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XXXIII. TÖRTÉNELMI EMLÉKHADJÁRAT
A VÁROSI RENDEZVÉNY PROGRAMJAI – 2022. ÁPRILIS 6.

9.00–14.00: KOSZORÚZÁSOK
9.00: Katonapallag
10.00: Képesfa
11.00: Szlovák kápolna
13.00: Falumúzeum (1849-es ágyúgolyó ünnepélyes átadása)
14.00: Sportcsarnok

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐTTI TÉR
14.50: A Klapka-fúvósok térzenéje
15.10: Megemlékezés, koszorúzás, menet felsorakozása
15.20: Katonai és népi hagyományőrzők díszfelvonulása

SZOBOR-HEGY ALATTI TERÜLET
13.00: Köböre keleti lovassport-bemutató a csatatéren
13.00: Gyerekcsata
13.30: Jönnek a huszárok! A Kolompos együttes gyermekkoncertje
14.30: A Csata táncegyüttes és a Csatangoló tánccsoport közös 

műsora
15.00: Isaszegi Asszonykórus
15.30 körül: Díszfelvonulás a csatatérre
15.45: „Csata!” A Hadak Útja Lovas Sportegyesület, a Csattanó és 

az Ördöngös táncegyüttes közös bemutatója
16.00: Katonai hagyományőrzők díszszemléje, köszöntők
16.15: Isaszegi élő történelemóra
17.40: Megemlékezés és koszorúzás a Szobor-hegyen
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A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Kiadó: LA4 Média Kft. Felelős szerkesztő: Hatvani Miklós. Szerkesztő: Hanák Cecília. Tervezőszerkesztő: Komlós Andrea. 
Szerkesztőség: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45. Telefon: 28/583-102 • E-mail: ujsag@isaszeg.hu • Web: Isaszeg.hu • Megjelenik 4000 példányban. Minden jog fenntartva. 

Észrevételeiket, javaslataikat, írasaikat várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre. Kérjük, hogy amennyiben írást szeretnének megjelentetni lapunkban, ezt előzetesen,  
minden hónap 10-éig jelezzék részünkre. Szerkesztőségünk a lap terjedelmi korlátai miatt fenntartja a jogot a cikkek tartalmi változtatás nélküli rövidítésére. 

Isaszeg Város Önkormányzatának aktuális pályázati kiírásai 

Minden pályázat esetében a kiíró szerv Isaszeg Város Ön-
kormányzata; székhelye, elérhetősége: 2117 Isaszeg, Rákóczi 
utca 45. (tel.: 28/583-100; fax: 28/583-118; e-mail: hivatal@
isaszeg.hu). 

1. Isaszeg, belterület 399 helyrajzi számú „kivett áruház” 
rendeltetésmódú, 1734 m2 területű ingatlan értékesítése
Az értékesítésre szánt vagyon: Isaszeg, belterület 399 helyrajzi 
számú „kivett áruház” rendeltetésmódú, 1734 m2 területű 
ingatlan, amelyen 150,0 m2 + 233,5 m2 = 383,5 m2 alapterületű 
főépület és 829 m2 alapterületű melléképület van.

Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje: a pályáza-
tokat Isaszeg Város Önkormányzatának székhelyén – 2117 
Isaszeg, Rákóczi u. 45. – 2022. április 22., 10 óráig a polgár-
mesteri hivatal kabinetirodáján lehet benyújtani (a postai úton 
feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

A pályázati eljárással kapcsolatos információt szolgáltató 
neve, címe telefonszáma, elektronikus elérhetősége: Padányi 
József, az Isaszegi Polgármesteri Hivatal ügyintézője, műszaki 
és beruházási osztályvezető, 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.; 
telefon: 28/583-100, 70/376-5127; e-mail: padanyi.jozsef@
isaszeg.hu; vagy személyesen ügyfélfogadási időben.

2. Isaszeg közigazgatási területén működő civilszerveze-
tek 2022. évi pénzügyi támogatása
A pályázat célja: a pályázat a civil társadalom erősítését, a 
civilszervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szol-
gálja.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. április 29. 
A pályázat kötelezően benyújtandó mellékletei személyesen is 
átvehetők az Isaszegi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 

ügyfélfogadási időben, illetve letölthetők az Isaszeg.asp.lgov.hu 
honlapról.

A pályázati kiírással, a sajtómegjelenéssel és az elnyert pá-
lyázat tartalmi beszámolójával kapcsolatban Pisiák Zsuzsanna 
ad szívesen választ a 28/583-111-es telefonszámon vagy a 
pisiak.zsuzsa@isaszeg.hu e-mail-címen. A pályázat pénzügyi 
elszámolásával kapcsolatban pedig Szekeres Réka nyújt segít-
séget a 28/583-101-es telefonszámon vagy a szekeres.reka@
isaszeg.hu e-mail-címen.

3. 2022. évi nyári szabadidős programok támogatása
A pályázat célja: az isaszegi gyermekek nyári szabadidejének 
Isaszegen, országhatáron belül és országhatáron túli hasznos 
eltöltése.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. április 29. 
A pályázat kötelezően benyújtandó mellékletei személyesen is 
átvehetők az Isaszegi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 
ügyfélfogadási időben, illetve letölthetők az Isaszeg.asp.lgov.hu 
honlapról.

A pályázati kiírással, sajtómegjelenéssel és az elnyert pá-
lyázat tartalmi beszámolójával kapcsolatban Pisiák Zsuzsanna 
ad szívesen választ a 28/583-111-es telefonszámon vagy a 
pisiak.zsuzsa@isaszeg.hu e-mail-címen. A pályázat pénzügyi 
elszámolásával kapcsolatban pedig Szekeres Réka nyújt segít-
séget a 28/583-101-es telefonszámon vagy a szekeres.reka@
isaszeg.hu e-mail-címen.

Bővebb információk, valamint a feltételeket tartalmazó teljes 
pályázati kiírások Isaszeg Város Önkormányzatának hivatalos 
honlapján, az Isaszeg.asp.lgov.hu weboldalon találhatók.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Pályázati felhívás

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a sze-
mélyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. 
§-a alapján pályázatot hirdet Isaszeg város közigazgatási terüle-
tén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállí-
tási közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására.

Az ellátásért felelős neve, elérhetősége. Isaszeg Város 
Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Kapcsolattartó: 
Pisiák Zsuzsanna, az igazgatási osztály vezetője (kizárólag 
e-mail [pisiak.zsuzsa@isaszeg.hu] vagy levél [2117 Isaszeg, 
Rákóczi u. 45.] útján, az ajánlati felhívás közzétételének 
időpontjától számítottan 2022. június 2.,12 óráig).

Az eljárás tárgya. Isaszeg város közigazgatási területén 
helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás 
közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása legalább 
a jelenlegi színvonalon, azaz egy járaton, havi legfeljebb 3300 
kilométer megtételével, meghatározott menetrend szerint, 

kizárólagos joggal. Ezenfelül a szükséges menetrendek, jegyek, 
bérletek biztosítása a pályázati kiírásban írtak szerint.

A pályázati kiírás hozzáférési lehetősége. A pályázati 
kiírás ára 100 000 forint + áfa, amelyet a polgármesteri 
hivatal házipénztárában történő befizetéssel vagy az 
önkormányzat 11742049-15391528 számlájára történő 
utalással kell teljesíteni. A pályázati kiírás átvétele a jelzett 
összeg befizetésének vagy utalásának igazolásával egyidejűleg 
lehetséges a polgármesteri hivatal kabinetirodáján (2117 
Isaszeg, Rákóczi u. 45.) munkaidőben – hétfőtől csütörtökig 
8-tól 16.30 óráig, pénteken 8-tól 12 óráig –, átvételi 
elismervény ellenében.

A pályázat benyújtásának határideje (ajánlattételi 
határidő). A Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos 
Értesítőben történő közzétételt követő 60. nap – 2022. június 
7., 10 órai beérkezés.

A teljes pályázati felhívás Isaszeg Város Önkormányzatának 
hivatalos honlapján, az Isaszeg.asp.lgov.hu oldalon található.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Változás a lomtalanításban

A Duna–Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. évente ingatlanon-
ként térítésmentesen egy alkalommal két köbméter mennyiségben házhoz 
menő rendszerben végzi a lomtalanítást, amelyet a lakosság 2022-től egész 
évben igénybe vehet. 

Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív 
(a szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem rendelke-
ző ingatlanhasználók nyújthatnak be. Jelentkezni telefonos ügyfélfogadási 
időben a 28/561-200-as telefonszámon lehetséges, a 4-es menüpont kiválasz-
tásával. 

A lomtalanítás nem konténerben történik. A lomtalanítás körébe tartozó 
hulladéktípusok: bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód stb.), egyéb, 
fából készült tárgyak, amelyek a méretük miatt nem férnek el a hagyományos 
gyűjtőedényben; szőnyegek, padlószőnyegek, matracok, ágyneműk, textilek, 
ruhaneműk, műanyagok (linóleumok): padlók, kerti bútorok, műanyag me-
dencék, műanyag játékok, személygépkocsi-, kerékpár- és motorkerékpár-gu-
miabroncsok (ezekből háztartásonként maximum 4 db helyezhető ki). 

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerül sor az elszállításukra: 
zöldhulladék (gally, salak, trágya, szalma), egyéb növényi és állati hulladék, 
építési hulladék, egyéb ipari hulladék, üveget tartalmazó nyílászáró, veszélyes 
elektromos, elektronikai készülékek (például tévékészülék, hűtőgép); autó- és 
gépalkatrészek, veszélyes hulladékok (például akkumulátor, festékesdobozok, 
kátrányszármazékok, használt sütőolaj, zsiradék, gépjárműolaj), állati tetem, 
fertőző és undort keltő anyag, heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, 
valamint gazdálkodói tevékenységből származó hulladék. 

A kihelyezett lom elszállítása az előre egyeztetett napon történik, és a 
megadott napon reggel 6 óráig az ingatlan utcafronti részére helyezhető ki. 
Kérjük, hogy a nagydarabos lom (például bútor) kivételével a kisebb méretű 
anyagokat a hatékonyabb elszállítás érdekében és a szétszóródás megaka-
dályozása érdekében bezsákolva, kötegelve helyezzék ki. A lomhulladékot 
minden esetben úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- és a gyalogosforgalmat 
ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne 
járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

Az igénylés menete: 
1. lépés: Önnek csak annyit kell tennie, hogy felhívja társaságunk 

ügyfélszolgálatát az 28/561-200-as (4. menüpont) telefonszámon 
(ügyfélfogadási időben). 

2. lépés: Munkatársunk azonosítja önt, ellenőrzi, hogy társaságunk 
szerződéssel rendelkező, aktív ügyfele, majd hogy a szolgáltatás egyenlege 
nem mutat elmaradást. Ezt követően közösen egyeztetik a lomtalanítás 
napját és részleteit (lakcím, elérhetőség, kihelyezhető mennyiség stb.).

 3. lépés: Az egyeztetett napon reggel 6 óráig ki kell helyeznie az ingatlana elé 
a lomhulladékot. 

4. lépés: Társaságunk gépjárműve elszállítja a kihelyezett lomhulladékot. 
Fontos! A házhoz menő lomtalanítást kizárólag szerződéssel rendelkező 

lakossági ügyfeleink vehetik igénybe, amennyiben nincs díjhátralékuk!
DTKH NONPROFIT KFT.

Támogatható szervezetek

Kérjük, támogassa adójának egy százalékával az 
Isaszegen működő egyesületek, alapítványok, közala-
pítványok működését, mivel azok tevékenységükkel 
városunk érdekeit szolgálják. Támogatásukat előre is 
köszönjük.

Isaszegi Sportegyesület 19831387-1-13
„100 éves iskola” Alapítvány 18708088-1-13 
Együttműködés Isaszegért Egyesület 18701115-1-13
Gyermekekért Oktatási-Nevelési  
Alapítvány 18670505-1-13 
Határon Túli Magyar Emlékhelyekért  
Alapítvány  18713611-1-13 
Nyugdíjasok a Nyugdíjasokért  
Alapítvány  10118304-2-13 
Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi  
Egyesület  18681244-1-13 
Sebi GYM SE  18724343-1-13 
Isaszeg Sportjáért Alapítvány  18667132-1-13 
Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány 18660991-1-13 
Isaszeg Környezetvédelméért és  
Természet védelméért Közalapítvány  18664847-2-13 
Isaszegi Múzeumbarátok Köre  19184740-1-13
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  18702800-1-13 
Isaszegi Gábor Dénes  
Számítástechnikai és Informatikai  
Oktatóközpont Alapítvány  18668281-2-13
Isaszegi Jókai Mór Városi Könyvtár  16796342-1-13 
Isaszegi Természetbarát Klub  18723263-1-13 
Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért  
Közalapítvány  18681701-1-13 
Isaszegi Szent Márton Lovas  
Hagyományőrző Egyesület  18705432-1-13 
Vállalkozók Isaszegi Egyesülete  19182171-1-13 
Hadak Útja Lovas Sportegyesület  18703966-1-13 
Park Horgász Egyesület  19025922-2-13
Mozdulj Velünk Egyesület 18334351-1-13
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 18398184-1-13
Isaszegi Szent Rita Alapítvány 18146262-1-13
Csatangoló Tánccsoport és  
Hagyományőrző Egyesület 18595659-1-13

1%
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Az Isaszeg Egészségügyéért Közalapítvány beszámolója

Az Isaszeg Egészségügyéért Közalapítvány a Covid-járvány ellenére működik. Az elmúlt beszámolási évben a felajánlott 37 700 
Ft-ot a Klapka György Általános Iskola táboroztatástámogatására fordítottuk.

Mivel más bevételünk nincs, tisztelettel kérem, hogy az adójuk 1 százalékát alapítványunknak ajánlják fel, hogy támogatást 
tudjunk nyitni. Adószám: 18681701-1-13; bankszámlaszám: 65100228-16100089.

Köszönettel:
DR. HORVÁTH ANNA

A szabadtéri tüzelés szabályai

Az Országos Katasztrófavédelem figyel-
meztet a szabadtéri tüzelés veszélyeire, 
valamint segít az esetleges tűzesetek 
megelőzésében.

A tavaszi időszakban megszaporodó 
szabadtéri tűzesetek visszaszorításá-
nak érdekében felhívjuk figyelmét a 
települések belterületén keletkező avar 
és egyéb növényi hulladék égetésére 
vonatkozó tűzvédelmi előírások betar-
tásának fontosságára.

Avar és kerti hulladék égetése. 
A hatályos jogi szabályozás értelmében 
tilos a kerti hulladék égetése. A tiltás 
alól az önkormányzat helyi rendeletben 
felmentést adhat, ebben szabályozza az 
égetés feltételeit, időpontját és körül-
ményeit. Amennyiben az önkormány-
zatnak nincsen az égetést szabályozó 
rendelete, akkor tilos az avar és kerti 
hulladék égetése.

Kerti grillsütő használata, szalon-
nasütés, bográcsozás. A saját tulaj-
donú belterületi ingatlanon található 
tűzhely vagy grillsütő használata nem 
tiltott a tűzgyújtási tilalom (fokozott 
tűzveszély) idején sem. Az ilyen – nyílt 
lángú – berendezések, eszközök hasz-
nálata, tűz gyújtása az ingatlanon belül 
az általános égetési szabályok betar-
tása mellett történhet. Ezek röviden a 
következők:
•  Nem szabad felügyelet nélkül 

hagyni a tüzet, a még ki nem hűlt 
parazsat, hamut.

•  Gondoskodni kell a megfelelő, tűz 
oltására alkalmas anyag, eszköz – víz, 
homok – készenlétben tartásáról.

•  Az égetést követően a tüzet gondo-
san el kell oltani, meg kell győződni 
arról, hogy valóban kialudt.

Erdő kétszáz méteres körzetében lévő 
külterületi ingatlanokon azonban tilos a 
tűzgyújtás tűzgyújtási tilalom (fokozott 
tűzveszély) időszakában. Az aktuális 
tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzve-
szélyről) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósá-
gának hivatalos honlapja (Erdotuz.hu), 
valamint az onnan is elérhető szakmai 
honlapok tájékoztatnak. A tűzgyújtási 
tilalom a közzétételtől a visszavonásig 
él! Az említett honlapokon mindig az 
éppen aktuális állapot látható. A tüzek 
kilencvenkilenc százaléka emberi gon-
datlanság, rosszabb esetben szándékos-
ság következménye, ezért az erdő- és 
vegetációtűz elleni legjobb védekezés az 
odafigyelés.

Segítse a katasztrófavédelem munkáját, 
és figyeljen a következőkre:
•  Soha ne dobjon el égő cigarettacsik-

ket!
•  Erdőben csak a kijelölt helyen gyújt-

son tüzet!
•· Gondosan oltsa el a tüzet, használ-

jon hozzá vizet vagy legalább öt 
centiméter földet, máskülönben a 
szélben visszagyullad!

•  Igyekezzen a kertben is csak akkora 
tüzet rakni, amekkorából a szél nem 
tud izzó zsarátnokokat továbbvinni!

•  Tartsa be a tűzgyújtási tilalom sza-
bályait!

•  Soha ne hagyja a szabadtéri tüzet 
őrizetlenül!

ORSZÁGOS KATASZTRÓFA- 
VÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Óvodai, bölcsődei beiratkozás

Óvoda. Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Isaszegi 
Bóbita Óvodában és az Isaszegi Hétszínvirág Óvodában a következők 
szerint határozta meg a beiratkozás időpontját: április 25–26., hétfő és 
kedd, 8-tól 18 óráig. Helyszíne: Isaszegi Bóbita Óvoda, Vadász u. 2.; 
Isaszegi Hétszínvirág Óvoda, Madách I. u. 11. 

A beiratkozáshoz szükséges iratok: a gyermek személyazonosítására 
alkalmas, a gyermek nevére kiállított, személyi azonosító és lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány; a gyermek születési anyakönyvi kivonata; 
a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét igazoló hatósági igazol-
ványa; a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványa; a védőnői igazolás, hogy a gyermek életvitelszerűen a bejelentett 
lakcímen lakik (védőnőktől kérhető a rendelési időpontjaikban); ameny-
nyiben a gyermeknek bármilyen szakértői véleménye van fejlettségéről, 
képességeiről, a határozat vagy igazolás.

Bölcsőde. A testület az Isaszegi Aprók Falva Bölcsődében a beiratkozás 
időpontját április 25–26., hétfő–kedd, 8–18 óra között határozta meg. 
Helyszíne: Isaszegi Aprók Falva Bölcsőde, Móricz Zs. u. 14.

A beiratkozáshoz szükséges iratok: a gyermek nevére kiállított, sze-
mélyazonosságot igazoló hatósági igazolványok, lakcímkártya, valamint 
a társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó igazolvány; továbbá a 
szülő személyazonosításra alkalmas, valamint lakcímét igazoló hatósági 
igazolványa, munkáltatói igazolása vagy munkáltatói szándéknyilatkozata.

A beiratkozással kapcsolatban tájékoztatás kérhető a 28/495-490-es 
telefonszámon vagy az aprokfalva@isaszeg.hu e-mail-címen.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Beiratkozás az Álom-Vár Bölcsődébe

Kedves Szülők! Várjuk jelentkezésüket 2022/2023-as gondozási évre az 
MPE-OCM által fenntartott Álom-Vár Bölcsődébe. Helyszíne: Isaszegi 
Álom-Vár Bölcsőde, Isaszeg, Kertész utca 7. (Megközelítés a Gábor 
Dénes köz felől.) Felvételi kérelmüket e-mailben is elfogadjuk. A sze-
mélyes beiratkozás időpontja: április 11–12., 8 órától 16 óráig.

A beiratkozással, bölcsődei ellátással kapcsolatban felmerülő 
kérdéseikre e-mailben, telefonon választ, tájékoztatást kaphatnak az 
intézményvezetőnél: Bulyákiné Virág Judit, telefon: 70/620-6586; 
e-mail: igazgato@alomvar.hu.

Bölcsődénkről részletesebben a honlapunkon (Alomvar.hu) és Face-
book-oldalunkon (Bölcsőde Álom-Vár) olvashatnak.

BULYÁKINÉ VIRÁG JUDIT bölcsődevezető

Általános iskolai 
beiratkozás

Az ide vonatkozó törvények alapján a Dunake-
szi Tankerületi Központ a következők szerint 
határozza meg az általános iskolai beiratkozás 
rendjét.

A 2021/2022-es tanév rendjéről szóló rendelet 
alapján a 2022/2023-as tanévre az általános iskolai 
beiratkozásra a következő időpontokban kerül sor: 
április 21. (csütörtök) és április 22. (péntek).

A beiratkozás módjáról bővebben a köznevelési 
intézmények hivatalos honlapján olvashatnak: Isa-
szegi Damjanich János Általános Iskola (Damja nich-
iszeg.edu.hu), Klapka György Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola (Klapka-isaszeg.edu.hu).

A gyermek abban az évben, amelynek augusz-
tus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tanköte-
lessé válik. A szülő köteles a tanköteles korba lépő 
gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartóz-
kodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt 
biztosító vagy a választott iskola első évfolyamán 
beíratni. A szülő az első évfolyamra való beirat-
kozáskor köteles bemutatni a gyermek személy-
azonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított, 
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványt.

Amennyiben a választott iskola a gyermek 
felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a 
szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A szülő a 
nemzeti köznevelésről szóló törvény ide vonatkozó 
bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdek-
sérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati 
kérelmet a döntés közlésétől, ennek hiányában a 
tudomásra jutástól számított tizenöt napon belül. 
Az eljárást megindító kérelmet a fenntartónak 
címezve az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasító 
döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a dön-
tés véglegessé válását követő öt napon belül köteles 
gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító 
iskola első évfolyamára. A kötelező felvételt bizto-
sító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a 
tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános 
iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szü-
lői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket 
kellő időben nem íratja be az iskolába, továbbá az 
a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmo-
zottan fogyatékos gyermeke a fejlődést biztosító 
nevelésben, nevelés- oktatásban vegyen részt, 
szabálysértést követ el.

DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT
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Az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda mindennapjai

 „Kezdeményezni, aztán hagyni, hogy a gyermek szabadon kibontakoztathassa képességeit. Ez a pedagógus feladata.”  
(Maria Montessori)

A jelenlegi helyzetben a személyes találkozások, kapcsolatok, mint minden más területen, óvodánkban is korlátozottak. Sajnos 
kevesebb alkalom nyílik arra, hogy a szülők betekintést nyerhessenek az óvodai élet mindennapjaiba, ezért szeretnénk egy kis 
ízelítőt adni óvodánkról.

Intézményünk nyolc csoporttal működik, amelyeket vegyes 
korcsoportú gyermekek alkotnak. Pedagógiai programunkat 
tekintve a Tevékenység-központú óvodai nevelési programmal 
dolgozunk, amelyben nagy hangsúlyt fektetünk a gyermeke-
ket körülvevő világ sokoldalú megtapasztaltatására. Felada-
tunk a három–hét éves korú gyermekek általános felkészítése 
a társadalmi gyakorlatra. Ez magában foglalja a teljes gyerme-
ki személyiség fejlesztését a tevékenységek által és a tevékeny-
ségeken keresztül, valamint az életre való felkészítést. A heti 
tevékenységeinket témakörök köré csoportosítjuk, projektek-
kel tarkított nevelést és differenciált fejlesztőmunkát valósí-
tunk meg, például ősszel „egészséghét”, mesehét, mesterségek 
napja, családi nap.

Nevelési koncepciónk szerint a családdal szorosan együtt-
működve, családias, barátságos légkörben a gyermeki szemé-
lyiség kibontakoztatásának elősegítése a célunk. Ha a lehető-
ségek megengedik, igyekszünk minél több óvodai és óvodán 
kívüli programot szervezni gyermekeink számára. Előadáso-
kat, koncerteket tekintünk meg az Isaszegi Művelődési Ház 
és Múzeumi Kiállítóhelyen, vagy előadókat hívunk meg az 
óvodánkba. Helyi sétákat szervezünk, s ezzel elősegítjük, hogy 
gyermekeink minél jobban megismerjék lakóhelyüket, kör-
nyezetünk változásait, mindezekkel hozzájárulva ahhoz, hogy 
tapasztalati úton szerezzenek új ismereteket.

A fenntartó támogatásának köszönhetően évente gyer-
meknap alkalmából kalandpark-látogatást szervezünk 

Budapestre. Fontosnak tartjuk az integráláson belül a ne-
hézségekkel küzdő gyermekek felzárkóztatását, valamint a 
tehetséggondozást egyaránt. Munkánkat fejlesztő szakembe-
rek segítik: logopédus, gyógypedagógus. Az aktuális gyer-
mekpályázatokat figyelemmel kísérjük, részt veszünk bennük, 
együttműködve a helyi intézményekkel: rajz-, mese-, vers-
mondó versenyek. 

Több helyi sportklubbal kapcsolatban állunk, óvodása-
ink előszeretettel választják ezeket délutáni tevékenységnek: 
dzsúdó, karate, foci. Igény esetén katolikus hitoktatás műkö-
dik, nevelési időn túl, heti egy alkalommal.

A jeles ünnepeket a gyermekek életében igyekszünk 
megalapozni, megélni, értékeiket átadni. Ilyen alkalmak a 
Mikulás-várás, a farsang, anyák napja, évzáróval egybekötött 
ballagás, családi délután stb. A Föld napja alkalmából nem-
csak a környezetünket szépítjük virágültetéssel, hanem az 
iskolásokkal való kapcsolattartás keretein belül közös asz-
faltrajzolást rendezünk óvodánk utcájában, ezzel is felhívva a 
figyelmet a környezettudatos szemlélet fontosságára, mielőbbi 
kialakítására.

Az óvodánkban dolgozó minden felnőtt számára a legfon-
tosabb, hogy a hozzánk járó gyermekek nyugodt, szeretetteljes 
légkörben nevelkedhessenek, és az egyéni érésüket figyelembe 
véve, felkészülten kezdhessék meg iskolás éveiket.

AZ ISASZEGI HÉTSZÍNVIRÁG  
ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE 

RRF az isaszegi iskolákban

A Digitális oktatási megoldások beépítése a mindennapi nevelés-oktatási gyakorlatba című projekt előkészítésének első 
lépéseként március közepén iskoláink pedagógusai is átvették a munkájukhoz elengedhetetlen infokommunikációs eszközöket, 
laptopokat.

Az Európai Unió a koronavírus-jár-
vány okozta közvetlen gazdasági 
és társadalmi károk helyreállítása 
érdekében létrehozta a közösség 
történetének legnagyobb ösztönző 
csomagját. Ennek a programnak az 
egyik alapvető eleme a Helyreállítási 
és Ellenálló-képességi Eszköz (RRF: 
Recovery and Resilence Facility).

Magyarország ehhez igazodva 
elkészítette a Helyreállítási és Alkal-
mazkodási Tervét (HET), amelynek 
egyik komponense a Demográfia 
és köznevelés terület. Ennek kereté-
ben megvalósul a Digitális oktatási 
megoldások beépítése a mindennapi 
nevelés-oktatási gyakorlatba című 
beruházás.

A beruházás vállalása a pedagó-
gusok ösztönzése a digitális oktatási 
eszközök és módszerek gyakorlati 
alkalmazására, valamint digitális 
tartalom- és módszertani fejlesztések 
végrehajtása és elterjesztése. Többek 
között harmincezer pedagógus vesz 
részt az Oktatási Hivatal által szerve-
zett, a digitális oktatási eszközök és 
módszertanok pedagógiai alkalma-
zását támogató, ösztönző programo-
kon, és emellett megvalósul a Nemze-
ti Köznevelési Portál tananyagainak, 
tartalmainak bővítése, korszerűsítése.

Az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 
azonosító számú, A digitális ok-
tatáshoz való egyenlő hozzáférés 
feltételeinek biztosítása a tanulók és a 
pedagógusok számára című projekt 
keretében a Klapka-iskola 47, a 
Damjanich-iskola 42 laptopot kapott, 
amelyeket a pedagógusok már a 
megérkezés napján átvehettek.

A pedagógusok napi munkájuk-
hoz használják az átvett eszközöket. 
Az eszközök használatának feltétele 
egy hatvanórás e-learninges képzés 
teljesítése, amelyre a későbbiekben 
kerül sor.

FORRÁS: Oktatas.hu/kozneveles/
projektek/rrf100
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Hétköznap is huszárosan
Vitkó Egon hagyományőrző soha nem hagyná ki Isaszeget

Két év kényszerű kihagyás után teljes erőbedobással készül az isaszegi emlékcsatára Vitkó Egon. Az Ózdról származó, a huszá-
rok értékrendjét elkötelezetten követő egykori főparancsnok szerint a magas színvonalon dolgozó szervezők minden alkalom-
mal méltó emléket állítanak a forradalomnak, nem lesz ez másként április 6-án sem.

– Hányadik tavaszi emlékhadjáraton vesz részt?
– A bandériumommal 2007-ben csatlakoztam az eseményhez, 
pedig ez már a harmincharmadik emlékhadjárat lesz április 
6-én. Korábban csak megkértek bennünket arra, hogy álljunk 
a tömegbe, legyen az minél nagyobb. Úgy hat évvel ezelőtt 
azonban a szervezők felkértek, segítsek összerakni egy fontos 
katonai hagyományőrző részletet, a közméltóságok fogadását. 
Voltam már a hadjárat főparancsnoka is, ami óriási megtisz-
teltetés számomra.

– A világjárvány miatt az előző két emlékcsata sajnos 
elmaradt. Mivel készülnek most?

– Minden évben arra törekszünk, hogy tisztességesen 
helytálljunk, hogy méltó emléket állítsunk a tavaszi hadjárat-
nak. Isaszeg azért számít az egyik legkülönlegesebb helyszín-
nek, mert profi stáb dolgozik a városban ezen az ügyön. Két 
nevet említek, Hatvani Miklósét és Verseczkyné Sziki Éváét, 
de az egész csapatra jellemző, hogy mindent megtesznek, ami 
szakmailag lehetséges a magas színvonalért. Önmaguk számá-
ra állítják fel kötelező feladatként a magas színvonalat, amit 
minden évben be is tartanak. Arra törekszenek, hogy minden 

a helyén legyen, ez nekem nagyon szimpatikus, tisztelem őket 
a hozzáállásukért. Sajnos már nem minden városba tudok 
ellátogatni, de Isaszeget nem hagynám ki soha. Amíg az egész-
ségem engedi, minden évben ott leszek. Azért is szeretem 
az isaszegieket, mert meghallgatnak, vevők az összeszedett 
tudásra, szeretnék azt hasznosítani. Nemcsak a jelenkornak, 
hanem a jövőnek, minden korosztálynak. Az általam vezetett 
zászlóalj önállóan most nem képviselteti magát, de a tőlünk 
2015-ben levált szakadárok igen. A bandérium elment dolgoz-
ni a diplomáciába, ami nagyon sok időt vesz el, így most nem 
tudunk egységként jönni. Én Tápióbicskétől egészen Isaszegig 
ott leszek, sok ember számít ránk.

– Milyen a megbecsültsége mostanában a hagyományőr-
zésnek?

– Sajnos a hagyományőrzőknek mostanában nem jár meg-
felelő erkölcsi és anyagi megbecsültség, a celeb énekeseknek 
annál inkább. Egy komolyabban felszerelt huszárbandérium 
szinte semmire sem számíthat, kevés pénzt kap. Valójában 
azonban természetesen nem ezért csináljuk, hanem a hagyomá-
nyok tisztelete, történelmünk miatt. A szakmaiatlanság azonban 

borzasztóan zavar, tisztességesen kell megszervezni egy ilyen 
eseményt, úgy, hogy minden néző mosolyogva nézze.

– Miért tartja ennyire fontosnak, hogy hasonló eseménye-
ken részt vegyen?

– Anyai dédapám a hatodik népfelkelő ezred huszára, 
tizedese volt. Pontosan kilenc évet és három hónapot szolgált 
a Monarchia hadseregében. A lovak szeretete a véremben 
van: már gyermekkoromban kialakult, az ilyesmi genetikailag 
kódolva van az emberben. Egész életemben azt tartottam, 
hogy ha valaki valamihez hozzáfog, és csinálja, akkor ahhoz 
mindenképpen adnia kell a nevét. Lesütött szemmel, lehajtott 
fejjel nem lehet csinálni semmit. Édesapán úgy tartotta, hogy 
ha valaki felöltözik hagyományőrző ruhába, akkor tudjon 
hozzászólni, ismerje az odavágó témákat, tudjon róluk beszél-
ni. Ellenkező esetben csak egy nagy szamár marad. Vettem 
már részt hazai nemzeti lovasfesztiválon, delegáltak világta-
lálkozóra is. Több hagyományőrző versenyt is megnyertem. 
Több barátommal már a rendszerváltás környékén is „huszár-
kodtunk”, de komolyabbra csak később fordult.

– Huszárként milyen feladatai vannak a hasonló esemé-
nyeken való részvételen kívül?

– Fontos, hogy mi nemcsak a hagyományőrzés alkalmával, 
hanem hétköznap, a magánéletben is huszárként viselkedünk. 

Külföldön is igyekszünk népszerűsíteni ezeket a hagyomá-
nyokat: Rómában, Milánóban, Luganóban, Genfben látunk 
el diplomáciai feladatokat, kormánybiztosokkal, attasékkal, 
nagykövetekkel találkozunk. A szolgálati szabályzatunkban 
szerepel: egy huszárnak úgy kell megjelennie, hogy az mindig 
katonás, fegyelmezett és a kívülállók számára lelkesítő legyen. 
A hagyományőrzők általában nagyon lelkesek, de a szakmai-
ság borzasztó heterogén, nem mindig sikerül jól a megvalósí-
tás. Fontos a hagyományok ápolása, továbbadása. Hiába szed 
össze valaki ötven-hatvan éves koráig hatalmas tudáshalmazt, 
ha nincs, akinek átadja, akkor feleslegesen vesződött vele. 
Ha pedig egy konkrét esemény zajlik, mint majd április 6-án 
Isaszegen, akkor oda kell hívni a helyieket, be kell mutatni a 
résztvevőket. Előre meg kell beszélni a pontos forgatókönyvet, 
hogy tökéletes legyen az adott nap. Ebben pedig szerencsére 
nagyon jó partner a város.

– Saját lóval és saját egyenruhával készül Isaszegre?
– Ilyenkor a helyiek, jelen esetben az isaszegiek adnak 

nekem lovat, vele megyek a díszszemlére is. Innen együtt me-
gyünk a Szobor-hegyre koszorúzni, nagyon meghitt pillanata 
ez az emlékcsatának. Mivel az ózdi bandérium parancsnoka 
vagyok, a kapitányi ruhám a mai napig megvan, természete-
sen azt veszem majd fel. H. A.

Kulturális programok, kiadványok az NKA támogatásával

Az Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány és az Isaszegi Tele-
pülési Értéktár (ITÉB) elnökeként azzal a szándékkal adtam 
be a Covid-járvány alatt egy pályázatot a Nemzeti Kulturális 
Alaphoz (NKA), hogy támogatást szerezzek településünk 
civil életének jövőbeni kulturális terveihez, közösségmegőrző 
törekvéseihez. Gazdag értékekkel bíró múltunk birtokában a 
pályázati támogatás révén szeretnénk a jövőben is folytatni a 
közösségi munkát céljaink megvalósításáért.

Isaszegi legendárium címmel az 1849-es tavaszi hadjárat 
érdekes-izgalmas történeteit összegyűjtve kiadványt készí-
tünk. Nem titkolt szándékunk, hogy a fiatalokat közelebb 
hozzuk dicsőséges múltunk pillanataihoz. Kiemelt célunk egy 
honlap készítése, amelynek segítségével a világhálón közkincs-
csé tesszük azt a hihetetlenül gazdag emléktudástárat – úgy 
fotók, filmek, mint írásos dokumentumok gyűjteményét –, 
amelynek feldolgozás előtti birtokosai vagyunk.

A Szomszédolás az értéktárak nyomán című utaztatás él-
ménykínálatával közösségeink megtartását szolgáljuk, közben 
megmutatjuk magunkat, és megismerhetjük egy-egy táj jel-
legzetességeit, betekintünk egymás kultúrájába is. Utaztatható 
értéktári kiállítási anyagunkkal településünket képviseljük.

A Gaudium Carminis fesztiváldíjas kamarakórus számára 
egy színes kiadványt készítünk 30 év az éneklés örömében cím-
mel. A csoport számára egy közös élménytúrát is tervezünk.

A Tánc Meridián Torna, TáMeTo szeniorcsoportunkat 
élménytúrákkal, fellépések szervezésével és egyenpólóval 
támogatjuk. 

Az ötvenedik évfordulóját ünneplő Isaszegi Asszonykórust a 
„13 fodor van a szoknyámon” – Isaszegi népdalok és az Asszony-
kórus nyomában című színes kiadvánnyal köszöntjük. Célunk 
az 1930-ban Bárdos Lajos által gyűjtött isaszegi népdalok tá-
joltatása, az Isaszegi Asszonykórus ötven évének megjelenítése 
fotókiállítással, retró filmek segítségével életútjuk bemutatása, 
népszerűsítése bemutatkozó szereplésekkel, utaztatással. 

Pályázatunkkal rendezvényeket is tudunk támogatni, mint 
például az isaszegi történelmi napokat, a Májfadöntést, a Szent 
Iván-éji rendezvényt.

Hiánypótló feladatunk Radó Gyuláné Kenesei Klein Ilona 
Pest megyében végzett kutatómunkájának összegzése, amelyet 
a Csatangoló tánccsoport vezetője, Eto Papp Beáta vállalt fel. 
A „Száll az ének szájról szájra” – Kenesei Ilona isaszegi népdal-
gyűjtése című könyv bemutatója az Isaszeg Népi Hagyományai 
Alapítvány zárórendezvénye lesz. A település kulturális érté-
keinek erősítéséért egy összefoglaló záróeseményt terveztünk 
advent havában, a kulturális projektben közreműködő csopor-
tok és vendégek részvételével.

VERSECZKYNÉ SZIKI ÉVA, az ITÉB, az Isaszeg Népi  
Hagyományai Alapítvány és a GKRTE elnöke
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Ifjú alkotók, színvonalas pályaművek

Élhető bolygó – Te milyen Földön szeretnél élni? címmel hirdette meg a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola Isaszeg valamennyi alapfokú oktatási intézménye, valamint óvodái számára az immár XXV. városi rajzpályázatot.

Molnárné Ruck Judit, az iskola igazga-
tója a köszöntőjében kiemelte, hogy az 
elmúlt időszak nehézségei ellenére az 
idén is több mint háromszáz pályamű 
érkezett a pályázatra. A jelentős számú 
anyag előválogatása, továbbá az ifjú 
alkotók munkáinak méltó installálása 
(majd magának a kiállításnak a meg-
rendezése is) dr. F. Orosz Sára művész-
nőnek, a művészeti iskola tanárának 
áldozatos munkáját dicséri.

Ki kell emelnünk a Bóbita Óvoda 
kiemelkedően színvonalas részvéte-
lét, amelyért külön köszönet illeti az 
óvodapedagógusaikat. A beérkezett 
pályaművek között (nyilván nem vélet-
lenül) általában kimagasló minőséget 
képviseltek a művészeti iskola tanulói-
nak munkái: ők heti rendszerességgel 
és szakszerű irányítás alatt végezhetik 
alkotói szárnypróbálgatásaikat.

A zsűrizés cseppet sem könnyű 
feladatát Dóczi Attila és Futó Tamás 
képzőművészek vállalták magukra. 
Hernyes Virág, a művészeti iskola 
vezetője, aki a kiállítás megnyitójának 
moderátora volt, elmondta, hogy a 
korábbi években az eseményt nemcsak 
az iskola zenei tagozatos tanulóinak 
közreműködésével, de versmondó ver-
sennyel is gazdagították, idén azonban a 
szervezés idején még nem oldódtak fel 
a sajnálatos járványügyi korlátozások, 
ezért ezúttal mindez elmaradt. Így is 
szépszámú volt az érdeklődő fiatalok 
és szülők jelenléte azon a kiállításon, 
amely az Isaszegi Művelődési Házban 
két hétig volt megtekinthető.

Futó Tamás, aki a díjakat átadta, a 
szakmai megnyitójában hangsúlyozta: 
„A mai technokrata és egyre anyagia-
sabbá váló világban még nagyobb jelen-
tősége van annak, hogy a szülők a peda-
gógusokkal együtt, közösen biztosítsák 
a hátteret, és nyújtsanak lelki és szellemi 
támogatást a gyermekek számára, hogy 
legalább ebben az életkorban aktív 
szereplői lehessenek az ember egyik 
legmagasabb rendű tevékenységének, 
a művészet megízlelésének. Meglehet, 

nem lesz – nem is lehet – mindenkiből 
majdan alkotóművész, de a társada-
lomnak mindenképpen hasznosabb, 
nyitottabb és derűsebb szereplői lesznek 

ezek a gyerekek. Az ilyen kiállítások 
olyan ünnepnapok, amelyekért érdemes 
dolgoznunk a hétköznapokon is.”

F. T.

A pályázat díjazottjai
Óvodások: 1. Skribek Máté Vince (5 év); 2. Lakatos László (6 év); 3. Baráz Júlia (5 év).  
Különdíj: Rödönyi Csanád Gábor (5 év)
1–2. évf.: 1. Szücs Réka és Gross Ervin Noel; 2.: Ozsváth Luca és Málnási Ádám; 3.: Laczikó Lilien és 
Sohonyai Réka
3–4. évf.: 1.: Erős Bence és Kupás Liliána; 2.: Terecskei Dóra; 3.: Lakatos Milán. Különdíj: Lakatos Milán
5–6. évf.: 1. Hajmásy Viktória; 2. Hanzel Vivien; 3. Bajkó Illés. Különdíj: Fercsik Jázmin és Rácz Norbert 
Kevin
7–8. évf.: 1. Dávid Emma Bíborka; 2. Nagy Nikolett; 3. Futó Richárd

Könyvtári kurír

A könyvtári szolgáltatások közül most egy olyat szeretnék 
bemutatni, amely nem kapcsolódik szorosan a könyvekhez, de 
a könyvtárak 21. századi feladatai között kiemelt fontosságú: 
ez pedig a digitális írástudás fejlesztése és a digitális informá-
ciószolgáltatás. 

A könyvtár 2002-óta rendelkezik számítógépekkel, ame-
lyeket a látogatók is használhatnak. Eleinte nagy népszerűség-
nek örvendtek, mivel a háztartások elenyésző részében volt 
akkoriban számítógép. Az évek során egyre inkább elterjedt, 
megszokottá vált a használata, sőt egyre több olyan új eszköz 
(laptop, tablet, okostelefon) jelent meg, amely alkalmas az 
internet elérésére. Ma már alig van olyan ember, akinek nem 
lapul a zsebében, táskájában egy ilyen kütyü. Bár a könyvtári 
gépeket ma már kevesebben használják, de sokaknak gondot 
okoz, hogy nem tudnak lépést tartani az informatika gyors 
fejlődésével. Ha ilyen problémába ütköznek, a könyvtárban 
segítségre találnak. 

Segítünk az eszközök használatában, a programok hasz-
nálatában, információkeresésben, applikációk letöltésében, 
elektronikus ügyintézésben. Van néhány szolgáltatásunk, 
amely szorosan kapcsolódik a digitális technikához: fény-
másolás, nyomtatás, szkennelés, ezek a könyvtárban bárki 
számára elérhetők, hiszen nem biztos, hogy mindenkinek van 
otthon olyan eszköze, amellyel ezeket végre tudja hajtani. Di-
gitális Jólét Pontként ezeket a szolgáltatásokat komoly szakmai 
támogatással tudjuk nyújtani, mivel mi magunk is folyamatos 
továbbképzésben vehetünk részt. 

Könyvtárunk Nava-pont is, így a Nemzeti Audiovizuális 
Archívum (Nava.hu) minden felvételét elérhetik, egy kijelölt 
gépen megnézhetik. A Nava felületén vannak szabadon elér-
hető műsorok, de regisztrált használók korlátlan hozzáférést 
kapnak a tárolt felvételekhez. Ha bármilyen archív híradóra, 
régi filmre vagy SZTE-vizsgafilmre kíváncsi, nálunk megnéz-
heti.

A húsvéti ünnepek miatt április 15., péntektől 18., hétfőig 
zárva lesz a könyvtár. Nyitás április 19-én, kedden.

ÁGOSTON KATA

Áprilisi programok

1., péntek, 17 óra: AKÍK-klub
8., péntek, 18 óra: Könyvbemutató. Dr. Vasvári Zoltánnak, a balassagyar-

mati Palóc Múzeum főmuzeológusának (aki évekig az isaszegi múzeum 
vezetője volt) Rónay György költő, író munkásságát bemutató két könyvét 
ismerhetik meg a résztvevők. Ha eddig az időpontig megjelenik, akkor 
Dingha Magda emlékkönyvéről (amely a Jókai Mór Városi Könyvtárban 
található) írt tanulmányát is megismerhetjük.

22., péntek, 17 óra: Minden, ami tavasszal esedékes. Kertészeti előadás 
Balogh Szilárddal.

Pedálderbi
Kerékpárverseny és baleset-megelőzési nap Isaszegen

Vérbeli versenyző vagy? Vagy csak te-
kernél egy jót? Szeretettel várunk április 
30-án a Klapka-iskola alsó tagozatos 
épületénél!

A futamok 10 óra és 15.30 között 
lesznek. Készülünk BMX-bemutatóval, 
akadálypályával, baleset-megelőzési 
ponttal, biztonságiöv-szimulátorral, 
bűn- és baleset-megelőzési sátorral és 
régi csodajárgányokkal. 

Előnevezésre április 28-ig van lehe-
tőséged. Az előnevezési díj a 18. életév 
betöltéséig 1500 forint, a 18. életév 
betöltése után 3000 forint. Helyszíni ne-
vezés korlátozott számban: 4000 forint. 
Az egyes korcsoportok rajtja előtt egy 
órával zárul majd a helyszíni nevezés. 
A mini kategóriában (1–4 év, 100 m) az 
előnevezési díj 500 forint, ugyanennyi 
a helyszínen is. A mini kategóriában 

kézi időmérés lesz. Nevezési és további 
információk: Facebook.com/csaladok-
isaszegert; csaladokisaszegert@gmail.
com; Budaházi Árpádnál a 30/454-
9179-es telefonszámon.

Csipes időmérés, mindenkinek 
érem, korosztályos díjazás, egészség-
ügyi biztosítás és sok-sok meglepetés 
vár rád! Ugye te is velünk tartasz? 
Mi, a szervezők ott leszünk: Családok 
Isaszegért Egyesület, Klapka György 
Általános Iskola és AMI, Damjanich 
János Általános Iskola, Isaszegi Műve-
lődési Ház.
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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 szolgálat működik a sürgős ese tek el lá-
tására, amely a felsorolt időbeosztás szerint hívható: hétfőn dr. 
Mészáros Zsolt, kedden dr. Kürti József, szerdán dr. Petőházi 
Melinda, csütörtökön dr. Tordai Gábor. 
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, 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, szombaton 
8–12 óra között. Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, 
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 iskolafogászat), kedden és csütörtökön 14–19 óra 
között, pénteken páros héten 8–12, páratlan héten 14–19 
óra között. 

Dr. Csernyán Vivien rendelési ideje: hétfőn és szerdán 14–20; 
kedden és csütörtökön 8–13; pénteken páros héten 14–20, 
páratlan héten 8–13 óra között. 

Előzetes bejelentkezés, időpont-egyeztetés szükséges a 
28/495-237-es telefonszámon! A rendelés utolsó órájában 
nincs mód akut (sürgős) eset ellátására, amennyiben lehető-
sége engedi, ilyen esetben a rendelési idő elején jelenjen meg, 
hogy a szükséges ellátást biztosítani 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 Központ: Gödöllő, Petőfi tér 1. 
Telefon: 28/430-655, 28/430-452, 70/502-1876, 70/502-1872



14 ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

KERESZTREJTVÉNY. Rejtvényünk megfejtését április 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! Márciusi rejtvényünk megfejtése: A türelem keserű, de a gyümölcse édes. 
A jutalmat Nagy Ferenc, Varga Erika és Bilász Mátyás nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

GYEREKEKNEK. Keresd meg a képeken található nyolc különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet küldd vissza 
szerkesztőségünknek április 25-ig 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 márciusi rejtvény helyes megfejtéséért járó jutalmat Zsoldos Nelli, Pap Énok és Győrfi Márton nyerte.  
Gratulálunk!

2022. ÁPRILIS 15

Programajánló
Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely programjai

ÁPRILIS
1., péntektől: A nagybányai festőiskola Korszakmargók 1 

kiállítása megtekinthető a művelődési házban.
4., hétfő: Tápióbicskei szomszédolás – Élő történelemóra 

isaszegi diákok részvételével az Isaszeg Népi Hagyományai 
Alapítvány szervezésében

4–7., hétfő–csütörtök: A művelődési ház zárva tart.
5–6., kedd–szerda: Isaszegi történelmi napok – Az isaszegi 

csata emlékünnepe
9., szombat, 14.00: A nagybányai festőiskola Korszakmar- 

gók 1 kiállításának megnyitója. A kiállítást megnyitja 
Kolcsár Béla, a Gyergyószárhegyi Kulturális Központ 
igazgatója.

9., szombat, 14 órától: Húsvéti tojásvadászat. Állomások: 
Isaszegi Humánszolgáltató központ, Piri Virág-Ajándék, 
Isaszegi Falumúzeum, Isaszegi Művelődési Ház. Progra-
mok: játékos torna, népi játékok, arcfestés, locsolkodás, 
tojásvadászat, tojásfadíszítés, kézműves-foglalkozások. 
További információk: Húsvéti tojásvadászat az Isaszeg 
Facebook-csoportban.

11., hétfő: A magyar költészet napja
 14.00: Megemlékezés és koszorúzás a Tóth Árpád-emlék-

táblánál
 15.00: „De szeretnék gazdag lenni…” József Attila-műsor. 

A Dvorák Patka Színház előadása. Előadja: Patka Heléna; 
rendezte: Dvorák Gábor.

16., szombat, 15.00: Gyerekmatiné – Hová tűntek a tojások? 
A Pusztamonostori Amatőr Színtársulat mesejátéka.

20., szerda, 8.30: A Lázár Ervin program előadása iskolá-
soknak

23., szombat: Szent György-nap a múzeumkertben, a Csa-
tangoló tánccsoport szervezésében

 15.00: Bese Botond dudás előadása
 16.30: Guliba társulat – mesés gyermektáncház. Kézmű-

veskedés, nemezelés, kosárfonás, látványkovács, állatsimo-
gató, kürtőskalácsos

28., csütörtök, 13.30, 15.00: Rendkívüli kémiaóra II. – 
Kézmosástól a kitörő habokig. Foglalkozásvezető: Szüllőné 
Bíró Ágnes.

29., péntek, 11.00–13.00: Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti 
Körének közgyűlése

29., péntek, 17.00: A Csata táncegyüttes anyák napi műsora
30., kedd: Isaszegi pedálderbi a Családok Isaszegért Egyesület 

szervezésében. Az Isaszegi Művelődési Ház kitelepül a 
Tóth Árpád úti iskolához. Helytörténeti kvízjáték. Bővebb 
információ: Facebook.com/csaladokisaszegert.

30., kedd: Májfaállítás

MÁJUS
6., péntek, 18.00: Így látom – Rosenberg Mária festmény-

kiállításának megnyitója. A kiállítást megnyitja Balázsy 
Katalin.

7., szombat: Egészségnap – lelkünk útja, testünk egészsége. 
Bővebb információ a művelődési ház honlapján, Face-
book-oldalán és plakátjain. 

12., csütörtök: Rendkívüli kémiaóra III.
13., péntek, 18.00: Vonzódás a művészethez. Tihon Zsu-

zsanna festménykiállítása a Stúdió Galériában. A kiállítást 
megnyitja: Vozáry Klára.

CSOPORTJAINK FELLÉPÉSEI
Április 1–3., péntek–vasárnap: A Csata táncegyüttes részt 

vesz az országos táncháztalálkozón Budapesten.
Április 30., kedd: A Csata táncegyüttes részt vesz a Fülöp 

Ferenc szólótáncversenyen.

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

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

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

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

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

• Énekelj te is az asszonykórusban! Gyere, és ereszd ki a 
hangod bátran egy jó társaságban! Heti egy próba, 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. Jelentkezés és érdeklődés Stéger 
Dániel művészeti vezetőnél, valamint a csatatancegyuttes.
info@gmail.com 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-cí men, valamint az Isaszegmuvotthon.hu weboldalon 
és Facebook-oldalunkon is lehet. 

Rendezvényeinken kép- és hangfelvétel készül. A prog-
ramváltoztatás jogát fenntartjuk!

IMH
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Népi kézműves foglalkozások  
15.00  
Pásztorkészség bemutató 
Bese Botond dudással  
16.30   
"Csípd meg, fogd meg, eredj utána!" 
György vitéz és a kecskéjét kereső pásztor  
története a Guliba Társulat előadásában  
19.00   
Táncház a Művelődési Házban  
Pásztorok öröksége - tárgybemutató  
a Falumúzeum gyűjteményéből  
Helyben sütött, hagyományos 
ételek, kürtőskalács 

HAGYOMÁNYORZO NAP

Szent György napi 

2022. április 23.   
Falumúzeum – Isaszeg 

A rendezvény a Csatangoló Tánccsoport és  
Hagyományőrző Egyesület pályázata alapján, a Csoóri Sándor Program támogatásával valósul meg. 

“ ‘´ “ ‘´“ ‘´ “ ‘´
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