
IsaszegÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

XXII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM • 2023. MÁRCIUS

MÁRCIUS 15., 14.30, SZOBORHEGY:  

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
Beszédet mond dr. Eszenyiné Sulyok Ágnes,  
közreműködnek a Klapka György Általános Iskola  
és AMI tanulói



2 ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2023. MÁRCIUS 3

A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Kiadó: LA4 Média Kft. Felelős szerkesztő: Hatvani Miklós. Szerkesztő: Hanák Cecília. Tervezőszerkesztő: Komlós Andrea. 
Szerkesztőség: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45. Telefon: 28/583-102 • E-mail: ujsag@isaszeg.hu • Web: Isaszeg.hu • Megjelenik 800 példányban. Minden jog fenntartva. 

Észrevételeiket, javaslataikat, írasaikat várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre. Kérjük, hogy amennyiben írást szeretnének megjelentetni lapunkban, ezt előzetesen,  
minden hónap 10-éig jelezzék részünkre. Szerkesztőségünk a lap terjedelmi korlátai miatt fenntartja a jogot a cikkek tartalmi változtatás nélküli rövidítésére. Címlapfotó: Szabó László.

Ahol találkoznak a fenntartható lakossági igények  
és a városias arculat

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2022 márciusában pályázatot írt ki az Isaszeg, Rákóczi u. 56. sz. – 399 
hrsz. – alatt álló ingatlan értékesítésére. A pályázat értékesítésének, illetve hasznosításának a feltételei alapján a cél a meglévő 
romos épület helyén egy városias települési arculat megteremtése új épület építésével, amelyben a földszinten egy 399 négyzet-
méter alapterületű nagy üzlet, valamint két kisebb üzlethelyiség, a felsőbb szinteken pedig minimum nyolc lakás kialakítására 
kerül sor. A pályázat bontása és értékelése rendben lezajlott. Áprilisi soros ülésén a képviselő- testület formai szempontból ér-
vényesnek, tartalmi szempontból eredményesnek minősítette a Klinka-Geo Trans Kft. pályázatát. A területen lévő ingatlanon 
pár hete megkezdődtek a munkálatok. A beruházásról, az építkezésről Hatvani Miklós polgármester Mikó Zoltánnal, a szóban 
forgó ingatlan fejlesztőjével beszélgetett. A polgármester célja ezzel a beszélgetéssel, hogy tájékoztatást nyújtson, feleletet adjon 
a lakosság részéről a különböző kommunikációs vonalakon feltett kérdésekre. (Szerk.)

Hatvani Miklós: Mit jelent valójában az ingatlanfejlesztés?
Mikó Zoltán: Az ingatlanfejlesztés egy értéknövelő projekt, 
aminek a végteméke az ötlet megvalósulása a tervezési fázistól 
a kivitelezésen, a finanszírozáson át az átadásig. Az ingatlan-
fejlesztő nem egyértelműen teszi bele a pénzét. Bár ebben 
az esetben mégis, mert az aljában kialakítjuk egy nemzetközi 
multinacio nális üzletláncnak egy üzletét, amelynek a nevét 
most még nem írhatjuk le, mert szigorúan kiköti a szer-
ződésünk, hogy ezt a cég jelentheti be. Azt elmondhatjuk, 
hogy ez egy nemzetközi multinacionális láncnak egy üzlete, 
ami egyértelműen a lakosság száz százalékának az igényét 
szolgálja. Nem egy szűk rétegét, hanem olyan profilt fed le, 
amit minden személy, minden család hasznosítani tud. Nem 
élelmiszer, mert az ott van a szomszédságában, sok minden 
más napi cikk létezik, ami ebbe a profilba belefér. Ismerve 
a jelenlegi objektumot, a beruházás, mint mondtam, értéknö-
velő, valamint ingatlanpiaci szempontból is jelentős, hiszen 
ilyen típusú új lakások nincsenek a településen. Ez lehetőséget 
biztosít például a fiataloknak – akiknek nem igénye a családi 
ház – arra, hogy ne menjenek el a városból, és egy kvázi váro-
siasodó környezetben élhessenek. 

H. M.: Isaszeg nem nagyváros, minden jelentős építkezés 
további színt visz az életébe, és fejlődést hoz a település lakói
nak. A pályázati kiírásban szereplő feltételek nem kis válto
zást és fejlődést jelentenek a város életében. Olyan hiányokat 
szerettünk volna ezzel pótolni, mint hogy például egy esztétikus 
látvány fogadja a városunkba beérkezőket. Ez már elkezdődött 
a benzinkút és a Penny felépítésével, a vásárcsarnok és piac 
felújításával, és most folytatódik ennek a romos ingatlannak az 
elbontásával és fejlesztésével, amelynek a helyén nemcsak üzlet, 
hanem lakások kialakítására is sor kerül. Az önkormányzat
nak is, amennyiben ott lakást vásárol, lehetőséget biztosít arra, 
hogy szolgálati lakásokat hozzon létre, hogy a humánerőfor
ráspiacon keresett hiányszakmákban dolgozókat nagyobb 
eséllyel ide tudja hívni, legyen az orvos, akár rendőr vagy 
pedagógus. Az önkormányzatot többek között ez is motiválta, 

amikor az értékesítés mellett döntött. Nagy örömömre szol
gált, amikor megkerestél, hiszen mi nem most találkoztunk 
először. Ismertük már egymást korábbról, a DMet te, illetve 
ti hoztátok létre. Mondanál pár szót arról, milyen fejleszté
sekben vettél már részt, hogy a város lakói láthassák: nem egy 
kezdő ingatlanfejlesztő jött ide, hanem személyedben az ország 
számos városában bizonyított, nagy tapasztalatú szakembert, 
üzletembert ismerhetünk meg?

M. Z.: Gyakorlatilag a tapasztalatom egy multinacioná-
lis cég vezetéséből származik. Ennek a vállalatnak az üzlete 
a mai napig megtalálható Isaszegen. A DM üzletét egy kol-
légámmal, Szalkó Olivérrel mi álmodtuk ide, erre a telepü-
lésre, ami egy nagyon bátor és merész lépés volt. Akkoriban 
a település nem hordozta magán azokat a jegyeket, hogy 
egy ilyen üzletet ki lehessen alakítani. Óriási bizalom kellett 
hozzá. De úgy gondolom, hogy a kezdeti nehéz évek után egy 
bevált és a lakosok számára szükséges termékeket forgalma-
zó és szolgáltatást kínáló üzlet jött létre. Alapvetően a DM 
után – miután körülbelül százhúsz-százharminc DM-üzletet 
hoztunk létre – magánútra léptem, és azóta is kereskedelmi 
ingatlanok létrehozásával foglalkozunk. Mintegy kétszáz pro-
jekten vagyunk túl az országban, amelyek főképpen a vidéki 
régiókban jöttek létre, de rá tudok mutatni üzletekre Buda-
pest belvárosában is. Az Oktogontól kezdve az Andrássy úton 
át emblematikus helyszínek, ma is működő üzletegységek 
köthetők a nevemhez. Fontosnak tartom, hogy csak olyan 
projekteket hozzunk létre, amelyek hosszú távon megállják 
a helyüket. Elsődlegesen nem a cégek, hanem alapvetően az 
érintett település, város érdekei kerülnek előtérbe. Mindig ar-
ra fektetjük a hangsúlyt, hogy olyan profilokat, olyan üzlete-
ket hozzunk létre, mind méretében, mind funkciójában, hogy 
azok évtizedekig megállják a helyüket. Tavaly is több mint tíz 
különböző beruházó közreműködésével – az építkezést nem 
mi végeztük –, de a mi indíttatásunkra született projektek 
valósultak meg, a teljesség igénye nélkül például Szerencsen, 
Gyomaendrődön, Sátoraljaújhelyen, Szentendrén. Alapve-

tően fontosnak tartjuk, hogy a projektjeink nem húzódnak el évekig, hanem 
ütemezetten készülnek. Csak olyan kivitelezőkkel, beruházókkal dolgozunk, 
akik tartják magukat a határidőkhöz. Nyilvánvalóan ugyan ezt nem tudom 
minden esetben elmondani, mert az elmúlt években a magyar építőipar óriási 
csúszásokban volt, de azért még tudtuk kezelni az adott váratlan helyzeteket. 
A mi projektjeink is csúszással épültek, de a határidőket mindig igyekeztünk 
tartani. Például Gyomaendrődön 30-án kellett volna átadni az ingatlant 
– akkor volt az egyik partnerünk üzletiév-zárása –, és mi ígéretünkhöz híven 
30-án át is adtuk.

H. M.: Mi várható a mi helyzetünkben? Gyakorlatilag mikorra készül el a be
ruházás, fejlesztés?

M. Z.: Hogyha belekalkuláljuk azt, hogy ez egy hagyományos építési 
móddal készülő épület – például a betonnak meg kell kötnie, és itt nem lehet 
a kötési folyamatokat megerőltetni, más, mint egy acélszerkezetes vagy paneles 
épület felhúzása –, akkor hagyományosan ennek az épületnek a kivitelezése 
egy-másfél évet vesz igénybe. Ehhez hozzájön még a terep előkészítése, a ter-
vezés, a tervezési és engedélyezési folyamat. 

H. M.: Akkor mondhatjuk, hogy 2024 második felére elkészül?
M. Z.: Igen. Én azt szeretném, ha 2024 karácsonyán az isaszegi polgárok 

már itt tudnának vásárolni.
H. M.: Mit tartalmaz az ingatlan épülete? Hány üzlet és lakás lelhető majd 

fel benne?
M. Z.: Egy nagyobb és két kisebb üzlethelyiséget, valamint tizenegy lakást 

alakítunk ki.
H. M.: Az elkészülés után mire számítotok az ingatlanban található lakások, 

valamint üzlethelyiségek értékesítése kapcsán?
M. Z.: Mi nagyon örülnénk, ha isaszegiek vennék meg a lakásokat. Remél-

hetőleg lesznek olyanok is, akik elköltöztek, de visszavágynak a szülőfalujukba, 
itt szeretnének élni, és visszaköltöznek ide. 

Települési ügysegéd ügyfélfogadása

2023 első fél évében a következők szerint alakul Isaszeg város települési ügyse-
gédi ügyfélfogadása: minden hétfőn 13 és 15 óra között (2117 Isaszeg, Temp-
lom utca 17.).

Az ügysegédet ennek megfelelően ezeken a napokon kereshetik fel: 
március 6., március 13., március 20., április 3., április 17., április 24., május 8., 
május 15., május 22., június 5., június 12., június 19., június 26.

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

PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GÖDÖLLŐI JÁRÁSI HIVATAL

Támogatható szervezetek

Kérjük, támogassa adójának egy százalékával az Isasze-
gen működő egyesületek, alapítványok, közalapítványok 
működését, mivel azok tevékenységükkel városunk 
érdekeit szolgálják. Támogatásukat előre is köszönjük.

„100 éves iskola” Alapítvány 18708088-1-13 
ÁLOM-VÁR Bölcsőde Gyermekeiért Alapítvány
 18846357-1-13
Csatangoló Tánccsoport és  
Hagyományőrző Egyesület 18595659-1-13
Együttműködés Isaszegért Egyesület 18701115-1-13
Emberekért, Természetért, Környezetért Egyesület
 18652138-1-13
GENKI Wado Karate és Szabadidősport Egyesület
 18725935-1-13
Gödöllői Jégkorong Sportegyesület 18212158-1-13
Hadak Útja Lovas Sportegyesület  18703966-1-13 
Isaszeg Bázis Sport Club Egyesület 18508314-1-13
Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért  
Közalapítvány  18681701-1-13 
Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány 18660991-1-13 
Isaszegi Múzeumbarátok Köre  19184740-1-13
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  18702800-1-13 
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 18398184-1-13
Isaszegi Sportegyesület 19831387-1-13
Isaszegi Szent Rita Alapítvány 18146262-1-13
Jókai Mór Városi Könyvtár  16796342-1-13 
KISÖREG-Közösség az Isaszegi Öreghegyért  
4000-es Egyesület 18742679-1-13
Mozdulj Velünk Egyesület 18334351-1-13
Park Horgász Egyesület  19025922-2-13
Polgárőrség Bűnmegelőzési  
és Önvédelmi Egyesület  18681244-1-13 
Sebi GYM SE  18724343-1-13
Tánc és Alkotás Sportegyesület 18727975-1-13
Veres Team Lovas Sportegyesület 19086460-1-13

1%
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Pályázati felhívás

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

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).

Az értékesítésre szánt vagyon: Isaszeg, külterület 015/115 
helyrajzi számú, „kivett, beépítetlen terület” rendeltetésmódú, 
2040 m2 területű ingatlan; Isaszeg, külterület 015/119 helyrajzi 
számú, „kivett, beépítetlen terület” rendeltetésmódú, 2153 m2 
területű ingatlan.

Valamennyi felsorolt ingatlanban Isaszeg Város Önkor-
mányzatának 90 százalékos tulajdonrésze, az Isaszegi Város-
gazda Kft.-nek 10 százalék tulajdonrésze van.

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: beépíthetőség: 45%; zöldfe-
lület-mutató: 25%; építménymagasság: 10,0 m; szintterü-
let-mutató: 1,4 m2/m2.

A pályázó egy vagy mindkét ingatlan megvételére is tehet 
ajánlatot. A kiíró a legmagasabb összegű vételárra ajánlatot 
tevővel 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 
megfizetésére a tulajdonosok részére a döntés közlését követő 
15 munkanapon belül kerül sor.

A vételár a tulajdonrész arányában kerül megfizetésre 
a tulajdonosok részére úgy, hogy a pályázó által befizetett 
pályázati biztosíték összegével – amely az önkormányzat 
bankszámlájára kerül befizetésre – az önkormányzat részére 
fizetendő vételárhányad csökkentésre kerül.

A beérkezett értékbecslések alapján az ingatlanok kiíró 
által meghatározott értéke bruttó:

Helyrajzi 
szám

Ingatlantípus 
és területe

Közművek Bruttó érték

015/115

„kivett, beépí-
tetlen terület” 
rendeltetés-

módú,  
2040 m2

valamennyi 
közmű az ingat-
lanra bevezetés-

re került

24 700 000 Ft

015/119

„kivett, beépí-
tetlen terület” 
rendeltetés-

módú,  
2153 m2

valamennyi 
közmű az ingat-
lanra bevezetés-

re került

25 400 000 Ft

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.

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

A pályázati eljárás hivatalos nyelve: magyar.

A pályázati biztosíték összege, a rendelkezésre bocsátás 
határideje és módja
Az ajánlattevőnek a pályázati biztosítékot Isaszeg Város Ön-
kormányzatának bankszámlaszámára kell átutalnia (Takarék-
bank Zrt. 50437227-15559847). A pályázati biztosíték összege 
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, amennyi-
ben a pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt az aján-
latát visszavonta, vagy az ajánlat benyújtását követően, de 
az eredményhirdetést megelőzően vonta vissza az ajánlatát, 
továbbá a szerződés megkötésének meghiúsulása a pályázó-
nak felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból 
hiúsult meg.

A pályázó a következő adatait köteles a pályázatában meg-
nevezni: természetes személy esetén név, cím, telefonszám, 
elektronikus elérhetőség; jogi személy esetén elnevezés, szék-
hely, cégjegyzékszám, telefonszám, elektronikus elérhetőség, 
törvényes képviselő neve.

A pályázó által kötelezően csatolandó nyilatkozatok:
•  az ajánlati kötöttség vállalásáról szóló nyilatkozat;
•  jogi személy esetén: átláthatósági nyilatkozat 

(nyomtatvány mellékelve);
•  NAV által kiadott köztartozás-mentesség igazolása vagy 

nyilatkozat a NAV köztartozásmentes nyilvántartásában 
való szereplésről;

•  vételár összegének megjelölése ingatlanonként (… hrsz.-ú 
telek, bruttó … Ft vételár), amely nem lehet alacsonyabb 
a pályázati felhívásban megjelölt bruttó … értéknél.

•  a pályázati biztosíték megfizetését igazoló banki igazolás.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § 
(2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogo-
sultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, amely tényt a pályázó 
az ajánlata benyújtásával tudomásul vesz. Amennyiben a Ma-
gyar 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 teljes befizetett vételár a Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelő Zrt. nyilatkozatának kézhezvételétől számított 5 munka-
napon belül a pályázó részére visszafizetésre kerül.

Az adásvételi szerződés megkötésére a nyertes pályázóval 
legkésőbb a képviselő-testületi döntés meghozatalától számí-
tott 30 napon belül kerül sor, a pályázati felhívásban megfo-
galmazott feltételek alapján.

Amennyiben a nyertesnek hirdetett ajánlattevővel a 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 ma-
gyar állam elővásárlási jogról történő lemondó nyilatkozata; 
az ingatlan teljes vételárának beérkezése az önkormányzat 
bankszámlájára.

Az ajánlatok beadásával kapcsolatos információ: a késve 
érkezett és a formai előírásoknak nem megfelelő ajánlatokat 
a kiíró érvénytelennek nyilvánítja.

Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje: a pályáza-
tokat Isaszeg Város Önkormányzatának székhelyén, 2117 
Isaszeg, Rákóczi u. 45. szám alatt, 2023. március 21. 10 óráig 
a polgármesteri hivatal kabinetirodáján lehet benyújtani 
(a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell 
érkezniük).

Az ajánlatok bontása nyilvános. A bontás helye és idő-
pontja: Isaszegi Polgármesteri Hivatal 6. sz. nagyterem, 2023. 
március 21., 14 óra.

Az ajánlatok elbírálásának módja, menete, szempont-
rendszere
A versenyeztetés formája: nyilvános egyfordulós pályázat. 
A pályázók írásban benyújtott ajánlatának értékelésével meg-
valósuló versenyeztetés, amelynek során a pályázati eljárás 
nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek 

teljesítése mellett a vételár tekintetében a legkedvezőbb aján-
latot tette.

A pénzügyi, jogi, városfejlesztési bizottság javaslata alapján 
a képviselő-testület dönt a pályázatokról. A pályázat eredmé-
nyéről a képviselő-testületi döntést követően a polgármesteri 
hivatal írásban értesíti a résztvevőket a döntést követő 8 na-
pon belül.

Egyéb információ
A pályázati kiírás a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 13. § (1)–(13) bek., illetve az önkormányzat vagyo-
nának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó verse-
nyeztetési szabályokról szóló 28/2004. (X. 21.) Önk. rendelet 
szerinti módon kerül közzétételre.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hirdessen nálunk!

Az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató Isaszeg Város Önkormányzatának 
havonta megjelenő kiadványa. Lapunk 800 példányban, minden hónap 
elején jelenik meg, és elérhető a következő helyeken: Isaszegi Polgármesteri 
Hivatal, Rákóczi utca 45.; Zöld ABC – Faragó-bolt, Aulich utca 11; Piri és 
Guszti virágüzlet, Templom utca 31.; Jókai Mór Városi Könyvtár, Dózsa 
György utca; Erzsike papírbolt, Kossuth Lajos utca 137.; Kovács Attila 
zöldséges, Madách utca 7.; Isaszegi Humánszolgáltató Központ, Móricz 
Zsigmond utca 16.; MÁV vasút állomás. Lapunk online változatát az  
Isaszeg.hu weboldalon és az Isaszeg applikációban találhatják meg.

Bruttó hirdetési díjak
1/1 oldal (181 × 262 mm): 35 000 Ft; 
1/2 oldal (181 × 128 mm vagy 87,5 × 262 mm): 22 000 Ft; 
1/4 oldal (87,5 × 128 mm): 12 000 Ft; 
1/8 oldal (87,5 × 61 mm): 6000 Ft; 
1/16 oldal (87,5 × 27,5 mm): 4500 Ft. 
A lap hátsó borítóján megjelenő hirdetések esetében 100%-os felárat 
számítunk fel. 

A hirdetés leadásának és befizetésének a határideje minden hónap 
huszadika. A hirdetési díj készpénzben az önkormányzat házipénztárában, il-
letve átutalással is kiegyenlíthető. A házipénztár nyitvatartási rendje: hétfőn 
10.00–15.00, szerdán 10.00–15.00, pénteken 10.00–13.00 óra között.

Kedvezményrendszer
3 alkalom egyidejű megrendelése esetén 5%; 6 alkalom egyidejű megrende-
lése esetén 10%; 12 alkalom egyidejű megrendelése esetén 15% kedvez-
ményt biztosítunk a hirdetési díjból.

A hirdetéseket nyomdai felhasználásra készen, 300 dpi felbontású jpg vagy 
pdf fájlban kérjük leadni. Amennyiben a megrendelőnek nincs lehetősége 
a hirdetést megszerkeszteni, kiadónk a következő nettó árakon vállalja a 
hirdetések elkészítését. 1/1 oldal: 10 000 Ft; 1/2 oldal: 8000 Ft; 1/4 oldal: 
6000 Ft; 1/8 és 1/16 oldal: 4500 Ft.

Hirdetésfelvétel és tájékoztatás a 20/851-4368-as telefonszámon, illetve 
az info@la4.hu e-mail-címen.
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Álláspályázat kisgyermeknevelő munka-
kör betöltésére

Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet kisgyermeknevelő munkakör betöltésére 
a következők alapján. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, egy évig tartó köz-
alkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés 
helye: Pest vármegye, 2117 Isaszeg, Móricz Zsigmond utca 14. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
az érvényben levő módszertani elemek figyelembevételével, valamint a bölcsődei ne-
velés-gondozás alapelveinek megfelelően neveli-gondozza a rábízott kisgyermekeket; 
elősegíti szomatikus és pszichés fejlődésüket, szocializációjukat a megfelelő pedagó-
giai, pszichológiai, gondozástechnikai ismeretek alkalmazásával. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: középfokú képesítés, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. szá-
mú mellékletében előírt szakképesítés valamelyike; magyar állampolgárság, cselek-
vőképesség, 18. életévet betöltött életkor, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: empátiakészség, jó kommunikációs készség, felelősségtu-
dat, problémamegoldó képesség, kreativitás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
•  szakmai önéletrajz, képesítést igazoló szakmai bizonyítványok, okiratok másolata; 
•  három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
•  nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról; 
•  nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben a Gyvt. 10/A. § 1/A bekezdésében foglal-

tak nem állnak fenn. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2023. április 11. 
napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 24. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajdu Éva nyújt a 

70/387-2696-os telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton az aprokfalva@isaszeg.hu 

e-mail-címen; személyesen: Pest vármegye, 2117 Isaszeg, Móricz Zsigmond utca 14.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes interjút követően folyamatosan. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 3. 

APRÓK FALVA BÖLCSŐDE

Óvodai, bölcsődei 
beiratkozás

Óvoda
Isaszeg Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete az Isaszegi Bóbita 
Óvodában és az Isaszegi Hétszínvirág 
Óvodában a következők szerint 
határozta meg a beiratkozás időpontját: 
2023. május 2–3., kedd és szerda, 
8-tól 18 óráig. Helyszíne: Isaszegi 
Bóbita Óvoda, Vadász utca 2.; Isaszegi 
Hétszínvirág Óvoda, Madách Imre 
utca 11. 

A beiratkozáshoz szükséges iratok: 
a gyermek személyazonosítására 
alkalmas, a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány; a gyermek szüle-
tési anyakönyvi kivonata; a gyermek 
társadalombiztosítási azonosító jelét 
igazoló hatósági igazolványa; a szülő 
személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványa; a védőnői igazo-
lás, hogy a gyermek életvitelszerűen 
a bejelentett lakcímen lakik (védőnők-
től kérhető a rendelési időpontjaikban); 
amennyiben a gyermeknek bármilyen 
szakértői véleménye van fejlettségéről, 
képességeiről, a határozat vagy igazolás.

Bölcsőde
A testület az Isaszegi Aprók Falva 
Bölcsődében a beiratkozás időpontját 
2023. május 2–3., kedd és szerda, 8–18 
óra között határozta meg. Helyszíne: 
Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde, 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 munkálta-
tói szándéknyilatkozata.

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

ISASZEG VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA

Taroltak a damis diákok  
az angol nyelvi versenyen

Az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium december és január hó-
napban rendezte meg kétfordulós, regionális angol nyelvi Zoom in 
EGA versenyét, amelyen az Isaszegi Damjanich János Általános Isko-
la diákjai kiváló helyezéseket értek el. A megmérettetésben diákjaink 
írásban és szóban is számot adtak nyelvtudásukról.

A verseny írásbeli részében olvasott és hallott szövegértésen kívül 
a szervezők a meglévő szókincs gazdagságára és a lexikális tudásra 
is kíváncsiak voltak. A szóbeli fordulóban pedig a résztvevőknek a 
hétköznapokban előforduló, életszerű szituációs játékokban kellett 
helytállniuk, amelyek nyelvtani problémamegoldással is kiegészül-
tek. Sereglei Liza és Sörös Zsanna nyolcadikos tanulóink az előkelő 
harmadik helyen végeztek, Erdész Lilla pedig ötödik lett. Liza és 
Zsanna ezen teljesítménnyel – maximális szóbeli pontszámmal – 
helyet kapott a gimnázium emelt angol tagozatán, míg Lilla öt pont 
plusszal indul a szóbeli felvételi vizsgán, amennyiben ezt az iskolát is 
megjelölik a tanulók.

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet az angol nyelv oktatására, és igyek-
szik felkészíteni a tanulókat a középiskolai elvárásokra, valamint 
a tanult nyelv hétköznapi életben való alkalmazására. Az Erasmus+, 
valamint a Határtalanul programjainkon való részvételükkel tanuló-
ink a megszerzett tudásukat minden esetben alkalmazhatják és egy-
ben bővíthetik is. Cél, hogy nyelvtudásukat ne csak az iskolapadban, 
hanem a mindennapi környezetükben is kipróbálhassák, fejleszthes-
sék. Ebben a versenyben is megmérették magukat, és büszkék lehe-
tünk szorgalmukra, kitartásukra, helytállásukra. A versenyre Rafael 
Károlyné Anita néni készítette fel a diákokat.

Ezúton is gratulálunk szép eredményeikhez, és sok sikert kívá-
nunk a további tanulmányaikhoz!

ISASZEGI DAMJANICH JÁNOS  
ÁLTALÁNOS ISKOLA

Az én házam az én váram

A Damiban már sokéves hagyománnyá nőtte ki magát 
egy több tantárgyat magában foglaló projekt: az Én há
zam az én váram. Ennek keretében idén január végén 
is gyönyörű lakásmodelleket állíthattunk ki iskolánk 
aulájában. Technika és tervezés órán indult el a kezde-
ményezés, hogy a diákok egy összetett tervező, kivite-
lező tevékenységgel mutathassák meg kreativitásukat, 
ügyességüket. A projekt lényege az alkotómunka volt, 
amelyben fejlődött az együttműködési, kommuniká-
ciós, tervezőkészségük, sőt az angol nyelvi és digitális 
kompetenciáik is. 

A feladat sokrétűsége a következőkben mutatkozott 
meg: a gyerekeknek technikaórára fogalmazást kellett 
írniuk egy általuk elképzelt családról. Majd a család 
számára tervezniük kellett egy otthont (alaprajzké-
szítés), végül egy lakásmakettet kellett kivitelezniük. 
Ezzel párhuzamosan angolórán megtanulták a család-
dal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket, valamint azt, 
hogyan mutassanak be egy házat és annak berendezését. 
Ezenkívül informatikaórán számítógépen is megtervez-
ték a ház alaprajzát, látványtervét. A csapatoknak ren-
geteg apró küzdelmen kellett átverekedniük magukat, 
mire elkészítették csodás alkotásaikat. A munka során 
tudatosodott a gyerekekben, hogy minden egy folyamat 
eredményeként jön létre. Bízunk benne, hogy az így 
szerzett tapasztalatok segítik tanulóinkat abban, hogy 
céltudatos, gondolkodó felnőttekké váljanak.

Mivel a lakásmakettek mindig nagy tetszésnek 
örvendenek, ezért idén is szavazásra bocsátottuk őket. 
Az iskolai szavazás eredménye a következőképpen 
alakult: I. Enyedi Bene, Lukács Botond, Teplán Sza-
bolcs lakásmodellje; II. Farkas Doroti, Bereczki Szonja, 
Kupás Liliána és Tarr Klaudia lakásmodellje; III. Erki 
Barnabás, Harmati Balázs, Imre Róbert és Marosi 
Bence lakásmodellje; különdíj: Molnár Vivien és Szalai 
Dzsesszika Ramóna lakásmodellje.

Ezúton is köszönjük szépen a gyerekek kitartó 
munkáját és a szülők odaadó segítségét, támogatását. 
Külön köszönet kollégáimnak, akik ezt a projektet tel-
jessé és sokszínűvé tették az angol nyelvvel és digitális 
alkotómunkával.

KISRÉTINÉ CSABAI MAGDOLNA 
tanár
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Fenyőfagyűjtés

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Duna–Tisza közi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján 
a szolgáltatónak a fenyőfák elszállítására – a két meghirdetett 
fenyőgyűjtési napon kívül – nem áll módjában több alkalmat 
biztosítani.

Az eddig ki nem helyezett fák begyűjtését az áprilisban 
induló zöldhulladékgyűjtés keretében tudják elvégezni.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Beszámoló

Az Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért Közalapítvány 2022-
ben a Damjanich János Általános Iskolába járó hátrányos 
helyzetű gyerekek zamárdi táborát negyvenezer forinttal, 
a Klapka György Általános Iskola és AMI balatonszárszói 
táborát pedig kilencvenezer forinttal támogatta.

A 2021 évben a felajánlott személyi jövedelemadó (szja) 
egy százaléka 83 143 forint volt. Mivel az szja egy százaléka 
képezi az alapítvány bevételi forrását, tisztelettel kérjük, hogy 
támogassák alapítványunkat a szja egy százalékával.

Az Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért Közalapítvány 
adószáma: 18681701-1-33. Köszönettel:

AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

Iskolakert a Delikát pályázatával

Az Unilever által 2022-ben meghir-
detett Delikát-iskolakert pályázaton 
iskolánk, az Isaszegi Damjanich János 
Általános Iskola százezer forintot nyert 
iskolakert létrehozására. A pályázatra 
a boltokban megvásárolt Delikát-ter-
mékek vásárlását igazoló blokkot kellett 
beküldeni. Több mint száz beküldött és 
iskolánkat megjelölő szavazat érkezett. 
Ezúton is köszönjük a szavazatokat 
a szülőknek, mert az ő segítségükkel 
jutottunk a szerencsés kiválasztottak 
közé.

Az elnyert összegből végre megvaló-
síthatjuk régi álmunkat, az iskolakertet. 
A mai világban még inkább szüksé-
ges bővíteni a gyerekek ilyen irányú 
ismereteit, hiszen már nincsek vagy alig 
vannak konyhakertek, ahol ezt a tudást 
átvehetik a szülőktől, nagyszülőktől.

A pályázaton nyert pénzből magas-
ágyásokat hozunk létre, szintén a szülők 
segítségével. A tervek készülőben, és 
tavasszal már birtokba szeretnénk venni 

az iskolakertet, hogy minél előbb ma-
gok, palánták, hagymák kerülhessenek 
a földbe.

RÁCZ GÁBORNÉ tanító

Legyen óvatos, csalók élnek vissza a bankok nevével! 

A bankszámlákon található összegek megszerzésére irányuló 
kísérletek ma már sajnos mindennaposak, ezért érdemes tisz-
tában lenni azzal, hogy milyen módszerekkel próbálkoznak 
a bűnözők az adataink és a bankszámlánk feletti rendelkezés 
megszerzése érdekében. 

Cél az adataink és a belépési azonosítók megszerzése.  
Ahhoz, hogy a csalók elérjék a céljukat, a személyes adata-
inkra (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, 
lakcím) és a bankszámlánk online vagy telefonos azonosítóira, 
jelszavaira van szükségük. Egyik megoldás, amikor telefonhí-
vás útján megpróbálják elhitetni, hogy ők a bank munkatársai, 
további adatokat kérnek, vagy előadják, hogy az ügyfél bank-
számláját veszély fenyegeti, ezért a hívás során meg kell adni 
részükre a belépési kódokat. Az is előfordul, hogy a gyanútlan 
banki ügyfelet – miután sikerült meggyőzni, hogy a bankból 
telefonálnak – arra veszik rá, hogy a „veszély” miatt maga 
utalja át egy „biztonságos” számlára a saját pénzét. Legújabb 
módszer, amikor a csalók az adott bank hívószámával meg-
egyező számról keresik fel az ügyfelet. Legyenek körültekintő-
ek, és ebben az esetben se adják ki személyes adataikat! 

Adathalászat e-mailben. A hozzáféréshez szükséges 
adatokat adathalász e-mailek (phishing) segítségével is 
igyekeznek megszerezni. Ez esetben tömegesen küldenek 
ki megtévesztő e-mail-címről banki logóval ellátott 
e-maileket. Ezekben olyan internetes linket helyeznek el, 
amely megjelenésében, doménnevében a tényleges banki 
weboldalra hasonlító honlapra vezet. Ha ott az ügyfél begépeli 
a banki azonosítóit, már részben át is adta a bűnözők részére 

a hozzáférését. Ilyenkor már csak a belépési, biztonsági 
kódot igyekeznek kicsalni telefonon keresztül az ügyfélből, 
és ha ez sikerült, már be is jutottak a valós banki rendszerbe. 
Ezek a hamis levelek sokszor furcsa nyelvtani hibákat, rossz 
szóhasználatot tartalmaznak, mert az elkövetők nem mindig 
az adott ország lakói, nem vagy nem jól beszélik a nyelvet, és 
csupán ellenőrizetlen gépi fordításokkal operálnak.

Kit terhel a felelősség? Ha az elkövetők azért tudták 
elutalni a számlánkról a pénzt, mert a megtévesztés miatt 
mi megadtuk az adatainkat, a hozzáférésünket, kémszoftvert 
telepítettünk a mobiltelefonunkra a csalók kérésére, akkor 
ezzel aktívan segítettük a bűnözőket, intézkedéseinkkel 
megszegtük a banki előírásokat, és ezzel mi hoztuk magunkat 
olyan helyzetbe, hogy kárunk keletkezett. Ezen esetben 
a bank általában mentesül a felelősség alól, az ügyfél viseli 
a számlájának jogellenes kiürítése során bekövetkezett teljes 
kárt.

Mindezek elkerülése érdekében minden esetben óvatos-
nak és gyanakvónak kell lennünk, ha e-mailben, telefonon 
keresnek meg minket, és a bankszámlánkhoz kapcsolódóan 
bármilyen adatot kérnek tőlünk. Az a biztonságos, ha min-
den esetben – akár személyesen, akár az általunk ellenőrzött 
honlapon, telefonszámokon vagy applikáción, az általunk 
választott időpontban és módon – mi lépünk kapcsolatba 
a bankkal. Így elkerülhetjük, hogy akaratunkon kívül ismeret-
lenek részére adjunk át bármilyen banki információt. 

PEST VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 

Lakossági adatfelvételek

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Isaszeg településen a korábbi évek 
gyakorlata szerint önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvé-
teleket hajt végre a következő témakörökben: munkaerő-felmérés és ki egé-
szítő felvételei (havi rendszerességű); felmérés a háztartások információs 
és kommunikációs technológiai eszközhasználatáról (2023. április–június); 
felnőttképzési felvétel (2023. január–március); életkörülmény-adatfelvétel 
(havi rendszerességű). Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek 
Statisztikai Elemző Központ Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői 
végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű 
mintatvétellel történik az ország különböző településein.

Tájékoztatást munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8 óra és 16.30 
között, pénteken 8 és 14 óra között a 80/200-766-os (3-as mellék) telefon-
számon, illetve a lakinfo@ksh.hu e-mail-címen adnak a KSH dolgozói.

Bővebb felvilágosítás a Ksh.hu internetes oldalon található.

További információ:  

www.ksh.hu/emef 

MUNKAERŐ- 
FELMÉRÉS 

Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ a Munkaerő-felmérés,  
amely a KSH legnagyobb folyamatos lakossági adatfelvétele.

A felmérés célja, hogy összehasonlításra alkalmas adatokat szolgáltasson az ország  
munkaerőpiaci helyzetéről, a foglalkoztatottságról és a munkanélküliségről, valamint  
a nyugdíjasok, a diákok és a gyermeket nevelők munkaerőpiaci jellemzőiről.

A felvételbe bevont háztartások levélben kapnak felkérést az adatszolgáltatásra. A kitöltés önkéntes és anonim.

lakinfo@ksh.hu 

06-80/200-766 (3. ALMENÜ) 

06-30/273-4122 

Kérjük, részesítse előnyben a telefonos válaszadást.

TELEFONON  

SZEMÉLYESEN

Adja meg a telefonszámát  
és a levélben kapott  
egyedi azonosítóját.

Ha inkább személyesen  
válaszolna, összeírónk  
felkeresi Önt. 

E-MAIL:

SMS, VIBER:

ZÖLDSZÁM: 

Hányan dolgoznak  
a gazdasági élet  
különböző területein? 

Mennyi időt töltünk  
munkavégzéssel?
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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)
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 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: 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. Tele-
fon: 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. Tele-
fon: 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 15.30–18.00 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. Petőházi Melinda, csütörtökön 
dr. Tordai Gábor. Péntekenként a 
készenléti szolgálat az alábbiak szerint 
alakul. Március 3-án dr. Tordai Gábor, 
március 10-én dr. Petőházi Melinda, 
március 17-én dr. Mészáros Zsolt, 
március 24-én dr. Kürti József, március 

31-én dr. Tordai Gábor, április 14-én 
dr. Petőházi Melinda, április 21-én dr. 
Mészáros Zsolt, április 28-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. Tele-

fon: 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, szomba-
ton 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 iskolafogá-
szat), 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 csütör-
tökön 8–13; pénteken 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 biztosí-
tani lehessen. Munkaszüneti napokon 
az ügyeleti rendelés helye: Központi 
Stomatológiai Intézet, 1088 Bp., Szent-
királyi 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
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Programajánló
Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely programjai

MÁRCIUS
2., csütörtök, 10.00: A Ceglédi Mozgássérültek Önálló 

Egyesületének közgyűlése
4., szombat: Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének far-

sangi rendezvénye
8., szerda, 16.00: A Klapka György Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola XXVI. Barátság határok nélkül 
című városi rajzversenyének kiállítása és díjátadója a mű-
velődési házban

9., csütörtök, 19.00: Dumaszínház – Kovács András Péter 
önálló estje Anyósülés címmel. Műsorvezető: Szabó Balázs 
Máté. Jegyek csak online kaphatók a Dumaszinhaz.jegy.hu 
oldalon.

11., szombat, 15.00: Tavaszváró – Labancz Zsuzsanna 
festménykiállításának megnyitója. A kiállítást megnyitja: 
Gera Béla Miklós festőművész.

14., kedd, 10.00: A telhetetlen méhecske – A Habakuk Szín-
ház előadása óvodásoknak. Jegyár: 900 Ft.

15., szerda: Isaszegi történelmi napok – Városi megemléke-
zések

 14.30: Szoborhegy – Ünnepi megemlékezés. Beszédet 
mond dr. Eszenyiné Sulyok Ágnes magyar–német szakos 
tanár. Közreműködnek a Klapka György Általános Iskola 
és AMI tanulói. Felkészítő tanárok: Magyariné Szávai 
Krisztina és Bene Sándor Ferencné.

 16.00: Református templom – Beszédet mond Gergely 
Szabolcs református lelkész. Közreműködnek a Klapka 
György Általános Iskola és AMI tanulói.

 17.00: Református templom – Ünnepi megemlékezés az 
önálló Isaszegi Református Egyházközség létrejöttének 75. 
évfordulója alkalmából. Beszédet mond Szendrő Dénes, 
a presbitérium világi elnöke, majd a Szent Mihály Szekere 
Vándorszínház „Honszerelem, vess tiszta lángot” címmel 
egyórás ünnepi előadás tart 1848–49-es jelenetek, dalok, 
versek és táncok bemutatásával. A belépés díjtalan.

21., kedd, 14.00–18.00: Véradás
23., csütörtök: Rendhagyó történelemóra – Időutazás a tör-

ténelem nyomában
25., szombat: Retrótánc-est

ÁPRILIS
2., vasárnap, 19.00: Portugál – a Pesti Royal Színház elő-

adása (tragikomédia)
3., hétfő: Isaszegi történelmi napok – XXXIV. tavaszi em-

lékhadjárat. 1849 méteres emlékfutás a Szent Márton-kút-
tól a Szoborhegyig isaszegi iskolásoknak.

5., szerda: Isaszegi történelmi napok – XXXIV. tavaszi 
emlékhadjárat. Megemlékezés és koszorúzás, a Wysocki 
Légió zászlómásolatának átadása a múzeumban.

 18.00: Megemlékezés és koszorúzás a Szabadságtörekvé-
sek emléktemplomában (református templom)

6., csütörtök: Isaszegi történelmi napok – XXXIV. tavaszi 

emlékhadjárat. Emlékcsata. Megemlékezés és koszorúzás 
a Szoborhegyen. Bővebb információért kövessék figye-
lemmel a művelődési ház honlapját, Facebook-oldalát és 
plakátjait.

12., szerda: A költészet napja. Iskolák közös szavalóversenye 
a művelődési házban. Megemlékezés és koszorúzás a Tóth 
Árpád-emléktáblánál.

14., péntek: Szekeres Julianna festménykiállításának meg-
nyitója

20., csütörtök: A periódusos rendszer elemei. Rendhagyó 
kémiaóra – interaktív ismeretterjesztő előadás-sorozat a 
helyi iskolásoknak.

22., szombat, 16.00–18.00: Keresztény zenei fesztivál

ÁLLANDÓ FOGLALKOZÁSAINK
• Baba-mama klub, KangaTraining és szétnyílt- 

has izom-torna. Érdeklődni Kovács Kitti csoportve - 
zetőnél lehet. Tel.: 30/3588-983; e-mail: kitti@kanga
trainig.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 min-
den héten hétfőn, szerdán 8.30-tól, pénteken 9 órától a 
művelődési házban tartott foglalkozások alkalmával lehet 
csatlakozni. A részvétel ingyenes, nincs korhoz kötve.

• A Balett Sziget Táncstúdió korcsoportos foglalkozásai 
hétfőnként a művelődési házban. Érdeklődni: Küz-
mös-Szigeti Renáta, tel.: 30/814-8937; e-mail: balett
szigettancstudio@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 szí-
vesen várunk a csoportba. Érdeklődni a 30/986-9338-as 
telefonszámon lehet.

• Az isaszegi Csata táncegyüttes csoportjaiba folyamatosan 
lehet jelentkezni. Jó társasággal és programok sokasá-
gával várják az érdeklődőket. Jelentkezés és érdeklődés 
Stéger Dániel művészeti vezetőnél, valamint a csatatanc
egyuttes.info@gmail.com e-mail-címen lehet.

Kövessenek minket a Facebookon, az Instagramon és hon-
lapunkon. Rendezvényeinken kép- és hangfelvétel készül. 
Programokról, 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, az Isaszegmuvotthon.hu weboldalon és 
Facebook-oldalunkon lehet. A programváltoztatás jogát 
fenntartjuk!

IMH

Anyakönyvi hírek
A 2023. január 17. és február 15. közötti időszak 
eseményei

Születések: Sarankó Villő, Szabó Léna Ilona,  
Bartha Richárd, Broda Bella, Dóczi-Tukacs Luna,  
Dóczi-Tukacs Lisa, Pröbsztl Balázs, Szabó Olivér,  
Mészáros Amira

Házasságkötések: Kanalas András és Fehér Kitti,  
Kelemen Gábor és Salvan Isabella, Kubik Viktor és 
Kottán Alexandra, Lőrincz Benjamin Tamás és Gáncs 
Alexandra, Szádvári Richárd és Kovács Barbara,  
Huszár Péter és Rostás Claudia

Halálesetek: Hegyes Miklósné Szőke Veronika (75), 
Szabó Istvánné Varga Rozália (95), Zollai Zoltán 
István (52), Benyik Ferenc (53), Lévai Attila (74), 
Takács Konstantin (71), Nagy János József (74), Tihon 
Ferenc (77), Lagyjánszki József (64), Farkas Mártonné 
Varga Veronika (85), Kovács János (39), Hajdú Jánosné 
Becker Rozália Anna (83), Telek István Károly (79), Ka-
nalas András (72), Csatári Józsefné Galamb Katalin (78), 
Kalocsai Zsolt (47), Zánkai Józsefné Molnár Mária (91), 
Nagy Géza János (55), Horváth Jánosné Cserényi Má-
ria (85), Egyed István (70), Faragó Ignác (88), Kövesdi 
Istvánné Korfanti Etelka (83), Kovács Istvánné Vilányi 
Anna (85), Gombai Mária Aranka (63), Egger Gézáné 
Kondás Magdolna Katalin (92), Vona Jánosné Garancz 
Katalin (90)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik férjemet, 
Szepesi Sándort utolsó útjára elkísérték, és sírjára virá-
got helyeztek.

FELESÉGE ÉS CSALÁDJA
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