szere-
peltek szólótáncversenyeken.

Az oktatás, tanítás újabb mérföldkövei a táncos házaspár 
életében: Isaszeg után Pécel, Dány, Erdélyben Gyergyóditró és 
Kászonaltíz kis közösségében is lehetőségük volt és van átadni 
azt a tudást, amelyet az évek során megszereztek.

Dányban 2020-ban vették át a húszéves Ördöngös tánc-
együttes művészeti vezetését, Isaszegen szerzett tapasztalataik 
segítségével tárják fel és ápolják a település már-már elfele-
dett néphagyományait. Jelenleg három csoporttal dolgoznak, 
óvodáskortól a szépkorúakig. Táncosaikkal bizonyosságot 
adnak arról, hogy a családi programok erősíthetik a közösség, 
a családok összetartását.

Gyermekeikről szeretnék még említést tenni, az ő ese-
tükben példaértékű eredményekről számolhatok be. Bence 
a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatója, Arany Pityke 
díjas táncos. Roland arany minősítést szerzett férfitáncokból. 
Jázmin csodálatos hangját számos alkalommal hallgathattuk, 
több arany minősítést is szerzett, táncosként is különdíjakat 
kapott szólótáncversenyeken.

Lakóhelyünk hagyományait szolgáló áldozatos, önzetlen 
munkájuk, emberi magatartásuk alapján döntött a képvise-
lő-testület az Isaszeg Hagyományaiért díj adományozásáról 
Hajdu Zsolt és Hajduné Bilász Ildikó részére. 

Egészséges Isaszegért szakmai díj
Dr. Kürti József 1969-ben a Táncsics Mihály Gimnáziumban 
érettségizett, diplomáját 1975-ben szerezte meg a Semmel-
weis Egyetem Általános Orvostudományi Karán Budapesten. 
Jelenleg Isaszeg 1-es körzetének háziorvosa. 

Dr. Kürti József eddigi életútja egyértelműen mutatja, 
hogy felkészültségével, elhivatottságával, magas színvona-
lon felelősséggel végzett orvosi tevékenységével ösztönzően 
szolgálja Isaszeget. Tájékozott, jól felkészült orvos. Szakmailag 
folyamatosan képezi magát, ismeri és alkalmazza a legújabb 
módszereket, kezeléseket. A kezelések alkalmával mindig 
törekszik a legoptimálisabb megoldásra, ha szükségét látja, 
a beteg gyógyulása érdekében konzultál az adott terület szak-
orvosával. Az egészség megőrzésének érdekében életmódbeli 
tanácsokat is ad. Nagyon nyitott és közvetlen. Rászánja az 
időt, hogy a beteg panaszait és a gyógymódokat részletesen 
megbeszéljék. Több generáció háziorvosa, ismeri és nyomon 
követi a családok egészségügyi problémáit.

A régi úttörőtáborokban rendszeresen vállalt tábori orvosi 
feladatokat. Itt is közvetlen viszonyt alakított ki a táborozó 
gyerekekkel, pedagógusokkal és a szülőkkel. Rendszeresen 
részt vett a tábori programokban is. Kérésre egészségügyi 
ismeretterjesztő előadásokat is tartott.

Önkormányzati képviselőként éveken át szerepet vállalt 
Isaszeg közéletében. Célja volt, hogy városunkban minél 
jobb legyen az egészségügyi ellátás, és ezért mindent megtett. 
A település fejlődésének érdekében a bizottsági és a testületi 
üléseken aktívan részt vett, ötleteit, javaslatait mindenkivel 
megosztotta.

A dr. Kürti József által teremtett szellemi és egészségügyi 
értékek gazdagítják Isaszeg város közösségét, illetve minden-
napi életét. Igazi lokálpatriótaként tevékenykedik a városért, 
a mai napig sokat tett és tesz a lakosságért.

Itt él közöttünk, fontos számára a jövőnk, a felnövekvő új 
nemzedék egészsége. Mindannyiunk számára példaértékű, 
kiemelkedően magas színvonalú szakmai tudásáért, a lakosság 
egészségéért, valamint annak megőrzéséért végzett áldozatos 
munkájáért, illetve az egészséges életmódra nevelésért, hivatá-
sának elismeréseként adjuk át most ezt a díjat. 

Isaszeg Sportjáért szakmai díj
Gerendás Hajnalka a Damjanich János Általános Iskola elvég-
zése után a Semmelweis Ignác Egészségügyi Szakközépiskola 
és Szakiskolában érettségizett. Ezt követően a Balassa János 
Szakképző Intézet felsőfokú szülésznői képesítését végezte el. 
Tanulmányait a Berzsenyi Dániel Főiskolán folytatta, majd 
másoddiplomaként a Pécsi Tudományegyetem andragógia 
szakának mesterfokozatát szerezte meg. 

A zumbával 2009-ben kezdett foglalkozni, ekkor végezte el 
a zumbainstruktor-képzést, majd tanulmányait a Semmelweis 

Isaszeg város  
kitüntetettjei

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete a márciusi testületi ülésén úgy határozott, 
hogy Hajduné Bilász Ildikó és Hajdu Zsolt részére 
Isaszeg Hagyományaiért szakmai díjat, dr. Kürti 
József felnőttháziorvos részére Egészséges Isa-
szegért díjat, Gerendás Hajnalka részére Isaszeg 
Sportjáért szakmai díjat, Gombai Mária Aranka 
részére négy évtizedes kiváló oktató-nevelő mun-
kájának elismeréseként Isaszeg Közneveléséért 
szakmai díjat adományoz. A díjakat Hatvani Mik-
lós polgármester adta át Szent István király és az 
új kenyér ünnepén, augusztus 20-án a Szent István 
római katolikus templomban. Isaszeg kiválóságait 
az ünnepség után megrendezett állófogadáson 
is köszöntötte. A következőkben az ünnepségen 
elhangzott méltatásokat olvashatják.

Isaszeg Hagyományaiért szakmai díj
Hajdu Zsolt 1982-ben – vagyis ebben az évben 
éppen negyven éve, Bilász Ildikó 1991-ben, az idén 
harmincegy éve kezdett táncolni az isaszegi Csata 
táncegyüttesben. Mindketten Fülöp Ferenc-díjas 
táncosok.

Ildikó a tanulmányait az Isaszegi Klapka 
György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola tanulójaként kezdte, majd a gödöllői Török 
Ignác Gimnázium elvégzése után közgazdász, népi 
gyermekjáték- néptáncpedagógus és hagyományis-
meret-oktató, valamint gyógypedagógus szakokon 

Hajduné Bilász Ildikó és Hajdu Zsolt
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Egyetem Testnevelési és Sporttu-
dományi Karának kick-box edzői 
szakán folytatta.

Meggyőződéssel vallja, hogy 
a sportolás segít egy egészségtu-
datosabb életvitel kialakításában, 
amely nemcsak testi, hanem lelki 
egészségünkre is hat. Célja olyan 
helyi és azon is túlmutató közösség 
kialakítása, amely minta lehet a 
lakosság széles körének az egészsé-
ges, mozgásban gazdag életmódra 
és az egészséges táplálkozásra, 
ennek következtében az életminőség 
javítására. 

Aki hozzá jár sportolni, megta-
pasztalhatja a közösség összetartó 

erejét, szeretetét is, így a Gerendás Hajnalka által teremtett 
értékek gazdagítják az edzésre hozzá járó tagok életét, Isaszeg 
város közösségét. Az általános iskolás, valamint a középiskolás 
generáció programjaira, életére különösen odafigyel. Iskola-
rendszeren kívül azt egyéb kiegészítő programokkal igyek-
szik tartalmassá tenni, amelyek segítik, kibontakoztatják a 
gyermekek, fiatalok önkifejező készségét, kreativitását. Erősíti 
kötődésüket a helyi közösséghez, kultúrához. Célja, hogy a 
felnövekvő korosztályok a különböző rendezvényeken megta-
pasztalják, megszokják az egyéb kulturális, illetve szabadidős 
tevékenységeket is, amelyeket kínál számukra. Ahol megta-
nulhatják, hogy a lifelong learning, vagyis az élethosszig tartó 
tanulás az életünk része.

Vallja, hogy a családi programok – a szülőkkel, nagy-
szülőkkel való együttlét – erősíthetik a közösség, a családok 
összetartását; hogy értéke legyen az együtt eltöltött időnek, 
hogy megtanuljuk egymástól a kreativitás élményén keresztül 
is, hogy milyen jó egy kicsit lelassulni, odafigyelni másokra, 
hogy milyen felemelő érzés segíteni a másiknak.

Gerendás Hajnalka eddigi életútja egyértelműen mutatja, 
hogy felkészültségével, elhivatottságával, magas színvonalon 
és felelősséggel végzett, a sport szeretetére ösztönző tevékeny-
ségével szolgálja Isaszeg és a környékbeli települések közös-
sége testi és mentális egészségének megőrzését. A képvise-
lő-testület Gerendás Hajnalka kiemelkedő sporttevékenysége, 
sportoktatói, egészségmegőrzési célokat szolgáló munkája, 
emberi magatartása alapján döntött az Isaszeg Sportjáért díj 
neki ítéléséről.

Isaszeg Közneveléséért szakmai díj
Gombai Mária Aranka 1982-ben a Esztergomi Tanítóképző 
Főiskolán szerezte diplomáját, negyvenhárom éve van a peda-
góguspályán.

Pályafutása alatt mindig nagy gondot fordított az önkép-
zésre, rendszeresen vett részt továbbképzéseken, szakmai 
napokon. 2001-ben mentálhigiénés, 2008-ban fejlesztőpe-
dagógiai területen, akkreditált pedagógus-továbbképzésen 
szerzett tanúsítványt.

Sokszor hasznosította a 2010-ben elvégzett „óvoda-is-
kola átmenet támogatása” továbbképzésen szerzett ismere-
teit. Az esetleges konfliktushelyzetekben nagy hasznát vette 
a 2014-es facilitátorképzésen tanultaknak. Ő volt az alsó 
tagozat „pót-doktornénije”, egészségügyi ismereteit egy újabb 
képzésen szerezte. Minden sérüléssel, zúzódással, egyéb 
egészségügyi problémával első körben nála találtak ellátásra és 
vigaszra a gyerekek.

Pedagóguspályáját a Dányi Általános Iskolában kezdte 
tanítóként. Ezt követően Isaszegen a Klapka György Általános 
Iskolában oktatta a gyermekeket, nyugdíjba vonulásáig.

A tantestület elismert, megbecsült tagja. Az elsők között 
volt az iskolaotthonos oktatás alapjainak megteremtésében, 
kidolgozásában és bevezetésében.

Oktató-nevelő munkáját mindig magas színvonalon, 
örömmel végezte. Osztályfőnökként a jó közösség kialakítását, 
gazdag szabadidős programok biztosítását, a tanulókkal való 
egyéni törődést tartotta fontosnak. Gyermekcentrikus, empa-
tikus személyisége miatt szívesen íratták be osztályába az elsős 
tanulókat. Szeretetteljes légkört alakított ki, tanítványai és 
azoknak szülei is szerették és tisztelték. Sokukkal a mai napig 
tartja a kapcsolatot, szükség esetén tanácsokkal segíti őket.

Pályafutása alatt mindig szívügyének tartotta a tehetség-
gondozást és a tanulásban lemaradt diákok felzárkóztatását. 
Tanítványai rendszeresen szerepeltek iskolai, városi, körzeti 
versenyeken. Közkedveltek voltak a Kereskedelmi és Hitel-
bank által szervezett országos vetélkedők, amelyeken tanu-
lóival többször eredményesen vett részt. A felzárkóztatásra 
szoruló tanulókat személyre szabott egyéni fejlesztési terv 
alapján segítette, és ebben a munkában kollégáit is támogatta. 
Ehhez kapcsolódóan éveken át gondozta az alsó tagozat gaz-
dag fejlesztőjáték-készletét. Legjobb tudásának megfelelően 
segítette kollégái munkáját, igyekezett szakmai támaszt nyúj-
tani tevékenységükhöz. Aktív szerepet vállalt a hagyományos 
iskolai rendezvények, programok, versenyek megszervezésé-
ben és lebonyolításában. Számos esetben mentorált főiskolai 
hallgatókat, pályakezdő pedagógusokat, és szívesen adta át 
nekik szakmai tapasztalatait.

A 2010/11-es tanévtől bevont pedagógusként részt vett 
a TÁMOP 3.1.4. projektben, amelynek keretein belül a három 
hetet meghaladó projekt előkészítését és szervezését végezte, 
valamint öt éven keresztül dolgozott a matematika művelt-
ségterületen a moduláris program megvalósításában. 2019-
ben pedig elvégezte a Komplex Alapprogram képzéseit, és 
bekapcsolódott annak intézményi megvalósításába. 2015-ben 
sikeres pedagógusminősítési eljárás keretében pedagógus II. 
fokozatot ért el. Ugyanebben az évben a pedagógusnapon 
vehette át a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke 
által adományozott emléklapot.

Szakmai hozzáértésével, személyiségével tanúbizonyságát 
adta a pedagógus-élethivatás melletti elkötelezettségének. 
Hivatástudatát az iskola falain kívül is bizonyította. Szabad-
idejében éveken keresztül szervezője és résztvevője volt a 
nyári hittantáboroknak.

SZERKESZTŐSÉG

Szendrő János-díjban részesült 
Kövesdi Attila

Augusztus 20-án a Szent István-szobornál 
megtartott városi ünnepség keretében idén 
már huszonharmadik alkalommal adta át 
Szendrő Dénes az előző bajnoki év legjobb 
isaszegi utánpótláskorú, huszonegy éven 
aluli labdarúgójának ítélt Szendrő János-dí-
jat. A névadó Szendrő János (1909–1994) 
társadalmi munkában az 1920-as évek közepétől mintegy ötven 
éven át volt az 1907-ben alapított Isaszegi Sportegyesület intéző-
je, szakosztályvezetője, illetve elnökségi tagja, 1933-ban pedig ő 
hozta létre az első helyi ifjúsági labdarúgócsapatot. Eredményes 
tevékenységét 1967-ben a Magyar Testnevelési és Sportszövet-
ség gödöllői járási elnöksége oklevéllel, 1986-ban a Pest Megyei 
Sporthivatal elnöksége emlékplakettel, szintén 1986-ban a Ha-
zafias Népfront isaszegi elnöksége Érdemes Társadalmi Munkás 
kitüntetéssel, 1999-ben Isaszeg önkormányzatának képvise-
lő-testülete pedig Isaszeg Sportjáért posztumusz kitüntetéssel 
ismerte el.

Emlékére és a fiatal futballisták ösztönzésére a fiai, Péter 
(1943–2009) és Dénes oklevéllel, emléktárggyal és pénzjutalom-
mal járó díjat alapítottak, amelyet 2000-től kezdődően minden 
évben az előző bajnokság legjobb isaszegi utánpótláskorú játéko-
sa vehet át. Idén ezt az Isaszegi SE vezetőinek javaslatára a 2002 
februárjában született Kövesdi Attila érdemelte ki. A Magyar 
Labdarúgó-szövetség adatbankja szerint ő eddig kétszáz hivata-
los mérkőzésen játszott, és huszonöt gólt rúgott. Már 2009-től az 
Isaszegi Sportegyesület színeiben futballozott, 2011-től pedig az 
FC Budapest, majd 2016-tól a Rákospalotai Egyetértés Atlétikai 
Club különböző korcsoportú, NB II. és NB III. osztályú csapatai-
ban szerepelt. 2021-ben igazolt vissza Isaszegre, ahol a felnőtt-
csapatban védekező középpályásként – az ellenfeleivel szembeni 
szereléseit és a csapattársainak passzolt labdákat tekintve is – 
kimagasló teljesítményt nyújtott.

Városunk jó hírnevének terjesztése érdekében további eredmé-
nyes szereplést kívánunk neki és csapattársainak egyaránt.

SZERKESZTŐSÉG

Isaszeg Város Kitűnő Tanulója díj 

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy a tanulók általános iskolájának 
felterjesztése alapján Isaszeg Város Kitűnő Tanulója díjat 
adományoz a Klapka György Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola e határozatban felsorolt 8. osztályos 
tanulóinak, Navratil Pankának és Skribek Noéminek. 
A díjakat augusztus 20-án Hatvani Miklós polgármester 
a városi ünnepség keretein belül adta át.

Eredményeikhez gratulálunk, további tanulmányaik-
hoz sok sikert kívánunk!

SZERKESZTŐSÉG Navratil PankaSkribek Noémi

Címzetes főorvosi címek 
adományozása

Hatvani Miklós polgármester Isaszeg Város Önkormány-
zata képviselő-testületének 84/2022. (IV. 28.) határozata 
szerint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM (egészségügyi 
minisztériumi) rendelet 11/A §-a (szakasza) alapján a 
címzetes főorvosi cím használatához kapcsolódó díszok-
levelet adott át dr. Schwaiger Mária Éva nyugalmazott 
házi gyermekorvos, dr. Horváth Anna házi gyermekorvos, 
dr. Juhász János nyugalmazott háziorvos, dr. Kürti József 
háziorvos, dr. Mészáros Zsuzsanna nyugalmazott fog-
szakorvos és dr. Illényi Tamás fogorvos részére. Mindany-
nyiuknak szívből gratulálunk, és munkájukat köszönjük 
városunk nevében! SZERKESZTŐSÉG

dr. Schwaiger Mária Éva dr. Horváth Anna

dr. Mészáros Zsuzsanna és dr. Illényi Tamás
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Búcsúzunk Budaháziné Irénkétől

Családja, szerettei és barátai körében 
július 26-án vettünk végső búcsút Buda-
házi Józsefné Irénke nénitől, városunk 
díszpolgárától az isaszegi temetőben. 

Irénke néni 1928. április 13-án 
született. Egy olyan korban, amikor 
mindennapos volt a háború, a nyomor 
és a nélkülözés, de ami az ő szeretetre 
nyitott lelkét élete végéig a legkisebbek, 
a legelesettebbek és a legrászorultab-
bak felé fordította. Elsős tanító nénije 
példájának nyomán kötelezte el magát 
a pedagógusi pálya mellett. Később így 
nyilatkozott erről: „Soha nem bántam 
meg, hogy tanító néni lettem, mert sze-
rintem ez a legszebb hivatás a világon. 
Talán ennek is születtem.” 

Pályáját Fehérvárcsurgón kezd-
te, ahol görög származású menekült 
gyerekek tanító nénijeként ő jelentette 
számukra a biztonságot, az otthont, 
a családot. 1952-ben kezdett el taní-
tani szeretett szülőfalujában, Isasze-
gen, amelyről később egy interjúban 
így vallott: „A világ legszebb vidékén 
születtem.” Isaszegi gyerekeknek, 
a város diákjainak hosszú sorát nevelte 
becsületre, emberségre, hazaszeretetre 
az iskola falain belül és azon kívül is a 
közös kirándulások, őrsi foglalkozások, 
táborozások során. 

Mindig mindenkihez türelemmel, 
empátiával és megértéssel fordult, így 
adva saját életével példát az örök igaz-
ságnak: embernek kell maradni minden 
körülményben. Nyugdíjas évei alatt, 
amikor elmaradhatatlan kerékpárján 
rótta a város utcáit, hogy boltba, uno-
kái hoz menjen, vagy könyvéhez anyagot 
gyűjteni indult, útját gyakran kísérte 
volt tanítványainak mosolygó integeté-
se, hangos köszönése. A pedagógiai pá-
lyával kapcsolatos élményeiről, a tanítás 
iránti elkötelezettségéről, negyvenkilenc 
évnyi pálya minden öröméről és küz-
delméről és utolsó osztályáról később 
megindító módon vallott A nemzet 
napszámosa című kötetében. 

Hatvanöt éves korában Erika 
húgának biztatására kezdett neki az 
írásnak. Mások ilyenkor már a nagy 
összegzésre készülnek, ám ő újult erővel 
és energiával vetette bele magát ebbe a 
számára talán akkor még ismeretlen, 
de mély emberismeretéhez, mesélő- és 
tanítókedvéhez legjobban illő, szép 
hivatásba. Első, Fény és árnyék című 
kötete nemcsak szívszorító, gyönyörű 
családregény, de városunk krónikája 
is egyben. Könyvei szeretetről, ember-
ségről és hitről mesélnek. Írhatott bár 
imádott szülőfalujának múltjáról, az 1. c 

osztályról vagy unokájáról, Anikóról, 
minden lapon, minden mondatban ott 
lüktetett hosszú és tartalmas életének 
végtelen bölcsessége, a másokról való 
gondoskodás, a másokért való tenni 
akarás meggyőződése, az ő személyes 
emberi és tanítói hitvallása. Mert hitte 
és vallotta, munkájával és írásaival 
pedig nap mint nap bizonyította: csak 
másokért lehet és érdemes élni. 

Ezt a hitet ismerték el többször is 
miniszteri oklevéllel és miniszteri dicsé-
rettel, és 2007-ben a számára legfonto-
sabbal, szeretett városa, Isaszeg meg-
tisztelő díszpolgári címével. Huszonkét 
könyve, számtalan elismerés, köztük 
egy országos irodalmi pályázat máso-
dik helyezése tanúskodott nem fogyó 
életkedvéről, irigylésre méltó vitalitá-
sáról. Ott bábáskodott a Gábor Dénes 
Informatikai és Számítástechnikai Ala-
pítvány megszületésénél, mesekönyvet 
írt, anyagot gyűjtött, és közben minden-
kor volt ideje unokáira, dédunokáira, 
családjára, szeretteire is. 

Mi, barátai és ismerősei hisszük, 
hogy az ilyen életnek még a halál sem 
tud véget vetni. A sokakért, a min-
denkiért élt és megélt életet nem 
tudja eltörölni sem a csönd dermesztő 
bizonyossága, sem a szerető szív utolsó 
dobbanása. Irénke néni most elment, 
de szavai, leírt és kimondott mondatai, 
mosolya bennünk, kollégáiban, barátai-
ban, volt tanítványaiban élnek tovább. 

Nyugodjék békében!
Fájó szívvel búcsúzom.

Kolléganőd, barátnőd:  
BARKÓCZI KATI

Nemzetközi kiállítás látogat a Szent István-templomba

A 2020-ban boldoggá avatott Carlo Acutis (1991–2006) tizenöt évesen leukémiában halt meg. Az eucharisztikus csodákról szóló, 
a világ minden kontinensén járt kiállítása szeptember 11-én, vasárnap 10 és 18 óra között tekinthető meg a katolikus templomban.
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A folyamatos fejlődés kultúrájára építve
Droblyen Csaba, a francia TBMI-cégcsoport isaszegi gyárának új igazgatója értékekről, célokról, kihívásokról

A TBMI Hungary Kft. isaszegi gyáregysége jelentős autóipa-
ri beszállítónak számít a műanyag alkatrészek gyártásának 
területén, amelynek keretein belül Tier 1 és Tier 2 szinteken 
van jelen a beszállítói láncban, és van üzleti kapcsolatban a 
legnagyobb autóipari szereplőkkel. A vállalat tevékenységi 
köre: műanyag fröccsöntés és összeszerelés. A gyár folyamatos 
fejlesztésekkel, kapacitásbővítő beruházásokkal törekszik ver-
senyképességének megőrzésére. Az elkövetkező években további 
jelentős üzletekkel és új termékbevezetésekkel gyarapodik a 
vállalat tevékenységportfóliója, aminek következtében tervezik 
az állományi létszám bővítését. A cég jelenleg összesen közel 
hetven embernek ad munkát. Droblyen Csaba tavaly november 
óta az isaszegi gyáregység igazgatója.

– Melyek azok az értékek, amelyek motiválják a munkájában?
– Egyéni értékrendem alapjai az alázat, tisztesség és 

pontosság, a munkastílusom pedig szervezett, módszeres és 
dokumentált. A napi operatív munkavégzés során, valamint 
a stratégiai szintű feladatok menedzselésének tekintetében 
is ezeket az elveket követem. Fontos, hogy én nem beosztot-
takkal, hanem munkatársakkal dolgozom együtt, számomra 
alapvető, hogy alázaton és kölcsönös tiszteleten alapuló kap-
csolatot alakítsak ki a vállalat minden munkavállalójával. 

– Milyen célokat tűzött ki a TBMI Hungary Kft. isaszegi 
gyárával kapcsolatban?

– Munkám egyik legfőbb célja a vállalat folyamatszem-
lélet-alapú működésének a megvalósítása. Hiszem, hogy a 
„folyamatos fejlődés” kultúrájára építve a TBMI Hungary Kft. 
csapata mindennap azon kell, hogy dolgozzon, hogy a folya-
matokat optimalizálva minden területen növeljük hatékonysá-
gunkat, amelynek centrumában a minőségi, a környezetvédel-
mi és P&L-célok elérése áll.

– Milyen kihívások rejlenek az iparágban, és mi az isasze-
gi üzem szerepe a TBMI-cégcsoporton belül?

– Azt gondolom, hogy mint szinte minden iparágnak, 
az autóiparnak és ezen belül a TBMI Hungary Kft.-nek is 
jelentős, akár történelminek is titulálható kihívásokkal kell 
szembenéznie, leginkább a jelenlegi gazdasági és geopoliti-
kai helyzetnek köszönhetően. Kezelnünk kell a drasztikus 
munkaerőhiányt, az alapanyag- és energiaárak elképesztő 
emelkedését, az ellátási nehézségeket, valamint az ezekből 
fakadó hektikus igényeket, és mindezzel párhuzamosan meg 
kell felelnünk a szigorú autóipari követelményrendszereknek 
is. Ugyanakkor hiszem azt, hogy ha megfelelő alázattal viszo-
nyulunk ezekhez a kihívásokhoz, úgy olyan szintű tudás- és 
tapasztalathalmazzal vértezhetjük fel magunkat, amely felbe-
csülhetetlen lehet a jövőre vonatkozóan. A TBMI-vállalatcso-
port négy gyáregységgel rendelkezik Európában. Ebből kettő 
található Franciaországban, egy Spanyolországban, egy pedig 
Magyarországon. Az isaszegi gyár egyértelműen stratégiai 
szerepet tölt be a csoporton belül, hiszen a közép- és kelet-
euró pai OEM-ek és Tier 1 szintű beszállítók kiszolgálása ezen 

gyáregységen keresztül valósul meg a TBMI-n belül. A válla-
lathoz ennek megfelelően kerülnek nominálásra az új üzletek 
az anyavállalat részéről.

– Milyen elvárásai, tervei vannak az isaszegi gyárral 
kapcsolatban?

– Kötelező elvárás a vállalattal szemben, hogy az imént 
definiált kihívásokat kezelni tudjuk, lehetőleg úgy, hogy 
mindeközben a vállalatot stabilan tartsuk, mind számviteli 
eredményesség, mind pedig cash flow szempontjából. A vál-
lalat középtávú terveiben egyértelműen a további bővülés áll a 
fókuszban. Erre reális esély van, hiszen ez a bővülési terv már 
meglévő, elnyert üzleteken alapszik.

– Hogyan hatott a telephelyre a Covid19-járvány, és mi-
lyen intézkedéseket kellett hozni?

– A vállalatnál egyrészt meghoztuk és bevezettük az 
egészségvédelemre vonatkozó szükséges szabályozásokat. 
Ezeket igazgatói utasítás szintjén rögzítettük, amelyekről 
tájékoztattuk, illetve oktattuk a munkavállalókat, hiszen 
ezekben kerültek definiálásra a kívánt viselkedési normák, 
például a kézfogás mellőzése, a távolságtartás, az arc érintésé-
nek mellőzése, egyebek. Ezenfelül gazdasági, HR- és további 
területspecifikus intézkedéseket kellett hoznunk a vállalat 
védelmében és a folyamatos üzletmenet biztosítása érdekében. 
Összességében elmondható, hogy vállalatunk járványkezelése 
sikeres volt, ehhez pedig kellettek a fegyelmezett, türelmes 
és együttműködő munkatársak, akiknek ezúton is szeretnék 
köszönetet mondani a kitartásukért.

– Mivel szeret foglalkozni a szabadidejében? Van olyan hobbija, amely 
nem teljesen kapcsolódik a munkájához, és nyugodtabbá teszi?

– Szabadidőmben leginkább a családommal történő minőségi idő eltöl-
tésére törekszem. Ugyanakkor kedvelem az egyetemes sporttörténelemmel 
kapcsolatos anyagok olvasását, de természetesen pihenés közben is igyekszem 
folyamatosan fejlődni, ami leginkább a menedzsmenttel kapcsolatos tudás-
anyagok olvasását jelenti. SZERKESZTŐSÉG

Forrás: TBMI Hungary

Droblyen Csaba műszaki menedzseri diplomája után, 
munka mellett közgazdászdiplomát, valamint coach-
képesítéseket szerzett. 2007 és 2020 között a kalocsai 
székhelyű EMIKA Zrt.-nél dolgozott, ahol termelési 
menedzser, a fémmegmunkáló gyáregység vezetője, 
műszaki-marketing igazgató, az autóipari üzletág 
igazgatója és operatív igazgató volt, 2019-től pedig 
vezérigazgatóként vezette a vállalatot.

Könyvtári kurír

Újra itt az ősz. A nyári pihenések, 
lazulások után a dolgos hétköznapok, 
iskolai kötelességek következnek. 
A könyvtár is visszaáll a megszokott 
nyitvatartási rendre. Sok új könyvvel 
várjuk olvasóinkat, és újraindulnak 
rendezvényeink is. Sokszínű prog-
ramkínálattal készülünk, reméljük, 
mindenki megtalálja az érdeklődésének 
megfelelőt.

Szeptember 10-én, szombaton 14 
órakor lesz az Alkotók, Költők, Írók 
Klubjának könyvbemutatója az Isaszegi 
Művelődési Házban. Immár harmadik 

antológiájuk jelenik meg, amelyben 
isaszegi kötődésű versek és novellák 
olvashatók. A kötet érdekessége, hogy 
az illusztrációkat isaszegi diákok készí-
tették. A könyvbe bekerülő képeket egy 
pályázat során választották ki. Egyelőre 
meglepetés, hogy kinek az alkotása ke-
rült nyomtatásra, de a könyvbemutatón 
lehull a lepel a titokról.

Szeptemberi programok
2., péntek, 17 óra: AKÍK-klub
9., péntek, 18 óra: Kertészeti előadás 

Balogh Szilárddal

16., péntek, 18 óra: Dr. Dobrovics Ká-
rolyné Dingha Magdolna restaurált 
emlékkönyvének bemutatója a kul-
turális örökség napjainak keretében

30., péntek, 18 óra: Könyvbemutató – 
Gombos László: A hidegháború és 
még 30 év

Nyitvatartás szeptembertől
Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénte-
ken 10–18, szombaton 8–12 óra között, 
szerdán zárva.

ÁGOSTON KATA
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Horgásztábor 2022

Az idei évben is nagy örömmel és lelke-
sedéssel vártuk a hagyományosan nyár 
elején megrendezett horgásztáborunkat. 
A tavalyi jelentkezők közül sokan idén 
is bennünket választottak, így korláto-
zott számban tudtunk új jelentkezőket 
fogadni.

Negyvenöt fős gyereksereggel 
kezdtük meg a tábor első napját. 
Az időjárás nem volt kegyes velünk, a 
hőmérő higanyszála napról napra felfelé 
kúszott, és negyven fokig meg sem állt. 
Ennek ellenére tudtunk úgy progra-
mokat, alternatívákat nyújtani, hogy az 
okoseszközök ne kerüljenek elő a hét 
folyamán. Célkitűzésünkről – „kütyü-
mentesen eltölteni egy hetet a termé-
szetben” – utólag elmondhatom: meg 
tudtuk valósítani!

A gyerekek között rengeteg barátság 
szövődött. Sokat beszélgettek, csocsóz-
tak, vízipuskáztak, pingpongoztak. 
Jó volt látni, ahogy örültek egymás sike-
rének, vigyáztak egymás felszerelésére, 
ha a másiknak dolga akadt.

Köszönjük a tógazdának, Péternek, 
hogy a nagy meleg ellenére minden 

egyes előre megtervezett programja zök-
kenőmentesen valósulhatott meg. Tábo-
runk nagy sikerének záloga a szülők és 
a barátok összefogása annak érdekében, 
hogy az isaszegi gyerekek jól érezzék 
magukat a természet közelségében.

Köszönetet mondunk a helyi önkor-
mányzatnak a támogatásért, azoknak a 
helyi képviselőknek, akik hozzájárultak 
a horgászverseny nyereményeihez, a 
Rapid Kukac horgászboltnak a gyere-
kek nyereményeinek beszerzéséért és 
összeállításáért.

Külön hálával tartozunk a szü-
lőknek, nagyszülőknek, barátoknak, 
a táborban aktívan részt vevő ösz-
szes fiatalnak az áldozatos társadalmi 
munkájukért, a velünk eltöltött értékes 
percekért.

Köszönjük mindenkinek, akik a 
pénteki családi napon megtiszteltek 
bennünket. A szülők pozitív, támogató 
hozzáállása kellett ahhoz, hogy több 
mint száz főt koordinálni tudjunk a 
horgászverseny során.

Gratulálunk mindenkinek, aki 
helyezést ért el a versenyen! Külön ki-
emelném az első hat helyezettet, akiket 
az Emberekért, Természetért, Környe-
zetért Egyesület (Emtekör) október első 
hétvégéjén a pápai tavakhoz egy felejt-
hetetlen horgászélményre invitál. Erről 
is igyekszünk majd beszámolni. Előre 
köszönöm a segítő, támogató családok 
jövőbeni munkáját, hogy ez a pecatúra 
is sikeres lehessen!

Jövőre veletek ugyanitt!
GREKSA BETTY, Emtekör

Nemzeti Tehetség Program a Klapkában

A tehetséggondozás nemcsak a tehetséges tanulók egyéni tanulási módjának segíté-
se, hanem élményt adó ismeretek elsajátítása és cselekvő tevékenység kibontakozta-
tása. 

Iskolánk pedagógusai tudják, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, csak 
a kezdetekben nem minden tanuló és szülő tudja, hogy miben. A differenciált, sze-
mélyre szabott oktatás egyik fontos feltétele a megfelelő eszközök megléte, amelyek 
segítik a tehetségterületek fejlesztését. 

Ennek érdekében tavasszal indultunk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 
meghirdetett, A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok 
támogatása elnevezésű pályázaton, és Programozás a jövő címmel több millió forint 
értékű vissza nem térítendő támogatást nyert iskolánk, amelyet digitális eszkö-
zök vásárlására fordíthatunk. A pályázatunk címe is mutatja, hogy nagymértékű 
eszközfejlesztés valósul meg intézményünkben, amelynek eredményével tanulóink 
szakköri foglalkozásokon és tanórákon is találkozhatnak.

Az elnyert ArTeC robotok felépítésüknek és kiegészítő eszközeiknek köszön-
hetően iskolánk minden diákja számára garantált élményt biztosítanak a használat 
során. Az alsóbb évfolyamos tanulók a robotok mozgatásával ismerkedhetnek, míg 
a felsőbb évesek érzékelőkkel és microbittel bővített robotok programozását sajátít-
hatják el iskolánkban.

Ezen eszközök nemcsak tanulóink digitális készségeit fejlesztik, hanem a kon-
centrációs és a kommunikációs képességeiket is, ösztönzik őket az önálló gondolko-
dás, tanulás igényére, és fenntartják kíváncsiságukat.

Nagyon várjuk, hogy a pályázatban 
elnyert eszközök mielőbb megérkez-
zenek iskolánkba, kibővítve ezzel a 
jelenlegi ArTeC robotkészletünket, és 
tanulóink mihamarabb kipróbálhassák 
őket.

FEKETE ZSUZSANNA projektfelelős
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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

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET: Dalmay Róbert, 70/198-
6929 (munkaidőben hívható)

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, 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 szolgálat 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. Péntekenként 
a készenléti szolgálat az alábbiak szerint alakul. Szeptember 
2-án dr. Mészáros Zsolt, szeptember 9-én dr. Kürti József, 
szeptember 16-án dr. Tordai Gábor, szeptember 23-án dr. Pe-
tőházi Melinda, szeptember 30-án dr. Mészáros Zsolt, október 
7-én dr. Kürti József, október 14-én dr. Tordai Gábor, október 
21-én dr. Petőházi Melinda, október 28-án dr. Mészáros Zsolt.
Központi orvosi ügyelet: Gödöllő, Szabadság tér 3. 
Telefon: 70/370-3104. Ügyeleti idő: mun ka na po kon 18 órától 

másnap reggel 8 óráig, hétvégén, 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, szombaton 
8–12 óra között. Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, 
Pécel, Tanácsház utca 4. Telefon: 28/452-851
Fogorvosi rendelő: Rákóczi u. 10. Telefon: 28/495-237
Dr. Illényi Tamás rendelési ideje: hétfőn és szerdán 8–12 

(szerdán iskolafogászat), kedden és csütörtökön 14–19 óra 
között, pénteken páros héten 8–12, páratlan héten 14–19 
óra között. 

Dr. Csernyán Vivien rendelési ideje: hétfőn és szerdán 14–20; 
kedden és csütörtökön 8–13; pénteken páros héten 14–20, 
páratlan héten 8–13 óra között. 

Előzetes bejelentkezés, időpont-egyeztetés szükséges a 
28/495-237-es telefonszámon! A rendelés utolsó órájában 
nincs mód akut (sürgős) eset ellátására, amennyiben lehető-
sége 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 Bp., Szentkirályi u. 40.
Védőnői szolgálat: Hunyadi u. 19. Telefon: 28/744-223
Tormay Károly Egészségügyi Központ: Gödöllő, Petőfi tér 1. 
Telefon: 28/430-655, 28/430-452, 70/502-1876, 70/502-1872

Anyakönyvi hírek
A július 19. és augusztus 16. közötti időszak eseményei

Születések: Szádvári Máté, Vasicza Édua Sarolta, Sztancsik-Andrási Mária Lujza, Peti-Batka 
Zétény, Magyari Maja Andrea, Hajdu Szintia, Bégány Bianka, Káldi Zétény, Kasuba Kornél, 
Hajmásy Kristóf Tamás, Mátrai Dorina
Házasságkötések: Rozgonyi Tamás és Bálint Nikoletta, Moravecz Milán és Dávid Klaudia, Molnár 
Roland és Nagy Barbara, Simán Norbert és Ballagó Barbara, Szendrei Csaba és Budai Andrea Erzsébet, 
Kárpáti Miklós és Ivanics Emese, Szvitán Gábor és Horváth Szabina, Papp Sándor és Molnár 
Fanni, Hajdu Zoltán János és Barsán Viktória, Koltai Bálint és Becske Mariann Zita, Kon-
koly Zoltán és Kéri Szilvia, Röszler Gábor András és Dalló Rebeka Veronika, Pásztor 
Roland és Kamenszki Edina Beatrix, Bertalan Mátyás János és Hajdu Szilvia, Deák 
László és Otkidacs Julija Anatolijivna, Banó Márk és Kheireddine Anna, Gregus 
Tamás és Lukács Krisztina Sára, Simon Sándor és Kisréti Lilla
Halálesetek: Molnár Elekné Csányi Ilona (75), Hegedűs Antalné Rózsás Erzsébet 
Valéria (75), Szeder István (88), Fődi Erzsébet (66), Kovács Tibor (58), Budaházi 
Józsefné Hargitai Irén (94), Rugovics Ferencné Hernyes Mária (73), Reichenauer Jó-
zsef (83), Szabóné Tóth Ilona (80)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

LAPTERJESZTŐT 
KERESÜNK
A havonta megjelenő  

ISASZEG Önkormányzati Tájékoztató  
belterületi, postaládás terjesztésére  
megbízható, számlaképes vállalkozó  

jelentkezését várjuk. 
Érdeklődni a 20/851-4368-as  

telefonszámon lehet.
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KERESZTREJTVÉNY
Rejtvényünk megfejtését szeptember 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! 

Augusztusi rejtvényünk megfejtése: Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját. A jutalmat Pocsai János, Sápi 
Enikő és Mihály Barbara nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

GYEREKEKNEK
Keresd meg a képeken található hat különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet küldd vissza szerkesztőségünknek 
szeptember 25-ig az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre, vagy add le személyesen a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. A he-
lyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban tesszük közzé. 

A júliusi rejtvény helyes megfejtéséért járó jutalmat Gódor Helka, Nagy Olivér és Pénzes Izabella nyerte. Gratulálunk!

2022. SZEPTEMBER 15
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