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Tolnai Dániel, az isaszegi csilikirály
Húszévesen aranykalászos gazda, palántát nevel, csilit dolgoz fel, épület- és 
szerkezetlakatosnak tanul. Hogyan lett ilyen fiatalon vállalkozó, és hogy van mindenre ideje?
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Változások a helyi 
egészségügyi ellátásban

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy dr. Eszlá-
ri Egon háziorvost átmenetileg, szeptember 16-ig 
dr. Tordai Gábor háziorvos helyettesíti.

Dr. Eszlári Egon páciensei időpont-egyeztetés, 
receptfelírás, beutalókérés, folyamatban lévő táp-
pénz esetén a dokumentáció kikérése és minden, az 
orvos személyes jelenlétét nem kívánó adminisztratív 
ügyben hívják-keressék a Hunyadi utca 17. szám alatt 
található rendelőt a 28/493-288-as telefonszámon 
vagy személyesen, ahol 7.30-tól 12 óráig két asszisz-
tens folyamatosan rendelkezésre áll. Kérünk minden-
kit, hogy elsődlegesen ezt a telefonszámot használják, 
itt minden szükséges információt megkapnak. A két 
rendelő személyzete folyamatosan kapcsolatban áll 
egymással.

Dr. Eszlári Egon korábbi betegei számára a 
továbbiakban lehetőség van a rendszeresen használt 
gyógyszerek felíratására a hunyadirendeloisaszeg@
gmail.com e-mail-címen. Felhívjuk figyelmüket, hogy 
ez az e-mail-cím kizárólag a rendszeresen szedett 
gyógyszerek felírására használható (esetleges egyszeri 
kéréssel, például fájdalomcsillapító, kiegészíthető); 
a kért receptek negyvennyolc órán belül elérhetők a 
gyógyszertárakban.

Az orvos személyes jelenlétét igénylő, illetve 
minden sürgős-kétséges esetben dr. Tordai Gábor 
háziorvos saját rendelési idejében rendelkezésre áll 
az Aulich utcai háziorvosi rendelőben. A rendelő 
telefonos elérhetősége: 28/751-591. Dr. Tordai Gábor 
szükség esetén elérhető a 20/928-3987-es telefonszá-
mon.

A dr. Eszlári Egon körzetébe tartozó páciensek 
Covid-19-védőoltását a továbbiakban dr. Tordai 
Gábor és asszisztensei végzik el, az oltásokat az 
Aulich utcai rendelőbe szervezzük, a listákon lévőket 
telefonon folyamatosan tájékoztatjuk.

Kérjük, minden hétköznap 18 órától másnap 
reggel 8 óráig, valamint a hétvégéken, munkaszüneti 
napokon huszonnégy órában hívják a gödöllői orvosi 
ügyeletet, ezekben az időszakokban az ellátást ők 
biztosítják.

Rendelési idők

Aulich u. 3. Hunyadi u. 17.
Hétfő 9.00–13.00 7.30–12.00
Kedd 12.00–16.00 7.30–12.00
Szerda 9.00–13.00 7.30–12.00
Csütörtök 13.00–18.00 7.30–12.00
Péntek 9.00–12.00 7.30–12.00

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Forgalmirend-változás Isaszeg belterületein

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 
NALA-MI Mérnökiroda Kft. által készített, Isaszeg Város 
forgalmi rendjének felülvizsgálata tárgyú szakvéleményének 
megismerését és tudomásulvételét követően Isaszeg forgalmi 
rendjének változtatásával kapcsolatosan a következőkről 
határozott:
•  A Madách utcában harántcsíkozást festenek fel az általá-

nos iskola és az óvoda épülete előtt, megakadályozva ezzel 
a helytelen megállást, parkolást, várakozást.

•  A Madách, a Bercsényi, a Nap és a Benkovics utca keresz-
teződésében terelővonal felfestésére kerül sor, valamint 
szabványos közlekedési jelzőtáblákat helyeznek ki a régiek 
helyett.

•  A Buda utcában a beláthatatlan útkanyar előtt mindkét 
irányban sebességcsökkentő tábla kihelyezésére kerül sor.

•  A Templom és a Buda utca kereszteződésben (Szent Erzsé-
bet Katolikus Iskola épületénél) stoptábla lesz kihelyezve.

•  A Fenyves utca és a Liszt Ferenc köz forgalmi rendje az ut-
cák adottságai miatt a következők szerint változik: a Liszt 
Ferenc köz a Kossuth Lajos utca felé, a Fenyves utca a Kos-
suth utcáról befelé a Wesselényi utcáig válik egyirányúvá. 

A Wesselényi utcától az Alkotmány utca felé a kétirányú 
forgalmi rend megmarad. A Wesselényi utca a Fenyves 
utca felől a Liszt Ferenc köz felé válik egyirányúvá.

•  A Belsőmajor utcában lévő áteresz védelmében előfejek 
lesznek kiépítve. Az átmenő forgalom megakadályozása 
érdekében az utca csak célforgalomra használható.

•  A Petőfi térről a Kossuth Lajos utcára a Dózsa György utca 
felé lesz egyirányú.

A nevezett utcákra vonatkozó forgalmirend-változásokat 
három-négy hónapig „Egyéb veszély, forgalmirend-változás” 
táblák is jelezni fogják. Kérjük, kövessék nyomon és tartsák 
szem előtt az aktuális forgalmirend-változásokat a biztonságos 
közlekedés érdekében.

Mindezen feladatok elvégzésével az önkormányzat az 
Isaszegi Városüzemeltető Szervezetet bízta meg. A feladatok 
elvégzéséhez a pénzügyi fedezetet a költségvetés általános 
tartalék keretének terhére biztosította.

A forgalmi rend változását mutató jelzőtáblák kihelyezése 
az időjárási viszonyoknak megfelelően folyamatos. 

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Vár téged az Álom-Vár 
Bölcsőde

A pótbeiratkozás időpontja: 2021. június 15., 8–16 óra 
között. A vírushelyzetre való tekintettel kérek minden 
kedves szülőt, hogy aki teheti, az a honlapunkról 
letölthető jelentkezési lapot e-mailben küldje el.
Elérhetőségeink. Cím: Isaszeg, Kertész u. 7.;  
telefon: 70/620-6586; e-mail: igazgato@alomvar.hu; 
web: Alomvar.hu; Facebook: Álom-Vár Bölcsőde.

ÁLOM-VÁR BÖLCSŐDE



4 ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2021. JÚNIUS 5

Újra látogatható a városi könyvtár

Május 10-től újra látogatható a Jókai Mór Városi Könyv-
tár. Végre újra lehet böngészni a polcokon, beleolvasgatni a 
könyvekbe. Bár egyelőre csak védettségi igazolvánnyal lehet 
belépni az épületbe, amelyet a bejáratnál fel kell mutatni. Az 
igazolvánnyal nem rendelkező olvasóinknak a továbbiakban 
is fenntartjuk az ajtóban kölcsönzés lehetőségét. Továbbra is 
lehet könyveket rendelni e-mailben, Messenger-üzenetben és 
telefonon, amelyeket összekészítünk, és átvehetők a kölcsön-
zőpultnál vagy a bejárati ajtóban. 

Rendezvényeinket is újraindítjuk. Júniusban két alkalmat 
tervezünk, ahol élőben találkozhatunk. Egyelőre a rendezvé-
nyek is védettségi igazolvánnyal látogathatók.
• Június 11., péntek, 18.00: Tóth Árpád Nemzeti Társaskör – 

a Tóth Árpád-emlékérem átadása és filmvetítés
• Június 18., péntek, 18.00: Isaszegi Kertbarátok Face-

book-csoportja – kertészeti előadás
A programokról részleteket Facebook-oldalunkon és honla-
punkon találhatnak.

A nyári iskolai szünetben a könyvtár nyári nyitvatartás szerint 
lesz látogatható: hétfő 10–18 óra, kedd 10–18 óra, szerda zár-
va, csütörtök 10–20 óra, péntek 10–16 óra, szombat-vasárnap 
zárva.

A könyvtár a nyári szünetben július 5-től július 23-ig, 
három hétig lesz zárva, július 26-án hétfőtől lesz újra látogat-
ható. 

Futó Tamás Isasze-
gen élő grafikusművész 
új könyvvel jelentkezett 
idén. A Jószágok küldetése 
című kötet három elbe-
szélést tartalmaz, amelyek 
mindegyikének végén egy 
ínycsiklandó lakomán 
vehetünk részt. A könyv 
számozott és a szerző által 
aláírt példányai a könyv-
tárban megvásárolhatók és 
hamarosan kölcsönözhetők 
is. Továbbra is elérhető 
a szerző előző könyve, a 
Boldog békeidőkről is.

ÁGOSTON KATA

KÖNYVAJÁNLÓ

A kastély szelleme
Lucy Strange, a középiskolai angoltanár újabb, történelmi idő-
be helyezett könyve az angol tóvidékre repíti az olvasót. Ebben 
a regényben a tizenkét éves Agatha életének néhány hetébe 
pillanthatunk be, amely alatt megfordul vele a világ.

A grófi családban nevelkedő gyermek apja halála után tud-
ja meg, hogy örökbefogadottként élt a birtokon. Egyik napról 

a másikra kell elhagynia a 
kastélyt, hogy igazi apjával 
egy tanyán élje tovább életét. 
Az új környezetbe való beil-
leszkedést egy családi titok is 
megnehezíti. Ennek felku-
tatásához társul szegődik 
mellé egy hasonló korú árva 
kisfiú.

A misztikus elemekkel 
tarkított kalandos ese-
mények minden olvasó 
képzeletét elragadják. Bár a 
könyv a kamasz korosztály-
nak íródott, de felnőttként is 
élvezetes olvasmány.

Könyvtárunkban megtalálható a szerző további két regé-
nye, A fülemüleerdő titka és A világítótorony legendája.

Mindhalálig
Egy kissé elfogult vagyok 
ezzel az életrajzi könyvvel. 
Ha megkérdezik tőlem, 
melyik a kedvenc együtte-
sem, gondolkodás nélkül 
rávágom, hogy a Genesis. 
Tizennégy éves korom óta 
hallgatom – ekkor kaptam 
születésnapomra egyik 
lemezüket az unokabátyám-
tól –, azóta is megunhatat-
lan számomra, legalábbis 
az 1980-as Duke lemezig, 
és főként a Peter Gabriel 
nevével fémjelzett idő-
szak. Az 1981-es megjelenésű Abacab című lemeznél az én 
ízlésemnek kicsit egyszerűbb lett a stílus. Ezért Phil Collins 
könyvének első kétszáz oldala nagyon közel áll hozzám, 
amely ezt az időszakot mutatja be a szerző életeseményein 
keresztül.

Természetesen a további részek is érdekesek, hiszen Phil 
Collins élete és munkássága nem mindennapi. A történetein 
keresztül bepillantás nyerhetünk a könnyűzenei világba, egy 
kicsit az angol királyi család is felbukkan, és sok-sok dolgot 
megtudhatunk a zenész magánéletéről, a házasságairól, gyer-
mekeiről. Collins nem csak a zenében tehetséges, színész-
ként is bemutatkozott több ízben, és úgy tűnik, az íráshoz is 
tehetsége van.

Jó hangulatú, őszinte, szókimondó mesélés egy pub-
ban, néhány sör mellett, a vége felé kicsit sok az alkohol, de 
szerencsére kijózanodással zárul. Ebből a könyvből lesz saját 
példányom is, mégiscsak egy rajongó vagyok!

ÁGOSTON KATA

Se veled, se nélküled
Susan Elizabeth Phillips vidám, könnyed hangvételű romantikus történetei kellemes olvasmá-
nyok lehetnek a nyári pihenés alatt. Több regénye, köztük a Chicago Stars sorozat több kötete is 
megtalálható a könyvtárban.

A sorozat részei önálló történetként is megállják a helyüket. Ennek a sorozatnak a második 
részét, a Se veled, se nélküled című regényt ajánlom a romantikus regényeket kedvelő olvasók 
figyelmébe.

Bobby Tom Denton, a Chicago Stars híres futballsztárja súlyos sérülés miatt kénytelen 
befejezni sportolói pályafutását. Gracie a szülei által vezetett öregek otthonában nőtt fel és 
dolgozott, amíg váltania nem kellett. Ezt a két teljesen különböző embert hozza össze a sors 
egy filmforgatás okán. A híres és gazdag, jóképű férfi és a kedves, jószívű, de átlagos kinézetű 
nő között zajló események, sziporkázó párbeszédek, humoros jelenetek teszik szórakoztatóvá a 
történetet. M. I. MÓNIKA

Isaszegen is elérhető a többlethulladékos zsák

Az Isaszegi Városgazda Nonprofit Kft. 
(2117 Isaszeg, Rákóczi u. 18.) és a 
DTKH Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, 
Kisfái 249.) között létrejött vállalkozási 
szerződés alapján a hulladékgyűjtésre 
rendszeresített edényzetek mellett a 
keletkezett többlethulladék gyűjtéséhez 
(DTKH-emblémával ellátott) hulladék-
gyűjtő zsákot tudunk biztosítani.

A zsákok átvételére munkanapo-
kon hétfőtől péntekig 8 órától 12 óráig 

lesz lehetőség az Isaszegi Városgazda 
Nonprofit Kft. Rákóczi utca 18. szám 
alatti telephelyén. Az első átvételi nap 
május 3.

A zsákok átadásakor pénzmozgás-
ra nem kerül sor, a zsákos hulladék 
elszállításának díját az ingatlanhaszná-
lók részére az NHKV Zrt. számlázza az 
esedékes hulladékszállítási számlában.

A zsákok átadás-átvételére lakossági 
ügyfelek részére a következő doku-

mentumok bemutatásával, valamint 
átadás-átvételi jegyzőkönyv kitöltésével 
lesz lehetőség: csekkes fizetési mód 
esetén egy csekkszelvény bemutatása, 
amely önmagában is tartalmazza az 
azonosításhoz szükséges vevőazono-
sítót, vagy nem csekkes fizetési mód 
esetén a számla 3. oldala és az azon 
található vevőazonosító bemutatása.

ISASZEGI VÁROSGAZDA  
NONPROFIT KFT.

Kertszépségverseny Isaszegen is

A Családok Isaszegért Egyesület vállalta, hogy megrendezi a Pest Megyei Önkormányzat által kiírt Virágos Pest megye pályázat 
isaszegi fordulóját. A legszebb isaszegi kert bekerül a megyei megmérettetésbe. További információk a Facebook.com/csaladok
isaszegert oldalon találhatók.
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Klapkás sikerek 
az országos természet- és 
környezetismereti versenyen

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola 5. és 6. osztályos tanulói beneveztek a mezőtúri Benkő 
Gyula Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont 
Egyesület által kiírt XXIX. Kaán Károly országos természet- 
és környezetismereti versenyre. A verseny a járványhelyzet 
miatt online valósult meg, ami nem vetette vissza a diákokat 
attól, hogy lelkesen, jókedvvel végezzék el a változatos és igen 
érdekes feladatokat.

Április 23-án érkezett el a megyei forduló napja, amikor 
a gyerekek megmérethették tudásukat, megmutathatták fel-
készültségüket. A megyei döntőben Popovics Péter Pál (6. a) 
ötödik, Novák Dávid (5. b) kilencedik, Csuka Petra (5. b) 
tizenkettedik helyezést ért el.

Ezúton is gratulálok a kiváló eredményekhez, és köszö-
nöm a versenyre való felkészülésbe fektetett munkátokat!

NÉMETH ISTVÁN  
FELKÉSZÍTŐ TANÁR

Dobogós helyen a damisok 
a tankerületi ökoversenyen

A digitális oktatásból visszatérve iskolánk falai közé, örömteli e-mailt kap-
tunk a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola ökomunkaközösség-veze-
tőjétől.

A tankerületi ökoversenyre nevező mindkét csapatunk dobogós helye-
zést ért el. A 6. b osztályból Sereglei Liza, Széki Veronika, Kovács Lóránt 
munkáját a zsűri a legjobbnak értékelte a beadott pályamunkák közül. 
A 6. a osztályból Kátai Jázmin, Sebestyén Fanni alkotta páros a második 
helyen végzett.

A járványra való tekintettel nem személyes részvétellel rendezték meg 
az idei versenyt. Egy ötperces ismeretterjesztő kisfilmben kellett bemu-
tatni a 2021. év egyik állatát vagy növényét és ezt elküldeni a szervezők 
részére. Az elbírálásnál szempont volt, hogy minél kreatívabb módon 
mutassák be a gyerekek a választott élőlényt. 

Liza, Vera és Lóri a hermelint mutatták be. Kisfilmjük aláfestő zenéjét 
a Queen együttes Bohém rapszódia című dala adta, amelyre Liza énekelte 
a saját maga által írt szövegét az év emlőséről. Veronika és Lóránt pedig 
ezalatt sokféle szempontból jellemezték ezt a prémes kisállatot. Bagó Beat-
rix tanárnő irányításával készültek fel a gyerekek, munkájukat Sereglei 
András apuka rögzítette.

Jázmin és Fanni az év madarának választott cigánycsukot dolgozták 
fel. Egy természetismeret-órára készített szorgalmi feladat története köré 
építették be Powerpoint-bemutatójukat. Jó tanácsokkal Balázs Judit tanár-
nő látta el kis tanítványait.

Nagyon büszkék vagyunk diákjainkra, hogy ilyen sikeresen helytálltak 
a tankerületi iskolák közötti versenyen.

BALÁZS JUDIT ÖKOMUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ
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Fél évszázad az isaszegi múzeum szolgálatában

2021. március 30-án, hetvennyolc éves korában elhunyt Ju-
hász Vilmos, aki az Isaszegi Múzeumbarátok Körének 1969-es 
alapításától kezdődően tagja, majd az 1970-es évek közepétől 
elnökségi tagja volt.

Juhász Vilmos 1943. február 11-én született Hévízgyörkön 
ottani apa és isaszegi születésű anya gyermekeként, de a család 
már 1944 elején véglegesen Isaszegre költözött. Általános 
iskolába Isaszegen járt, majd 1957-től a budapesti Kandó Kál-
mán Híradás- és Műszeripari Technikumban tanult tovább. 
Technikusként az Orion Rádió és Villamossági Gyárban, majd 
a Gelka rádió- és televíziószervizben dolgozott. A Kandó 
Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola létrejöttével elvégezte 
annak kiegészítő képzését, és így 1967-ben villamos üzem-
mérnöki oklevelet kapott.

Kétéves sorkatonai szolgálata után, 1968-tól 1983-ig 
a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és 
Automatizálási Kutatóintézetében hardverfejlesztéssel fog-
lalkozott. Szolgálati szabadalma kapcsán jutott el az akkori 
KGST-országok hasonló témájú intézményeibe, így a Dubnai 
Egyesített Atomkutató Intézetbe is. 1983-tól a Fotelektronik 
Szövetkezetnél, majd az Interelektronik Kft.-ben dolgozott. 
1999-ben saját tulajdonú kft.-t alapított, amelynek elhunytáig 
az ügyvezetője volt. 1967-ben nősült meg és költözött Buda-
pestre. A házasságból két gyermekük született: Attila (1968) 
és András (1971). 1980-ban történt válása után, 1988-ban újra 
megnősült. E házasságból három gyermekük született: Vilmos 
(1993), Előd (1995) és Anna (1997). 1996 óta Dunakeszin 
laktak.

Juhász Vilmos 1966-ban, a Műemléki és Múzeumi Bizott-
ság Isaszeg című kiadványának olvasása után került kapcso-
latba id. Szathmáry Zoltánnal (1901–1989) – Zoli bácsival –, 
az Isaszegi Falumúzeum alapítójával, akinek lelkes, hazafias 
és meggyőző beszéde indította arra, hogy a község helytör-
ténetének kutatásával is foglalkozzon. 1968-tól kezdődően 
Budapestről szinte minden hétvégén hazajárt a szüleihez 
Isaszegre, ahol Danuvia motorkerékpárján közlekedve a 
házaknál tévékészülék-javításokat végzett, de közben szorgal-
masan gyűjtötte a már kidobásra szánt régiségeket is a helyi 
múzeum számára. Emellett Zoli bácsit a motorján utaztatva 
keresték fel a környék őstelepüléseinek helyeit – így a Bikas-tó, 
Szent györgy telke, Mártonberek, Ákosnyíre és Ökörtelek falu 
környékét –, s gyűjtötték be az ott talált faragottkő-, cserép-
korsó- és cserépedény-maradványokat. 

Azért lett tagja a Magyar Numizmatikai Társulatnak és 
a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének, valamint iratkozott 
be a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság József Attila 
Szabadegyetemének szemesztereire is, hogy a talált leleteket 
értelmezni tudja. A tanfolyamokon szerzett kapcsolatainak 
köszönhető, hogy a falumúzeumba leadott tárgyak beazonosí-
tására mindig a szakmában elismert régészt tudott felkérni.

Kezdetben saját pénzén fejlesztett, majd drága áron 
vásárolt profi fémkeresőket használt az Isaszegen és környé-
kén előforduló mágnesezhető anyagok – így a fémből készült 

tárgyak és a pénzérmék – felkutatására. A Magyarország 
Régészeti Topográfiája felmérési munkáinak során a Magyar 
Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének munkatársait is 
ő kísérte el a gyűjtési helyszínekre a lelőhelyek feltérképezése 
és a leletek hitelesítése céljából. A leletek végül Isaszeg, Valkó 
és Gödöllő települések múzeumaiba kerültek szétosztásra a 
közigazgatási határok alapján. Ismertetésük a Magyarország 
régészeti topográfiája és a Gödöllő története című könyvekben 
olvasható.

Juhász Vilmos gyűjtéséből származik többek között az 
1848–49-es szabadságharcnak az Isaszegi Falumúzeum 
állandó kiállításán látható három- és hatkrajcáros rézpénze, 
valamint tíz- és húszkrajcáros ezüstpénze is. Egyik legszebb és 
legértékesebb lelete 2013-ban került elő az isaszegi Bikas-tó-
nál lévő szennyvíztisztító bővítését megelőző ásatáson, ahol 
fémkeresővel egy kétezer-kilencszáz éves, nyakban hordható, 
díszes, kétélű bronzborotvára talált.

Isaszeg helytörténetével kapcsolatos, hogy 2015-ben – 
eredeti dokumentumokat felkutatva – Pálfalvai József politikai 
meghurcolása címmel édesanyja öccsének a kommunista 
Rákosi-rendszerben történt letartóztatásáról huszonnégy 
oldalas tanulmányt készített, amelyet a budapesti Terror Háza 
Múzeum fogadott be a gyűjteményei közé.

Városunk múltját gazdagító eredményeit az Isaszegi 
Múzeumbarátok Köre által 1992-ben kiadott Isaszeg című 
füzetben Isaszeg története az írott források megjelenéséig 
című ismertetésében, majd a 2019-ben megjelent Isaszeg 
a történelem tükrében című füzetben az Isaszeg múltjának 
tárgyi emlékei az őskortól a középkorig című tanulmányában 
foglalta össze.

Isaszeg önkormányzati képviselő-testülete 2018-ban, a 
település várossá avatásának tizedik évfordulója alkalmából 
Isaszeg emlékéremmel és emléklappal köszönte meg Isaszeg 
fejlődéséért ötven éven át végzett önzetlen tevékenységét.

Temetése Dunakeszin volt. Nyugodjék békében.
SZENDRŐ DÉNES

A fotó 2007-ben az isaszegi Bikas-tónál lévő őstelepülés leletkutatásánál készült

Búcsúzunk Annuska nénitől

Búcsúzunk Varga Lászlóné született Beliczai Annától, de 
nekünk csak Annuska néni volt. Gyászolják férje, gyermekei, 
unokái és az isaszegi posta kis családja is.

Régóta volt a posta oszlopos tagja. Fáradhatatlan volt, a 
munka vitte mindig előre. Feleség, anya, nagymama, munka-
társ. Mindig vidám, mosolygós, tele energiával és soha nem 
múló szeretettel. Isaszegen szinte mindenki ismerte, mert sok-
felé kézbesített. Mindenkihez volt egy kedves szava. Áldozatos 
munkájával sokaknak segített. Kertet kapált, ebédet hordott, 
varrt, kézbesített, de a lelkek ápolása is fontos volt számára. 
Sosem feledjük mosolyát, az átbeszélgetett délutánokat, a 
rengeteg nevetést, a szeretetet, amit tőle kaptunk mint szerető 
nagymamától, mert ő mindannyiunk nagymamája volt. So-
sem feledjük őt, az űr, a hiány mindig megmarad, a fájdalom 
és a csend, amit maga után hagyott. Köszönjük a több mint 
harmincévnyi kitartó, lelkiismeretes munkáját. Őrizzük mo-
solyát és emlékét.

Nyugodj békében, drága Annuska néni.
AZ ISASZEGI POSTA DOLGOZÓI

Túrakihívás

Városunk levegője, környezete egyedülálló a pesti oldal agg-
lomerációjának települései között. Tudja ezt minden ideszületett 
és minden idetelepült városlakó, hisz utóbbiak közül legtöbben 
éppen ezért választják lakóhelyükül településünket. Mégis mind 
a helyi lakosok, mind a környező településeken élők mintha 
nem használnák ki azt a potenciált, amelyet a környező erdő-

ség, a természet adta kincsek 
rejtenek magukban.

Ennek „ellensúlyozására” 
álmodta meg a Családok Isa-
szegért Egyesület az I. Isaszegi 
erdőjáró túrakihívást. A ko-
ronavírus-járvány miatt nem 
lehet tömegversenyeket hirdet-
ni, ezek alternatívájaként jelentek meg a virtuális futó- és túraversenyek, kihívások, amelyeknél 
minden nevező a maga által választott időben teljesíti a kiírt távot, majd erről a szervezőknek 
igazolást küld (ez a modern mobilapplikációkkal igen egyszerű). Az erdőjáró-kihívást ezen az 
elven hirdettük meg: a feladat mindössze annyi, hogy a nevezett személy vagy csapat teljesítsen 
Isaszeg környékén tíz kilométernyi túrát, többségében lakóövezeten kívül, amelyet rögzít egy 
mobiltelefonos alkalmazással, majd elküldi nekünk. Minden regisztrált jelentkező, aki eleget 
tesz a fentieknek, egy csak erre az alkalomra tervezett befutóéremmel gazdagodik, valamint 
névre szóló oklevéllel.

Mivel fontos számunkra a természetvédelem, „kihívás a kihívásban” felkiáltással fakultatív 
pluszfeladatként szemétszedésre hívtuk a kirándulókat, és a résztvevőket egy kis aprósággal 
készülünk meglepni.

Az I. Isaszegi erdőjáróra május 31-ig lehetett jelentkezni, a regisztrálók június 13-ig telje-
síthetik a távot. További információk az egyesület programjairól a Facebook.com/csaladokisa
szegert oldalon találhatók.

TÓTH-BOGNÁR BORCSA



10 ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2021. JÚNIUS 11

Az isaszegi csilikirály
Tolnai Dániellel beszélgettünk a rendhagyó vállalkozásáról

Még neki is túl csípős a világ legerősebb paprikája, a Scoville-skálán kétmilliós értéken álló Carolina Reaper, de azért tud 
belőle palántát adni annak, aki szereti. Az isaszegi Tolnai Dániel, azaz Chilisbaba húszévesen még nem tudja pontosan, hogy 
a jalapeñóból vagy a hegesztésből él majd meg, egyelőre mindkét területen dolgozik. Hogy a fóliában vagy a gépek mellett 
marad-e, még nem dőlt el.

– Honnan jött az ötlet, hogy csilivel foglalkozz?
– Tizenhat éves koromban diákmunkásként dolgoztam egy 
hipermarketben, ahol az egyik pultnál csilimagokat árultak. 
Megtetszettek, vettem belőlük néhányat. Abban az évben elül-
tettem, még az ablakpárkányomba. Mindez négy éve történt. 
Olyan jól sikerült az egész, annyira megtetszett, hogy azóta is 
csinálom, immár nagy tételben. Van három fóliám, idén már 
kilencezer palántát neveltem. 

– Ebből is élsz?
– Csak félig. Egyébként egy ideje lakatosként dolgozom 

édesapámmal, fele-fele arányban származik ezekből a bevé-
telem. Mellette tanulom a szakmát, az épület- és szerkezetla-
katost. Van érettségim és aranykalászos gazda végzettségem 
is. Örülnék, ha teljes munkaidőben tudnék a paprikákkal 
foglalkozni, de egyelőre nincs pénzem akkora földterületre, 

ami ehhez kellene. Ha lenne, akkor felhúznék egy ezer-kétezer 
négyzetméteres üvegházat, és csak erre koncentrálnék. Egye-
lőre mindkét szakmámat szeretem művelni, talán hamarosan 
elválik, melyik lesz a fő irány. De az sem baj, ha mindkettő 
megmarad. 

– A legtöbb tizenhat vagy éppen húszéves fiatal nem azon 
gondolkodik, mit dolgozzon, hogyan vállalkozzon. Nálad 
miként alakult másként?

– Így neveltek a szüleim. Mindig sokat segítettem, dol-
goztam a ház körül. Tízéves koromban hegesztettem először, 
tizenhárom évesen már én csináltam otthon a garázskaput. 
Fontos azonban tudni, hogy a párom és a nagymamám nélkül 
nem tudnék egyszerre két munkahelyen teljesíteni. A párom-
mal fele-fele arányban osztozunk a munkán, a mamám pedig 
az otthoni értékesítésben, a locsolásban és a gyomlálásban is 
segít, ezért nagyon hálás vagyok nekik. 

– Milyen paprikákat termesztetek?
– A gyengébbtől a világ legerősebb paprikájáig, azaz a 

Carolina Reaperig termesztem őket. A paprikák erősségét 
mutató Scoville-skálán ez kétmilliós értéken áll jelenleg. Egy 
átlagos magyar paprika, amire a legtöbben azt mondják, alig 
bírják megenni, körülbelül ötezres értéken áll. 

– Te is fogyasztod?
– A Reapert azért én sem tudom megenni, maradok 

inkább a jalapeñónál. A családom is ezt eszi, ezt is dolgozzuk 
fel. Ha lemegy a szezon, idén csak ezt fogok ültetni a nagyma-
mámnál található, mintegy kétszáz négyzetméteres fóliában. 

– Milyen formában árulod?
– Feldolgozott termékünk a savanyúság, ami jalapeñóból 

készül. Ebből van piros és zöld is. Annyira sokan foglalkoz-

nak csilivel, annyira telített a piac, hogy a szószokba, porokba 
bele sem kezdtem. Ráadásul elképesztően pepecselős munka, 
egyelőre időm sem lett volna a rengeteg dolog mellett, amit 
csinálok. Pedig nagyon szeretem ezeket is, szinte minden mel-
lé eszem csípőset valamilyen formában. Ezeken kívül árulok 
paradicsom-, paprika- és más zöldségpalántákat is. A vevőim 
között leginkább helyiek vannak, akik hallották, hogy foglal-
kozom ezzel, de járok a veresegyházi piacra is. A Facebookon 
Chilisbaba Chili néven talál meg, aki szeretne. Hamarosan 
elkészül a weboldalam is. 

– Honnan jött ez a márkanév? 
– Egy régi barátnőm hívott babának, mivel ezzel foglal-

kozom, rám ragadt a Chilisbaba név, végül ezt választottam a 
brand nevének is. Egyedi, jól megjegyezhető, és még passzol is 
hozzám. 

– Milyen recepten dolgozol jelenleg?
– Egy tavalyi receptem, a zöld jalapeñóból készült sava-

nyúság nagyon bevált, ezen már nem módosítok. Mindenki-
nek ízlik, a család is dicséri. A vevőim azt mondják, még nem 
ettek ilyet soha. Ráadásul a vásárlók is szeretik a megszokott 
ízeket. Kísérletezem azonban más termékekkel is, néhány 
Carolina-szeletet tervezek most belerakni kész savanyúságba. 

– Mit csináljon, aki megevett egy kétmillió Scoville-értékű 
paprikát, majd azonnal megbánta?

– Egyen rengeteg tejfölt, próbálja meg kihányni, és re-
ménykedjen, hogy minél előbb elmúlik a fájdalom.

H. A.



12 ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2021. JÚNIUS 13



14 ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2021. JÚNIUS 15

Végre itt a nyár!

Egyre többen gondolják úgy, hogy a zsúfolt strandok, vala-
mint a Velencei-tó és a Balaton helyett valami eldugottabb, 
kevésbé látogatott helyet keresnek. Pest megyében közel 
negyven bányató van, és ezek közül kilencben bizony legálisan 
meg is mártózhatunk.

A nyári szünidő, a szabadságok idején kiemelten fontos 
felhívni a pihenni, kikapcsolódni vágyók figyelmét a fürdőzés 
szabályainak fontosságára, a bányatavak veszélyeire, valamint 
a szabadvizek biztonságos használatára, hiszen ezek a vizek 
jóval több veszélyt rejtenek az ellenőrzött strandoknál.

A szabadvizeken való tartózkodás szabályai mindenkire 
vonatkoznak. Ezeket nagyon fontos betartani, hiszen élettani, 
egészségügyi és jogi következményei is lehetnek. A forró na-
pokon nagyon sokan keresik fel a hűvös vizű bányatavainkat, 
azonban az alapvető szabályokkal nem mindenki van tisztá-
ban. Pest megye közel negyven bányatavából mindösszesen 
nyolcnak a területén engedélyezett a fürdés (Dunaharaszti, 
Dunavarsány, délegyházi tórendszer 2-4-6-os tó, Kiskunlachá-
za, Pócsmegyer, Áporka).

Mindemellett Kiskunlacházán, Dunavarsányban jetskizni 
is lehetőség van, az Omszki-tó egy részén pedig lehet wake-
boardozni. A Duna pest megyei szakaszán is vannak kijelölt 
fürdőhelyek: Dunabogdányban, Alsógödön, Felsőgödön és 
Ráckevén.

Tilos fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállomások, vízi 
sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák területén, városok 
területén, valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok 
között, kivéve, ha a vízfelület meg van világítva, és legfeljebb 
a mély víz határáig! A fürdési tilalomra minden esetben 
60 × 30 cm-es, jól látható helyen lévő tábla figyelmeztet. Für-
désnek számít az úszás és a lubickolás mellett a játék csónak, 

vízibicikli, banánhajó, gumimatrac vízen való használata és 
ezekről a vízbe ugrálás. Hat éven aluli vagy úszni nem tudó 
tizenkét év alatti gyerek csak szülői felügyelettel fürödhet 
szabadvizekben, ahol a fürdés engedélyezett.

A fürdésre kijelölt területen rendszeresen ellenőrzik a víz 
minőségét, van mosdó, zuhany, illemhely, hulladékgyűjtő, 
valamint a mentésre, elsősegélynyújtásra képzett személyzet. 
A bányatavak mellől mindez hiányzik, jellemzőjük a kiszámít-
hatatlan mederviszony. Ezek a tavak néhány lépés után hir-
telen mélyülnek, a nagy mélység miatt csak a felszín meleg, a 
hirtelen vízhőmérséklet-csökkenés pedig izomgörcsöt, sokkot, 
szívmegállást idézhet elő. Medrükben előfordulhatnak fémda-
rabok, munkagépalkatrészek, amelyek könnyen okozhatnak 
sérülést, főleg a vízbe ugrálóknak.

Aki a tiltás ellenére fürdőzik, nemcsak a testi épségét, 
egészségét, életét veszélyezteti, de szabálysértést követ el, vele 
szemben szabálysértési eljárás indul, ötezertől százötvenezer 
forintig terjedő pénzbírság is kiszabható. A helyszíni bírság 
összege ötezertől ötvenezer forintig terjedhet.

Aki bányatóhoz vagy épített strandra látogat, fontos, hogy 
a saját és mások testi épsége megóvása mellett saját vagyon-
biztonságára is figyelmet fordítson! Lehetőség szerint őrzött 
parkolót válasszon! A gépkocsi utasterében semmit ne hagy-
jon! Távozáskor győződjön meg arról, hogy a kocsit biztosan 
bezárta-e. A strandlopás elővigyázatossággal elkerülhető. 
Ahol lehetőség van, használjon csomagmegőrzőt!

Ne hagyja őrizetlenül értékeit a törölközőn, takarón. Csak 
annyi pénzt vigyen magával, amennyi feltétlenül szükséges.

Tartalmas és biztonságos nyári időtöltést, kikapcsolódást 
kíván a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztálya.
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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 szolgálat működik 
a sürgős ese tek el lá tására, amely a felso-
rolt 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  
júniusban és júliusban:  
június 4.: dr. Kürti József; június 11.: 
dr. Tordai Gábor; június 18.: dr. Mészá-
ros Zsolt; június 25.: dr. Kürti József; 
július 2.: dr. Tordai Gábor; július 9.: 
dr.  Mészáros Zsolt; július 16.: dr. Kürti 
József; július 23.: dr. Tordai Gábor; 
július 31.: dr. Mészáros Zsolt
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
Az április 16. és május 17. közötti időszak eseményei

Születések: Tusák Hanna Dóra, Kanalas Cintia Miranda, 
Ábele Mirkó, Malcsiner Márton, Lovas Lóránt Levente
Házasságkötések: Burián Norbert és Boér Sára, Bernáth 
Péter Roland és Dömötör Ildikó, Szabó Dénes és Weidl Zsófia, 
Horváth Balázs és Nyári Mercédesz, Rátóti László és Lendvai 
Anett, Tóth Richárd és Riegel Éva, Kanabé Zoltán és Csomor 
Viktória, Ohanyal Zoltán és Méreg Viktória, Végvári Dávid és 
Sopronyi Rita
Halálesetek: Zsigó János (79), Barabás Sándorné Elek Julian-
na (79), Kojetinszki Ernő (68), Tarjáni Lászlóné Sárosi Má-
ria (82), Verovszki Istvánné Karacs Erzsébet Mária (79), Bán-
kúti István Sándor (74), Varga Lászlóné Beliczai Anna (77), 
Barna Bernadett (43), Hajdu Józsefné Gallai Ilona (82), Mé-
száros Gyula Jenőné Horváth Zsuzsanna (65), Kovács Józsefné 
Óvári Anna (64), Skultéti László (85), Szabadkai Józsefné 
Jakab Mária (74), Fekete Imre (84), Mészáros Józsefné Perlai 
Ilona Róza (86), Nagy Péter Pál (82), Helter Alajos (82), Nagy 
Zsolt (54), Hanák József (77), Szamosvölgyi Jánosné Szűcs 
Mária (90), Szilárdi Lajosné Kertész Mária (88), Horváth 
Nagyezsda Volkova Nagyezsda (79), Veréb László (79), Nagy 
Józsefné Berkes Mária (77) 

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KERESZTREJTVÉNY 
Rejtvényünk megfejtését június 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! Májusi rejtvényünk megfejtése: Amin nem látszik meg a folt, az piszkos csak igazán. A jutalmat 
Szabó Attila, Papp Attila és Vidákné Hibácska Edit nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

GYEREKEKNEK
Keresd meg a képeken található tizenhárom különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet küldd vissza szerkesztősé-
günknek június 25-ig digitális formában az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre, vagy add le személyesen a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán. A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő szá-
munkban tesszük közzé. A májusi rejtvény helyes megfejtéséért járó jutalmat Jobbágy Levente Bálint, Bungye Boglárka és Tihon 
József nyerte. Gratulálunk!

Programajánló
Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely programjai

Augusztus első napján, vasárnap tartjuk idén városunk napját, 
amelyre izgalmas közösségi meglepetésprodukcióval is készü-
lünk. Szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának a kezdemé-
nyezéshez. Ha úgy érzed, szívesen részt vennél egy jó hangulatú 
közös produkcióban, jelentkezz a szervezes@isaszegmuvhaz.hu 
e-mail-címen, mi pedig megosztjuk veled a részleteket.

JÚNIUS
4., péntek: Trianoni megemlékezés
6., vasárnap: Köszöntjük a pedagógusokat – online
19., szombat, 15.00: Szent Iván-napi hagyományőrző nap a 
tizenöt éves jubileumát ünneplő Csatangoló tánccsoport és a 
művelődési ház közös szervezésében; helyszín: Falumúzeum
21–25., hetfő–péntek: Napközis indián kalandok Isaszegen – 
nyári napközis tábor; helyszín: művelődési ház. Részletek a mű-
velődési ház honlapján, Facebook-oldalán és az Instagramon.

JÚLIUS
5–25: Nyári zárvatartás
5–9., hetfő–péntek: A Csata táncegyüttes nyári tábora. Vár-
juk a 3–10 éves táncolni, játszani vágyó gyerekeket. Bárki csat-
lakozhat, táncos előélet nem szükséges. Helyszín: művelődési 
ház. Program: néptánc, népi gyerekjátékok, kézműves-fog-
lalkozás, játék, mese, kirándulás. A tábor díja: 25 000 Ft/fő; 
testvérkedvezmény: 20 000 Ft/fő. Az ár tartalmazza az étkezést 
és a foglalkozásokat. Jelentkezni az együttes Facebook-oldalán 
a „Csata Táncegyüttes Tábor 2021.07.05-09.” című esemény-
nél megadott űrlap kitöltésével lehetséges. Érdeklődni Stéger 
Dánielnél lehet. E-mail: csatatancegyuttes.info@gmail.com; 
telefon: 30/647-5792. A tábor egy bemutatóval zárul.

Énekelj te is az asszonykórusban! Gyere, és ereszd ki a hangod 
bátran egy jó társaságban! Heti egy próba, gyönyörű népvise-
let. Fiatalokat és időseket egyaránt szívesen várunk a csoport-
ba. Érdeklődni a 30/9869-338-as telefonszámon lehet.

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

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

Kedves Látogatóink! Egyik szemünk sír, a másik nevet, hiszen 
bár a művelődési ház május 10-től ismét látogatható, sajnos 
egyelőre városunk teljes közösségét mégsem tudjuk fogadni 
intézményünkben. A hatályos rendelkezések értelmében az 
intézmény területére felnőtt látogatóink csak védettségi iga-
zolvánnyal, tizennyolc éven aluliak pedig védettségi igazol-
vánnyal rendelkező felnőtt kísérővel léphetnek be az épületbe.

A vonatkozó kormányrendelet értelmében a védettségi 
igazolványt vagy védőoltást igazoló mobilalkalmazást és a 
személyazonosító okmányt (személyi igazolvány, jogosítvány, 
útlevél) kollégáink a belépéskor kötelesek ellenőrizni. A kor-
látozás a művelődési házra és a könyvtárra egyaránt vonatko-
zik, mindkét intézmény látogatóinak beléptetése a földszinti 
információs pultnál történik. A csoportfoglalkozásokra, a 
vásárokra és egyéb rendezvényekre szintén vonatkozik a 
szabályozás, ezért is nagyon fontos, hogy ne felejtsék otthon 
igazolványukat, annak hiányában sajnos senkit nem tudunk 
beengedni a házba.

Kérjük az igazolvánnyal nem rendelkezők megértését és 
türelmét, reméljük, hogy mindenki számára mihamarabb el-
érhetők lesznek a szolgáltatásaink. Kérjük együttműködésüket 
a jelen helyzetben is, ezzel is segítve munkánkat.

Év eleje óta kiemelten az online térben folynak közösségi 
eseményeink, és itt találkozhatnak egyéb programlehető-
ségeinkkel is. Kövessék figyelemmel Facebook-oldalunkat, 
honlapunkat, Instagram-felületünket.

Rendezvényeinken kép- és hangfelvétel készül. Progra-
mokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklődni a művelő-
dési ház irodájában, a 28/582-055-ös vagy a 70/333-6081-es 
telefonszámon, az idgymo@gmail.com e-mail-címen, valamint 
az Isaszegmuvotthon.hu weboldalon és Facebook-oldalunkon 
is lehet. A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

IMH
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