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search?query=hipa) lesznek ÁNYK-for-
mátumban elérhetők. Az elektronikus 
önkormányzati portálról a helyiiparűzé-
siadó-bevallások 2021. januárjától nem 
lesznek benyújthatók.

Fontos, hogy az iparűzésiadó-be-
vallás feldolgozása, esetleges javítása az 
önkormányzati adóhatóságnál történik, 
és az adófizetést is változatlanul Isaszeg 
Város Önkormányzatának helyiiparűzé-
siadó-beszedési számlájára (11742056-
15391528-03540000) kell teljesíteni.

3. Az iparűzési adóban már nincs 
feltöltési kötelezettség
A 2020-as adóévben (2020. július 15-
től) már nem kell a 2020. évi helyiipa-
rűzésiadó-előleget kiegészíteni, azaz 
feltölteni. Ez a szabály az eltérő üzleti 
éves adózókra is vonatkozik.

A korábbi szabályozás [1990. évi C. 
tv. 41. § (9)] értelmében a megfizetett 
iparűzésiadó-előleget az adóévi várható 
fizetendő adó összegére ki kellett egészí-
tenie annak a társasági adóalanynak 
minősülő, kettős könyvvitelű vállal-
kozónak, akinek az adóévet megelőző 
adóévben az éves szinten számított 
nettó árbevétele meghaladta a százmil-
lió forintot.

A feltöltés határideje az adóév utol-
só hónapjának 20. napja, tehát decem-
ber 20-a volt.

E rendelkezés 2020. július 15-én 
hatályát vesztette, ami azt jelenti, hogy 

a helyiiparűzésiadó-alanyoknak/vállal-
kozásoknak az adóévben már befizetett 
előlegeket nem kell az évi várható adó 
összegére kiegészíteniük, és az erről 
szóló bevallást (legyen az nullás) sem 
kell benyújtaniuk. Elegendő az adót a 
jövő évi bevalláskor megfizetni. Önként 
– természetesen – lehetőség van előleg, 
illetve adórész fizetésére.

A helyi iparűzési adóval kapcsolatos 
befizetéseket Isaszeg Város Önkor-
mányzatának helyiiparűzésiadó-besze-
dési számlájára (11742056-15391528-
03540000) kell teljesíteni.

4. A koronavírus-világjárvány 
és az iparűzési adó összegének 
csökkentése
A kormány a koronavírus-világjárvány 
nemzetgazdaságot érintő hatásának 
enyhítése érdekében szükséges egyes 
intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 
22.) számú rendelete alapján a követke-
zőket rendelte el:
•  A 2021. évben végződő adóévben 

azon, a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény (a továbbiakban: 
Htv.) szerinti vállalkozó (a további-
akban: vállalkozó) esetén, aki azzal 
felel meg a kis- és középvállalko-
zásokról, fejlődésük támogatásáról 
szóló 2004. évi XXXIV. törvény 
(a továbbiakban: KKV-törvény) 
szerinti mikro-, kis- és középvál-
lalkozássá minősítés feltételeinek, 

hogy esetében a KKV-törvény 3. § 
(1) bekezdés b) pontjában meg-
határozott nettó árbevétel- vagy 
mérlegfőösszeg-értékhatár legfel-
jebb négymilliárd forint (a továb-
biakban: mikro-, kis- és közép-
vállalkozás), a helyi iparűzési adó 
mértéke egy százalék, ha a 2021. 
évben végződő adóévben alkalma-
zandó önkormányzati rendeletben 
megállapított adómérték több mint 
egy százalék.

•  A feltételeknek megfelelő adóalany 
esetében akkor alkalmazható a 2021. 
évi adóelőleg ötven százalékban 
történő megfizetése, ha a vállalko-
zó 2021. február 25-ig a székhelye, 
telephelye szerinti önkormányzati 
adóhatóság számára [a hivatkozott 
Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése 
szerint] nyilatkozatot tesz.

•  A nyilatkozat kizárólag az állami 
adó- és vámhatóságon (NAV) ke-
resztül, elektronikus úton, az állami 
adó- és vámhatóság által rendszere-
sített elektronikus nyomtatványon 
nyújtható be.

•  Az állami adó- és vámhatóság a 
nyilatkozatot elektronikus úton 
megküldi a nyilatkozatot tevő vál-
lalkozó székhelye és az állami adó- 
és vámhatóságnál nyilvántartott 
telephelye szerinti önkormányzati 
adóhatóság számára.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Változások az adózásban

1. 2021-től változik a gépjárművek adóztatása
Megjelent az egyes adótörvények módosításáról szóló 
2020. évi CXVIII. törvény, amely több pontban is 
érinti a gépjármű-adóztatás kérdését.

2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos 
adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság 
helyett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el. 
A NAV minden érintettnek határozatot küld a fize-
tendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új 
gépjárműadó-bevételi számláról. 

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gép-
járműadóügyekben – az adókötelezettség megállapí-
tása, az adó beszedése, végrehajtása, erre az időszakra 
vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása – az 
adóhatósági feladatokat továbbra is Isaszeg Város 
Önkormányzati Adóhatósága végzi. Ennek megfelelő-
en a 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó-tar-
tozásokat továbbra is a következő önkormányzati 
adószámlára kell megfizetni: Isaszeg Város Önkor-
mányzata, gépjárműadó-beszedési számla: 11742056-
15391528-08970000.

Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig 
adatot szolgáltatott az állami adó- és vámhatóság 
számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott 
adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gép-
jármű üzemben tartójának, tulajdonosának azonosító 
adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről 
az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.

2021. január 1-jét követően az új mentességre vagy 
adókedvezményre jogosító körülményekről kizárólag 
az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó- és 
vámhatóság. Az adózók bejelentési kötelezettsége csak 
azon esetekben nem szükséges, amelyekben a jármű 
nyilvántartásából az adókedvezményre való jogosult-
ság ténye megállapítható, ilyen az autóbuszoknak, 
tehergépjárműveknek a megfelelő környezetvédelmi 
osztályba sorolása.

Az ezzel kapcsolatos információk az állami adó- és 
vámhatóság hivatalos honlapján lesznek megtekinthe-
tők (Nav.gov.hu).

A gépjárműadó-nyomtatványokat 2021-től az 
adópolitikáért felelős miniszter honlapján lehet majd 
fellelni (Kormany.hu/penzugyminiszterium).

2. Változik a hipabevallás benyújtásának szabálya
2021. január 1-jétől a NAV-nál lehet benyújtani a helyi 
iparűzési adó (hipa) bevallását, a javításokat és az 
önellenőrzéseket.

2021. január 1-jétől az adóalanyok – fő szabály 
szerint – a helyiiparűzésiadó-bevallásukat nem az 
önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami 
adóhatósághoz kötelesek benyújtani. Így a nyomtatvá-
nyok a NAV honlapján (Nav.gov.hu/search/keyword-



4 ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2021. FEBRUÁR 5

Helyi adónaptár, 2021
Határidő Az adókötelezettség jogcíme Jogszabályi hivatkozás

Január 15.
A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) hatálya alá tartozó 
vállalkozó 2020. évi adóbevallás-teljesítése, amennyiben szüneteltette 
tevékenységét, és a fizetendő adót csökkenteni kívánja

Htv. 39/B. § (6) bek. b) pont

Február 15. Kataadóalany-adóztatási forma változtatásának bejelentése Htv. 39/B. § (9) bek.

Március 15.
Az I. félévi építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális 
adója, mezőőri járulék, helyiiparűzésiadó-előleg befizetése

Art. 3. sz. melléklet II.  
A. 1.a) pont, 4) pont 

Március 31. A 2020. évi talajterhelési díj bevallásának benyújtása és megfizetése
2003. évi LXXXIX. tv. 20. § (1) 
bek. és 21/A. § (1) bek.

Május 31.

A 2020. évi helyi iparűzési adó bevallásának benyújtása. A vállalkozó 
által már a 2020. évben befizetett adóelőleg és a tényleges adó kü-
lönbözetének esedékessége, az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg 
fizeti meg, illetve igényelheti vissza a különbözetet.

Art. 2. sz. melléklet II. A. 1.a) 
pont
3. sz. melléklet II/A. 1.c) pont

Szeptember 15.
A II. félévi építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális 
adója, mezőőri járulék, helyiiparűzésiadó-előleg befizetése

Art. 3. sz. melléklet II. A. 1.c) 
pont, 4) pont 

A változás időpontjától 
számított 15 napon 
belül

Adókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentése (adótárgy 
megszerzése, elidegenítése; vagyoni értékű jog megszerzése; személyi 
adatokban történt változás és minden olyan körülmény, amely az 
adózásra kihat)

Art. 2. sz. melléklet II. A. 4) 
pont

A kata hatálya alá 
történő bejelentkezés 
napjától számított 45 
napon belül

Kataalany Htv. 39/B. § (3) bek. szerinti egyszerűsített adóalap válasz-
tása, kataalanyiság megszűnése

Htv. 39/B. § (9) bek.

Htv.= 1990. évi C. törvény a helyi adókról; Art. = 1997. évi CL. törvény az adózás rendjéről; 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szja-kedvezmények

Célszerű már januárban kitölteni az 
adóelőleg-nyilatkozatot, hogy a mun-
káltatók mielőbb figyelembe vegyék 
a munkavállalóknak járó kedvezmé-
nyeket. A nyilatkozat akár online is 

kitölthető a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal (NAV) honlapján. A leadott 
nyilatkozatban történt változás esetén új 
nyilatkozatot kell tenni, vagy a korábbit 
vissza kell vonni.

Az adóelőleg-nyilatkozatot a 
dolgozó tölti ki és adja át munkáltató-
jának, kifizetőjének. Bérszámfejtéskor 
a munkáltató a nyilatkozatnak megfe-
lelően veszi figyelembe a munkaválla-
lónak járó kedvezményeket. Aki már 
a januári fizetésében érvényesítené a 
kedvezményeket, annak az első bér-
számfejtés előtt nyilatkoznia kell. Az 
adóelőleg-nyilatkozatokkal év közben 
érvényesített kedvezmények automati-
kusan bekerülnek a NAV által készített 
adóbevallási tervezetbe.

Aki ügyfélkapuval, telefonos azono-
sítással vagy e-személyi igazolvánnyal 
(utóbbinak a használatához kártyaolva-
só szükséges) rendelkezik, az adóelő-
leg-nyilatkozatot online is kitöltheti, és 
benyújthatja a NAV honlapján elérhető 
online nyomtatványkitöltő alkalmazás-
sal (ONYA). Az adóhivatal a kitöltéshez 
is segítséget nyújt, az adóelőleg-nyilat-
kozatokat feltölti a nyilvántartásaiban 

Továbbtanulási lehetőségek a tanulási nehézségekkel küzdő 
gyermekek számára

Az általános iskolai tanulmányaikat befejező diákoknak nagy 
dilemma a továbbtanulás kérdése, hát még az SNI-s (SNI: 
sajátos nevelési igényű) és BTM-es (BTM: beilleszkedési, 
tanulási, magatartási zavar) gyermekek és szüleik számára. Ne 
a szülő elvárása, saját álma valósuljon meg! Nagyon fontos, 
hogy a szülők vegyék figyelembe a gyermekük erősségeit, 
gyengeségeit, érdeklődésüket, mit szeretnének iskolaválasztás 
és továbbtanulás céljából. Hogy mindez megvalósulhasson, 
elengedhetetlen a családi, szülői támogatás, segítségnyújtás.

Ha a szülőben vagy az oktatási intézményben „felmerül 
a gyanú”, hogy egy tanuló diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia 
tüneteit mutatja – SNI –, akkor vizsgálatra küldik az illetékes 
pedagógiai szakszolgálathoz (jelen helyzetben: Pest Megyei Pe-
dagógiai Szakszolgálat Gödöllői Tagintézmény). Itt kaphatnak 
BTM-diagnózist arról, hogy olvasási, helyesírási vagy szövegér-
tési nehézsége van, de ez még nem jelenti azt, hogy diszlexiás.

Harnos Zsuzsanna logopédus, a Fővárosi Pedagógiai Szak-
szolgálat VI. kerületi tagintézmények munkatársa szerint: „Ha 
valóban egy tartós és súlyos olvasási zavarról van szó, akkor 

a pedagógiai szakszolgálat a gyermeket továbbküldi a megyei 
szintű szakértői bizottsághoz, ahol ezt megerősítik vagy ki-
zárják. Amennyiben beigazolódik, akkor kap a gyermek SNI-, 
azaz sajátos nevelési igényű státuszt, ekkor az utazó-gyógype-
dagógusi hálózat veszi át a fejlesztést. A BTM-es gyermekek 
ellátása jellemzően a pedagógiai szakszolgálatok feladata. […] 
Kamaszkorban a logopédus vagy pszichopedagógus megköny-
nyítheti egy diszlexiás életét, de tizenhat évesen közel sem le-
het olyan fejlődést elérni, mint ha az általános iskola kezdetén 
vagy már óvodában belefogtunk volna a fejlesztésbe.”

Diszlexiás a gyerekem?! Integrálás!
Annak a szülőnek, aki diszlexiás gyermeket nevel, nincs 
könnyű dolga, SNI-s gyerekkel az élet nem egyszerű. Ezeket a 
gyermekeket csak olyan intézménybe lehet beíratni, amelynek 
az alapító okiratában benne van, hogy felvesznek diszlexiás 
gyermeket. Kimondottan előnyt jelent, ha az iskola tud bizto-
sítani a gyermek számára gyógypedagógust, fejlesztőpedagó-
gust, illetve iskolapszichológust.

szereplő adatokkal, illetve a legtöbb 
nyilatkozatnál a kedvezmény adatait 
is kiajánlja. Az ONYA-val beküldött 
bizonylatokat a NAV automatikusan 
továbbítja a megjelölt munkáltatónak, 
kifizetőnek.

A legegyszerűbb, online benyújtás 
mellett továbbra is lehetőség van a 
NAV honlapján az adóelőleg-nyilatko-
zat alkalmazással (ANYA) elkészített, 
kinyomtatott vagy a kézzel kitöltött 

nyilatkozatokat személyesen átadni a 
kifizetőknek. Utóbbihoz az ajánlott nyi-
latkozatminták és a kitöltési útmutatók 
letölthetők a NAV honlapjáról.

A négy vagy több gyermeket nevelő 
anyák kedvezményét a jogosultak az 
összevont adóalapba tartozó egyes 
jövedelmekre érvényesíthetik. Négy 
vagy több gyermeket nevelő anyának 
az a nő minősül, aki vér szerinti vagy 
örökbe fogadó szülőként az általa nevelt 

legalább négy gyermek után családi 
pótlékra jogosult, vagy jogosultsága 
legalább tizenkét éven át fennállt.

Az első házasok kedvezménye válto-
zatlanul huszonnégy hónapon keresztül 
havi ötezer forint adómegtakarítást 
jelent a házaspároknak. A családi ked-
vezménnyel az egy gyermeket nevelők-
nél tízezer, a két gyermeket nevelőknél 
gyermekenként húszezer, a három 
vagy több gyermeket nevelőknél pedig 
gyermekenként harmincháromezer 
forinttal több kerülhet havonta a családi 
kasszába.

2021-től már a személyi ked-
vezmény is az összevont adóalapot 
csökkenti, mértéke a jogosultság 
hónapjaiban a minimálbér egyharmada. 
Azok vehetik igénybe, akik rokkantsági 
járadékban vagy fogyatékossági támo-
gatásban részesülnek, valamint azok, 
akik olyan betegségben szenvednek, 
amely súlyos fogyatékosságnak számít. 
A kedvezmény érvényesítésének feltéte-
le a súlyos fogyatékosságról szóló orvosi 
igazolás vagy a rokkantsági járadékra, 
fogyatékossági támogatásra jogosító 
határozat.

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 



6 ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2021. FEBRUÁR 7

Az SNI-s gyermekeknél fontos az integráció, hogy diáktár-
sai tudják: van diszlexiás, diszgráfiás az osztályban. Fontos az 
osztályfőnökkel, a tanárokkal való együttműködési kapcsolat-
tartás. Az integrált gyermekeknél kimutatták, hogy köny-
nyebben megtalálták az életben a helyüket, az osztálytársak 
elfogadóbbak voltak.

Az iskolaválasztás során fel kell venni a kapcsolatot a vá-
lasztott iskola igazgatójával, rákérdezni arra, hogy ők hogyan 
tudják segíteni a gyermeket a tanulásban, megvannak-e a 
megfelelő szakemberek. 

A felvételi jelentkezési nyomtatványhoz csatolni kell a 
pedagógiai szakértői véleményt, ennek tartalmaznia kell 
a kedvezményeket, amelyek a dolgozatírásnál megilletik 
a gyermeket (például számológép használata, pluszidő, 
helyesírás alóli mentesség stb.). A jelentkezési papíron meg 
kell jelölni minden intézményt, amely érdekli a gyermeket, 
majd márciusban van lehetőség sorrendmódosításra. A fel-
vételi vizsgát külön teremben írják a szakértői véleménnyel 
rendelkező gyerekek, mert több időt kapnak a dolgozatírás-
hoz. Figyelni kell arra, hogy a pedagógiai szakértői vélemény 
érvényes legyen a kilencedik osztályban is ahhoz, hogy a 
sikeres felvételi után fel tudják venni a kapcsolatot a szakem-
berekkel. 

Tagintézmények, amelyek biztosítják a tanulási nehéz-
ségekkel küzdő gyermekek számára a külön foglalkozást, 
fejlesztést (néhány lehetőség budapesti iskolák választására): 
Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola, Magyar 

Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző Inté-
zet, Gés Alapítványi Gimnázium, Rogers Személyközpontú 
Középiskola, Deák Ferenc Középiskolai Kollégium, BMSZC 
Neumann János Informatikai Technikum, Addetur Alapítvá-
nyi Szakiskola és Középiskola (autista gyermekeket integrál-
tan nevelő, oktató intézmény), Klebelsberg Kunó Általános 
Iskola és Gimnázium (minden típusú sajátos nevelési igényű 
tanuló integrált oktatása), Irinyi János Környezetvédelmi és 
Vegyészeti Szakképző Iskola (autista tanulók integrált okta-
tása), Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 
(enyhe és középfokban értelmileg sérült tanulók szegregált 
oktatása), Kiss János Általános és Középiskola (pszichés 
fejlődési zavara miatt a tanulásban tartósan és súlyosan 
akadályozott tanulók integrált oktatása), Tamási Áron Álta-
lános Iskola (két tannyelvű nemzetiségi gimnázium, pszi-
chés fejlődési zavar miatt a tanulásban tartósan és súlyosan 
akadályozott tanulók integrált oktatása), Kolping Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola (autista tanulókat 
gyógypedagógiai tanterv szerint oktató intézmény), Baross 
Gábor Általános Iskola és Szakiskola (enyhe értelmi fogyaté-
kos gyermekek integrált oktatása), Génius Tehetséggondozó 
Általános és Középiskola (pszichés fejlődési zavar miatt 
tanulásban akadályozott gyermekek oktatása), Gyermekház 
Általános Iskola és Gimnázium és Szakképző Iskola (autista 
gyermekeket integráltan nevelő, oktató intézmény).

ELTE GYÓGYPEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR,  
HSZK MUNKATÁRSAI

Búcsú Rostás Istvántól

Mint arról sokan értesültek, 2021. január 2-án elhunyt Rostás 
István, aki könyvtárunk klubjának, az isaszegi Alkotó Költők, 
Írók Klubjának egyik alapító tagja volt.

Rostás István 1956 januárjában született Szegeden, de 
Csanádpalotán nevelkedett állami gondozottként, intézet-
ben. Nem ismerte a szüleit, igazi árvaként végezte el a nyolc 
osztályt. Tizenhat évesen azonban megszökött a bentlakásos 
intézetből, ahol úgy érezte, kihasználták, és a verésből is bő-
ven kijutott neki. Rossz társaság, betörések, lopások, bujkálás, 
csövezés következett, rettegés a rendőröktől.

Pista nem volt büszke erre az időszakra, de őszintén mesélt 
róla. Már fiatalon, tizenhárom éves korától kezdve próbálta 
kifejezni a benne dúló érzéseket, vágyakat. Autodidaktaként 
kezdett írni, de megvolt benne az akarat, elszántság és kitartás, 
hogy többre vigye, magasabbra jusson.

Rostás István nagyon komolyan vette a tagságát. Részese 
volt minden havi találkozónak, rendezvénynek, két antológiá-
nak és a még csak készülő harmadiknak is. 2015-ben magán-
kiadásban megjelent a Cigány kalevala című kötete, amelyet 
két prózai könyv követett. Tagja volt internetes irodalmi 
fórumoknak, mint a Gold Pen vagy a Cserhát Művészkör, lett 
saját Facebook-oldala is, és több könyvbemutató, író-olva-
só találkozó főszereplőjévé vált, ahol kendőzetlenül beszélt 
magáról, érzelmeiről, az életben elfoglalt helyéről, sikereiről, a 
Cserhát Művészklub által neki adományozott díjakról.

Művelődési otthonunk az alkotótársaival, az AKÍK tagjai-
val emlékműsort készít, amelyet februárban láthatnak videón 
a könyvtár és a művelődési otthon honlapján. Szeretettel 
emlékezünk Istvánra a következő mondásával: „Úgy élj, hogy 
ne vegyék észre ott, ahol vagy, de hiányozz onnan, ahonnan 
elmentél.”

HAÁSZ IRÉN

Horgonyhely

Mit szólnánk, ha olyan világban kellene élnünk, ahol az embe-
rek bizonyos távolságnál messzebb nem mehetnek a születési 
helyüktől? Nem lennénk képesek ennivalót, tűzifát szerezni, 
kirándulni és utazni. Nem ismerhetnénk meg távoli helyeket, 
embereket, kultúrákat. A regényben a szabály alól a várandós 
nők az egyedüli kivételek. Ők azok, akik vándorolhatnak, 
utazhatnak, kereskedhetnek, de csak addig, amíg várandósak. 
Ezáltal az ő kezükbe kerül az irányítás és a hatalom. A férfi-
ak alárendelt szerepbe kényszerülnek, többségüknek szinte 
rabszolgaként kell élniük. Eszközök ahhoz, hogy megterméke-
nyítsék a nőket, ami a várandósság állapotához, a szabadság-
hoz juttatja őket.

Ezt a cseppet sem egyszerű, de nagyon jól felépített, disz-
tópikus világot tárja elénk Moskát Anita a Horgonyhely című 
regényében, amely sok érzelmet váltott ki és számos gondo-
latot ébresztett bennem. Ebben a világban vajon létezhet-e 
érzelmi kötődés, anya és gyermeke közötti szeretet, szerelem 
és barátság? Vajon mennyire lehetséges a szabadság megélése 
ilyen körülmények között? Van ebből az életből kiút? Hogyan 
lehet emberi módon megélni ezt az embertelennek tűnő 
világot?

M. I. MÓNIKA
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Pályázati felhívás

Álomképek

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola huszon-
negyedik alkalommal rendezi meg az Álomvilág című hagyományos 
városi rajzversenyt.

„Te álomvilágban élsz!” Ki ne hallotta volna a szüleitől, óvó nénijétől, taná-
raitól ezt a mondatot. Most alkalmatok nyílik arra, hogy ábrázoljátok ezt az 
álomvilágot. Bármilyen technikát szabadon alkalmazhattok (mérethatárok: 
A4-es, A3-as, A2-es).

Egyéni munkáitokat várjuk, csoportos munkákat kizárólag az óvodá-
soktól fogadunk el, maximum négy főig. A szülő vagy pedagógus segítsé-
gével készült rajzokat nem áll módunkban értékelni.

A munkátokon tüntessétek fel: név, életkor, óvoda vagy iskola, osztály, 
a mű címe, felkészítő tanár vagy szülő neve, elérhetőség (telefonszám, 
e-mail-cím). 

Korcsoportok: óvodások, 1–2. osztály, 3–4. osztály, 5–6. osztály, 7–8. 
osztály.

Leadási határidő: február 15. (hétfő). A leadás helye: Klapka György Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola portája (Kossuth Lajos u. 85.).

A rajzverseny díjátadójára március 3-án 16 órakor kerül sor. A helyszín 
az aktuális járványhelyzetnek megfelelően lesz kiválasztva, erről később 
adunk felvilágosítást.

Jó munkálkodást kívánunk!
MŰVÉSZETI ISKOLA

Miért éppen a Klapka?

Ebben az évben új formában tervezzük az iskolába csalogató 
hagyományos Klapkalandozás programunkat. Iskolavá-
lasztásnál fontos az intézmény által képviselt értékrend, a 
nevelési, oktatási módszerek, a tehetséggondozás, a felzár-
kóztatás.

Meggyőződésünk, hogy a Klapka-iskolába járó tanulók-
nak színvonalas oktatással szilárd alapműveltséget és biztos 
alapkészséget nyújtunk. Elősegítjük számukra a képességeik-
nek megfelelő továbbtanulás esélyét. Megalapozzuk az egész 
életen át tartó tanulás folyamatát. Ehhez gyermekszeretetün-
ket, sokoldalúságunkat, egységes szemléletünket, korszerű 
módszertani ismereteinket adjuk. Kiemelt célunk nemzeti 
értékeink megismertetése, a lokálpatrióta-érzés kialakítása, a 
hazaszeretetre nevelés.

Iskolánkban a szakos pedagógusellátottság teljes. Intézmé-
nyünk pedagógusai közül többen is tettek pedagógus-szak-
vizsgát. Angol nyelvet öt, német nyelvet három, matematikát 
három, magyart három fő szakos végzettségű kolléga tanít. 
A történelem, biológia, fizika, kémia, földrajz, informatika, 
ének-zene, testnevelés tantárgyakat is szaktanárok tanítják.

Az egri Eszterházy Károly Egyetem által megalkotott 
Komplex alapprogramot évek óta megvalósítjuk iskolánkban. 
Csatlakoztunk a programot alkalmazó KAPOCS-iskolaháló-

zathoz. Az elvégzett eddigi munkánk eredményeként a tanév 
végén pedig megkapjuk az Élménysuli címet. A program 
célja, hogy a tanulók pozitív élményekhez jussanak a tanítási 
órákon.

Az órákat a kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás 
élménye jellemzi. A tananyag elsajátítása során a gyerekek 
együttműködőbbek egymással, empatikusabbak, erősödik 
az osztályközösség. Az élményszerűbb tanulás motiválja a 
gyerekeket.

Népszerű iskolánkban az idegen nyelvi (angol, német) és 
az ének-zene tagozat. Évtizedek óta, de különösen a több mint 
tíz éve működő angol és német tagozaton végzett diákjaink a 
Gödöllői Török Ignác Gimnázium, Aszódon a Váci Szakkép-
zési Centrum Petőfi Sándor Gimnáziuma, Gépészeti Szakgim-
náziuma és Kollégiuma és több fővárosi középiskola nyelvta-
gozatain megállják a helyüket. Az első–harmadik évfolyamon 
heti két, a negyedik évfolyamon heti négy, a felső tagozaton 
heti öt órában tanítjuk a választott idegen nyelvet.

Nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelv kommunikatív 
tanítási módszerre. Alsó tagozaton mondókák, játékok, me-
sék, rövid történetek feldolgozásával színesítjük az órákat. An-
gol nyelvből az Oxford Kiadó, német nyelvből a Klett Kiadó 
magas szintű, az életkornak megfelelő könyveiből tanulnak a 

diákok. Fontos, hogy általános iskolában a megfelelő nyelv-
tani alapokat is elsajátítsák a gyerekek. Ebben nagy segítséget 
nyújtanak a különböző digitális gyakorlatok. Az ének-zene 
tagozaton első évfolyamtól szintén lehetőség van idegen nyelv 
tanulására.

A városi beiskolázással, harmincöt éve működő ének-zene 
tagozaton a zenetanulás mellett fontos a személyiségfejlesztés. 
A fellépéseken a gyerekek legyőzik a félelmeiket, ezáltal fejlő-
dik önbizalmuk, sokkal jobb eredményeket érnek el a vizsgá-
kon, felvételiken. Több növendékünk is zenei pályát választott.

Nyolcadikosaink körében népszerűek az érettségit és 
szakmát adó középiskolák. Végzőseink az első helyen megál-
modott középiskolában folytatják tanulmányaikat, ahol – az 
iskolák visszajelzései alapján – megállják a helyüket.

Mindkét épületben többcélú oktatásra alkalmas, új tan-
termi bútorok, a legmodernebb számítógépekkel felszerelt 
tantermek, tornatermek, ebédlők állnak rendelkezésre. Sport-
pályáinkon aktív sportolási lehetőséggel, tágas udvarokon 
korszerű kültéri játékokkal várjuk a gyerekeket. Közel tízezer 
kötetes könyvtárunk elégíti ki a tanulók szórakozását és is-
meretszerzését mindkét épületben. Lépést tartva a fejlődéssel, 
drónprogramozást, robotikát is oktatunk, amihez az eszközök 
is rendelkezésre állnak.

Délután a művészeti iskola foglalkozásain (zeneművé-
szet, táncművészet, színjáték, képző- és iparművészet tansza-
kok) túl úszás-, floorball-, atlétikalehetőségeket kínálunk. 
Sok-sok szabadidős programot nyújtunk tanulóinknak, 
például színház-, mozi-, múzeumlátogatás, hangverseny, 
kirándulások, túrák, szakkörök… Iskolánk diákjai megyei 

és országos versenyek résztvevői, amelyeken szép eredmé-
nyeket érnek el. A városi megemlékezésekre színvonalas 
műsorokkal készülünk. Ökoiskola-programunk keretén 
belül nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos életszem-
lélet kialakítására.

Iskolánk életéről, a beiskolázással kapcsolatos tudni-
valókról, a Klapkalandozás programjairól honlapunkon 
(Klapka-isa szeg.sulinet.hu); Facebook-oldalainkon; e-mail-
ben (klapka@klapka-isaszeg.edu.hu); telefonon (28/495-708) 
tájékozódhatnak.

MOLNÁRNÉ RUCK JUDIT intézményvezető,  
Klapka György Általános Iskola  

és Alapfokú Művészeti Iskola
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Sikert sikerre halmozva
Öreg iskola nem vén iskola

Az Isaszegi Damjanich János Általá-
nos Iskola – más néven „öreg iskola” 
– évről évre kiemelkedő sikereket ér el. 
A szorgalmas munka eredményeként 
több évvel ezelőtt elnyertük az Örökös 
Ökoiskola címet.

Nemrégiben a TV 2 Nagy Vagy! 
című műsorában mérhették össze 
tudásukat tanítványaink egy játékos 
sportvetélkedő keretein belül, ahonnan 
elhoztuk az országos első helyezettnek 
járó jutalmat: egy hét vándortábort 
választható helyszínnel, aminek a gyere-
kek mérhetetlenül örültek. Rövidesen 
síelni viszünk negyven gyereket Palaga 
Márta és Balázs Judit tanárnők szerve-
zésében. Más alkalmakat is megraga-
dunk, hogy a gyermekek a szabadidejü-
ket hasznosan tölthessék. Például Márti 
néni biciklitúrái mindig feledhetetlen 
élményt kínálnak a résztvevőknek.

A szabadidő hasznos eltöltése fontos, 
de tanítványaink magas fokú képzése 
még ennél is fontosabb számunkra, ezért 
kiemelt hangsúlyt fektetünk diákjaink ta-

nulmányi munkájára, a nyelvtanításra, az 
informatika oktatására, a sportoktatásra 
és tematikus projektekre egyaránt.

A nálunk megszerezett tudás, 
érdemjegy értékálló – a középiskolai 
visszajelzések alapján a további tanul-
mányok során is nagyon jó alapnak 
bizonyul.

Több kiváló nyelvtanárral büszkél-
kedhetünk, akik azért dolgoznak, hogy a 
diákok minél hamarabb nyelvvizsgát sze-
rezhessenek angol nyelvből. Kimagasló 
oktató-nevelő munkát nyújtunk tanítvá-
nyainknak, akik a tanulmányi versenye-
ken kiválóan helytállnak, továbbá a mi 
iskolánk is szervez matematikai-logikai 
vetélkedőket, illetve délutánonként sakk-
játszmákat játszhatnak a gyerekek.

Több sikeres külföldi utat is magunk 
mögött tudhatunk. Diákjainknak egy 
Erasmus+ pályázat keretében lehe-
tőségük van külföldre utazni, hogy 
más országok kultúráját és nyelvét is 
megismerhessék, egyúttal nyelvtudásu-
kat is fejleszthessék. Tanáraink szintén 

képzik magukat külföldön és belföldön 
egyaránt. Amint újra lehet utazni, ez a 
projekt is folytatódik.

Az iskolánk belső udvarát hama-
rosan 21. századi igényességgel szeret-
nénk átépíteni, amihez a szülők, a helyi 
önkormányzat és az iskolafenntartó is 
segítséget fog nyújtani, hogy a gyerekek 
igényeinek még inkább megfelelhessen.

Ha az udvari játékokban elfáradná-
nak, szervezett keretek között a városi 
könyvtárban művelődhetnek, színházba 
mennek, múzeumokat látogatnak – 
napjainkban online.

Büszkék vagyunk arra, hogy diákja-
ink bizalommal fordulnak tanáraikhoz, 
akár az általános iskola elvégzése után 
is vissza-visszajárnak hozzánk egy kis 
beszélgetésre.

OLÁHNÉ SZÁNTÓ TÜNDE 
tanár

Bizakodó telefonhívás

Bejövő hívás a telefonomon, kedves női hang:
– Remélem, jó számot hívtam. Ismerősöm ajánlotta önöket. 
Nagyon kedves és aranyos, speciális igényű gyermekemet 
szeretném a Damiba járatni. Most lesz elsős.

– Igen, jó helyen jár. Nálunk vannak speciális osztályok. 
Sok kisdiákunk tanul szakember támogatásával, kis csopor-
tokban, asszisztens segítségével, de a többi osztály között, 
minden programban részt véve. Ők öt–tíz fős csoportokban 
olyan alapvető dolgokat gyakorolnak be, amelyek nehézséget 
okoznak nekik, és közben képességeiknek megfelelően, tehát 
akár normál tanterv szerint haladnak a tanulmányaikban. 
Munkájukat szakemberek vezetik.

– Remek! Meglátogathatjuk önöket?

– Igen, természetesen. Egyeztetünk időpontot, és a 
gyermekkel együtt bejöhetnek látogatóba, megismerhetnek 
bennünket. Önök isaszegiek?

– Nem, de Pest megyeiek vagyunk. Autóval el tudjuk vin-
ni, alig egy óra. Ha ott mindent megkap, ez nekünk megéri.

***

Az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola immáron négy 
osztályban fogadja azokat a gyerekeket, akiknek nehézségeik 
vannak. Sokan távoli településekről járnak be hozzánk. Leg-
többen ép értelmi képességűek, csak elakadásuk van. Ezen mi 
tudunk segíteni. Úgy élünk együtt, a négyszáz diák, hogy ők is 
teljes életet élnek köztünk és velünk. 

KOHÁRY ORSOLYA 
igazgató

Tanítóként a Damiban

Mi, tanítók a nevelés-oktatás folyamatával olyan csodát élhetünk meg, amelynek során a 
gyermekek a kis elsősből a számos játékos, mozgalmas, interaktív feladatvégzéssel szépen írni-ol-
vasni, számolni, a környezetükben tájékozódni és a társadalomba beilleszkedni tudó személyiséggé 
cseperednek. 

Ezt úgy segítjük, hogy megismerünk, megértünk, közös, neked is tetsző terveket és célokat valósítunk meg. 
Én nem csak oktatlak. Kedves, jószívű, empatikus, pozitív leszek, biztatlak, építelek, inspirállak. Ha kell, 
vezetőd, ha kell, társad vagy barátod, segítőd leszek. Az örömeid, sikereid mellett a kudarcaidban és 
bánataidban is melletted állok majd. Arra fogok törekedni, hogy minden téren megfelelő segítsé-
get tudjak nyújtani neked, hogy az iskola mint a „második 
otthonuk” mindig biztos pont legyen számodra. Ebben 
veled és anyukáddal, apukáddal együttműködve egyformán 
fontos szerepünk van. Itt a Damiban ezt valljuk, és így is 
működünk.

Mint leendő elsős tanító néni már most izgatottan 
várom a hozzánk érkezőket, hogy közösen indulhassunk a 
nagy kalandra. Várlak a Damiba! Pont téged és a barátaidat!

SZABÓ KATALIN BARBARA  
tanító

Rumini Roxfortba ment…  
Ja, nem, a Damiba
Olvasóvá nevelés élményszerűen

Az alsó tagozatosokkal kifejezetten 
élményszerűen dolgozzuk fel a kötelező 
olvasmányt, projektekkel. A módszer lé-
nyege, hogy a mű feldolgozása nemcsak 
egy olvasónapló kitöltéséből áll, hanem 
valódi élménnyé varázsolja a történetet 
a gyerekek számára.

Így eshetett meg, hogy az egyik 
évben iskolánk egyik osztálya a Roxfort 
varázslatos világában utazgatott egy 
teljes tanéven át. Közös olvasmányunk, 
amelyre egy kerettörténetet alkotott a 
pedagógus, J. K. Rowling Harry Potter 
és a bölcsek köve című könyve volt. Ki-
emelt cél volt az olvasóvá nevelés, illetve 

a másik nem titkolt cél az volt, hogy 
megkerestesse a gyerekekkel a könyv és 
a film közötti különbséget.

A gyerekek jól motiválttá váltak az 
olvasásban ezzel a kortárs művel, és 
azoknak is megjött a kedvük az olva-
sáshoz, akiknek ez nem mindennapi, 
megszokott tevékenység. 

Az osztály lett a Roxforti Varázsló- 
és Boszorkányképző Iskola kihelyezett 
tagozata, ahol közösen megalkották 
a házaikat, és a gyerekek valóban úgy 
érezhették magukat, mintha azokon a 
tanórákon elvarázsolódtak volna egy 
másik világba. Olvastak, rajzoltak, épít-

keztek, varázsoltak, szöveget értelmez-
tek… megélték a regényt.

A kreatív pedagógusok a Damiban 
képesek minden évfolyamban ilyen 
mesevilágot varázsolni az osztályoknak, 
s ily módon az olvasást izgalmasabbá, 
kézzelfoghatóbbá, az olvasottakat érthe-
tővé teszik a gyerekek számára.

MALCSINERNÉ BILÁSZ ALEXANDRA 
tanító
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Hello, hello! How are you? Fine, fine, fine thank you!
Legyen élmény az angol nyelv tanulása

Az angol nyelv tanítása nálunk már első osztálytól kezdve érinti 
a gyerekeket. Célunk mindenképpen a nyelv megszerettetése és a 
pozitív hozzáállás kialakítása, amely nagyban hozzájárul a későbbi 
sikereikhez.

Hogyan történik mindez? Minden esetben játékos, mozgásos 
formában dalok, mondókák és mozdulatsorok elsajátításával. 
Ezekkel a gyerekek számára testközelbe hozzuk az idegen nyelvi 
szavakat, kifejezéseket. A játékos, élményalapú oktatás során sike-
reket érhetnek el, amelyek megnövelik az önbizalmukat, és köz-
ben még fontos alapokat is elsajátítanak, különösen a beszédben.

Nagyon nehéz idegen nyelven megszólalni, de ha kisiskolás-
kortól a gyerekek életében fontos helyet foglal el, akkor ez később 
nem fog nehezükre esni. Igyekszünk a nyelvoktatást IKT-s esz-
közökkel – információs és kommunikációs technológiákkal – és 
kooperatív technikákkal is támogatni, amelyek gyors, hatékony és 
nem utolsósorban élvezetes tanulást eredményeznek.

TERECSKEI EDINA tanító

Informatika a Damiban

Sokan feltették már a kérdést, miért kell 
egy alsós gyereknek informatikaoktatás, 
így is túl gyakran használják az okos-
esz közöket.

Valóban nem az a cél, hogy a moz-
gás, a közös játék helyett csak üljön a 
számítógép előtt. Éppen ezért nálunk 
nemcsak a „hagyományos” informa-
tikaoktatással találkoznak a gyerekek 
már első osztálytól kezdve, hanem az 
algoritmikus, logikus gondolkodást 
segítő padlórobotokkal, legórobottal 
támogatjuk a fejlődésüket.

Valójában nem tudjuk, milyen szak-
mák, foglalkozások lesznek tíz-tizenöt 
év múlva, amikor a mostani elsősök 
felnőnek, munkába állnak. Azt viszont 
tudjuk, milyen készségekre, képessé-
gekre lesz szükségük, hogy megállják 
a helyüket a felnőttvilágban: alkalmaz-
kodás, rugalmas, logikus gondolkodás, 
problémamegoldás, együttműködés.

Ezek a területek szinte észrevétle-
nül, játék közben fejlődnek, miközben 
a robotokat irányítják. A Bee-Bot 
padlórobot útvonalának megalkotása-
kor a matematikai, nyelvtani, idegen 
nyelvi feladatokat is megoldják, és 
jobban élvezik, mint ha ugyanezekkel a 
feladatokkal a munkafüzet lapjain talál-
koznának. A Scottie Go minden pályája 

küldetés, amelyet együtt kell teljesíteni 
– csapatmunka nélkül nem megy –, s 
közben a földrészek neve észrevétlenül 
beépül a memóriájukba. A legórobottal 
most kezdünk ismerkedni, hiszen az 
idei Meet and Code-pályázaton meg-
nyert pénzből vásároltuk, de már most 
látszik, a felhasználási lehetőségeinek 
csak a fantázia szab határt. A békák 
fejlődése, a Mars-járó megépítése, a 
fogaskerekek működése, a robotautók 
megalkotása mind-mind lehetséges, és 
mindből tanulhatunk valamit.

Úgy gondoljuk, az okoseszközök 
azért vannak, hogy használjuk őket, de 
meg kell tanulni okosan használni eze-
ket. Mi ebben segítünk a hozzánk járó 
gyerekeknek. Ezért használunk tábla-
gépeket, számítógépeket, robotokat. Az 

elmúlt tanév legnagyobb kihívását, a di-
gitális oktatást azért tudtuk magas szín-
vonalon megvalósítani, mert diákjaink 
számára nem ismeretlen a szövegszer-
kesztő, prezentációkészítő programok 
használata, a digitális környezet.

Valljuk: 21. századi gyerekeket nem 
lehet 20. századi módszerekkel tanítani.

OROSZNÉ PÁLINKÁS ZSUZSANNA 
tanár

Felelősen a jövőnkért

2020 tavaszán indítottuk útnak a Csa-
ládok Isaszegért Egyesületet. Tagjaink 
olyan családok, amelyek szeretik a 
várost, a természeti és környezeti adott-
ságait, az itt élő embereket, és hisznek 
abban, hogy a jövő rajtuk is múlik.

Lehetetlenek nincsenek – tartja a 
mondás. Ennek jegyében kezdtünk bele 
májusban az Isaszeg külterületén illegáli-
san elhelyezett hulladék felszámolásába, 
hogy lehessen úgy sétálni az erdőben, 
hogy ne kelljen közben a szemetet ke-
rülgetni. Lakossági összefogással másfél 
hónap alatt 128 köbméter szemetet 
tüntettünk el. Ennél sajnos sokkal több 
a hulladék, de fontosnak tartottuk, hogy 
a szemétszedéssel is kifejezzük, nem 
akarunk szemetet látni, amely szennyezi 
és rondítja a környezetünket.

A kisgyermekes családokat nyáron 
piknikre invitáltuk, és túrát is szervez-
tünk hordozós anyukáknak. A Face-
bookon elindítottuk a #szeretlekIsaszeg 
hashtaget, amelynek keretében arra kér-
tük az isaszegieket, hogy írják meg, mit 

jelent nekik a város. Szintén a faceboo-
kos oldalunkon mutattuk meg, hogyan 
készíthetjük el saját kerti komposztá-
lónkat fél óra alatt, és tippeket adtunk, 
mit kezdhetünk a zöldhulladékkal.

Szeptemberben a Szobor-hegynél 
rendeztük meg az I. isaszegi verdamuto-
gatót, amelyen jármű-különlegességeket 
csodálhattak meg az érdeklődők. Idén 
szeretnénk még több veterán autót Isa-
szegre invitálni. Októberben közleke-
désbiztonsági napra hívtuk az isaszegie-
ket. A rendezvényt közösen szerveztük 
az Isaszegi Polgárőr Egyesülettel és az 
Isaszegi Rendőrőrssel a Béke térre. Míg 
a Told a verdát, ne a gázt nyomd! verse-
nyen a csapatok tolták az autókat, addig 
a gyerekek szlalompályán próbálhatták 
ki kerékpárostudásukat. A kilátoga-
tók KRESZ-tesztet is kitölthettek, és 
arcfestés, illetve kézműveskedés is várt 
a gyerekekre. A játszótér kerítésén nyílt 
meg alkalmi kiállítása a Közlekedj oko-
san! című rajzpályázatunknak. A több 
mint százötven gyermek alkotását az 

Isaszegi Művelődési Házban is kiállí-
tottuk. Novemberben újrahasznosított 
textilszütyőkkel ajándékoztuk meg a 
Zöld ABC vásárlóit, hogy csökkentsük 
a műanyag zacskók használatát, amikor 
zöldséget vagy gyümölcsöt vásárolunk. 
Novemberben gyümölcsfákat ültettünk 
a Béke térre. Szeretnénk, ha valahol 
Isaszegen egy közösségi gyümölcsös 
is megvalósulna a jövőben. Jelenleg az 
Isaszeg téli szépségei témában hirdetett 
fotópályázatunk zsűrizése zajlik. Ha a 
vírushelyzet engedi, az Isaszegi Műve-
lődési Házban ki is állítjuk a fotókat. Az 
egyesület csapata már a 2021-es prog-
ramokat készíti elő, érdemes minket 
figyelemmel kísérni a Facebook.com/
csaladokisaszegert oldalunkon.

DR. BUDAHÁZI ÁRPÁD, a Családok 
Isaszegért Egyesület elnöke
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„Egy 65-ös szöget bárki le tud tenni a vevő elé, én a kihívásokat 
szeretem”
Beszélgetés Kiss Attilával, az isaszegi gazdabolt tulajdonosával

Ha beszélhetünk a koronavírus-járvány esetében pozitívumokról, akkor az egyik az lehet, hogy az emberek élőbbé tették 
kapcsolatukat a természettel és a kertjükkel. Kiss Attila, a harmincadik születésnapját ünneplő isaszegi gazdabolt tulajdonosa 
büszkén adja tovább fiának édesapja tanításait, miközben sikeresen bővítette üzletét, hogy mind a négyezer-ötszáz terméke 
kényelmesen elférjen.

– Önnél, a gazdabolt-tulajdonosnál 
talán csak édesapja volt ismertebb ke-
reskedő a városban. Mit tanult tőle? 

– Édesapám 1950-ben nyitotta bolt-
ját, akkor még ÁFÉSZ néven vasüzletet 
indított. 1985-ben léptem be hozzá, ad-
dig autószerelőként dolgoztam, de ek-
kor én is kereskedővé váltam. Mindent 
tőle tanultam. Szívesen gondolok vissza 
erre az időszakra, hálával tartozom neki 
mindazért a tudásért, amit átadott ne-
kem. Örülök, hogy nem estem nála más 
megítélés alá csak azért, mert a fiaként 
léptem be hozzá. Ugyanúgy bánt velem, 
mint a munkatársaimmal. Ki kellett 
érdemelnem, hogy önállóan intézhessek 
rendeléseket, szervezzem az árumoz-
gatást, így folyamatosan fejlődtem. 
Neki köszönhetem, hogy 1991-ben ott 
tartottam szakmailag, hogy saját üzletet 
nyithassak. A több évtizedes kemény 
munkája alapozta meg ezt a boltot is, 
az ő példája adta a bátorságot, hogy 
belevágjak. Amikor eljött, láttam rajta, 

hogy a fejében leltározza a termékeket. 
És azt is, hogy büszke a fiára. 

– Miért pont gazdaboltot nyitott?
– A feleségemmel sokat gondol-

kodtunk ezen, arra jutottunk, hogy ez 
a település inkább a mezőgazdaságra 
épül, mint az iparra. Biztosak voltunk 
benne, hogy elkelne itt egy gazdabolt, 
így indult az egész. Megalapítottuk, ele-
inte kezdő kereskedőként természetesen 
hoztunk hibás döntéseket. Előfordult, 
hogy túlvásároltuk magunkat, de 
ilyenkor mindig kitaláltunk valamit. Ma 
már sosincs nálunk elfekvő áru, mindig 
túladunk mindenen. Eleinte vasárnap 
is dolgoztunk, de aztán beállt a nyitva-
tartási rend: hétfőtől péntekig 7.30-tól 
17 óráig, szombaton 13 óráig vagyunk 
elérhetők. Igazi, hagyományos családi 
vállalkozás a miénk, nyolc évvel ezelőtt 
csatlakozott a fiunk, így tulajdonképpen 
a harmadik generáció is ezzel foglal-
kozik. Egy alkalmazott dolgozik még 
nálunk. Hamar népszerűek és ismer-

tek lettünk. Sokan járnak át Dányról, 
Pécelről, de Gödöllőről is, ugyanis jó 
a hírünk a környéken. Pedig reklámra 
semmit sem költünk, mi abban hiszünk, 
hogy az elégedett vevők reklámoznak 
bennünket. Úgy tűnik, hogy bejött ez a 
taktika. 

– Úgy látszik, jó döntés volt a 
gazdabolt, most is a kibővült üzletben 
beszélgetünk. Mi a sikerük titka?

– Idén nagyobbak lettünk. Hét-
nyolc évvel ezelőtt éreztük azt, hogy 
kinőttük a boltot, egyszerűen nem 
tudtunk már új árucikkeket behozni, 
ez pedig tarthatatlan egy kereskedőnél. 
Öt évvel ezelőtt kezdtünk a beruhá-
zásba, bővült az üzlettér, irodahelyiség 
és még egy fűrészláncjavító sarok is 
helyet kapott. Mindez önerőből való-
sult meg. A sikerünk egyik titka, hogy 
alkalmazkodtunk a helyi igényekhez. 
Annak idején amint végéhez ért a beta-
karítás, nem jöttek a vevők, így viszont 
nem volt egyenletes a forgalmunk. 

Ezért elkezdtünk télen is használatos 
eszközöket árulni, például láncfűrészt, 
egyéb kiegészítő termékeket. Mára a 
vegyes iparcikk-készletünk is megerő-
södött. Talán az is a siker titka, hogy 
mi nem szoktunk egyetlen kérés fölött 
sem átsiklani. Egy 65-ös szöget bárki 
ki tud rakni a vevő elé, ám ha mi va-
gyunk a harmadik üzlet, ahova bejött, 
mert nem találta az adott terméket, 
az valódi kihívást jelent a számunkra. 
Még akkor is, ha filléres termékről 
van szó, mindent elkövetünk, hogy 
segítsünk. Ilyenkor természetesen nem 
a pillanatnyi profitot tartjuk a legfon-
tosabbnak, hanem azt, hogy a vevő 
elégedetten távozzon, és legközelebb is 
visszajöjjön. Úgy gondolom, hogy ez jó 
üzletstratégia. 

– Meg tudja saccolni, összesen hány 
terméket árulnak?

– A saccolásnál pontosabb szá-
mom is van, hiszen nemrég végeztünk 
az éves leltározással, összesen négy-
ezer-ötszáz terméket lehet nálunk 
kapni. Ahogy mondtam, már nemcsak 
mezőgazdasági, hanem vas-műszaki 
és barkácsárut is találnak itt. Nem 
vagyunk szakbolt, de található nálunk 
alapfelszerelés a villanyszereléshez 
és épületvasaláshoz. Van dugvillánk, 
vezetékünk, különböző kötőelemek, 
és még sorolhatnám órákig. A legtöbb 
termék megtalálható nálunk, ami egy 
átlagos háztartás körül szükséges lehet 
az ilyen és ehhez hasonló munkáknál. 

– Hogyan hatott a koronavírus-jár-
vány az üzletre?

– Nőtt a forgalmunk a világjárvány 
alatt, jelenleg ott tartunk, hogy egy 
erős szombaton egymás kezébe adják 
a kilincset a vásárlók. Sokan marad-
tak otthon, elkezdték hasznosítani a 
kertjüket, mezőgazdasági területüket, 
és eljöttek hozzánk. A harminc évvel 
ezelőtti korosztály és az ő felmenőik 
elképzelhetetlennek tartották, hogy ne 
használják ki a telkük minden négyzet-
méterét. Ma ez már nincs így, megvál-
tozott a világ. Ha valaki kertészkedik, 
az is inkább fűmagot vásárol, a díszkert 
a jellemző. A fiatalok inkább a munká-
ra koncentrálnak, sokan járnak Buda-
pestre dolgozni, nincs idejük a földre. 
Ezen valamelyest változtatott a Covid, 
de azért nem fordult meg a tendencia, 

a legtöbben megmaradnak hobbiker-
tésznek. Nőtt azoknak az aránya is, 
akik otthon barkácsolnak, nekünk ők 
is a célközönségünk. A boltban min-
denkinek jó a kézügyessége, így bárki-
nek tudunk tanácsot adni. Ez gyakran 
azzal jár, hogy az olcsóbb termékre 
beszéljük rá a vásárlót. Sok munkánál 
akár a feleannyiba kerülő felszerelés is 
elég, de ezt nem tudja mindenki. De 
miért is kellene, hiszen ez egy külön 
szakma. Mi azért is dolgozunk, hogy 
átadjuk a tudásunkat. Nem azt nézzük, 
hogy minél több pénzt vegyünk ki a 
vevő zsebéből, hanem azt, hogy amit 
eladunk, azt mindenki észszerűen 
tudja felhasználni.

H. A.
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Száll az ének…
Megjelent az isaszegi népzenei CD szövegkönyve

A tavaly áprilisban megjelent Száll az ének szájról szájra című 
isaszegi népzenei CD kiegészítéseképpen a Csatangoló Táncs-
csoport és Hagyományőrző Egyesület gondozásában, a Nem-
zeti Együttműködési Alap támogatásával napvilágot látott a 
CD-n szereplő népdalok szövegét közlő énekesfüzet. A ki-
advány beszerezhető mind az egyesületnél, mind az isaszegi 
Jókai Mór Városi Könyvtárban, vagy ingyenesen letölthető az 
egyesület honlapjáról.

Nagyon várjuk azt a kedvező időszakot, amikor A Banda 
zenekar lemezbemutató koncertjén végre élőben is megszólal-
hatnak majd a száz évvel korábban Isaszegen gyűjtött dalla-
mok.

Az érdeklődök addig is megtekinthetik az M2 Petőfi Tv 
Én vagyok itthon! című műsorában sugárzott rövid bemu-
tatót, amely többek között A Banda Facebook-oldalának 
május 28-ai bejegyzésében is megtalálható (Facebook.com/
abanda2016).

CSATANGOLOTANCCSOPORT.HU

szombat – vasárnap:  szünnap

830 – 1500

830 – 1500

830 – 1500

830 – 1500

830 – 1300

Hétfő:
Kedd:

Szerda:
Csütörtök:

Péntek:

NAPPALI ELLÁTÁS  -  IDŐSEK KLUBJA: 

szombat – vasárnap:  szünnap

1100 – 1400

1100 – 1400

1100 – 1400

1100 – 1400

1100 – 1400

Hétfő:
Kedd:

Szerda:
Csütörtök:

Péntek:

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS:

800 – 1600

800 – 1600

800 – 1600

800 – 1600

800 – 1200

Hétfő:
Kedd:

Szerda:
Csütörtök:

Péntek:

ÜGYFÉLFOGADÁS:

Gondozási és idősellátó csoport: 06/28 494 042
Család- és gyermekjóléti szolgálat: 06/ 28 362 531

Tanyagondnoki szolgálat: 06/70 504 8314
Aprók Falva Bölcsőde: 06/28 495 490

e-mail: aprokfalva@isaszeg.hu
Intézményvezető: 06/70 451 5087
e-mail: csaladsegito@isaszeg.hu

ELÉRHETŐSÉG:

 2117 Isaszeg, Móricz Zsigmond u. 16.
Isaszegi Humánszolgáltató Központ

Rendőrségi felhívás

Ne dőljön be a csalóknak!

Mindennapjaink jelenségévé vált az a „trükkös” bűnelkövetési 
módszer, amely nem csak az egyedül élő időskorúakat érinti. 
Az elkövetők az esetek többségében telefonon keresik fel áldo-
zataikat, de személyesen is megjelenhetnek.

Gyakori a trükkös csalások esetében, hogy az elköve-
tők különféle szolgáltatók munkatársainak vagy hivatalos 
személynek adják ki magukat, és hihetőnek tűnő magyará-
zatokkal, kérésekkel (villanyóra-, vízóra-, gázóra-leolvasás, 
túlfizetés stb.) próbálnak a sértett bizalmába férkőzni, bejutni 
a lakásba, vagy pénzváltás ürügyén nagyobb összegű kész-
pénzt, illetve pénz átutalását kérni. Az elkövetők új történetek 
kitalálásától sem riadnak vissza.

Kérjük, ha végrehajtó iroda nevében keresik önt, és nagy 
összegű tartozás azonnali végrehajtásának elkerülése érdeké-
ben pénzátutalásra kérik, a már jól ismert szlogent alkalmaz-
za, és bontsa a vonalat!

•  Ne bízzon meg a váratlanul telefonon vagy személyesen 
jelentkező idegenekben.

•  Ha gyanús telefonhívást kap, azonnal szakítsa meg a hí-
vást.

•  Amennyiben családtagra hivatkozással keresik meg, hala-
déktalanul vegye fel a kapcsolatot az érintett hozzátartozó-
val, és ellenőrizze a hívás valóságtartalmát.

•  Soha ne adjon át pénzt vagy más értéket, ne utaljon pénz-
összeget idegenek számára!

Bűncselekmény gyanúja esetén, kérjük, azonnal értesítse a 
rendőrséget az ingyenesen hívható 107-es vagy 112-es segély-
hívó számon. 

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
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Lomtalanítás 2021

Isaszegen 2020. november 1-jétől a hulladékszállítási közszol-
gáltatói feladatokat a Duna–Tisza Közi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. látja el. A közszolgáltatás keretein belül, a 
korábbi gyakorlatnak megfelelően, a lakosságnak továbbra 
is lehetősége van évente egy alkalommal térítésmentesen, 
maximum két köbméter hulladékmennyiségig lomtalanítási 
szolgáltatás igénybevételére.

A közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése 
érdekében, lakossági igénybejelentés alapján, előre egyeztetett 
– nem előre meghirdetett – napokon végezzük a lomtalanítást. 
A beérkező igények feldolgozása és sikeres teljesítése érdeké-
ben 2021-ben négy ütemben végezzük településeink lomtala-
nítását.

Az igénybejelentés feltételei. Igénylést kizárólag a közszol-
gáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást 
nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező 
ingatlanhasználók nyújthatnak be. Fontos, hogy lomtalaní-
tási igényét kizárólag a településére vonatkozó „lomtalanítási 
igények leadásának” időpontjában adhatja le. Ettől eltérő 
igénybejelentést nem áll módunkban fogadni.

Az igénybejelentés történhet:
–  honlapunkon (Zoldhid.hu) megtalálható űrlap kitöltésével;
–  személyesen az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejé-

ben (azonosítás ügyfélszám és személyes iratok alapján);

–  a honlapunkról előzetesen letöltött igénybejelentő lap se-
gítségével, amelyet a lomtalanitas@zoldhid.hu e-mail-cím-
re kérjük megküldeni. Kizárólag a megfelelően kitöltött 
igénylőlapok feldolgozására, visszaigazolására kerül sor.

A lomtalanítás folyamata:
–  lomtalanítási igény benyújtása;
–  közszolgáltató visszajelzi a teljesítés dátumát, várható 

időpontját;
–  a visszaigazolt dátumon a közszolgáltató jelentkezik a 

regisztrált címen, kollégáink maximum öt perc várakozás 
után távoznak a helyszínről;

–  a lakos az ingatlanon belül tárolja a lomhulladékot, ame-
lyet a gépjármű érkezésekor átad a személyzetnek (Ht. 
40. § 3. bekezdés alapján);

–  ügyfelünk aláírásával igazolja a lomtalanítás elvégzését.

A lomtalanítás időpontjának pontos meghatározása az előb-
biek és a szolgáltató belső járattervének figyelembevételével 
történik. A megkeresés beérkezését követően erőforrásunkhoz 
igazított optimális begyűjtési terv készül, majd visszajelzünk 
a megadott elérhetőségek valamelyikén. Az általunk vissza-
igazolt napon kollégáink az ön által megjelölt címen fognak 
jelentkezni. Az ingatlanhasználó akadályoztatása esetén, 
megbízottja is jogosult átadni a közszolgáltató részére a lom-
hulladékokat. 

Lomnak minősül a lomtalanítás során átvett olyan háztar-
tási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresí-
tett gyűjtőedény méreteit meghaladja.

Lomtalanításkor átadható hulladékok:
–  bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód stb.) szétsze-

relt, mozgatható állapotban;
–  egyéb, fából készült tárgyak, amelyek a méretük miatt nem 

férnek el a hagyományos gyűjtőedényben;
–  szőnyeg, padlószőnyeg, matrac, ágynemű, textil, ruha-

nemű;
–  műanyag (linóleum) padlók, kerti bútorok, műanyag me-

dencék, műanyag játékok;
–  kizárólag személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár-gu-

miabroncsok (háztartásonként maximum négy darab).

A lomhulladék hatékonyabb elszállításának és a szétszóródás 
megakadályozásának érdekében a nagydarabos lom (például 
bútor) kivételével a lomhulladék kizárólag bezsákolva, köte-
gelve adható át a közszolgáltatónak. Az ettől eltérő módon 
átadni kívánt hulladék elszállítását a közszolgáltató megtagad-
hatja. 

A lomtalanítás során nem kerül sor a következő hulladékok 
elszállítására:
–  vegyes települési hulladék (kommunális, háztartási);
–  zöldhulladék;
–  szelektíven gyűjthető üveg, műanyag, papírhulladék;
–  veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, oldószer, fény-

cső, elem, akkumulátor);
–  hungarocell, fáradt olaj, tintapatron;
–  inert hulladék (építési törmelék, bontásból származó 

anyag, csempe, járólap);
–  nagy méretű gumiabroncsok (teherautó, munkagép stb.);
–  elektronikai hulladék (begyűjtése egyedi szervezés alap-

ján).

Társasházak esetén. A közszolgáltatásba bevont területen 
található társasházak, lakásszövetkezetek és többlakásos 
ingatlanok ingatlanhasználói részére a házhoz menő lomtala-
nítást a szolgáltató évente egy alkalommal biztosítja. Ameny-
nyiben közös költségbe van építve a díjfizetés, úgy a társasház, 
lakásszövetkezet, valamint többlakásos ingatlan képviseletére 
a házhoz menő lomtalanítás lebonyolítása során kizárólag 
a közös képviselő jogosult, aki a lomtalanítás feltételeinek 
teljesülése érdekében köteles az ingatlanhasználó kötelezettsé-
geinek teljesítésére. A közös képviselő felelőssége, hogy a lom-
talanítás időpontjában a helyszínen tartózkodjon. Akadályoz-
tatása esetén megbízottja vesz részt, amiről előzetesen írásban 
tájékoztatja társaságunkat név, cím és telefonos elérhetőség 
megadásával.

A társasházi igénybejelentéseket két részre lehet katego-
rizálni: közös költségbe épített hulladékszállítási díjfizetés; 
egyéni, lakásonként történő díjfizetés. Mindkét esetben 
igénybejelentő kitöltésével lehet jelentkezni a lomtalanításra! 

Fontos, hogy elsődlegesen fel kell mérni az igényeket, mert az 
fogja meghatározni a lomtalanítás menetét.

Kizárólag olyan személy, illetve társasház igényelhet lom-
talanítást, akinek/amelynek nincs díjhátraléka. Ezért fontos, 
hogy felhasználói azonosító szerepeljen minden igénybejelen-
tésnél, hiszen csak ez alapján ellenőrizhető a díjfizetés.

Közös költségbe építve. A társasház közös képviselője tudja 
bejelenteni az igényt. Díjfizetés-hátralék esetén kizárólag a 
közös képviselő intézkedhet.

Az igényeket fel kell mérni (nagyságrendileg mennyi 
lakást mennyi köbméterben érint). A felmérés eredményét 
jelezni kell a közszolgáltató felé, aki meghatározza a szükséges 
kapacitást. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy pár (maximum 
tíz) lakás esetén tömörítős gyűjtőautó megy ki a címre előre 
egyeztetett időpontban. Amennyiben több háztartást érint, 
úgy nagy méretű konténer kihelyezésére kerül sor, szintén elő-
re megadott időpontban.

Egyéni, lakásonkénti díjfizetés. A közös képviselő segít-
ségét abban kérjük, hogy a társasházban élők számára csak 
információt adjon át a lomtalanítás lehetőségéről. A lakók-
nak fontos átadni, hogy pontosan, a lépcsőház egyértelmű 
megjelölésével adják be egyénileg a jelentkezést! Díjhátralék 
esetén értesítést küldünk az érintett személynek, aki bejelenti 
az igényt. Társasházi lomtalanítási igényt a közös képviselő 
nyújthat be társaságunk felé.

Amennyiben az ingatlanhasználó részéről a közszolgál-
tatóval közösen egyeztetett időpontra nem történik meg a 
hulladék átadása, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, abban az 
esetben új időpont-egyeztetés már nem lehetséges!

A hulladék bejelentés nélküli kihelyezése közterületre 
illegális hulladéklerakásnak minősül, és szabálysértési bírság 
kiszabásával jár. A közterületre kihelyezett hulladékok elszállí-
tására nem kerül sor!

Isaszegre vonatkozó időrendi beosztás. A lomtalanítási 
igények leadása: február 8. és március 12. között. A lomtalaní-
tás várható időpontja: március 1. és április 10. között.
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Programajánló
Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely programjai

FEBRUÁR
14., vasárnap: A Családok Isaszegért Egyesület téli fotópályá-
zatának beérkezett pályaműveiből rendezett online kiállítás
25., csütörtök: A kommunista diktatúrák áldozatainak 
emléknapja – Megemlékezés egyénileg a Hősök és áldozatok 
emlékparkjában

MÁRCIUS
9., kedd, 14–18 óra: Véradás a művelődési házban

Isaszegi nagy farsangi maszkreformálás! Alakítsd át hőn 
szeretett (vagy gyűlölt) maszkodat farsangi viseletté! Mára 
mindennapi kiegészítővé vált öltözködésünkben a szájmaszk, 
így „egész évben maszkabál van”, ahogy azt manapság 
többektől hallhatjuk viccesen.

Most, hogy eljött a farsang ideje, farsangosítsuk maszkja-
inkat, hogy igazi maszkabál lehessen mindennap! Csatlakozz 
te is kezdeményezésünkhöz, alakítsd át maszkodat festéssel, 
toldással, díszítéssel stb.! Légy kreatív, korlátot csak a képze-
leted szabjon! Egyetlen szabály van: úgy alakítsd át a maszko-
dat, hogy eredeti funkcióját betöltse! Menj el benne vásárolni, 
iskolába, utazz vele buszon, vonaton, és ha kérdezik, mondd el 
bátran, hogy az isaszegi nagy farsangi maszkreformálás masz-

kabáljában veszel részt. Szólj családtagjaidnak, barátaidnak, 
tanárodnak, kollégádnak, bárkinek, akinek szeretnél, hogy 
vegyen részt ő is a kezdeményezésben!

Ne felejts el fotózkodni új farsangi viseletedben, tedd 
közzé a maszkodat, posztodban pedig helyezd el a #isaszegi-
farsang címkét! Fotódat el is küldheted nekünk a szervezes@
isaszegmuvhaz.hu címre. A legkreatívabb maszkötleteket 
kiállítjuk az Isaszegi Művelődési Ház kültéri hirdetőtábláján, 
hogy mindenki láthassa. Farsangra fel!

Isaszegi Tehetség kutatóexpedíció. Figyelem! Az isaszegi 
Tehetség kutatóexpedíció jelentkezését folyamatossá tettük, 
így senkinek nem kell tartania attól, hogy lemarad! A rövidre 
szabott eredeti határidő kiírása miatt a magyar kultúra napját 
végül nem ennek a programnak a keretei között rendeztük 
meg, de célul tűztük ki a tehetségek folyamatos felkutatását és 
bemutatását.

A jelentkezőkkel tartjuk a kapcsolatot, az első összeállítá-
sok is hamarosan elkészülnek. Reméljük, mielőbb élő rendez-
vényeinken is bemutatkozhatnak Isaszeg tehetségei!

Kövessen minket a Facebookon, az Instagramon és a hon-
lapunkon. Rendezvényeinken kép- és hangfelvétel készül. 
Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklődni a 
művelődési ház irodájában, a 28/582-055-ös vagy a 70/333-
6081-es telefonszámon, az idgymo@gmail.com e-mail-címen, 
valamint az Isaszegmuvotthon.hu weboldalon és Facebook-ol-
dalunkon is lehet.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
PONGRÁCZ GABRIELLA 

IGAZGATÓ

Anyakönyvi hírek
A 2020. december 17. és 2021. január 15. közötti időszak 
esemé nyei

Születések: Ács Luca Vanda, Mezei Maja Natasa, Győrfi Máté, 
Kövesdi Péter, Farkas Hanna, Csordás Péter, Zsíros Emma, 
Pröbsztl Nándor, Takács Milán Attila, Boros Ármin, Morvai 
Énok
Házasságkötés: Vilányi Zoltán és Györfi Edina
Halálesetek: Kanalas Gabriella (46), Rostás István (64), Hor-
váth Imréné Lipták Mária (79), Alapi Józsefné Endrédi Etel 
(84), Tóth János (73), Pálvölgyi Lajos Zoltánné Bátyi Katalin 
(78), Orosz Józsefné Káré Erzsébet (78), Németh Gézáné Csa-
tó Erzsébet Ilona (76), Sződi Károly (40), Pasek András László 
(81), Sas András (80), Frigy Ottó Frigyesné Jakubecz Margit 
Ottilia (84), Berki Rudolf (77), Trabak Mária (48), Tóth Fe-
rencné Horvát Ildikó (62), Pásztor János Lajos (65), Everling 
Rudolf (75), Sinka Béláné Bakucz Ilona (80)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KERESZTREJTVÉNY 
Rejtvényünk megfejtését február 25-ig várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre vagy a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. 
A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban olvashatják. 
Kellemes időtöltést kívánunk! Januári rejtvényünk megfejtése: Abból élünk, amit kapunk, de az éltet minket, amit adunk. 
A jutalmat Lechner Ferenc, Fórián István és Kis Lászlóné nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

GYEREKEKNEK
Keresd meg a képeken található tizenkét különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet küldd vissza szerkesztő-
ségünknek február 25-ig digitális formában 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. A januári rejtvény helyes megfejtéséért járó jutalmat Bartek Marcell Balázs, Rödönyi Anna és 
Martinkó Anna Zsuzsanna nyerte. Gratulálunk!
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Fontos információk, elérhetőségek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEMETŐGONDNOK Ecseri Pál, 30/305-8962, ecseriko@
freemail.hu

FALUGAZDÁSZ Juhász László János. Telefon: 20/288-4458; 
e-mail: juhasz.laszlo.janos@nak.hu. Ügyfélfogadás előre 
egyeztetett időpontban a megadott telefonszámon.

SZOLGÁLTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI
KÖZVILÁGÍTÁSSAL kapcsolatos bejelentés munkaidőben 

a 28/430-562-es vagy a 28/520-873-as, munkaidőn kívül 
a 80/625-726-os telefonszámon, valamint a kozvilagitas@
elmuszolg.hu e-mail-címen és az Elmuszolg.hu weboldalon a 
hibabejelentési felületen történhet.

ELMŰ-ÉMÁSZ  
Hibabejelentés: 80/42-43-44; Elmuemasz.hu

Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938;  
mobiltelefonról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838.

 Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel 
kapcsolatban hétfőn, kedden és szerdán 8–16, csütörtökön 
8–20 óra között: 20/978-5611, 30/978-5611 vagy 70/978-
5611, illetve 20/978-5612, 30/978-5612 vagy 70/978-5612

Munkatársak azonosítása: 80/200-338 (zöldszám)

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

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

9971

NKM Földgázszolgáltató Zrt. 
Nkmfoldgaz.hu. 
 Mérőállás bejelentése vezetékes hálózatból: 80/405-540; 

mobilhálózatból: 1/237-7777. 
 Telefonos ügyfélszolgálat hétfőn, kedden, szerdán és pénte-

ken 8–18 óra között, csütörtökön 8–20 óra között: 20/474-
9999, 30/474-9999 vagy 70/474-9999

Zöld Híd B.I.G.G. Kft. 
Zoldhid.hu. Ügyfélszolgálat hétköznap 8–16.30 között: 

28/561-200

Egészségügyi 
információk

Munkanapokon 8–15.30 óra között a 
betegek szá má ra saját háziorvosuk áll 
rendelkezésre. Hétfőtől csü tör tö kig 
15.30–18 óra között, pénteken 11.30–
18 óra kö zött készenléti szolgálat mű-
ködik a sürgős ese tek el lá tására, amely 
a felsorolt időbeosztás szerint hívható. 
Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich 
u. 5., telefon: 28/751-561, 30/831-1887. 
Kedden dr. Kürti József, Csata u. 2., 
telefon: 28/495-238. Szerdán dr. Eszlári 
Egon, Hunyadi u. 19., telefon: 28/493-
288. Csütörtökön dr. Tor dai Gábor, 
Aulich u. 5., telefon: 28/751-591; 
20/928-3987. 
Pénteki készenléti beosztások  
februárban és márciusban:  
február 5.: dr. Tordai Gábor; február 
12.: dr. Mészáros Zsolt; február 19.: 
dr. Kürti József; február 26.: dr. Eszlári 
Egon; március 5.: dr. Tordai Gábor; 
március 12.: dr. Mészáros Zsolt; már-
cius 19.: dr. Kürti József; március 26.: 
dr. Eszlári Egon
Központi orvosi ügyelet: Gödöllő, 
Szabadság tér 3. Tel.: 70/370-3104
Ügyeleti idő: mun ka na po kon 18 órától 
másnap reggel 8 óráig, hétvégén, mun-
kaszüneti napokon és ünnepnapokon 
24 órában.
Gyermekorvosi rendelők: 
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12. Tele-
fon: 28/798-148
Dr. Papp Tünde Éva, Hunyadi u. 19. 
Telefon: 30/861-6208, 28/750-970

A mentők ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartási rendje: 
Ezüstkehely Patika hétfőtől péntekig 
8–18, szombaton 8–12 óra között; Liget 
Patika hétfőtől péntekig 8–18, szomba-
ton 8–12 óra között.

Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógy-
szertár, Pécel, Tanácsház utca 4. Telefon: 
28/452-851
Fogorvosi rendelő: Rákóczi u. 10. 
Telefon: 28/495-237
Dr. Illényi Tamás rendelési ideje. Hét-
főn és szerdán 8–12 (szerdán iskolafo-
gászat), kedden és csütörtökön 14–19 
óra között, pénteken páros héten 8–12, 
páratlan héten 14–19 óra között. 
Dr. Selmeczi Áron fogszakorvos rende-
lési ideje. Október: hétfő, 14–20; szer-
da,14–20; péntek, páros héten14–20, 

páratlan héten 8–13 óra között. Előze-
tes bejelentkezés, időpont-egyeztetés 
szükséges a 28/495-237-es telefonszá-
mon! 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 Budapest, Szentkirályi 
utca 40.
Védőnői szolgálat: Hunyadi u. 19. Tele-
fon: 28/744-223
Tormay Károly Egészségügyi Köz-
pont: Gödöllő, Petőfi tér 1. Telefon: 
28/430-655, 28/430-452, 70/502-1876, 
70/502-1872



24 ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2021. FEBRUÁR 25

Hirdessen nálunk!

Az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató Isaszeg Város Önkormányzatának havonta 
megjelenő kiadványa. Lapunk 4000 példányban, minden hónap elején jelenik 
meg, és jut el a Magyar Posta Zrt. közreműködésével városunk minden háztartá-
sához, az intézményekhez, valamint a környékbeli önkormányzatokhoz.

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 huszadi-
ka. A hirdetési díj készpénzben az önkormányzat házipénztárában, illetve átuta-
lással is kiegyenlíthető. 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 megrendelése esetén 10%; 12 alkalom egyidejű megrendelése esetén 
15% kedvezmény.

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: 8 000 Ft; 1/2 oldal: 6000 Ft; 1/4 oldal: 4500 Ft; 1/8 és 1/16 
oldal: 3000 Ft.

Hirdetésfelvétel és tájékoztatás a 28/583-102-es telefonszámon, illetve az 
ujsag@isaszeg.hu e-mail címen.
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