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NAGY VAGY!
Másodszor hozta el a Nagy Vagy! Aktív Magyarország Kupát  

az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola csapata.
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Igazgatási szünet

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az Isaszegi 
Polgármesteri Hivatal a 2022. január 31. napjától 
2022. február 4. napjáig terjedő időszakban igazga-
tási szünetet tart.

A hivatal működése ez idő alatt teljes mértékben 
szünetel.

TÓTHNÉ PERVAI KATALIN 
jegyző

Kéményseprői társasházi 
sormunka

A 2022. évi kéményseprőipari sormunka elvégzésé-
nek ideje Isaszeg város tekintetében: 2022. augusz-
tus 1–31.

A sormunka ütemtervével és a tevékenység 
ellátásával kapcsolatos minden további részletes 
információ szervezetünk lakossági honlapján – Ke-
menysepres.katasztrofavedelem.hu – érhető el.

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI  
FŐIGAZGATÓSÁG

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezmény

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályok-
ról szóló, 2021. december 1-jén hatályba lépett, 
2021. évi XCIX. törvény 96. § (3) bekezdése alapján 
a 2020. november 4-e és 2021. december 31-e 
között lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre való jogosultság a törvény hatálybalépésé-
nek hónapját követő második hónap utolsó napjáig, 
azaz 2022. február 28-áig meghosszabbodik. 

Az ebben az időszakban lejáró jogosultság 
ismételt megállapítása érdekében az új kérelem 
benyújtásával kapcsolatos információkról (pontos 
időpontjáról és módjáról) minden érintett számára 
levélben adunk tájékoztatást.

A korábbi jogosultsággal nem rendelkezők 
esetében új igénylés benyújtására az Isaszegi Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatán és a 8-as irodában, 
valamint az Isaszeg város honlapján (Isaszeg.asp.
lgov.hu/formanyomtatvanyok-gyermekvedelmi-ella-
tasokhoz) megtalálható kérelemnyomtatvány meg-
felelő kitöltésével, valamint a szükséges mellékletek 
csatolásával van továbbra is lehetőség. 

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kommunális adó
Egységesen 9000 forint lesz a kommunális adó Isaszeg külterületein

„A magánszemélyek kommunális adója bevezetéséről” szóló 
9/1996. (VI. 12.) sz. önkormányzati rendeletünk szerint 
Isaszegen „a kommunális adó évi mértéke 18 000 Ft/adó-
tárgy/év, kivéve a külterületi lakott helyeken – Ilkamajorban 
és Szentgyörgypusztán –, ahol az adó évi mértéke 9000 Ft/
adótárgy/év”. 

Vagyis az elmúlt években egyes külterületi lakott helyeken 
ugyanúgy tizennyolcezer forintot fizettek kommunális adó-
ként az ingatlantulajdonosok, mint a belterületen élők. A kép-
viselő-testület a decemberi ülésén tárgyalta az előterjeszté-
semet, amelyben – többek között – arra tettem javaslatot, 
hogy 2022. január 1-jétől az Öreghegyen és környékén fekvő 
(3000-es és 4000-es helyrajzi számú) területekre vonatkozóan 
is 9000 Ft/adótárgy/év mértékben határozzuk meg a kommu-
nális adó mértékét.

A bizottsági ülésen elhangzott további javaslatok, majd 
a polgármesteri hivatalban folytatott szakmai egyeztetések 

alapján arra jutottunk, hogy egységesen határozzuk meg 
valamennyi külterületi (és zártkerti) ingatlanra vonatkozó-
an a kedvezőbb, kilencezer forintos évi adómértéket. Ezt a 
decemberi 16-i testületi ülésen egyhangúlag megszavazták a 
képviselők.

Önkormányzatunknak éves szinten körülbelül ötven-
hétmillió forint bevétele származik a kommunális adóból. 
A megszavazott javaslat következményeként jövő évben 
mintegy egymillió forinttal kevesebb bevétel fog befolyni 
ebből az adónemből, amit megítélésem szerint bőven elbír a 
költségvetésünk.

A most elfogadott javaslat – és az annak nyomán janu-
árban elkészülő rendeletmódosítás – nem érinti az épít-
ményadót. A kommunálisadó-fizetési kötelezettséggel terhelt 
építmény azonban mentes az építményadó alól.

BAJUSZ DÁNIEL 
tanácsnok

Jelentkezzen szavazatszámláló 
bizottsági tagnak! 

2022 tavaszán választjuk meg az országgyűlés képviselőket, és várhatóan 
ugyanezen a napon több kérdésben népszavazást is tartunk. A szavazás-
napi feladatok lebonyolításában kiemelt jelentősége van a szavazatszámlá-
ló bizottságoknak. 

Ha szeretne részt venni ebben a munkában, jelentkezzen szavazat-
számláló bizottság választott tagjának a lakóhelye szerinti önkormányzat 
jegyzőjénél. A jegyző elérhetőségét a Valasztas.hu/elerhetosegek linken 
találja. 

A szavazásnapi munkát egy minden részletre kiterjedő oktatás előzi 
meg. A szavazatszámláló bizottság választott tagjait tiszteletdíj (várhatóan 
bruttó ötvenezer forint) illeti meg, és a szavazást követő napon mentesül-
nek az őket egyébként terhelő munkavégzési kötelezettség alól. 

NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA

Ki jelentkezhet szavazatszámláló bizottsági tagnak? 
A szavazatszámláló bizottság választott tagja az adott településen lakcímmel rendelkező 
választópolgár lehet. A szavazatszámláló bizottság tagjainak esküt vagy fogadalmat kell 
tenniük a polgármester előtt. 

Nem lehet tagja a szavazatszámláló bizottságnak a köztársasági elnök, a háznagy, 
képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, 
hivatásos, szerződéses katona, honvédtisztjelölt, honvédaltiszt-jelölt és a tényleges szolgá-
latot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint a jelölt. 

Nem lehet a bizottság választott tagja – az előbbieken túl – párt tagja, a választókerü-
letben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, 
a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogál-
lásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság 
illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati 
szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati 
vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy.

Ezüstöt ért a Klincsek 
család kertje a megyei 
döntőben

A Pest Megyei Önkormányzat Virágos Pest megye 
című pályázata isaszegi fordulójának megszer-
vezését a Családok Isaszegért Egyesület vállalta 
2021 tavaszán. A pályázóknak fotókat kellett 
készíteniük a kertjükről.

Az egyesület által felkért szakmai zsűri a hu-
szonegy pályázó közül a Klincsek család kertjét 
juttatta a Pest megyei döntőbe, hogy képviselje 
Isaszeget. A Pest megyei döntőben kilenc tele-
pülés legszebb kertje versenyzett, itt érte el az 
isaszegi kert a kiemelkedő eredményt, a máso-
dik helyezést. A Klincsek család nyereményét 
Hatvani Miklós, Isaszeg város polgármestere és 
dr. Budaházi Árpád, a Családok Isaszegért Egye-
sület elnöke adta át Klincsekné Noska Ildikónak 
a decemberi képviselő-testületi ülésen. 

SZERKESZTŐSÉG
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Pályázati lehetőségek

Tájékoztató a felsőoktatási intézményben tanulók 
tanulmányi ösztöndíjáról
Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szoci-
ális és Egészségügyi Bizottsága a helyi szociális rendeletben 
foglaltak szerint azonos összegű, de 8000 Ft/hót meg nem 
haladó tanulmányi ösztöndíjban részesítheti azt a főiskolai, 
egyetemi hallgatót, aki 
•  államilag finanszírozott nappali tagozatos képzésben vesz 

részt az első diploma megszerzéséhez; 
•  az egységes tanulmányi rendszerből származó, az adott 

szemeszterre vonatkozó tanulmányi eredmények igazolása 
szerint legalább 4,5 tanulmányi átlagot ért el;

•  a pályázóval közös háztartásban élők egy főre jutó havi 
jövedelme aktív korúak esetében 57 000 Ft-ot, nyugdíjban és 
nyugdíjszerű ellátásban részesülő/k esetében 120 000 Ft-ot;

•  gyermekét/gyermekeit/gyámoltját/gyámoltjait egyedül 
nevelő esetében 100 000 Ft-ot nem haladja meg.

A tanulmányi és a szociális ösztöndíj (Bursa) együttesen nem 
igényelhető. A támogatás összege szeptember 1-jétől janu-
ár 31-ig, illetve február 1-jétől június 30-ig állapítható meg. 
A tanulmányi ösztöndíj iránti kérelem tanulmányi félévenként 
minden év február 28-ig, illetve szeptember 30-ig nyújtható be 
az Isaszegi Polgármesteri Hivatal (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.) 
ügyfélszolgálati irodájában (hétfő 8–12 óra, 13–18 óra, keddtől 
csütörtökig 8–12 óra, 13–16 óra, péntek 8–12 óra; tel.: 28/583-
100); a szociális és igazgatási irodában (8. sz.) (hétfő 13–16 óra, 
szerda 8–12 óra, 13–16 óra, péntek 8–12 óra; tel.: 28/583-107). 

A tanulmányi ösztöndíj iránti kérelemhez csatolni szüksé-
ges dokumentumok: 
•  a hallgatói jogviszony igazolása; 
•  az egységes tanulmányi rendszerből származó, az adott sze-

meszterre vonatkozó tanulmányi eredmények igazolása;
•  a közös háztartásban élők jövedelemigazolásai; 
•  tajkártya, lakcímkártya, személyazonosító igazolvány.

Tájékoztató a középiskolában tanulók egyszeri 
tanulmányi támogatásáról, szociális rászorultság alapján
Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szoci-
ális és Egészségügyi Bizottsága a helyi szociális rendeletben 
foglaltak szerint azonos összegű, de 15 000 Ft-ot meg nem 
haladó támogatásban részesítheti azt a középiskolai oktatási 
intézményben tanulót, aki
•  nappali tagozatos képzésben vesz részt az érettségi megszer-

zéséhez;
•  a bizonyítványban feltüntetett tanulmányi átlaga a 4,0 átla-

got kerekítés nélkül eléri; 
•  a pályázóval közös háztartásban élők egy főre jutó havi jö-

vedelme nem éri el a pályázat elbírálásakor érvényben lévő 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum száz százalékát, azaz 
a 28 500 Ft-ot; 

•  a környezettanulmány alátámasztja a szociális rászorultságot.
A támogatás iránti kérelem a tanulmányi félév befejezését 
követően minden év február 15. és július 15. napjáig nyújtható 

be az Isaszegi Polgármesteri Hivatal (2117 Isaszeg, Rákóczi 
u. 45.) ügyfélszolgálati irodájában (hétfő 8–12 óra, 13–18 óra, 
keddtől csütörtökig 8–12 óra, 13–16 óra, péntek 8–12 óra; tel.: 
28/583-100); a szociális és igazgatási irodában (8. sz.) (hétfő 
13–16 óra, szerda 8–12 óra, 13–16 óra, péntek 8–12 óra; tel.: 
28/583-107).

A kérelemhez csatolni szükséges dokumentumok: 
•  iskolalátogatási igazolás, amelynek tartalmaznia kell az 

érettségi megszerzésére irányuló tagozat pontos megnevezé-
sét; 

•  a bizonyítvány másolata a tanulmányi átlagról, 
•  a közös háztartásban élők jövedelemigazolásai; 
•  tajkártya, lakcímkártya, személyazonosító igazolvány (kérel-

mező és a tanuló).

Tájékoztató a középiskolában tanulók egyszeri 
tanulmányi támogatásáról
Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szoci-
ális és Egészségügyi Bizottsága a helyi szociális rendeletben 
foglaltak szerint egyszeri, azonos összegű, de 15 000 Ft-ot 
meg nem haladó támogatásban részesítheti azt a középiskolai 
oktatási intézményben tanulót, aki
•  nappali tagozatos képzésben vesz részt az érettségi megszer-

zéséhez;
•  a bizonyítványban feltüntetett tanulmányi átlaga a 4,6 átla-

got kerekítés nélkül eléri.
A támogatás iránti kérelem a tanulmányi félév befejezését 
követően minden év február 15. és július 15. napjáig nyújtható 
be az Isaszegi Polgármesteri Hivatal (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 
45.) ügyfélszolgálati irodájában (hétfő 8–12 óra, 13–18 óra, 
keddtől csütörtökig 8–12 óra, 13–16 óra, péntek 8–12 óra); 
a szociális és igazgatási irodában (8. sz.) (hétfő 13–16 óra, 
szerda 8–12 óra, 13–16 óra, péntek 8–12 óra).

A kérelemhez csatolni szükséges dokumentumok:
•  iskolalátogatási igazolás, amelynek tartalmaznia kell az 

érettségi megszerzésére irányuló tagozat pontos megnevezé-
sét; 

•  a bizonyítvány másolata a tanulmányi átlagról;
•  tajkártya, lakcímkártya, személyazonosító igazolvány (kérel-

mező és a tanuló).
POLGÁRMESTERI HIVATAL
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Bátorság, erő, játék és izgalom
Ez volt a Nagy Vagy! Aktív Magyarország Kupa őszi évada

Ismét isaszegi csapat nyerte az Aktív Magyarország Nagy vagy! című vetélkedőjét. Az eseményt nemcsak a város, hanem az 
egész ország nyomon követhette a Tv2 csatornáján.

A következő csapatok szálltak ringbe a 
Nagy vagy! izgalmas játékaiba az őszi 
évadban: Bábolnai Általános Iskola; 
Budakeszi Széchenyi István Általános 
Iskola; Medgyessy Ferenc Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, 
Budapest; Örömhír Általános Iskola 
és AMI, Budapest; Makovecz Imre 
Általános Iskola, Csenger; Debreceni 
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola; 
Irinyi Károly Általános Iskola, Esztár; 
Győr Audi Hungária AMK; Gönczy 
Pál Református Sport és Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszobosz-
ló; Isaszegi Damjanich János Általános 
Iskola; Kazincbarcikai Pollack Mihály 
Általános Iskola Kazinczy Ferenc 
Tagiskola; Kimlei Nemzetiségi Általá-
nos Iskola; Oroszlányi Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola; Szent Imre Katolikus 
Iskola, Ráckeve; Székesfehérvári Vasvári 
Pál Általános Iskola; Izbégi Általános 
Iskola, Szentendre; Szihalmi Általános 
Iskola és AMI; Szabó Dénes Általános 
Iskola, Tompa. Bátor és ügyes fiatalok 
az őszi évadban is!

A 2021. év győztese ismét az Isa-
szegi Damjanich János Általános Iskola 
csapata lett. A versenyre jelentkező 
új tagokkal is kibővült csapat azzal a 
céllal vágott bele a megmérettetésbe, 
hogy másodszor is elnyerhesse a kupát, 

ami a játék történetében eddig csak 
egy csoportnak sikerült. A csapat tag-
jai, akikre nagyon büszkék vagyunk: 
Kozma Gerda, Kozma Gréta, Szabó 
Róza, Széki Katinka, Széki Veronika, 
Ecseri Gábor, Tóth Zsombor, Marosi 
Bence, Teplán Szabolcs; a csapat fel-
nőtt tagjai: Szikszay Réka, Széki László 

és Szabados Péter, valamint Böjte 
Dave, a csapat exatlonos kapitánya. 
A döntő kötélmászós, nem kis figyel-
met, fegyelmet és ügyességet igénylő 
feladatában ringbe szállt Lehel Botond 
és Német Szabolcs is. A csapatot Pala-
ga Sándorné (Márti néni) és Szabados 
Péter készítette fel. Ők már sok-sok 

éve, oszlopos tagjai a Nagy vagy! fekete 
seregének, akik a verseny lebonyolítá-
sáért felelnek.

Az idei versenyen a pályák építé-
sében is a csapatunk tagjainak lelkes 
szülői, illetve az iskolában tanító 
kollégák segédkeztek: Széki Katalin, 
Fehérné Vécsi Mónika, Kara Szilvia, 
Hanák Cecília. Az ország december 11-
től négy szombaton keresztül kísérhette 
figyelemmel az izgalmakkal, örömökkel 
teli versenyt a Tv2 csatornáján.

Az Isaszegi Damjanich János Álta-
lános Iskola csapata biztos vezetéssel, 
kiváló összetartással, csapatmunkával 
immár másodszor hozta el a Nagy 
Vagy! Aktív Magyarország Kupát és a 
vele járó főnyereményt, egy-egy hetes 
vándortábort.

A következő versenyre már azzal 
a céllal fog készülni a csapat, hogy új 
rekordként harmadszor is a dobogó 
tetejére állhasson.

SZERKESZTŐSÉG
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A jövő hősei

Palaga Sándorné tanárnő pályázatot nyújtott be A jövő 
hősei – Heroes of the Future – című programra, amelyet 
a Planet Budapest 2021 expó és világtalálkozó keretében 
szerveztek meg. A pályázat pozitív elbírálását követően isko-
lánk 7. b osztályának lehetősége nyílt részt venni az élmény-
programon, amely rengeteg érdekességet és izgalmat kínált 
a diákjainknak.

A Planet Budapest 2021 fenntarthatósági expó és világtalál-
kozó a visegrádi országok közös, a fenntartható fejlődéssel 
foglalkozó rendezvénye volt. Célja, hogy felhívja a közönség, 
különösen a fiatalok figyelmét a kedvezőtlen környezeti, társa-
dalmi és gazdasági folyamatokra, illetve bemutassa, hogy ezek 
a negatív, az emberiség jövőjét beárnyékoló változások még 
visszafordíthatók.

Az ismeretterjesztő élményközpont olyan megoldáso-
kat mutatott be, amelyek során a résztvevők átélhetnek egy 
lehetséges jövőt, megtapasztalhatják, felfedezhetik, hogy 
milyen lesz a holnap lakása, iskolája, városa vagy éppen azt, 
hogy milyen fenntartható forrásból származó élelmiszereket 
fogyasztunk majd.

Örökös ökoiskola révén iskolánkat több szempontból is 
érintette a felkínált lehetőség. Intézményünk mindennapjai-
ban fontos a fenntarthatóság, a közvetlen környezet és a Föld 
védelme. A diákoknak az expón lehetőségük nyílt a gyakorlat-
ban is találkozni a már megszerzett elméleti ismeretekkel.

A jövő hősei című élményprogram során élő színházzal, 
kalandparkkal, szabadulószobán keresztül mutatták be az is-
kolás csoportoknak, hogy a ma hozott döntéseiknek a jövőben 
milyen rossz vagy jó hatásai lehetnek a környezet és a fenn-
tarthatóság szempontjából.

A Your Planet kiállításon a gyerekek interaktív formában 
ismerkedhettek meg a fenntartható fejlődés mindennapi  
eszközeivel. A Go Mobility parkban elektromos járművek  
(monsterroller, segway, elektromos gokart, hoverboard) segít-
ségével különböző akadálypályákon mehettek végig. 

A kezes-lábas játszóházban különleges eszközöket lehetett 
kipróbálni, amelyekkel észrevétlenül tanulták egymást segíte-
ni, másokat támogatni. Az ökoszerkezetek mindegyike emberi 
erővel működik, így nélkülözhetetlen az összefogás. 

A műanyag műhely (MüMü) falai között csodálatos átala-
kulások zajlottak. Itt a folyóból kiszedett, egyszer használatos 
műanyagból akár évtizedekig használható dolgokat készíthet-
tek a diákok. 

Remélhetőleg mindannyian hatalmas elhatározással tértek 
haza a jövőjük szebbé, élhetőbbé tételét illetően.

ISASZEGI DAMJANICH JÁNOS  
ÁLTALÁNOS ISKOLA
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Kedvcsináló őstörténetünkhöz

Mi, történelemtanárok hálával tartozunk a művelődési ház 
stábjának, hiszen nemcsak megkérdezik, kiknek az előadá-
sait szeretnénk meghallgatni, de az előadók valóban meg is 
jelennek Isaszegen. 

Az aktuális vendég, Hidán Csaba november 27-én, pén-
teken már a sokadik telt házas előadását tartotta a falumúze-
umban. Témája ezúttal a hun harcmodor, hun fegyverzet volt. 
A szemléltetés most is a lehető legpraktikusabb: korhű öltözet-
ben mutatta be egy hun harcos teljes felszerelését. Elsősorban 
fegyverzetét: a 350-400 méterig hatásos, 250-270 méterig 
halálos visszacsapó íjat, a hozzá való csontütő és páncéltörő 
nyílhegyeket (az előbbieket az értékes prémű állatok vadásza-
tához használták), az egyenes, kétélű, keresztvasas, mintegy 
kilencvenöt centiméteres hosszúkardot, a rövidkardot, a bőr- 
vagy vaspikkelyekkel borított nemezpáncélt és bőrsisakot. (Az 
utóbbi szétvágásához például olyan erős csapás kellett, amely 
még egy fémsisakos harcost is elszédített volna.) Láthattuk 
használat közben a harcos egyéb felszerelési tárgyait is: a füles 
ivócsanakot és ivószarut, valamint a tarsolyt és a benne levő, 
roppant praktikus eszközöket (ár, fenőkő, bogozó, bronzka-
rikás és bronzhorgos lószőrpányva, gyanta/méhviasz, finom 
lenvászon gyolcstekercs) éppúgy, mint ruházatát (nadrág, 
dolmány, süveg, fűzős csizma). 

Az előadás során szó esett igazi kínai és hamis római törté-
nelmi forrásokról, a mára igazolt hun–ősmagyar genetikai 
kapcsolatról, az i. e. 3. századi hun múmiasírok magyar régé-
szek általi feltárásáról (Mongóliában) vagy épp az egyszerre 
két-három kilónyi vas kiolvasztásához használatos hun kohók 
működéséről. A tanárnak és tanulónak egyaránt izgalmas 
délutánt harci bemutató színesítette. Sokak nevében mondha-
tom: köszönjük a szervezést, megyünk jövőre is!

SÁROSDI KRISTÓF 
történelem–magyar szakos tanár, 

Isaszegi Damjanich János Általános Iskola 

Ismét klapkás német nyelvi verseny

Két éve készültünk, szerveztünk, izgul-
tunk, és az utolsó pillanatban kétszer 
is le kellett mondanunk a több mint 
harminc év óta hagyományosan meg-
rendezett nyelvi versenyt. De az idén 
okosabbak voltunk, előre gondolkoz-
tunk. Online formában rendeztük meg 
a versenyt november 10-én.

Az írásbeli rész a Redmentában 
zajlott. Előre megadott időpontban nyílt 
meg a felület a benevezett versenyzők 
számára, és a versenykiírásnak megfe-
lelően csak negyvenöt percig lehetett 
dolgozni a feladatsoron. A technikának 
köszönhetően verseny végén már meg 
is jelentek az elért pontszámok.

A szóbeli részt a kívülről megtanult 
versek, prózai szövegek videófelvétele 
alkotta. A megyéből több mint hetven 
németes tanuló jelentkezett erre az 
újfajta megmérettetésre. A német nyelvet 
jól ismerő és beszélő zsűritagok nehezen 
tudtak dönteni a sok igazán szép szóbeli 
teljesítmény között. A végső sorrend 
kialakulása után a Letsmeet felületén tar-
tottuk az ünnepélyes eredményhirdetést.

A benevezett iskolákba az ösz-
szes résztvevő számára eljuttattuk az 
emléklapokat, és a helyezettek is kézhez 
kapták jól megérdemelt jutalmukat. 
Bár a szokásos gyermeksereg nagyon 
hiányzott, ugyanígy a németes kollégák, 
a beszélgetések, az eredményhirdetés 
előtti feszült percek is, mégis sikeres 
volt ez a mindenki számára új formátu-
mú esemény.

Jövőre ismét megszervezzük a 
versenyt. Milyen módon? Az majd 
kialakul. Ami biztos: lesz klapkás német 
nyelvi verseny.

DR. ESZENYINÉ SULYOK ÁGNES  
ÉS FEKETE ZSUZSANNA  szervezők

Díjeső a pandémia idején

Világjárvány ide vagy oda, a Klapka 
György Általános Iskola intézményi 
keretei között működő alapfokú mű-
vészeti iskola képző- és iparművészeti 
szakja cseppet sem lazított az intenzív 
pályázati munkán. Már tavasszal, a 
digitális oktatás idején pályáztunk 
diákjaimmal a Pest Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság által kiírt versenyre 
tűzmegelőzés témában.

Az eredményhirdetés többszöri 
halasztása után, a minap a következő 
levelet kaptam:

„Örömmel tájékoztatom, hogy 
2021-ben az Országos Tűzmegelőzési 
Bizottság által meghirdetett alkotói 
pályázatunkon megyei szinten, az első 
korcsoportban I. helyezést ért el szabad-
kézi rajz kategóriában Terecskei Dóra, 
3. o., Mentsük meg az erdőt c. rajza 
(Damjanich Ált. Isk.); III. helyezést ért 
el szabadkézi rajz kategóriában Dávid 
Solt Koppány, 3. o., Hatékony tűzoltás 
c. rajza (Gábor Dénes Ált. Isk.). A má-
sodik korcsoportban pedig III. helye-
zést ért el szabadkézi rajz kategóriában 
Dávid Emma, 6. o., Lánglovagok c. rajza 
(Gábor Dénes Ált. Isk.). A díjakat isko-
lánk főépületében a szervezők szemé-
lyesen adták át a diákoknak.”

Minderről röviddel azután értesül-
tem, amint Gödöllőről egy másik, idei 
verseny kapcsán kerestek fel. A Lions 
Clubok Magyarországi Szövetsége által 
meghirdetett Lions békeposzter-pályá-
zat 11–13 év közötti tanulók számára 
írta ki a „We Are All Connected” – Ami 
összeköt című versenyét. Lévén, hogy 
jelenlegi csoportjaimban csak néhány 
ilyen korú gyermek van, mindössze két 
pályamunkát, Nagy Nikolett és Dávid 
Emma (Gábor Dénes Általános Iskola, 
7. évfolyam) alkotásait tudtuk bekülde-
ni. Mindkettő díjat nyert, és a szervezők 
továbbítják az országos zsűrire azokat. 
Itt még nem voltak helyezések, azonban 
a legjobb munkákból exkluzív kiállítást 
rendeztek Gödöllőn, a Rézgombos-
ban, ahol a díjakat és az okleveleket is 
átadták. 

A képző- és iparművészeti sza-
kon a vizuális alkotó gyakorlatok és a 
grafika és festészet tárgyak oktatásának 
keretében nem csupán új technikák-
kal ismerkedünk meg. Lényegesnek 
tartom, hogy a vizuális intelligencia 
alapvető fejlesztésén túl a feladatok 
értelmezése és a kreatív ötlet kivitelezé-
se mind könnyedebbé és egyszerűbbé 
váljon. Ez teszi lehetővé, hogy például a 

kevésbé egyszerűen értelmezhető „Ami 
összeköt” tematika is elindítson valami 
izgalmas gondolatmenetet a diákok 
fejében, amelyet képesek megvalósítani 
– különleges formában. A folyamatos 
pályázati tevékenység, illetve a művé-
szeti iskola ernyőjellege lehetővé teszi, 
hogy a település valamennyi oktatási 
intézményében lehetőséget kapjanak a 
tanulók a regionális, országos, illetve 
nemzetközi megmérettetésre. Mindez 
a helyi vizuális művészeti oktatás szín-
vonalát és az iskolák közötti kommuni-
kációt is segíti, miközben széles körben 
öregbíti Isaszeg hírnevét. 

Szeretettel gratulálok a díjazottak-
nak!

DR. HABIL. F. OROSZ SÁRA 
felkészítő tanár
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Szerencsére divat lett a hagyományőrzés
Találkozás Bánszkiné Varga Judit néptáncpedagógussal

Miként lehet úgy nyugdíjba menni, hogy az ember gyakorlatilag ugyanannyit dolgozik, mint előtte? Talán úgy, hogy valójában 
nem dolgozik, hanem azt csinálja, ami boldoggá teszi. Legalábbis ez derült ki a Bánszkiné Varga Judittal, a Csata táncegyüttes 
egykori koreográfusával, a TáMeTo csoport vezetőjével folytatott beszélgetésből.

– Kevesen tudhatnak többet a vá-
rosban Isaszeg néphagyományairól. Ki 
tudna emelni néhány érdekességet az új 
év alkalmából? 

– A táncegyüttesi munkám során 
kerültem közelebbi kapcsolatba az 
isaszegi néphagyományokkal, ezután 
kezdtem tudatosan keresni ezeket. Mivel 

olyan szerencsés voltam, hogy több 
generációval élhettem együtt, nagyszü-
leim és dédszüleim elbeszélése volt a 
kiinduló alap. Szokás volt például, hogy 
amikor egy család újévet köszönteni 
ment valahova, akkor a férfinak kellett 
előbb belépni a házba. A nő csak utána 
mehetett, mert a férfi hozza a szerencsét. 
Hasonló népszokás, hogy annak idején, 
amikor egy lány újév napján kiment az 
utcára, és először egy férfival találko-
zott, abban az esztendőben szerencséje 
lett. Annak idején egyébként tótul – 
szlovákul – mentek az emberek újévet 
köszönteni, akkor még sokan ismerték 
ezt a nyelvet. Ha már újév: a vízkereszt 
szokását sok helyen ismerik. Nagyma-
mám azt mesélte, ez úgy nézett ki, hogy 
a pap a templomban vizet készített egy 
hordóba, sót és négy krétát tett bele, 
majd megszentelte. A hívek ebből a víz-
ből vittek haza, a szoba négy sarkába ön-
töttek belőle, majd azt mondták: „Tűztől, 
víztől őrizzen meg a három szent király. 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
Ámen.” Az ajtó mellett tartották a szen-
teltvizet, ha beteg volt a háznál, keresztet 
vetettek rá belőle. A halottat is ezzel 
mosdatták. Ez sok településen zajlott 
hasonlóan, nemcsak Isaszegen. Feb-
ruár 2-án gyertyát szenteltek. Elvitték 
megszentelni a gyertyákat a templomba, 
ha nagy vihar tombolt, ezeket gyújtották 
meg. A mai napig is gyújtok gyertyát vi-
har esetén, villámlásnál, a nagymamám 
tanítása szerint. Ezeket Isaszegen sok 
háznál művelték, ma már kevés helyen 
találkozni ezekkel. Lényeges az is, hogy 
újévkor nem jó pénzt kiadni, mert egész 
évben fizetni fogunk. Egy fontos ünnepi 
szokásunk van még a családommal, 
ami nem újévhez, hanem karácsonyhoz 
köthető. Egy almát annyifelé vágunk 
szét, ahányan ülünk az asztalnál. Ezt a 
szeletet mindenki megeszi, hogy jövőre 
újra együtt legyünk. A Szülőföldem 
értékei című könyvemben egyébként sok 
más hasonló érdekesség is olvasható.

– Mintha Isaszegen különös jelentő-
sége lenne a néphagyományok ápolá-
sának.

– Annak idején sokáig csak a Csata 
táncegyüttes és az asszonykórus őrizte. 
Ma már szerencsére divat lett a népha-
gyományok felelevenítése, ápolása, ezen 
belül a néptánc is. Az emberek rájöt-
tek, hogy nemcsak az aerobik létezik, 
ráadásul a néphagyományok is kész-
tethetnek mozgásra. Ez talán Isaszegen 
a táncegyüttesnek is volt köszönhető, 
amit harmincöt éven át vezettem. 
Igyekeztünk felkutatni, összegyűjteni, 
majd bemutatni a régi hagyományokat, 
amelyeket a gyerekek által a szülők is 
újra megismerhettek.

– Hogyan lett önből tánctanár?
– 1968-ban, iskolás koromban kezd-

tem táncolni, majd később beléptem 
a Bihari együttesbe, mert hivatásos 
táncos akartam lenni. 1983-ban, amikor 
a fiam iskolás lett, megjött a kedvem a 
tanításhoz. Az lett belőle, hogy elvé-
geztem a táncművészeti főiskolát. Az 
együttes ötvenéves évfordulója után 

végleg letettem a tánccipőt. Sok tehet-
séges gyermek került ki az együttesből, 
akikre nagyon büszke vagyok, sok 
helyen tanítanak az országban, és adják 
tovább ezt a szép örökséget. Néhány 
nevet hadd említsek közülük: Pálinkás 
Tündi, Bilász Ildikó, Dóczi Lívia, Hajdu 
Zsolt, Szilágyi Attila, Kővágó Zsolt és 
Rideg Tibor.

– Ugyanakkor csak hivatalosan lett 
nyugdíjas. Mi mindennel foglalkozik 
most?

– A TáMeTo csoport heti három-
szori elfoglaltságot jelent, itt a saját 
korosztályommal találkozom. Néhány 
nyugdíjassal kezdtem el a rendszeres 
mozgást, táncolunk, meridiántornázunk. 
Hatvan-nyolcvan évesekkel tornázunk 
együtt. Ez ugyan nem néptánc, de a 
lényege a mozgás. Több versenyen is 
sikereket értünk el, remek társaság, az 
emberek itt barátokat találnak, szoros 
kapcsolatokat alakítanak ki egymással. 
Annyira lelkesek, hogy a karantén alatt 
interneten zajlottak az órák esténként. 
Nyugdíjasként újra visszatértem az 

Isaszegi Damjanich János Általános 
Iskolába, hogy segítsek a sajátos nevelési 
igényű gyerekek tanításában. Annak 
idején a vendéglátós szakmámat adtam 
fel ezért, mert mindig érdekelt a kihívás, 
a mai napig megmaradt ez a feladat. Ha 
időm és a járvány engedi, eljárok a helyi 
idősek otthonába tornáztatni és egy 
kicsit felvidítani az ott lakókat.

– Mit szól a család ahhoz, hogy 
valójában egyáltalán nem ment nyug-
díjba?

– A két fiam is sokáig táncolt, édes-
anyám, a férjem, azaz az egész családom 
elfogadta és a mai napig támogatja a 
munkámat. Néha ugyan megkérdezik, 
hogy nem unom-e még. A környeze-
temből más is szokta kérdezni, hogy 
nem fárasztó-e az állandó jövés-menés, 
miért rohanok, mint a távirat. Mindig 
elmondom, hogy én erre születtem. Ha 
leállnék, abba biztos beleőrülnék. Talán 
a mottóm fejezi ki legjobban, mit is 
gondolok erről: „Ha a jó Isten feladatot 
ad, akkor erőt is ad hozzá.”

H. A.
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Könyvtári kurír

Boldog új évet kívánunk minden 
kedves olvasónak! Reméljük, idén is 
találkozunk a könyvtárban minél több 
látogatóval. Ha valaki mégsem tudna 
eljönni hozzánk, az is talál olvasnivalót 
a városban.

A decemberben beharangozott vas-
úti könyvespolcot felállítottuk, feltöltöt-
tük könyvekkel, és a pár hetes működése 
során nagyon kedves és pozitív vissza-
jelzéseket kaptunk. A bejelentés napján 
szinte felrobbant a Facebook a lájkoktól 
és kommentektől. Személyes tapaszta-
latunk is az, hogy fogynak, cserélődnek 
a könyvek, tehát használják az arra 
járók. Szeretnénk sokáig, mindenki 
megelégedésére működtetni olyan szép 
rendben, ahogy eddig sikerült. Nagyon 
köszönjük az állomáson dolgozóknak, 
hogy figyelnek a polcra, feltöltik, rendbe 
teszik, és jeleznek nekünk, ha fogyóban 
vannak a könyvek. Mi is rendszeresen 
kijárunk, igazgatjuk, gondozzuk. Szíve-
sen fogadjuk, ha mások is tesznek ki oda 
olvasnivalót. Kérünk mindenkit, hogy 
csak olvasható állapotú és érdeklődésre 
számot tartható könyvet hozzon. Ha 
éppen nem fér ki, kérjük, a pénztáros 
hölgyeknek adják oda, ők el tudják tenni 
és feltölteni a foghíjakat, ha szükséges. 
Amennyiben sok felesleges könyvük 
van otthon, és nem szeretnék, hogy 
papírhulladékként végezzék, jó szívvel 
ajánlom a Könyvmentőket és a Mozgó 
Könyveket. Ők nem tudják felvásárol-
ni, de átveszik és elviszik a könyveket. 
Később a könyvszekereken árulják 

pár száz forintért, valamint a határon 
túli magyarlakta területekre juttatják 
el adományként. Mindkét egyesületet 
megtalálják a Facebookon vagy telefonon 
is, Könyvmentők: 70/632-3026; Mozgó 
Könyvek: 70/606-8107. Mi a könyv-
tárban a helyhiány miatt csak nagyon 
korlátozott számban tudunk fogadni 
könyveket, de az említett lehetőségeket 
kihasználva mégis jó helyen tudhatjuk 
feleslegessé vált könyveinket.

A 2021-es évet egy másik jó hírrel 
fejezhettük be. Pályázatot nyújtot-
tunk be az Nemzeti Kulturális Alap-
hoz könyvrestaurálásra. A könyvtár 
birtokában van egy több mint százéves 
emlékkönyv és egy levél Gárdonyi 
Gézától. Ezeket dr. Dobrovics Károlyné 
dr. Dingha Magdolna ajándékozta a 
könyvtárnak. Az emlékkönyvben olyan 
híres személyek bejegyzései találha-
tók, mint Móricz Zsigmond, Gárdonyi 
Géza, Herczeg Ferenc, Zilahy Lajos, 
Gaál Mózes, Gábor Andor, Franyó Zol-
tán, Lyka Károly, Mednyánszky László, 
Mühlbeck Károly, Gyökössy Endre, 
Berkesi András. A levelet Gárdonyi 
Géza írta Magdi néni édesapjához, 
amelyben egy kérést fogalmazott meg. 
Az NKA befogadta a pályázatunkat, és 
százszázalékos hozzájárulással támogat-
ja újjászületésüket. Így 368 300 forint 
összegből, az ArchivArt Könyvresta-
urátor Műhely Kft. restaurátorainak 
munkájával megújulnak ezek az iro-
dalomtörténeti szempontból is értékes 
dokumentumok. Amint visszakapjuk 
őket, a nagyközönség számára is bemu-
tatjuk, és fellebbentjük a fátylat a híres 
író különös kéréséről.

Január 6-tól várjuk újra olvasóinkat 
a könyvtárban a szokott rend szerint!

Januári program. 7-én, pénteken 
17 órakor: AKÍK-klub. A klub tagjai 
fennállásuk tizedik évfordulóján egy új 
antológiát szeretnének megjelentetni, 
amelynek illusztrálására pályázatot 
hirdetnek. A következőkben olvasható 
a pályázati kiírás és egyik tagjuk – Pali 
bácsi – ajánló írása. Reméljük, sok 
jelentkező lesz, és sok-sok pályaműből 
kell kiválasztani a könyvben 
megjelenőket.

ÁGOSTON KATA

KÖNYVAJÁNLÓ
A döntés
A magyar szárma-
zású, Amerikában 
élő pszicholó-
gusnő, Edith Eva 
Eger önéletrajzi 
ihletésű könyve 
nagy hatással volt 
rám. Kassáról 
deportálták őt és 
családját 1944-
ben Auschwitzba. Írásának első felében 
az átélt szörnyűségeket meséli el, és a 
felidézett emlékein keresztül megismer-
jük őt, a családját és a családon belüli 
viszonyokat.

Lelki és testi sérülésekkel túléli a 
koncentrációs tábort, de ennek a trau-
mának a feldolgozása egy életre szóló 
feladat a számára. A történet második 
részében erről a munkáról ír. Hogyan 
sikerült áldozatból olyan szakemberré 
válnia, aki másoknak is tud segíteni a 
traumatikus élmények feldolgozásában.

Engem nagyon megérintett ez a 
könyv. Teljesen bevont, és együttérez-
tem a történetben szereplő emberekkel. 
A pszichológusnőnek a gyógyulása 
során megélt érzései és gondolatai, úgy 
érzem, nekem is tudtak segíteni.

Á. K.

Előzetes

Miért is adtam ennek az írásnak ezt a furcsa 
címet? Írtam egy novellát Mi közöm van ne-
kem Isaszeghez? címmel, s ezt elfecsegtem egy 
kedves ismerősömnek, aki arra biztatott, hogy 
a helyi újságban jelentessem meg.

Igen ám, de pár éve polgármester úr ná-
lunk, a domonyvölgyi Malackert étteremben 
ebédelt egy kisebb társasággal. Megkérdez-
tem: „Egy desszertet?” Kérdésemre meglepő 
választ kaptam: „Ha lehetne, a verseid közül 
egyet desszert helyett.” Tudta ugyanis, hogy a 
Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egye-
sület honlapján megjelennek verseim. Itt hadd 
említsem meg röviden, hogy Pacs Verával és 
Sziki Évával alapító tagja, huszonhat éve pedig 
– jelenleg is – az elnöke vagyok ennek a közös-
ségnek. Számtalan rendezvényen dolgoztunk 
együtt Évával (aki szintén elnök lett mostaná-
ban), vagy meghívott vendég voltam. 

No de a lényeg most következik. Alighanem 
ízlett a versem desszert helyett. Két nap múlva 
egy kedves hang beszélt hozzám a telefonomba: 
Irénke. Bizonyára önök, kedves olvasók, jól 
ismerik, nagy buzgalommal vezeti az Alkotó 
Költők és Írók Klubjának kicsi, de lelkes csapa-
tát. Megkért, hogy a közelgő összejövetelükre 
pár versemmel a hónom alatt látogassak el 
hozzájuk. Ott ragadtam. És a lényeg: jövőre le-
szünk tízévesek. Szeretnénk megünnepelni. És 
ha Isten is, meg a pénz is mellénk szegődik, ez 
alkalomból újabb antológiát kívánunk kiadni, 
amelyben szeretném, ha a fent nevezett írásom 
benne lenne. Majd abból megtudhatja a kedves 
olvasó, hogy tényleg mi is a közöm Isaszeghez.

Azért előzetesen egy történetet kiragadok. 
Nagyon régen, még ötvenhatban történt. Vá-
con dolgoztam, de az Alföldön, Nyársapáton 
születtem. Kismotorommal haza kívántam 
menni, és a budapesti zavargásokat el akartam 
kerülni. Eljutottam Isaszegig, és itt elbizonyta-
lanodtam, hova tovább. Megálltam egy háznál. 
Egy asszony az avart gereblyézte az útszélen. 
Csak álltam és néztem. A csendet ő törte meg: 
„Mit nézel rajtam, fiam?” „Hát a ruháját – 
hebegtem –, ilyen nagyot és szépet még nem 
láttam.” „Nahát, ez a mi népviseletünk.”

Megkértem, igazítson el, hogy mer-
re menjek. „Jól van, kisfiam.” Akkor még, 
tizenkilenc éves koromban így beszéltek. Most 
nyolcvanhat évesen csak Pali bácsi vagyok. És 
megvallom, útravaló nélkül nem engedett el, 
telegyömöszölte a hátizsákomat.

PALI BÁCSI

Pályázati felhívás illusztrációs rajz 
készítésére

Idén tízéves az isaszegi Alkotók, Költők, Írók Klubja. A jubileum alkalmából 
az AKÍK rajzpályázatot hirdet iskolások számára az IsaSzegről-végről című, 
jövő évben kiadandó harmadik antológiájában való megjelenésre.

A rajzpályázatra Isaszeghez kapcsolódó alkotásokat várunk, amelyek 
megmutatják a város történelmével, nevezetességeivel, életével kapcsolatos 
élményeket, gondolatokat, azt, hogy az alkotók miképpen látják a település 
múltját, jelenét és jövőjét. Ezzel kapcsolatos megtörtént vagy kitalált, szabad 
fantázia szerinti események ábrázolását várjuk A4-es méretben, fekete-fehér 
kivitelben, szabad technikával.

Az elkészült rajzok hátoldalán kérjük feltüntetni a készítő nevét, iskoláját, 
osztályát, e-mail-címét és a kép címét, valamint a szülő beleegyező nyilat-
kozatát és aláírását a következő szöveggel: „Beleegyezem, hogy gyermekem 
alkotása – kiválasztás esetén – az IsaSzegről-végről című antológiában 
megjelenjen.”

Korcsoportok: 5–8. osztályos általános iskolások; középiskolások. Egy 
pályázó gyermek egy pályaművel indulhat. Leadási idő: január 6-tól március 
15-ig az isaszegi iskolákban vagy a Jókai Mór Városi Könyvtárban, nyitvatar-
tási időben.

A pályázó kizárólag saját szellemi tulajdonát képező, eredeti alkotással 
pályázhat. Az érvényes pályázat feltétele a megfelelő formátumban benyúj-
tott pályamű. A határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módunkban 
elfogadni.

Az eredményhirdetésre az antológia nyomdai átfutását követően megren-
dezendő jubileumi ünnepségen, várhatóan szeptemberben kerül sor. A be-
érkezett pályázatok közül a kiválasztott rajzok bekerülnek az antológiába. 
Valamennyi beérkezett pályaművet kiállítják a jubileumi ünnepség idejére az 
Isaszegi Művelődési Házban. 

Az eredményhirdetésre minden pályázó meghívást kap. A díjátadón a 
pályázóktól személyes megjelenést kérünk, a díjakat csak személyesen lehet 
átvenni.

AKÍK
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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 az El-Co Tech 

Kft. (2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11.) felé a 28/520-873-as 
telefonszámon, valamint a www.elcotech.hu weboldalon a 
hibabejelentés menüpont alatt történhet. 

ELMŰ-ÉMÁSZ – MVM NEXT 
Szolgáltatóváltás miatt az ügyintézés elérhetőségei megvál-
toztak! Az üzemzavar-elhárítást, a mérőállás-leolvasást és a 
műszaki ügyintézést továbbra is az ELMŰ Hálózati Kft., az 
E.ON csoport tagja végzi, elérhetőségei azonban újak. Tele-
fon: (20/30/70) 459 9722, 06 1 225 4321; e-mail: info@aram.
eon.hu. E.ON ügyfélszolgálati irodák: Budapest XIII., Váci 
út 72–74.; Érd, Budai út 7/b. Hibabejelentés: (80) 38 39 40.

Az MVM Next ügyfélszolgálat elérhetőségei. Telefonos ügy-
félszolgálat: (1/20/30/70) 474 9999; e-mail: ugyfelszolgalat@
mvm.hu; online ügyfélszolgálat: ker.mvmnext.hu; weboldal: 
mvmnext.hu/ee. Levélcím: MVM Next Energiakereskedelmi 
Zrt. 1439 Budapest Pf. 700. Személyes ügyintézés a korábbi 
ELMŰ-ÉMÁSZ ügyfélszolgálati irodákban lehetséges.

Mérőállás-diktálás. Online: ker.mvmnext.hu; mobilappliká-
cióban: MVM Next EnergiApp (volt ELMŰ); telefonon: 
(20, 30, 70) 938 3838, (80) 202 938

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

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

9971
MVM NEXT ENERGIAKERESKEDELMI ZRT. 
 Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 20/474-9999, 30/474-9999, 

70/474-9999, 1/474-9999. Levelezési cím: MVM Next Ener-
giakereskedelmi Zrt., 1439 Budapest, Pf. 700. E-mail: ugyfel-
szolgalat@mvm.hu; web: www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat

 Mérőállás-diktálás: www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat,  
illetve az MVM Next mobilapplikációban

ZÖLD HÍD B.I.G.G. KFT. 
Zoldhid.hu. Ügyfélszolgálat hétköznap 8–16.30 között: 

28/561-200

Egészségügyi 
információk

Háziorvosok 
Dr. Petőházi Melinda
Hunyadi utca 19. Telefon: 28/493-
288; mobil: 06-20/244-8084; e-mail: 
hunyadirendeloisaszeg@gmail.com 

Rendelési idő: hétfőn, kedden, 
csütörtökön és pénteken 8.30–12.30, 
szerdán 14.00–18.00 óra között.
Dr. Kürti József
Csata utca 2. Telefon: 28/495-238

Rendelési idő: hétfőn, szerdán, 
csütörtökön és pénteken 7.30–11.30, 
szerdán 15.00–19.00 óra között.
Dr. Tordai Gábor
Alulich utca 3. Telefon: 28/751-591; 
mobil: 20/928-3987

Rendelési idő: hétfőn és szerdán 
9.00–13.00, kedden 12.00–16.00, 
csütörtökön 13.00–18.00, pénteken 
9.00–12.00 óra között.
Dr. Mészáros Zsolt
Aulich utca 3. Telefon: 28/751-561; 
mobil: 30/831-1887

Rendelési idő: hétfőn 14.00–18.00, 
kedden, szerdán és csütörtökön 8.00–
12.00, pénteken 9.00–12.00 óra között.

Munkanapokon 8–15.30 óra között a 
betegek szá má ra saját háziorvosuk áll 
rendelkezésre. Hétfőtől csü tör tö kig 
15.30–18 óra között, pénteken 11.30–18 
óra kö zött készenléti szolgálat működik 
a sürgős ese tek el lá tására, amely a felso-
rolt időbeosztás szerint hívható: hétfőn 
dr. Mészáros Zsolt, kedden dr. Kürti 
József, szerdán dr. Tor dai Gábor, csü-
törtökön dr. Petőházi Melinda. Pén-
teki készenléti beosztások januárban: 
január 7.: dr. Mészáros Zsolt; január 14.: 

dr. Kürti József; január 21.: dr. Tordai 
Gábor; január 28.: dr. Petőházi Melinda

Központi orvosi ügyelet 
Gödöllő, Szabadság tér 3. Tele-
fon: 70/370-3104. Ügyeleti idő: mun-
ka na po kon 18 órától másnap reggel 8 
óráig, hétvégén, munkaszüneti napokon 
és ünnepnapokon 24 órában.

Gyermekorvosi rendelők
Dr. Horváth Anna
Botond u. 12. Telefon: 28/798-148
Dr. Papp Tünde Éva
Hunyadi u. 19. Telefon: 30/861-6208, 
28/750-970

A mentők ingyenes hívószáma: 104

Gyógyszertárak nyitvatartási rendje 
Ezüstkehely Patika hétfőtől péntekig 
8–18, szombaton 8–12 óra között; Liget 
Patika hétfőtől péntekig 8–18, 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
hétfőn és szerdán 8–12 (szerdán iskola-
fogászat), kedden és csütörtökön 14–19 
óra között, pénteken páros héten 8–12, 
páratlan héten 14–19 óra között. 
Dr. Csernyán Vivien fogszakorvos 
rendelési ideje
hétfő: 14–20; kedd: 8–13; szerda: 14–20; 
csütörtök: 8–13; péntek: páros héten 
14–20, páratlan héten 8–13 óra között. 
Előzetes bejelentkezés, időpont-egyez-
tetés szükséges a 28/495-237-es tele-
fonszámon! A rendelés utolsó órájában 
nincs mód akut (sürgős) eset ellátására, 
amennyiben lehetősége engedi, ilyen 
esetben a rendelési idő elején jelenjen 
meg, hogy a szükséges ellátást biztosíta-
ni 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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KERESZTREJTVÉNY
Rejtvényünk megfejtését január 25-ig küldjék az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre vagy a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatára. 
A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban olvashatják. 
Kellemes időtöltést kívánunk! 

Decemberi rejtvényünk megfejtése: Merjünk karácsonykor mi magunk ajándékká válni. A jutalmat Vándor Dénesné, Gáti 
Katalin és Németi S. Lenke nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

GYEREKEKNEK
Keresd meg a képeken található tíz különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet küldd vissza szerkesztőségünknek 
január 25-ig digitális formában az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre, vagy add le személyesen a polgármesteri hivatal ügyfélszol-
gálatán. 

A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban tesszük közzé. 
A decemberi rejtvény helyes megfejtéséért járó jutalmat Szücs Márton, Angyal Zalán és Marosi Bence nyerte. Gratulálunk!
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Anyakönyvi hírek
A 2021. november 25. és december 15. közötti időszak 
eseményei

Születések
Tóth Olívia, Papp Lenke, Horváth Áron, Skaliczki Benjamin, 
Markovics Norbert Benett, Bajkó Johanna, Puskás Nóra, Boda 
Noémi, Kerekes Kincső, Pozsonyi Levente, Pálkovács Bálint

Házasságkötések
Kanalas Zoltán és Dencs Marianna, Oláh Dániel és Gyurina 
Viktória, Kardos Norbert és Rostás Alexandra, Görbe Ádám 
és Takács Dóra, Gyetvai Károly József és Velencei Annamá-
ria, Paulovics Viktor Gábor és Oláh Anita, Csokona Róbert 
és Verasztó Aranka, Mészáros Zoltán és Terjék Judit, Höffler 
Róbert és Ruszkovszki Csilla, Bazsik Arnold és Tóth Alexand-
ra, Nemes Sándor András és Dudás Mária, dr. Gajdos Gábor 
Ákos és Gyurkovics Mónika

Halálesetek
Kovács István Jánosné Ács Irma (82), Kozma Anna (93),  
Juhász József (66), Budai József (60), Gálóci Imre Tibor (74), 
Pál Józsefné Holecz Ilona (66), Pallós Pálné Fazekas Erzsé-
bet (99), Varga Mihály (77), Szilágyi Ferenc (83), Erdős Endre 
Jánosné Mühlner Anna (81), Földi István László (74)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Köszönetnyilvánítások

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik férjem, 
Juhász József temetésén részt vettek, utolsó földi útján elkísér-
ték, sírjára virágot, koszorút helyeztek, bánatunkban részvéttel 
osztoztak.

FELESÉGE ÉS LÁNYAI

Köszönet mindazoknak, akik Both Zoltánné született Hango-
di Mária temetésén részt vettek, utolsó földi útjára elkísérték, 
mély gyászunkban osztoztak.

FÉRJE ÉS GYERMEKEI



Programajánló
Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely programjai

Kedves Látogatóink! Folyamatosan szervezzük a programo-
kat, viszont a járványügyi helyzet alakulása is befolyásolja, 
hogy terveinkből a későbbiek folyamán mi tud megvalósulni 
s milyen formában. Kérjük Önöket, hogy továbbra is köves-
sék figyelemmel Facebook-oldalunkat és honlapunkat, hogy 
értesülhessenek a programjainkról.

JANUÁR
12., szerda, 18 óra: Városi megemlékezés a Don-kanyarban 

hősi halált halt katonák emlékére a Hősök és áldozatok 
emlékparkjában

13., csütörtök, 15 óra: Időutazás a történelem nyomában – 
rendhagyó történelemóra

14., péntek, 18 óra: Embermesék – Pelle Péter kiállításának 
megnyitója. A kiállítást megnyitja: Endrei Judit. Közremű-
ködik: Kiss László Béres Ferenc-díjas előadóművész.

15., szombat, 20 óra: Táncház
20., csütörtök, 14 óra: A magyar kultúra napja: Arany és 

Petőfi levelezései és versei – színházi előadás. A belépés 
minden korosztály számára díjtalan.

21., péntek, 18 óra: Mit vegyünk fel vagy vigyünk ma-
gunkkal? – felszerelés és öltözet. Mesél az erdő – ismerd 
meg jobban a titkait! – előadás-sorozat; ismeretterjesztő 
előadás minden korosztály számára. Előadó: Bori Bianka 
vadgazda mérnök. Belépő: 1000 Ft/fő.

21., péntek, 16.00–19.00: Társasjátékklub

FEBRUÁR
4., péntek, 18 óra: Természeti kincsek a főváros közelségé-

ben. Mesél az erdő – ismerd meg jobban a titkait! – elő-
adás-sorozat; ismeretterjesztő előadás minden korosztály 
számára. Előadó: Bori Bianka vadgazda mérnök. Belépő: 
1000 Ft/fő.

5., szombat: Zárótúra. Mesél az erdő – ismerd meg jobban a 
titkait! – előadás-sorozat; ismeretterjesztő előadás minden 
korosztály számára. Előadó: Bori Bianka vadgazda mér-
nök.

11., péntek, 18 óra: Szentandrássy Csaba festménykiállításá-
nak megnyitója 

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

na. Érdeklődni Kovács Kitti csoportvezetőnél lehet. Tel.: 
30/358-8983; e-mail: kitti@kangatrainig.hu; Facebook:  
@holdon.and.letgo; Instagram: holdonletgo.

• Jógafoglalkozás minden szerdán 18 órától a művelődési 
házban. Érdeklődni Tóth Roland csoportvezetőnél lehet. 
Tel.: 20/450-9363.

• A Tánc-Meridián-Torna csoport foglalkozásaira minden 
héten hétfőn, szerdán, pénteken 10 órától a művelődési 
házban tartott foglalkozások alkalmával lehet csatlakozni. 
A részvétel ingyenes, nincs korhoz kötve.

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

• Énekelj te is az asszonykórusban! Gyere, és ereszd ki 
a hangod bátran egy jó társaságban! Heti egy próba, 
gyönyörű népviselet. Fiatalokat és időseket egyaránt 
szívesen várunk a csoportba. Érdeklődni a 30/986-9338-as 
telefonszámon lehet.

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

Kövessék figyelemmel Facebook-oldalunkat, honlapunkat, 
Instagram-felületünket. Rendezvényeinken kép- és hangfel-
vétel készül. Programokról, tanfolyamokról, csoportokról ér-
deklődni a művelődési ház irodájában, a 28/582-055-ös vagy 
a 70/333-6081-es telefonszámon, az info@isaszegmuvhaz.hu 
e-mail-címen, valamint az Isaszegmuvotthon.hu weboldalon 
és Facebook-oldalunkon is lehet. A programváltoztatás jogát 
fenntartjuk! 
 IMH
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