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Étkezési tájékoztató a 2022/2023-as nevelési évre

Isaszeg Város Önkormányzatának rendelete alapján a 2022/23-
as iskolai tanévben az iskolai étkezés térítési díjai nak összege a 
következők szerint alakul (a díjak az áfát tartalmazzák):
•  háromszori étkezés (tízórai, ebéd uzsonna) 939 Ft/nap;
•  ebéd 535 Ft/nap.
Az étkezési térítési díjat a tárgyhónapot megelőző hónap 15-ig 
kell megfizetni étkezési csekken, illetve átutalással a számlán 
feltüntetett számlaszámra.

Átutalás esetében a pontos és kerekítés nélküli összeget 
szükséges utalni, a „közlemény” rovatban a gyermek nevét, 
intézményét, osztályát és a kiállított számla számát minden 
esetben fel kell tüntetni.

A 2022. szeptember havi étkezési díj befizetésének határ-
ideje 2022. augusztus 15.

Diétás étkezés. Diétás étkezés igénylését a szülők részére el-
jutatott vagy az élelmezési iroda ügyfélszolgálatán igényelhető 
nyilatkozaton szükséges jelezni. A kérelemhez csatolni kell a 
diétás étkezésre vonatkozó orvosi dokumentumokat is.

Kedvezményes és térítésmentes étkezés. A gyermek szá-
mára a gyermekétkeztetés térítésmentes, ha 
•  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
•  nevelésbe vették.
Az intézményi térítési díj 50 százalékos normatív kedvezmé-
nyét kell biztosítani, ha

•  olyan családban él, ahol három vagy több gyermeket ne-
velnek;

•  tartósan beteg vagy fogyatékos.
Akik kedvezményes vagy ingyenes étkezésre jogosultak, a 
szülők részére eljuttatott vagy az élelmezési iroda ügyfél-
szolgálatán igényelhető nyilatkozat kitöltésével és aláírásával 
érvényesíthetik jogosultságukat. A szükséges igazolást vagy 
határozatot az étkezési nyilatkozathoz csatoltan kell benyújta-
ni. A kedvezmény csak az igazolás vagy határozat leadása után 
biztosítható. Kedvezmény visszamenőleg nem érvényesíthető.

Étkezés lemondása. A szülő legkésőbb a hiányzási napot 
megelőző munkanapon reggel 9 óráig jelentheti be gyermeke 
étkezésének lemondását. Amennyiben az étkezés lemondása 
elmarad, az adott napra az étkezés napi díja a szülőt terheli. 
A bejelentett hiányzási napokra érvényes étkezési díj jóváírá-
sára a tárgyhót követő 2. hónap számlázásakor kerül sor. 

Az étkezés lemondását telefonon vagy személyesen a gyer-
mek intézményében teheti meg.

Adatváltozás esetén haladéktalanul tájékoztatni szükséges 
az élelmezési irodát.

ISASZEGI VÁROSÜZEMELTETŐ SZERVEZET

Az élelmezési iroda ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12, 13–15; szerda, péntek 
8–12 óra. Elérhetőség: 2117 Isaszeg, Templom u. 11.; 28/584-590, 70/387-
2698; elelmezes.isaszeg@gmail.com.

Középiskolások támogatása

Isaszeg Város Önkormányzata Képvise lő-testületének Szociális 
és Egészség ügyi Bizottsága az Isaszeg Város Ön kor mányzata 
Képviselő-testületének a középiskolai és felsőfokú tanulmá-
nyi támogatásokról szóló 7/2022. (III. 25.) önkormányzati 
rendeletében foglaltak szerint egyszeri, azonos összegű, de 
15 ezer Ft-ot meg nem haladó támogatásban részesítheti azt a 
középiskolai oktatási intézményben tanulót, aki
•  nappali tagozatos képzésben vesz részt az érettségi meg-

szerzéséhez;
•  a bizonyítványban feltüntetett tanulmányi átlaga a 4,6 

átlagot kerekítés nélkül eléri;
A támogatás iránti kérelem, a tanulmányi félév befejezését 

követően, minden év február 15. és július 15. napjáig nyújtha-
tó be az Isaszegi Polgármesteri Hivatal (2117 Isaszeg, Rákóczi 
utca 45.)

•  ügyfélszolgálati irodájában (tel.: 28/583-100), hétfő: 8–12, 
13–18; keddtől csütörtökig: 8–12, 13–16; péntek: 8–12 óra;

•  a szociális és igazgatási irodában (8. sz.) (tel.: 28/583-104), 
hétfő: 13–16; szerda: 8–12, 13–16; péntek: 8–12 óra.
A kérelemhez csatolni szükséges dokumentumok:

•  az iskola igazolása, amelynek tartalmaznia kell az érettségi 
megszerzésére irányuló tagozat pontos megnevezését (az 
igazolás a kérelemnyomtatvány része);

•  az adott félévi/tanév végi bizonyítvány másolata a tanul-
mányi átlagról;

•  tajkártya, lakcímkártya, személyazonosító igazolvány 
(kérelmező és a tanuló).
A kérelemhez szükséges formanyomtatvány Isaszeg város 

honlapjáról (Isaszeg.asp.lgov.hu) letölthető.
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Tájékoztató a középiskolában tanulók egyszeri tanulmányi 
támogatásáról, szociális rászorultság alapján

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és 
Egészségügyi Bizottsága az Isaszeg Város Önkormányzata képvise-
lő-testületének a középiskolai és felsőfokú tanulmányi támogatásokról 
szóló 7/2022. (III. 25.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint 
egyszeri, azonos összegű, de 15 ezer Ft-ot meg nem haladó támoga-
tásban részesítheti azt a középiskolai oktatási intézményben tanulót, 
aki
•  nappali tagozatos képzésben vesz részt az érettségi 

megszerzéséhez;
•  a bizonyítványban feltüntetett tanulmányi átlaga a 4,0 átlagot 

kerekítés nélkül eléri;
•  a pályázóval közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme 

nem éri el a pályázat elbírálásakor érvényben lévő mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum 200 százalékát, azaz az 57 ezer Ft-ot;

•  a környezettanulmány alátámasztja a szociális rászorultságot.
A támogatás iránti kérelem, a tanul mányi félév befejezését követően,  
minden év február 15. és július 15. napjáig nyújtható be az Isaszegi 
Polgármesteri Hivatal (2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.)
•  ügyfélszolgálati irodájában (tel.: 28/583-100), hétfő: 8–12, 13–18; 

keddtől csütörtökig: 8–12, 13–16; péntek: 8–12 óra;
• a szociális és igazgatási irodában  

(8. sz.) (tel.: 28/583-104), hétfő: 13–16; szerda: 8–12, 13–16; 
péntek: 8–12 óra.

A kérelemhez csatolni szükséges dokumentumok:
•  az iskola igazolása, amelynek tartalmaznia kell az érettségi 

megszerzésére irányuló tagozat pontos megnevezését (az igazolás 
a kérelemnyomtatvány része);

•  az adott félévi/tanév végi bizonyítvány másolata a tanulmányi 
átlagról;

•  a közös háztartásban élők jövedelemigazolásai;
•  tajkártya, lakcímkártya, személyazonosító igazolvány (kérelmező 

és a tanuló).
POLGÁRMESTERI HIVATAL
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Hagyományőrzés, kimagasló szakmai programok a Csoóri-alap 
támogatásával

Az Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány 1993 óta támogat-
ja a település hagyományőrzését ápoló, bemutató csoporto-
kat. Szerencsére igen sok elnyert pályázattal tudtuk gyarapí-
tani a civil élet résztvevőit. 2020-ban is pályáztunk a Csoóri 
Sándor Alaphoz, és elnyertünk 2 800 000 forint támogatást 
a Csata táncegyüttes számára szakmai támogatásra, prog-
ramjaik megvalósítására, a közösség megerősítésére. 

Sajnos a Covid-járvány miatt a pályázati programok, vállalá-
sok megvalósítása elhúzódott 2022. június végéig. A közösség 
megerősítésének támogatása viszont így a két év alatt hatal-
mas belső szükségletté vált. A támogatást oktatók, előadók 
tiszteletdíjára, élő népzenei szolgáltatásra és fellépések 
utazásaira nyertük. A megvalósításban szerepelt az oktatás, 
koreográfiák betanítása (Stéger Dániel vezető tiszteletdíja), 
méhkeréki tánc oktatása (Papp László Patrik).

Tavaly ősszel még sikerült táncos rendezvényeket szervez-
ni. Szeptember 18-án az Isaszegi Művelődési Ház hetvenéves 
történetét bemutató rendezvényen zenélt Boldi és Bandája, 
november 6-án pedig a Piros Hetes adta a talpalávalót az 
isaszegi táncházban. 

A zenés rendezvényeinket idén április 6-án, településünk 
legnagyobb országos katonai és népi hagyományőrző rendez-
vényén zeneszolgáltatás támogatásával folytattuk, a Kolompos 
zenekar együttműködésével.

Az utazások alapszükségletei egy táncegyüttesnek, mert a 
birtokukban levő belső szakmai munkát, tudást az országban 
megrendezett különböző programokon tudják bemutatni. 
Isaszegen minden rendezvényen szerepelnek, ám a szakmai 
bemutatkozások – más együttesekkel való találkozás – segítik 
a fejlődésüket, és nem utolsósorban: a siker a csapatössze-
tartás erősítője. Táncos csapatunk 2021. szeptember 26-án 
Veszprémben, a Szent Mihály-napi rendezvényen mutatta be 
legújabb műsorát. A „Viszi a masina” című új produkció hatal-
mas sikert aratott, amelyet a Csatangoló tánccsoporttal együtt 
értek el. Ki kell emelni, hogy a közös alkotás és megvalósítás 
példamutató Isaszeg civil életében. 

A támogatás által nyújtott utazási lehetőségek keretein 
belül táncegyüttesünk 2021. október 21-én a fővárosi Honvéd-
kórházban adott október 23-ai műsort.

Idén április 2-án Budapesten, a táncháztalálkozón léptek 
fel táncosaink. Számos táncoktatáson vettek részt, este pedig a 
Muharay-gálán az együttes Fülöp Ferenc-díjas táncosai képvi-
selték városunkat, és táncoltak együtt a több ezer főt számláló 
nézők előtt.

Április 9-én a csömöri hagyományok napja rendezvényen 
adtak számot kiemelkedő szakmai tudásukról és a néptánc 
iránt érzett elhivatottságukról táncosaink. Három csoport is 
fellépett, a Csata Csicsergők sárközi táncokat, a Csata Csíny-
tevők-Csavargók somogyi táncokat, a Csata táncegyüttes 
szászcsávási cigány táncokat mutatott be. Ezen az eseményen 
debütált mindhárom koreográfia, és a visszajelzések alapján 
mindegyik produkció elnyerte a közönség elismerését. 

Május 14-én Pilisszántón, a Triola fesztiválon mutatkoz-
hattak be a csatások. A Csata táncegyüttes különböző korosz-
tályai és csoportjai együtt léptek színpadra. 

Június 11-én Százhalombattán, a Csoóri-fesztiválon 
együttesünk a Csatangoló tánccsoporttal kibővülve szerepelt. 
Betanulták a Fitos Dezső és társulata által küldött koreográfi-
át, majd a más régiókból érkezett táncegyüttesekkel együtt 
előadták a város főterén. A Csata táncegyüttest és a Csatango-
ló tánccsoportot az a megtiszteltetés érte, hogy részt vehettek 
az esemény szentmiséjén, ahol együtt énekeltek és imádkoztak 
a más régiókból érkezett táncegyüttesekkel. A program része-
ként isaszegi táncokat is taníthattak a résztvevőknek.

Mindezen élmények és programok nem valósulhattak vol-
na meg a táncegyütteseink vezetői nélkül. Köszönjük a kitartó 
csapatépítő szakmai munkát az együttes vezetőjének, Stéger 
Dánielnek, csoportvezetőiknek, Ecseriné Pálinkás Tündének 
és Kasuba Erzsébetnek. Az isaszegi Csata néptáncegyüt-
tes ötvennégy éves fennállásának méltó bizonyítéka, hogy 
kiérdemelte és jól hasznosította a Csoóri Sándor Alap 2020-as 
támogatását.

Köszönjük szépen!
VERSECZKYNÉ SZIKI ÉVA

A Csoóri-pályázat segítségével
Az Isaszegi Asszonykórus beszámolója

Az Isaszeg Népi Hagyományai Ala-
pítvány 2021-ben pályázott a Csoóri 
Sándor Alaphoz az Isaszegi Asszonykó-
rus támogatására. A kórus hatszázezer 
forint támogatásban részesült, amelyet a 
szakmai vezető, Volter Domonkos havi 
tiszteletdíjának kifizetésére, utaztatásra 
és reklámtevékenységre fordított az 
alapítvány.

Az asszonykórus idén ünnepli fenn-
állásának ötvenedik évfordulóját. A jár-
vány ezt a csoportot is erősen megvisel-
te. Eltávozott az élők sorából a messze 
tájakon is ismert vezető, Nagy Jánosné, 
Marcsó néni, aki a népművészet, a ha-
gyományőrzés igazi nagyasszonya volt. 
A csoport mostani vezetőjét, az utódot 
még Marcsó nénivel együtt választottuk 
ki Stefcsik Anikó személyében. 

A szakmai vezetés megtalálásához 
Juhász Katalin országos hírű néprajzku-
tató, népdalénekes szakember segített 
bennünket, így már Volter Domonkos 
igen hozzáértő irányításával fejlődhe-
tett a maroknyi csapat. Segítőnk még 
Köles Éva, aki szintén kiváló szakmai 
tanácsokkal tudja ellátni a kórust. 
Szerencsére új tagok is csatlakoztak az 
énekesek sorába. 

A heti rendszerességű próbákon egy 
idő után kialakult az a vélemény, hogy 
a csapat összetartó erejét növelve ideje 
egy megmérettetésen részt venni. A XII. 
országos nyugdíjas Ki mit tud? és népek 
tánca, népek zenéje rendezvénysorozatra 
nevezett be az alapítvány. A középdön-
tőn Budapesten, március 27-én hirdettük 
a Csoóri Sándor Alap támogatását. 

Június 6-án Rákoskeresztúron a 
szlovák hagyományőrző napon vendég-
szerepelt a csoport. Az országos Ki mit 
tud? döntőjébe bejutva, június 10–12-
én Siófokon kiemelt aranyat értek el. 
Gratulálunk a kiváló teljesítményhez! 
A szép együtthangzás, minőségi előadás 
igazán jó hatással van a csoport össze-
tartására. A csoport reklámköltségeihez 
járult hozzá a Csoóri-alapból nyert tá-
mogatás: készíttettünk egy Csoóri Sán-
dor Alapra utaló kommunikációs táblát, 
rollt és szórólapokat, amelyeket minden 
bemutatkozásra elvittünk és elviszünk. 
Hírt adunk a kórus szerepléseiről a 
helyi újságban, az Isaszegi Művelődési 
Ház honlapján, Facebook-oldalán és az 
Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány 
Facebook-oldalán. Köszönjük a Csoóri 
Sándor Alap támogatását!

VERSECZKYNÉ SZIKI ÉVA,  
kuratóriumi elnök, INHA

„Aranyos” TáMeTo

A Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert közművelődési támoga-
tás segítségével a Tánc-Meridián-Torna csoportunk részt vett 
a siófoki XII. országos nyugdíjas Ki mit tud? és népek tánca, né-
pek zenéje döntőjén, ahol kiemelt arany minősítéssel díjazták a 
csoport kiváló produkcióját.

Szintén az NKA támogatásával új csoportpólót tudtunk 
készíttetni, amely az egységes megjelenést is segítette. A har-
monikus csoportbemutató után Igalra utazhatott a csapat.

Gratulálunk a szép, egységes bemutatóhoz. Köszönjük 
Bánszkiné Varga Judit szeniortánc-oktató munkáját. Köszön-
jük az NKA támogatását!

Az előadás megtekinthető az Isaszeg Népi Hagyományai 
Alapítvány Facebook-oldalán.

VERSECZKYNÉ SZIKI ÉVA  
kuratóriumi elnök, INHA 
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Apuka, edző és harcostárs
Stágel György dzsicumester vár mindenkit, aki bajnok akar lenni

Az áprilisi dzsiudzsicu-Európa-bajnokságról két bronzéremmel és egy ötödik helyezéssel jöttek haza Isaszegre a tanítványai, 
köztük két fia. Miatta ismerik az emberek a városban a sportágat, és ismerik a település nevét „dzsicus” körökben. Sok gyerek 
már négyévesen cselgáncsozni kezd nála. Stágel Györggyel beszélgettünk.

– Épp egy nyári tábor alkalmával értük utol. Miről szólnak 
ezek a napok a gyerekek számára?

– Ez a napközis tábor egy sportszakmai alapon műkö-
dő, vizsgafelkészítő esemény, amely lehetőséget ad nemcsak 
cselgáncsra, hanem emberi értékek átadására is. Harmincha-
tan vagyunk, ennek egy része óvodáskorú, akikkel még nem 
dzsúdózunk, életkor-specifikus fejlesztő foglalkozás keretében 
készítjük őket általános sportalapokra. Idén még szervezünk 
egy hasonló eseményt Isaszegen és a Balatonon is.

– Az isaszegi Musashi Dojóban dzsúdót és dzsiudzsicut 
is lehet tanulni. Mi a legfőbb különbség a két sportág között, 
hogy férnek meg egymás mellett?

– Bár két külön sportról beszélünk, valójában egy rend-
szernek a része, szerintünk így kerekebb mindkét történet. 
A dzsúdó tulajdonképpen a dobásnak a harcművészete. 
A dzsiudzsicu pedig feladásig tartó küzdelem. Nem elég 
eldobni a másikat, hanem jellemzően földharcban arra kell 
kényszeríteni, hogy kopogással jelezze: nem bírja tovább. Ezt 
ízületek feszítésével, esetleg fojtással érik el. A földharcedzé-
sek a ZR Team Hungary égisze alatt a brazil szakember, Max 
Carvalho felügyeletével mennek. Versenyzünk dzsicuban, 
brazil dzsúdzsucuban (BJJ) és grapplingsportban, ami a 

birkózás harmadik fogásneme. Az elmúlt tíz év során a klub 
színeiben Isaszeg versenyzői ötven feletti korosztályos ma-
gyar bajnoki címet, diákolimpiai aranyat hoztak a városnak. 
Nemzetköziben grappling-világbajnokságon öt korosztályos 
éremmel büszkélkedünk Bakuból, illetve Minszkből. A leg-
frissebb eredményeink az idén áprilisban Krétán rendezett 
dzsiudzsicu-Európa-bajnokságon születtek. Szereztünk két 
juniorbronzérmet és egy pontszerző ötödik helyet.

– Min múlott a siker?
– Azon, hogy sok embernek tíz év kemény munkája volt 

benne. Jó versenyzőt csak jó csapat képes nevelni, nekünk 
pedig erős a csapatunk. Egész évben versenyzünk a nemzeti 
bajnokságokban, és az évek során megtanultuk, mi kell ahhoz, 
hogy felálljunk a dobogóra. Zajlottak tényleg nagyon kemény 
küzdelmeink izraeliekkel, görög, német, osztrák, román ellen-
felekkel. Nagyon jó formában érkeztünk, mindenki komolyan 
vette a feladatot, és koncentrált. Beletett mindent és még 
annál is többet.

– Mindkét Stágel fiú kiválóan szerepelt. Ilyenkor az edző 
vagy az apuka a büszkébb?

– Ilyenkor egy személy van: apuka, edző és még harcos-
társ is vagyok egyszerre. Együtt sírunk, együtt nevetünk. Egy 

ember sikere pedig az egész klub sikere. Nagyon elégedett 
és büszke vagyok az egész csapatra, mindenkire a klubban, 
szülőkre, kicsikre, nagyokra, veteránokra. Nagy taps illeti a 
három válogatottat, Balogh Boldizsárt, Stágel Lászlót és Stágel 
Györgyöt. A munkájuknak meglett az eredménye, ők talán 
jobbak már nálam is. 

– Milyen korosztályok járnak önökhöz a klubba?
– Több korosztályt is foglalkoztatunk, a legkisebbek 

négyévesek. Fejlesztjük a mozgáskoordinációjukat, állóké-
pességüket. Javul a vérkeringésük, alakítjuk az izomzatukat, 
megszokják a rendet és a fegyelmet. Náluk még természetesen 
nincs fojtás és karfeszítés. Négy- és hétéves kor között csak az 
eséstechnikát tanulják a gyerekek a dzsúdóból. Őket követik 
a kisiskolások, itt már vannak dobások és leszorítások, nekik 
nagyon jó az erőnlétük és az állóképességük. Felső tagozatban 
már beindulnak a különböző technikák. Addigra megtanul-
nak vigyázni egymásra, sportszerűen viselkednek, és biztonsá-
gosak a kezükben a harci fogások. Innentől felfelé már felnőtt 
korosztályról beszélünk.

– Ön mikor kezdett küzdősporttal foglalkozni?
– Amióta az eszemet tudom… egészen kisiskolás korom 

óta. Valahogy itt ragadtam, szerencsés vagyok, mert sosem 
gondolkoztam, hogy menjek-e edzésre vagy sem. Mindig 

mentem, és kész. Szeretek edzésre járni, szenvedélyem az 
egész, mindig ezen jár az eszem, napközben azon gondol-
kodom, hogyan lehetne még jobban csinálni. A mai napig 
megvannak azok az edzések, amiken részt veszek, tehát én 
is teljesítményt adok le. Küzdök, hajtok a többiekkel, ezzel 
inspirálom őket, ők pedig engem. Foglalkozunk kezdőkkel, 
újrakezdőkkel, hátfájósokkal és olyanokkal, akik nem akarnak 
küzdeni vagy élsportolók lenni, egyszerűen csak jó formát, 
kondíciót szeretnének. Van haladó erőnléti edzésünk is, ez 
már egy elég komoly kategória, ott nagy intenzitású munka 
folyik, szép sportteljesítmény történik. Erőnléti edzésen negy-
ven év felettiek szép számban vannak, ekkorra ugyanis sokan 
rájönnek, hogy nem ússzák meg sportolás nélkül.

– Mikor nyitotta meg a klubot?
– Tizenöt éve költöztem Isaszegre, a klubot tíz éve nyitot-

tam meg a városban, jelenleg a Damjanich utca 36.-ban mű-
ködünk. Önerőből, száz százalékban magunkra támaszkodva, 
a csapat tagjaival közösen hoztuk életre és virágoztatjuk, 
népszerűsítjük a sportot és az egészséges életmódot Isaszegen. 
Most a Szobor-hegy lábánál, történelmi helyen, sportolásra 
alkalmas környezetben várjuk azokat, akik eldöntötték, hogy 
formába hozzák magukat, és bajnokok akarnak lenni. 

H. A.
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Nyárindító családi sportnap

Sportkavalkáddal várta a Családok Isaszegért Egyesület, 
a Völgyzugolyház Alapítvány és az Isaszegi Sportegyesület az 
isaszegieket. Az I. Isaszegi Utcafocikupával kezdtük a napot, 
tizenöt csapat mérte össze tudását a sportpályán.

Az első helyezést a Reál Margit, a másodikat a Brazilok 
csapata, a harmadikat az IBSC érte el. A nap gólkirálya Jakab 
Csaba lett, Káposztás Bálint a legjobb játékos, Windt Ferenc 
pedig a legjobb kapus.

Köszönjük Budaházi Attilának, Orosz Máténak, Orosz Ta-
másnak és Káposztás Lászlónak, hogy fújták a sípot! Bodrogi 
Marcell freestyle-focibemutatóval kápráztatta el a futballra-
jongó közönséget, akrobatikus rock ,n rollt láthattunk a Tor-
nádó Hungary TSE-től, társastánc-bemutatót tartott a Klapka 
György Általános Iskola és AMI, a GSK íjászszakosztálya 
pedig íjászbemutatóval készült, és még egy jurtát is felállított.

Az Exatlon Magyarország vetélkedőműsor öt sztárja is 
Isaszegre látogatott: Tóth Janka, Bessenyei Bogi, Somhegyi 
Krisztián, Böjte Dave és Wald Ákos erősítették az isaszegi 
csapatokat. Négy csapat küzdött az első helyért, köztük a 
Damjanich János Általános Iskola csapata, a Nagy vagy: Aktív 
Magyarország Kupa ügyességi verseny (Tv2) kétszeres győz-
tese, amely meg is nyerte az isaszegi vetélkedőt. A második 
helyezett a Meki csapat lett, a harmadik a CSAKIS csapata, 
a negyedik az Újtelepi Gyüttmentek.

A feladatokat Szabados Péter állította össze, aki oszlopos 
tagja a Tv2 Nagy vagy-stábjának. A versenyt Palaga Sándor-
né, Márti vezette a tőle megszokott lelkes lendülettel. Volt 

KangaTraining Kovács Kittyvel, néptáncbemutató az isaszegi 
Csatangoló Búzavirág tánccsoportjával, hiphoptánc-bemutató 
a D. CREW Sportegyesülettel, szkanderkihívás a Nyers Erő 
Szkander Sportegyesülettel, tömlőgurítás és vízzel célba lövés 
az isaszegi önkéntes tűzoltókkal, ügyességi feladatok Siposné 
Májer Tündével és Szekeres Andreával, KangaKids-akadály-
pálya Kovács Kittyvel és Jakócs Zsuzsannával, BÉ-FIT erőnléti 
feladatok Bartos Évával, íjászat a Gödöllői Sport Klubbal és 
célba lövés kapura.

Az adományokból, illetve a focikupa nevezési díjaiból 
összesen 530 ezer forint bevétele lett a családi sportnapnak, 
amelyet ezúton is hálásan köszönünk a Völgyzugolyház Ala-
pítvány nevében, amely a hozzájuk járó isaszegi és környék-
beli, fogyatékossággal élő gyerekek fejlesztő terápiáira fordítja 
a pénzt.

Köszönjük, hogy egy csodás napot tölthettünk együtt! 
DR. BUDAHÁZI ÁRPÁD elnök,  

Családok Isaszegért Egyesület 
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Az Elf Bar illegális

A hazai illegális piacon egyre nagyobb teret hódít egy új típusú eldobható elektromos cigaretta. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága szigorúan ellenőrzi a termékek illegális kereskedelmét, és több akciót is 
szervezett az elmúlt időszakban, hogy ezt a fiatalok körében is népszerű speciális dohánygyártmányt kiszűrje a feketepiacról. 
Csak az elmúlt hetek mérlege legalább százharmincötmillió forintnyi lefoglalt áru, négy őrizetbe vétel és húszmillió forint 
bírság.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) 
folyamatosan monitorozza az uralkodó dohánypiaci irányza-
tokat, és az észlelt rendellenességekről rendszeresen egyeztet 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV). A közelmúltban az 
SZTFH biztonsági egységének látókörébe került az Elf Bar, 
Fume, Magic Bar, Manórúd néven is ismert termék jogsértő 
forgalmazása. Az Elf Bar egy többféle ízben elérhető, niko-
tinos vagy nikotinmentes folyadékkal előre feltöltött, akku-
mulátoros, eldobható, dohányzást imitáló eszköz. Egyszerű 
használata és kompakt kiszerelése miatt egyre népszerűbb, 
főleg a fiatal korosztály körében.

Az Elf Bar a hatályos szabályozás értelmében dohány-
gyártmánynak számít, tehát jogszerűen csak trafikban, 
zárjeggyel ellátva lenne értékesíthető, ráadásul csak ízesítés 
nélküli változatban. Mégis egyre többször ajánlják vételre 
online hirdetésekben, a Facebook Marketplace-en, különbö-
ző zárt csoportokban, az Instagramon és a TikTokon is. Az 
értékesítők jellemzően Messengeren tartják a kapcsolatot 
vevőikkel.

Az áru nagy tételben leggyakrabban Szlovákiából és 
Budapesten a kínai piacról érkezik az eladókhoz. Mivel uniós 
szinten nincs kötelező szabályozás az elektronikus dohány-
termékekre, ezért az engedélyekre, forgalmazásra, adóztatásra 
vonatkozó tagállami szabályok eltérőek. Aki Magyarországon 
értékesít engedély nélkül ilyen termékeket, az ötmillió forint-
tól ötszázmillió forintig terjedő bírságot kockáztat.

Az Elf Bar feketekereskedelmének megakadályozására 
a NAV ellenőrzési szakterülete próbavásárlásokkal buktatja 
le az illegálisan értékesítőket, a bevetési, valamint bűnügyi 
szakterület munkatársai pedig helyszíni akciókban kutatják 
át az eladókhoz köthető ingatlanokat, foglalják le az illegális 
dohánytermékeket, és veszik őrizetbe a kereskedőket.

Az illegális cigarettával és dohánytermékekkel üzletelő 
bűnbandák kínálatában a NAV egyre gyakrabban talál Elf 
Bart, sőt a terméket már hamisítják is. A NAV Repülőtéri 
Igazgatóságának mélységi ellenőrzésein is mind többször akad 
fenn Elf Bart tartalmazó csomag, mivel az eladók a különböző 
futárszolgálatok csomagküldő szolgáltatásait is kihasználják a 
terítéshez.

A NAV csak az elmúlt hetekben vidéken és Budapesten 
összesen harmincezer terméket foglalt le, százharmincötmil-
lió forint értékben; a legnagyobb fogás egy Kínában feladott, 
tizennyolcezer darabos tétel volt a fővárosban. Az akciókban 
már négy illegális kereskedő került őrizetbe. Az SZTFH Do-
hányügyi Igazgatósága összesen huszonöt ügyet vett nyilván-
tartásba, amelyek közül már négy esetben, összesen húszmil-
lió forintos bírságot szabott ki.

Az ízesített, rajzfilmfigurával díszített, akár magas nikotin-
tartalmú és az egészségre súlyosan ártalmas illegális termékek 
egyik legnagyobb veszélye, hogy gyakran általános iskolás 
gyerekeknek értékesítik. A NAV ezekkel az akciókkal csaknem 
harmincezer ilyen veszélyes eszközt vont ki a feketepiacról, 
amely termék akár gyerekek kezébe is kerülhetett volna.

Az illegális termék forgalmazói a közeljövőben hasonló 
akciókra, közös razziákra számíthatnak a két hatóság részéről, 
ugyanis az SZTFH és a NAV továbbra is szigorúan fellép a 
jogsértések ellen.

Mivel a szülőknek és a pedagógusoknak is fontos tudniuk, 
hogy az Elf Bar nem játék, a gyermekek egészségét súlyosan 
károsíthatja, ezért az SZTFH a Klebelsberg Központ elnöké-
nek küldött levelében is felhívta a figyelmet a jelenségre, és 
kérte intézkedését, hogy a KRÉTA-rendszer segítségével minél 
több diákhoz és szülőhöz jusson el ez az információ.

Az SZTFH továbbá elindítja a 1828-as ingyenesen hívható 
zöldszámát, ahová várja az Elf Barral kapcsolatos lakossági 
bejelentéseket.

A magyar állam több mint tíz éve aktívan harcol a fiatal-
korúak dohányzásának visszaszorításáért és a nemdohányzók 
védelméért. Az eddig elért eredményeket az SZTFH és a NAV 
szoros együttműködésben minden jogi eszközzel meg fogja 
védeni.

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL, SZABÁLYOZOTT  
TEVÉKENYSÉGEK FELÜGYELETI HATÓSÁGA

Nemzetközileg elismert fotós kapta lencsevégre a helyi 
hagyományőrző együtteseket

A székelyudvarhelyi Dávid Botond fotós projektje, a Geofolk május 28-án látogatott Isaszegre. Az Európai Parlament Európai 
Polgár díjának romániai kitüntetettje különleges fotósorozatot készített a Csata táncegyüttes, az Isaszegi Asszonykórus, illetve 
a Csatangoló tánccsoport néhány táncosáról, ezzel is bővítvén különleges gyűjteményét.

Dávid Botond közel kétezer viseletet 
örökített meg a világ minden részé-
ről, s ezzel később Guinness-rekordot 
készül dönteni. Így jutott el városunk-
ba is, ahol az isaszegi viseleteket vette 
közelebbről szemügyre.

A Csata táncegyüttes, az Isaszegi 
Asszonykórus és a Csatangoló tánccso-
port tagjai örömmel álltak kamera elé, 
hogy ezzel is jó hírét vigyék Isaszegnek 
és a helyi hagyományőrző egyesületek-
nek. A kisebbségi közösségek kultúrája 
szerves része Európa kulturális sok-
színűségének, amely támogatandó és 
megőrzendő közös értékünk, így vétek 
lett volna kihagyni egy ilyen páratlan 
lehetőséget. A táncosok több korosztály 
viseletét is megmutatták a kislányok öl-
tözékétől egészen a legidősebb tagokéig, 
sőt a menyecske, a menyasszony és az 
isaszegi vőlegény ruházatának bemutatá-
sára is sor került. A Szobor-hegyen lezaj-

ló fotózás után Dávid Botond a több-
állomásos májusfadöntéseken is részt 
vett, ahol szintén remek képek készültek. 
Köszönettel tartozunk mindazoknak, 

akik segítettek a program létrejöttében, 
és reméljük, hogy a jövőben számos 
hasonló lehetőség vár még ránk. 

STÉGER-DOBI KRISZTINA
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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

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET: Dalmay Róbert, 70/198-
6929 (munkaidőben hívható)

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. Pető-
házi Melinda, csütörtökön dr. Tordai Gábor. 

Péntekenként a készenléti szolgálat az alábbiak szerint 
alakul. Július 8-án dr. Mészáros Zsolt, július 15-én dr. Kürti 
József, július 22-én dr. Tordai Gábor, július 29-én dr. Petőházi 
Melinda, augusztus 5-én dr. Mészáros Zsolt; augusztus 12-én 
dr. Kürti József; augusztus 19-én dr. Tordai Gábor; augusztus 
26-án dr. Petőházi Melinda..
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

Anyakönyvi hírek
A május 17. és június 16. közötti időszak eseményei

Születések: Béres Benjámin Bendegúz, Ágyi Sára Róza
Házasságkötések: Mészáros Bence Balázs és Sipos Hajnalka Anikó, Rigó Bence Benjamin és Kovács Gréta Orsolya,  
Takács Dániel Zsolt és Varga Veronika, Réthelyi Balázs és Tóth Fruzsina, Morcsányi Gábor Tamás és Nyilasi Éva,  
Szabó Krisztián Gábor és Dér Orsolya, Soponyai György és Szabolcsi Ágnes, Veres Ádám és Surman Jessica, Lakatos Norbert 
Richárd és Csorba Mária Margit, Németh Norbert és Bene Krisztina, Kecskés János Róbert és Horváth Gabriella
Halálesetek: Nagy Istvánné Szalkai Irén (91), Tihanyi István Imre (77), Palaga Jánosné Vlach Ilona Anna (79),  
Zsámbék Györgyné Pahocsa Olga (100), Csukás Lászlóné Pintér Rozália (84), Szeder Pál (82), Szmolicza Józsefné Ács An-
na (90), Bukodi Miklós (64), Banó Irén (61), Kiss Lajosné Zebel Katalin (65), Szabó Istvánné Matkovicz Anna (83), Skribek 
István Csaba (59), Csépány Józsefné Juhász Mária (88), Skribek István Csabáné Nagyváradi Ibolya (61), Kovácsné Tulipán 
Katalin (59), Kassuba Ferencné Kőváró Veronika (80), Sziklai Árpád János (77), Jankovics Gáborné Hubai Julianna (73),  
Lepp Gyuláné Csanaki Ella (89), Gergely Gáborné Pataki Rozália (103)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik férjem, Tihanyi István temetésén részt vettek, utolsó földi útján 
elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek, bánatunkban részvéttel osztoztak. 

FELESÉGE, LÁNYAI ÉS CSALÁDJAIK
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KERESZTREJTVÉNY. Rejtvényünk megfejtését július 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! Júniusi rejtvényünk megfejtése: A féltékenység nem más, mint kételkedés 
saját magunkban. A jutalmat Sáros Gabriella, Tolnai Mónika és Katona-Máté Anita nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

GYEREKEKNEK. Keresd meg a képeken található tíz különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet küldd vissza szer-
kesztőségünknek július 25-ig az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre, vagy add le személyesen a polgármesteri hivatal ügyfélszolgá-
latán. A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban tesszük 
közzé. A júniusi rejtvény helyes megfejtéséért járó jutalmat Zsoldos Nelli, Győrfi Boglárka és Nagy Nóra nyerte. Gratulálunk!

2022. JÚLIUS 15

Programajánló
Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely programjai

JÚLIUS
11–15., hétfő–péntek: A Gaudium Carminis női kamarakó-

rus kórustábora

AUGUSZTUS
5., péntek, 18.00: Németh Mihály porcelángyűjtemény-kiál-

lításának megnyitója a Stúdió Galériában
6–7., szombat–vasárnap: Isaszegi városi napok – helyszín: 

sportpálya
6., szombat: Dinószelídítő show – interaktív családi műsor. 

Wild Fathers and Nita-koncert, a Gentlemen zenekar 
koncertje, Tá-Me-To-bemutató, Bebrevszky Band-koncert, 
Asszonykórus, AnTones GreenPeach Project-koncert, 
zumbabemutató, ORIGAMiES-koncert, No Respect-kon-
cert, Dj Fruman. A nap folyamán ugrálóvár, kirakodóvá-
sár, étel-ital.

7., vasárnap: CsaliCserép mese – a Trambulin Színház 
előadása gyerekeknek. A Holló együttes gyerekkoncertje, 
Blahalouisiana-koncert, Republic-koncert, tűzijáték. A nap 
folyamán arcfestés, lufitekerés, ugrálóvár, kirakodóvásár, 
étel-ital. További részletek a plakáton, a honlapon, a Face-
bookon.

20., szombat: Szent István király és az új kenyér ünnepe
 9.00: Ünnepi szentmise és kenyérszentelés
 10.00: Ünnepi műsor a Szent István király templomban. 

Közreműködnek a Csata táncegyüttes táncosai, az Isaszegi 
Asszonykórus, a Gaudium Carminis kamarakórus.

26., péntek, 18.00: Isabella Salvan festménykiállításának 
megnyitója a Stúdió Galériában

27: Nyáresti koncert II. – a Gaudium Carminis női kama-
rakórus koncertje az Öregtemplomban. Közreműködik: 
a Szent Borbála kamarakórus (Bercel), Kántor Zsolt 
orgonaművész. A koncert után az értéktárbizottság be-
mutatja és átadja „Az éneklés örömében” – A Gaudium 30 
című, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült 
kiadványt.

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

na. Érdeklődni Kovács Kitti csoportvezetőnél lehet.  
Tel.: 30/3588-983; 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 és pénteken 9 órától, a művelődési 
házban tartott foglalkozások alkalmával lehet csatlakoz-
ni. A részvétel ingyenes, nincs korhoz kötve.

• A Balett Sziget Táncstúdió korcsoportos foglalkozásai 
hétfőnként a művelődési házban. Érdeklődni: Küz-
mös-Szigeti Renáta, tel.: 30/814-8937; e-mail: balett-

szigettancstudio@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.

Kövessenek minket a Facebookon, az Instagramon és honla-
punkon. Rendezvényeinken kép- és hangfelvétel készül. Prog-
ramokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklődni a műve-
lődési ház irodájában, a 28/582-055-ös vagy a 70/333-6081-es 
telefonszámon, az info@isaszegmuvhaz.hu e-mail-címen, 
valamint az Isaszegmuvotthon.hu weboldalon és Facebook-ol-
dalunkon is lehet.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
IMH
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