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NÉGYEZER-SZÁZHETVENNÉGY CSALÁDTAG
Miért fog bele egy fiatalember tizenhét évesen családfájának felkutatásába? 

Ritka hobbijáról mesél Kurucz Dániel, a fiatal biológushallgató.
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Részletek  
a képviselő-testület  
januári határozataiból

Az év első soros testületi ülésén Hatvani Miklós 
polgármester köszöntötte az új esztendő alkalmából 
a megjelent képviselőket, bizottsági tagokat és a 
meghívott vendégeket. Elmondta, bízik abban, hogy 
a 2022-es év sikeres lesz mind a város, mind pedig 
a város lakóinak a számára. Az ülés kezdeteként a 
testület elfogadta a polgármester két ülés közötti 
beszámolóját. 

Isaszeg településterve elkészítésének ütem
terve. A folyamatosan változó és megújuló jogsza-
bályok új alapokra helyezték a települések szerkezeti 
tervének elkészítésére vonatkozó előírásokat. A pol-
gármesteri hivatal műszaki és beruházási osztálya 
a településterv készítésével megbízott tervezővel 
közösen elkészítette az új jogszabályi előírásoknak 
megfelelő tervezési programot a korábbiakban 
jóváhagyott tervezési ütemterv és a 2021. novemberi 
ülést követő kiegészítések alapján.

A folyamat az előzőektől eltérően elektronikus 
úton történik – a korábban levelezés útján zajlott 
dokumentumkiküldésekkel szemben –, ami abból 
áll, hogy a dokumentumok a Lechner Tudásközpont 
elektronikus felületére lesznek feltöltve, az állam-
igazgatási szervek, szakigazgatási szervezetek, a 
megyei főépítész is erről a felületről kapnak tájékoz-
tatást a tervezett változtatásokól, és ezen a felületen 
véleményezik az elkészített dokumentumokat. 
A településterv ütemezése szerint a teljes folyamat 
lezárására 2022 decemberében kerülhet sor.

A képviselő-testület a következőképpen fogadta 
el a településterv elkészítését:
–  február 28.: tervezési program készítése a képvi-

selő-testület jóváhagyásával;
–  március 14.: előzetes tájékoztató és véleménykérő 

anyag készítése;
–  május 16.: előzetes vélemények értékelése, meg-

alapozó dokumentáció, településfejlesztési terv 
elkészítése;

–  július 18.: településrendezési terv elkészítése, 
véleményezési eljárás, partnerségi egyeztetés 
megindítása;

–  szeptember 16.: vélemények összegzése, értékelé-
se, véleményegyeztető tárgyalás kezdeményezése;

–  szeptember 30.: záró szakmai véleményezés meg-
indítása;

–  november 17.: településterv elfogadása a testület 
által;

–  december 31.: hatálybaléptetés, nyilvánosság.

Részvétel a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pá
lyázaton. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot 
hirdetett a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről 
szóló törvényben Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcí-
men. A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támo-
gatás igényelhető, 85 százalékos intenzitással. A maximálisan 
igényelhető támogatás összege tízezer fő vagy azt meghaladó 
lakosságszámú települések esetében negyvenmillió forint, de a 
támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól 
és a pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől. A pályázat 
benyújtásának határideje: 2022. február 4.; a miniszteri döntés 
határideje: 2022. március 31. 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Madách Imre 
utca önkormányzati tulajdonban lévő, a sportcsarnoktól a 
Nap utcáig tartó szakaszának felújítása érdekében beadja a 
pályázatát. A pályázati dokumentáció összeállításával a Tempo 
Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t (2120 Dunakeszi, 
Szabadka u. 17.) bízta meg 63 500 forint összegben, pozi-
tív elbírálás esetén a sikerdíj (3 százalék) 1 587 500 forint. 
A pályázathoz szükséges önerőt az önkormányzat (a pályá-
zat 15 százalékos fedezetét) 7 053 824 forint összeghatárig a 
költségvetés felhalmozási keretének terhére biztosítja. Sikeres 
pályázat esetén a támogatás és a minimálisan vállalható önerő 
felhasználásának és a támogatott műszaki tartalom megvalósí-
tásának végső határideje: 2023. december 31. 

Közvilágítási karbantartási szerződés megújítása. Isaszeg 
városban a közvilágítás hálózatának karbantartását az Elektro-
mos Műszaki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Elmű 
Szolg. Kft.) végezte. A képviselő-testület úgy határozott, hogy 
az Elmű Szolg. Kft.-vel 2013. június 3-án kelt, az „Isaszeg 
település közvilágítási hálózatának üzemeltetése és karbantar-
tása” tárgyában kötött szerződését felmondja a szerződés VII. 
pontjában szereplő három hónapos felmondási idővel, és a 
felmondási idő alatt a munka végzése alól mentesíti a vállalko-
zót. A város közvilágítási hálózatának karbantartására egy új, 

isaszegi vállalkozást, az Infor-Vill Betéti Társaságot (Isaszeg, 
Csengeri u. 19/a) kérte fel, amellyel a testületi határozat alap-
ján 2022. február 1-jével köt szerződést.

Okoszebra telepítése a Rákóczi út 47. előtti gyalogát
kelőhelyre. A Generali a Biztonságért Alapítvány állandó 
közlekedésbiztonsági pályázata az okoszebrák telepítésének a 
támogatása. A Safecross® okoszebra olyan közlekedésbiztonsá-
gi rendszer, amely az útburkolatban elhelyezett LED-prizmák 
segítségével villogó fénnyel hívja fel az autósok figyelmét a 
gyalogátkelőn áthaladó gyalogosokra. A rendszer csak akkor 
lép működésbe, ha a zebrán gyalogos halad át, amiről az út 
két szélén elhelyezett szenzorok segítségével nyer informá-
ciót. A gyalogosvédelmi rendszer célja, hogy megelőzze a 
gyalogátkelőhelyen bekövetkező baleseteket. Ilyen rendszerre 
olyan átkelőhelyeket illetően lehet pályázni, amelyek nincse-
nek felszerelve közlekedési lámpával, és jelentős a gyalogos-, 
valamint a gépjárműforgalom. A polgármesteri hivatal előtti 
átkelőhely kulcsfontosságú Isaszeg gyalogosforgalmát illető-
en, mivel a városlakók a település déli és keleti feléből ezen 
keresztül jutnak el a vasútállomásra. Az érintett útszakaszon a 
gépjárműforgalom is számottevő, főleg a városon áthaladó jár-
művek jelentős száma miatt. Ezenkívül sikeres pályázat esetén 
a leendő Hősök sétányának megközelítése is biztonságosabb 
lesz az említett városrészek felől. Az eddig telepített okoszeb-
ráknál lezajlott mérések alapján a rendszer telepítése után az 
autók megállási hajlandósága 55 százalékról 76 százalékra 
nőtt.

Okoszebra telepítésére települési és kerületi önkormány-
zatok pályázhatnak. A pályázónak a költségek 50 százalékát 
kell önerőként vállalnia. Egy okoszebra kivitelezési költsége a 
helyi adottságoktól függően hozzávetőlegesen 2,2-2,5 millió 
forint plusz áfa. A testület úgy döntött, hogy indulni kíván az 
említett pályázaton, a maximális költséggel számolt 1 587 500 
forint önerővel. Sikeres pályázat esetén az önerőt a 2022-es évi 
költségvetés tartalékkeretének terhére biztosítja. 

SZERKESZTŐSÉG

Vágányzári információ

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2022. január 24–25-től március 
11–12-ig, március 16–17-től április 7–8-ig, április 11–12-től április 
13–14-ig, április 19–20-tól április 29–30-ig és május 2–3-tól május 
5–6-ig éjszakánként 23.30-tól 4 óráig Budapest-Keleti és Kőbánya 
felső állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 80a 
Budapest–Hatvan-vasútvonalon egyes vonatok módosított menet-
rend szerint közlekednek.

Budapest-Keleti és Kőbánya felső állomások között a 3000, 3068 
és 3061 számú vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek.

A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható 
az állomások pénztárainál, az ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető 
a Mávdirekt (1) 349-4949-es telefonszámán és a Mavcsoport.hu 
honlapon.

SZERKESZTŐSÉG
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Helyi adónaptár 2022

Határidő Az adókötelezettség jogcíme Jogszabályi hivatkozás

Január 15.
A kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) hatálya alá tartozó 
vállalkozó 2021. évi adóbevallás-teljesítése, amennyiben szüneteltette a 
tevékenységét, és a fizetendő adót csökkenteni kívánja

Htv.) 39/B. § (6) bekezdés  
b) pont

Február 15. „Kata adóalany” adóztatási forma változtatásának bejelentése Htv. 39/B. § (9) bek.

Március 16.
Az első félévi építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója, 
mezőőri járulék, helyi iparűzési adó előlegének befizetése

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

Március 31. A 2021. évi talajterhelési díj bevallásának benyújtása és megfizetése
2003. évi LXXXIX. tv. 20. § 
(1) bek. és 21/A. § (1) bek.

Május 31.

A 2021. évi helyi iparűzési adó bevallásának benyújtása. A vállalkozó által 
már a 2021. évben befizetett adóelőleg és a tényleges adó különbözetének 
esedékessége; az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg fizeti meg, illetve 
igényelheti vissza a különbözetet.

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

Szeptember 15.
A második félévi építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális 
adója, mezőőri járulék, helyi iparűzési adó előlegének befizetése

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

A változás időpont-
jától számított 15 
napon belül

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

Art. 2. sz. Melléklet II. A.  
4) pont

A kata hatálya alá 
bejelentkezés nap-
jától számított 45 
napon belül

„Kata alany” Htv. 39/B. § (3) bek. szerinti egyszerűsített adóalap választá-
sa, „kata alanyiság” megszűnése

Htv. 39/B. § (9) bek.

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

Közeleg az adófizetési határidő!

Tisztelt Adózók! Tájékoztatjuk önöket, hogy a 2022-es évre 
vonatkozó adószámla-kivonatok és a hozzá tartozó csekkek 
kiküldésére az adózók részére legkésőbb március első heté-
ben kerül sor. Az önkormányzati adóhatóság az elektronikus 
ügyintézésre kötelezett ügyfeleket a hivatalos elérhetőségükön 
elektronikusan értesíti adószámlájuk egyenlegéről.

Az idei évben az első félévi adó összegét 2022. március 16-
ig, a második félévi adó összegét pedig 2022. szeptember 15-ig 
kell megfizetni. Augusztusban a második fél évre vonatkozó 
értesítés, illetve csekk a tavalyi évhez hasonlóan külön nem 
lesz kipostázva, a csekkeket év elején postázzuk.

A végrehajtás elkerülésének érdekében kérjük, hogy szí-
veskedjenek betartani a fizetési határidőt. Tájékoztatjuk, hogy 
az adófizetési kötelezettségeiket elektronikusan (átutalással) 
is teljesíthetik, ez esetben a helyes beazonosítás érdekében az 
adózó nevét és mutatószámát szükséges feltüntetni.

Kérjük, hogy az önkormányzat gépjárműadó-számlájára 
csak a régi, 2020. december 31-e előtti tartozásokat fizessék 

meg. 2021. január 1-jétől már a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
az illetékes.

Továbbá tájékoztatjuk önöket, hogy az ingatlanokban 
bekövetkező tulajdonváltozásról nem kapunk értesítést a 
Földhivataltól. Az eladónak, illetve a vevőnek egyaránt tizenöt 
napos bejelentkezési kötelezettsége van adóirodánk felé. Meg-
értésüket és együttműködésüket kérjük.

Az adóiroda ügyfélfogadási rendje:  hétfő, 13–16 óra; 
szerda, 8–12, 13–16 óra; péntek, 8–12 óra.
Az ügyfélszolgálat nyitvatartási rendje: hétfő, 8–12; 13–18 
óra; kedd, 8–12, 13–16  óra; csütörtök, 8–12, 13–16 óra; 
péntek, 8–12 óra.

Ügyeit intézheti elektronikusan, ennek megkönnyítése végett 
Isaszeg honlapján (Isaszeg.asp.lgov.hu/elektronikus-nyomtat-
vany-kitoltesi-segedlet) egy segédletet helyeztünk el. 

POLGÁRMESTERI HIVATAL, ADÓIRODA

Isaszeg Város Önkormányzatának Adóirodája által használt bankszámlaszámok

Adónem Bankszámlaszám
Isaszeg Város Önkormányzata – építményadó 11742049-15391528-02440000
Isaszeg Város Önkormányzata – telekadó 11742049-15391528-02510000
Isaszeg Város Önkormányzata – magánszemélyek kommunális adója 11742049-15391528-02820000
Isaszeg Város Önkormányzata – idegenforgalmi adó 11742049-15391528-03090000
Isaszeg Város Önkormányzata – eljárási illeték 11742049-15391528-03470000
Isaszeg Város Önkormányzata – iparűzési adó 11742049-15391528-03540000
Isaszeg Város Önkormányzata – bírság 11742049-15391528-03610000
Isaszeg Város Önkormányzata – késedelmi pótlék 11742049-15391528-03780000
Isaszeg Város Önkormányzata – talajterhelési díj 11742049-15391528-03920000
Isaszeg Város Önkormányzata – idegen bevétel 11742049-15391528-04400000
Isaszeg Város Önkormányzata – gépjárműadó 11742049-15391528-08970000
Isaszeg Város Önkormányzata – (költségvetési számla) mezőőri járulék 11742049-15391528

Változik a kommunális adó

Január 20-i ülésén a testület új rendele-
tet alkotott a magánszemélyek kommu-
nálisadó-kötelezettségeire vonatkozóan.

A képviselő-testület a korábbi 
rendeletet 1996. június 12-én alkotta, 
amely az elmúlt huszonhat év során fo-
lyamatos módosításokon esett át. A ren-
delet egységesítése és átláthatósága tette 
szükségessé, hogy sor kerüljön a régi 
rendelet megszüntetésére és az újnak a 
megalkotására. Az új rendelet alkotása-
kor pontosították a mentességek körét, 
illetve az adó mértékét. A rendelet 2022. 
január 1-jétől hatályos.
Mentes a kommunális adó alól: 
a)  a külterületen lévő építmény, kivéve 

azt, amelyiket lakásként használnak, 
és tulajdonosa az adott ingatlan 
tekintetében állandó bejelentett lak-
címmel rendelkezik, amit minden 
esetben a igazolnia kell a kérelme-
zőnek;

b)  a be nem épített külterületi ingatlan; 

c)  a belterületen a lakáshoz tartozó 
garázs; 

d)  minden olyan építmény vagy épít-
mény azon helyisége, amely után a 
helyi építményadó-rendelet alapján 
építményadót kell fizetni.

A kommunális adó mértéke:
a)  18 000 Ft/adótárgy/év; 
b)  ingatlan-nyilvántartás szerinti külte-

rületi- és zártkerti ingatlan esetén az 
adó mértéke 9000 Ft/adótárgy/év.

A rendelet értelmében a külterületi és a 
zártkerti ingatlanok esetén változhat a 
fizetendő adó összege és adóneme. Kül-
területi ingatlanok: Ilkamajor, Szent-
györgypuszta és minden olyan ingatlan, 
amely külterületi besorolású. Zártkerti 
ingatlanok: 3000, 4000, 5000 helyrajzi 
számmal kezdődő ingatlanok.

Kérjük, hogy azon ingatlantulajdo-
nosok, akik
•  kommunális adót fizettek eddig is, 

és állandó bejelentett lakcímmel 

rendelkeznek az adott ingatlanon, 
úgy lehetőség szerint e-mailben, 
elektronikusan (ügyfélkapun 
keresztül: Isaszeg.asp.lgov.hu) vagy 
a polgármesteri hivatal ügyfélszol-
gálatán személyesen a kommuná-
lisadó-bevallást benyújtani szíves-
kedjenek;

•  építményadót fizetnek, és jogo-
sultakká váltak a kommunális adó 
fizetésére, mivel állandó bejelentett 
lakcímmel rendelkeznek az adott 
ingatlanon, úgy lehetőség szerint 
e-mailben, elektronikusan (ügyfél-
kapun keresztül: Isaszeg.asp.lgov.
hu) vagy a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán személyesen a 
kommunálisadó-bevallást benyújta-
ni szíveskedjenek.

Az adó meghatározása határozattal 
történik, amelyeknek a kiküldésére a 
bevallások beérkezése után folyamato-
san kerül sor.

POLGÁRMESTERI HIVATAL,  
ADÓIRODA

Tüdőszűrés

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
Isaszeg városban 2022. február 17. és 
25. között – a hatályban lévő járvány-
ügyi szabályok (kötelező védőmaszk 
használata, másfél méter távolságtartás) 
fokozott figyelembevételével – minden 
negyvenéves vagy ennél idősebb sze-
mélynek ajánlott tüdőszűrést tartunk.

Időpontok: február 17–18. (csütör-
tök–péntek), 21– 25. (hétfőtől péntekig) 
mindennap 8-tól 18 óráig. A tüdőszűrés 
új helyszíne: 2117 Isaszeg, Hunyadi 
u. 17–19. (új egészségház). Személyi 

igazolványát, tajkártyáját, valamint az 
előző évben kapott tüdőszűrő-igazolá-
sát hozza magával.

A munkaköri, szakmai, illetve 
személyi higiénés alkalmasság orvosi 
vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján 
a mellkasröntgen-vizsgálatot erre a 
célra igénylő lakosoknak 1700 Ft térítési 
díjat kell fizetniük a szűrés helyszínén 
kapott, a törökbálinti kórház számára 
szóló csekk postán való befizetésével.

A vizsgálat eredményéről legkésőbb 
tizennégy napon belül szakorvosi leletet 
adnak ki, amelyhez szükséges az érintett 

nevére szóló, felbélyegzett válaszboríték 
leadása, a befizetésről a számlaigénylést 
a borítékba téve jelezni kell.

POLGÁRMESTERI HIVATAL



2022. FEBRUÁR 76 ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt isaszegi  
Polgárok!

A tettekben hiszek: a mi teljesítmé-
nyünk az elvégzett munka. 

Kihívásokkal teli négy év van 
mögöttünk. Közös erőfeszítéseinknek 
köszönhetően az elmúlt időszakban 
megújultak Isaszeg iskolái és óvodája, 
újjáépítettük az orvosi rendelőt, és 
megépült a város bejáratánál a felüljáró. 
Épül az új városi piac, és a Béke utca 
felújítása is hamarosan elkezdődik.

Az Önök számára is épült a tér-
ségi uszoda, mellette készül a térségi 
jégcsarnok.

Az isaszegi vasútfejlesztés után a 
közúti kapcsolatokat javító térségi elke-
rülő út megvalósításán dolgozom.

Az Ország Házában is a tetteket ré-
szesítem előnyben a szavakkal szemben: 
a törvényalkotási bizottság alelnökeként 
olyan törvények megalkotásában vettem 
részt, mint a gyermekvédelmi törvény, a 
tizenharmadik havi nyugdíj visszaveze-

tése, a minimálbér emelése, a családok 
adó-visszatérítése vagy a huszonöt év 
alattiak szja-mentessége. 

Számomra különösen fontos 
szülőföldem, térségünk, otthonunk 
jövője, ezért kérem ismét a bizalmukat: 
az Önökkel közösen kitűzött célok 

mentén folytassuk együtt az országépítő 
munkát! 

Hiszen Isaszegnek is előre kell men-
nie, nem pedig hátra!

VÉCSEY LÁSZLÓ,  
az Ön országgyűlési  

képviselőjelöltje

Kedves Isaszegiek!

Hohn Krisztina vagyok, az egységes ellenzék jelöltje az Önök városában. Jelenleg is országgyűlési képviselő vagyok, az 
LMP-frakció tagja. Politikusi hitvallásom az, hogy munka nélkül nincs siker és fejlődés, a képviselő dolga pedig nem az, hogy 
kiskirályt játsszon, hanem hogy elérhető legyen, és felhangosítsa az itt élő emberek problémáit az Országgyűlésben. 

Már az elmúlt években is mindent megtettem azért, hogy 
parlamenti képviselőként az itt élők hangja legyek: többször 
szorgalmaztam például a Gödöllőt elkerülő út megépítését, 
megszólítva a kormányt és a térség fideszes országgyűlési 
képviselőjét is. 

„Ez az elkerülő út nemcsak Gödöllőnek, hanem Szadának 
és Isaszegnek is nagy megkönnyebbülést és segítséget jelent. Ezt 
képviselőtársam is tudja, hiszen nemcsak országgyűlési képvi-
selője a településnek, hanem Szadának több cikluson keresztül 
is polgármestere volt.” (Részlet az 2018. szeptemberi felszólalá-
somból)

Ebben a négy évben több mint 150 felszólalásom volt, és 
egészen 360 darab önálló indítványt nyújtottam be.

Hiszem, hogy április 3-án le kell váltanunk a Fidesz-kor-
mányt, hogy végre ne csak ellenzékből mondjuk el ötleteinket, 
hanem az Önök érdekében meg is tudjuk valósítani azokat. 
Többek között a Gödöllőt elkerülő utat és más Önöket érintő 
problémát is meg fogunk oldani.

Kérem, tiszteljen meg bizalmával, szavazzon rám! Meg 
fogom szolgálni!

HOHN KRISZTINA
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Jó hír a városnak – jó hír a múzeumnak
Jelentős felújítás fejeződött be az Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely életében

Isaszeg Város Önkormányzata 2020-
ban az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma Kubinyi Ágoston programjának 
muzeális intézmények szakmai támo-
gatására kiírt pályázatán eredményesen 
szerepelt. Ennek köszönhetően Isaszeg 
önkormányzata kétmillió forint vissza 
nem térítendő támogatásban részesült, 
amely az Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely 
(Madách Imre u. 15.) infrastrukturális 
fejlesztésének második ütemére – aka-
dálymentesített feljáró megépítésére – 
volt felhasználható.

A beruházás teljes költsége 
3 999 000 forint volt. A kivitelező az 
akadálymentesített feljárót két hónap 
alatt, határidőre, 2021. november 
30-ra elkészítette, ezzel együtt kör-
nyezetének, az előkert burkolatának 
felújítására is sor került. A jelentős 
beruházásnak köszönhetően lehetőség 
nyílt a szétesőfélben lévő, elkorhadt 
utcai nagykapu görgős tolókapura 
cserélésére. 2021. december 1-jétől 
már az új, akadálymentesített feljárót 
használhatják a mozgásukban korláto-
zott vendégeink is, és nagy örömünkre 
a babakocsival, a kisgyermekekkel 
érkező családok is.

Ezúton köszönjük meg Hatvani 
Miklós polgármesternek, Mészáros 
Gusztávné alpolgármesternek, Pong-
rácz Gabriella igazgatónak (Isaszegi 
Művelődési Ház és Múzeumi Kiállító-
hely) és Horváth István igazgatónak 
(IGESZ), hogy a felújítás munkála-
tait mindvégig figyelemmel kísérték, 
valamint köszönjük a kivitelező pontos 
munkáját és azt, hogy a múzeum 
egyedi kéréseit is figyelembe vette az 
építés során. Mindannyiunk nevében 
köszönjük az új, akadálymentesített 
feljárót és a megszépült belső udvart is, 
amellyel régi vágyunk teljesült. Ígérjük, 
vigyázni fogunk rá!

Mindenkit szeretettel hívunk és 
várunk a falumúzeum megtekintésére.

SZMOLICZA JÓZSEF  
gyűjteménykezelő

Az Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely nyitvatartási ideje: vasárnap és hétfőn szünnap; keddtől péntekig 9–18 óra; szombat 14–18 óra. 
Telefon: (28) 582-280.

Fiatal tehetségek Isaszegen

Városunk iskolái nagy gondot fordítanak arra, hogy gyerme-
keink ne csak a tanulmányaikban, hanem egyéb területeken, 
többek között a művészetek terén is megmutathassák tehetsé-
güket. A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola meghirdetett rajzpályázatán az Isaszegi Damjanich 
János Általános Iskola tanulói is nagy lelkesedéssel vettek részt.

A Klapka-iskola minden tanév őszén rajzpályázatot hirdet 
a tankerület iskoláiban tanuló alsó tagozatosok számára. 
A pályázat témája jeles napokhoz kapcsolódik. A 2021–2022-
es tanév témája a Márton-napi hagyományok, népszokások 
megjelenítése volt. A használható technikákat, eszközöket 
nem szabta meg az iskola, ezzel is lehetőséget biztosítva a 
gyerekek fantáziájának teljes kibontakoztatására, kreativitásuk 
megjelenítésére és tehetségük megmutatására.

A tehetséggondozás mellett szerepet kapott a hagyo-
mányőrzés, amelyben városunk élen jár Pest megyében. 
A művek elkészítését alapos kutatómunkának kellett megelőz-
ni. Fontos, hogy a gyerekek tudják, érezzék: a népszokások 
fontos részei életünknek. Sebő Ferenc Kossuth-díjas énekes-
nek, népzenekutatónak, a táncházmozgalom egyik elindítójá-
nak gondolatát idézve: „A hagyományt nem ápolni kell, hisz 
nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink 
csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!”

Az iskola felhívására nagyon sok intézményből érkeztek 
pályamunkák. A zsűrinek nem volt könnyű dolga abban, hogy 
a szebbnél szebb alkotások közül kiválassza a legjobbakat. 
A rajzpályázaton részt vettek a Damjanich-iskola diákjai is. 
A jó kézügyességgel megáldott gyerekek munkáját az iskola 
oklevéllel és értékes tárgyjutalommal díjazta, amelyet a gyere-
kek kitörő örömmel fogadtak még a téli szünet előtt.

A beérkezett pályaművekből a Klapka-iskola pedagógusai 
kiállítást rendeztek az intézmény Tóth Árpád úti épületében.

FORRÁS:  
SEBESTYÉNNÉ FEKETE ANITA tanítónő

Képzőművészet a mindennapokban

Az Isaszegi Művelődési Ház 
már sok remek művésznek 
adott lehetőséget alkotásaik 
bemutatására. Így volt ez 
Rosenberg Berle Mária fes-
tőművész esetében is, akit 
sokan ismerhetnek, hiszen 
születésétől fogva Isaszegen 
él, alkot.

Mária a képei közül 
több közintézménynek 
adományozott már, többek 
között a polgármesteri hiva-
talban két alkotása is dísze 
a falaknak; a tavalyi évben 
pedig az Isaszegi Bóbita 
Óvodának adományozott a 
művei közül állatokat ábrá-
zoló képeket, remélve, hogy 
az óvodások is kedvtelve 
nézik majd azokat.

Köszönjük az adomá-
nyokat, további munkájá-
hoz sok sikert kívánunk!

SZERKESZTŐSÉG
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Könyvtári kurír

Az új évben szeretnénk egy kicsit bemutatni a könyvtár szol-
gáltatásait, mert nevünkből adódóan sokan csak a hagyomá-
nyos szolgáltatásunkra, a könyvkölcsönzésre asszociálnak. 
Ezen túl sok minden más is elérhető nálunk.

Elsőként a folyóiratokkal szeretném megismertetni látoga-
tóinkat. Könyvtárunk különböző újságokat vásárol, amelyek 
ugyanúgy kölcsönözhetők, mint a könyvek, csak rövidebb 
határidővel, egy hétre. A legfrissebb számok a bejáratnál elhe-
lyezett állványon találhatók, ezeket csak helyben lehet olvasni. 
A régebbi számok kölcsönözhetők. Igyekszünk sokszínű kí-

nálatot nyújtani, hogy mindenki találjon érdeklődési körének 
megfelelőt.

Saját beszerzésünkön kívül a Nemzeti Kulturális Alap 
(NKA) támogatásával is kapunk újságokat, közöttük sok 
komoly irodalmi lap, tudományos folyóirat is megtalálható. 
Az újságokat két évig őrizzük, utána selejtezzük. A vasútállo-
máson levő polc jó lehetőség, hogy ott is elhelyezzük azokat a 
lapokat, amelyeknek a tartalma nem avul el. A régi lapszámok 
időnként jelképes összegért megvásárolhatók vagy ingyen 
elvihetők a könyvtárból. Az Isaszeg Önkormányzati Tájékozta-
tót archiváljuk, mivel a benne megjelent cikkek helytörténeti 
jelentőségűek. Ezekhez bárki hozzáférhet kutatási céllal.

Álljon itt egy kis ízelítő a lapok címeiből. Felnőtteknek: 
5 perc angol, Burda, Hihetetlen, Hócipő, HVG, Kertbarát, Hor-
gász, Mindennapi Pszichológia, Nők Lapja, Nők Lapja Ezotéria, 
Praktika, Praktika Horgolás, Príma Konyha, Természetgyó-
gyász, Turista Magazin. NKA-újságok: Földgömb, Alföld, Élet 
és Tudomány, Filmvilág, Galaktika, Irodalomtörténet, Kal-
ligram, Moldvai Magyarság, Mozgó Világ, Rubicon, Színház, 
Természet Világa, Új Művészet stb. Gyerekeknek: Jégvarázs, 
Garfield, Lego, Minecraft, Verdák, valamint az NKA-tól Csoda-
ceruza, Kabóca, Szitakötő, Tücsök.

Februári programok
4., péntek, 18 óra: Könyvbemutató. Székely András Bertalan 

Kárpáton innen, tengeren túl című könyvét bemutatja és 
a szerzővel beszélget Eto-Papp Beáta. Közreműködnek a 
Csatangoló tánccsoport tagjai.

11., péntek, 17 óra: AKÍK-klub
18., péntek, 17 óra: Különlegességek a kertben. Vajon túléli? 

Dr. Mikó Péter agrármérnök, növényorvos, egyetemi ok-
tató előadása az Isaszegi kertbarátok Facebook-csoporttal 
közös szervezésben.

Az előadások eltérő időpontban kezdődnek, kérem, figyeljék a 
pontos kiírást!

ÁGOSTON KATA

Egyes szám, első személy
Japán szerző nyolc novellája – könyvajánló

Manapság sokszor hallom, és néha magamon is tapasztalom, hogy nincs türelmem végigolvasni egy regényt. 
Nem húz be a történetbe az első ötven oldal, nincs kedvem tovább olvasni. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy 
mi történt. Pedig annyira jó regényeket olvastam régen! Ezek most nem jók, vagy bennem van a hiba?

Válasz persze nincs, de megoldás azért akad, mégpedig a novella. A most kezembe került novelláskötet 
szerzője, Murakami Haruki japán. Egészen más kultúra, gondolkodásmód, de talán pont ezért izgalmas. 
A néhány oldalas történetek egy egyszerű gondolat, egy érzés, egy felvillanó esemény nyomán születtek. 
Nehéz eldönteni, hogy mennyiben önéletrajzi ihletettségűek, de mindenképpen nagyon személyesek. Akár az íróra gondolunk, 
akár egy kitalált személyre, sőt időnkét tükröt tart elénk a történet. Viszont mindegyik után meg kell állni, gondolkodni, nehezen 
ereszt az érzés, amelyeket a leírtak keltenek.

Mostanában egyre népszerűbbek a japán írók Magyarországon is. Könyvtárunk is igyekszik beszerezni könyveiket, nekem 
személyes kedvenceim is. Remélem, olvasóink is szívesen kipróbálják és megszeretik az európaitól eltérő látásmódod. Egy külön-
leges világba nyerünk bepillantást az írások által. Á. K.

Könyvekkel az érzelmi,  
lelki egészségért

Mi jut eszünkbe, ha az egészséges életmód kifejezést halljuk? 
Bizony egy sokrétű, összetett fogalomról van szó. Nem csak 
a táplálkozás és a testedzés tartozik ide. Fontos összetevője 
érzelmi, lelki életünk is. Ebben segít eligazodni tanulóink-
nak, tanárainknak az a könyvcsomag, amely karácsony előtt 
érkezett iskolai könyvtárunkba. Olyan könyvek vannak benne, 
amelyek segítséget nyújtanak tanulóinknak az érzelmek, lelki 
életük megismerésében, hogy önálló és magabiztos felnőttek-
ké váljanak.

Az egészséges életmódra nevelést már kisgyerekkorban el 
kell kezdeni, és kamaszkorban erősítenünk kell az egészségtu-
datos magatartást. Ebben a feladatunkban nyújtanak segítsé-
get az új dokumentumok. Köszönjük az Isaszegi Nagyközség 
Egészségügyéért Közalapítványnak, hogy támogatta a könyvek 
megvásárlását! 

ALLMANN-NÉ KOVÁCS KRISZTINA  
könyvtáros, Klapka-iskola

Színházlátogatás ajándékba 

Dráma és színház tanítása olyan művészeti és művészetpe-
dagógiai tevékenység, amelynek célja az élményen keresztül 
történő megértés, az összetartozás érzésének erősítése.

December 17-én pénteken lehetőséget kaptunk a Lázár 
Ervin Program keretében, hogy az 5.a osztállyal megnézhettük 
az Időfutár című darabot a Pesti Magyar Színházban.

A tanulók testközelben figyelhették meg a színészek munká-
ját, kreativitását, az előadást segítők feladatait. Megtapasztalták 
a díszlet, a világítás fontosságát egy-egy jelenetnél. Az együtt-
működés szép példája, egymás segítése zajlott szemünk előtt.

A gyerekek szünetben is izgatottan mesélték egymásnak a 
nekik tetsző jeleneteket, az átélt érzéseket.

A kultúrához való viszony kialakítását nagyon fontos-
nak tartom pedagógiai munkámban. Kell, hogy a gyerekek 
olvassanak, moziba, színházba járjanak. Tapasztalatszerzés a 
legjobb tanítómester.

Köszönjük a Dunakeszi Tankerületi Központnak a szín-
házlátogatási lehetőséget!

SINDELY JULIANNA szaktanár

Úszásoktatás a Klapkában

Két év kihagyás után – nagy örömünkre – újraindult az úszás-
oktatás. Az első félévben a 6. a és a 6. b osztály heti két órában 
vehetett részt az oktatáson a kistarcsai városi uszodában. 

A gyerekek hatalmas izgalommal készültek az uszodai fog-
lalkozásokra. Az oktatók a tanulók tudásszintjének megfelelő 
csoportokba osztották őket. Sok tanulónk most ismerkedett az 
úszás rejtelmeivel először, másoknak a technika csiszolása és 
az erőnlétük fejlesztése volt a feladat. 

Köszönjük a Dunakeszi Tankerületi Központnak a 
lehetőséget, hiszen a tanterv fontos része, hogy a gyerekek 
legalább vízbiztonságot szerezzenek, és megismerkedjenek az 
úszásnemekkel. De az életben is fontos az úszástudás, amely-
lyel talán megelőzhetők a különböző vízi balesetek. Az úszás 
során fejlődik a tüdő kapacitása, a túlsúlyos gyermekeknek 
könnyebb mozgásélményt adni, növekszik a vízbiztonságuk. 
A vízi játékok szélesítik a játékélmény palettáját. 

Köszönjük az oktatók munkáját és a tankerületnek a lehe-
tőséget! Reméljük, a járványhelyzet megengedi, hogy ezután 
folyamatos legyen a tanulók úszásoktatása.

SCHLEERNÉ NAGY GYÖNGYVÉR testnevelő tanár



12 ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2022. FEBRUÁR 13

Négyezer-százhetvennégy családtag
Az isaszegi biológushallgató a 13. századig vezette vissza az őseit

Kurucz Dániel, a huszonegy éves fiatalember négy évvel ezelőtt kezdte a keresést az interneten és levéltárakban, eddig több 
mint négyezer felmenőjét azonosította. De miért kezd valaki tizenhét évesen ilyen nem hétköznapi hobbiba? Egyáltalán ho-
gyan kell családfát kutatni? Beszélgetésünkből kiderül.

– Mi késztet egy tinédzsert arra, hogy 
családfakutatásba kezdjen?

– Már óvodás koromban csillogó 
szemmel hallgattam a dédnagyma-
mámat, aki sokat mesélt az őseiről, 
felmenőiről, tehát mindig is érdekelt a 
téma. Számtalan, szájhagyomány által 
fennmaradt történetet osztott meg ve-
lem a családdal kapcsolatban, amelyek 
magukkal ragadtak engem. Aztán négy 
évvel ezelőtt, tizenhét éves koromban 
találkoztam ezzel a lehetőséggel, és 
éltem vele. Egy tanárom mesélt a csa-
ládfakutatásról az osztálynak, nekem 
nagyon megtetszett, elkezdtem vele 
foglalkozni. A tanárom mindent meg-
mutatott, azt is, hogyan kell levéltárak-
ban keresni. Sokan furcsállták, hogy 
ilyen fiatalon megfogott ez a téma, 
de engem valamiért nagyon érdekelt. 

Szerettem volna utánajárni, kíváncsi 
voltam. Érdekelt az őseim sorsa, az, 
hogy hova költöztek, mikor éltek, kik 
voltak a szüleik, vagy éppen az, hogy 
milyen sors jutott nekik. Minden fellel-
hető adat izgalmas, ezeket hét, általam 
összeállított kötetben dokumentálom, 
amelyekben kirajzolódhatnak előttünk 
az adott személy életének legfontosabb 
állomásai.

– Meddig kutatta vissza az őseit?
– Egészen az 1270-es évekig, az 

anyai-nagyanyai-dédanyai ágon. Ez 
az ág vezethető vissza a legtovább. 
Kiderült, hogy akkoriban a mai Svájc 
területén, Zürich környékén éltek. Az 
1600-as években költöztek át a mai 
Németország területére, az 1720-as 
évek elején kerültek Magyarországra. 
Szintén az anyai ágamról találtam szerb, 

székely, szlovák és ukrán vonatkozást 
is. Apai ágon csak magyar ágról tudok, 
náluk megyék szintjén figyelhető meg a 
vándorlás.

– Talált érdekességeket ezekről az 
emberekről a születési helyükön, idejü-
kön, lakhelyükön kívül?

– A magyarországi felmenők között 
számos foglalkozás is kirajzolódik. Volt 
a családban szakács, turbinaszerelő, 
ács, erdőőr, bányamérnök, bába, rend-
őr, fodrász, molnár, kovács, határőr, 
rengeteg katona. Kisebb részletekre is 
rábukkantam: egy ősöm a katonai szol-
gálat után négy éven át raboskodott. Az 
egyik dédnagymamám népdalgyűjtéssel 
foglalkozott, rengeteget kutatott a témá-
ban, átdolgozásokat készített, rögzítette 
is őket, melyeket örömmel hallgatok 
még napjainkban is.

– Ma már online zajlik egy ilyen 
kutatás is?

– Magyarországon az anyakönyvek 
nagy részét digitalizálták, a legtöbb 
település elvégezte ezt a munkát. A ku-
tatás legnagyobb része azzal telik, hogy 
ezeket tanulmányozom. Ha olyan sze-
mélyt találok, aki számomra releváns, 
a róla szóló dokumentumot lementem, 
odateszem a családfa megfelelő helyére. 
Rögzítem, hogy mikor és hol élt, mikor 
halt meg. Érdekesség, hogy a digita-
lizálásban jobban állunk Svájcnál és 
Németországnál. Szerencsére azonban 
ott is élnek családfakutatók, akik az 
összegyűjtött információkat felteszik a 
megfelelő honlapra, így ezekhez én is 
hozzáférek. Rajtuk keresztül jutottam 
hozzá ezekhez adatokhoz. Kilenc-
venöt százalékban tehát a számítógép 
előtt ülök, általában addig, amíg meg 
nem unom, vagy rövid időre fel nem 
adom egy-egy ősöm kutatását, mert 
reménytelennek tűnik. De olyankor 
alszom rá egyet, és másnap újult erővel 
máshonnan közelítem meg a problémát, 
átnézem például a környékbeli doku-
mentumokat. Előfordult, hogy este hat 
órától hajnali egyig csak ezt csináltam.

– A maradék öt százalékban hol 
keres?

– Fővárosi és megyei levéltárakban. 
Az 1895 és 1980 között elhunyt embe-
rek adatait Pest megyében valamiért 
nem digitalizálták, ezeket az infor-
mációkat például csak személyesen 
lehet megtalálni. Először regisztrálni 
kell levéltárba, utána település szerint 

kell kikérni a bejegyzéseket. Nemrég 
Perkáta anyakönyveit kértem ki egy 
adott időintervallumra. Egyesével végig 
kellett olvasnom harminc-negyven évet, 
mire megtaláltam a felmenőmet. Ilyen-
kor valamennyi esztendőt, ami reális 
lehet például egy halálozásban, át kell 
néznem egyesével. Egy szépnagyanyám 
halotti anyakönyvi kivonatát, akiről 
annyit tudtam, hogy 1940 és 1960 közt 
hunyt el Budapesten, három év után 
találtam meg. Ma, másodéves egyete-
mistaként, biológushallgatóként közel 
sem jut ennyi időm a hobbimra. 

– A kortársai, barátai közül bele-
kezdett valaki hasonló kutatásba az ön 
hatására?

– A kortársaim közül csak egy 
barátomat érdekelte igazán, de időhiány 
miatt nem sokáig csinálta. Elég gyor-
san feladta, hiszen, mint látható, ez a 
munka nem egyszerű. Az ember nem 
csak leül, és keresi az ősöket a neten. 
Gyakran a régi írásmódokat is ismerni 
kell, mert ezek a dokumentumok mind 
eredeti anyakönyvi bejegyzések. Akik 
rögzítették, azok a saját, sokszor alig 
olvasható kézírásukkal dolgoztak, gyak-
ran nem is az anyanyelvükön vezették. 
A magyar mellett leginkább német és 
latin dokumentumokkal találkoztam 
a kutatásaim során. Ezek általában 
nem jelentettek gondot, mert tanultam 
latinul, a némettel pedig ezen a szinten 
még elboldogulok. 

– Sok isaszegi felmenőt talált?
– Ha csak az egyenes ágat veszem, 

akkor ezerhuszonöt rokont sikerült 
azonosítanom négy év alatt. Ha min-

denkit számba veszünk, akkor viszont 
négyezer-százhetvennégyen vagyunk. 
A szüleim és én is Budapesten szület-
tem, 2008-ban költöztünk Isaszegre, 
csak környékbeli településekre vezet-
hetők vissza rokoni szálak, ide nem.

– Mit szól a családja ehhez a nem 
mindennapi hobbihoz?

Természetesen az egész családot 
nagyon érdekli a dolog, sokat segítet-
tek régi történetekkel, fényképekkel. 
Olyan fotó került így a birtokomba, 
amiről álmodni sem mertem: anyukám 
üknagymamája 1858 és 1900 között 
élt, és megmaradt róla egy fénykép. 
Számomra ez leírhatatlan örömmel 
szolgált.

– Általában meddig lehet visszaku-
tatni egy magyar família családfáját?

– Magyarországon általában 
az 1700-as évekig, mivel a koráb-
bi anyakönyvek a történelem során 
megsemmisültek. Kivételt képez ezalól, 
ha valaki nemesi ágat talál. Azokat a 
dokumentumokat ugyanis jól őrizték, 
van, aki az Árpád-korig vissza tudja 
keresni az őseit. Ha minden igaz, az én 
anyai nagymamámnak a családnevét 
is vissza lehet vezetni odáig, de ez csak 
hosszas levéltári kutatással sikerülhet. 
A terveim között ez is szerepel, szóval 
lesz még bőven munkám a keresés-
sel, de talán még az unokáimnak is. 
Remélem, maradandó munkát adok 
át a következő generációknak, akik 
szintén ekkora ámulattal és lelkesedés-
sel fogják majd kezükbe származásuk 
történetét.

H. A.
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Online is biztonságban

Mi az a router? A router az otthoni hálózat és az internet 
összekapcsolását és az adatforgalmat irányító eszköz. Sok 
esetben az internetszolgáltató biztosítja a felhasználónak a 
routert, ehhez csatlakoznak vezetékkel vagy vezeték nélkül 
(wifin) keresztül az eszközeink. Használhatunk saját routert 
is. Ilyenkor ezt a szolgáltató eszközéhez kell csatlakoztatni, 
és az internetszolgáltató eszköze csak átjáróként funkcionál. 
Ebben az esetben a saját routerünk általában több funkcióval 
rendelkezik.

Miért kell megváltoztatni a router gyári jelszavát? 
A router adminisztrációs felületére való belépéshez jelszóra 
van szükség. Ez minden eszköz esetében gyárilag megegyezik, 
általában „admin”. A jelszó birtokában illetéktelenek 
hozzáférhetnek a routerhez, módosíthatják a beállításait, 
és elérhetik az otthoni hálózatot, valamint a rajta található 
eszközöket is. A routerünk az otthoni hálózatunk bejárati 
ajtaja, a jelszó pedig a kulcs hozzá. Csak akkor ér valamit, 
ha egyedi, és csak mi ismerjük azt. A gyári jelszó nem 
biztonságos, ezért azt mindenképpen érdemes megváltoztatni! 
Ebben segítünk most.

Hogyan változtassuk meg a router jelszavát? Mind a 
szolgáltatói, mind a saját router adminisztrációs felületét a 
böngészőben lehet elérni, a router IP-címének megadásával. 
Ez gyártónként változik, de általában 192.168.0.1. vagy 

192.186.1.1., és a router alján lévő címkén vagy a 
csomagoláson szerepel. Az IP-címet a böngészőbe beírva 
megjelenik a bejelentkezési felület, ahol meg kell adni az 
adminisztrátori jelszót és egyes típusoknál a felhasználói 
nevet. A gyári jelszó és a felhasználói név is „admin”, de ez 
is megtalálható a router alján lévő címkén és a felhasználói 
útmutatóban.

A felhasználói routereknél a bekapcsolást követő beállí-
táskor általában kéri ennek megváltoztatását. Minden esetben 
egyedi, máshol nem használt jelszót adjunk meg, ezt jegyez-
zünk fel egy papírra, és tegyük biztonságos helyre.

Akkor is változtassuk meg a routerünk jelszavát – és ha 
lehet, a bejelentkezéshez szükséges felhasználói nevet is –, ha 
ezt a beállításkor nem ajánlotta fel. Hasonlóan járjunk el a 
szolgáltatói router esetében is. A szolgáltató által végzett frissí-
téskor ezeket a beállításokat visszaállíthatja az alapértelmezett 
adatokra.

A felhasználói nevet általában az Adminisztráció vagy 
Rendszer menüpontban lehet megváltoztatni. Ehhez meg kell 
adni a régi jelszót és általában kétszer az újat.

További aktuális tartalmakért (tanácsokért, felhíváso-
kért) kövessék az Internet tudatosan – online is biztonságban 
Facebook-oldalt, amelyet a Facebook.com/internettudatosan 
hivatkozáson érnek el. 

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

A Kereszténydemokrata Néppárt isaszegi szerve-
zete és az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi 
Kiállítóhely tisztelettel meghívja a 2022. március 
5-én, szombaton 16 órakor megrendezendő  
III. KERESZTÉNY ZENEI FESZTIVÁLRA  
az Isaszegi Művelődési Házba (Dózsa Gy. u. 2.).

Fellépnek isaszegi és környékbeli énekkarok, 
hangszeres és énekes szólisták, együttesek. A val-
lásközi párbeszéd jegyében római katolikus, refor-
mátus, pünkösdi, adventista és baptista művészek 
szereplésére számítunk a szakrális komoly- és 
könnyűzene műfajában.

A fesztivál művészeti vezetője Kovácsné Sur-
mann Mária énekművész, a Gaudium Carminis 
kamarakórus vezetője. Konferál: Kisrétiné Kiss 
Mónika. Szeretettel várunk minden művészetked-
velő érdeklődőt. 

A belépés díjtalan, de adományokat köszönet-
tel fogadunk.

Meghívó keresztény zenei fesztiválra

Isaszegi szalonbeszélgetések

A Családok Isaszegért Egyesület új programsorozattal indí-
totta az évet: dr. Budaházi Árpád, az egyesület elnöke sporto-
lókkal, művészekkel, közéleti személyiségekkel és más ismert 
vendégekkel beszélget a Csata vendéglőben. A januári vendég 
Vécsey László, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője 

volt. A februári meghívottak Nagy Antal négyszeres magyar 
bajnok, harminckétszeres válogatott labdarúgó és dr. Tóth 
Nikolett Ágnes sportjogász.

CSALÁDOK ISASZEGÉRT EGYESÜLET
FOTÓ: BÁTHORY LÁSZLÓ
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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 Infor-Vill Bt. 

felé hétfőtől péntekig 8–17 és szombaton 8–12 óra között a 
20/542-6808-as telefonszámon, egyéb időben az isaszegkoz-
vilagitasjavitas@gmail.com e-mail-címen. 

ELMŰ-ÉMÁSZ – MVM NEXT 
Szolgáltatóváltás miatt az ügyintézés elérhetőségei megvál-
toztak! Az üzemzavar-elhárítást, a mérőállás-leolvasást és a 
műszaki ügyintézést továbbra is az ELMŰ Hálózati Kft., az 
E.ON csoport tagja végzi, elérhetőségei azonban újak. 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 13.00–18.00, 
kedden, szerdán és csütörtökön 8.00–
12.00, pénteken 8.00–12.00 óra között.

Munkanapokon 8–15.30 óra között a 
betegek szá má ra saját háziorvosuk áll 
rendelkezésre. Hétfőtől csü tör tö kig 
15.30–18 óra között készenléti szolgá-
lat működik a sürgős ese tek el lá tására, 
amely a felsorolt időbeosztás szerint 
hívható: hétfőn dr. Mészáros Zsolt, 
kedden dr. Kürti József, szerdán dr. Pe-
tőházi Melinda, csütörtökön dr. Tordai 
Gábor. 

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 Bp., Szentkirályi u. 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 február 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! 

Januári rejtvényünk megfejtése: A szeretet a lélek szépsége. A jutalmat Kecskés Nagy Anna, Palóczné Simoncsik Éva és Kiss 
István nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

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

A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban tesszük közzé. 
A januári rejtvény helyes megfejtéséért járó jutalmat Halászi Anna, Petőházi Botond és Antal Dorottya Kinga nyerte. Gratulá-
lunk!

2022. FEBRUÁR 19

Anyakönyvi hírek
A 2021. december 16. és 2022. január 17. közötti időszak 
eseményei

Születések: Szárnyasi Noel, Kerekes Botond Áron,  
Hegedűs Boglárka, Mezei István Sándor, Pap Benett,  
Árvai Nimród

Házasságkötések: Nagy Béla és Kőrösi Mária Magdolna, 
Takács Sándor Attila és Pelikán Mária, Manzel Dániel és 
Farkas Zsófia, Mátyók György és Hajdu Alexandra, Cseh 
Szabolcs és Hajdu Szilvia, Ittes Gábor és Antal Henrietta, 
Gólya Márton és Sárvári Tímea, Bodor Péter és Kurucz 
Beáta, Takács András és Ruda Judit Éva

Halálesetek: Szabadkai Istvánné Apágyi Mária (83),  
Kis Lászlóné Lagyánszki Zsuzsanna (61), Dián János (64), 
Lehőcz Alfrédné Fenyvesi Zsuzsanna (85), Apágyi Istvánné 
Mrzula Anna (90), Koncz István (90), Csendes Kálmánné 
Tukora Éva Aranka (84), Péter Mária (75), Pitz Tiborné 
Kravlik Lívia Eufémia (92), Daróci András (67), Horváth 
László (90), Tóth Gyula (80), Barad László Endre (62), 
Miczinger Attila (60), Nagy Béláné Vaczulik Mária Ilona 
(84), Poros Ferenc (62)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Énekelj kórusban!

Szeretettel várjuk a Gaudium Carminis női kamarakórus 
leendő tagjait sorainkba!

Kedves, családias légkörben tartjuk próbáinkat, emellett 
megpróbáljuk magas színvonalon művelni a kóruséneklést, 
-muzsikálást, sok szerepléssel.

Találkozzunk február 7-én 18.30-kor a Klapka György 
Általános Iskola és AMI-ban a kóruspróbán! Próbanapok: 
hétfő, szerda: 18.30.

FOTÓ:  
ISASZEGI FOTÓS EGYLET – SZ. OPRE MÁRIA



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.

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.

4., péntek, 18 óra: Jótékonysági gálaműsor a művészeti 
iskoláért. Közreműködnek a művészeti iskola tanárai, 
fúvószenekara, a színjáték és a társasjáték tanszak diákjai. 
Támogató jegyek a művészeti iskola titkárságán vagy a 
helyszínen vásárolhatók.

5., szombat: Hagyományőrző disznóvágás
 6 óra: Szlovák tájház – disznóvágás
 18 óra: Művelődési ház – disznótorral egybekötött 

táncház. Zenél: Samu Zoltán és bandája. A művelődési 
házba a belépés kizárólag védettségi igazolvánnyal lehet-
séges. A belépőjegy ára, amely tartalmazza a vacsorát is, 
felnőtteknek 2000 Ft/fő, gyerekeknek 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 mérnök.

11., péntek, 18 óra: Szentandrássy Csaba Memento című 
festménykiállításának megnyitója

17., csütörtök, 18.00–20.00: Házasság hete – előadás
18., péntek, 16.00–18.00: Farsangi kézműves-foglalkozás 

Dragonya Magdolnával
19., szombat, 15 óra: Gyermekmatiné – előadás gyerekek-

nek. „Világszám…!” Bóbita és Bendegúz bohócműso-
ra – farsangi gyerekkoncert. A két bohóc világraszóló 
bohózatából kiderül, hogy nem minden bohóc ügyetlen. 
Kacagtató műsorukban vicces akrobatamutatványok és 
bűvészkedés is szerepel. Sőt farsang alkalmából még a cir-
kuszigazgatót is megtréfálják gyerek bohócinasok segítsé-
gével. Jegyár: 1500 Ft/fő, hároméves kortól.

25., péntek, 18 óra: A kommunista diktatúrák áldozatainak 
emléknapja. Néma főhajtással és gyertyagyújtással emléke-
zünk a Hősök és áldozatok emlékparkjában.

26., szombat, 9 óra: Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének 
farsangi rendezvénye

MÁRCIUS
5., szombat, 16 óra: Keresztény zenei fesztivál
6., vasárnap, 10.00–12.00: Papagájkiállítás. Belépő egysége-

sen 1000 Ft/fő. Harminckétféle papagáj érkezik.

8., kedd, 14.00–18.00: Véradás
10., csütörtök, 15 óra: Időutazás a történelem nyomában – 

rendhagyó történelemóra
15., kedd, 10 óra: Városi ünnepség. „A magyar név megint 

szép lesz…” Közreműködnek az Isaszegi Damjanich János 
Általános Iskola tanulói. Helyszín: Szoborhegy – honvéd-
szobor

19., szombat: Tavaszköszöntő

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 
hétfőnként a művelődési házban. Érdeklődni Küzmös-Szi-
geti Renátánál lehet, tel.: 30/814-8937; e-mail: balettsziget-
tancstudio@gmail.com; Facebook: Balett Sziget Táncstúdió.

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

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

Új foglalkozás: Mamatorna. Vezeti Kovács Kitti. Érdeklődni 
a 30/358-8983-as telefonszámon és a kitti@kangatrainig.hu 
e-mail-címen lehet.

Kövessék figyelemmel Facebook-oldalunkat, honlapunkat, 
Instagram-felületünket. Programokról, tanfolyamokról, 
csoportokról érdeklődni 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 Isaszegmuvott-
hon.hu weboldalon és Facebook-oldalunkon is lehet. Rendez-
vényeinken kép- és hangfelvétel készül. A programváltoztatás 
jogát fenntartjuk! IMH
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