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önkormányzati tájékoztató

Városi megemlékezés

Isaszeg Város Önkormányzata és a Dózsa György Művelődé-
si Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely tisztelettel meg-
hívja önt és családját az 1956-os forradalom és szabadság-
harc emlékére rendezett ünnepi megemlékezésre október 
23-án 10 órára. 

Helyszín: Szobor-hegy, kopjafa. Közreműködik: Club Szín-
ház, Gödöllő. A megemlékezést koszorúzás zárja.

Nem érti ezt az a sok ember, 
Mi áradt itt meg, mint a tenger? 
Miért remegtek világrendek? 
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. 
De most sokan kérdik: mi történt? 
Ki tett itt csontból, húsból törvényt? 
És kérdik, egyre többen kérdik, 
Hebegve, mert végképp nem értik – 
Ők, akik örökségbe kapták –: 
Ilyen nagy dolog a Szabadság?

Márai Sándor:   
Mennyből az angyal – részlet 

(New York 1956)
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OKTÓBER 9-ÉN és 24-ÉN
B + E, C, C + E, D FOLYAMATOSAN!

B, A, A1, A2, AM kategóriás tanfolyamot indít

70/433-50-33, 30/31-31-777
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00077-2009. B:ÁKO: 104,5%,VSM (elm.): 47,14%, (forg.): 59,57%, KK: 149592, A1: 100400, A1 (B): 38600, A2: 76800,  

A2 (A1 2év-): 63600, A2 (A1 2év+): 59000, A: 143400, A (A2 v. Ak 2év-): 63600, A (A2 v. Ak 2év+): 59000, A (A1 2év-): 76800, A (A1 2év+): 65600, B:149097.

Petőfi tér 11.

A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Kiadó: LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Hatvani Miklós.
Szerkesztô: Hefler Cecília. Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea. Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.

Telefon: 28/583-102 • E-mail: ujsag@isaszeg.hu • Web: www.isaszeg.hu • Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva. 

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

Közmeghallgatás

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
a 213/201. (IX. 20.) számú határozata alapján köz-
meghallgatást tart november 20-án, hétfőn 16 órai 
kezdettel.

A közmeghallgatás helyszíne a Dózsa György Művelő-
dési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely nagyterme 
(Isaszeg, Dózsa Gy. u. 2.).
A közmeghallgatás témái: 
1. Az elmúlt időszak eredményeinek bemutatása. Elő-

adó: polgármester. 
2. Beszámoló a bizottságok elmúlt időszakban végzett 

munkájáról. Előadók: bizottsági elnökök. 
3. Tiszta Virágos Isaszegért elismerő címek adomá-

nyozása. 
4. Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok.
A közmeghallgatáson elhangzó kérdések és az azokra 
adott válaszok az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató 
decemberi számában lesznek olvashatók.

Polgármesteri hivatal

Bursa Hungarica
Pályázati felhívás

Isaszeg Város Önkormányzata a Emberi Erőforrások Minisz-
tériumával együttműködve ezennel kiírja a 2018. évre a 
Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpá-
lyázatot a szociálisan rászorult felsőoktatási hallgatók szá-
mára.

A Bursa-Hungarica pályázatra Isaszeg önkormányza-
tának területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, 
akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül teljes idejű (nap-
pali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzés-
ben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőok-
tatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat („A” típusú 
pályázat), illetve azon felsőoktatási intézménybe felvételt 
még nem nyert pályázók igényelhetik az ösztöndíjat, akik 
a 2018/2019-es tanévtől kezdődően kívánnak részt venni 
a teljes idejű, nappali tagozatos felsőfokú oktatásban („B” 
típusú pályázat).

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok ré-
szesülhetnek ösztöndíjban, akik 2018-ban először nyernek 
felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 
2018/2019-es tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pá-
lyázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bur-
sa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amely-
nek elérése: bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. 

Az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott, aláírt és a köte-
lező mellékletekkel ellátott jelentkezési lapot Isaszeg Város 
Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati irodáján, valamint 
a pályázati kiírásért felelős személynél – Pisiák Lászlóné 
igazgatási osztályvezető, 9. iroda – lehet leadni.

A pályázat kötelező mellékletei: 1. a felsőoktatási intéz-
mény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás („A” típusú 
pályázatnál kötelező); 2. igazolás a pályázó és a vele egy 
háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. 
A pályázat benyújtásának határideje 2017. november 7.

Polgármesteri hivatal

Felhívás

Az Isaszegi Vasutas Nyugdíjas Szakszervezet az évadzá-
ró közgyűlését október 25-én, szerdán 9.00 órakor tartja 
a klubhelyiségben. Cím: Rózsa út 3/b. Minden tagunkat 
szeretettel várjuk. 

Vezetőség

Egyenlő bánásmód
Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, 
ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzeti-
séghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi ál-
lapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy 
más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy 
apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni hely-
zete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböz-
tetés éri! A hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel 
okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése. Keresse 
fel dr. Szatmári Éva Pest megyei egyenlőbánásmód-referens 
ügyfélfogadását: 30/960-2657; eva.drszatmari@gmail.com.

Pest Megyei Kormányhivatal, 1052 Budapest, Városház u. 
7. (tel.: 485-6957): október 2., hétfő, 11.30–15.30; október 
9., hétfő, 11.30–15.30; október 16., hétfő, 11.30–15.30. 

Pest Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház, 
2600 Vác, Rákóczi u. 36. (tel.: 20/823–1404): október 24., 
kedd, 11.30–15.30. 

Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármesteri Hi-
vatala, 2112 Veresegyház, Fő út 35. I. em. kistárgyaló (tel.: 
28/588–600): október 30., hétfő, 11.30–15.30.

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!
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Egészségügyi fejlesztésre 
pályázhatnak a Pest megyei 
önkormányzatok

A Pest megyei települési önkormányzatok már benyújthatják támogatási 
kérelmeiket az egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésére 
– mondta Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium európai uniós 
források felhasználásáért felelős államtitkára.

Hozzátette: a mintegy 5 milliárd forint keretösszegre vonatkozó pályá-
zati felhívás a kormány Pest megyei célzott fejlesztését szolgáló 80 mil-
liárd forintos támogatási programjának harmadik szakasza. Az egészségügyi 
alapellátást nyújtó intézmények fejlesztését támogató pályázat célja, hogy 
elősegítse az önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátó-rendszer 
infrastrukturális fejlesztését, az intézmények szolgáltatásainak és infrastruk-
turális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mér-
séklését – emelte ki az államtitkár.

A pályázaton az alapellátáshoz tartozó háziorvosi szolgálat, a fogorvosi 
szolgálat, ügyeleti ellátás, a védőnői szolgálatnak helyet adó épületek, épü-
letrészek fejlesztésére, új épület létesítésére, továbbá a működő iskolaor-
vosi rendelők infrastruktúra-fejlesztésére is lehetőség van. A rendelkezésre 
álló 4,8 milliárd forint támogatási keretből egyenként 10–200 millió forint 
támogatásra adhatnak be jelentkezést a Pest megyei települések.

A hazai forrásból finanszírozott támogatási programmal a kormány azt 
kívánja ellensúlyozni, hogy a Közép-Magyarország régió részeként Pest me-
gye a hozzá hasonló fejlettségű megyékhez képest kevesebb európai uniós 
fejlesztési forráshoz juthat hozzá a 2014–2020 közötti időszakban.

Forrás: Pestmegye.hu

Életre kelhet a Rákos-patak 

A közgyűlés elfogadta a Rákos-patak völgyének Pest megyei 
szakaszára vonatkozó térségfejlesztési koncepciót és straté-
giai programot, és döntött az egyedi támogatás beadásáról.

A Rákos-patak (a régen benne élő rákokról kapta a nevét) 
negyvennégy kilométeres hosszával a Duna leghosszabb bal 
parti mellékvízfolyása a térségünkben. A patak Szada és Gö-
döllő határában ered, majd Isaszegen, Pécelen, Rákosmen-
tén, Kőbányán, Zuglón és Angyalföldön áthaladva ömlik a 
Dunába.

A Rákos-patak revitalizációjával kapcsolatban 2012 óta 
folynak szakmai egyeztetések az érintett budapesti kerüle-
tek, a Fővárosi Önkormányzat, az érintett agglomerációs te-
lepülések és a Pest Megyei Önkormányzat között. Bár több 
koncepció és tanulmány készült e tárgykörben, az egyezteté-
sek során felmerült egy olyan megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésének szükségessége, amely egyrészt kijelölheti a 
fejlődési irányokat, lehetőségeket, másrészt képes összehan-
golni a fejlesztésekkel kapcsolatos különböző kerületi, tele-
pülési és fővárosi érdekeket.

2015-ben Budapest Főváros Önkormányzata egyértelmű 
szándékát fejezte ki aziránt, hogy az érintett önkormányzatok 
együttműködési megállapodásának keretében gesztorként 
felvállalja a Rákos-patak revitalizációjára vonatkozó előzetes 
megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetését, és ahhoz for-
rásokat is biztosít. A fővárosi kerületek és a megyei települé-
sek ugyancsak állást foglaltak a programban való részvétel és 
annak finanszírozásához való hozzájárulás mellett.

Pest megye önkormányzatának közgyűlése tavaly ok-
tóberben döntött arról, hogy a Rákos-patak völgyének Pest 
megyei szakaszára vonatkozó térségfejlesztési koncepció 
és stratégiai program készítésében gesztori szerepet vállal. 
A stratégiai program elkészítéséhez valamennyi érintett tele-
pülés, így Gödöllő, Pécel, Isaszeg és Szada is pénzügyi hoz-
zájárulást nyújtott.

A közgyűlés határozatának értelmében a közgyűlés elnö-
kének intézkedésével és a megyei négy érintett település 
támogatásával a Pestterv Kft. elkészítette a Rákos-patak völ-
gyének Pest megyei szakaszára vonatkozó térségfejlesztési 
koncepciót és stratégiai programot, amelynek széles körű 
véleményezését követően a négy támogató település véle-
ményét is beépítették a stratégiai programba.

A közgyűlés szintén támogatta a Rákos-patak menti fej-
lesztésekre vonatkozó támogatási kérelem benyújtását. 
A  pályázati úton történő forrásfelhasználás mellett a kor-
mány lehetőséget teremt egyedi támogatási kérelmek be-
nyújtására is. Ezt a lehetőséget a Pest Megyei Önkormányzat 
a közgyűlés által tárgyalt Rákos-patak völgye Pest megyei 
szakaszára vonatkozó térségfejlesztési koncepció és straté-
giai program egyes elemeinek megvalósítására kívánja for-
dítani. A lehetséges fejlesztések azonosításáról valamennyi 
érintett önkormányzattal előzetes szakmai konzultációkat 
folytattunk le, amelyek alapján a következő projektelemek 
megvalósítása merült fel:

–  Gödöllő esetében Rákos-patak alsóparki szakasza meder-
rendezésének első üteme (bontási munkák, földmunkák, 
természetközeli mederrendezés, mederstabilizálás stb., 
vízlépcső kialakítása, új gyalogos-kerékpáros híd építése) 
merült fel mint a „kompenzációs” forrásból finanszírozan-
dó projektelem.

–  Isaszeg esetében a Rákos-patak medertisztítása (a patak 
33 + 950 szelvényétől a 31 + 645 szelvényéig mintegy 2,5 
kilométer hosszan), illetve a 11. jelű tó déli végében a ter-
mészeti értékeket bemutató „tanösvény” létrehozása ma-
dármegfigyelő kilátóval, védelmet biztosító esőbeállókkal.

–  Pécel esetében a Rákos-patak Baross utcát keresztező 
szakaszának komplex környezeti fejlesztése (amely öko-
lógiai, turisztikai és vízügyi elemeket is tartalmaz, a patak 
hosszú szakaszán az eredeti állapot helyreállításával, rö-
vid szakaszán pedig közösségi tér kialakításával).

–  Szada esetében, mint a Pazsaki utca végén, a Gödöllővel 
határos oldalon található a Rákos-patak forrásának kör-
nyezetrendezése merült fel (a szadai szakasz a látható 
forrásoktól Gödöllő felé mintegy 40-50 méteres hosz-
szúságú folyásszakasz kiépítése és rendezése az önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanon található meglévő csapa-
dékvíz-tározóval, természetes anyagok felhasználásával 
és tájba illő megjelenés biztosításával, a természet- és 
környezetvédelmi elvárások betartásával, gyalog- és ke-
rékpárutakkal való megközelítés biztosításával).

Bicikliút a patak partján
A települési projektekre vonatkozó kérelmet valamennyi te-
lepülési projekt vonatkozásában egységesen a Pest Megye 
Önkormányzatának Hivatala készíti elő.

Annak érdekében, hogy a támogatási kérelem benyúj-
tásra kerüljön, a négy érintett településsel konzorciumi meg-
állapodás megkötése szükséges, amelyben rendezzük a tá-
mogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos feltételeket, az 
előkészítési feladatok megosztását, hatósági engedélyhez 
kötött beruházások esetén az ezek megszerzésével kapcso-
latos feladatokat, a közbeszerzések lefolytatásával kapcsola-
tos kérdéseket, valamint a beruházás megvalósítása után az 
üzemeltetési-fenntartási kötelezettség viselését.

Terveink szerint a támogatási kérelmet – a konzorciumi 
megállapodások megkötését követően – 2017. szeptember 
második felében nyújtja be a megyei önkormányzat a nem-
zetgazdasági miniszternek.

Forrás: Pestmegye.hu

Isaszeg is pályázik

Isaszeg Város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete a 178/2017. (VII. 12.) Kt. 
határozatával támogatta a „PM_EUALAP-
ELLATAS_2017” kódjelű, Önkormány-
zati tulajdonú egészségügyi alapellátást 
nyújtó intézmények fejlesztésének támo-
gatása Pest megyében elnevezésű pá-
lyázaton való részvételt az Isaszeg, Hu-
nyadi utca 17. sz. alatti meglévő orvosi 
rendelő és szolgálati lakás korszerűsíté-
sére és átalakítására. 

A pályázat keretében elnyerhető ma-
ximális támogatás 200 millió forint, a 
pályázat támogatási intenzitása 95 szá-
zalékos. Az önkormányzat 5 százalékos 
önrész, azaz 9 935 767 forint összeg 
biztosítását vállalta a pályázat sikeressé-
ge esetén. 

A projekt lehetőséget adhat arra, 
hogy a fent nevezett, meglévő orvosi 
rendelő és szolgálati lakás átépítésével 
és korszerűsítésével a kor követelmé-
nyeinek mindenben megfelelő épület 
legyen kialakítva, amely két háziorvosi 
rendelőnek, egy gyermekorvosi rende-
lőnek és a védőnői szolgálatnak nyúj-
tana helyet. Képeinken a beadott pá-
lyázati anyag mellékletében szereplő 
látványterveket láthatják.

Isaszeg Város Önkormányzatának  
képviselő-testülete
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Utazási költségtérítés betegeknek és kísérőiknek 

Utazási költségtérítés igénybevételére jogosult a járóbe-
teg-szakellátásra, fekvőbeteg-gyógyintézetbe, gyógyászati el-
látásra, rehabilitációra beutalt vagy berendelt biztosított. 

Az egészségbiztosítás keretében lehetőség van a biz-
tosítottak, a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosult 
személyek, illetve kísérőik számára az egyes egészségügyi 
szolgáltatásoknál a távolsági közlekedéssel összefüggésben 
felmerült költségek térítésére. A támogatást orvosi beutalóval 
vagy anélkül igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén; 
gyógyászati segédeszköz átvételén és próbáján; szűrővizs-
gálatkor; gyógyászati ellátás esetén, valamint orvosszakértői 
vizsgálatra történő berendeléskor lehet igénybe venni. 

Jár a költségtérítés: amennyiben a beutaló olyan egész-
ségügyi szolgáltatóhoz szól, amely a beteg lakóhelye szerinti 
területi ellátásra kötelezett; vagy ha a beutalás azért nem 
a beteg területi ellátására kötelezett szolgáltatóhoz történt, 
mert az az egészségügyi intézmény, ahová a beteget be-
utalták, a lakóhelyéhez közelebb esik, és a beteg hozzájárult 
az eltérő beutalásához; vagy ha a területi ellátásra kötelezett 
egészségügyi szolgáltató orvosszakmai indokok alapján nem 
alkalmas a beteg ellátására, ezért a beutaló más egészség-
ügyi szolgáltatóhoz szól. 

Utazási költségtérítési utalvány 
Az utazási költségtérítési utalvánnyal rendelkező beteg és kí-
sérője az egészségbiztosítóval szerződést kötött tömegközle-
kedési társaságok (például MÁV Start Zrt., a GYSEV belföldi 
vonalain, Volán autóbusz-közlekedési társaságok, koncesszi-
ós autóbusz-közlekedési társaságok, HÉV) vonalain díjfizetés 
nélkül utazhat. Az utalvány két pénztári és egy ellenőrző szel-
vényből áll, kiállítására pedig kizárólag a háziorvos és a házi 
gyermekorvos jogosult, náluk is kell érdeklődni. Az utalvány 
pénztári szelvényét az utazás előtt le kell adni a jegypénz-
tárban, majd a szelvényt leigazolása után a következő or-
vos-beteg találkozó alkalmával oda kell adni a háziorvosnak. 
A költségeket az egészségbiztosító és az utazási társaság szá-
molja el egymás között. 

Utazási utalvány 
Az utalvány igénybe vehető helyközi tömegközlekedési esz-
közzel, illetve indokolt esetben gépkocsival történő közleke-
dés esetén. Nem jogosít teljes díjmentességre. Az utazási 
utalvány kiállításának lehetőségéről és az igénybevétel fel-
tételeiről a beteget a háziorvosa tájékoztatja, de nem csak 
a háziorvos állíthatja ki. A beutalásra jogosult orvos által ki-
állított nyomtatvány hátoldalán hat „Ellenőrző szelvény” rész 
található, amelyen az egészségügyi intézményben történt 
megjelenést kell igazoltatni, ennek hiányában nincs lehető-
ség a költségtérítés kifizetésére. 

A kísérő utazása 
Utazási utalvánnyal, illetve utazási költségtérítési utalvánnyal 
való utazás esetén is van lehetőség a kísérő utazási költsé-

geinek megtérítésére, ha a beteg tizenhat éven aluli gyer-
mek, vagy ha a beutalt személy egészségi állapota alapján 
a kíséretet szükségesnek ítéli az orvos. Egy beutalt beteget 
támogatott útiköltség-térítéssel azonban csak egy személy 
kísérhet, értelemszerűen nem jár az egész családnak. Vo-
nat, busz vagy személygépkocsi? Utazási költségtérítésre az 
a beteg is jogosult, aki – a beutalásra jogosult orvos döntése 
alapján – betegsége, egészségi állapota miatt tömegközleke-
dési eszközön nem tud utazni, ezért gépkocsival kell mennie 
az egészségügyi intézménybe. A költségtérítés összegének 
megállapításakor az adott viszonylatban a legrövidebb távon 
közlekedő tömegközlekedési eszköz útvonalát kell alapul 
venni, mértéke 21 forint kilométerenként. Amennyiben az 
utazáshoz kísérő is szükséges, nem külön-külön jár a költ-
ségtérítés, hanem együttesen. Amennyiben a kísért beteg 
egészségi állapota, illetve elhúzódó kezelése miatt a beteg 
rövid időn belül nem tud hazamenni, a kísérő részére – a 
beteg nélküli utazása esetén – ugyanazon napra legfeljebb 
két út (egy oda és egy vissza) számolható el, igazolással. 
A kísérő részére nem állapítható meg ugyanazon napon két 
útra költségtérítés, ha az egészségügyi intézménynek és a 
biztosított lakóhelyének egymástól való távolsága meghalad-
ja a száz kilométert. 

Utazási költségtérítés szűrővizsgálatra 
A betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló 
szervezett szűrővizsgálatoknál felmerült utazási költségtérí-
tés kizárólag abban az esetben vehető igénybe, ha a biz-
tosított úgynevezett behívás (értesítés) alapján jelent meg, 
az utalványt a szűrővizsgálat időpontjáról szóló értesítéssel 
egyidejűleg az adott egészségügyi szolgáltató állítja ki és kül-
di meg a biztosított részére. Ha a szűrővizsgálatra való cso-
portos utazáshoz az önkormányzat díjmentesen közlekedési 
eszközt biztosít, úgy a szűrővizsgálatról szóló és a vizsgálaton 
érvényesített értesítő alapján az utazási költségtérítést az ön-
kormányzat veheti igénybe. 

Fontos információk 
–  Az utazási költségtérítés vagy támogatás igénybevételére 

jogosító utalványokat a háziorvos vagy a szakorvos állítja ki. 
–  A vizsgálathoz szükséges okmányokon (igazolvány, taj-

kártya) kívül külön okmány vagy igazolás a kiállításhoz 
nem szükséges. 

–  Utazási költségtérítést visszamenőleg legfeljebb hat hó-
napra lehet kérni, a menetjegy és az utazási utalvány be-
nyújtásával. 

–  A megállapított, de fel nem vett költségtérítést az esedé-
kességétől számított egy éven belül lehet felvenni. 

–  A helyi közlekedési eszköz igénybevételéhez az egész-
ségbiztosítás keretében nem jár utazási költségtérítés. 

–  Nem téríthető meg továbbá helyjegy, pótjegy, autópálya-
díj sem. 

Forrás: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

A fogyatékkal élők karácsonyi támogatásáról

Isaszeg Város Önkormányzata képviselő-testületének szociális 
és egészségügyi bizottsága a helyi szociális rendeletben fog-
laltak szerint a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyen-
lőségük biztosításáról szóló, 1998. évi XXVI. törvény szerint a 
141/2000. (VIII. 9.) kormányrendelet I. számú mellékletében 
meghatározott fogyatékossággal rendelkező személyek részé-
re – jövedelmi helyzet vizsgálata nélkül – kérelemre, egyszeri, 
azonos összegű karácsonyi támogatást állapít meg. 

A kérelemnyomtatvány az adott év szeptember 15-től 
október 31-ig nyújtható be, amelyhez csatolni kell a fogya-
tékosság tényét igazoló orvosi dokumentumot. A döntés-
hozatal november 30-ig történik meg, a költségvetésben 
meghatározott keretösszeg, illetve a kérelmezők számának 
figyelembevételével. 

Kérelemnyomtatványok igénylése és leadása: az Isa-
szegi Polgármesteri Hivatal (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.) 
ügyfélszolgálati irodáján (tel.: 28/583-100; hétfő: 8.00–
12.00, 13.00–18.00; keddtől csütörtökig: 8.00–12.00, 
13.00–16.00; péntek: 8.00–12.00), valamint a szociális és 
igazgatási irodáján (7. sz. iroda, tel.: 28/583-100/121-es 
mellék; hétfő: 13.00–16.00; szerda: 8.00–12.00, 13.00–
16.00; péntek: 8.00–12.00). 

Amennyiben a támogatással kapcsolatban kérdések 
merülnek fel, a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatának 
és a szociális és igazgatási irodájának munkatársai ügyfél-
fogadási időben telefonon vagy személyesen állnak ren-
delkezésre.

Polgármesteri hivatal

Negyvenöt éves az Isaszegi Asszonykórus

Népes vendégsereg gyűlt össze 
a művelődési ház nagytermé-
ben, hogy köszöntse az immá-
ron negyvenötödik éve működő 
Isaszegi Asszonykórust. Ebből az 
alkalomból nagyszabású születés-
napi gálaműsort és vendéglátást 
szervezett a Dózsa György Műve-
lődési Otthon. 

A csoportot Hatvani Miklós 
polgármester, Csiba Tibor espe-
res plébános, Vécsey László or-
szággyűlési képviselő, Gerzanics 
Magdolna, a Vass Lajos Népzenei 
Szövetség szakmai vezetője, Kisfa-
ludy Aranka, a Pest Megyei Érték-
tár képviselője, Bánszkiné Varga 
Judit, a Csata táncegyüttes művé-
szeti vezetője, a Csatangoló tánc-
csoport képviselői és a művelődé-
si otthon dolgozói köszöntötték.

Rendhagyó módon Valkony 
Antal tanár, az asszonykórus alapí-
tója is beszédet mondott az este 
folyamán.

A műsorban közreműködtek a 
nagytarcsai Vencsok Asszonykó-
rus, a Kartali Asszonykórus, Berle 
Sanford Rosenberg, John Ondre-
asz és Gerdesits Ferenc operaéne-
kesek, valamint a Csata táncegyüt-
tes kamasz- és ificsoportja.

Boldog születésnapot kívá-
nunk!

IDGyMO
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A magyar–lengyel kapcsolatok 45 éve Isaszegen

A magyar–lengyel történelmi napokat 1972. szeptember 24. 
és október 1. között rendezték meg először, Szathmáry Zol-
tán és Domszky Pál kezdeményezésére. Ekkor kerültek a ta-
nácsháza és a református templom falára a lengyel kormány 
ajándékaként az emléktáblák. Ugyanebben az évben készült el 
a Turai György isaszegi kovácsmester által kardokból kovácsolt 
kereszt helyére az új síremlék az ismeretlen lengyel kapitány 
sírjára. A budapesti Magyar Nemzeti Múzeum kertjében 
1976-ban felállított Wysoczki-emlékmű a Bem József Lengyel 
Kulturális Egyesületnek és az Isaszegi Múzeumbarátok Köré-
nek (IMBK) a kezdeményezésére készült. 1977. október 9-én 
a Bem-egyesület és a múzeumbarátok köre Bem József és 
Petőfi Sándor emlékére koltói eredetű somfákat ültetett az is-
meretlen lengyel kapitány és a honvédsírok közötti területen.

A baráti kapcsolat azóta is töretlen. Minden évben áp-
rilis 6-án a kör tagjai és a Bem-egyesület képviselői baráti 
találkozón vesznek részt, és megkoszorúzzák a lengyel em-
lékhelyeket. A lengyel–magyar barátság napjára programokat 
szerveznek. 2015-ben Urbanics Gábor, a Wysoczky Légió 
Lengyel Hagyományőrző Egyesület tagja bűvölte el a meg-
jelent diákokat. Több alkalommal vehettek részt az isaszegi 
emberek lengyel délutánokon, ahol a két nemzet közös nagy 
alakjairól emlékeztek meg. Iskoláink diákjai 2000-ben és 
2001-ben képviselhették Magyarországot a Karlinóban ren-
dezett Európai Gyermekek Nemzetközi Fesztiválján. 2014-
ben Máté Endre, a Wysoczki Légió Lengyel Hagyományőrző 
Egyesület vezetője a Domszky Pálról szóló könyve bemuta-
tójának teljes bevételét a honvédemlékmű felújítására aján-
lotta fel.

2016. április 6-án a Wysoczky 
Légió Lengyel Hagyományőr-
ző Egyesület légiós egyenruhát 
ajándékozott a múzeumnak. Ez 
év szeptember 8-án és 9-én az 
Isaszegi Múzeumbarátok Köre 
a Bem József Lengyel Kulturális 
Egyesülettel közösen szervezte 
meg a negyvenötödik évfordu-
lóhoz kapcsolódó programsoro-
zatot. A rendezvény fővédnöke 
Soltész Miklós államtitkár, védnö-
kei Jerzy Snopek, a Lengyel Köz-
társaság rendkívüli és meghatal-
mazott nagykövete és Hatvani 
Miklós, Isaszeg polgármestere 
voltak. 8-án, pénteken kegyeleti 
sétán vettünk részt az ismeretlen 
lengyel kapitány sírjánál, és ko-
szorút helyeztünk el a városháza 
falán található és a református 
templom épületén lévő emlék-
tábláknál. A temetőben a lengyel 
kapcsolatért legtöbbet tevők, 

Szathmáry Zoltán, Szikszai János, Proksza Pálné, Baksa Imré-
né, Magdalena Dabrowska, Hajdú József és Kemény János 
nyughelyénél helyeztünk el virágot.

Szombaton fél tízkor A Wysoczki Légió 20 éve képekben 
című kiállítást Nagy Emil, az egyesület elnöke nyitotta meg. 
Szmolicza József gyűjteménykezelő vezette az ünnepséget. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy a Bem József Lengyel Kulturá-
lis Egyesület jelenlegi elnöke, Wesolowski Korinna főszervező 
mellett a régebbi elnökök: Wesolowski Andrej, Nagy Alicja, 
Héjj Aldona is megtisztelték jelenlétükkel programunkat.

11 órakor a Szent Márton-templom előtt virágot helyez-
tünk el Gulyka József atya sírjára. 11.30-kor kezdődött a 
templomban a konferencia a régi magyar és lengyel him-
nusz éneklésével, amelyet az Isaszegi Római Katolikus Egy-
házközség Szent Márton énekkara adott elő Bene Sándorné 
karnagy vezetésével. Csiba Tibor plébános úr köszöntötte a 
jelenlévőket.

Bába Iván egykori varsói nagykövet, a Külügyminiszté-
rium volt közigazgatási államtitkára vezette a konferenciát. 
Az első előadó, Jerzy Snopek, a Lengyel Köztársaság rendkí-
vüli és meghatalmazott nagykövete, akit felesége is elkísért, 
a magyar–lengyel kapcsolatok aktuális kérdéseiről beszélt. 
Tircsi Richárd minisztériumi főosztályvezető Szent Lászlóról, 
Kovács István történész, volt krakkói főkonzul 1848–49-
ről, Dürr Sándor volt varsói, majd krakkói konzul az isaszegi 
magyar–lengyel kapcsolatokról tartott előadást. Máté Endre 
hagyományőrző főhadnagy az isaszegi lengyel légiós hagyo-
mányokról szólt, az előadásának befejezéseként a Wysoczki 
Légió jelen lévő tagjai a templom mellett bemutatót tartot-

tak. A program zárásaként Szilasi 
Alex zongoraművész Chopin-
hangversenyében gyönyörköd-
hettünk

Köszönet illeti a szervező-
munkáért a Bem József Lengyel 
Kulturális Egyesületet és elnökét, 
Wesolowski Korinna asszonyt, 
az Isaszegi Múzeumbarátok Kö-
rének elnökségét, Szmolicza 
József gyűjteménykezelőt, az 
anyagi segítségért Isaszeg Város 
Önkormányzatát, Hatvani Mik-
lós polgármester urat, valamint 
Mészáros Gusztávné Piroskát. 
A  rendezvény színvonalasabbá 
tételéért Bene Sándorné tanár-
nőt és a Szent Márton énekkart 
illeti köszönet, továbbá mindazo-
kat, akik bármi módon segítettek 
a rendezvény szervezésében, le-
bonyolításában.

Kovácsné Halomházi  
Zsuzsanna, az IMBK elnöke

Könyvtári hírek

Új nyitvatartási rend
A múlt hónapban már jeleztük, hogy 
októbertől megváltozik a könyvtár 
nyitvatartási ideje. Ezentúl szerda ki-
vételével minden hétköznap 10-től 
18 óráig várjuk olvasóinkat, és szom-
baton délelőtt 8-tól 12 óráig is látoga-
tóink rendelkezésére állunk. Az iskolai 
nyári szünetben ettől eltérő időpont-
ban fogunk nyitva tartani. Erről tavasz-
szal tájékoztatjuk látogatóinkat. Az 
október 2-tól érvényes nyitvatartási 
idő: hétfő 10–18; kedd 10–18; szer-
dán zárva; csütörtök 10–18; péntek 
10–18; szombat 8–12. 

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a 
könyvek kölcsönzési idejét nem csak 
személyesen hosszabbíthatják meg. 
Telefonon nyitvatartási időben várjuk hívásukat, illetve e-mailben a nap bár-
mely percében (akár éjszaka is) kérhetik a hosszabbítást. Így elkerülhetik el a 
késedelmi díj fizetését és a kellemetlen pillanatokat. Számunkra nagyon fon-
tos, hogy tudjuk, a könyvek jó kezekben vannak, nem vesznek el, és minden 
érdeklődő olvasásigényét kielégíthetjük. Elérhetőségeink: tel.: 28/582-045; 
e-mail: isaszeg@vk-isaszeg.bibl.hu; honlap: jokai-bibl.hu.

Októberi programajánló
Október 3-án, kedden az őszi könyvtári napok alkalmával két rendezvényün-
kön várjuk az érdeklődőket. 17.30-kor Rehák Julianna keramikusművész 
munkáit láthatják a könyvtár olvasótermében. A kiállítást Sz. Jánosi Erzsé-
bet festőművész, a gödöllői Levendula Galéria tulajdonosa nyitja meg. Gi-
tármuzsikával közreműködik Demény Gergely zenész. Mindhárom résztvevő 
valamilyen formában kötődik Isaszeghez: Rehák Julianna a Klapka György 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára. Keze alatt sajátíthatják 
el a gyerekek a képző- és iparművészet alapjait. Sz. Jánosi Erzsébet Isaszeg 
szülötte, első önálló kiállítását a Jókai Mór Városi Könyvtárban rendezték meg 
2008-ban. Demény Gergely néhány éve költözött Isaszegre. Gitárjátékát a 
Youtube-on és országszerte több koncerten élőben is élvezheti a közönség.

18.30-kor Fábián Janka (képünkön) írónő lesz a könyvtár vendége. Több 
olvasónk kérésének eleget téve hívtuk meg az írónőt. A magyar történelmi 
témájú művei nagy népszerűségnek örvendenek. Várunk mindenkit, aki él-
vezettel olvasta írásait, és azokat is, akik szeretnék megismerni az írónő regé-
nyeinek világát.

Októberben egy óvodás csoport is meglátogatja a könyvtárat. Tematikus 
foglalkozás keretében az őszi termésekkel ismerkedünk mesék, versek, dalok 
segítségével, egy kis kézműves-foglalkozással kiegészítve. Hasonló rendez-
vényekre szeretettel várjuk a település többi óvodás csoportját, iskolai osztá-
lyát is. Kérjük a pedagógusokat, hogy a fentebb megadott elérhetőségeinken 
vagy személyesen vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy időpontot és témát 
tudjunk egyeztetni.

Természetesen továbbra is igyekszünk rendszeresen új könyveket vásárol-
ni, az olvasók kéréseinek figyelembevételével.

Ágoston Kata könyvtárvezető 

Könyvajánló

Szalai Mónika: Gondold újra
Az 1800-as években játszódó történet-
ben egy fiatal nő útkereséséről olvasha-
tunk. Mennyire kell megfelelnie a kor és 
a családja elvárásainak a saját tetteivel, 
döntéseinek felvállalásával és érvényesí-
tésével.

Ahogyan kibontakozik előttünk a törté-
net, egyre több minden tárul elénk a család 
múltjáról és jelenéről. Kiderül, hogy meny-
nyire hatással van az emberre a család-
ja, a szeretteink által kapott minta, amely 
belénk ég, belénk ivódik. Amikor mindezt 
felismerjük, rálátunk ezekre a mintákra, 
és rájövünk, hogy ez már nem jó nekünk, 
akkor nagyon nehéz ezektől a mintáktól 
megszabadulni. Ezeknek a hatására válto-
zik főhősünk jelleme, gondolkodása és az 
életről alkotott véleménye. Az események 
olyan hatással vannak rá, amely képessé 
teszi őt a változásra, a változtatni tudásra. 
Vagy mégsem?

Kiderül a regényből, amelyet egy isa-
szegi hölgy írt és ajándékozott könyvtá-
runknak. Szeretettel ajánlom ezt az ér-
dekes családi történetet minden kedves 
olvasónknak.

M. I. Mónika könyvtáros
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Felvidéken  
a Gaudium Carminis

A Pest Megyei és az Isaszegi Szlovák Önkormányzat támoga-
tásával szeptember 2-án kamarakórusunk és még legalább 
ötven vendégünk egy felejthetetlen felvidéki kiránduláson 
vett részt. A színes programok és az út megszervezésében 
Fuferendáné Klárika is aktívan részt vállalt.

Meglátogattuk az alsósztregovai Madách-kastélyt, majd a 
Balassi-birtokot, a kékkői várat, ahol jelenleg egy baba- és 
játékkiállítás fogadja az idelátogatókat. Egy finom ebéd után 
Mikszáthfalván (Szklabonya) megkoszorúztuk Mikszáth Kál-
mán mellszobrát. Itt is, mint az előző két helyen, felemelő 
élmény volt a magyar nyelvű tárlatvezetést hallgatni. A kórus 
énekelt a Madách-kastély zenetermében, a kékkői vár kápol-
nájában és a Mikszáth-szobornál.

Köszönjük az élménydús, szép kirándulást! 
Surmann Mária, 

a Gaudium Carminis kamarakórus vezetője

Ûgy érzem, hazajöttünk

A művelődési ház előterében gyülekezik az asszonykórus, 
gyönyörű ruhájuk frissen mosva, vasalva. Csoda szépek, ked-
vesek, közvetlenek. Úgy beszélgetünk, mint régi kedves is-
merősök. 

B. Molnár Annamária festőművész Falusi csendélet cí-
mű kiállításának megnyitójára érkezik a kíváncsi közönség.

Az asszonykórus dalra fakad. A nóták tükrözik a képek 
hangulatát.

„A gyermekkorom egyik meghatározó egyénisége a nagy-
mamám, aki egy igazi vidéki öreg nénike volt. A képeimre 
jellemző hangulat a régi konyha idilli környezete, a régi edé-
nyek, csipkék, napraforgók. Mind a falusi hangulatot idézik 
vissza” – vall gyermekkoráról a művésznő a honlapján. Aján-
lom, keressenek rá.

Valljuk be, nekünk is kedves emlékeink jutnak eszünkbe 
ezekről a festményekről.

Annamária lelkesen gyűjti a nagymamával eltöltött idő 
emléktárgyait, szőtteseket, zsírosbödönöket, hogy megmu-
tassa és elénk tárja emlékképeit a kimetszett időből.

A művésznő számontartott, jegyzett festőművész Hollan-
diában, Svájcban. Számos kiállítása volt itthon és külföldön, 
például Németországban, Angliában. Mindenütt keresettek a 
képei, szívesen vásárolják csendéleteit.

A művelődési ház kimagasló színvonalú szervezésének 
köszönhetően a negyvenöt éve működő asszonykórus cso-
dálatos előadása után meglepetésműsor következett. Meg-
szólalt a zene, felgördült a függöny, és néptáncos gyerekek 
ropták a színpadon. A hangulat a tetőfokára hágott, együtt 
daloltunk, boroztunk az asszonykórussal, akik nem csak éne-
keltek. Élénken érdeklődve nézték a képeket a megjelent kö-
zönséggel együtt. Igazi élmény volt számomra úgy a kiállítás-
megnyitó, mint maga a kiállítás.

Zsigár Cecília 
divattervező és textilművész

III. Veterán kerékpártúra

Szeptember 9-én Isaszegen haladt keresztül a har-
madszor megrendezett veteránkerékpár-túra. Akit érde-
kelnek a régi kerékpárok, velocipédek, oldtimer autók, 
azoknak óriási élményben volt részük a túra utolsó előtti 
állomásán az isaszegi sportcsarnok mellett. Aznap dél-
után egy óra tájban érkeztek be a szebbnél szebb régi 
autók, a korhű ruhákba bújt sofőrök és utasaik. Szép las-
san kiszínesedett a tér, megtelt csipkeesernyőkkel, csí-
kos mellényekkel, frakkokkal, selyemkesztyűkkel, vidám, 
mosolygós arcú hölgyekkel és urakkal. Az autósok után 
nem sokkal „bekerekeztek” a velocipédek, régi kerékpá-
rok, további nem várt, de annál csodálatosabb élményt 
nyújtva a jelenlévőknek.

Hatvani Miklós polgármester és Szalárdyné Szalma 
Szilvia, a polgármesteri hivatal munkatársa a helyszínen 
köszöntötte és megvendégelte a biciklitúra szervezőit és 
résztvevőit. Reméljük, jövőre veletek ugyanitt találkoz-
hatunk!

Szerkesztőség

Fotókiállítás 2017
Október 15-én lezárul az a fotópályázat, amelyet Isaszeg 
város polgármestere hirdetett meg Isaszeg természeti 
kincsei címmel. A fotópályázat célja Isaszeg egy új, még 
fel nem tárt oldaláról való bemutatása az idelátogató tu-
risták számára, hogy megismerjék városunkat és környé-
két, népszerűsítsük természeti értékeinket a vidékünkön 
található állat- és növényvilágon keresztül.

A fotók november 6-tól 26-ig lesznek megtekinthe-
tők egy kiállítás keretein belül a Dózsa György Műve-
lődési Otthonban. A kiállított pályamunkákból lesznek 
kiválasztva azok a fotók, amelyek szerepelni fognak a 
2018-as isaszegi falinaptárban.  Mindenkit szeretettel 
várunk, és várjuk véleményüket, szavazataikat, hogy me-
lyik kép illetve képek kerüljenek bele a naptárba. 

Lakossági szavazatok a kiállítás helyszínén adhatók le 
a rendelkezésre álló formanyomtatványon.
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Szüreti vigalom Isaszegen 

Idén szeptember 16-án is megrendez-
ték a hagyományőrző szüreti vigalmat 
városunkban. A szüreti felvonulást szí-
nesítették az idei évben választott Fu-
ferenda László Gyula bíró, Fuferenda 
Lászlóné bíróné, Szabó László kisbíró, 
a Hadak Útja Lovas Sportegyesület, a 
helyi hagyományőrző Csata táncegyüt-
tes, a most 45. évfordulóját ünnep-
lő Isaszegi Asszonykórus, a kéméndi 
Bokréta néptáncegyüttes, a Keresztúri 
Szlovák Asszonykórus és Tánccsoport, 
valamint az Isaszegi Nyugdíjasok Ön-

segélyező Klubja. A felvonulás első 
állomása a Szlovák Tájház volt, ahol 
színvonalas vendéglátás várta a részt-
vevőket, majd víg mulatság vette kez-
detét közös tánccal, énekléssel, Blaskó 
Tamás vidám harmonikajátékával. To-
vábbhaladva a menet a Szobor-hegy 
alá érkezett, ahol a Hadak Útja Lovas 
Sportegyesület ígéretes növendékei 
tartottak bemutatót, végezetül Gál Cse-
keő Dorottya felhívta a figyelmet, mi-
lyen fontos is a helyi lovas és táncos 
múlt és jelen ápolása, éltetése.

Az Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely 
előtt elhaladva a menet a művelődési 
otthonhoz tért vissza, ahol színvonalas 
műsort tekinthettek meg a jelenlévők. 
A helyi és a vendégcsoportok előadása 
mellett a Mlynky zenekar húzta a talp-
alávalót. A műsor végeztével, a finom 
vacsora elfogyasztása után a vendégek 
együtt rophatták az isaszegi táncosok-
kal, elmélyítve ezzel a kapcsolatukat. 

Köszönjük a rendőrség és a polgár-
őrség nélkülözhetetlen segítségét!

IDGYMO

Az ősz kezdetével érdemes fokozott figyelmet fordítanunk az egészségünkre 
és a fittségünkre, hiszen a hidegebb, sötétebb hónapokban könnyebben ve-
szítünk az energiánkból. Lássuk, mit tehetünk azért, hogy ilyenkor is a topon 
maradjunk.
1. Fogyasszunk flavonoidokat!
A flavonoidokat sokan antioxidáns néven ismerik, de vajon milyen pozitív 
hatásokkal bírnak ezek a növényi hatóanyagok? Bár tápértékük nincs, valójá-
ban nagyon fontos az egészségvédő szerepük. Emiatt – különösen a hideg 
hónapokban – fokozott figyelmet fordítsunk a fogyasztásukra, hiszen segít-
ségükkel elkerülhetjük a tipikus őszi–téli betegségeket, illetve gyorsíthatjuk a 
lefolyásukat.

Miben találhatók flavonoidok? Tulajdonképpen minden növényi alapanya-
gú élelmiszerben fellelhetők, de természetesen a feldolgozási folyamatok miatt 
nem egyenlő mértékben oszlanak el. Az őszi szezonra vonatkoztatva kiemelt 
jelentőségűek a bogyós gyümölcsök (fekete áfonya, fekete ribizli, bodza). 
Sajnos a piacokon ilyenkor már kevés friss gyümölcsöt találunk, ezért érdemes 
levek formájában fogyasztani a flavonoidokat! A legnépszerűbb flavonoidlevek 
a feketeáfonya-nektár, a feketeribizli-lé és a bodzanektár.
2. Ügyeljünk a folyadékfogyasztásra!
A hideg hónapokban sokan drasztikusan visszavesznek a folyadékfogyasztás-
ból, pedig a szervezet ilyenkor is igényli a pótlást. Ugyan kevesebbet izzadunk, 
a fűtés, a hőmérséklet-ingadozás miatt jóval 
könnyebben kiszáradnak a nyálkahártyáink és a 
bőrünk. Nem csupán kívülről, krémek vagy akár 
műkönnyek segítségével kell pótolni a folyadé-
kot, hanem „belülről” is célszerű gondolni erre a 
fontos egészségvédő, létfenntartó feladatra.
3. Ne hanyagoljuk a friss élelmiszereket!
Ilyentájt nem csupán a fertőző betegségek és 
a szeszélyes időjárás miatt vagyunk hajlamo-
sabbak a megbetegedésre, hanem azért is, 
mert sokkal kevesebb friss gyümölcsöt és zöld-
séget fogyasztunk. Pedig éppen most lenne a 
legnagyobb szükségünk rá! Érdemes ilyenkor 
is szezonális zöldségeket vagy zöldségleveket, 
savanyúkáposzta-levet és sárgarépalevet fo-
gyasztani.
4. Mozogjunk a friss levegőn!
Végül, de nem utolsósorban nem szabad elfe-
lejteni, hogy az immunrendszerünk és az egész-
ségünk is hálás lesz a rendszeres testmozgásért. 
Választhatunk teremsportokat az igazán hűvös 
napokra, de a testnek és a léleknek is kifejezet-
ten jót tesz, ha nem zárkózunk be hónapokra 
a négy fal közé. A friss, oxigéndús levegő akkor 
is feltölti a raktárainkat, ha csak tizenöt-harminc 
percet tartózkodunk a szabadban. Rétegesen 
öltözködve a hideg hónapokban is alkalmasak 
a városok parkjai a tartalmas időtöltésre. Az ak-
tívabbak kocoghatnak, kutyát sétáltathatnak, a 
passzívabbak pedig elfogyaszthatnak egy forró 
teát valamelyik nyitott teraszon.

Forrás: Napidoktor.hu

Négy jó tanács az őszi és a téli fittségért
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Épületszenteléssel indult útjára a katolikus általános 
iskolai oktatás Isaszegen

„Jöjj, hívunk, jöjj, Szentlélek, a szívünkbe áradj! / Jöjj, hí-
vunk, jöjj, mint folyó, amely túláradó!” Az isaszegi katoli-
kus iskola elsősei és másodikosai tanítóikkal együtt, Csil-
la nénivel, Marcsi nénivel és Dávid bácsival szeptember 
1-jén ezzel az éneklő imával kérték a Szentlelket, hogy 
legyen velük az egész tanévben.

Az egykori plébániaépület ismét megtelt jókedvvel és 
mosollyal, pont úgy, ahogy a Jóisten elképzelhette, miután 
meghallgatta az isaszegi családok imáit. A gyerekek éne-
ke után Csiba Tibor isaszegi plébános, kerületi esperes 
megszentelte az iskolaépületet, majd Almási Zsuzsanna, 
a péceli Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvo-
da igazgatója körbevezette a vendégeket az isaszegi alsó 
tagozat épületében. Az épületszentelésen mások mellett 
részt vett Csáki Tibor, a Váci Egyházmegyei Katolikus Isko-
lák Főhatóságának főigazgatója és Hatvani Miklós polgár-
mester.

Az épületszentelés után az isaszegi gyermekek az 
udvaron gyülekező péceli tanulókkal átvonultak a Szent 
István-templomba, hogy a Veni Sancte szentmisével kö-
zösen ünnepeljék az isaszegi alsó tagozat megszületését 
és a 2018/19-es tanévet. A szentmisét Csáki Tibor, Bur-
ger Ferenc péceli plébános és Csiba Tibor mutatták be. 

Dr. Budaházi Árpád

Megjelent a Pest megyei Kodály-cédé 

„Ha felülök, hej, a pátyi határon”

Újabb hiánypótló kulturális örökségvédelmi értékmegőrző 
kiadvány jelent meg a Pest Megyei Önkormányzat gondo-
zásában. Kodály Zoltán halálának ötvenedik évfordulója al-
kalmából készült el az a népzenei, népdalos cédékiadvány, 
amelyen a zeneszerző, népzenekutató 1903–1923 közötti 
időszakban végzett népdalgyűjtő munkásságának összefog-
lalása hallható.

Korabeli népdalok a következő kilenc településről gyűjt-
ve: Dabas (Gyón), Dömsöd, Gomba, Őrbottyán (Őrszent-
miklós), Páty, Szigetszentmiklós, Tinnye, Tök, Váchartyán. Az 
egyes dallamok megtalálhatók a Magyar Tudományos Aka-
démia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi 
Intézet honlapján, a Kodály-Rendben (ezúton is köszönjük 
dr. Szalay Olgának, az intézet tudományos főmunkatársá-
nak, Kodály-kutatónak a segítségét).

Az összesen mintegy száztíz népdal között természete-
sen találunk az autentikus népdalok mellett műdalos hatású 
dallamokat, magyar nótákat is, amelyek további felhasználás-
ra nem kerültek, viszont egyértelműen tükrözik, hogy a pol-
gáriasodás következtében a műdalok ugyanolyan jelleggel 
megtalálhatók voltak száz-százötven évvel ezelőtt is a vidéki 
lakosság dallamrepertoárjában.

A Ha felülök, hej, a pátyi határon című kiadvány zenei 
rendezője a Magyar Arany Érdemkereszttel, Pest Megyéért 
emlékéremmel kitüntetett zenei előadóművész, zeneszer-
ző, Terék József. Zenekarával –Terék József és barátaival – 
2008 óta tizennyolc népzenei cédékiadványt készítettek el, 
illetve saját szerkesztésében további három hiánypótló nép-
dalos, népi zenekaros, népviseletes könyv jelent meg szü-
lőföldjéről, a Tápió mentéről. Szerkesztésében a Kodály-cé-
dén olyan népzenei összeállítások hallhatók, amelyek 
mindenki számára könnyen hallgathatók és érthetők. 
A megyében annak idején több helyen is megtalálható 
vonósbandás megszólalásra hasonlító előadásmódban 
csendülnek fel szebbnél szebb melódiák. Ezek jelleg-
zetes dallamfordulataikkal egyértelműen bizonyítják, 
hogy az egykoron betelepült nemzetiségi lakosok által 
hozott dallamok miként is épültek be a magyar zenei 
kultúrába, dallamvilágba, magyar szöveggel felcsendül-
ve a kiadványon. A hegedű-brácsa-nagybőgő-cimbalom 
alaphangszerelésen kívül hallható a citera, a hosszúfu-
rulya és a tárogató is.

A kiadványon közreműködnek: Bese Botond – du-
da (a Magyar Dudazenekar tagja, népzenetanár), Birinyi 
József – citera (a Hungarikum Szövetség elnöke, nép-
zenész), Dezider Axmann – cimbalom (szlovákiai cim-
balomművész), Haraszti Júlia és Haraszti Mária – ének 
(a 2015-ös Fölszállott a páva győztesei), Hetényi Milán 
– ének, hosszúfurulya (a Magyar Állami Népi Együttes 
énekese), Horváth Éva Sára – ének (népiének-tanár), 
Hrúz Szabolcs – prímás (Madách-díjas népzenész, Dű-

vő népzenei együttes), Kubinyi Júlia – ének (a népművé-
szet ifjú mestere, Junior Príma díjas), Pál Mihály – terche-
gedű (a Jászság népi együttes zenekarvezetője), Sass Éva 
– ének (több országos népdaléneklési verseny győztese), 
Seres Vilmos – klarinét (Rajkó zenekar), Szekeres Marcell 
Péter – nagybőgő (Terék József és barátai), Terék József – 
nagybőgő, tárogató (zenekarvezető), Tóth Gergely – brácsa 
(Cimbaliband). A lemez a SuperSize Recording stúdiójában 
készült Törökbálinton, Fehér Dániel „Dexter” segítségével, 
2017-ben.

A kiadványhoz méltó körülmények között készültek el a 
professzionális hangfelvételek, ezáltal mindenki számára jól 
hallgatható lesz a hetvenkét perces lemez tizennégy össze-
állítása, amelyben ötvennégy népdal feldolgozása szerepel. 
További érdekessége még a kiadványnak, hogy ebben az 
évben ez az első Kodály-cédé (és nagy valószínűséggel az 
egyetlen), amely Magyarországon elkészült. A 20. század 
elején rögzített népdalos értékeink népszerűsítésének kö-
vetkezményeként újra be fog kerülni a köztudatba a Pest 
megyében felgyűjtött valamennyi népdal, amelyek innentől 
kezdve bárki számára beszerezhetők, megtanulhatók, meg-
taníthatók. Ezáltal újabb három-négy generációra megörökít-
hetők azok a népdalos értékeink, amelyek mára szinte el-
veszni látszottak. A kiadvány segítségével itthon és külföldön 
is meg tudjuk mutatni, hogy Pest megye milyen egyedi és 
nagyszerű népdalos, népzenei értékkel rendelkezik.

A lemezbemutató koncertre szeptember 24-én, vasár-
nap 17 órakor kerül sor a szigetszentmiklósi Városi Könyvtár 
és Közösségi Házban (Tököli u. 19.).

Forrás: Pestmegye.hu
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Zumbatábor gyerekszemmel

Az idén nyáron másodszorra keltünk útra, és pakoltunk tele egy buszt és egy teherautót gyerekekkel, segítőkkel és 
rengeteg cuccal. Mit is írhatnék? Semmit. Úgy gondoltam, hitelesebb, ha nem én írok, hanem a gyerekek.

Nagyon jól éreztem magam újra a 
zumbatáborban. Nekem minden tet-
szett, de legjobban a madarászbe-
mutató, a kézműves-foglalkozások, a 
kalandpark, a zalaegerszegi Aqua City. 
Nagyon jó volt, hogy újra együtt nya-
ralhattam a barátaimmal, sokat beszél-
gettünk, rengeteget nevettünk, fürdőz-
tünk, táncoltunk. Tetszett, hogy saját 
tavunk volt, amiben csak mi csónakáz-
tunk, vízibicikliztünk, fürödtünk. A kaja 
is nagyon finom és mindig bőven elég 
volt. Remélem, mindig lesz zumbatá-
bor, mert ahányszor lesz, én mindig ott 
leszek! Azt is remélem, hogy a fiúk is 
kitartanak, és jönnek jövőre is! 

Dóri

Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem 
ebben a táborban. Nagyon jól éreztem 
magam, és örülök, hogy jobban meg-
ismerhettelek titeket. A kenuzás és az 
Aqua City volt a kedvencem, de persze 
a közös foci is remek volt. A kaja is na-
gyon ízlett. Ha jövőre is lesz tábor, sze-
retnék megint részt venni. 

Máté

Köszönöm, hogy megint itt voltam vele-
tek a táborban. Nekem a kötélpálya volt 
a kedvencem, de igazából minden prog-
ram nagyon izgalmas és szuper volt. 
A gyöngyfűzés is tetszett, mert sok szép 
karkötőt tudtam csinálni. Nagyon jó volt 
a kaja is, mert profi szakácsaink voltak. 
Alig várom már a következő tábort. 

Lili

Ha behunyom a szemem, most is ott 
ülök a ház előtt a teraszon, és a szám-
ban érzem a lángos ízét. A sátorban 
töltött éjszakák izgalmától még most 
is erősen dobogni kezd a szívem. 
A közös programok jó hangulatától 
még mindig mosolyra derül az arcom. 
Jó volt! Ezt az élményt soha nem fele-
dem el! Bizakodva várom, hogy a jövő 
nyár is tartogat majd hasonló pillanato-
kat: veletek! 

Berta

Az én személyes kedvencem a Hajniék 
ellen vívott focimeccs és a mindenna-
pos horgászat volt. Ezenkívül a társaság 
és a helyszín is nagyon jó volt. A sok 
program mellett nem volt időnk unat-
kozni, sőt még a telefon, számítógép 
sem hiányzott (ezen én is meglepőd-
tem). Mindenkinek szívesen ajánlom a 
tábort, aki egy tartalmas hetet szeretne 
eltölteni kellemes társaságban, moz-
galmas programokkal. 

Máté

A kalandparkot emelném ki, mert be-
bizonyíthattam saját magam számára, 
hogy a tériszonyom ellenére is leküz-
döttem az akadályokat. Ezenkívül na-
gyon tetszett még a kenuzás a folyón, 
ami még inkább összekovácsolta a 
csapatokat. Na és persze szintén csúcs 
volt az aquapark is, és a horgászver-
seny is! Köszönjük Hajninak és lelkes 
csapatának és gondoskodó törődést. 

Milán

Nekem ez a tábor élményekkel teli 
volt. Nagyon pozitív a közösség, és fan-
tasztikusak a programok. A kalandpark 
tetszett a legjobban, mert le tudtam 
győzni a tériszonyomat. Kézművesked-

tünk is, és emellett még saját táncot 
is csináltunk magunknak, amit a zala-
egerszegi Aqua Cityben nagy örömmel 
adtunk elő, és az ott strandolók is tán-
coltak velünk. Nekem a nyárban ez volt 
legjobb! 

Regina

Először kicsit féltem, mert nem ismer-
tem senkit a gyerekek közül, és a ma-
gyar nyelvet is újra meg kellett szok-
nom. Aztán mégis nagyon jól éreztem 
magamat. Mindenki nagyon kedvesen 
fogadott, szereztem egy nagy csomó új 
barátot. Táncoltunk, úsztunk, kajakoz-
tunk, gyöngyöt fűztünk, óriási buboré-
kokat fújkáltunk, strandon voltunk, de 
a legjobb az volt, amikor az élmény-
parkban, fent a fák között a mozgó hi-
dakon kellett átlépkednünk! Tudom, 
be voltunk biztosítva, de akkor is izgi 
volt! Ja, és az étel is nagyon finom volt. 
Minden ott készült a táborban. Jövőre 
is ott leszek! 

Chiara Zechmair, Kalifornia, USA

Szerintem nagyon jó volt a zumbatá-
bor, de a legjobban az Aqua City és a 
kalandpark tetszett. A kalandparkban 
nagyon magasra mászhattam, az Aqua 

Cityben pedig a nagy csúszdákon le-
csúszhattam. A kenuzás nem annyira 
tetszett, de a gyöngyfűzés annál in-
kább. Remélem, hogy jövőre is lesz 
zumbatábor. 

Panka

Szerintem idén is jó volt a tábor. Három 
dolog volt a legjobb benne: a humor, a 
törődés és a kaja. Megtudtam, hogy mit 
gondolnak mások rólam, és hogy evez-
ni szuperjó. Ja, és hogy a fiúk zseniális 
halászlét főznek. Egy csomó kulcstartó-
val és élménnyel gazdagodtam idén is. 
A nyár egyik csúcspontja volt. 

Dorka

Egy szóval el tudom mondani, milyen 
volt a tábor: bőséges! Bőséges moz-
gásban, táncban, programokban, bu-

lizásban, törődésben, szeretetben, de 
legfőképpen finom kajában. A legszu-
perebb tábor. 

Fannika

Szuperjó volt a tábor, tele élmények-
kel. Minden volt: reggeli futás – na jó, 
ez nem volt a kedvencem, de vízibi-
ciklizés, fürdőzés, ugrálás, kirándulás, 
bálatologatás, kerékpározás, evezés, 
kalandpálya, horgászverseny, nemeze-
lés, gyöngyfűzés, táncolás és táncolta-
tás, madarászbemutató, strandolás és 
rengeteg kaja. Annyi minden történt, 
hogy a végére nagyon elfáradtam, de 
már várom a következőt. 

Míra

Nekem nagyon tetszett a tábor. Min-
denki jó fej volt, finom volt a kaja, jók 

voltak a programok. Különösen tetszett 
a kenuzás, ráadásul én kétszer is me-
hettem. A séta is tetszett, meg az Aqua 
City is klassz volt, főleg a hullámme-
dence és az ugrómedence. Sokat pe-
cáztunk, és itt tanultam meg, hogyan 
kell felbontani és megtisztítani a halat, 
amit fogtunk. Mindenkinek ajánlom ezt 
a tábort. Itt nem lehet unatkozni! 

Álmos

Ezeket a sorokat olvasva tudjuk, hogy 
nem volt hiába a rengeteg munka. Kö-
szönöm segítőimnek azt a sok energiát, 
amelyet idén is belefektettek a tábor 
sikerébe. Köszönjük a Kertek Aranya 
Bt.-nek és a Mozdulj Velünk Egyesület-
nek a támogatását. Ezúton is üzenem a 
gyerekeknek: szervezzük a következőt!

Hajni & Márti & Nándor

Klapkások a Balatonnál

Idén nyáron is jókedvűen, vidáman, gazdag és változatos 
programokkal, de legfőképpen egy nagyszerű társasággal tá-
boroztunk Balatonszemesen.

Az olykor változékony, de többnyire napsütéses időjárás 
ellenére sokat kirándultunk, fürödtünk, barangoltunk, sétál-
tunk, múzeumokban jártunk. Mindezek lelkünk épülését 
szolgálták, s természetes részét alkották a hét élményso-
rozatának. Az életkori igényeinket figyelembe véve tettünk 
meg egy nagy utat a Balaton partján, kipróbáltuk a vitorlá-
zást, a „csendes utazás” hangulatát, és rengeteget játszot-
tunk a magyar tengerben. A sok-sok vetélkedő, kézmű-
ves-foglalkozás, ajándékkészítés, beszélgetés, kártyaparti, 

sor-, csapat- és szobaverseny lendületes iramban hajtotta 
az időt. Az esti kívánságok között szereplő dodzsemezé-
sek, a vízi sorverseny, a balatonszemesi barangolás, a kö-
zös ajándékkészítés és a vízben eltöltött sok-sok idő tette 
gazdagabbá nyaralásunkat.

Anyagi támogatásért köszönetet mondunk Isaszeg Város 
Önkormányzata képviselő-testületének, bízunk benne, hogy 
a jövőben is számíthatunk anyagi hozzájárulásukra.

Az együtt töltött napok után élményekkel gazdagodva tér-
tünk haza Balatonszemesről. Jövőre ugyanitt találkozunk!

Sindely Julianna és Németh István  
táborvezetők
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A római katolikus 
egyházközség eseményei

Október 1-jétől az esti szentmisék 18 órakor kezdődnek! Ok-
tóberben minden este, illetve vasárnap délután közös rózsafü-
zér-imádkozásra hívunk mindenkit. Hétköznapokon fél 6-kor (utá-
na lesz a szentmise), vasárnap pedig délután 3 órakor kezdődik 
a közös imádság.

Családi tábor Érsekvadkerten
Idén hatodik alkalommal rendeztük meg a családi tábort. Kis szer-
vezési gond miatt szeptember 1-jéig kellett várni, hogy együtt le-
gyen a csapat. 

Hét családdal fog-
laltuk el a Kolping-há-
zat pénteken délután. 
Ahogy sorban érkeztek 
az autók, úgy lett egyre 
nagyobb az izgalom is. 
Néhányan ismerősként 
köszöntötték egymást, 
de voltak, akik itt talál-
koztak, beszélgettek 
először. Közös vacsorá-
val indult a tábor. Kedvesség, előzékenység, segítőkészség, vagyis 
szeretet töltött el mindent. Már nem is családi tábor, hanem egy 
nagy család voltunk. Az ismerkedős játék igen derűs pillanatokat 
hozott. Együtt nevettünk, nem egymáson. Utána a fiatalok meg-
nézhették a korábbi táborok vicces pillanatait, a felnőttek hajnalig 
beszélgettek. Együtt voltunk! 

A szombati gulyásfőzés közben sokat beszélgettünk, de a nap 
szerves részét képezte a közös játék, pingpongozás és röplabdá-
zás. Időt ajándékoztunk egymásnak! A szentmisén kenyér színé-
ben közöttünk volt Jézus. Az esti mozizás után társasjátékozással 
zártuk a napot. 

A vasárnapi szentmisén együtt imádkoztunk városunkért, az 
otthon maradtakért, majd az ebéd és a rendrakás után kicsit bá-
natosan indult haza a csapat.

Ami nekem nagy élmény volt, az az őszinte mosoly az arco-
kon. Akárkire ránéztem, akárki mellett voltam éppen, mindig azt 
éreztem, amit az őskeresztények: egy volt a szívünk, lelkünk! Is-
tennek hála! Köszönet az Isaszegi Szent Rita Alapítványnak és az 
egyházközségnek a támogatásért!

Szárazné Marika

Szarvasbőgés a Pilis erdeiben

Szeptembertől októberig hallható a gímszarvasok nászéneke. Ez idő alatt szarvasbőgéstúrákat tartanak a pilisi parkerdő-
ben és a Budakeszi Vadasparkban több alkalommal – a Pilisi Parkerdő Zrt. tájékoztatása szerint. A túrák résztvevői erdész-
vadász szakemberek vezetésével ismerhetik meg az esti erdőt, és jó eséllyel hallhatják a szarvasbikák nászhangját is. Egy-egy 
alkalommal korlátozott létszámú érdeklődőt fogadnak, és a helyszínen részvételi díjat kell fizetni. Szükséges az időjárásnak 
megfelelő öltözet, valamint zseblámpa vagy fejlámpa. A részvételhez előzetesen kell jelentkezni. 

Forrás: Pestmegye.hu

Szövődő Szálak

Kedves érdeklődők! Örömmel várlak titeket a Szövődő 
Szálak Műhelyébe, ahol a szövés rejtelmeibe avatlak be 
benneteket.

Hogy mit kell hoznod? Saját magadat, két kezedet és 
a kíváncsiságodat.

Amit készítettél, természetesen hazaviheted. Kará-
csonyra saját készítésű szövött karkötővel, pénztárcával, 
retiküllel lepheted meg kedves barátaidat, családtagjai-
dat.

Kiknek ajánlom? Azoknak, akik fejleszteni szeretnék 
a kézügyességüket, kortól, nemtől függetlenül. Azoknak, 
akik saját készítésű tárgyakkal szeretik körbevenni ma-
gukat. Azoknak, akik nyitottak az új befogadására. Jö-
hetnek bátran gyerekek, fiatalok, felnőtt nők és férfiak, 
nyugdíjasok.

Te is légy a saját készítésű ajándékokat készítők csa-
patának tagja! Jelentkezni nálam lehet a 20/499-7841-
es telefonszámon. Szeretettel várom jelentkezéseteket 
és a találkozást.

Zsigár Cecília divattervező, textilművész

Fotópályázat
Isaszeg város polgármestere fotópályázatot hirdet Isaszeg természetI kIncseI címmel. Várjuk 
képeiket Isaszeg természeti értékeiről, hogy a hozzánk látogatók egy új, még fel nem tárt oldaláról is meg-
ismerhessék városunkat és környékét. Népszerűsítsük természetI értékeInket a nálunk megta-
lálható növény- és állatvilágon, környezetünkön keresztül. A legjobban sikerült pályamunkákból áll össze 
a 2018-as isaszegi falinaptár. A pályázaton a részvétel ingyenes. Beküldési határidő: 2017. október 15. 
A képeket legalább 2400 × 3200 pIxel felbontásban a fotopalyazat@isaszeg.hu e-mail-címre 
várjuk. A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseket a fent megadott e-mail-címen megválaszoljuk.

Isaszeg természetI  
kIncseIről

Gyereknap a Bázisban

Idén már az ötödik alkalommal rendeztük meg a családi 
és gyermeknapot a Bázis Sport Clubban. 

Az időjárás, a szervezők és a résztvevők gondoskod-
tak arról, hogy jó hangulatban, gondtalanul szórakozza-
nak a gyerekek, szüleik és nagyszüleik.

A folyamatos ugrálóváras csúszdázást csak a gye-
rek-szülő vegyes csapatok sorversenye, a focimeccsek, 
a pingpongderbik, az arcfestések, a csillámtetoválás, 
a finom ebéd és a tombola sorsolása szakította meg. 
A nagy melegben az Isaszegi Önkéntes Tűzoltók bizto-
sították a felfrissülést a hűsítő víz permetezésével.

Délutánra vidáman, fáradtan és – reméljük – szép 
élményekkel indultak haza a családok.

Ingyenes programunk nem jöhetett volna létre a 
szervezők lelkes csapata és a segítők nélkül, akik aján-
dékaikkal támogatták ezt a napot.

És persze nektek is köszönjük, akik eljöttetek azért, 
hogy együtt tölthessük el ezt a szép napot!

A Bázis csapata
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Hirdessen nálunk!
Az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató Isaszeg Város Önkormányzatának havonta 
megjelenő kiadványa. Lapunk 3800 példányban, minden hónap elején jelenik 
meg, és eljut városunk minden háztartásához, az intézményekhez, valamint a 
környékbeli önkormányzatokhoz.

Hirdetési áraink

Hirdetési méretek  
(szélesség × magasság)

Bruttó hirdetési díj
fekete-fehér 
belső oldal

színes belső 
oldal

1/1 oldal (181 × 262 mm) 25 400 Ft 31 750 Ft
1/2 oldal (fekvő: 181 × 128 mm;  
álló: 87,5 × 128 mm)

13 970 Ft 19 050 Ft

1/4 oldal (87,5 × 128 mm) 7620 Ft 10 160 Ft
1/8 oldal (87.5 × 61 mm) 3810 Ft 5080 Ft
1/16 oldal (87,5 × 27,5 mm) 2540 Ft 3810 Ft

A lap színes hátsó borítóján megjelenő hirdetések esetében 100%-os felárat szá-
mítunk fel. A hirdetés leadásának és befizetésének a határideje minden hónap 
huszadika. A hirdetési díj készpénzben az önkormányzat házipénztárában, illetve 
átutalással is kiegyenlíthető. Házipénztári nyitvatartás: hétfőn 8.00–12.00, szerdán 
12.00–15.00, pénteken 9.00–12.00 óra között.
Kedvezményrendszer: 3 alkalom egyidejű megrendelése esetén 5%, 6 al-
kalom egyidejű megrendelése esetén 10%, 12 alkalom egyidejű megrendelése 
esetén 15%.
A hirdetéseket nyomdai felhasználásra készen, 300 dpi felbontású 
jpg vagy pdf fájlban kérjük leadni. Amennyiben a megrendelőnek nincs 
lehetősége a hirdetést megszerkeszteni, kiadónk az alábbi árakon vállalja a hir-
detések elkészítését. Egész oldalas hirdetés: 6000 Ft + áfa; 1/2 oldalas hirdetés: 
4500 Ft + áfa; 1/4 oldalas hirdetés: 3000 Ft + áfa; 1/8 és 1/16 oldalas hirdetés: 
2000 Ft + áfa. 
Hirdetésfelvétel és tájékoztatás a 28/583-102-es telefonszámon, illetve az ujsag@
isaszeg.hu e-mail-címen.
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Anyakönyvi hírek
az augusztus 16. és szeptember 15. közötti idôszak esemé-
nyeirôl

SzületéSeK
Suki Ádám Dániel, Tóth Liliána Erzsébet, Téglási Zsófia, 
Kazamér Olívia, Folk Zselyke, Telek Márton Csongor 

HázASSágKötéSeK
Galambos Dóra és Sztefanidisz Nikosz
Máté Fruzsina és Vass Norbert
Lévai Teréz és Tolvaj Tamás
Farkas Vivien és Kocsis Ferenc János
Papp Éva Sarolta és Tóth-Zsiga József

50 év egymáS SzeretetéBen
Barkóczi József és Komori Katalin 1967. szeptember 9-én kötöt-
tek házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HAláleSeteK
Nagy Lászlóné (85 éves), Bartalos Mária Márta (87 éves)
Zánkai József (88 éves), Bükösi István (59 éves)
Kissné Császár Erzsébet (64 éves), Szaniszló Andrásné (66 éves)

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

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
Közterület-felügyelet 
(munkaidôben hívható) telefonszáma: 70/315-2314, 70/198-6929
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 
Madách I. u. 14., telefon: 28/582-712 (munkaidőben); e-mail: varosuze-
meltetes@isaszeg.hu
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: 70/601-9105
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály 
2100 Gödöllő, Szilhát u. 53. Tel.: 28/410-175, 28/410-297. 
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

SzOlGálTATóK eléRHeTőSéGeI
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés 
munkaidőben a 28/520-873-as vagy a 20/329-9347-es, illetve az éjjel-nap-
pal hívható 80/625-726-os telefonszámon, valamint a kozvilagitas@el-
muszolg.hu e-mail-címen és a www.elmuszolg.hu weboldalon történhet
elMŰ 
Hibabejelentés: 80/38-39-40; www.elmuszolg.hu
Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel kapcso-
latban vezetékes telefonról: 40/38-38-38; mobiltelefonról: 20/978-5611, 
30/978-5611 vagy 70/978-5611
Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938; mobiltelefon-
ról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
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
Főgáz
www.fogaz.hu; telefonos ügyfélszolgálat: 06-40/474 474. 
Mérőállás bejelentése online a www.fogaz.hu/ugyfelszolgalat címen, veze-
tékes telefonról a 06-80/40-55-40-es, mobiltelefonról a 06-1/237-7777-es 
telefonszámon

A Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi 
Kiállítóhely programjai
oKtóBer
2., hétfő, 15.00:  Állatok világnapja – rajzverseny, kézműves-foglalkozás 

és kisállat-szépségverseny a művelődési otthonban
2., hétfő, 18.00:  Okuláré Projekt – felolvasóest. Téma: válás
5., csütörtök, 17.00:  AKÍK-felolvasóest a könyvtárban. Születésének 

100. évfordulóján Szabó Magdára emlékezünk a Dózsa György Műve-
lődési Otthon szervezésében, a Jókai Mór Városi Könyvtárral együtt-
működve. Közreműködik a Club Színház isaszegi Lecsó csoportja.

 18.00:  Halászné Horváth Katalin viaszfestő Viaszvarázs című kiállításá-
nak megnyitója a nagyteremben

minden hónap első péntekjén 19.00–21.00:  Női klub
6., péntek, 18.00:  Városi megemlékezés. „Őszi napnak csendes fénye”. 

Közreműködnek az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola tanulói. 
7., szombat, 14.00:  Nyugdíjasok Baráti Köre – szüreti bál
8. vasárnap, múzeum:  Szatmári Zoltán-emléktúra – Isaszegi Termé-

szetbarát Klub 
10., kedd, 10.30:  Portéka Színpad – Fekete Cilinder. Előadás óvodások-

nak. Belépő: 600 Ft
13., péntek, 12.00:  Idősek világnapja a Sportcsarnokban. Fellép: Karcagi 

János és zenekara
19., csütörtök, 15.00:  Művelődési otthon – kézműves-foglalkozás
 15.00, múzeum:  Időutazás a történelem nyomában. Rendhagyó 

történelemóra. „150 éves a Kiegyezés”
21., szombat, 19.00:  Rókavadászat. A Club Színház isaszegi Lecsó cso-

portjának előadása. Belépő: 1500 Ft
23., hétfő 10.00:  Városi megemlékezés. Közreműködik: Club Színház, 

Gödöllő
28., szombat:  Hüllőkiállítás
október 14-én  a húszéves fóti Cselényi József Népdalkör ünnepi ren-

dezvényén, október 7-én pedig a harmincéves Nyársapáti Népdalkör 
ünnepi rendezvényén szerepel az Isaszegi Asszonykórus.

novemBer
3., péntek, 18.00:  Bognár Zsolt grafikus kiállításának megnyitója
4., szombat, 11.00:  Kisvakond. Bábjáték egy felvonásban. A Masters of 

Puppets Network Europe előadása. Belépő: 1500 Ft.
 18.00:  Táncház
6–26.:  Fotókiállítás Isaszeg természeti kincseiről az előtérben
10., péntek, 15.00:  Családi nap – kézműves-foglalkozás
14., kedd, 10.00:  Trambulin Színház – A tücsök és a hangyák. Előadás 

óvodásoknak
19., szombat 16.00:  Rusz Milán: Hamvadó cigarettavég. Zenés duett-

dráma Karády Katalin életéről. A Magyarországi Szerb Színház előadá-
sa. Írta, rendezte és a tangóharmonikás katonatisztet játssza Rusz Márk 
Milán. Karády Katalin: Varga Klári

Új SzínjátSzó cSoport indul iSASzegen!  A mi felfogásunk 
szerint a gyermek- és diákszínjátszás nem a színészképzés alapjául 
szolgál. Sokkal inkább az önismeret és az önkifejezés egyik útja. Hi-
szünk abban, hogy létfontosságú ennek a korosztálynak a csapathoz 
tartozás élménye, az érzelmek, gondolatok kifejezése egy elfogadó, 
biztonságos közegben. Az éves munka tematikáját tekintve nagy 
hangsúlyt fordítunk az egyéni képességek fejlesztésére éppúgy, mint 
a csoportkohézió építésére. Gyakorlataink, játékaink segítik az ön- és 
csoportismeretet, a kommunikáció, a beszédtechnika, a koncentráció, 
a testtudat, a színpadi mozgás fejlesztését, fejlődését. A gyerekek-
kel végzett munka erősen pedagógiai és drámapedagógiai alapokon 
nyugszik, de nem téveszti szem elől a színházi esztétika ismérveit 
sem. Ezen célok mentén szeretnénk működtetni a csoportot a Dózsa 
György Művelődési Házban, Isaszegen. A próbák péntekenként 16 és 
18 óra között lesznek. Érdeklődni a 30/431-0587 és a 30/900-0259 te-
lefonszámokon és a milakmeli@gmail.com, seregleiandras@gmail.
com e-mail-címeken lehet.

Orvosi készenléti 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.
Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 28/582-831, 30/831-1887
Kedden dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
Szerdán dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288
Csütörtökön dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., tel.: 28/582-830; 20/928-3987
Pénteki készenléti beosztások októberben és novemberben
október 6.: dr. Kürti József; október 13.: dr. Eszlári Egon;  
október 20.: dr. Tordai Gábor; október 27.: dr. Mészáros Zsolt;  
november 3.: dr. Kürti József; november 10.: dr. Eszlári Egon;  
november 17.: dr. Tordai Gábor; november 24.: 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. Telefon: 28/493-250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartási rendje:
Ezüstkehely Patika: hétfőtől péntekig 8–18,  
szombaton és vasárnap 8–12 óra között
Liget Patika: hétfőtől péntekig 8–18, szombaton 8–12 óra között, 
vasárnap zárva
éjszakai ügyelet:  
Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház utca 4.; tel.: 28/452-851
Fogorvosi rendelô: Rákóczi u. 10. Telefon: 28/495-237
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495-827
Tormay Károly egészségügyi Központ:  
Gödöllő, Petőfi Sándor tér 1. Telefon: 28/410-681

Gyógyszertári nyitvatartás
Tisztelt isaszegi lakosok!
A Liget Patika nyitvatartási rendje a következő. Hétfőtől 
péntekig 8 órától 18 óráig, szombaton 8 órától 12 óráig. 
Vasárnap zárva!




