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Megélt hagyomány
Az idén tizenötödik születésnapját ünneplő Csatangoló tánccsoporttal készített – ha gyo 
má nyosnak nem mondható – interjúnkban a csoport tagjai beszélnek a közösség összetartó 
erejéről, munkáról, hagyományokról, egymás szeretetéről.
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Jelentős fejlesztés előtt  
áll Isaszeg

Eredményes pályázat útján sor került a tavaly no-
vemberben meghirdetett, önkormányzati tulajdon-
ban lévő földterületek értékesítésére. Ezzel kapcso-
latban több kérdés fogalmazódott meg a lakosság 
részéről. A témáról Hatvani Miklós polgármestert 
kérdeztük.

– Pontosan melyik területet érinti a telekeladás? 
Mekkora ez a terület?

– Az önkormányzat 2020 novemberében pályá-
zat útján meghirdette a 4015/5 hrsz., 4015/6 hrsz., 
4015/7. hrsz., 4015/8. hrsz., 4015/9. hrsz., 4015/10. 
hrsz. területek értékesítését. [Ezen területek pontos 
helyét láthatják képünkön. – A szerk.] Az összesen 
hathektárnyi területen, amelyből négy és fél hektár 
lesz építési telekké alakítható, a telkek száma maxi-
mum ötvenhét. A maradék másfél hektár közútként, 
illetve zöldfelületként fog a továbbiakban funkcio-
nálni. Az új városrész 21. századi körülményeket fog 
biztosítani az ott építőknek.

– Milyen elképzelései vannak a városvezetés-
nek a terület beépítésével kapcsolatban? Minimum 
telekméret, beépíthetőség, épületekkel kapcsolatos 
szabályozások tekintetében milyen irányelvek 
lesznek?

– A szerződésben rögzítettek alapján minimális 
telekméret nyolcszáz négyzetméter. Beépíthetősé-
gük harminc százalék. Egy telekre maximum egy 
ikerház húzható. Az eredeti szabályozási terv szerint 
erre a területre társasházak is építhetők lettek volna, 
de a testület úgy döntött, hogy szeretné megőrizni 
a városnak ezen a részén a családi házas, vidéki 
jelleget.

– Az újonnan kialakított telkek közművesítését, 
az úthálózat és a csapadékvíz-elvezetés kialakítását 
ki végzi majd? Kell-e az önkormányzatnak még erre 
költenie?

– Ez az első olyan ingatlanértékesítési beruházá-
sa az önkormányzatnak, amikor ezeket a több száz 
milliós költségeket az önkormányzat a vállalkozóra 
terhelte. Ebbe beletartozik a terület teljes közművesí-
tése, valamennyi vezeték a föld alatt kap helyet, így a 
városképet elrondító légkábelek sem lesznek. A teljes 
terület csapadékvíz-elvezetése és a szilárd burkolatú 
utak kiépítése is megtörténik a vállalkozó által. Az 
önkormányzat külön kérése volt, hogy az odatelepü-
lők gyerekeinek játszóteret készítsen az ingatlanbe-
ruházó.

– Mekkora lesz ez a városrész, ha teljesen bené-
pesül? Hogyan viszonyul ez a korábbi városbővítési 
projektek – Újtelep, az Április 6. utca beépítése vagy 

a város Gödöllő felé eső végén kialakított új utcák – nagyság-
rendjéhez képest?

– Mint említettem, ötvenhét építési telek kialakítására ke-
rül sor. Isaszegen az elmúlt harminc évben több mint hétszáz 
építési telek értékesítése történt meg az önkormányzat és/vagy 
magántulajdonosok által. Csakhogy a mértékét érzékeltessem, 
az úgynevezett „zenész”-utcák esetében több mint százötven 
telek talált új gazdára. Fontos megemlítenem, hogy a most 
kialakítandó területek az Isaszegen szokásos átlagos telek-
mérettől nagyobbak. Véleményem szerint két-háromszáz fő 
beköltözése várható erre a területre.

– Elbírja-e a város közműhálózata azt a többletterhelést, 
amelyet az új terület beépítése jelent?

– Ez a kérdés húsba vágó lett volna a kétezres évek elején, 
amikor a terület belterületbe való sorolása megtörtént. 
Polgármesterségem kezdete óta nagy hangsúlyt fektettem 
a város közüzemeinek, infrastruktúrájának és intézmény-
rendszerének fejlesztésére. Sokszor megkaptam, hogy nem 
történik semmi. Ehhez képest valamennyi területen jelen-
tős előrelépés történt, hiszen az új szennyvíztisztító telep 
tizenötezer főig bővítés nélkül képes ellátni a várost, ivóvíz-
kútjaink a fejlesztések révén ennél nagyobb számú települést 
is kiszolgálnának. Nyomásfokozó állomás beépítésével sor 
került a földgázvezetékünk bővítésére. Jelenleg két bölcsőde, 
három óvoda és négy iskola működik városunkban, ame-
lyek képesek befogadni a már itt élők és a hozzánk érkezők 
gyermekeit.

– Van-e olyan infrastruktúra-elem, amelyet fejleszteni 
kell, ha benépesül ez a terület?

– Fejlesztésre mindig van igény, és egy következő fázis-
ban az új intézményi területeinken lehetőség is nyílik akár 
új bölcsőde, óvoda létesítésére. Jelenleg a könnyebbik út a 
meglévő intézményekhez való hozzáépítés.

– Milyen pozitív hatásai lesznek/lehetnek az új lakópark 
benépesülésének?

– Először is óriási igény mutatkozik az itt élő fiatalok 
körében építési telkekre, és amennyiben sikerül házhelyet 
szerezniük, reményeink szerint nem költöznek el városunk-
ból. Tehát lakosságmegtartó funkciója is van ennek a be-
ruházásnak. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy a 
fővárosból és vidékről is sokan szeretnének Isaszegre költözni. 
A mai szabályok szerint az optimális kisváros mérete műkö-
dési szempontból valahol a tizenhárom- és húszezer közöttire 
tehető. Ebben az esetben jelennek meg nagy számban mun-
káltatók és szolgáltatók, a társadalmi és kulturális élet is ebben 
az esetben válik aktívvá, pezsgővé, de természetesen Isaszeg 
esetében elsők a hagyományok, amelyekre büszkék vagyunk, 
és amelyeket őrzünk.

– Milyen további fejlesztések várhatók a közeljövőben?
– Jelenleg tárgyalunk a képviselőtársaimmal további terü-

letfejlesztésekről. Jelent már meg nálunk vállalkozó, aki e te-
rület mellett bevásárlóközpontot, illetve lakásokat, szabadidő- 
és sportközpontot építene. Ezek a tárgyalások még nagyon a 
kezdeti stádiumban vannak, de a befektetők részéről komoly 
a szándék. Kérem önöket, hogy segítsék a képviselő-testület 
munkáját, és építsük együtt Isaszeget.

SZERKESZTŐSÉG
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Támogatható szervezetek

Kérjük, támogassa adójának egy százalékával 
az Isaszegen működő egyesületek, alapítványok, 
közalapítványok működését, mivel azok tevékeny-
ségükkel városunk érdekeit szolgálják. Támogatá-
sukat előre is köszönjük.

Álom-Vár Bölcsőde  
Gyermekeiért Alapítvány 18846357-1-13
Isaszegi Sportegyesület 19831387-1-13
„100 éves iskola” Alapítvány 18708088-1-13 
Együttműködés Isaszegért  
Egyesület 18701115-1-13
Gyermekekért  
Oktatási-Nevelési Alapítvány 18670505-1-13 
Határon Túli Magyar  
Emlékhelyekért Alapítvány  18713611-1-13 
Sebi GYM SE  18724343-1-13 
GENKI Wado Karate és  
Szabadidősport Egyesület  18725935-1-13
Isaszeg Bázis Sport Club  
Egyesület 18508314-1-13
Isaszeg Népi Hagyományai  
Alapítvány 18660991-1-13
Tánc és Alkotás Sportegyesület 18727975-1-13 
Isaszeg Környezetvédelméért  
és Természet védelméért  
Közalapítvány  18664847-2-13 
Isaszegi Múzeumbarátok Köre  19184740-1-13
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  18702800-1-13 
Isaszegi Gábor Dénes  
Számítástechnikai és Informatikai  
Oktatóközpont Alapítvány  18668281-2-13
Szülők és Pedagógusok az  
Oktatásért Egyesület 18754175-1-13
Isaszegi Jókai Mór  
Városi Könyvtár  16796342-1-13 
Isaszegi Természetbarát Klub  18723263-1-13 
Isaszeg Nagyközség  
Egészségügyéért Közalapítvány  18681701-1-13 
Isaszegi Szent Márton Lovas  
Hagyományőrző Egyesület  18705432-1-13 
Hadak Útja Lovas Sportegyesület  18703966-1-13 
Park Horgász Egyesület  19025922-2-13
Mozdulj Velünk Egyesület 18334351-1-13
Isaszegi Önkéntes  
Tűzoltó Egyesület 18398184-1-13
Isaszegi Szent Rita Alapítvány 18146262-1-13
Csatangoló Tánccsoport és  
Hagyományőrző Egyesület 18595659-1-13
Emberekért, Természetért,  
Környezetért Egyesület 18652138-1-13
Kisöreg-Közösség az Isaszegi  
Öreghegyért 4000-es Egyesület 18742679-1-13

Adatgyűjtés Isaszegen

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
a Központi Statisztikai Hivatal Isaszeg 
településen a hivatal elnöke által 2021-re 
engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, 
a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételeknek az Országos Statisztikai 
Adatfelvételi Program szerinti nyilvántartási 
számai és megnevezései a következők: 1539 
– munkaerő-felmérés és kiegészítő felvéte-
lei, havi rendszerességű; 2003 – felmérés a 
háztarások információs és kommunikációs 
technológiai eszközhasználatáról, április–jú-
nius.

Az összeírási munkát a Központi Statisz-
tikai Hivatal megbízásából a Statek Sta-
tisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) 
fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői 
végzik. A járványügyi helyzetre tekintettel 
az adatszolgáltatóknak lehetőségük van a 
telefonon keresztüli válaszadásra, valamint 
egyes adatgyűjtések esetében kérés, hogy 
a kérdőívek webes önkitöltési lehetőségét 
részesítsék előnyben.

A válaszadásra kijelölt háztartások 
kiválasztása véletlenszerű mintavétellel 
történik az ország különböző településein. 
Az adatfelvételekből származó eredmények 
nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzői-
nek feltérképezésében.

A kapott adatokat a Központi Statiszti-
kai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 
2016. évi CLV. törvény, valamint az Euró-
pai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendelete (általános adatvédelmi rendelet, 
GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan 
kezeli, azokat más szervek, személyek részére 
nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és 
egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai 
táblázatokban közli. 

A lakosság és az önkormányzat részére 
további felvilágosítások munkanapokon 
hétfőtől csütörtökig 8 és 16.30 óra között, 
pénteken 8 és 14 óra között a +36-80 200-
766-os (3-as mellék) telefonszámon, illetve a 
lakinfo@ksh.hu e-mail-címen érhetők el.

Az adatgyűjtés módszertanával és a kuta-
tási eredményekkel kapcsolatosan a Ksh.hu 
internetes oldalon található Adatszolgálta-
tóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektroni-
kus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt 
tájékoztatást. 

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Több internet, kevesebb posta

Az szja-bevallási tervezet már több mint egy hónapja elérhető a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal (NAV) webes felületén, s a papíralapú postázás is folya-
matos. Idén kétszázhuszonötezren kérték a tervezetek postázását, míg a NAV 
eSZJA-oldalára mintegy két és fél milliószor kattintottak az ügyfelek.

Április közepéig négyszázezerrel több látogatást regisztrált a NAV on-
line bevalláskitöltő rendszere, mint tavaly. Egyre többen választják az online 
megoldást a tervezetük elfogadására, kiegészítésére, valamint a beküldésre 
egyaránt. Míg a bevallást a NAV eSZJA-portálján intézők száma évről évre 
tíz százalékkal nő, addig a papíralapú megoldást választók száma ugyanilyen 
arányban csökken.

A csaknem ötmillió adózó közül – az egyéni vállalkozók, őstermelők és 
áfás magánszemélyek mellett – azoknak mindenképpen ki kell egészíteniük 
az szja-bevallási tervezetet, akiknek olyan jövedelmük volt tavaly, amelyet az 
adóbevallási tervezet nem tartalmaz. Ilyen például a lakáskiadásból, ingatlan-
értékesítésből, ingóértékesítésből származó jövedelem.

A jóvá nem hagyott tervezet – a mezőgazdasági őstermelők, az egyéni 
vállalkozók és az áfafizetésre kötelezettek kivételével – május 20-a után auto-
matikusan bevallássá válik. Az őstermelőknek, az egyéni vállalkozóknak és az 
áfafizetésre kötelezetteknek mindenképpen ki kell egészíteniük a tervezetüket 
a tevékenységükből származó adatokkal, vagy saját maguknak kell elkészíteni-
ük a bevallásukat és beküldeniük a NAV-hoz.

Ha a tervezetben visszaigényelhető adó szerepel, a kiutaláshoz meg kell 
adni bankszámlaszámot vagy postacímet, attól függően, hogy az adózó miként 
szeretné megkapni az összeget. A rendelkező nyilatkozatok (önkéntes pénztá-
rak, nyugdíj-előtakarékossági számla, nyugdíjbiztosítási szerződés) esetében 
az átutaláshoz a pénztár, szolgáltató, nyugdíjbiztosító nevét, adószámát, bank-
számlaszámát kell feltüntetni.

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

Zöldhulladékgyűjtő zsák átvétele

Május 3-tól elérhetővé válnak a zöldhulladék elszállításához szükséges 
szemeteszsákok.

Az átvétel helyszíne: Isaszeg, Rákóczi u. 18. (Daköv-iroda). Nyitva-
tartás: hétfőtől péntekig 8-tól 12 óráig.

A zsákok átvételéhez szükséges a névre szóló szemétszállítási 
számlájuk a beazonosíthatóság érdekében. A kiszámlázásra utólag, a 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által 
kerül sor. A helyszínen nincs lehetőség a zsákok árának rendezésére.

ISASZEGI VÁROSGAZDA NKFT.

Olvasói és lakossági köszönet
Kedves Eszlári Egon doktor úr!
Válaszul az elköszönő levelére, megköszönjük a sok-sok éven keresztül folytatott fárad-
ságos, tapintatos, emberséges és odaadó munkáját! Hálából mindig jó szívvel fogunk 
gondolni Önre és feleségére, Gabikára, és minden jót és jó egészséget kívánunk! Hálás 
szívvel: 

A VOLT BETEGEI
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Kinyíltak az ajtók…  
kinyíltak a szívek
Megemlékezés az isaszegi csata évfordulójáról

Az Isaszegi Művelődési Ház újra kilépett az épület falain 
túlra. Az 1849. április 6-i események tükrében Törté-
nelmi képkereső túrát hirdetett az isaszegi csata 172. 
évfordulójára.

Többcélú volt a rendezvény. Egyfelől a történelem során 
dicső győzelmet arató honvédekre emlékezve információt 
szolgáltatni az érdeklődő turistáknak, másfelől megmu-
tatni, hogy a hosszú hónapok bezártsága után – kellő 
elővigyázatossággal, az érvényben lévő járványügyi szabá-
lyok betartásával – újra együtt lehetünk.

Az isaszegi csata hat történelmi emlékhelyén, neveze-
tesen a falumúzeumnál, a Honvéd-szobornál, a reformá-
tus templomnál, az Öregtemplomnál, a Katonapallagnál 
és a Szentgyörgypusztán lévő kőkeresztnél közösségi 
képkirakó játékban vehettek részt az érdeklődők.

Április 10., szombat, 10 óra. Szikrázó napsütés. Mint 
varázscsettintésre, kinyíltak a házak ajtajai, és játszani 
akaró kicsik és nagyok indultak el a túra különböző hely-
színeire. A kellemes túra során a különböző kvízkérdé-
seknél a helyszíneken szerzett ismeretanyagok lehetőséget 
biztosítottak játékos válaszadásra. Minden helyszínen ap-
ró ajándékokkal köszöntük meg a résztvevők lelkesedését.

A lelkesedés, a szabadban való túrázás az arcmaszk 
mögött mosolyra késztette a helybéli és az ország külön-
böző pontjaiból érkező résztvevőket. Nevetgélve, élvezve a 
friss levegőn való kirándulást, sok-sok érdeklődő tisztelte 
meg jelenlétével a programot. Együtt utazva, együtt túráz-
va valóban ízelítőt kaphattunk a szabadság érzéséből.

A programot követően a művelődési ház ablakai meg-
teltek a helyszíneken készült fotókkal, bizonyságképpen, 
hogy igen, valóban éled a természet, nyílnak a szívek.

A túrán részt vevő személyek kérésükre átvehetik a 
róluk készült fotókat intézményünkben. A hat nevezetes 
helyszínről, valamint az isaszegi csata jelenetét ábrázoló 
Than Mór-festményről készült puzzle-kép – az eseményen 
megjelentek aláírásával – a művelődési ház előtti külső 
tárlóban volt megtekinthető.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a rendezvény 
támogatóinak és segítőinek: Ágoston Katának, Dragonya 
Andreának, Demeter Konrádnak, Fehér Virág Napsugár-
nak, Palyaga Gábornénak és Verseczkyné Sziki Évának. 
Továbbá köszönjük Gergely Szabolcs református lelkész 
úrnak a túrázóknak szánt ajándékát, valamint hogy 
kinyitotta számunkra a református templom ajtaját és a 
templomkertet.

Nagy örömünkre szolgát a Történelmi képkereső túra 
megszervezése és lebonyolítása, amely nem bizonyult volna 
sikeresnek a nagyszámú érdeklődő nélkül. Köszönet érte.

DRAGONYA MAGDOLNA, IMH

Könyvtári kurír

Április 12-től újra lehet kölcsönözni és könyveket visszahozni 
a könyvtárba. Sajnos még mindig nem léphetnek be az olva-
sók az épületbe, de a bejárati ajtóban át tudjuk adni az előre 
megrendelt könyveket, valamint vissza tudjuk venni az olva-
sóinknál kint lévő könyveket. Rendelni továbbra is e-mail-cí-
münkön – isaszeg@vk-isaszeg.bibl.hu –, Messenger-üzenetben 
vagy a 28/582-045-ös telefonszámon lehet. A katalógusból 
– Jokai-bibl.hu/katalogus – kiválasztott könyveket összeké-
szítjük, és értesítjük olvasóinkat, hogy mikortól jöhetnek érte. 
Kérjük olvasóinkat, hogy a lejárt könyveket hozzák vissza 
akkor is, ha nem kölcsönöznek másikat. Amióta korlátozott 
szolgáltatásokat tudunk csak nyújtani, kicsit több könyv ma-
radt kint olvasóinknál. A rendkívüli helyzetre való tekintettel 
késedelmi díjat nem számítunk fel.

Továbbra is reménykedünk, hogy májusban már az 
épületen belül fogadhatjuk látogatóinkat, és a kölcsönzésen 
túl lehetőségünk lesz rendezvényeket is tartani. Május utolsó 
három péntekjére már konkrét eseményeket tervezünk:
•  14-én az Isaszegi Kertbarátok Facebook-csoport 

meghívására kertészeti témában várunk előadót.
•  21-én Végh Tamás Az örök húsvét felé című 

verseskötetének bemutatóját tervezzük. Végh Tamásnak 
immár második önálló kötete jelent meg a Muravidék 
Baráti Kör Kulturális Egyesület kiadásában. A kereken 

száz verset tartalmazó kötet borítóját ismét Incze Mózes 
festőművész alkotása díszíti.

•  28-án a Tóth Árpád Nemzeti Társaskör szervezésében a 
Tóth Árpád-emlékérem átadása.

Ezek az időpontok csak tervezettek, a kormány rendeleteinek 
függvényében kerülhetne sor a megtartásukra, vagy ha-
lasztjuk tovább a megfelelő időpontig. A friss információkat 
Facebook-oldalunkon és honlapunkon tesszük közzé. Kérjük, 
rendszeresen figyeljék az oldalakat!

Nagy örömünkre szolgál, hogy az Isaszegi Művelődési 
Ház és Múzeumi Kiállítóhely által az 1849. április 6-i csata 
emlékére szervezett Történelmi képkereső túra előkészítésében 
és lebonyolításában a könyvtár is részt vett. Bár most nem a 
csata napján ünnepeltünk, hanem kivártuk a jobb időt és a hét 
végét. Jó volt találkozni a könyvtárba járó ismerős családok-
kal, a lelkes és felkészült gyerekekkel, akik közül sokan gyalog 
teljesítették a nem kis távot. A hat helyszínen a csatával kap-
csolatos kérdésekre kellett válaszolniuk, amiért ajándékokat 
kaphattak. Reméljük, jövőre újra ágyúdörgés és lovak patáinak 
dobogása kíséri az ünnepet!

ÁGOSTON KATA

KÖNYVAJÁNLÓ
A dalai láma macskája
Mostanában számos megjelenő 
könyvnek cica vagy kutya a fő-
hőse, akik általában a szívünkbe 
lopják magukat a kedvességük-
kel, hűségükkel és emberszerete-
tükkel.

Ezt a történetet egy cica 
szemszögéből ismerhetjük meg, 
akinek csodálatos módon a dalai 
láma menti meg az életét Újdelhi 
egyik sikátorában. Ez a pici 
szőrgombóc lesz DLM, azaz a dalai láma macskája. Beköltözik 
őszentsége rezidenciájába, és egyik pillanatról a másikra telje-
sen megváltozik az élete. Az ott élő és dolgozó emberek ma-
ximális szeretetében és gondoskodásában részesül, amit egy 
cicához méltóan el is vár. Ebben a szeretettel teli környezetben 
nő fel, miközben vidám és izgalmas kalandokba keveredik. 
A kalandor macska elbeszélései bepillantást nyújtanak a dalai 
láma hivatalos és magánéletének titkaiba is. A szerző, David 
Michie könnyen érthetően és olvasmányosan ismerteti meg az 
olvasóval a buddhizmus tanításait.

Az eseményekhez kapcsolódóan életbölcsességekkel talál-
kozunk, amelyeknek a megértése és beépítése az életünkbe jó 
érzéssel, boldogsággal és szeretettel tölthet el.

Könyvtárunkban megtalálható a szerző több műve is. 
A dalai láma macskája és annak további részei: A dorombolás 
művészete és a Négy lábon járó spiritualizmus. Önálló kötet-
ként pedig A lhászai mágus és az Őfelsége ölebe.

M. I. MÓNIKA
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Versel Isaszeg

A költészet napja alkalmából az Isaszegi Művelődési Ház 
pályázatot írt ki Versel Isaszeg címmel versmondás, versírás és 
versmegzenésítés kategóriákban. Nagy örömünkre sok pályá-
zati anyagot kaptunk, úgyhogy bőven volt dolga a négytagú 
zsűrinek.

Kicsik és nagyok egyaránt megörvendeztettek bennünket 
szebbnél szebb versmondásokkal, írásokkal és muzsikákkal. 
Minden pályázónak köszönjük a részvételt, és szeretettel 
gratulálunk! A pályázat eredményét április 16-án hirdettük ki 
Facebook-oldalunkon, de itt, az újság hasábjain is közzétesz-
szük.

A zsűri tagjai voltak: Ferenczfi János költő, író, a Hetedik 
című online irodalmi folyóirat főszerkesztője; Martonosi 
György zenész, előadóművész; Haász Irén, az isaszegi AKÍK 
vezetője; Pongrácz Gabriella, az Isaszegi Művelődési Ház 
igazgatója.

A zsűri tagjai egymástól függetlenül, anonim módon, 
1-től 10-ig pontozták a pályaműveket. A pontok összesítésével 
alakult ki a végeredmény.

A versmondás kategóriát két részre osztottuk, felnőtt és 
gyermek alkategóriákban díjaztuk a pályaműveket.

A VERSMONDÁS KATEGÓRIA VÉGEREDMÉNYE

Felnőtt versmondók:
I.  Pausz Angelika – Romhányi József: Marhalevél
II. Tóth Zoltán – Ágoston Csilla: Csillaghullás, Változat egy 

meteoresőre
III. Fehér Virág Napsugár – József Attila: Kései sirató

Gyermek versmondók:
I. Sereglei Liza – Aranyosi Ervin: Olyan könnyű dolog
II. Csizmadia Katalin – Romhányi József: Nyúliskola
III. Budaházi Liza Mária – Petőfi Sándor: Anyám tyúkja

Versírás kategóriában a következő eredmény született:
I. Danteszné Almási Viktória: Megtérés
II. Lelik Rita: Honvéd; Palkovics Rozália: Nádi kesergő
III. Réti Dániel: Tábortűz mellett
Albert Ferenc: Melletted

Egyedüli gyermek pályázóként Martinkó Anna Zsuzsanna a 
Hol laknak az állatok? című verséért különdíjban részesült.

Versmegzenésítés kategóriában összesen négy pályamű 
született, a zsűri pontszámai alapján mind a négy pályázó 
helyezést ért el:
I. Albert Ferenc – Kiss László: Angyal
 Martinkó Gábor – József Attila: Hozzá!
II. Bebrevszky Dániel – Babits Mihály: Esti dal
III. Martinkó Ádám – József Attila: Amióta…

Az első helyezettek hatezer forint értékű, a második helyezet-
tek négyezer forint értékű, a harmadik helyezettek háromezer 
forint értékű Líra-könyvutalványt nyertek.

Helyezést el nem ért gyermek pályázóink könyvnye-
reményt kaptak a gödöllői Rege Könyvesbolt jóvoltából. 
Köszönjük a Rege Könyvesbolt felajánlását! A pályázat 
valamennyi résztvevőjének oklevelet adtunk át a részvételért. 
A pályaművek megtekinthetők honlapunkon.

Gratulálunk a nyerteseknek!
MARTINKÓ GÁBOR, IMH
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Táncházsorozat a Csoóri Sándor Alap támogatásával

Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely 2019-
ben pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mához a Csoóri Sándor Alappal kapcsolatos tevékenységének 
megvalósításához. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
nyolcszázezer forint vissza nem térítendő támogatást ítélt 
meg.

A támogatás célja a népi kultúra területén, közösségterem-
tő műfajokban működő szervezetek, közösségek segítése. In-
tézményünk a támogatási összeget a rendszeresen megtartott 
táncházrendezvények költségeinek finanszírozására fordította 
(oktató tiszteletdíja, reklámköltségek és élő népzenei szolgál-
tatás).

Ahogy 2019-ben szinte minden hónapban rendeztünk 
táncházakat, úgy 2020-ra is ezt terveztük. Azonban a koro-
navírus-járvány miatt már januártól új megoldásokat kellett 
keresnünk. Amikor lehetett, külső helyszínen bonyolítottuk 
le ezeket, és mindig maximálisan betartottuk az egészségügyi 
előírásokat és az aktuális korlátozásokat. Sajnos a tavalyi év el-
ső felében több táncházat is le kellett mondanunk, és október 
10-e után már egyáltalán nem rendezhettünk ilyen eseményt. 
A kialakult helyzet a látogatottságon is tükröződött. Kevesebb, 
de annál lelkesebb és elszántabb résztvevővel számolhattunk, 
és akik eljöttek, azok szívvel-lélekkel itt voltak.

2019–20-ban – a pályázati finanszírozásnak hála – két 
kiváló zenekarral dolgozhattunk együtt: a kezdetektől velünk 
tartó négytagú Boldi és bandájával, illetve a 2016-ban alakult, 
elsősorban autentikus népzenét játszó A Banda zenekarral. Az 
élő népzenének köszönhetően minden alkalommal fantaszti-
kus volt a hangulat.

Táncházainkra általánosan jellemző, hogy isaszegi táncok 
oktatásával és gyakorlásával kezdődik az este, ez a táncház 
alapja. Szeretnénk, ha az idelátogató emberek megismernék 
és a lehető legjobban elsajátítanák az isaszegi táncokat. Az 
isaszegi táncok tanítása és gyakorlása után táncházvezető-
ink – Ecseriné Pálinkás Tünde és Stéger Dániel – vezénylik 
a táncház többi részét, ahol oktatóink Nyárádmente táncain 
kívül bukovinai, széki, szatmári, mezőségi, moldvai, szilágysá-
gi, felcsíki, vajdaszentiványi és kalotaszegi táncokat tanítanak.

Bízunk benne, hogy idén, a járványügyi korlátozások felol-
dásával lehetőségünk nyílik újra találkozni a táncosokkal és az 
érdeklődőkkel.

PONGRÁCZ GABRIELLA igazgató,  
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely

Húsvétisonka-kihívás 

Sokan teljesítették a Családok Isaszegért Egyesület kihívását, 
amely szerint a húsvéti sonkáért 7,34 kilométert kellett futni a 
leggyorsabban. A versenyzőknek két hetük volt, hogy teljesítsék 
a térképen megjelölt útvonalat.

A kihívás célja az volt, hogy minél többen mozogjunk egy 
jót a friss isaszegi levegőn, miközben csodáljuk a várost. Erre 
többen rá is éreztek, mert a futók mellett volt, aki sétálva, baba-
kocsival vagy éppen kisgyerekkel a hátán teljesítette a kihívást. 
A mobilapplikációval rögzített adatokat el kellett küldeni a 
szervezőknek, így alakult ki a sorrend.

A 0–20 éves korosztály első helyezettje Szabó László 
(43:49). A 21–40 éves korosztály első helyezettje Korbács 
Márió (42:27. ) A 40+-osok első helyezettjei: Borbély Róbert 
(37:02), Horváthné Borbély Katalin (47:55). A kisebb „sonka-
kört” (1,73 km) Frank Jázmin teljesítette ötévesen, természete-
sen szülői kísérettel. Az első helyezettek az Isaszegi Böllérház 
háromezer forintos utalványát nyerték, az emléklap mellett.

Hamarosan újabb programokkal várjuk az isaszegieket! 
Ha a vírushelyzet engedi, június 5-én délután családi napot 
szervezünk a Völgyzugolyház Alapítvány a Kacifántosokért 
szervezettel közösen. Számos fellépővel és programmal 
készülünk. A családi nap, valamint az I. isaszegi erdőjáró 
kihívásunk részletei hamarosan a Facebook.com/csaladokisa-
szegert oldalon olvashatók. BUDAHÁZI ÁRPÁD
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Megélt hagyomány
Tizenöt éves az isaszegi Csatangoló tánccsoport

Nemcsak az értékek átadására, hanem arra is büszkék a Csatangoló táncegyüttes tagjai, hogy tizenöt éven keresztül együtt 
tartotta őket a népzene és egymás szeretete. Nem hagyományos interjú a hagyományok tiszteletére és tanítására alapuló csa-
pat tagjaival.

– Mi az együttes legnagyobb sikere?
Bodrogi Imre (alapító tag): A legnagyobb siker a szakmai 
elismerés, amikor országosan jegyzett pedagógusokból, 
néptáncosokból álló zsűri véleményezi legmagasabb szinten a 
csoport munkáját. Sikerként élem meg azt is, amikor az utcán, 
boltban megszólítanak, gratulálnak a fellépéseinkhez. Ezek 
az emberek nem szakmai szemmel vizsgálnak bennünket, 
azokat az érzéseket sugározzák felénk, amelyekkel vidámságot 
viszünk hétköznapjaikba.

Dézsi Zoltán (alapító tag): A legnagyobb siker, hogy 
ennyi időn keresztül együtt maradtunk, megmaradt a néptánc 
és a zene iránti szeretetünk, valamint az, hogy folyamatosan 
fejlődünk szakmailag.

Bodrogi Katalin (alapító tag): Tizenöt éve együtt tudtunk 
maradni, sok közös élményt megélve és átadva egymásnak 
a civil életben is, például közös nyaralások, családi hétvégék 
során. A néptánc terén megélt sok közös próba és számtalan 
fellépés itthon és külföldön is, amellyel, reméljük, nemcsak 
magunkat, hanem nézőinket is sikerült megörvendeztetnünk. 
Reméljük, hogy ezzel gyermekeink és a fiatalok számára is jó 
példát tudunk mutatni. Szerintünk a mozgásra és a közössé-
gi életre nem csak fiatalkorban lehet igény. A tánc és a zene 

szeretete nem korfüggő, nemcsak a televízió előtt lehet ülni, 
miközben idősödünk, hanem minden korban meg lehet 
találni azokat az örömöket, amelyek értelmet adhatnak az 
életünknek.

Mihali Pálné, Andrea (a Búzavirág gyermektánc csoport 
vezetője): A legnagyobb siker, hogy olyan csapat kovácsoló-
dott össze, amelyik barátságon, szereteten alapul, ez meg-
határozza a mindennapokat a civil életben is. A közösség, a 
barátságok, az együtt töltött szabadidő a gyerekek között is 
nagyon jól működik.

– Hogyan készült a hamarosan megjelenő Népzene Isa-
szegről című válogatásalbum?

Eto-Papp Beáta (az egyesület elnöke): Amikor a Muharay 
Szövetség által rendezett minősítő műsorra készültünk, Utasi 
Péter művészeti vezetőnk útmutatásai alapján kerestük azokat 
a hiteles forrásokat, amelyekből megismerhetjük, milyen volt 
Isaszegen a paraszti kultúra, amikor az még természetes mó-
don az élet minden területén jelen volt. A legrégebbi időkig 
próbáltunk visszanyúlni. A Bánszki Jutka néni gyűjtéséből 
származó régi családi fotók mellett nagy segítséget jelentettek 
az Isaszeg hagyományaival foglalkozó Facebook-oldalak, de 
említhetem az 1938-as némafilmet, a Zenetudományi Intézet 

isaszegi gyűjtéseit vagy a Múzeumbarátok Köre által kiadott 
adattári közleményeket is. Minél többet kutattunk, annál 
többet találtunk. Így jutottunk el Radó Gyuláné tanítónő mél-
tatlanul elfeledett munkásságához. Szerencse is kellett hozzá, 
hogy éppen akkoriban jelent meg a Hungaricana adatbázis, 
ahol könnyen hozzáférhetővé váltak ezek a kották a világ-
hálón. Kiderült, hogy a köztudatban élő negyvennél sokkal 
több isaszegi gyűjtésű népdal található az Országos Széchényi 
Könyvtár Zeneműtárában lévő tizennégy kötetes Száll az ének 
szájról szájra dalgyűjteményben. A minősítő műsorunk zenei 
anyaga elsősorban a tanítónő gyűjtéseire épült, amelyeket az 

1910-es években jegyzett le Isaszegen. A gyerekjátékdalok 
mellett sok első világháborús katonadal is szerepel ebben a 
gyűjtésben. Miközben Samu Zoltán népzenész barátunk a 
kottákat válogatta, hogy mi kerüljön a műsorba, felmerült az 
ötlet, hogy jó lenne ezt cédé formájában is közkinccsé tenni. 
A finanszírozásban az isaszegi önkormányzat és a Muharay 
Szövetség is mellénk állt, a kiadással kapcsolatos szervezési 
feladatokat a Csatangoló tánccsoport vállalta fel.

– Miért tartják fontosnak a hagyományok ápolását?
Utasi Péter (művészeti vezető): Sebő Ferenc mondta: 

„A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem őrizni 
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kell, mert nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak 
meg, ha megéljük őket.” Délvidéki magyarként, több együttes 
egykori tagjaként a magyar néptánc autentikus elsajátítása 
és hagyományaink őrzése gyermekkorom óta a személyes 
hitvallásom. Ez mindvégig elkísér a pályámon. A magyar népi 
hagyományok szerves részét képezik az életemnek, minden ál-
talam tanított néptáncegyüttesben igyekszem mindenkit arra 
buzdítani, hogy ezeket a szokásokat éljék meg bátran, hiszen 
amellett, hogy így nem hagyjuk feledésbe merülni az évszáza-
dos kulturális tudást, óriási összetartó erejük van.

Eto-Papp Beáta: Legmélyebb emberi vágyunk, hogy 
közösségben éljünk. Az a kegyelmi pillanat, amikor ez a kö-
zösség létrejön, mindenkit mélyen megérint, mert egyszerűen 
jó benne lenni. Az ünnepek ilyen nagy találkozási pontok, 
amelyek téren és időn is átívelve hoznak létre közösséget 
közöttünk, összekötnek az ősökkel is.

– A táncon kívül van-e más terület, ahol ápolni tudják a 
hagyományokat?

Bodrogi Imre: Hagyomány Isaszegen az 1849-es április 
6-i győztes csata újrajátszása. Több száz lovas, huszár és gya-
logos vesz részt benne, nagyszámú nézősereg előtt. 2008-ban 
néptánccsoportunk néhány férfi tagja megalapította az Isasze-
gi Hagyományőrzők Szabadcsapatát, amely már több éve aktív 
résztvevője a megkoreografált jelenetnek.

Bodrogi Katalin: A csoport férfi tagjai a hagyományok-
hoz híven vízzel mennek locsolkodni. Májfát is állítanak, 
ennek része az éjszakai falopás, a fa felállítása lányos háznál, 
majd a kidöntés is. Szent Mihály napján gyermekcsoportunk 
tagjainak és a szüleiknek, valamint ifjúsági csoportunknak a 
bevonásával közös népi sorjátékokban veszünk részt, ezután 
élő zenés táncház következik, s a kisgyermekekkel közös kör-
játékokat is élvezhetjük.

Palicska Erika (alapító tag): Farsangi időszak végén a 
Csata táncegyüttes csoportjaival közösen hangos felvonulás-
sal elűzzük a telet, és elégetjük a kiszebábot, bevonva a város 
apraja-nagyját.

Mihali Pálné Andrea: A gyerekekkel eltöltött idő azért 
is nagyon fontos, mert ösztönösen ragaszkodnak elődeink 
természetes értékeihez. A rengeteg élményt valóságként élik 
meg, ezeket mind elraktározzák, és amikor szükségük van 
rá, felidézik. A hagyományainkat ezáltal ők éltetik tovább. 
A népi játékok, a kézműveskedés, a népmesék, nagyszüleink 
recept jei nek elkészítése a város életének megismerésére kínál 
számukra lehetőséget nyári táborainkban.

– Nyitottak az isaszegiek a hagyományok ápolására?
Dézsi Zoltán: A városban sok olyan család van, amelyik 

az egész heti munka után örömmel vesz részt gyerekeikkel a 
városi rendezvényeken. Számos gyerek ezeken az eseménye-
ken kap kedvet a tánchoz, a zenéhez és a népi játékokhoz. Itt 
találhatják meg az idősebb korosztály között a saját példaké-
peiket, akik után tovább vihetik a stafétát. Egyre több család-
nak jelent elérhető szórakozást és örömöt a rendezvényeken 
eltöltött idő.

Eto-Papp Beáta: Számomra az egyik legnagyobb közössé-
gi élmény Isaszegen a májfadöntés. Ahhoz, hogy ez a hagyo-

mány ma is éljen, kellett egyfelől Bánszki Jutka néni, kellettek 
a néptáncosok, de kellettek azok a lelkes szülők, kisközösségek 
is, akik évről évre befogadták és vendégül látták a portájukra 
érkező népes vendégsereget. És kellettek azok is, akik az ün-
nep hátterében dolgoztak a rendezvény sikeréért. Nagy közös-
ségi összefogás áll egy-egy ilyen hagyományőrző rendezvény 
mögött, ami azt mutatja, hogy van nyitottság erre.

– A világjárvány alatt miként zajlik a munka az együt-
tesnél?

Eto-Papp Beáta: Várjuk a nyitást, hogy újra elkezdőd-
jenek a közös próbák, fellépések, a közösségi programok. 
Tavaly a járvány alatt a honlapunkat újítottuk meg, most 
a tizenöt éves évforduló kapcsán a fényképeinket rendez-
getjük, az online térben próbáljuk egymással megosztani 
népzenei, néptáncos élményeinket. Az egyesület vezetése 
a pályázatok írásával, a tavalyi év elszámolásaival és az idei 
tervek összeállításával foglalkozik. Ugrásra készen várjuk 
azt az időt, amikor a művelődési házzal és a falumúzeummal 
közösen végre megrendezhetjük hagyományőrző családi dél-
utánunkat, amelynek keretében szeretnénk a válogatáscédét 
is bemutatni. Úgy tervezzük, hogy ez június 19-én jön majd 
össze, a Szent Iván-napi tűzugráshoz kapcsolódva. Az idei 
terveink között szerepel az is, hogy a Kenesei Ilona-gyűjte-
mény isaszegi részét a városi könyvtárunkban is hozzáférhe-
tővé tegyük. A Hungaricum pályázati forrásból szeretnénk 
készíteni egy isaszegi imázsfilmet a települési értékekről, 
keretbe foglalva egy nagy össztánccal. Ezt a tervet már egy 
éve görgetjük magunk előtt. Reméljük, idén meg tudjuk 
valósítani.

H. A.



16 ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2021. MÁJUS 17

A kertből sosem elég

Az Isaszegi kertbarátok csoportot 2019-ben hozta létre a Facebookon Szabó Lászlóné, Marika, nyugdíjas pedagógus. Szerkesz-
tőségünk megkérte őt, mutassa be lapunkban ezt a kis közösséget, hogy azok is megismerhessék, akik nem Facebook-tagok, 
illetve ha használják is ezt a fórumot, nem tudtak a csoport létezéséről.

Már évekkel ezelőtt foglalkoztatott a gondolat, hogy kellene 
egy olyan csoportot létrehozni, amelynek tagjai rendszeresen 
kertészkednek. Tudom, hogy sokan művelnek kertet a vá-
rosban, és nem volt olyan fórum, ahol kapcsolatot tarthattak 
volna: kicserélhetik egymással gondolataikat a kertészkedés-
ről, csereberélhetnek növényeket, magokat, adhatnak-kérhet-
nek tanácsokat, megoszthatják tapasztalataikat, ajánlhatnak 
programokat, és nem utolsósorban megmutathatják kertjük 
szépségeit.

A tavalyi tavasz nagyon sok rosszat hozott mindenki-
nek, de a kerteknek jót tett, mert sokan maradtak otthon, és 
elkezdtek többet foglalkozni a környezetükkel. Megugrott a 
tagok száma, és sokan jutottak csere által növényekhez. Ez 
volt az egyik legfontosabb célom, hiszen mindenkivel előfor-
dul, hogy amikor kiszed valamilyen növényt, és már ellátta 
a szomszédságot, barátokat, még mindig marad olyan, amit 
sajnál kidobni. Így azok is új életre kelhettek mások kertjében. 
Egyik nemrég ideköltözött fiatal tagunk nagy örömmel mond-
ta nekem: „Szinte minden növényt kaptam, amivel be tudtam 
ültetni a kertem.”

Ez egy zárt csoport, mert nem akartam terhelni olyanokat 
a megjelenéssel, akik nem érdeklődnek a kertészkedés iránt, 

de most már eljött az idő, hogy nyissunk egy kicsit. Szeret-
ném, és meg is szerveztük a könyvtár vezetőjével, Ágoston 
Katával, hogy élő előadásokat is hallgathassanak nemcsak a 
tagok, hanem bárki, akit érdekel a dolog. Elsősorban új szem-
léletről, új módszerekről, technikákról tartanak majd képes 
előadásokat elkötelezett szakemberek. Sokat lehet ezekről 
olvasni, de hatékonyabb lehet élőben hallgatni és feltenni kér-
déseket. Amellett személyesen is találkozhatunk egymással. 
Sajnos még nem lehetett megtartani ezeket a találkozókat, de 
remélem, végre eljön az idő, amikor aggódás és félelem nélkül 
találkozhatunk.

Remélem, tovább is növekszik tagjaink száma, és minden-
ki örömmel használja a lapot. Ne feledjük: bárki, aki elültet 
egy növényt, jobbá, szebbé, élhetőbbé teszi környezetünket!
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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 leggyakrabban telefonon keresik meg kiszemelt 
áldozataikat, de személyesen is betoppanhatnak.

Gyakori, hogy az elkövetők különféle szolgáltatók mun-
katársainak vagy hivatalos személynek adják ki magukat, és 
hihetőnek tűnő magyarázatokkal, kérésekkel (villanyóra-, 
vízóra-, gázóra-leolvasás, túlfizetés stb.) próbálnak áldozatuk 
bizalmába férkőzni, bejutni a lakásba vagy pénzváltás ürügyén 
nagyobb összegű pénzt, illetve pénz átutalását kérni. Az elkö-
vetők új történetek kitalálásától sem riadnak vissza.

Kérjük, ha bank, pénzintézet, illetve valamely szolgáltató 
megbízásából keresik önt, és téves tranzakcióra/visszautalásra 
hivatkozva kérik bankkártyája vagy bankszámlája adatainak 
megadására, telefonos alkalmazás letöltésére, a már jól ismert 
szlogent alkalmazva bontsa a vonalat! Ha nagy összegű tarto-
zás azonnali végrehajtásának elkerülése érdekében pénzátuta-
lásra kérik, a már jól ismert szlogent alkalmazza, és bontsa a 
vonalat!

Ne bízzon meg a váratlanul telefonon vagy személyesen 
jelentkező idegenekben! Ha gyanús, nem várt telefonhí-
vást kap, azonnal szakítsa meg a beszélgetést! Amennyiben 
családtagjára hivatkozással keresik meg, haladéktalanul vegye 
fel a kapcsolatot az érintett hozzátartozóval. Minden esetben 
ellenőrizze a hívás valóságtartalmát! Soha ne adjon át pénzt 
vagy más értéket, ne utaljon egy fillért se idegenek számára!

Bűncselekmény gyanúja esetén, kérjük, azonnal értesít-
se a rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó 
számon.

Unokázós csalás! Előzze meg! 

A Covid19-járvány 
alatt sem veszített 
„népszerűségéből” 
az unokázós csalás a 
bűnelkövetők körében. 
A csalás lényege, hogy 
unokának vagy más 
közeli hozzátartozónak 
kiadva magukat veze-
tékes telefonon hívják 
fel az idős embereket, 
és valamilyen okra, például tartozásra, balesetre hivatkozva 
készpénzt vagy pénzzé tehető értéket csalnak ki tőlük.

Hasznos, ha a fiatalabb rokonok, unokák időnként be-
szélgetnek idősebb hozzátartozóikkal az unokázós csalásról, 
a megelőzés módjáról, hogy szeretteik ne váljanak csalás 
áldozatává.

Fontos! Abban az esetben, ha ilyen tartalmú telefonhívást 
kap, bontsa a vonalat, és ellenőrizze a kapott hír valóságtar-
talmát! Ne bízzon meg a váratlanul telefonon vagy szemé-
lyesen jelentkező idegenekben! Ha gyanús telefonhívást kap, 
haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot unokájával, hozzá-
tartozójával, mert ezzel tudja ellenőrizni a hívás valóságtar-
talmát.

A hívó fél beazonosításánál a visszakérdezés, konkrét 
kérdések segíthetnek. Soha ne adjon át pénzt vagy más értéket 
idegenek számára! Bűncselekmény gyanúja esetén értesítse a 
rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon.

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

	

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet!  
Orlik Csaba elnök  

Tel: +36 30 641 5645 
Kisréti Marcell U13/14-es csapat edzője  

Tel: +36 30 245 8230 
Kapecska László U7, U9 és U11 edzője  

Tel: +36 70 425 3822 

 

 

 

 

 

 

Városunk több mint 100 éves egyesülete várja gyerekek jelentkezését minden 

korosztályban! A sportlétesítményünkbe 2 nagyméretű füves, 1 kisméretű 

műfüves, és konditerem is található. Légy tagja a közösségünknek, ahol az 

utánpótlás csapatok után következhet a felnőtt, majd később az öregfiúk 

csapat! 
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Fontos információk, elérhetőségek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SZOLGÁLTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI

KÖZVILÁGÍTÁSSAL kapcsolatos bejelentés 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

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

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 szolgá-
lat működik a sürgős ese tek el lá tására, 
amely a felsorolt időbeosztás szerint 
hívható. 

Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich 
utca 5., telefon: 28/751-561, 30/831-
1887. Kedden dr. Kürti József, Csata 
utca 2., telefon: 28/495-238. Szerdán és 
csütörtökön dr. Tor dai Gábor, Aulich 
utca 5., telefon: 28/751-591; 20/928-
3987. 
Pénteki készenléti beosztások  
áprilisban és májusban:  
május 7.: dr. Mészáros Zsolt; május 14.: 
dr. Kürti József; május 21.: dr. Tordai 
Gábor; május 28.: dr. Mészáros Zsolt; 
június 4.: dr. Kürti József; június 11.: 
dr. Tordai Gábor; június 18.: dr. Mészá-
ros Zsolt; június 25.: 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, 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. Tele-
fon: 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. Selmeczi Áron fogszakorvos ren-
delési ideje: hétfő: 14–20; kedd: 8–13; 
szerda: 14–20; csütörtök: 8–13; pén-

tek: páros héten14–20, páratlan héten 
8–13 óra között. Előzetes bejelentke-
zés, időpont-egyeztetés szükséges a 
28/495-237-es telefonszámon! A ren-
delés utolsó órájában nincs mód akut 
(sürgős) eset ellátására, amennyiben 
lehetősége engedi, ilyen esetben a ren-
delési idő elején jelenjen meg, hogy a 
szükséges ellátást biztosítani lehessen.

Munkaszüneti napokon az ügyeleti 
rendelés helye: Központi Stomatológiai 
Intézet, 1088 Budapest, Szentkirályi 
utca 40.
Védőnői szolgálat: Hunyadi u. 19. 
Telefon: 28/744-223
Tormay Károly Egészségügyi Köz-
pont: Gödöllő, Petőfi tér 1. Telefon: 
28/430-655, 28/430-452, 70/502-1876, 
70/502-1872
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Anyakönyvi hírek
A március 17. és április 15. közötti időszak eseményei

Születések:  Vidák András Áron, Barna János Noel, Dobó 
Máté, Schirger Zoé Rita, Imre Dominik, Gyurik Martin Dan-
te, Kovács Lara, Lakatos Immánuel, Kópor-Hegedűs Attila

Házasságkötések: Malina Zoltán és Istrován Dóra, Tóth 
Gergely és Horváth Brigitta, Gromolya Gyula Erik és Ladányi 
Lívia, Baditz Márton és Gulyás Dominika Fanni, Vörösmarty 
Zsolt Antal és Nagy Nóra, Tóth Károly és Bognár Zsuzsanna, 
Grnák Zsolt és Kreuz Barbara, Bódi Megyer és Kővágó Dóra, 
Bartók László és Tóth Enikő, Fényes Gábor és Juhász Piroska

Halálesetek: Jakubeszki Istvánné Bokréta Mária Róza (82), 
Csámpai Rudolf Róbert (59), Csámpai Rudolf Róbertné 
Tallósi Katalin Györgyi (53), Egedi Gyula József (78), Varga 
János (83), Papp Attila Istvánné Czeránkó Anikó Aranka (73), 
Gyalus Mihályné Solymosi Anna (85), Szabó István (74), 
Nagy Antal (83), Ragács Lajos (65), Almási Dénes Lajos (73), 
Kövesdi Ferencné Kis Erzsébet (84), dr. Györffy Lajosné 
Hajdú Katalin Erzsébet (89), Kanalas Gyula (51), Sárosi 
István Antalné Muri Marianna (67), Szabó Zsolt Gyula (57), 
Káposzta Józsefné Hajdu Mária (84), Káldi Lászlóné Németh 
Magdolna (84), Kanalas Pálné Vidák Mária (80) 

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KERESZTREJTVÉNY 
Rejtvényünk megfejtését május 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! 

Áprilisi rejtvényünk megfejtése: Az igazi barát olyan, mintha második énünk volna. A jutalmat Kemenes Józsefné, Oláh Tün-
de és Papp Attila nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

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

Az áprilisi rejtvény helyes megfejtéséért járó jutalmat Veress Lili, Borbély Nimród és Szendrei Máté nyerte. Gratulálunk!

Programajánló
Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely prog-
ramjai

MÁJUS
2., vasárnap: „Te, aki életet adtál nekem” – rajzoljunk együtt 
az anyukáknak és a nagymamáknak – anyák napi közösségi 
aszfaltrajz
29., szombat: Májfadöntés – hagyományőrző rendezvény 
(a koronavírussal összefüggő közegészségügyi kockázat hatá-
rozza meg, hogy milyen formában tartjuk meg)

JÚNIUSI ELŐZETES
4., péntek: Trianoni megemlékezés – városi megemlékezés a 
Hősök és áldozatok emlékparkjában
6., vasárnap: Köszöntjük a pedagógusokat (online)

Év eleje óta kiemelten az online térben folynak közösségi 
eseményeink, és itt találkozhatnak egyéb programlehetősége-
inkkel is. Kövessék figyelemmel Facebook-oldalunkat, hon-
lapunkat, Instagram-felületünket. Rendezvényeinken kép- és 
hangfelvétel készül. Programokról, tanfolyamokról, csopor-
tokról 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 webol-
dalon és Facebook-oldalunkon is lehet. A programváltoztatás 
jogát fenntartjuk! IMH
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