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önkormányzati tájékoztató

A Dózsa György Művelődési Otthon nyertes pályázatának jóvoltából az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 60. évfordulója alkalmából szeptembertől egészen november közepéig tartunk programokat, amelyek-
kel ’56-ra emlékezünk. Kérjük, kísérjék figyelemmel programjainkat, minden kedves érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Programjaink
Október 21., 10.00: 56 perc 56-ról – A Club Színház előadása, műhelyfoglalkozás
Október 21., 17.00: A kutatómunkát bemutató konferencia
Október 21., 18.30: A pályamunkákból rendezett kiállítás megnyitója
Október 21., 19.00: „Az angyalok nem sírnak” – A Főnix Színház előadása
Október 23., 10.00: Városi megemlékezés
November 4., 19.00: Egy komcsi nyanya vagyok – A Katona József Színház előadása
November 11., 17.00: Dr. Jászberényi József történelmi ismeretterjesztő előadása
November 11., 18.00: Zárófogadás

A program A magyar szabadság éve elnevezésű programsorozat részeként valósul meg. A prog-
ramot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott emlékbizottság 
támogatja.
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Közmeghallgatás

Isaszeg Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete a 206/2016. (IX. 21.) számú 
határozata alapján közmeghallgatást tart 
2016. november 21-én, hétfőn 18.00 órai 
kezdettel.

A közmeghallgatás helyszíne: Dózsa 
György Művelődési Otthon és Múzeumi Ki-
állítóhely nagyterme, Isaszeg, Dózsa Gy. u. 2.

A közmeghallgatás témái: 
1. Az elmúlt időszak eredményeinek bemu-

tatása. Előadó: polgármester.
2. Beszámoló a bizottságok elmúlt időszak-

ban végzett munkájáról. Előadók: bizottsá-
gi elnökök.

3. Tiszta Virágos Isaszegért elismerő címek 
adományozása.

4. Közérdekű kérdések, bejelentések és ja-
vaslatok.

A közmeghallgatáson elhangzó kérdések és 
az azokra adott válaszok az Isaszeg Önkor-
mányzati Tájékoztató decemberi számában 
lesznek olvashatók.

Polgármesteri hivatal

Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről

Tisztelt Lakosság!
Isaszeg Város Önkormányzata a 
2016/2017-es tanév szüneteiben a 
„szünidei gyermekétkeztetés” keretein 
belül biztosítja a gyermekek étkezte-
tését.

A szünidei gyermekétkeztetés ke-
retében a gyermek lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti települé-
si  önkormányzat a szülő, törvényes 
képviselő kérelmére egyszeri meleg 
főétkezést ingyenesen biztosít a hát-
rányos helyzetű, valamint halmozot-
tan hátrányos helyzetű gyermekek ré-
szére a nyári szünet időtartama alatt 

legalább 43 munkanapon, az őszi, téli 
és tavaszi szünetben az adott tanítási 
szünet időtartamára eső valamennyi 
munkanapon.

2016/2017-es tanévben az őszi 
szünet hivatalosan 2016. november 
2-tól 4-ig, a tavaszi szünet 2017. áp-
rilis 13-tól 18-ig tart, a nyári szünet 
2017. június 16-án kezdődik.

A szünidei gyermekétkeztetés 
igénylésére rendszeresített forma-
nyomtatvány átvehető a polgármes-
teri hivatal ügyfélszolgálatán, vala-
mint a hátrányos, illetve halmozottan 
hátrányos helyzetet megállapító ha-

tározat mellékleteként kerül sor a ki-
küldésére.

A formanyomtatványon igényelt 
szünidei gyermekétkeztetések pontos 
helyszínéről, időpontjairól az érintet-
tek levélben kapnak tájékoztatást.

A kérelmet a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán, valamint az igazga-
tási osztály szociális és igazgatási iro-
dáján (7. sz. iroda) lehet leadni.

A kérelem az évközi szünet idő-
tartama kivételével a nevelési év, tan-
év során bármikor benyújtható, illetve 
módosítható.

Polgármesteri hivatal

Változik a hulladékgazdálkodás

A hulladékokról szóló, 2012. évi CLXXXV. törvény 2016. évben hatály-
ba lépett módosítása bevezette az állami hulladékgazdálkodási köz-
feladatot, amelynek végrehajtására állami szervezet jött létre. Ezért a 
díjbeszedést, valamint a kintlévőségek kezelését már nem a Zöld Híd 
Régió Nonprofit Kft. végzi. 

A jelzett okokra tekintettel a hatályban lévő közszolgáltatási szer-
ződés módosítására került sor. A jogszabályi változás, valamint a köz-
szolgáltatási szerződés tartalmának figyelembevételével Isaszeg Város 
Önkormányzatának képviselő-testülete a szeptemberi ülésén – 2016. 
október 1-jei hatálybalépéssel – új önkormányzati rendeletet alkotott 
a települési hulladékszállításra vonatkozóan.

A képviselő-testület önkormányzati rendeletben állapítja meg töb-
bek között a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, ellátá-

sának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlan-
használó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit. 
A lakosság szempontjából fontos a 60 literes hulla-

dékgyűjtő edény bevezetése, amely a kis háztartások 
esetében költségtakarékosságot eredményezhet.

A közszolgáltatási szerződés és a hulladékgaz-
dálkodásról szóló önkormányzati rendelet meg-

található Isaszeg város honlapján (www.isaszeg.hu), 
a hulladékszállítással kapcsolatban felmerülő egyéb 
kérdéseikkel forduljanak a Zöld Híd Régió Környezet-
védelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügy-
félszolgálatához (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.).

Polgármesteri hivatal
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A szakképzési ösztöndíjról

A Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíjról szóló 
252/2016. (VIII. 24.) kormányrendelet, valamint a 
2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti dön-
tésről és a 2016/2017-es tanévben induló képzések 
tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szó-
ló 297/2015. (X. 13.) kormányrendelet hivatott szabá-
lyozni a hiányszakmákat tanuló fiatalok támogatását. 

A Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíj alapján azo-
kat a szakmákat tekintik hiányszakmáknak, amelyeket 
a regionális fejlesztési és képzési bizottságok az adott 
régióra vonatkozóan a gazdaság által igényelt szakké-
pesítésként jelölnek meg. 

2016/17-es tanévben az ösztöndíjra jogosító szak-
mák Pest megyében: asztalos; elektronikai technikus; 
épület- és szerkezetlakatos; festő, mázoló, tapétázó; 
gazda; gépgyártás-technológiai technikus; gépi forgá-
csoló; gyakorló ápoló; gyakorló csecsemő- és gyermek-
ápoló; hegesztő; húsipari termékgyártó; ipari gépész; 
mezőgazdasági gépész; női szabó; pék; szerszámkészí-
tő; szociális gondozó és ápoló; vegyipari technikus; vil-
lanyszerelő; víz-, csatorna- és közműrendszer-szerelő.

Az ösztöndíj tanulmányi eredményük alapján az ál-
lamilag támogatott nappali, iskolai rendszerű szakkép-
zésben részt vevő tanulók részére az 1. szakképesíté-
sükre nyújtható.

Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam 
első félévében tanulónként egységesen 10 000 Ft/hó.

Az ösztöndíj folyósításával összefüggő feladatokat 
az iskola végzi. 

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 
oldalán megtalálható az eredeti, teljes terjedelmében 
olvasható tájékoztató, amely igen fontos lehet azoknak 
a családoknak, akiknek gyermekei a továbbtanulásról 
gondolkodnak, szakmát keresnek.

Bővebb információt a szakképző intézményektől 
kérhetnek az érdekelt családok. 

Polgármesteri hivatal

Bursa Hungarica pályázat

Isaszeg Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumával együttműködve ezennel kiírja a 2017-es évre a Bursa 
Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatot a szo-
ciálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók számára.

A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályá-
zatra Isaszeg önkormányzatának területén állandó lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelent-
kezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül teljes idejű 
(nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakkép-
zésben folytatják tanulmányaikat („A” típusú pályázat), illetve azon 
felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert pályázók igé-
nyelhetik az ösztöndíjat, akik a 2017/2018. tanévtől kezdődően 
kívánnak részt venni a teljes idejű, nappali tagozatos felsőfokú 
oktatásban („B” típusú pályázat).

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesül-
hetnek ösztöndíjban, akik 2017-ben először nyernek felvételt fel-
sőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2017/2018-as tan-
évben ténylegesen megkezdik.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica elektronikus pályá-
zatkezelési és együttműködési rendszerében (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, 
amelyet a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon le-
het elérni.

Az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott, aláírt és a kötelező 
mellékletekkel ellátott jelentkezési lapot az Isaszegi Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálati irodáján, valamint a pályázati kiírásért fe-
lelős személynél – Ragács Marianna gyámügyi előadó, 8. iroda 
– lehet leadni.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazo-

lás („A” típusú pályázatnál kötelező);
2. igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó 

havi nettó jövedelméről.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 5-től 2016. 
november 8-ig.

Polgármesteri hivatal

Uniós támogatást kérhetnek a kkv-k Pest megyei beruházásokhoz
A beruházás helyszíne a kedvezmé-
nyezettek Pest megyében bejegyzett 
székhelye, telephelye vagy fióktelepe 
lehet.

Visszatérítendő támogatást igé-
nyelhetnek mikro-, kis- és középvál-
lalkozások (kkv) 3,7 milliárd forint 
keretösszegben a Versenyképes Kö-
zép-Magyarország Operatív Program 
(VEKOP) keretében – tájékoztatta 
Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium európai uniós források 

felhasználásáért felelős államtitkára az 
MTI-t.

A megjelent hitelprogram célja a 
kkv-k olyan kapacitásbővítő beruházá-
sainak támogatása, amelyek pénzügyi 
szempontból életképesek, jövedelem-
termelők, ugyanakkor a pénzpiacokon 
nem vagy nem kellő mértékben jutnak 
finanszírozási forráshoz – hangsúlyozta 
az államtitkár.

A beruházás helyszíne a kedvez-
ményezettek Pest megyében bejegy-

zett székhelye, telephelye vagy fiókte-
lepe lehet.

Az igényelhető kölcsön kamatmen-
tes, összege 1–50 millió forint között 
lehet, teljes futamideje legfeljebb 5–7 
év, a szükséges saját forrás a beruhá-
zás elszámolható költségének mini-
mum 15 százaléka.

A hitelkérelmek október 15-étől 
nyújthatók be a folyósítást végző Ma-
gyar Fejlesztési Bankhoz (MFB).

Forrás: MTI

A nyugdíj melletti keresőtevékenységről

A Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által megállapítható ellátásokról szóló sorozatunk következő része a nyugdíj, 
egyéb ellátás folyósítása alatt folytatott keresőtevékenységre vonatkozó szabályokról ad információt. A tájékoztatók 
teljes szövegét megtalálják az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján, és személyesen tájékoztatást 
kaphatnak az Isaszegi Humánszolgáltató Központ kollégáitól hétfői napokon 10 órától 16 óráig, szerdai napokon 
8-tól 16 óráig, péntekenként 8-tól 13 óráig. Telefon: 28/494-042; 362-531.

Akik az öregségi nyugdíjkorhatár be-
töltése előtt ellátásban részesülőként 
(például korkedvezményes nyugdíj) 
keresőtevékenységet folytatnak, azok-
nak a számára a meghatározott össze-
gű jövedelem megszerzése után az el-
látás folyósítását szüneteltetni kell.

Amíg az adott évi kereset nem éri 
el az ún. éves keretösszeget (a tárgy-
év első napján érvényes minimálbér 
összegének tizennyolcszorosát, 2016-
ban 111 000 forint × 18 = 1 998 000 
forint), a kereset mellett az ellátás is 
korlátozás nélkül felvehető. Ha a kere-
set meghaladja az éves keretösszeget, 
a következő hónap 1. napjától a tárgy-
év végéig, de legfeljebb az irányadó 
öregségi nyugdíjkorhatárig az ellátás 
folyósítását szüneteltetni kell.

Ha a korhatár előtti ellátásban vagy 
a szolgálati járandóságban részesülő 
személy foglalkoztatására jognyilatko-
zat hiányában kerül sor, a jogsértést 
megállapító határozat jogerőre emel-

kedését követő hónaptól meg kell 
szüntetni az ellátást, és a megszünte-
tést megelőző egy évben folyósított el-
látás összegét vissza kell fizetni.

Az ellátásban részesülő személy 
az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését 
követő hat hónapon belül kérelmez-
heti az öregségi nyugdíj ismételt meg-
állapítását, ha a korhatár előtti ellátás 
folyósításának időtartama alatt leg-
alább 365 nap szolgálati időt szerzett.

Az éves keretösszeg elérését – an-
nak bekövetkezésétől számított 15 na-
pon belül – a folyósítási törzsszámra 
való hivatkozással be kell jelenteni az 
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigaz-
gatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósá-
gához. (A bejelentési kötelezettség 
elmulasztása esetén a nyugdíjas az 
esetleges jogalap nélkül kifizetett ellá-
tás teljes összegének visszafizetésére 
kötelezhető.)

Az öregségi nyugdíjban, korhatár 
előtti ellátásban vagy szolgálati járan-

dóságban részesülő személy ellátá-
sának folyósítását szüneteltetni kell, 
ha az illető közszolgálati jogviszony-
ban áll.

Amennyiben a jogosult nem kérel-
mezi az ellátás szüneteltetését, az Or-
szágos Nyugdíjbiztosítási Főigazgató-
ság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága az e 
tény tudomására jutásának időpontját 
követő hónap első napjától az ellátás 
folyósítását hivatalból szünetelteti.

Az öregségi nyugdíj, korhatár előtti 
ellátás, szolgálati járandóság az ellátott 
kérelmére akkor folyósítható újból, ha 
a jogosult igazolja a fent felsorolt jog-
viszonyának megszűnését.

Jogszabályok: a társadalombizto-
sítási nyugellátásról szóló, 1997. évi 
LXXXI. törvény; a korhatár előtti öreg-
ségi nyugdíjak megszüntetéséről, a 
korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 
járandóságról szóló, 2011. évi CLXVII. 
törvény.

Polgármesteri hivatal

A vasutas-szakszervezet 
közgyűlése

Az Isaszegi Vasutas Szakszervezet az éves közgyűlését 
2016. október 19-én 11.00 órakor a sportpályán tartja. 
Minden tagunkat szeretettel várjuk.

Vezetőség

A körzeti megbízottak  
fogadóórái

–  Paragi László rendőr főtörzsőrmester minden hónap 
első keddjén 15-től 17 óráig;

–  Nánai Zoltán rendőr őrmester minden hónap első 
keddjén 15-től 17 óráig;

–  Birkás Roland rendőr őrmester minden hónap első 
hétfőjén 17-től 19 óráig.

Bíró Ferenc rendőr őrnagy, őrsparancsnok
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Meghívó

Isaszeg Város Önkormányzata, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, 
az Isaszegi Múzeumbarátok Köre és a Falumúzeum tisztelettel meghívja Önt 
és kedves családját Thinagl Szerafin (1880–1956), az első okleveles magyar 
gyógyszerésznő halálának 60. évfordulója alkalmából rendezett emléktábla-ava-
tó ünnepségre és az azt követő emlékkiállítás megnyitójára. Megemlékezést tart 
dr. Péter H. Mária gyógyszerész, nyugalmazott egyetemi adjunktus, Marosvásár-
hely díszpolgára.

Időpont: 2016. november 5., szombat, 15 óra. Helyszín: Falumúzeum, Ma-
dách Imre u. 15. Mindenkit szeretettel várunk!

Thinagl Szerafin

Az első magyar egyetemi végzettsé-
gű gyógyszerésznő, Thinagl Szerafin 
1880. október 21-én született Nagy-
szombatban (Pozsony vármegye, ma 
Szlovákia). Édesapja Thinagl János 
királyi közjegyző volt. Egy boldog, él-
ményekben gazdag, védett gyermek-
kor és fiatalkor után a családi tragédia 
vitte Thinagl Szerafint a gyógyszeré-
szeti pályára. Tűrnie kellett családjá-
nak szemrehányásait és tanulmányai 
során a női mivoltából adódó kényel-
metlen helyzeteket is. Megállta a he-
lyét az egyetemen és későbbi élete 
folyamán.

Családjának erőteljes ellenkezé-
sére Szerafin 1898. október 1-jétől 
Bunzel Gyula nagyszombati gyógysze-
rész Arany Egyszarvú gyógyszertárában 
gyakornok lett. Leszolgálva gyakornoki 
idejét, felült a vonatra, és összekupor-
gatott pénzéből egyedül elutazott Ko-
lozsvárra. Egy nemes kisasszonynak 
kísérő nélkül utaznia ekkor kifejezet-
ten botránynak számított. Neki mégis 
volt bátorsága ehhez. Nagyszombattól 
Kolozsvárig csaknem ezer kilométert 
utazott, többször kellett átszállnia, de 
egyetlen országhatárt sem kellett át-
lépnie.

Magyarországon a nők egyetemi 
képzését a 65.719/1895-ös vallás- és 
közoktatásügyi miniszteri rendelet tette 
lehetővé, amely alapján a bölcsészeti, 

orvosi és gyógyszerészi pálya előttük is 
megnyílt.

Thinagl Szerafin a kolozsvári Ma-
gyar Királyi Ferenc József Tudomány-
egyetemre iratkozott be rendkívüli 
bölcsészhallgatónak az első évre, majd 
rendkívüli orvoskari hallgatónak a má-
sodik évre. Nem volt könnyű az egye-
temi élete. A tanárok vitatkoztak, hogy 
egy fiatal hölgy nem ülhet a férfi hall-
gatók közé. Végül is a tanárral együtt 
lépett be a terembe, és nem a padok-
ban, hanem a diákokkal szemben egy 
széken kellett ülnie. Pár hónapnak el 
kellett telnie ahhoz, hogy a táblához 
mehessen, és a képleteket ott felírhas-

sa, valamint hogy a kísérleteket a férfi 
kollégákkal együtt elvégezhesse. Végül 
is nagy megbecsülést vívott ki magá-
nak, és kitüntetéssel végezte el az 
egyetemet 1903-ban.

Szerafin 1904. március 19-én kö-
tött házasságot Pesthy Mihály gyógy-
szerésszel. Így ők voltak az első gyógy-
szerész házaspár Magyarországon és 
az Osztrák–Magyar Monarchia terüle-
tén. A család 1904-ben Déván telepe-
dett le, az Őrangyal gyógyszertár tulaj-
donosai lettek. Déván születtek meg 
gyermekeik, 1906-ban István, majd 
1909-ben Zsuzsanna. Dévá ról elköl-
tözve küzdelmes évek következtek, 
a házaspár külön élt, és külön vállalt 

munkát. Mihály kisegítéseket és he-
lyettesítéseket vállalt Budapesten és 
1912-től Isaszegen. Szerafin önfelál-
dozóan gondozta gyermekeit. 1910-
ben a sárközújlaki Isteni Gondviselés 
gyógyszertár kezelője lett. A  Pesthy 
házaspár 1918-ban megvásárolta az 
isaszegi Angyal gyógyszertárat. Ennek 
tulajdonosa volt Pesthy Mihály 1930 
októberéig, ekkor feleségének adta 
át. Szerafin után lányuk, dr. Barabás 
Gézáné Pesthy Zsuzsanna 1948-tól 
lett a tulajdonosa. Életük Isaszegen 
igen boldog volt, de ezt a boldogságot 
gondok is felhőzték. A vasúti közle-
kedés és az állomás közelsége lehe-
tővé tette, hogy István és Zsuzsanna 
Budapesten tanuljanak, itt folytatták a 
középiskolai és az egyetemi tanulmá-
nyaikat is.

Időközben Szerafin idős szülei is 
hozzájuk költöztek Isaszegre, ahhoz a 
lányukhoz, akinek a hivatásválasztását 
oly erősen ellenezték. A sok gyermek 
közül egyedül Szerafinék voltak olyan 

helyzetben, hogy segíteni tudtak raj-
tuk. 1930. december 9-én meghalt 
Pesthy Mihály; az isaszegi temetőben 
nyugszik Szerafin szüleivel egy sírban, 
közvetlenül az Öregtemplom mellett. 
A családfő halála váratlanul és fájdal-
masan sújtott le rájuk. Szerafin vezet-
te a gyógyszertárat. Pesthy Zsuzsanna 
(1909–1997) szülei hivatását követve 
gyógyszerész lett, és feleségül ment az 
Isaszegen praktizáló dr. Barabás Géza 

orvoshoz. Házasságukból két fiú szüle-
tett, András Pál 1934-ben és György 
Mihály 1936-ban.

Szerafin az 1930-as évek közepé-
től többnyire Budapesten élt a fiánál, 
Pes thy Istvánnál (1906–1972), annak 
Váci utcai lakásában. Pesthy István jó 
nevű fogorvos és ismert karikaturis-
ta volt, aki 1944-ben, Magyarország 
megszállása alatt ellenállási tevékeny-
ségéért csaknem az életével fizetett. 
A háború utáni nehéz éveket követte a 
gyógyszertár államosítása.

A isaszegi gyógyszertárat – mint va-
lamennyit az országban – 1950. július 
28-án állami kezelésbe utalták, azaz 
államosították. Dr. Barabásné Pesthy 
Zsuzsannának azonnal távoznia kellett 
úgy, hogy még a ruháit sem vihette 
magával.

Thinagl Szerafin 76 évesen, 1956. 
november 2-án, a forradalom és sza-
badságharc alatt halt meg szélütés 
következtében Budapesten a Váci ut-
cai lakásban. Sírja kezdetben a harcok 
miatt a Vörösmarty téren volt, majd 
1957. március 1-jén temették el a Far-
kasréti temetőben.

Thinagl Szerafin életével, gyógysze-
részi és családanyai helytállásával pél-
dát adott az őt követő gyógyszerész-
nőknek, és bizonyára nem csak nekik.

Isaszeg lakosságának körében is él 
még emléke mint gyógyszerész s mint 
a helyi társadalmi élet egyik kiválósága. 
A város lakói 2016. november 5-én 
emléktáblát állítanak és emlékkiállítást 
rendeznek Thinagl Szerafin tiszteletére. 

A 2006-os isaszegi Szerafin-kiállítás 
anyagának felhasználásával  

szerkesztette Szmolicza József



8 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XV. évfolyam, 10. szám • 2016. október 9

„Árnyak sora ül a réten. 
Nyáj zsong be a faluvégen. 
Zúg-dong sűrű raj a fákon. 

Békák dala kel az árkon. 
Bim-bam! Torony üregében 

Érc-hang pihen el az éjben…”

Bim-bam
Hét óra van! 

Weöres Sándor nyugodalmas Nyári estéjébe nemcsak a ha-
rang érchangja szól bele, de más érchangok is felharsannak: 
trombita, kürt, harsona! Kezdődik a zenebona!

Idén nyáron kéthetente volt ez így szombatonként, s hol 
rezesek, hol bőgő és gitár volt az, amely nem hagyta elpihen-
ni a harang kongását.

Nem titok: a Dózsa 
György Művelődési Otthon 
Nyáresti koncertek címet 
viselő sorozata volt felelős 
a hangoskodásért, s ennek 
meg is lett az eredménye: 
koncertről koncertre egyre 
többen voltak kíváncsiak a 
meghívott előadókra, egy-
re többen érezték jól ma-
gukat a fellépő művészek 

és előadott műveik társaságában.
Akik ellátogattak Isaszegre, hogy szórakoztassanak minket: 

a Príma díjas Kuna testvérek a Fourtissimo nevű dzsessz-rock 
formációjukkal; az utcazene fenegyerekei, a Dinamite Du-
des rockabillyduó; a Metenors együttes három tenorja egy 
dzsesszzongoristával fűszerezve; a Cimbalom Világszövetség 
elnöke, Herencsár Viktória az Arany Dobverő díjas Martonosi 
Györggyel és feledhetetlen világzenei műsorukkal.

És végül, de egyáltalán nem utolsósorban „hazai ver-
senyzőnk”, a Gaudium Carminis kamarakórus, amely KÓTA 
minősítő koncertjét tartotta augusztus 27-én, és meg is sze-
rezte a „hangversenykórus” minősítési fokozatot. Ezúton is 
gratulálunk nekik!

mGPg

Lúdbál a kultúrba’!

– Nem lúdbál, Laci bácsi, blueskoncert, blúzest lesz!
– Lúd. Hát jól van, Gábor, jól van…
Igen, tényleg van, aki nem ismeri még ezt a muzsikát, 

annak ellenére, hogy nem ma találták ki a műfajt.
A múlt század húszas-harmincas éveibe tettünk láto-

gatást szeptember 10-én a művelődési otthonban, tehát 
majdnem száz évet utaztunk vissza az időben Gier Gab-
riel kalauzolásával, aki nemcsak mesélt a Mississippi-delta 
akkori vidékéről, zenéjéről és életéről, de Horváth István 
basszusgitáros közreműködésével tolmácsolta is felénk 
a bluest. Igazi autentikus gitárjátékot hallhattunk, meg-
ismerkedhettünk Robert Johnson amerikai bluesgitáros 
pályájával és zenéjével, s összességében egy nagyon kel-
lemes estét töltöttünk el a művelődési otthon előterében.

Aki lemarad, az kimarad! – így szól a mondás, ám ez 
esetben nem igaz a régi bölcsesség, hiszen október 15-
én újból élvezhetjük ezt az igazi „bluescsemegét”. Muddy 
Waters chicagói évei elevenednek majd meg, november 
12-én pedig Londonba jut el a blues!

Aki ismeri és szereti a műfajt, annak kötelező, akik-
nek pedig még eddig kimaradt, azoknak erősen ajánlott 
a megjelenés, hiszen ilyen nívós zenei előadásban nem 
mindennap van részünk!

Talán Laci bácsi is eljön legközelebb, és megnézi, mi-
lyen a lúdbál a kultúrba’.

mGPg

A Gaudium Carminis nyári 
életéről…

A kórus a művelődési otthon és a kórustagok pénzbeli 
hozzájárulásával július 11-től 15-ig Zamárdiban kórus-
táborban készülhetett az augusztus 27-én megtartott 
Nyáresti koncert keretében megszervezett kórusminősí-
tőre, amelyen a szakmai zsűri az amatőr kórusok között 
kiosztható legmagasabb minősítést, a „hangversenykórus” 
címet odaítélte a Gaudium Carminis női kamarakórusnak. 
Nagyon örülünk a megtisztelő címnek, és továbbra is szí-
vesen és színvonalas énekléssel teszünk eleget a szerep-
lésre való felkéréseknek.

Surmann Mária kórusvezető

Meghalt Csoóri Sándor, a megye díszpolgára 

Szeptember 12-én, életének 87. évében meghalt 
Csoóri Sándor költő, író. A kormány Csoóri Sándort 
saját halottjának tekinti.

Csoóri Sándor 1930. február 3-án született Zámo-
lyon. Kétszeres Kossuth-díjas (1990, 2012) és két-
szeres József Attila-díjas (1954, 1970) magyar költő, 
esszéíró, prózaíró, politikus, aki a Magyarok Világszö-
vetségének elnökeként a Duna Televízió létrehozását 
kezdeményezte, valamint a Digitális Irodalmi Akadé-
mia alapító tagja volt.

Munkásságát számos elismeréssel (például Déry 
Tibor-, Radnóti-, Prima Primissima díjjal) illették, 85 
éves korában tüntették ki a Nemzet Művésze díjjal.

Pest Megye Közgyűlése 2012-ben a megye dísz-
polgárának választotta. Betegsége miatt a díjat 2013 
februárjában vette át.

Szeptember 21-én délután 3 órakor vettek végső 
búcsút Csoóri Sándortól az Óbudai temetőben. 

www.pestmegye.hu

Túl az iskolakezdésen

Őszelő havában felgyorsul az élet, bár 
a napok már rövidülnek. Nem így a 
tennivalók. A betakarítások, télire el-
tevések ideje ez, amikor e furcsa nyár 
után kamrába kerülnek a föld kincsei. 
Megsokasodnak a tennivalók, de em-
lékezni is szólítanak a szeptemberi dá-
tumok.

Ebben a hónapban kezdődött az 
első világháború, s talán ezért is szep-
tember harmadik keddje a béke napja. 
Ebben a hónapban indult el az első 
balatoni gőzhajó, nyitották meg az 
Operaházat, a Vaskapu-szorost. Emlé-
kezhetünk a pákozdi csata résztvevőire 
vagy az első magyar orvosnő, Hu-
gonnay Vilma születésére, akárcsak 
Szent-Györgyi Albert, Kossuth Lajos, 
Tamási Áron, Puskás Tivadar, Széche-
nyi István vagy Faludy György szüle-
tésnapjára. Benedek Elek és Tompa 
Mihály se maradjon ki ebből a neves 
sorból.

Az AKÍK is szorgalmasan dolgozott 
és emlékezett. Nagyban készülünk 
jövő évi jubileumunkra, szép és szín-
vonalas terv született, méltó tisztelet-
beli és pártoló tagjainkhoz, akiknek 
a létszáma folyamatosan növekszik. 
Meghívottaink és Isaszeg lakossága 

reményeink szerint egy művészi és 
szórakoztató napot tölthet el tervezett 
jubileumi ünnepségünk alkalmával; ki-
állításokat, kézműves-kirakodót, zenés 
műsort szervezünk a művelődési ott-
honban.

Az AKÍK részt vett a szeptember 
16-i isaszegi kulturális örökség nap-
ján megtartott Isaszegi Barangolón, 
amelyen antológiánkat és Hajdu Ma-
rika két kötetét vásárolhatták meg az 
érdeklődők.

Az AKÍK nevében pici változás 
történt. Alkotó Költők helyett Alko-
tók, Költőkre változtattuk a nevünket, 
mert szeretnénk más művészeti ágak 
képviselőit is klubunkba vonzani, hi-
szen ezek kölcsönösen hatnak egy-
másra, inspirálják egymást. Festők, 
fotósok, képzőművészek is elfogadták 
tiszteletbeli taggá való felkérésünket. 
Szeretettel várjuk továbbra is azokat, 
akik művészi értékű tárgyakat, műve-
ket alkotnak, gyűjtenek.

Szeptemberi témánk a magyar 
átok volt. Komoly, szomorú téma; 
a  széthúzás, a gyűlölködés romboló 
hatású. Októberi témánk a szüret lesz, 
valamint egy nagyon fontos, meg-
becsülésre méltó munka, a takarítás, 

amelynek világnapja szintén szeptem-
berre esik.

A könyvtár átépítése miatt havi 
összejöveteleink helyszíne módosul-
hat, de nem megyünk messzire. Min-
den hónap első péntekjén 17 órakor 
várjuk továbbra is az irodalombarát 
érdeklődőket, ha nem a könyvtárban, 
akkor a művelődési ház egyik 
termében.

Haász Irén

Hajdu Mária: 
Fut a nyár

Fut a nyár a partokon
mosollyal az arcokon.
Déltájban még felhevül,
este újra elrepül.
Fáznak már a hajnalok,
fűszálakon könny ragyog.
Színes ruhát öltenek
isaszegi tölgyesek.
Kertemben a sok virág…
haldokoló bóbiták.
Ablakunkon ősz kopog,
talpunk alatt ág ropog.
Hullanak a levelek,
felébrednek a szelek.
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Isaszeg egy gyöngyszem Pest kapujában
V. Isaszegi Barangoló 

Szeptember harmadik hétvégéjén indult el ötödször útjára az 
Isaszegi Barangoló a kulturális örökség napjának keretében.

A helyi általános iskolák pedagógusai és tanulói ismétel-
ten nagy létszámban vettek részt a Mozdulj Velünk Egyesület 
által szervezett programon.

Az iskoláktól indulva, a különböző helyi kulturális értéke-
ket, gyöngyszemeket felkeresve, megismerve gazdagították 
tudásukat, hiszen „Isaszeg egy gyöngyszem Pest kapujában”. 

A barangolás helyszínei: Szlovák Tájház, Ave Maria-ká-
polna, Szent Márton-templom, kálvária, isaszegi Képesfa, 

Szobor-hegy, Szent István római katolikus templom, Falumú-
zeum, Németh Mihály magángyűjteménye, Dózsa György 
Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely, Sza-
badságtörekvések emléktemploma.

A barangolás záró helyszínén, a Liget téren felállított sát-
raikban az Együttműködés Isaszegért Egyesület, a Határon 
Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány, az AKÍK, az Isaszegi 
ÖTE, az Isaszegi Polgárőrség és a Mozdulj Velünk Egyesület 
várták a barangolókat és az érdeklődőket.

Háromnegyed háromtól a „Must fuss” következett Palaga 
Márti vezetésével. A sportos események befejeztével kultu-
rális programok várták, illetve szórakoztatták a jelenlévőket. 
Zenélt a Kincső együttes, hatalmas sikert aratott a Balkan 
Fanatik, és megcsodálhattuk Jakócs Zsuzsi Búzavirág tánc-
csoportját.

A „Vigyázz, kész, must!” névre keresztelt őszi piknik csa-
ládias hangulatban késő estig tartó szőlőszemezgetéssel, 
mustkóstolóval, beszélgetéssel fejeződött be.

A helyi civilszervezetek tagjainak, önzetlen segítőinknek, 
támogatóinknak a részvételével ismét aktuálissá vált egye-
sületünk mottója: „Térteremtő közösségek, közösségteremtő 
terek.”

Mészáros Gusztávné, a MOVE elnöke

Nyárbúcsúztató  
Limonádéparti

A Mozdulj Velünk Egyesület életében, mint mindannyiunk-
nál, a tavaszi és nyári programokat követően egy vidám 
nyárbúcsúztató Limonádépartival tettük emlékezetessé 
városunk lakói, valamint a környékből érkezők számára 
augusz tus utolsó hétvégéjét.

Augusztus 26-án, pénteken startolt a III. ISA Freestyle 
BMX Park-Dirt verseny „Gizmo” Nagy Attila és Thury Reni 
vezetésével. Izgalmas verseny volt, sok új trükköt láttunk a 
helyi, illetve a környékből érkező ifjú sportolóktól, akik kipró-
bálhatták az egyesület adományokból folyamatosan bővülő 
szabadidőparkját.

Augusztus utolsó szombatjának délutánján tűzgyújtás, 
majd főzőverseny zajlott, amelyet a koncertek előtt zsűriz-
tünk. A BMX-, görkorcsolya-, gördeszkapálya-, a felnőttpark-
fitnesz-, valamint a Street Workout-elemek mellett ugráló-
vár, csillámtetoválás, íjászkodás várta a térre látogatókat, 
különösen a kis két-három vagy négykerekű járgánnyal ér-
kező gyermekeket, kísérőiket és a babakocsival érkezett lá-
togatókat.

Az „Isaszegen szabad a színpad! Énekelj, táncolj, sza-
valj! Gyere, mutasd meg, te mit tudsz” program résztve-
vői voltak: Nagy Dyna és táncos csapata, Bánhegyi Adrienn 
ugróköteles világbajnok, Király István és Anna, akik egy igen 
derűs isaszegi nótacsokrot nyújtottak át. Meridiántornán ve-
hettek részt a jelenlévők Verseczkiné Sziki Éva és Bánszki-
né Varga Judit vezetésével. Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti 
Köre tánccal, Jakus Istvánné verssel mutatkozott be. Réti 
Dani előadásában vidám monológot hallhattunk Karinthytől, 
Ruda Bettina és Gyetván Réka énekelt. 

Kora este a gyerekek legkukacosabb kedvence, a várva 
várt Alma együttes következett élőben és egyenesben a Li-
get téri színpadunkon.

Az Alma együttest követően a MAR-Team nevű for-
mációt, Fodor Martint (gitár), Gál Hedda énekesnőt, Futó 
Ádámot (beatbox) hallhattuk. Este a No Respect zenekar 
koncertjén tombolhatott a lelkes közönség. A nap „hangulat-
felelőse” a Nosztalgia duó (Király István és Anna) volt.

Bízunk benne, hogy mindazok, akik most velünk voltak, 
legközelebb is eljönnek, hiszen igyekeztünk változatossá 
tenni ezt a délutánt. Hálás szívvel köszönjük mindazoknak 
az önzetlen segítségét, munkáját, adományát, akik hozzá-
járultak a rendezvény sikeres lebonyolításához.

Mészáros Gusztávné, 
a Mozdulj Velünk Egyesület elnöke
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Tábori élmények Balatonszemesről…

Ezen a nyáron is szerencsésen, vidá-
man, gazdag és változatos programok-
kal, de legfőképpen egy nagyszerű tár-
sasággal – jelenlegi klapkás diákokkal, 
akiket két felnőtt bátran navigálhatott 
– táboroztunk Balatonszemesen.

Sokat kirándultunk, fürödtünk, 
barangoltunk, sétáltunk, múzeum-
ban jártunk. Mindez lelkünk épülését 
szolgálta, természetes részét alkotta 
a hét élménysorozatának. Az életkori 
igényeinket figyelembe véve tettünk 
meg egy nagy utat a Balaton part-
ján, kipróbáltuk a vitorlázást, a vitorlás 
hajón utazás hangulatát, és rengete-
get játszottunk a magyar tengerben. 
A sok-sok vetélkedő, kézműves-foglal-
kozás, beszélgetés és verseny lendü-
letes iramban hajtotta az időt. Az esti 
dodzsemezések, a parti sorverseny, 
az éjszakai kincskeresés, a balaton-
szemesi barangolás, a közös ajándék-
készítés és a vízben eltöltött idő tette 
gazdagabbá nyaralásunkat.

Anyagi támogatásukért köszöne-
tet mondunk Isaszeg Nagyközség 
Egészségügyéért Közalapítvány kura-
tóriumának és a Gyermekekért Ok-
tatási-Nevelési Alapítványnak, bízunk 
benne, hogy a jövőben is számítha-
tunk anyagi hozzájárulásukra.

Az eltöltött nyaralás emlékeit leg-
méltóbban a diákok szavai jellemzik: 
„Az egész hét kellemes szórakozás je-
gyében telt. A balatoni fürdőzések, a 
kirándulások, de még az esti szabad 
programként eltöltött idő is örök él-
ményként maradnak meg bennünk. 
A vitorlázás csöndje mint nyugtató 
program a Balaton eddig számunkra 
ismeretlen, végtelen nyugalommal teli 
arcát mutatta meg nekünk. A múze-
umok mind már elfelejtett emlékeket 
idéztek fel, arra késztetve minket, hogy 
emlékezzünk a már rég elfeledett tör-
ténésekre. A táborozók kedvenc prog-
ramja se maradhatott ki az idén: az 
esti fürdőzés. Ezek az arcra mosolyt 
csaló képek jó darabig bennünk fog-
nak élni. Összességében az egész 
tábor érdekes elfoglaltságok egyve-
lege volt, és talán egy évig elegendő 
vidámságot szolgáltat mindannyiunk 
számára.”

A tanárok hangulata és hozzáállása 
feldobta a tábor hangulatát – immár 
ötödik alkalommal egy nagyon izgal-
mas táborban tölthettük az időnket. 
„Jövőre is jövünk, köszönjük a hetet!”

Táborozók,  
Sindely Julianna  

és Németh István

Elkezdődött a tanév

Szeptember 1-jén minden tanköteles gyermek számára vé-
get ért a szünidő. 182 tanítási nap vár ebben a tanévben az 
általános iskolai nebulókra, így a klapkásokra is. 

Tanévnyitó ünnepségünkön a csöpp elsősök megille-
tődve nézték az ünnepi öltözetet viselő „nagyokat”, akik 
már „nagyon okosak”. Biztosan jól tudnak olvasni, számolni, 
gépezni, és értik a számítógépes játékok angolját is. Igen, 
helyesen gondolják a kicsik! Az országos mérés eredmé-
nyei azt mutatják, hogy az olvasás és a szövegértés mellett 
a matematikai problémamegoldás is jól megy tanulóink-
nak. És az idegen nyelvek is! A 2014/2015-ös tanévben 
a huszonegy fős angolos csoportból tíz tanulónk döntött 
úgy, hogy nyelvi tagozaton szeretné folytatni tanulmányait. 
A nyelvi megmérettetés után mindannyian felvételt nyertek 
a gödöllői Török Ignác Gimnázium, az aszódi Petőfi Sán-
dor Gimnázium vagy a budapesti Zrínyi Miklós Gimnázium 
nyelvi osztályaiba.

A 2015/2016-os tanévben első ízben ballagtattunk an-
gol tagozatos nyolcadikosokat. Ők már heti öt órában tanul-
ták a nyelvet. Ez idő alatt olyan alapokra és tudásanyagra 

tettek szert, amellyel bátran mérhették össze tudásukat na-
gyobb városok végzős tanulóival Két gyermek a budapes-
ti Petrik Lajos két tanítási nyelvű gimnázium 9. évfolyamán 
folytatja tanulmányait, míg nyolcan néhány hete már a Török 
Ignác Gimnázium, a Petőfi Sándor Gimnázium, a kőbányai 
Szent László Gimnázium vagy a PIOK padjait koptatják.

Az angol mellett a németet se felejtsük el. A 2014/2015-
ös tanévben a heti 3 órás németeseink kiemelkedően telje-
sítettek. Komoly nyelvi felvételi vizsga után ma már a Török 
Ignác Gimnázium, a Petőfi Sándor Gimnázium vagy a PIOK 
10. évfolyamos tanulói.

A 2017/2018-as tanévtől kezdve már heti öt órában mé-
lyülnek el azok a gyerekek a német nyelv szépségeiben, akik 
ezt a tagozatot választották. A mindennapos beszédkészséget 
fejlesztő gyakorlatok, az olvasás, írás, szöveghallgatás bizo-
nyosan ezeknél a gyerekeknél is hasonlóan jó nyelvismeretet 
eredményez, mint angolosainknál.

Kicsi elsősök! Szabad az út számotokra! Ismerkedjetek a 
nyelvekkel! Legyetek ti is okos, több nyelvet beszélő, értékes 
emberek!

Dr. Eszenyiné Sulyok Ágnes tanár
Klapka György Általános Iskola és AMI

napság méltán népszerű Brainbox-so-
rozat. Az angol nyelvű utasítások 
követése igazi agytorna volt a részt-
vevőknek. Jó volt látni a sok csillogó 
tekintetű diákot és azt, hogy beváltak 
a játékos feladatok. Ráébresztették 
a gyerekeket, hogy mennyi mindent 
tudnak, pedig ők azt hitték, hogy min-
dent elfelejtettek a nyári szünetben. 

Azt tapasztaltuk, hogy gyerme-
keink gondolkodnak, kreatívabbakká 
válnak, és a gátlásokkal küzdők is fel-
oldódnak, könnyebben megnyílnak. 
Búcsúzáskor megfogalmazták, hogy 
együtt játszani jó és érdemes.

Biztosak vagyunk abban, hogy a já-
tékos délutánt követően angolosaink 
pozitívabban állnak a nyelvtanuláshoz. 
Mindnyájan tudjuk, hogy a nyelvtanu-
lás sokszor fárasztó és hosszadalmas 
tevékenység, és jólesik feldobni olyan 
oktatási módszerekkel és eszközökkel, 
amelyek valódi sikerélményekhez jut-
tatják a nyelvtanulót. Általuk motiváltab-
bak lesznek diákjaink, így szívesebben 
fognak nyelvórákra menni, nem lesz 
nyűg nekik a tanulás, és eredménye-
sebbek lesznek a középiskolában is.

Rajtáné Forray Tünde 
angolnyelv-tanár

Activity Day a 
Klapkában

Menthetetlenül és visszafordíthatat-
lanul elkezdődött a tanév. A Klap-
ka-iskola angoltanárai azt gondolták, 
hogy szerveznek egy vidám iskola-
kezdést a felső tagozaton angolt ta-
nuló gyerekeknek, hiszen nincs an-
nál motiválóbb, mint amikor játszva 
tanuljuk a nyelvet, különböző nyelvi 
játékok segítségével.

Délutánra hirdettük meg az Ac-
tivity Dayt, amelyen szép számmal 
jelentek meg iskolánk diákjai. Elő-
ször mindenki számára talány volt, 
hogy mit is rejt ez a cím. Sokan arra 
gondoltak, hogy a jól ismert játékot 
jelenti, de hamar rájöttek, hogy több 
annál. Mi, tanárok összegyűjtöttük 
azokat az angol nyelvi társas- és fej-
lesztő játékokat, amelyekre a tanórá-
kon kevésbé jut idő. A gyerekekre 
bíztuk, hogy kit választanak játszótár-
suknak, így hamar kialakultak a pá-
rok, illetve csoportok. Kíváncsian vet-
ték kezükbe a sokféle társasjátékot, 
amelyek között volt tabujáték, Bingo, 
Találd ki!, Boggle, Scrabble és a ma-
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Játszócsoport  
az Álom-Vár Bölcsődében 

2015 őszén új szolgáltatással bővítettük a bölcsődei ellátást, 
játszócsoportot szerveztünk, amely nagy sikerrel működött, 
így a 2016/17-es gondozási évben ismét látogatható. A ját-
szócsoporttal biztonságos, családias környezetben igyek-
szünk megkönnyíteni, színesebbé tenni az otthon nevelkedő 
0–4 éves korú gyermekek és szüleik hétköznapjait.

A játszócsoportba olyan kisgyermekek és testvéreik je-
lentkezését várjuk, akik a gyesen, gyeden lévő anyukájuk-
kal, apukájukkal vagy nagyszüleikkel érdeklődéssel, örömmel 
látogatnának el az Álom-Várba, hogy vidám, színes, játékos 
délelőttöket töltsenek együtt gyermektársaikkal, szüleikkel, 
szakemberekkel.

A szolgáltatást igénytől függően heti két-három alkalom-
mal a délelőtti időszakban szeretnénk működtetni.

Térítés ellenében a gyermekek és szüleik részére ebédet 
is kínálunk.

A háziasszonyi feladatokat szakképzett kisgyermeknevelő 
látja el, aki a gyermekneveléssel és -gondozással kapcsolat-
ban is tud segítséget, tanácsot adni.

A játszócsoport előnyei:
–  családias környezet, tapasztalatcsere más szülőkkel;
–  közösségi élmény a szülővel együtt; 
–  elmélyíti, formálja a szülő-gyermek kapcsolatot;
–  tartalmas, minőségi időtöltés, amelynek során játék köz-

ben a közös élethelyzetek, problémák, feladatok össze-
hozzák a szülőket, gyermekeket, ismeretségek, barátsá-
gok alakulhatnak ki;

–  a nagy mozgásos játékeszközök használata segíti a moz-
gásfejlődést;

–  a szülők szakemberek (kisgyermeknevelő, bölcsődeor-
vos, pedagógus, pszichológiai mentor) segítségét, taná-
csát kérhetik nevelési, gondozási feladatokkal, esetleges 
mentális-pszichés-fejlődési-egészségügyi problémákkal 
kapcsolatban;

–  az első társadalmi szocializációs közeg, ahol a gyermeke-
ket játék közben intuíciók, hangulatos, színes élmények 
érik, a felfedezés öröme során megismerik a közösség 
„erejét”.

A szolgáltatásról, étkezési térítési díjakról, kedvezményekről a 
honlapunkon olvashatnak: www.alomvar.hu.

Érdeklődni telefonon, e-mailben Zvada Éva böl-
csődevezetőnél lehet. Tel.: 70/620-6586; e-mail: 
alomvarbolcsode@gmail.com; személyesen, előre egyezte-
tett időpontban: MPE OCM Álom-Vár Bölcsőde, 2117 Isa-
szeg, Kertész utca 7.

A játszócsoportot 2016 októberében indítjuk. A közös já-
ték, tartalmas időtöltés jegyében minden érdeklődőt szere-
tettel hívunk, várunk!

Az Álom-Vár Bölcsőde dolgozói

Sószoba az Álom-Vár  
Bölcsődében
A Best Life Pro sóterápia

Örömmel értesítjük Isaszeg lakosságát, hogy bölcsődénk-
ben szeptember 1-jétől újra látogatható a sószoba, amely 
az Álom-Vár Bölcsődébe beiratkozott gyermekek számára a 
szülők hozzájárulásával, kedvezményes térítés ellenében ve-
hető igénybe. 

A Best Life Pro sószoba természetes parajdi kősóból 
épült, amely nagyon sok értékes ásványi anyagot és nyom-
elemet tartalmaz. A sórészecskék a légtérbe, onnan a lég-
utakba jutva stimulálják a szervezet védekező, öngyógyító 
funkcióit, kifejtik fertőtlenítő hatásukat, elpusztítják a víruso-
kat, baktériumokat, gombákat.

A sós levegő belélegzésével tisztulnak a légutak, így a 
szervezetből eltűnnek a fertőző gócok.

A sóterápia alkalmazásával növelhető a szervezet általá-
nos fizikai és biokémiai állapota, javul a perifériás keringés, 
erősödik az immunrendszer. 

Ahhoz, hogy a levegő sótartalma a megfelelő koncent-
rációt elérje, a sót apró, a levegőnél könnyebb részecskékre 
porítva kell a légtérbe juttatni, ezért a falakba épített több 
száz kilónyi sótömb mellett sógenerátor biztosítja a megfe-
lelő hatékonyságot.

A sószobában a gyerekek játék közben élvezhetik a só-
terápia pozitív hatásait, s vidáman játszadozhatnak a parajdi 
sóörleménnyel feltöltött „somokozóban” is, amelynek szin-
tén nagyon intenzív terápiás hatása van. A sóterápia számos 
légúti probléma esetén javasolt, amelyekről részletesebben 
honlapunkon olvashatnak.

A terápia eredményeképpen a felső légúti megbetege-
dések száma csökken, asztmás betegség esetén elérhető a 
teljes értékű légzésfunkció, a tüdő vér-oxigén ellátásának in-
tenzitása.

Allergiás betegeknél elérhető a teljes értékű élet, a spor-
tolás, megszűnnek az allergia kínzó tünetei. A szervezet im-
munrendszere helyreáll, a teherbíró képesség fokozódik.

A sóterápia másik kiemelten fontos szerepe a negatív io-
nok gyógyító hatásában rejlik. A negatív töltésű ionok erősí-
tik immunrendszerünket, teljesítőképességünket, jó hatással 
vannak az idegrendszerre, a lelki egyensúlyra. 

A szolgáltatás díjáról, a kedvezményekről a www.alom-
var.hu honlapunkon, illetve Facebook-oldalunkon (sószo-
ba-fényképek-album) részletesen tájékozódhatnak.

A sószoba térítési díja: az Álom-Vár Bölcsőde bölcsődé-
sei részére 30 perc 350 Ft; vendégek részére 30 perc 500 
Ft; testvérkedvezmény 20 százalék.

Érdeklődni, illetve időpontot egyeztetni 2016. szep-
tember 1-jétől lehet Erki Beáta gazdasági vezetőnél a 
70/603-1538-as vagy a 70/620-6586-as telefonszá-
mon; személyesen, előre egyeztetett időpontban az MPE 
OCM Álom-Vár Bölcsődében, Isaszegen, a Kertész utca 7. 
szám alatt.

Legyen valami pezsgés! Legyen valami mozgás!

Tornák, táborok, versenyek… aktív nyarat zárt az Isaszegi Sport Egyesület. Szabó Norbert, az egyesület elnöke a tel-
jesség igénye nélkül számolt be az idei programjaikról.

Eseménydús nyár van a hátunk mögött. 
Szinte olyan aktív időszak volt, mintha 
bajnoki szezon lett volna. Két focitábor 
és három torna írható a számlánkra a 
nyári szünidőben. 

Júniusban és augusztusban szer-
veztünk egy-egy ötnapos napközis tá-
bort. A júniusi csoportban 32 labda-
rúgó vett részt, az augusztusi turnussal 
pedig rekordot döntöttünk: 42 gyer-
mek rúgta a bőrt öt napon keresztül! 
A  tábor vezetését az egyesület hat 
edzője látta el, akik érdekes feladatok-
kal, versenyekkel tették emlékezetessé 
az öt napot a gyerekek számára. Hat-
évestől tizennégy évesig minden kor-
osztály részt vett, a gyerekeket kor sze-
rint külön csoportokban foglalkoztatták 
az edzők.

Három ifjúsági tornát szerveztünk az 
FC Budapesttel közösen. Első tornánk 
július 3-án volt, amelyet a pozsonyi 
csata emlékére rendeztünk. Összesen 
11 csapat vett részt, és három pályán 
zajlottak párhuzamosan a mérkőzések. 
Az isaszegi fiúk a 3. helyen végeztek, 
miután egy drámai büntető párbajban 
győzedelmeskedtek az angyalföldi Di-
namo Star I. csapata felett.

A második torna a Sólyom Kupa 
volt, amelyet felkészülési tornának is 
tekinthetünk, hiszen augusztus 13-án 
rendeztük meg. Hasznos erőpróba volt 
minden részt vevő klub korosztályos 
csapatának a szezonkezdet előtt. Ez 
a torna igazi gála volt: többek között 
a Videoton és az Újpest korosztályos 

csapatát fogadtuk! A többosztálynyi 
különbség kihívás volt fiataljainknak, 
de nem vallottunk szégyent, fegyel-
mezett játékkal játszottunk le minden 
mérkőzést. A végeredmény papírforma 
szerint alakult: a tornagyőztes az Újpest 
csapata lett, amely nagyszerű teljesít-
ményt nyújtott minden mérkőzésen. 

A harmadik torna az immár ha-
gyományosnak tekinthető Mini Future 
Cup, amely a Future Cup felkészülési 
tornája. A Future Cup az évek során 
Közép-Európa egyik legrangosabb ese-
ményévé nőtte ki magát, ennélfogva 
évről évre igazi sztárparádé zajlik kis 
városunkban augusztus végén, mivel 
mindig akad olyan neves csapat, ame-
lyik nálunk hangolódik a budapesti nagy 
tornára. Idén augusztus 25-én a fehér-
orosz BATE Boriszov, a Vasas SC, a Vác 
FC, a Soroksár, az FC Budapest és az 
amerikai NAPA United csapatát láttuk 
vendégül. Tavaly a leglátványosabb já-

tékot a BATE Boriszov fiataljai mutatták, 
akkor azonban nem szegődött mellé-
jük a szerencse, mert végül a Fulham 
FC és a Honvéd játszotta a döntőt. Idén 
minden összejött a fehéroroszoknak, a 
látványos játék mellé eredményesség 
is párosult, parádés meccsen győztek a 
Vasas SC csapata ellen a döntőben. Fi-
ataljaink hiába voltak veretlenek a cso-
portkörben, lemaradtak az elődöntőről, 
és az 5. helyért játszottak helyosztót az 
FC Budapest I. csapatával. Végül egy iz-
galmas büntető párbaj után az isaszegi 
fiúk örülhettek.

Bízunk benne, hogy ez a pezsgés 
megmarad a későbbiekben is.  Célunk, 
hogy városunkban a foci mindenkié 
legyen: gyerekeké, felnőtteké, fiúké, 
lányoké. Egy éve rendszeres edzéseket 
tart az egyesület női csapata, és 
reményeink szerint az őszi szezontól az 
ő mérkőzéseiken is lehet majd biztatni 
isaszegi játékosokat.
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A római katolikus egyházközség eseményei

•	 Októbertől	az	esti	szentmisék	18	
órakor kezdődnek!

•	 Októberben	minden	este,	 illetve	
vasárnap délután közös rózsa-
füzér-imádkozásra hívunk min-
denkit. Hétköznapokon fél 6-kor, 
utána lesz a szentmise. Vasárnap 
pedig délután 3 órakor kezdődik 
a közös imádság.

Családi nap
Szeptember 17-én, szombaton 
kémleltük az eget, de az eső csak 
esett, ezért nem lett felállítva az ug-
rálóvár. Így sok játékkal, kézműves-
kedéssel, ebéddel készültünk a csa-
ládi nap résztvevőinek. Színes lufik a 
falon, sütemény az asztalon. A na-
gyobb fiúk segítettek az asztalok ösz-
szeállításában. A lányok kipakolták a 
fonalakat, gyöngyöket, színes ceru-
zákat, színezőket. A felnőttek pedig 
nekiláttak a gulyásleves elkészítésé-
hez. 

Az érkező családok és gyerekek 
gyorsan találtak elfoglaltságot. Az ifi-
sek elkezdtek szebbnél szebb, érde-
kesebbnél érdekesebb arcfestéseket 
készíteni, segíteni fonalakat vágni, 
játszani a gyerekekkel. Lehetett ping-
pongozni, japánfocizni, társasozni. 

Amikor elkészült az ebéd, asztal-
hoz ültünk. Tibor atya is megtisztelt 
bennünket a jelenlétével. Bár csak 
tolókocsival tudott közlekedni, de 
mégis köztünk volt, és ez nagyon jó 
volt. Beszélgettünk, viccelődtünk, vi-
dáman voltunk.

Dél körül kisütött a nap, így kin-
ti játékokat játszhattunk. Előkerült a 
labda és a kréta az aszfaltrajzhoz. 
Délután 5 óráig lehetett játszani, be-
szélgetni, együtt lenni. Sok dolgos 
kéz maradt a végén mosogatni, ösz-
szerámolni, takarítani.

Istennek hála ezért a gyönyörű 
napért. Köszönet a Mozdulj Velünk 
Egyesületnek a szőlőért, a felnőttek-
nek az áldozatos munkáért, az ifisek-
nek a segítségért és Tibor atyának, 
hogy anyagilag támogatta az ese-
ményt!

Szárazné Marika

Major a hajdani falu helyén

A város határának északi részén, a Rákos-pataktól nyugatra 
húzódó dombon, 600-szor100-250 méter szélességű terü-
leten 12–13. századi leleteket figyeltek meg és gyűjtöttek 
be a terepbejárások során a régészek. A jellegtelen edény-
maradványok mellett találtak szürkésfehér, kavicsos anyagú 
fazékperemeket és vízszintes vonalas díszítésű oldaltöredé-
keket.

A helyi múzeumban egy malomkő alsó felét őrizték, s 
minden bizonnyal ugyaninnen egy vassarkantyú került a 
Nemzeti Múzeumba, amelyre Ilka-majori béresek bukkan-
tak. E területen a középkorban falu állt: itt jött létre az Isaszeg 
területén alakult települések egyike, Ökörd, amely a későb-
biekben Ökörteleke alakban került be az oklevelekbe. Neve 
az ökör szóból ered, amelyhez d képző kapcsolódott, a ké-
sőbbiekben pedig, amikor már elpusztásodott, a telek, teleke 
utótaggal jelezték, hogy lakatlan. Első ízben 1259-ben említi 
oklevél, Vkurdnek jegyezve. Ekkor IV. Béla, aki Margit nevű 
lányának kolostort építtetett a mai Margitszigeten, s azt sok 
birtokadománnyal halmozta el, az itt lakó apácáknak aján-
dékozta az Ákosnyire melletti Ökördöt is. A földek mellett 
különféle kedvezményeket is kaptak. IV. László 1290-ben 
utasította az ország bíráit, hogy ne ítélkezzenek az apácák 
jobbágyai felett, mert a bíráskodás joga csak az apácák bíráit 
illeti meg. Ettől kezdve az ökördi jobbágyok ügyeiben is a ko-
lostor ítészei döntöttek.

Az Árpád-ház kihalását követő trónviszályok után, I. Ká-
roly hatalmának megszilárdulásával párhuzamosan jelentős 
mértékben megváltozott a földbirtokos osztály összetétele, 
a felső réteg teljesen kicserélődött. Olyan személyek kaptak 
földet, akik támogatták a királyt az ellenfelei és a kiskirályok 
elleni harcban. Lehetséges, hogy e folyamat kapcsán jutott 
Ökörd (egy része?) Gyáli Pislen Miklós és Lud (Lúd) Antal 
kezébe, akik 1343-ban tiltakoztak az ellen, hogy Tyk (Tyúk) 
Tamás nevű rokonuk az itt fekvő részüket a pesti bíró fiá-
nak, Peterman Jakabnak és Kerekegyházi Gyukének eladja. 
Kilenc évvel később, 1352-ben, Dénes fia György gödöllői 
birtokos földjének bejárásakor Vkurtelek formában szerepel, 
de nem pusztaként tüntették fel. A teleke hozzáfűzése és a 
régészeti adatok arról vallanak, hogy ekkor már lakatlan volt.

A nyúl-szigeti kolostor földjeinek kezelői 1451-ben 
megpróbálták tulajdonosi jogukat megerősíteni egy új be-
iktatással, Gödöllő és Besnyő birtokosai, Hatvani Gáspár és 
Menyhért tiltakozott a bevezetésük ellen. A beiktatás vagy 
bevezetés olyan eljárás volt, amelynek során kiderült, hogy 
a birtoklás nem sérti-e más vagy mások tulajdonjogát, s egy-
úttal az új birtokos birtoklási jogát is nyilvánosságra hozta. 
A  bevezetést mindig királyi megbízott foganatosította, s a 
legközelebbi hiteleshely képviselője bonyolította le. Ilyen-
kor a király embere felolvasta a helyszínen a beiktatási pa-
rancsot, majd kézen fogta a megadományozottat, tett vele 
néhány lépést, kezébe vett egy rögöt, átadta az új tulajdo-
nosnak, s kijelentette, hogy bevezeti őt a birtokba, amelyet 
ettől kezdve örökjogon bír. Az eseményen megjelentek az 
adományfölddel szomszédos birtokok urai vagy megbízottjai, 
akik közül bárki élhetett a tiltakozás, ellentmondás jogával, 
ha a tulajdonlás jogszerűségét kétségbe vonta. A tiltakozást 
nem kellett azonnal kinyilvánítani, az ellentmondónak tizenöt 
napja volt az ellentmondás bejelentésére, s ebben az eset-
ben a beiktatás érvényét vesztette.

 A Hatvani testvérek a tiltakozásukkal évtizedeken át tartó 
pereskedési folyamatot indítottak el. Az apácák beiktatásá-
ra 1452-ben és 1469-ben is született parancs, s a tiltako-
zás is mindkét esetben megismétlődött. A hatóságok hiá-
ba idézték maguk elé a Hatvaniakat, nem voltak hajlandók 
megjelenni és nyilatkozni ellentmondásuk okáról. Ezek után 
Pálóczi László, Mátyás király országbírája 1469 novemberé-
ben elrendelte, hogy a királyi megbízottak vezessék be az 
apácák képviselőjét Ökörtelekbe. A parancs végrehajtására 
1470-ben került sor, de a kolostor ekkor sem tudta tény-
legesen birtokba venni az áhított földet. A pereskedés utol-
só fennmaradt dokumentumát 1503-ban állította ki a budai 
káptalan, amelyben jelentette II. Ulászló királynak, hogy az 
apácák beiktatására kiadott utasítását nem tudták végrehaj-
tani, mert az ellen az Isaszeget is birtokló Rozgonyi István 
nevében Tóth Balázs, valamint Hatvani Menyhért földesúr is 
tiltakozott. A pereskedésnek minden bizonnyal a török ura-
lom vetett végett. 

Az elpusztult település a későbbiekben nem fordul elő 
az oklevelekben, sem a török kori összeírásokban. Csak jóval 
később, 1726-ban bukkan fel a neve, amikor is Gödöllő bir-
tokosának, Bossányi Krisztinának a kérésére határjárás zajlott 
le, s az eredményt rögzítő iratban megemlítették Ökörtelek 
nevét is. 

Ökörd falu emléke a mai napig megmaradt. A kerepe-
si bíró és jegyző 1864-ben a határrészek számbavételekor 
megnevezte az isaszegi határnál fekvő Ökörtelek dűlőt, s 
bár a Hajdu Mihály bíró és Pap Béla jegyző által 1866 ja-
nuárjában keltezett iratban az Ökörtelek dűlőnév nem szere-
pel, megtalálható az 1882-ben Isaszegről készült térképen. 
A hajdani település emléke tehát egy-egy határrész neve-
ként él tovább Isaszegen és Kerepesen is.

B. M.
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Meghívó emlékműavatási ünnepségre

Isaszeg Város Önkormányzata és az Isaszegi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tisztelettel meghívja önt és 
kedves családját az 1265. évi, első isaszegi csata 750. évfordulója alkalmából készült emlékmű október 15-én, 
szombaton 15 órakor a Szent Márton műemlék templom előtti, A nagy harang nevű emlékműnél tartandó avató-
ünnepségére. 

Program 15 órától az emlékműnél:
– a Gaudium Carminis kamarakórus elénekli a magyar és a 

szlovák himnuszt;
– a Váci Római Katolikus Egyházmegye képviselője köszön-

tőbeszédet mond;
– Hatvani Miklós polgármester és Fuferenda Lászlóné szlo-

vák nemzetiségi önkormányzati elnök leleplezi az emlék-
művet;

– az 1265. évi isaszegi csata és a szoborállítás jelentősé-
gét méltatja dr. Boldizsár Gábor ezredes, a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Karának dékánja;

– az alkotó, Seres János szobrászművész bemutatja a 
szobrot a megjelenteknek;

– dr. Csiba Tibor plébános és Gergely Szabolcs református 
lelkész megáldja  az emlékművet;

– A Csatangoló tánccsoport tagjai isaszegi táncot adnak 
elő.

16 órától a Szent Márton műemlék templomban:
– a rendezvény jelentőségét dr. Surján László, az Európai 

Parlament korábbi alelnöke, valamint Fuzik Já nos, az Or-
szággyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bi zottságának 
elnöke méltatja;

– Szvorák Katalin népdalénekes magyar és szlovák nép-
dalokat ad elő;

– Bakos Ferenc klarinétművész és Lázár Levente klarinétos 
régi magyar zenét játszik;

– Bozsik Fruzsina Kincső népdalénekes katolikus és refor-
mátus egyházi énekeket ad elő;

– Fodor Miklós fuvolaművész és Fodor Péter gitáros hang-
szerszólót ad elő;

– a Gaudium Carminis kamarakórus Surmann Mária veze-
tésével gregorián műveket énekel;

– dr. Csiba Tibor plébános zárszót mond.

Koncertmeghívó

A Klapka György Általános 
Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola 2016. októ-
ber 28-án, pénteken 
18 órakor a művelődé-
si házban tartja az emelt 
szintű ének-zene tagozat 
30 éves jubileumi kon-
certjét, amelyre volt nö-
vendékeinket és minden 
érdeklődőt szerettel hívunk 
és várunk.

KlApKA • éNEK-zENE • 30 éV
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Isaszegi munkahelyre az alábbi munkakörök be-
töltésére keresünk szakembereket:

– lakatos/hegesztő – rajzról önállóan dolgozni 
tudó, összeállításban jártas lakatos és/vagy hegesztő 
(AWI, CO2);

– hagyományos esztergályos/forgácso-
ló/horIzontos;

– önállóan programozni tudó cnc forgácsoló.

Bérezés megegyezés szerint. Gépkocsi-hozzájárulás van.

Érdeklődni lehet: Bevisz-Duo kft., Bégány  
Tamás, 06-20/386-5910 • 06-28/898-260 •  
bevisz.info@gmail.com

Hirdessen nálunk!
Hirdetésfelvétel és tájékoztatás a 28/583-102-es telefonszámon, illet-
ve az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címen.
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Anyakönyvi hírek
a 2016. 08. 16. és 2016. 09. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületéSek
Káposzta Gabriella, Kaposvári Emerencia Mercédesz,  
Szabó Cezarina Romina, Fercsik Bence Noel,  
Serbán Ezékiel Gusztáv, Takács Boér Lilla, Klincsek Jázmin, 
Zoboki Máté Dominik, Kanalas Gina Dzsamilla

HázaSSágkötéSek
Pánovics Györgyi és Kovács Miklós
Szalay Dominika és Hasznosi Tamás
Bakos Adrienn és Irházi Ádám
Dolezál Dorottya és Irházi Dávid
Szabadi Szilvia és Miklósi Attila
Szigetvári Zsófia és Szabó Attila
Szabó Andrea és Ábele Tamás
Szabó Tünde és Farkas Róbert
Juhász Ibolya és Kanalas Ádám

HelyeSbítéS: 2016. augusztusi lapszámunkban tévesen jelent meg 
Varga Klára és Dobrocsi András házasságkötésének híre. Az érin-
tettektől és minden kedves isaszegi olvasótól ezúton kérünk elnézést.

50 év egymáS Szeretetében
Paulovics Anna és Kánvási László 1966.augusztus 27-én  kötöttek 
házasságot Isaszegen. 
Rónavölgyi Mária és Podmaniczky István 1966. szeptember 10-
én kötöttek házasságot Isaszegen.
Surman Erzsébet és Nagy Ferenc 1966. szeptember 10-én kötöt-
tek házasságot Isaszegen.

60 év egymáS Szeretetében
Ragács Mária Anna és Répási József 1956. szeptember 8-án 
kötöttek házasságot Isaszegen. 

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HaláleSetek
Szabó Géza (95 éves), Április 6. utca 92.
Tóth Andrásné Varkondi Irén Éva (75 éves), Kassai utca 5.
Dr. Házi Lajos (66 éves), Mikszáth Kálmán utca 9.
Ráfael Lászlóné Kisréti Veronika (75 éves),  
Kossuth Lajos utca 37/a
Szmolicza Istvánné Kozjár Terézia (84 éves), Bercsényi utca 35.
Molnár Viktória (18 éves), Árpád utca 11.
Apágyi József (77 éves), Rákóczi utca 31.
Varga Mihályné Matuz Éva (64 éves), Erdő utca 14.
Szluka Valéria (82 éves), Aulich utca 8.
Székely Irma Bartha Irma (81 éves), Április utca 27.
Kéri Lászlóné Beliczai Edit (58 éves), Buda utca 9.
Szabó István (63 éves), Damjanich utca 54.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

köSzönetnyilvánítáS
Hálás szívvel köszönöm mindazoknak, akik mély fájdalmamban mellém 
álltak, lelki és anyagi támaszt nyújtottak, kislányom, Molnár Viktória temeté-
sén tiszteletüket tették. Mind a magam, mind gyászoló családom nevében 
ismételten hála és köszönet. 

Szolgáltatók elérhetőségei
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.  
Rákóczi u. 18., tel.: 28/494-517
Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban: 30/378-9971
ELMŰ  
Hibabejelentés: 40/38-39-40; www.elmuszolg.hu
Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel  
kapcsolatban vezetékes telefonról: 40/38-38-38;  
mobiltelefonról: 20/978-5611, 30/978-5611 vagy 70/978-5611 
Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938;  
mobiltelefonról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés munkaidőben a 
28/430-562-es, a 28/520-878-as vagy a 20/409-7573-as telefonszámon, 
valamint a kozvilagitas@elmuszolg.hu e-mail címen
TIGÁZ  
Gázszivárgás bejelentése: 80/300-300. Holnap: www.tigaz.hu
A Tigáz Zrt. gödöllői ügyfélszolgálati irodája bezárt, az ügyintézést  
a Magyar Posta vette át

Fontos információk,  
elérhetőségek

Isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat 
telefonszáma: 28/583-100. E-mail: hivatal@isaszeg.hu
A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati rendje: Hétfőn 800–1200  
és 1300–1800, kedden 800–1200 és 1300–1600, szerdán 800–1200 és 1300–1600, 
csütörtökön 800–1200 és 13.00–1600, pénteken 800–1200 óra között
A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfőn 1300–1600, 
szerdán 800–1200 és 1300–1600, pénteken 800–1200 óra között
Isaszegi Rendőrőrs 0–24 óra között hívható telefonszáma:  
70/387-2693. Villányi Tamás r. főtörzsőrmester: 70/492-0755
Közterület-felügyelet (munkaidôben hívható) telefonszáma: 
70/315-2314, 70/198-6929
Mezôôrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302
Gyepmester Hercig József, 20/964-3025
Isaszegi Önkéntes Tűzoltóegye sület 0–24 óra között hívható 
központi segélyhívószáma: 70/549-6223
Isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi  
Egyesület Rácz Zoltán, 20/220-7414, 20/563-4300
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály 2100 Gödöllő, Szilhát u. 53. Tel.: 28/410-
175, 28/410-297.  Ügyfélfogadás: hétfőtől szerdáig 830–1500, csütörtökön 
830–1200 (csak az első jelentkezők és a munkáltatók számára), pénteken 
830–1300 között
Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala 
2101 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514-305, 28/514-315.  
Fax: 28/514-306. Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 8.00–15.30,  
pénteken 8.00–11.30 között
Temetkezés Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 30/964-7032
Temetőgondnok Ecseri Pál, 30/305-8962, ecseriko@freemail.hu

A Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi 
Kiállítóhely programjai
Új tanfolyam!  A Vellíciamo Művészeti Stúdió felvételt hirdet színjátszó 

foglalkozásaira. Megtanulhatjátok a színjátszást, a maszk- és smink-
mesterséget, különféle koreográfiákat és amit a színházi világról tud-
notok kell. Jelentkezni lehet a művelődési otthonban október 20-ig

Újra indul a gyermekfoglalkoztató  keddenként 9.15 órától. Első 
foglalkozás: október 4.

Szeptember 15:  Pályázati felhívás művészeti alkotásokra
Szeptember 19-től október 14-ig:  Kalocsai Attila fafaragóművész és 

Zentai Judit gyöngyfűző közös kiállítása
Szeptember 20., október 4.:  Kutatómunka a diákok bevonásával: in-

terjúkészítés 
Október 6. (csütörtök), Szobor-hegy, 17.00:  Városi megemléke-

zés a honvédszobornál
Október 7. (péntek), sportcsarnok, 14.00:  Idősek világnapja
Október 9. (vasárnap), 15.00:  A Krisztus Eredete Egyház előadása
Október 11. (kedd), 17.30:  Gyapjúműhely. További információ a 

30/701-0077-es telefonszámon.
Október 13. (csütörtök), 10.00:  A csillagászat napja – planetáriumi 

előadások a művelődési otthonban. Belépő: 500 Ft
Október 14. (péntek):  1956-os előkészítő műhelymunka a Club Szín-

ház vezetésével
Október 15.:  Művészeti alkotások leadásának határideje
Október 15. (szombat), 19.00:  Blues-est II. – Chicago az ötvenes 

években. Zenés bluestörténeti előadás Gier Gábriel előadásában
Október 18. (kedd), múzeum, 18.00:  Keresztény/Keresztyén Aka-

démia – előadás
Október 21. (péntek), 10.00 órától:  56 perc ’56-ról – a Club Színház 

előadása; 1956-os műhelymunka a Club Színház vezetésével; az 1956-
os kutatómunkát bemutató konferencia; az 1956-os pályamunkákból 
rendezett kiállítás megnyitója

 19.00:  Az angyalok nem sírnak – a Főnix Színház előadása
Október 23. (vasárnap), Szobor-hegy, 10.00:  Városi megemléke-

zés a Szobor-hegyen

Október 24. (hétfő), 16.00:  Kreatív kézművesklub az origami jegyé-
ben

Október 28. (péntek), 8.00:  Feldolgozó műhelyfoglalkozás
Október 29 (szombat), 17.00:  1956 Nemzetünk „legtisztább áldo-

zása” – a Szent Mihály Szekere Vándorszínház előadása. Előadók: Val-
ter Ferenc, a Magyar Állami Operaház magánénekese;  Pregun Tamás 
zongoraművész; Kozma Milos

nOvemberi előzeteS
november 4.:  Egy komcsi nyanya vagyok – a Katona József Színház 

előadása
november 12.:  Blues-est III. – London a hatvanas években
november 10.:  Látogatás a Terror Házába az ’56-os kutatómunkában 

részt vevő diákok és adatközlők, valamint a legjobb pályamunkákat be-
küldők részvételével

A program A magyar szabadság éve el-
nevezésű programsorozat részeként való-
sul meg. A programot az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc 60. évfordulójára 
létrehozott emlékbizottság támogatja.

Ügyeleti ellátás, egészségügyi információk
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját háziorvosuk 
áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 óra között, pénteken 
1130–1800 óra között készenléti szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátásá-
ra, amely az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőnként dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 28/582-831, 30/831-1887
Keddenként dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
Szerdánként dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288
Csütörtökönként dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., tel.: 28/582-830; 
mobil: 20/928-3987
Pénteki ügyeleti beosztások októberben és novemberben
október 7.: dr. Kürti József; október 14.: dr. Eszlári Egon; október 21.: 
dr. Tordai Gábor; október 28.: dr. Mészáros Zsolt; november 4.: dr. Kürti 
József; november 11.: dr. Eszlári Egon; november 18.: dr. Tordai Gábor;  
november 25.: dr. Mészáros Zsolt

Központi orvosi ügyelet Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 
70/370-3104. Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig,  
hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában
Gyermekorvosi rendelők  
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12., tel.: 28/493-250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14., tel.: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartása szombaton és vasárnap
Ezüstkehely Patika: páros héten 8-tól 12 óráig
Liget Patika: páratlan héten 8-tól 12 óráig
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház utca 4.; 
tel.: 28/452-851
Fogorvosi rendelô: Rákóczi u. 10.; tel.: 28/495-237
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14.; tel.: 28/495-827

A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör magyarságismereti szabadegyete-
me hatodik tanévkezdő rendezvényének keretében október 14-én, 
pénteken 18 órakor a Jókai Mór Városi Könyvtárban Miért vagyunk 
mi bűnös nemzet? címmel dr. v. Zoltai László, az Ungvári Nemzeti 
Egyetem díszdoktora tart előadást.

A Keresztény/Keresztyén Akadémia következő rendezvényén október 
18-án, kedden 18 órakor a Falumúzeumban A reformáció jelentőségé-
ről az 500. évforduló küszöbén címmel dr. Birkás Antal evangélikus 
teológus, a KDNP Protestáns Műhelyének vezetője tart előadást.



A Tristianus kórus Isaszegen
A szlovákiai Trsztenából érkezett kórus meghívásunkra 
augusztus 18–19-én szerepelt városunkban. 18-án az 
Öregtemplomban lépett fel. A koncert első felében a 
Gau dium Carminis énekelt, a második részben a Tristia-
nus kórus a nagyszerű karnagy, pávol Bazsik vezényleté-
vel szlovák és más nemzetek kórusműveit énekelte gyö-
nyörűen. Sokszínű, színvonalas produkciójukkal méltán 
vívták ki a közönség vastapsát.

Augusztus 19-én a nagytemplomban megrendezett 
borszentelési szertartáson – amelyen szintén közremű-

ködött a Gaudium Carminis – a Tristianus vegyes kar 
szép éneklését, elegáns megjelenését élvezhette újra a 
hallgatóság.

Köszönjük mindazoknak a segítségét, anyagi támo-
gatását, akik lehetővé tették a kórus visszahívását Isa-
szegre, és külön köszönet a polgármester úrnak, Hatva-
ni Miklósnak, hogy emlékezetessé tehettük az általunk 
nagyra becsült kórus ittlétét. Köszönjük továbbá Andrea 
Kadlubiakova segítő közreműködését.

Surmann Mária kórusvezető

Szépkorú köszöntése

Szmolicza Józsefné 
100 éves
Családjával együtt ünnepelte századik születés-
napját szeptember 8-án Szmolicza Józsefné. 

Az ünnepeltet Hatvani Miklós polgármester 
és Horváth Anita anyakönyvvezető köszöntötte. 
Isten éltesse sokáig, Anna néni!

Szerkesztőség


