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Szent István király és az új kenyér ünnepe
2022. augusztus 20.

9.00: Ünnepi szentmise és kenyérszentelés 
a Szent István katolikus templomban

10.00: Városi ünnepség a Szent István-szobornál 
Közreműködnek a Csata táncegyüttes táncosai, az Isaszegi Asszonykórus  

és a Gaudium Carminis női kamarakórus. Kitüntetések átadása,  
a Szendrő János-díj átadása, koszorúzás, „közös ima városunkért egy dalban”.
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Közlemény
Időközi települési önkormányzati választás

Isaszeg Város Helyi Választási Bizottsága Isaszeg 07. számú 
egyéni választókerületében egyéni választókerületi képviselői 
megbízatás megszűnése miatt 2022. augusztus 28. (vasárnap) 
napjára időközi települési önkormányzati képviselő-választást 
tűzött ki.

Az időközi választásban érintett 7. számú szavazókör:
Klapka György Általános Iskola (Isaszeg, Tóth Árpád 
utca 1.) Akácfa utca, Alkotmány utca, Aradi utca, Csengeri 
utca, Dózsa György utca 75.-től, Dózsa György utca 84.-től, 
Felsőerdősor utca, Fenyves utca 11.-től, Fenyves utca 42.-től, 
Hősök utca, Jegenye utca, Kossuth Lajos utca 129.-től 165.-ig,  
Kossuth Lajos utca 132.-től 160.-ig, Liget tér, Liget utca, 

Pozsonyi utca 1., 3., Szent István utca, Temesvári utca, Tóth 
Árpád utca, Tölgyfa utca, Virág utca

Isaszeg településen a 07. számú választókerületben az önkor-
mányzati képviselőjelöltek sorrendje a sorsolást követően a 
következők szerint alakult:
1.  Balajti Zsolt, Párbeszéd Magyarországért Párt, 

Demokratikus Koalíció, LMP – Magyarország Zöld Pártja, 
Momentum Mozgalom, Magyar Szocialista Párt

2.  Prosits Tiborné, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 
KDNP

3.  Kovács István, Magyar Munkáspárt
Az időközi választással kapcsolatos bővebb tudnivalókról 
értesítőben kapnak tájékoztatást a szavazásban érintett válasz-
tópolgárok.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

Amit a népszámlálásról tudni érdemes

A népszámlálás mindannyiunkat érintő, 
általában tízévente ismétlődő adatgyűj-
tés. Az egész országban egy időben, 
azonos tartalommal és egységes mód-
szertani alapon hajtják végre, kiterjed 
minden lakásra és személyre. A nép-
számlálás révén pontos és részletes 
képet kaphatunk hazánk népességének 
nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, 
egészségi állapotáról, iskolázottságáról, 
foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és 
vallási összetételéről, élet- és lakáskö-
rülményeiről.

A népszámlálás eredményei számos 
területen hasznosulnak:
–  Adatai megbízható alapot nyújtanak 

a településünket és a szűkebb lakó-
környezetünket érintő legfontosabb 
gazdasági, szociális és területfejlesz-
tési döntések előkészítéséhez.

–  Fontos információval szolgálnak a 
helyi ellátási, szolgáltatási igé nyekről.

–  Láthatóvá teszik társadalmunk 
kisebb csoportjait, például a fogya-
tékossággal élőket, a nemzetiségi, 
vallási közösségeket.

A népszámlálásból nyert információk 
segítik a vállalkozásokat is, ezeknek az 
ismeretében biztosabban tervezhetik 
például egy új üzlet megnyitását vagy a 

helyi szolgáltatásaik bővítését. A nép-
számlálás adatai alapul szolgálnak tudo-
mányos kutatásokhoz, elemzésekhez is.

A magyarországi népszámlálás egy 
globális program része, hiszen a világ 
valamennyi országában tartanak közel 
egy időben népszámlálást. A nép-
számlálási adatok segítségével adunk 
pontos képet magunkról a szomszédos 
országoknak, az Európai Uniónak, az 
egész világnak.

A népszámlálás időtartama:
–  A népszámlálás eszmei időpontja 

2022. október 1-je 0 óra, azaz az 

ekkor fennálló állapotot alapul véve 
kell a kérdőív kérdéseit megvála-
szolnunk.

–  Október 1. és 16. között önállóan 
online lehet kitölteni a kérdőíveket.

–  Október 17. és november 20. között 
számlálóbiztosok keresik fel azokat a 
háztartásokat, amelyek október 16-ig 
nem töltötték ki online a kérdőívet.

–  November 21. és 28. között a tele-
pülés jegyzőjénél tehetnek eleget 
adatszolgáltatási kötelezettségüknek 
azok, akik november 20-ig ezt nem 
tették meg.

FORRÁS: KSH.HU

Közeledik a helyi adó befizetésének határideje

Az idei második féléves helyi adó befi-
zetésére szolgáló csekkek kiküldésére 
március első hetében sor került. A vég-
rehajtási eljárás elkerülésének érdekében 
kérjük, hogy a fizetési határidőt (szep-
tember 15.) szíveskedjenek betartani.

Az adóbefizetéseket többféle módon 
is rendezhetik. Elektronikus átutalás 
esetében a helyes beazonosítás érdeké-
ben az adózó nevét és mutatószámát 
szükséges feltüntetni közleményként. 
Az önkormányzati ASP-rendszer tovább-
fejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 
2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek 
köszönhetően már az önök számára is 
elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési 
kötelezettségek online lekérdezése és 
befizetése (ennek használatáról külön 

cikk add segítséget Elektronikus Fizetési 
Szolgáltatás segédlet címen, amely Isa-
szeg honlapján is elérhető (Isaszeg.asp.
lgov.hu/elektronikus-fizetesi-szolgalta-
tas-tajekoztato).

Az a magánszemély, aki csekken 
kívánja az adó összegét teljesíteni, és 
nincs már meg a kiküldött csekk, kérjük, 
hogy ezt ügyfélfogadási időben telefonon 
jelezni szíveskedjen. Továbbá tájékoz-
tatjuk önöket, hogy az ingatlanokban 
bekövetkező tulajdonosváltozásról nem 

kapunk értesítést a Földhivataltól. Az 
eladónak, illetve a vevőnek egyaránt 
tizenöt napos bejelentkezési kötelezettsé-
ge van adóirodánk felé. Megértésüket és 
együttműködésüket kérjük.

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL, 
ADÓIRODA

Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal Adóirodája ügyfélszolgálatának nyitvatartási rendje: hétfőn 8–12 és 
13–18 óra; kedden 8–12 és 13–16 óra, szerdán 8–12 és 13–16 óra, csütörtökön 8–12 és 13–16 óra, 
pénteken 8–12 óra között. Tel.: 28/583-100.

Az adóiroda ügyfélfogadási rendje: hétfőn 13–18 óra, szerdán 8–12 és 13–16 óra, pénteken 8–12 
óra között. Tel.: 28/583-113.

Adózási kisokos

Minden ügyfelünk adószámlájának egyenlegét – ügyfélkapus 
bejelentkezés után – elektronikusan lekérdezheti az eBEV-por-
tálon. Ehhez a portál Szolgáltatások menüpontjában az 
Adószámla- és pótlékadatok szolgáltatás Adószámla funkcióját 
kell kiválasztania. A lekérdezésben segít a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) honlapján elérhető lekérdezési útmutató. 
Javasoljuk, hogy a lekérdezés eredményét, vagyis a NAV-nál 
nyilvántartott adószámlájának adatait egyeztesse saját nyilván-
tartásával!

Hogyan kell értelmezni az adatokat? Az adószámla egy 
adónemenkénti nyilvántartás, amely két oldalból áll: „Kötele-
zettség” oldal és „Pénzforgalmi” oldal. A „Kötelezettség” oldal 
tartalmazza a bevallások adatait, a NAV által megállapított 
fizetési kötelezettségeket, illetve fizetési kedvezményeket. 
A kötelezettségeket úgy ellenőrizheti, ha összeveti a benyújtott 
bevallásaiban vagy a NAV határozataiban szereplő adatokat 
az adószámla „Kötelezettség” oldalán megjelenő adatokkal. 
A „+” előjel befizetendő összeget, a „–” előjel pedig a visszajá-
ró összeget vagy kötelezettségének csökkenését jelöli. Az „Ese-
dékesség dátuma” azt az időpontot mutatja, ameddig az adott 
kötelezettségeit késedelmipótlék-mentesen fizethette meg, 
vagy amely naptól visszaigényelhette túlfizetését.

A „Pénzforgalmi” oldalon a befizetések, a NAV által kiutalt 
tételek, valamint az adónemek közötti átvezetések szerepelnek. 
A pénzforgalmi tételeket a befizetési bizonylatok, például csek-
kek, átutalási megbízások alapján ellenőrizheti. Elsősorban azt 
kell megvizsgálnia, hogy minden befizetési tétel megtalálható-e 
az adószámla „Pénzforgalmi” oldalán, és azok összege, teljesítési 
időpontja megegyezik-e a saját nyilvántartásával. A „–” előjelű 
tételek a befizetést vagy az átvezetést jelzik egy másik adónem-

ről, míg a „+” előjelűek a kiutalást vagy az átvezetést egy másik 
adónemre. A „Teljesítés dátuma” azt mutatja, hogy a befizetett, 
átvezetett összeg mikortól számít megfizetettnek, vagy a kiuta-
lást, illetve az átvezetést mely napon teljesítette a NAV.

Az adószámla-kivonat legalján összesítve jelenik meg 
tartozása, illetve túlfizetése is.

Az adószámláról és az azon szereplő adatok értelmezéséről 
részletesebb információkat a NAV honlapján talál.

Hogyan rendezheti tartozását? Ha az adatok egyeztetése-
kor azt állapítja meg, hogy a tartozást időközben megfizette, 
akkor azzal nincs további teendője. Ha azonban tartozása még 
megvan, akkor azt mielőbb rendeznie kell. Ezt a következők 
szerint teheti meg:

1. Adónemek közötti átvezetéssel. Ha adószámlájának egy 
másik adónemén valós túlfizetése van, akkor ezt az összeget 
átvezetheti arra az adónemre, ahol tartozása van. Ezt legegy-
szerűbben az „Átvezetés és kiutalási kérelem” elnevezésű űrla-
pon (ATVUT17) teheti meg, amely az Online Nyomtatványki-
töltő Alkalmazásban (ONYA) az Új nyomtatvány > Kérelmek > 
Átvezetési és kiutalási kérelem útvonalon érhető el és nyújtható 
be, valamint az Általános Nyomtatvány-kitöltő Keretprogram-
ban (ÁNYK) is.



4 ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2022. AUGUSZTUS 5

Amit a tanévkezdésről 
tudni kell
Tájékoztató a Damjanich-iskola tanévkezdő 
programjairól

Az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola 
tanévnyitó ünnepségének időpontja szeptem-
ber 1., 8 óra; gyülekezés az udvaron 7.45-től. 
Megjelenés megfelelő öltözetben (fehér ing/
blúz, sötét alj, tagozatnak megfelelően az iskola 
egyenruháját képező kendő/nyakkendő). 
A tanév első tanítási napja szeptember 1. 

Az alsó tagozatos, valamint a „c” osztályos 
diákok a teljes felszerelésüket hozzák magukkal. 
A felső tagozatos diákoknál legyen bizonyít-
vány, iskolatáska, tízórai, jegyzetfüzet, tolltartó.

Az étkezés már az első napon biztosítva lesz 
mindazon gyermekek részére, akinek augusztus 
15-ig igénylik, illetve elrendezik az étkezési té-
rítési díjat. Az ingyenes étkezőknek is igényelni 
kell az étkezést. A tankönyveket szintén ezen a 
napon veszik át a tanulók. 

Mindenkinek további szép nyarat és aktív 
kikapcsolódást kívánunk!

ZENTAI PIROSKA
INTÉZMÉNYVEZETŐ

Tanévkezdés a Klapka-iskolában

• A tankönyvek és az önkormányzat által adott tanszercsomagok átvétele 
a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth 
utcai épületében augusztus 29-én 8-tól 19 óráig.

• Ünnepélyes tanévnyitó az iskola Kossuth utcai épületben augusztus 31-én 
18 órakor. Megjelenés ünneplőruhában.

• Első tanítási nap: szeptember 1., 8 óra (a Kossuth utcai és a Tóth Árpád ut-
cai épületben). Jegyzetfüzetet, órarendet, tolltartót és bizonyítvány kérünk.

A szülő írásbeli kérésére a tanulók az első napon 11.30 órakor hazamehet-
nek. Délutáni ügyeletet biztosítunk. Az étkezést azok a gyerekek vehetik 
igénybe, akiknek a részére augusztus 15-ig az élelmezési irodán (Templom 
u. 11.) befizetik a térítési díjat.

MOLNÁRNÉ RUCK JUDIT INTÉZMÉNYVEZETŐ

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 
eljutatott vagy az élelmezési iroda ügyfélszolgálatán igényelhe-
tő nyilatkozaton szükséges jelezni. A kérelemhez csatolni kell 
a diétás étkezésre vonatkozó orvosi dokumentumokat is.

Kedvezményes és térítésmentes étkezés. A gyermek 
számára 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 nevelnek;
•  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: hétfőn 8–12 és 13–15, szerdán 
és pénteken 8–12 óra között. Elérhetőség: 2117 Isaszeg, Templom u. 11.; 
28/584-590, 70/387-2698; elelmezes.isaszeg@gmail.com.

Vár a művészeti iskola!
Az alapfokú művészeti iskola várja olyan gyerekek jelentkezését, akik kedvet éreznek a zene és 
egyéb művészeti ágak tanulása iránt.
A választható tanszakok és a 2022/2023-as tenévre vonatkozó féléves térítési díjak
–  KÉPZŐ, 6900 FT: grafika, kerámia, vizuális alapozó gyakorlat
–  SZÍNJÁTÉK, 5800 FT: drámajáték, beszédfejlesztés, színpadi mozgás
–  TÁNC, 8700 FT: balett, társastánc, kreatív gyermektánc
–  ZENE, 10 200 FT: zenei előképző (4000 Ft); hangszeres szakok: zongora, furulya, fuvola, 

klarinét, szaxofon, trombita, kürt, harsona, tenorkürt, ütőhangszerek; magánének
A térítési és tandíjak a felsőbb évfolyamokon tanulmányi átlag alapján változhatnak!
Tájékoztatás: 30/242-7389, muveszeti.titkarsag@isaszeg-klapka.hu.

2. Kérheti az átvezetést telefonon is, a NAV Ügyféltájékoz-
tató és Ügyintéző Rendszerében (ÜCC). Az ÜCC Magyaror-
szágról ingyenesen, a 06 (80) 20-21-22, külföldről a +36 (1) 
441-9600 számon hívható. Használatához ügyfél-azonosító 
számra van szükség, amelyet a TEL jelű űrlapon kell igényelni. 
A nyomtatvány legegyszerűbben az ONYA-ban Új nyomtat-
vány > Kérelmek > TEL nyomtatvány útvonalon érhető el és 
nyújtható be, de beadható az ÁNYK-ban is.

3. Átutalással. Tartozását átutalhatja az adónem mellett 
szereplő számlaszámra, ez esetben ne felejtse el a „Köz-
lemény” rovatban feltüntetni az adószámát! Utalhat az 
eBEV-portálon elérhető Elektronikus Fizetési és Elszámolási 
Rendszer (EFER) házibank felületén is, ha az EFER-hez csat-
lakozott pénzforgalmi szolgáltatók valamelyikének – MKB 
Bank Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt. – ügyfele.

4. Bankkártyával. Az ONYA-ban a Fizetés menü választásával 
is lehetősége van bankkártyás, úgynevezett VPOS fizetésre, az 
eBEV-portálon pedig az adószámla-lekérdezéshez kapcsolódóan 
vagy az EFER > Megbízási csomagok menüben. Bankkártyával 
fizethet a NAV kijelölt ügyfélszolgálatain is, POS-terminálokon 
keresztül. Fontos, hogy gazdálkodóként csak meghatározott 
fizetési kötelezettségeket teljesíthet bankkártyával, például az 
eljárási illetéket vagy tételes elszámolású fizetési kötelezettségét. 
A bankkártyás fizetési lehetőségekről és a kijelölt ügyfélszolgá-
latokról a 35. számú, Bankkártyás adófizetés című információs 
füzetben talál részletes tájékoztatást a NAV honlapján.

5. Csekken. Ha pénzforgalmi számla nyitására nem kötele-
zett, akkor tartozását csekken is befizetheti. Csekket a Kérelem 
készpénzátutalási megbízás (csekk) igényléséhez elnevezésű 
nyomtatványon vagy a NAV 1819-es telefonszámon hívható 
Infóvonalán is igényelhet.

A befizetési módokról bővebben a Ki hogyan fizethet a 
NAV-nak? című tájékoztatóban olvashat.

Fizetési nehézségei adódtak? Ha átmeneti fizetési nehézsé-
gei vannak, akkor fizetési kedvezményt, azaz fizetési halasz-
tást, részletfizetést, mérséklést, illetve elengedést kérhet. En-
nek módjáról a 30.1. számú, Fizetési kedvezmények gazdálkodó 
szervezeteknek című információs füzetből vagy a NAV 1819-es 
telefonszámon hívható Infóvonalán tájékozódhat.

Mi történik, ha nem rendezi a tartozását? Ha tartozását 
késve vagy egyáltalán nem rendezi, akkor az esetleges végre-
hajtási eljárás mellett a NAV késedelmi pótlékot is felszámít.

Hogyan igényelheti vissza túlfizetését? Ha más adónemen 
már nincs tartozása, a túlfizetést – hasonlóan az adónemek 
közötti átvezetéshez – az Átvezetési és kiutalási kérelem elne-
vezésű űrlapon (ATVUT17) igényelheti vissza az ONYA-ban 
az Új nyomtatvány > Kérelmek > Átvezetési és kiutalási kérelem 
útvonalon. Ezt megteheti az ÁNYK-ban is, ha a túlfizetés 
valós (tehát nem csak „látszólagos”, mint amikor például az 
adóelőleg már megjelenik az adószámlán, de a bevallás adatai 
– javítás vagy későbbi esedékesség miatt – még nem), még 
nem évült el (azaz annak a naptári évnek az utolsó napjától 

számított öt éven belül, amikor például az előírtnál nagyobb 
összeget fizetett be, vagy bevallásból visszaigényelhető adója 
keletkezett, de annak kiutalását vagy átvezetését nem kérte), 
valamint nincs köztartozása, és elévülési időn, azaz öt éven 
belül valamennyi bevallását benyújtotta.

Segítségre van szüksége? Kereshet minket elektronikusan 
az e-Papír szolgáltatás „Adószámla” témacsoportján keresz-
tül, írásban, postai úton az adószámláját vezető NAV-igaz-
gatóságnak címezve (ha észrevétele van, azt az Észrevétel az 
adószámla-kivonatra és a kapcsolódó késedelmipótlék-érte-
sítőre elnevezésű nyomtatványon teheti meg), telefonon az 
ÜCC-rendszerben, ha van ügyfél-azonosító száma (a telefonon 
intézhető ügyekről, továbbá a szolgáltatás igénybevételének 
feltételeiről a 33. számú, A NAV telefonos ügyintéző rendszere 
című információs füzetben tájékozódhat), személyesen is az 
adószámláját vezető illetékes NAV-igazgatóság ügyfélszolgála-
tán, ehhez a NAV honlapján már online is foglalhat időpontot.

Együttműködését köszönjük! Reméljük, segítettünk ügyei-
nek könnyebb elintézése érdekében!

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
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A Dami előtt nincsenek határok

Az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola 2020-ban 
Erdélyi barangoló a történelem és a népi kézművesség jegyé-
ben címmel, 2021-ben Barangoló: történelmi és földrajzi 
értékek nyomában Horvátországban címmel pályázatot adott 
be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Tanulmányi kirándulás 
hetedikeseknek címmel kiírt Határtalanul pályázatára. Palaga 
Sándorné tanárnő gondos munkája sikert aratott: harmincöt 
tanulónk öt napot tölthetett el Erdélyben, negyvenhárom 
tanulónk pedig Horvátországban. A cél az volt, hogy a diákok 
bővítsék a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismereteiket, 
és betekinthessenek a határon túl élő kortársaik mindennapi 
életébe. Kirándulásuk során a gyerekek megismerkedhettek 
Erdély és Horvátország természeti szépségeivel, nevezetes 
látnivalóival. Mindez kiváló, kötetlen tanulási lehetőség volt a 
számukra. A programban részt vevő diákok élménybeszámo-
lóját adjuk közre olvasóink számára.

Erdély
Első állomásunkra, Aradra május 16-án a délelőtti órákban 
érkeztünk meg. Itt megkoszorúztuk a tizenhárom aradi vérta-
nú emlékművét. Ezután megmásztuk Déva várát, ami nagyon 
érdekes volt a Kőműves Kelemen című ballada ismeretében. 
Utunk harmadik megállója a festői Torockó volt, ahol elfoglal-
tuk Matild néniék szállását, akik Márti nénit már ismerősként 
fogadták.

Szállásunk ablakából éppen ráláttunk a Székelykőre, amely 
csodálatos látvány volt. Reggeli után a tordai sóbányába indul-
tunk. Káprázatos látványt nyújtottak az óriási bányajáratok, 
a hatalmas méretek; megismerkedhettünk régi tárgyakkal és 
a bánya történetével. Következő utunk a tordai hasadékhoz 
vezetett. Sajnos az időjárás nem kedvezett nekünk, és félútról 
vissza kellett fordulnunk, mert eleredt az eső, így elindultunk 
a következő szállásunkra, Farkaslakára. Ott megkoszorúztuk 

Tamási Áron sírját, és nemzeti színű szalagot kötöttünk a 
trianoni emlékműnél.

A házigazdák itt is régi jó ismerősként szállásoltak el ben-
nünket, és finom vacsorát készítettek részünkre. Reggeli után 
nagy szeretettel fogadtak bennünket a farkaslakai általános 
iskola 7. osztályosai. Beszélgettünk a gyerekekkel az ottani 
iskolai rendszerről, a diákok mindennapjairól. Az iskolaláto-
gatás után megnéztük a Tamási Áron-emlékházat, ahol Sipos 
Kinga idegenvezető mesélt nekünk az író életéről és munkás-
ságáról.

Csíksomlyón felsétáltunk a búcsújáró helyre, és a temp-
lomban megnéztük a csodatévő Szűz Mária-szobrot. A Gyil-
kos-tónál sok érdekességet tudtunk meg a tó keletkezéséről, 
megismertük a legendáját is. A Békás-szorosban csodálatos 
látvány tárult a szemünk elé. Nagyon élveztük, amikor átme-
hettünk a Magyarok hídján, izgulva, hogy bele ne essünk a 
vízbe. Ebédre egy különleges erdélyi ételt ettünk, az úgyne-
vezett micset. Az ezeréves határnál koszorút helyeztünk el. 
Székelyszentléleken a tájházban sok mindent megtudtunk a 
székely emberek múltjáról. Korondi utunk során megismer-
kedhettünk a taplászattal és a fazekassággal: előadást hallot-
tunk a taplógomba fontosságáról és feldolgozásáról, a fazekas-
műhelyben pedig mindenki kipróbálta a fazekasmesterséget, 
agyagedényeket készítettünk.

Elérkezett az utolsó nap. Szomorúan búcsúztunk el kedves 
szállásadóinktól, akik „tiszta szívesen” láttak vendégül minket. 
Csucsán megtekintettük a „fehér házat”, ahol az első világhá-
ború idején Ady Endre lakott. Nagyszalontán a Csonka-to-
ronyban az idegenvezető interaktív előadással vezetett végig 
minket Arany János életének fontosabb állomásain.

Köszönjük tanárainknak ezt az életre szóló élményt!
A 8. A ÉS A 8. B OSZTÁLY TANULÓI

Horvátország
Nagy izgalommal indultunk május 30-án Horvátországba. 
Első utunk a Kopácsi-rét volt. Sajnos szemerkélő esőben 
tettük meg a sétát a nádasokkal szegélyezett, vizenyős termé-
szetvédelmi területen. Közben Judit néni beszélt a Kopácsi-rét 
értékeiről, növény- és állatvilágáról. A területen megfigyelhető 
közel háromszáz madárfaj közül mi csak négy fajjal találkoz-
tunk. Megtekintettük a nemzeti parkot bemutató kiállítást és 
kisfilmet is.

A következő állomás Eszék volt. Sétáltunk a hangulatos 
belvárosban, ahol éppen nemzeti ünnep lévén nem volt nagy 
nyüzsgés. Megtekintettük a gyönyörű Szent Péter és Pál szé-
kesegyházat. Innen utunk Isaszeg testvértelepülésére, Csúzára 
vezetett. A temetőben megkoszorúztuk Ács Gedeon sírját, és 
egy rövid sétát tettünk a faluban. Vacsora után elfoglaltuk a 
szálláshelyünket.

Reggel a Vörösmarty Mihályról elnevezett általános 
iskolában színvonalas műsorral vártak bennünket. A gye-

rekek egy PPT segítségével bemutatták iskolájukat, utá-
na énekeltünk, táncoltunk. Ezek után a tanulók érdekes 
dolgokat árultak el iskolájukról. A gyerekek nagyon örültek 
az isaszegi motívumokkal díszített ajándékoknak, amelyeket 
a műsor után adtunk át nekik. Az iskolalátogatás után egy 
hosszú buszút következett Dramaljba, a szálláshelyünkre. 
Másnap kirándultunk a Plitvicei-tavaknál, ahol lenyűgöző 
látványban volt részünk. Rengeteg csoda szép tavat és víz-
esést láthattunk. Szállásunkra visszatérve fürödtünk egy jót 
a tengerben.

A következő napunk ismét utazással kezdődött. Pólában 
megcsodáltuk a hatalmas római amfiteátrumot és a Sergi-
us-diadalívet. Abbáziában buszos városnézés keretében a 
magyar családok villáit néztük meg. Fiumében sétáltunk a 
korzón, a piacon, majd felkerestük a kikötőt, amelynek a köze-
lében megkoszorúztuk Baross Gábor emléktábláját.

Utolsó horvátországi esténket játékkal töltöttük. Kvízkér-
désekre válaszoltunk, jeleneteket adtunk elő egymásnak az 
utazással kapcsolatban. Még egy kis táncra is volt idő. Másnap 
kicsit szomorúan ébredtünk, hiszen elérkezett a hazaindulás 
napja. 

Varasdon városnéző sétát tettünk, ellátogattunk az óvá-
rosban található Varasdi Városi Múzeumba. Csáktornyán a 
Zrínyiek sasfészkében megkoszorúztuk a Zrínyi-obeliszket, 
felelevenítettük a „vadászbalesetet”, a tragédia körülményeit. 
Az esti órákban élményekkel gazdagon tértünk haza, otthon a 
szüleink már nagyon vártak minket.

Mindenki örült, hogy a nyertes pályázat ilyen utazásra 
adott lehetőséget. Gyönyörű helyeken jártunk, nagyon jól 
éreztük magunkat. Köszönjük a Határtalanul programnak a 
lehetőséget és tanárainknak az életre szóló élményt.

A 7. A ÉS A 7. B OSZTÁLY TANULÓI

Sikeres fél évet zártak karatésaink

Egyesületünk első fél éve igazán moz-
galmasan és sikeresen telt.

 Januárban a szokásos téli táborunk 
végén tizennégyen tettek sikeres öv-
vizsgát az első fokozataikra. Februártól 
májusig négy versenyen vehettek részt 
karatékáink, amely lehetőségeket ver-
senyről versenyre egyre többen kihasz-
nálták, és kóstoltak bele a versenyzés iz-
galmas világába.A versenyeken összesen 
huszonöt tanítványunk – köztük kezdő 
fehér öves óvodásoktól a már tapasz-
taltabb, Európa-bajnokságra kvalifikáló 
karatékánk – szerepelt, és összesen 
tizenöt arany, huszonegy ezüst, huszon-
hét bronz és további három pontszerző 
helyezést értek el. A versenyszezon vé-
gén a Magyar Wadokai Karate Szövet-
ség hagyományosan díjazza a három-
fordulós bajnokságon szereplő legjobb 
versenyzőket egy ünnepélyes díjátadó 
keretében, amelyre mi is meghívást 
kaptunk. Turai Alex összesített gyerek 
kategóriában a szövetségünk második 
legjobbja lett. Tarr Kamilla és Kókai 
János kumite (küzdelem) kategóriájuk-
ban szintén második helyen végeztek, s 
ezzel mindketten sikeresen kvalifikáltak 
a novemberben Bukarestben megrende-
zendő Wadokai-Európa-bajnokságra.

A versenyek végeztével május 
elejétől a tradicionális karate még 
nagyobb hangsúlyt kapott edzéseinken, 
és mindenki maximálisan a tanév végi 
övvizsgájára készült. Ebben az idő-

szakban látogatott el hozzánk, 
Isaszegre nemzetközi szerve-
zetünk, a Shikukai Karate-Do 
Interna tional 7. danos Instruk-
tora, Tim Shaw Sensei, valamint 
Richard Barham (6. dan) és Sue 
Dodd (2. dan) mesterek, akikkel 
nyolcórányi edzésen keresztül 
mélyülhettünk bele stílusunk, a 
wado-ryu rejtelmeibe. Igazán sok 
információt kaptunk az élvezetes 
edzéseken. Terveink szerint ez 
a látogatás egy rendszeres nyári 
edzőtábor-sorozat első állomása 
volt Isaszegen.

A tanévet a nyári övvizsgánk-
kal összekötött családi napunkkal 
zártuk, amelyen harmincnyolc karaté-
kánk lépett a következő övfokozatra egy 
összetett, háromórás vizsga keretében, 
és vehette át a kiérdemelt következő 
övét.

Június végétől megkezdődtek isasze-
gi napközis táboraink. Június és július 
végén ötéves kortól tartottunk napközis 
tábort edzőtermünkben a karatesport 
iránt érdeklődő gyerekek részére. Július 
elején haladó karatékák táboroztak 
termünkben, augusztus közepétől pedig 
a haladó és versenyző tanítványaink 
kezdik meg a felkészülést a következő 
szezonra. 

Ezúton is köszönjük a segítséget Isa-
szeg város polgármesterének, Hatvani 
Miklósnak és az önkormányzat képvise-

lő-testületének, akik pozitívan bírálták 
el pályázatainkat, ezzel hozzájárulva 
működésünkhöz. Igyekszünk továbbra 
is odaadó munkánkkal és ennek ered-
ményeivel meghálálni a belénk vetett 
folyamatos bizalmat.

Szeptembertől sok szeretettel 
várunk edzéseinkre és eseményeinkre 
minden érdeklődőt négyéves kortól.

Megtalálhatók vagyunk a közösségi 
média felületein, vagy keressék bátran 
az egyesület vezetőjét, Jakab Attilát a 
következő elérhetőségeken: 70/439-
0703; jakab.attila@genki.hu.

További kellemes és aktív nyári 
feltöltődést kívánunk mindenkinek!

JAKAB ATTILA ELNÖK,  
GENKI WKSZE
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Balaton-felvidéken is szállt az ének

Kétnapos csapatépítő élménytúrán vett részt a születésnapját ünneplő Gaudium Carminis kamarakórus a Balaton-felvidéken, 
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Rövid beszámolónkból a kórus által meglátogatott helyszíneket ismerhetik meg 
olvasóink, illetve a túrához szorosan kapcsolódó kultúrprogramokba kapnak egy kis betekintést.

Isaszegről július 2-án indultunk a kórus csapatépítő élmény-
túrájára az Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány nyertes 
NKA-pályázati támogatásának jóvoltából. Első megállónk a 
tihanyi körséta volt. A tájházak közötti sétányon egy kis Szár-
nyas pletykás villámcsődület után Pécsely, Vászoly, Mencshely, 
a dörgicsei romtemplomok meglátogatása következett. A ba-
latonakali Pék vendéglőben ebédeltünk, amelyet csak ajánlani 
tudunk az arra járóknak.

A túra során a rövid idegenvezetésre vállalkozó kórusta-
gok mutatták be a kis településeket, mindenki nagy örömére. 
A szállásunk a szentbékkállai Sárvári Vendégházban volt, gyö-
nyörű környezetben, délután séta a településen. Mindszent-
kállára busszal érkeztünk, majd gyalogos túra következett: 
a Kopasz-hegy csúcsának meghódítása a mesés panoráma 
jutalmáért. A településen található országos hírű Kő fagyizó 

valóban finom fagylalttal kínált bennünket, érdemes meg-
kóstolni. A kora esti órákban a római katolikus templomban 
megnéztük a Szentbékkálai nyár 2022 – komolyzenei koncertek 
a Káli-medencében című jótékonysági hangversenyt, ezután 
a szálláson már várt bennünket a kiváló vacsora a szuper séf, 
Gyenes László kínálatában. Jóféle borokkal és pálinkával, 
kellemes nyáresti énekléssel telt a közös buli. A betervezett éj-
szakai vadregényes séta a bebírók és hazaiak között elmaradt.

Másnap már a kora délelőtti órákban elindultunk a Kő-
tengerhez. A káptalantóti piacot a buszról tekintettük meg, a 
nagy tömeg miatt inkább a tapolcai sétát választottuk. A Ma-
lom-tó szépsége elvarázsolja a nyitott szívvel túrázókat. To-
vábbi sétánk a városközpontban a kis királylányhoz vezetett. 
A badacsonytomaji Muskátli vendéglő és cukrászda is kiváló 
vendéglátóhelynek bizonyult. A délután folyamán ábrahámhe-
gyi strandolással és a salföldi bánya „tengerparti” homokjában 
múlattuk az időt. A salföldi Kultúrbányában megkóstoltuk az 
összes pizzát – egyik jobb, mint a másik –, majd egy esti sétá-
val Salföld varázslatos utcáin búcsúztunk a Balaton-felvidék 
egyik gyöngyszemétől.

Ezzel a túrával a tündérek vidékének élményét kínáltam a 
2022-ben jubiláló kórusnak. Abban a reményben indultunk 
útnak a szülinapos csapattal, hogy az ország egyik legszebb 
vidékének látványosságaiban gyönyörködhetünk. Remélem, 
megérte! Köszönjük az NKA támogatását!

VERSECZKYNÉ SZIKI ÉVA
ELNÖK, INHA, ITÉB 

Tizedik évfordulóját ünnepli az AKÍK

Lelkesítő napra fog ébredni szeptember 
10-én az Alkotók, Költők, Írók Klubjá-
nak (AKÍK) tagsága, valamint pártolói, 
támogatói és szimpatizánsai. A klub 
fennállásának tizedik évfordulóját 
ünnepeljük ezen a délutánon 14 órától 
az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi 
Kiállítóhely nagytermében.

Ebből az alkalomból először a klub 
életének tíz évéből válogatott képek 
vetítésére kerül sor, majd bemutatjuk 
harmadik antológiánkat, IsaSzegről-vég-
ről címmel, amelyben városunkhoz 
fűződő olyan esetekről lesz szó, amelyek 
megtörténtek vagy megtörténhet-
tek volna. Az elbeszélők prózában és 
versben vallanak a városhoz kötődő 
érzelmeikről, emlékeikről, gondola-

taikról is. Az antológia tartalma és 
kivitelezése egyaránt alkalmas lesz arra, 
hogy ismerőseinknek, barátainknak, 
testvérvárosainknak ajándékba adva 
öregbítse Isaszeg jó hírét, és kíváncsisá-
got ébresszen irántunk.

Külön érdekesség, hogy a klub ez év 
elején illusztrációs rajzpályázatot írt ki 
iskolásaink számára, olyan alkotásokat 
várva, amelyek szintén Isaszeg törté-
nelmével, nevezetességeivel, életével 
foglalkoznak, megtörtént vagy kitalált, 
szabad fantázia szerinti események áb-
rázolásai. A pályázat sikeres volt, már-
cius 15-én lezárult, eredményeképpen a 
sok érdeklődő közül tizenhat kis alkotó 
rajza bekerülhetett a klub új antológiá-
jába. A zsűri elnöke, Szekeresné Dezső 

Julianna értékeli az alkotásokat, így a 
pályázat várva várt eredményhirdetésé-
re is sor kerül a jubileumi díjkiosztón. 
A résztvevők e-mailben külön értesítést 
is kapnak, a kiválasztottak szép díjakat. 
Minden pályázót megajándékozunk, 
valamennyi beérkezett pályaművet 
kiállítjuk a művelődési otthonban.

Figyelem! A pályázóktól személyes 
megjelenést kérünk. Egyben köszönetet 
mondunk minden kedves szponzo-
runknak, akik felajánlásaikkal lehetővé 
tették jubileumi terveink megvalósítását 
és a rajzpályázat nagyszerű díjazását. 
Őket és minden érdeklődőt szeretettel 
várunk szeptember 10-én 14 órakor a 
művelődési ház nagytermében.

HAÁSZ IRÉN AKÍK-VEZETŐ
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Polcszerelés, Murakami Haruki és a százéves kuriózum
Beszélgetés Ágoston Katalinnal, a városi könyvtár igazgatójával

Nemrég választották újra a Jókai Mór Városi Könyvtár igaz-
gatói pozíciójába, így már ötödik éve vezeti az intézményt. 
Miközben katalógust vagy éppen beosztást készít, videót 
forgat, polcot szerel, és az újításokon gondolkodik. De miért 
olvassa el valaki hússzor a Tüskevárat, és miért áll neki 
harmadszorra a Francia históriának? Ágoston Katalinnal 
összehasonlítottuk a sajtot a könyvvel, és ezekről is beszélget-
tünk.

– Másodjára választják meg az intézmény igazgatójának. 
Akiből könyvtáros lesz, az gyerekkori álmát váltja valóra?

– Később jött ez az álom, nincs olyan emlékem gyerekko-
romból, hogy mindenáron könyvtárba akarok menni. Persze 
azért jártam könyvtárba, mindig imádtam a könyveket, de 
inkább megvették a szüleim, később magam vásároltam, 
a mai árak mellett kifizetődőbb könyvtárba járni. Mindig 
szerettem olvasni, kedvelem a színházat, a zenét, a kultúrát. 
Szabadidőmben az isaszegi Gaudium Carminis kamarakó-
rusban énekelek. Felnőtt fejjel váltottam erre az irányra, előtte 
műszaki pályán dolgoztam. Először építésztechnikusként 
végeztem. Az Eszterházy Károly Főiskolán 2002-ben kezdtem 
az informatikus–könyvtáros szakot, az isaszegi könyvtár-
ba jártam szakmai gyakorlatra, itt lett belőlem könyvtáros 
Horváth Árpádné Zsuzsa és Majsa Györgyné Olgi szárnyai 
alatt. Kisebb-nagyobb megszakításokkal 2004 óta dolgozom 
az intézményben.

– Mi a legszebb ebben a munkában?
– Az olvasókkal való foglalkozás, az, hogy tulajdonképpen 

a közösséget szolgáljuk. Több állandó, visszajáró olvasónk 
is van, de azért sok az új beiratkozónk is. Egyre több fiatal 
család költözik ki Isaszegre, közülük is sokan jönnek hozzánk. 
A velünk egy épületben lévő művelődési házból többen járnak 
át rendezvények alkalmával. Vannak nyugdíjas olvasóink, 
megrögzött középkorúak, akik szeretnek olvasni. Minden 
iskolával élő kapcsolatot ápolunk, jönnek hozzánk osztályok 
könyvtári foglalkozásra. Előfordul, hogy ezek után óvodások, 
diákok elhozzák a szüleiket, akik szintén beiratkoznak. Sokan 
iskola után járnak fel beszélgetni, mert például néptánc vagy 
sportolás előtt nincs már idő hazamenni. A gyermekkönyvtári 
részen úgy alakítottuk ki a berendezést, hogy a kicsik is tudják 
használni, kialakítottunk egy babzsákos kuckót, ahol el lehet 
bújni a világ elől, ezt a kamaszok nagyon szeretik. A könyv-
tár szerintem erre is jó: itt egy kicsit meg lehet állni a rohanó 
világban, böngészhetjük a könyveket, esetleg az internetet, 
olvashatunk újságot, vagy beszélgethetünk, társasozhatunk a 
barátainkkal.

– A korábban említett műszaki vénát kamatoztatja az 
intézményben?

– Nemrég rendeztük át a polcokat, korábban kiállítási 
felületet állítottunk össze a kolléganőkkel, de összeszerelem 
az új forgószéket vagy számítógépeket is. Nem kérhetünk 
mindenhez segítséget, amit tudunk, azt megoldjuk magunk. 

Én készítem a könyvtári rendezvények videófelvételeit, de az 
utómunkákat Valkony Antal tanár úrra, a város krónikására 
bízom. Sok mindennel kell tehát foglalkozni. Kevesen tudják, 
mennyi a feladatunk, de pont a sokszínűsége miatt szép ez a 
hivatás.

– Használnak még lexikonokat az emberek, vagy mindent 
interneten keresünk már?

– Az információkeresés rendkívül gyorsan és jelentős 
mértékben megváltozott. Nemzetközi trend, hogy a lexiko-
nok, kézikönyvek nagyobb részét már a szakkönyvek között 
helyezik el, így kölcsönözhetővé válnak, de azért van még nem 
kölcsönözhető kézikönyvállományunk is, amiből információt 
szolgáltatunk. Az emberek egyre ritkábban járnak már kutatni 
a könyvtárakba, a Google, a Wikipédia sok mindenben segíti 
őket. Az internettel kapcsolatban persze mindig felmerül, 
hogy mennyire igazak, ellenőrzöttek az ott található informá-
ciók. Szerencsére manapság már komoly szakmai adatbázisok 

léteznek, ezeknek egy része bárhonnan elérhető, némelyek 
viszont nagyobb könyvtárakban vagy szakkönyvtárakban, 
mivel néhány csak igen drága előfizetéssel hozzáférhető. Ezek 
így együtt elég hiteles források. Tehát az a fajta könyvtárhasz-
nálat nagyon lecsökkent, hogy valaki információt keressen a 
könyvekből, de a kutatás módszertanát még mindig tanítjuk 
kézikönyvek használatával is.

– Elárulhatja egy könyvtáros, hogy éppen mit olvas, mi a 
kedvenc irodalmi alkotása?

– Természetesen. Beszélgetésünk idején épp Murakami 
Haruki novelláit olvasom. Nagyon szeretem a japán irodal-
mat, főleg a kortárs műveket. Sokfélét olvasok, szeretem a 
történelmi regényeket, az emberi sorsokról szóló könyveket. 
Több kedvencem van, elsőre John Irvingtől a Garp szerint a 
világ és Robert Merle-től a Francia história-sorozat jut eszem-
be. Utóbbit már kétszer is végigolvastam, de tervezem, hogy 
nyugdíjas koromban újra nekiállok.

– Annyi könyvet írtak meg, amelyekre nincs időnk, miért 
olvasunk újra mégis bizonyos műveket?

– Szerintem bizonyos könyveket érdemes különböző élet-
korokban elolvasni. Mást jelent tizen-huszonévesen, mást a 
negyvenes éveinkben és mást idősebb korban. Ahogy változik 
a személyiségünk, mindig mást látunk meg egy-egy műben. 
A Tüskevárat például legalább hússzor olvastam már. Ennek 
gyerekkorból visszamaradt pszichés okai lehetnek. Egy kicsi 
gyereknek biztonságérzetet jelent, ha ugyanazt hallja, látja, 
akár többször is. Az ember lelkének szüksége van az ismert, 
megszokott környezetre. Én például az esti lefekvés előtt és 
vonatozás közben szeretek legjobban olvasni. Ha valahol vá-
rakoznom kell, előveszem a táskámban lévő könyvet, és csak 
úgy repülnek a percek.

– Úgy hallottam, nemsokára valódi kuriózum kerülhet a 
könyvtárba.

– Van egy különleges dokumentumunk, egy emlékkönyv. 
Ez egy több mint százéves könyv, 1914-ből. Dingha Mag-
dáé volt, akit kitelepítettek Isaszegre az ötvenes években. 
Művelt, diplomás hölgy volt, a hatvanas-hetvenes években 
sokat segített a könyvtárban, és hálából az intézménynek 
adományozta. Komoly magyar művészek bejegyzései vannak 
benne, többek között Móricz Zsigmondé, Gárdonyi Gézáé 
vagy éppen Mednyánszky Lászlóé. Igazi irodalomtörténeti 
kuriózum tehát. A könyvet most restauráltattuk egy Nemzeti 
Kulturális Alap-féle pályázat segítségével, szeptember 16-án 
tartjuk a bemutatóját. Reményeink szerint addigra megjelenik 
Vasvári Zoltán muzeológus tanulmánykötete is Magda néni 
emlékkönyvéről, amit szintén szeretnénk bemutatni ezen a 
rendezvényen. A restaurált könyv nem lesz kölcsönözhető, 
szeretnénk muzeális dokumentummá nyilváníttatni, de elekt-
ronikus formában felkerül honlapunkra, és a könyvtárban, a 
vitrinben állítjuk ki az eredetit.

– Az isaszegiek időben visszahozzák a könyveket?
– Nem mindenki, de a könyvtár azért nem az a hely, amit 

az ember szigorúan számontart, nem úgy, mint a személyi iga-
zolványt vagy a jogosítványt. Egy elfelejtett könyvnek kevésbé 
látványosak a következményei, mint annak, ha nincs otthon 
sajt vagy kenyér. Igyekszünk megértőek lenni, e-mailt, SMS-t 
írunk, olyan is előfordult már, hogy magunk mentünk el a 
könyvért. Nem szeretünk késedelmi díjat kérni. Sok embernek 
alapvetően kapufélelme van a könyvtárral kapcsolatban, nem 
akarjuk, hogy még jobban szorongjanak. Azért az a fontos, 
hogy visszakerüljenek a könyvek, hogy mások is olvashassák.

H. A.

A könyvtár a nyári szünet után, augusztus 1-jétől újra várja látogatóit a nyári 
nyitvatartási rend szerint. Hétfő: 10–18 óra; kedd: 10–18 óra; szerda: zárva; 
csütörtök: 10–20 óra; péntek: 10–16 óra; szombat: zárva.
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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. Augusztus 5-én 
dr. Mészáros Zsolt; augusztus 12-én dr. Kürti József; augusztus 
19-én dr. Tordai Gábor; augusztus 26-án dr. Petőházi Melinda, 
szeptember 2-án dr. Mészáros Zsolt, szeptember 9-én dr. Kürti 
József, szeptember 16-án dr. Tordai Gábor, szeptember 23-án 
dr. Petőházi Melinda, szeptember 30-án dr. Mészáros Zsolt.
Központi orvosi ügyelet: Gödöllő, Szabadság tér 3. 
Telefon: 70/370-3104. Ügyeleti idő: mun ka na po kon 18 órától 

másnap reggel 8 óráig, hétvégén, 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 június 17. és július 18. közötti időszak eseményei

Születések: Kovács-Harnócz Patrícia, Bodor Samu, Poharenszki Milán, 
Barkóczi Fanni, Írházi Nimród, Huszárik Luca, Hargitai Olivér Dániel, 
Orlik Bende Tamás, Káplán Olívia Alina, Salánki Emma, Balogh Larissza 
Barbara, Jancsó Bálint Lénárd, Csató Léna Dorka
Házasságkötések: Onodi Péter és Boló Szilvia, Albert Hunor és Tábori 
Tímea, Szabó János és Policsány Fanni Diána, Kovács István és Vécsei 
Krisztina, Kapolyi Baltazár és Szabadhelyi Lili, Okos Péter és Pusztafi 
Gréta, Ódor Zsolt és Kornis Beáta, Mayer Gergő és Csabai Zsuzsanna, 
Pálfalvai Dominik és Csizmadia Georgina, Kiss Tamás és Tóth Bettina, 
Babarczi Viktor és Barta Judit Gabriella, Végvári Gábor és Oláh Erika 
Andrea
Halálesetek: Balogh János (76), Lukács Károlyné Matus Edit Györgyi 
(84), Csányi János (82), Nagy Ferenc (72), Varga Béláné Dóczi Mária 
Katalin (83), Völgyes Frigyes Ágostonné Fodor Erzsébet (91), Kurunczi 
István (61), Németh István (67), Varga Terézia (83)

POLGÁRMESTERI HIVATAL
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KERESZTREJTVÉNY. Rejtvényünk megfejtését augusztus 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! 

Júliusi rejtvényünk megfejtése: Az a magányos ember, aki nem szereti önmaga társaságát. A jutalmat Sáros Gabriella, Uhljár 
Edit és Kancsal Vivien nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

GYEREKEKNEK. Keresd meg a képeken található hat különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet küldd vissza szer-
kesztőségünknek augusztus 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 júliusi rejtvény helyes megfejtéséért járó jutalmat Miskolczi Áron, Csizmadia Hanna Panna és Szabó Bence nyerte. 
Gratulálunk!

2022. AUGUSZTUS 15

Programajánló
Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely  
programjai

AUGUSZTUS
5., péntek, 18.00: Gyerekvilág régen és most – Németh Mi-

hály kiállításának megnyitója a Stúdió Galériában. Babák, 
porcelánbabák, bababútorok és babaporcelánok a negyvenes 
évektől napjainkig. Köszöntőt mond: Pongrácz Gabriella 
igazgató. A kiállítást megnyitja: Nagy Eszter. A kiállítás meg-
tekinthető augusztus 5-től 23-ig, nyitvatartási időben.

6–7., szombat–vasárnap: Isaszegi városi napok. Helyszín: 
sportpálya (2117, Isaszeg, Rózsa u. 2.).
6., szombat: Dinószelídítő show – interaktív családi műsor, 

Wild Fathers and Nita-koncert, Tá-Me-To-bemuta-
tó, A Banda-koncert, Isaszegi Asszonykórus, AnTones 
GreenPeach Project-koncert, zumbabemutató, ORIGA-
MiES-koncert, No Respect-koncert, Dj Fruman. A nap 
folyamán arcfestés, lufitekerés, ugrálóvár, kirakodóvásár, 
étel-ital.

7., vasárnap: A nap játékmestere Tüske papa, Csali faze-
kasmese, 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, honlapon, Facebookon.

12., péntek, 17.00: Rezsicsökkentés-csökkentés – hogyan 
tovább? Balajti Zsolt energetikai szakember előadása. Az 
eseményre érkező első ötven résztvevőt energiatakarékos 
izzóval ajándékozza meg az előadó. Miről lesz szó az előadás-
ban? Tele a sajtó és a közbeszéd a kormányzati bejelentéssel, 
miszerint a rezsicsökkentés jelen formájában nem marad, 
az csak az átlag alatti villamosenergia- és földgázfogyasztá-
sokra lesz érvényes. A kihirdetett „energia-vészhelyzetről” 
előzetesen annyi tudható, hogy az átlag feletti fogyasztással 
élő háztartások a piaci árat lesznek kénytelenek megfizetni 
a többletfogyasztásukért. Szó lesz a családi házak, lakások 
korszerűsítési lehetőségeiről. A részvétel ingyenes.

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

király templomban
10.00: Ünnepi műsor a Szent István-szobornál. Közre-

működnek a Csata táncegyüttes táncosai, az Isaszegi 
Asszonykórus, a Gaudium Carminis női kamarakórus. 
Kitüntetések átadása, a Szendrő János-díj átadása, koszo-
rúzás, „közös ima városunkért egy dalban”. 

26., péntek, 18.00: Isabella Salvan Nyugtató barangolások 
című festménykiállításának megnyitója a Stúdió Galériá-
ban. A kiállítást megnyitja: Kelemen Gábor.

27., szombat, 16.00: A Gaudium Carminis kamarakórus nyár-
esti koncertje a Szent Márton-templomban (Öregtemplom). 
Közreműködik: Gaudium Carminis kamarakórus Kovács 
Gézáné Surmann Mária vezetésével, a Szent Borbála kama-
rakórus (Bercel) Blaskóné Czombos Erzsébet vezetésével, 
Szontagh Márton csellóművész, Kántor Zsolt orgonaművész. 

A koncert után az Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány 
bemutatja és átadja Az éneklés örömében – A Gaudium 30 
című kiadványt. A koncert és a kiadvány megjelenése az 
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

SZEPTEMBER
A hónap második felétől Ringató foglalkozásokat indítunk. 
A foglalkozást vezeti: Katona Ágnes. További információk 
szeptember elején a művelődési házban. 
2., péntek, 18.00: Pillanatképek a festészetemből – Juhászné 

Miklós Judit festő kiállításának, megnyitója. A kiállítást 
megnyitja: Szekeres Julianna festőművész. Közreműködik: 
Vaskó Ágnes költő.

2., péntek: Az Isaszegi Asszonykórus és a Tá-Me-To csoport 
Cserkeszőlőre utazik.

4., vasárnap: Az Isaszegi Asszonykórus fellépése Kartalon a 
kartali kórus negyvenéves jubileuma alkalmából

10., szombat: Az Isaszegi Asszonykórus fellépése Szlovákiában
10., szombat: Az Alkotók, Költők, Írók Klubja tízéves jubi-

leu mi gálája
13., kedd, 14.00–18.00: Véradás

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 8.30-tól, pénteken 9 órától a művelő-
dési házban tartott foglalkozások alkalmával lehet csatla-
kozni. A részvétel ingyenes, nincs korhoz kötve.

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

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

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

Kövessenek minket a Facebookon, az Instagramon és hon-
lapunkon. Rendezvényeinken kép- és hangfelvétel készül. 
Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklődni a 
művelődési ház információs pultjánál, a 28/582-055-ös vagy 
a 70/333-6081-es telefonszámon, az info@isaszegmuvhaz.hu 
e-mail-címen, valamint az Isaszegmuvotthon.hu weboldalon 
és Facebook-oldalunkon is lehet. A programváltoztatás jogát 
fenntartjuk!

IMH
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