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Megérkezett Isaszeg új okosalkalmazása!

Az Emberekért, Természetért, Környezetért Egyesület (Emtekör) által létrehozott 
Isa szeg applikáció olyan alkalmazás, amelyet bárki ingyen letölthet az okostelefonjára 
a mellékelt QR-kóddal, illetve az App Store-ból vagy a Google Play Áruházból.

Az app használatával azonnal értesülhetünk a várost érintő hírekről, események-
ről, de problémabejelentésre is lehetőség van a polgármesteri hivatal felé. Az appli-
kációban megtalálhatók közérdekű és egészségügyi információk (például az orvosok 
rendelési ideje és elérhetőségei, a hivatal nyitvatartása stb.), a hulladékszállítási nap-
tár, a helyi buszjárat menetrendje, sőt még az újságunk aktuális és korábbi számai is. 
Egyéb hasznos funkciók (például okostérkép, kérdőívek) is elérhetők, sőt a jövőben 
továbbiakkal is bővülhet az alkalmazás (van olyan település, ahol az ebédbefizetést is 
az appon keresztül intézhetik a szülők).

Az applikáció a Miniszterelnökség által biztosított forrásból, a Városi Civil Alap 
támogatásával készült el.

BAJUSZ DÁNIEL

Közmeghallgatás

Isaszeg Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete november 28-án, 
hétfőn 17-től 19 óráig közmeghallga-
tást tart az Isaszegi Művelődési Ház 
nagytermében (Dózsa György u. 2.). 

A közmeghallgatás témái: 1. az 
önkormányzati bizottságok elnökei-
nek beszámolója; 2. a Virágos, Tiszta 
Isaszegért elismerő címek adományo-
zása; 3. közérdekű kérdések, bejelen-
tések és javaslatok.

Az eseményre tisztelettel várjuk 
a lakosságot.

HATVANI MIKLÓS polgármester

Megszűnik a  
hamu elszállítása

A fűtési szezon indulásával sokan 
vegyes tüzelésű kazánnal/kályhával 
fűtenek, ennek mellékterméke a salak 
és a hamu, amely nem kommunális 
hulladék.

A Duna–Tisza közi Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. (további-
akban: közszolgáltató) tájékoztatása 
szerint a hamu, a salak és a kazánpor 
egyrészt a hulladékrakodó kollégák 
egészségére, másrészt a tehergép-
járművek működőképességére is 
veszélyt jelent, tekintettel arra, hogy 
tűzveszélyes, és előidézheti a további 
hulladék begyulladását.

A közszolgáltató javasolja a 
tisztelt ingatlanhasználóknak, hogy 
a hamut lehetőség szerint a telkükön 
hasznosítsák, mivel a kihűlt fahamu 
számos nyersanyagot tartalmaz, az 
akár a komposztba is betehető.

A közszolgáltató kéri ügyfeleitől 
mindezek betartását. Amennyiben 
személyzetük a gyűjtés során hamut 
észlel a kihelyezett hulladékgyűj-
tő edényzetben, megtagadhatja az 
ürítést.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Modern üzem
Komplex beruházás a Kokilla Prec Kft.-nél

A Kokilla Prec Kft. a fémiparon belül a következő 
alágazatokban érintett: fémfelület-kezelés, fémmeg-
munkálás, szerszámgyártás.

Az európai uniós támogatással megvalósított fejlesztésünk célja olyan komplex fejlesztés, 
amely a jelenlegi és jövőbeni könnyűfém-megmunkálás technológiai követelményrendszeré-
nek teljes mértékben megfelel: a megnövekedett vevői igények gyors és rugalmas kiszolgálása; 
a termelésbővítés infrastrukturális környezetének megteremtése; korszerű gyártási folyamat-
rendszer kialakítása; az energiafelhasználás csökkentése; az árbevétel növelése; munkahely-
teremtés.

A Széchenyi Terv Plusz program keretében Isaszegen 2022. február és 2024. február között 
megvalósuló projekt fejlesztései: sor kerül egy MM-850E CNC maró megmunkálóközpont, 
egy MM-850E 5AX CNC maró megmunkálóközpont, egy TOPPER-NCT TCS-2500L CNC 
esztergagép, egy MICRO-3D 6-10-5 CNC koordináta-mérőgép és tartozékai, egy KBD35+ 
dízelüzemű targonca, két ABB IRB 4600 robot, egy SPECTROMAXx Advanced (Arc/Spark 
source included) OES spectrometer beszerzésére.

Információs technológiafejlesztés: vállalatirányítási rendszer beszerzése.
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása: napelemes rendszer telepítése.
A projekt megvalósításával biztosított az Ipar 4.0 robotika- és automatizációs technológi-

ánk további fejlesztése.
További információk: Kokilla Prec Kft., Béres Ádám ügyvezető. Cím: 2117 Isaszeg, Búzavi-

rág utca 4.; telefon: 20/412-6215; e-mail: beres.adam@kokillaprec.hu; honlap: Kokillaprec.hu.
BÉRES ÁDÁM

A Kokilla Prec Kft. sikeresen 
pályázott a Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Program Plusz 
keretében a Magyar Multi Program 
– A kiemelkedő teljesítményű, 
valamint jelentős növekedési 
potenciállal rendelkező mikro-, kis- 
és középvállalkozások támogatása 
(GINOP Plusz-1.1.2-21) címmel 
meghirdetett pályázati felhíváson. 
A támogatási kérelmével 111,9 
millió forint feltételesen vissza 
nem térítendő európai uniós 
támogatásban részesült.

A finanszírozás eszközbeszer-
zéseket, megújuló energiaforrást 
hasznosító technológia beszerzé-
sét és az információs technológia 
fejlesztését biztosítja. A projekt 
tervezett összköltsége 223,8 millió 
forint.

A rezsicsökkentéssel kapcsolatos  
információk elérhetősége

A kormány vagy az önkormányzat által hozott, a rezsicsökkentést érintő aktuális 
döntéseket és ezen határozatokkal/döntésekkel kapcsolatos további információkat 
megtalálják Isaszeg város hivatalos weboldalán (Isaszeg.asp.lgov.hu), illetve a város 
Facebook-oldalán (Isaszeg Város Önkormányzat).

SZERKESZTŐSÉG
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Kinézetében hagyományőrző, technikájában korszerű
Szeptemberben lezárult a termelői piac projektje

Az építkezéssel Isaszeg egyik legrégebbi épületében vásárcsarnokot, a mögötte levő területen fedett mobil árusítóhelyeket, piac-
teret hoztak létre. A beruházás keretében megvalósult a Rákóczi utca 75. szám alatt található ingatlan felújítása, átalakítása 
és bővítése helyi termelői piaccá.

A szeptemberi projektzáró rendezvé-
nyen a képviselő-testület megtekintette 
a kialakított piac épületét, a vásár-
csarnok felújított csarnokait, a mobil 
árusítóasztalokat, az üzlet-, a szociális, 
a raktár- és üzemeltetési helyiségeket, 
a kerékpártárolókat, a szabadtéri pado-
kat, valamint az igényesen kialakított és 
parkosított környezetet.

Isaszeg egyik legrégibb épületének, 
az egykori postakocsi-fogadónak az át-
alakítása 2021 szeptemberében kezdő-
dött meg. Az épület különleges, hangsú-
lyos elhelyezkedése nemcsak fontos 
építészeti emlék, hanem az ideérkezők 
képét is formálja a városról – mondta el 
projektzáró beszédében Hatvani Mik-
lós, Isaszeg polgármestere. 

A Rákóczi utca Isaszeg egyik főut-
cája, itt sok védendő épület is található. 
Már a projekt elején elhatározták, hogy 
a jellegzetes széles utca kialakítása a 
fésűs beépítésű lakóházakkal, a „ke-
resztben” elhelyezkedő volt vendégfoga-
dóval és a zárt sorú községházával olyan 
jellegzetes településszerkezeti értéket 
képvisel, amely megőrzendő.

„Ezt tartottuk szem előtt a rendkívül 
rossz állapotban lévő épület felújítása-
kor is. Sok nem tervezett nehézség és 
döntés merült fel a kivitelezés során, 
melyet a szakértő építészeti csapattal a 
célokat figyelembe véve döntöttünk el. 
A cél a városlakók számára egy hasznos, 
a mindennapi életükbe beépülő, a helyi 
termelőknek pedig áruik eladására 
lehetőséget biztosító piac átadása volt. 
Amellett fontos volt, hogy megőrizzük 
az épület jegyeit, jellegzetességeit, és 
egy olyan minőségű ingatlant adjunk át, 
amely bár a régi kort idézi, az itt bérlő 
vállalkozásoknak és az itt vásárlóknak 
igényes, 21. századi szolgáltatásokat tud 
nyújtani. Azt gondolom, ez sikerült, egy 
technikájában korszerű, kinézetében 
hagyományőrző épületet sikerült átad-
nunk” – mondta el a polgármester.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Isaszeg Város Önkormányzata célzott pénzügyi 
támogatást nyert el a Pénzügyminisztérium, 
a Pest Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014–
2030 és a Pest Megye Területfejlesztési Programja 
2014–2020 megvalósításához benyújtott Helyi 
piacok fejlesztése Pest megye területén című pá-
lyázatán. A PM_PIAC_2018/40 számú pályázat 
keretében a Rákóczi utca 75. szám alatt termelői 
piac és vásárcsarnok kialakítása zajlik.

A vissza nem térítendő támogatás 
összege 171,07 millió forint. Az isaszegi 
önkormányzat 2021 szeptemberében adta át a 
kivitelező részére a Rákóczi utca 75. szám alatti 
munkaterületet. Idén szeptemberben pedig a 
projekt lezárultával megtörtént az isaszegi piac 
épületeinek, mobil elárusítóhelyeinek, épített 
környezetének a kivitelezése.
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Hívogató 
Az isaszegi református közösség programjai

 „…növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében.” (2Pt 3,18)

Minden Isaszegen élő testvért várunk a református egy-
házközségünk novemberi alkalmaira. Advent időszakához 
közeledve néhány különleges programra is sor kerül templo-
munkban.

Rendszeres alkalmak
Vasárnap délelőtt 9 órakor konfirmációi előkészítő. 
A tizenkettedik életévüket betöltött fiatalok számára tartjuk 
ezeket az alkalmakat, amelyek során egy tanéven keresztül 
református hitvallásainkkal ismerkednek meg. Pünkösd 
ünnepén fogadalmat tesznek hitükről a gyülekezet előtt.

Vasárnap délelőtt 10 órakor istentisztelet, ahová felekezet-
re való tekintet nélkül várunk mindenkit, aki hitében épülni 
szeretne, testvéri közösségre vágyik. Minden istentisztelet a 
gyülekezeti élet központi alkalma.

Vasárnap délelőtt 10 órakor gyermek-istentisztelet. Hosszú 
évek óta tartunk istentiszteleti alkalmakat a gyerekeknek 
a templomi istentisztelettel egy időben. A családok közösen 
jönnek a templomba, majd az igehirdetés előtti ének alatt át-
vonulnak a gyülekezeti terembe, ahol vasárnapról vasárnapra 
egymáshoz kapcsolódó témákkal foglalkoznak mesés, játékos 
formában. A foglalkozásokat gyülekezetünkhöz tartozó peda-
gógusok tartják, minden alkalommal más, így igen sokszínű 
a program.

A Keresztkérdések sorozatra november 20-ig lehet jelent-
kezni. Ez egy tíz alkalomból álló sorozat, ahol az élet kérdé-
seire keressük a választ a Biblia alapján. Egy rövid előadás, 
kötetlen beszélgetés, finom falatok, hitbeli növekedés – ezekre 
számíthatnak a résztvevők. Ajánljuk azoknak is, akik fel-
nőttként szeretnének konfirmálni, vagy kérdéseik vannak, 
amelyekre eddig nem kaptak megfelelő választ. Jelentkezni 
a lelkészi hivatalban lehet.

Különleges alkalmak
November 21–25. között hétfőtől péntekig este 18 órai 
kezdettel evangelizációs estéket tartunk a református 
templomban. Minden este más-más meghívott lelkipásztor 
hirdeti Isten üzenetét. A mai világunkban különösen 
szükség van kapaszkodókra, segítségre, amelyet Isten adni 
akar nekünk. Ezeken a kötetlenebb, személyes hangvételű 
alkalmakon helyet adunk a bizonyságtételnek is. Hívunk 
mindenkit Isten közelébe, felekezetre való tekintet nélkül.

November 12-én és 19-én segítségünkre lesz a magyar-
országi EMO (Evangéliumot Minden Otthonba). Önkéntes 
munkatársaikkal együtt szeretnénk néhány körzetet felkeresni 
Isaszegen, ahol személyesen is hívogatunk az evangelizációs 
alkalmakra. Egy-egy kijelölt utcában minden otthont szeret-
nénk felkeresni és bátorítani, erősíteni az itt élő embereket. 
Fogadjuk szeretettel őket.

November 27-én adventi koncertre hívogatunk minden 
érdeklődőt, ahol elcsendesedhetünk, lélekben készülhetünk 
a szeretet ünnepére. Isaszegen élő keresztyén zenészek, éneke-
sek lépnek fel, akik tehetségükkel dicsérik a világ Megváltóját. 
A pontos kezdési időpont még egyeztetés alatt, de hamarosan 
közzétesszük gyülekezetünk hirdetőfelületein.

GERGELY SZABOLCS 
isaszegi református lelkipásztor

Milyen a jövő 
iskolája?
Damis pedagógusok Tamperében

Miben rejlik a finn iskolák sikere? Mit 
építsünk be a módszereink közé Isaszegen? 
Sok egyéb mellett ezekre a kérdésekre ke-
restük a választ, amikor szeptember elején 
Finnországba indultunk tanulmányútra.

Tampere város egyik általános iskolája 
meleg szeretettel fogadott bennünket, 
és lehetőséget biztosított, hogy minden-
nap megnézhessünk négy-öt tanórát. 
A természet körülöleli az iskolát, ha-
talmas fák között bújnak meg épületei. 
A körzeti iskolával közös vezetés alatt 
működik az óvoda, a felső tagozat pedig 
kilencedik osztályig tart.

A legszokatlanabb a csönd volt, 
amely nemcsak az iskolát, hanem egész 
Finnországot jellemzi. Az iskolában is 
csak az udvart zengte be gyerekzsivaj, 
az épületben mindenki lassabb, nyu-
godtabb és csendesebb volt. A gyerekek 
ugyanolyan mosolygósak, barátságosak 
és érdeklődőek voltak, mint idehaza, 
a tankönyvek hasonlóan színesek. 
A tananyag azonban egyszerűbb, in-
kább az alapok elmélyítésére és a logikai 

gondolkodásra fókuszálnak. Néhány 
egyszerű eszköz felkeltette az érdeklő-
désünket, ezek itthon is beszerezhetők, 
és alkalmazhatjuk majd mindennapi 
munkánk során. Azt tapasztaltuk, hogy 
kiemelt szerepe van az idegen nyelv 
tanulásának, amelyet játékos formában 
már az iskola-előkészítő évben megkez-
denek.

A kis létszámú osztályok és a szük-
ség szerint akár két oktatóval működő 
tanórák mindenképp előnyt jelentenek 
a tananyag-feldolgozásban. Ám a finn 
kollégákkal való beszélgetéseink és a látottak alapján megerősödtünk abban, 

hogy iskolánk pedagógusai komoly 
szakmai háttérrel és felkészültséggel 
látják el feladataikat. A tanóráink szí-
nesebbek, beépítjük a modern tech-
nikai eszközöket, nagyobb hangsúlyt 
fektetünk az interaktív tanításra és 
az élménypedagógiára. Iskolai prog-
ramjaink, a kollégák együttműködése, 
hagyományaink összekovácsolnak és 
megtartanak bennünket, diákokat-ne-
velőket-szülőket egyaránt. Ez pedig 
hatalmas erőt ad nekünk, hogy készen 
álljunk megújulni, fejlődni és tovább-
menni azon az úton, amelyen elindul-
tunk száztizenhét éve.

Örülünk, hogy az Erasmus-pályáza-
tok keretében nemcsak egyéni tanfolya-
mokon képezhetik magukat pedagógu-
saink, hanem szakmai tanulmányutakra 
és nemzetközi diákprojektekre is van 
lehetőségünk. Ezt a tanulmányutat is az 
Erasmus-pályázat tette lehetővé.

PALKOVICS ROZÁLIA, Isaszegi  
Damjanich János Általános Iskola
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Állatok világnapja
Vetélkedő a művelődési házban

Az állatok világnapját minden év október 4-én,  
Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentje halá-
lának évfordulóján ünnepeljük. E jeles nap alkal-
mából játékos vetélkedővel készültünk a hatodik 
évfolyamos tanulók számára.

Újításként jelent meg, hogy ebben a tanévben 
a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola mellett az Isaszegi Damjanich 
János Általános Iskola diákjai is részt vettek a meg-
mérettetésen. Mindkét intézmény öt-öt csapattal 
képviseltette magát. Az előzetes felkészülés során 
tablókat alkottak, állatos verseket tanultak a gye-
rekek, illetve a verseny napjára állatos fejdíszeket 
készítettek.

A sok-sok írásbeli feladat, villámkérdés megvá-
laszolása és puzzle kirakása mellett egy online fel-
adatsor megoldására is sor került. Az idei verseny 
a Kahoot!-feladat mellett egy másik újdonságot 
tartalmazott: állatos vers alkotása előre megadott 
szavakból. A háromtagú zsűrit szebbnél szebb 
versekkel, előadásokkal kápráztatták el a lelkes 
versenyzők.

Külön köszönet illeti a zsűrit, amelynek tagjai: 
Pongrácz Gabriella, az Isaszegi Művelődési Ház 
és Múzeumi Kiállítóhely vezetője, Zentai Piros-
ka, az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola 
intézményvezetője és Fekete Zsuzsanna, a Klapka-iskola 
természettudományi munkaközösségének vezetője. Ezúton 
szeretném megköszönni Pongrácz Gabriellának, hogy az 
Isaszegi Művelődési Ház lehetőséget biztosított a verseny 
lebonyolítására, valamint Bagó Beatrix és Balázs Judit 
felkészítő tanárok munkáját. Jókedvűen, sok-sok ismerettel 

gazdagodva zártuk a 2022-es év állatait felvonultató rendez-
vényünket.

Az állatok világnapjára szervezett versenyünket 2023-ban 
is megtartjuk!

PALÓCZ DÁNIEL és NÉMETH ISTVÁN,  
Klapka György Általános Iskola és AMI

Szüreti családi nap

A Családok Isaszegért Egyesület, az Isaszegi Művelődési Ház, 
a Csata táncegyüttes és a Csatangoló hagyományőrző nép-
táncegyüttes szüreti családi nappal kedveskedett az isaszegiek-
nek. Az esős időjárás miatt a művelődési ház adott otthont a 
rendezvénynek.

A nyitótáncot követően az Isaszegi Asszonykórus nem-
csak énekhangjával kápráztatta el a közönséget, hanem a 
süteményeikkel, kalácsaikkal is. Stéger Dani volt a kisbíró, 
aki gondoskodott arról, hogy a hangulat folyamatosan kellő 
magasságban legyen. A Piros Hetes zenekar is sokak szívébe 
lopta be magát, miközben húzta a talpalávalót a néptánco-
soknak és a szüreti táncháznak, amelyet Stéger Dani, Ecse-
ri Tündi és Babi néni vezetett. A kicsiket és a nagyokat is 
bevonták a táncba.

Tóth Kristóffal az akusztikus zene világába eveztek a részt-
vevők, majd rockzene következett: a The AnTones koncertje. 
A napot a Jamboree zárta, a legnagyobb slágerekkel.

A művelődési ház előterében Siposné Májer Tünde, Szeke-
res Andrea és Sándor szüreti ötpróbára hívták a gyerekeket, az 
épület előtt folyamatosan zajlott a mustkészítés, az épületben 
kézműveskedhettek is a gyerekek, a kicsiknek Kanga-tréning-
gel készült Kovács Kitti (Isaszegi Humánszolgáltató Központ).

DR. BUDAHÁZI ÁRPÁD

 
Szeretettel várunk minden kedves

érdeklődőt
 

2022. november 22-én,
kedden 16 órakor

a 
Klapka György ÁLtalános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola
előadótermében

 
 
 
 
 

INFORMATIKÁBAN
 

VAN A JŐVŐ

Szülők Akadémiája
Merre tovább?

Miért biztosan jó választás 

az informatikai szakirány?

MEGHÍVOTT ELŐADÓ:
KIS ÁGNES

INTÉZMÉNYVEZETŐ
GÁBOR DÉNES ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA,

GIMNÁZIUM ÉS TECHNIKUM
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Kertszépségverseny

A Családok Isaszegért Egyesület idén is 
vállalta, hogy megszervezi a Pest Megyei 
Önkormányzat által kiírt Virágos Pest 
megye pályázat isaszegi kertversenyét.

A szakmai zsűri tagjai voltak: Balogh 
Szilárd (Kertborbély csapata), Budaházi 
Bogi (Családok Isaszegért Egyesület csa-
pata), valamint Klincsekné Noska Ildikó 
és Klincsek István, akik tavaly első he-
lyezést értek el a kertszépségversenyen. 
A zsűrinek idén sem volt könnyű dolga, 
csoda szép isaszegi kerteket kellett sor-
rendbe állítani.

A Szabó család nyerte meg a ver-
senyt, Szabó-Bibók Barbara és Szabó 
István kertje. Ők jutottak tovább a Pest 
megyei döntőbe. A második helyezést 
Nagy Zoltán és családjának kertje (Be-
nedekfű gyógy- és fűszernövénykert), 
a harmadik helyezést a Verseczki család 
kertje érte el. Mindhárom helyezett 
család vásárlási utalványban részesült, 
amelyet Vajda Tamás műszaki- és ve-
gyesiparcikk-üzlete ajánlott fel.

 – BUDAHÁZI –

Verdamutogató

A Családok Isaszegért Egyesület és a 
Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Technikum (SZISZI) 
az idén harmadik alkalommal meg-
rendezett Verdamutogatóra hívta az 
isaszegieket.

Különleges autók, motorok, ke-
rékpárok, traktorok lepték el a SZISZI 
udvarát. Miközben a résztvevők néze-
gették egymás és mások verdáit, addig 
az aulában Deményné Bérces Erika és 
KID CAR-os csapata KRESZ-pályá-
val és elektromos kisautókkal várta a 
gyerekeket. Almási László interaktív 
közlekedésbiztonsági előadással vitte 
vissza az érdeklődőket a naptárkár-
tyák világába. Medve Gergő motoros 
kaszkadőr bemutatóval kápráztatta el 
a közönséget.

B. Á.
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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. 
Telefon: (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 
ügyfélszolgálat: (1/20/30/70) 474-9999; e-mail: ugyfel-
szolgalat@mvm.hu; online ügyfélszolgálat: ker.mvmnext.
hu; weboldal: mvmnext.hu/ee. Levélcím: MVM Next 
Energiakereskedelmi Zrt. 1439 Budapest Pf. 700. Szemé-
lyes 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 Energiakereskedelmi Zrt., 
1439 Budapest, Pf. 700.  
E-mail: ugyfelszolgalat@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. Pető-
házi Melinda, csütörtökön dr. Tordai Gábor. Péntekenként a 
készenléti szolgálat az alábbiak szerint alakul. November 4-én 
dr. Kürti József, november 11-én dr. Tordai Gábor, november 
18-án dr. Petőházi Melinda, november 25-én dr. Mészáros 
Zsolt, december 2-án dr. Kürti József, december 9-én dr. Tor-
dai Gábor, december 16-án dr. Petőházi Melinda, december 
23-án dr. Mészáros Zsolt, december 30-án dr. Kürti József.
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. Schlick-Szabó Anna, dr. Bányász Edina, Hunyadi u. 19. 

Telefon: 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. Zsila Barbara 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 szeptember 17. és október 18. közötti időszak eseményei

Születések: Baranyai Olivér, Török Sándor, Nagy Valéria, Hídvégi Nátán Manuel, Szűcs Vince Lász-
ló, Kovács Krisztián, Monori Gergő, Árvai Fanni, Búti Zselyke Réka, Kövesdy Zita, Baráth Bence, 
Lukács Olívia

Házasságkötések: Bakos Antal és Szél Alexandra, Hrustinszki Gábor és Horvát Nikolett, Sleisz 
Endre és Varga Anett Zsuzsanna, Fehér Olivér Noé és Izsó Katalin Erika, Haider Dávid és Matuz Kitti, 
Szűcs Balázs és Nagy Dóra, Debreczeni Árpád és Szabó Eszter, Györfi Norbert Tamás és Vilimek Enikő, 
Czekmeiszter Marcell és Kakuk Emese, Kovács Tamás és Borbáth Charlotte, Barta Balázs 
Henrik és Kovács Bianka, Raduly Zoltán és Miklós Nikolett, Nagy Ernő és Mózes Ágnes, 
Kincsen Norbert és Kis-Bak Dorottya

Halálesetek: Vata Pius Józsefné Boldizsár Valéria Katalin (87), Mészáros Jánosné Vár-
szegi Magdolna Margit (78), Vajdáné Kis Ilona (77), Viola Jánosné Varga Erzsébet (83), 
Koncz Istvánné Urbán Margit Csilla (78), Turcsán Pál (71), Halasi Lajosné Kriger Zsu-
zsanna (90), Békési Lászlóné Király Veronika Mária (85), Györkis Albert (72), Balog István 
(75), Heigl Attila Antal (65)

POLGÁRMESTERI HIVATAL
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KERESZTREJTVÉNY
Rejtvényünk megfejtését november 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! 

Októberi rejtvényünk megfejtése: Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját. A jutalmat Bódis Imréné, Kecskés- 
Nagy Anna és Porteleki Ivett nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

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

Az októberi rejtvény helyes megfejtéséért járó jutalmat Tolnai Boldizsár, Somogyi Fanni és Dancsok Emma nyerte. Gratulá-
lunk!

2022. NOVEMBER 15

Programajánló
Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely programjai

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a múzeum október 
15-től március 30-ig hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között csak 
előzetes telefonos bejelentkezéssel látogatható. Telefonszám: 
70/337-8978.

NOVEMBER
Indul a jelentkezés az Adventi ablakok közösségi játékra! 
Kérjük, akik szeretnének részt venni a játékban, előzetesen 
jelentkezzenek a szervezes@isaszegmuvhaz.hu e-mail-címen, 
név és cím megadásával. Így részt vesznek a játék sorsolá-
sában, amikor is kiderül, ki melyik dátumra díszítheti fel 
adventi ablakát.

11., péntek: Szent Márton-napi lámpás felvonulás és táncház. 
További részletekért kövessék figyelemmel Facebook-
oldalunkat, honlapunkat.

12., szombat, 19.00: A „Mi kis falunk” Gyurija bemutatja 
egyszemélyes vígjátékát. Kitolás – apanevelés kezdőknek és 
haladóknak. Lengyel Tamás színművész önálló estje. Jegyek 
kaphatók online a Lengyeltamas.hu oldalon.

26., szombat, 16.00: A Gaudium Carminis női kamarakórus 
évzáró koncertje. Közreműködők a Szathmári József 
kamarakórus (Tápiószecső), a Klapka György Általános 
Iskola és AMI kórusa, Kántor Zsolt (zongora). Karnagy: 
Szathmáriné Bátori Magdolna.

28., hétfő, 16.00: Közmeghallgatás

NOVEMBER
1-jétől Adventi ablakok közösségi játék 
1., csütörtök, 14.00: A Petőfi 200 emlékév alkalmából 

„Jövendölés” – Életképek Petőfi Sándor életéből. Írta és 
a verseket válogatta Linka Ágnes. Konzultáns: Szabó 
K. István Jászai Mari-díjas rendező. Szereplők: Petőfi 
Sándor, Petőfi Zoltán: Siposhegyi Zsolt; Hrúz Mária, 
Szendrey Júlia: Brunner Márta; Petrovics István, Petőfi 
István: Plaszkó Bence. Jegyár: 1200 Ft/fő.

4., vasárnap: Advent második vasárnapja. Karácsonyváró 
forgatag – kézművesvásár.

6., kedd: Mikulás-műsor gyerekeknek
13., kedd: Luca-napi kézműves-foglalkozás gyermekeknek
15., csütörtök, 14.00–18.00: Véradás

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

na. Érdeklődni Kovács Kitti csoportvezetőnél lehet.  
Tel.: 30/3588-983; 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 8.30-tól, pénteken 9 órától a művelő-

dési házban tartott foglalkozások alkalmával lehet csatla-
kozni. A részvétel ingyenes, nincs korhoz kötve.

• A Balett Sziget Táncstúdió korcsoportos foglalkozásai hét-
főnként a művelődési házban. Érdeklődni: Küzmös-Szigeti 
Renáta, tel.: 30/814-8937; e-mail: balettszigettancstudio@
gmail.com; Facebook: Balett Sziget Táncstúdió.

• Énekelj te is az asszonykórusban! Gyere, és ereszd ki a 
hangod bátran egy jó társaságban! Heti egy próba, gyönyörű 
népviselet. Fiatalokat és 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.

Kövessenek minket a Facebookon, az Instagramon és honlapun-
kon. Rendezvényeinken kép- és hangfelvétel készül. Progra-
mokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklődni a művelődési 
ház információs pultjánál, a 28/582-055-ös vagy a 70/333-6081-
es telefonszámon, az info@isaszegmuvhaz.hu e-mail-címen, 
valamint az Isaszegmuvotthon.hu weboldalon és Facebook-ol-
dalunkon is lehet. A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

IMH
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