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A fogyatékkal élők karácsonyi támogatásáról

Tisztelt lakosság!
Isaszeg Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének Szociális és Egész-
ségügyi Bizottsága a helyi szociális ren-
deletben foglaltak szerint a fogyatékos 
személyek jogairól és esélyegyenlősé-
gük biztosításáról szóló, 1998. évi XXVI. 
törvény szerint a 141/2000. (VIII. 9.) 
kormányrendelet I. számú mellékleté-
ben meghatározott fogyatékossággal 
rendelkező személyek részére – jöve-
delmi helyzet vizsgálata nélkül – kére-
lemre, egyszeri, azonos összegű kará-
csonyi támogatást állapít meg.
–  A kérelemnyomtatvány az adott 

év szeptember 15-től október 31-
ig nyújtható be, amelyhez csatolni 
kell a fogyatékosság tényét igazoló 
orvosi dokumentumot. 

–  A döntéshozatal november 30-ig 
történik meg, a költségvetésben 
meghatározott keretösszeg, illetve 
a kérelmezők számának figyelem-
bevételével. 

Kérelemnyomtatványok igénylése 
és leadása
Isaszegi Polgármesteri Hivatal, 2117 
Isaszeg, Rákóczi u. 45., Ügyfélszolgá-
lati Iroda (tel.: 28/583-100). Hétfő: 

8.00–12.00, 13.00–18.00; kedd-
től csütörtökig: 8.00–12.00, 13.00–
16.00; péntek: 8.00–12.00. Szociális 
és Igazgatási Iroda, 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 kap-
csolatban kérdések merülnek fel, a pol-
gármesteri hivatal ügyfélszolgálatának 
és a Szociális és Igazgatási Irodájának 
munkatársai ügyfélfogadási időben te-
lefonon vagy személyesen állnak ren-
delkezésre.

Polgármesteri hivatal

Az önkormányzati fenntartású óvodák és az Aprók Falva 
Bölcsőde nyitvatartási rendje

A képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló, 2011. 
évi CXC tv. 83. § (2) bekezdés (b) pontjának rendelkezé-
sei alapján az önkormányzati fenntartásban működő óvodák 
nyitvatartási rendjét a következők szerint határozza meg:
a) hétfőtől péntekig 6 órától 18 óráig;
b) a reggeli ügyeleti idő hétfőtől péntekig 6 órától 8 óráig tart;

c) a délutáni ügyeleti idő hétfőtől péntekig 16 órától 18 
óráig tart.

Az önkormányzat fenntartásában működő bölcsőde nyit-
vatartási rendje a következő: hétfőtől péntekig 6 órától 18 
óráig.

Polgármesteri hivatal

Tájékoztatás az iskolai étkeztetésről
Tisztelt szülők, gondviselők!
I. A gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. 
tv. 2015. szeptember 1-jén hatályba 
lépő módosítása szerinti gyermekét-
keztetés normatív – 100 százalékos 
– kedvezmény igénybevételére, azaz 
ingyenes étkezésre jogosult az az álta-
lános iskolás gyermek,
a)  aki rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül, vagy
b)  akit nevelésbe vettek; 
c)  aki rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül, és akit 
fogyatékos gyermekek számára 
nappali ellátást nyújtó intézmény-
ben helyeztek el.

II. A gyermekétkeztetés során 50 szá-
zalékos, kedvezményes étkezést kell 
biztosítani 
a)  az 1–8. évfolyamon felül nappali 

rendszerű iskolai oktatásban részt 
vevő tanuló részére, ha rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben 
részesül; 

b)  általános iskolai és azon felüli nap-
pali rendszerű iskolai oktatásban 
részt vevő tanuló részére, ha olyan 
családban él, amelyben három 
vagy több gyermeket nevelnek, fel-
téve, hogy egyéb jogcímen a tanu-
ló nem részesül ingyenes étkezés-
ben; 

c)  általános iskolai és azon felüli nap-
pali rendszerű iskolai oktatásban 
részt vevő, tartósan beteg vagy 
fogyatékos gyermek részére, felté-
ve, hogy a gyermek más jogcímen 
nem részesül ingyenes étkezésben.

Isaszeg Város Önkormányzatának 
Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
méltányossági alapon a rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban nem 
részesülő 
a)  1-2 gyermekes családok esetében 

maximum 50 százalékos támoga-
tásban; 

b)  3 vagy annál több gyermekes csa-
ládok esetében az alanyi jogon 
járó 50 százalékos támogatás fe-

lett 10 százalékos, 20 százalékos, 
legfeljebb 30 százalékos gyermek-
étkeztetési kedvezményben része-
sítheti az adott nevelési év, illetve 
tanév végéig azt a családot, amely-
nél a család egy főre jutó havi jö-
vedelme a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 150 
százalékát, a gyermekét egyedülál-
lóként nevelő kérelmező esetében 
az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 száza-
lékát nem haladja meg. (A legki-
sebb öregségi nyugdíj 2015. évi 
összege 28 500 Ft.) 

Amennyiben az ingyenes és kedvez-
ményes – iskolai – gyermekétkeztetés-
sel kapcsolatban kérdések merülnek 
fel, a polgármesteri hivatal ügyfélszol-
gálatának és Szociális és Igazgatási 
Irodájának munkatársai ügyfélfogadási 
időben telefonon vagy személyesen 
állnak rendelkezésre.

Polgármesteri hivatal

Ûj szolgáltatás az isaszegi postán

Már igényelhető a Posta Személyi Kölcsön is, amely in-
gatlanfedezet nélkül, szabadon, bármire felhasználható, 
egyszerűen igényelhető, és az alacsonyabb jövedelmű 
ügyfelek számára is elérhető, hiszen nettó havi 100 ezer 
forint jövedelmet kell hozzá igazolni. 

A Magyar Posta 2700 fiókjával a kistelepüléseken is je-
len van, számos helyen az egyetlen pénzügyi szolgáltató. 
A posta biztosítja a modern pénzügyi termékekhez való 
hozzáférést a nagyvárosokon túl a kisebb vidéki települé-
seken élők számára is. 

Már 345 postán – köztük az isaszegi hivatalban is – 
elérhető a legújabb pénzügyi termék, a Posta Személyi 
Kölcsön, amely ingatlanfedezet nélkül, szabadon, bármire 
felhasználható. A futamidő során nem kell árfolyam-kü-
lönbözettel számolni, hiszen kizárólag forintalapon igé-
nyelhető. A kamat a teljes futamidő alatt fix, előre kiszá-
mítható, tervezhető, változatlan mértékű törlesztőrészletet 
biztosít. A kölcsön paraméterei teljesen megfelelnek egy 
átlagos család és a Magyar Posta ügyfélköre igényeinek: 

2–4 év közötti futamidőt és 200–500 ezer forint között 
igénybe vehető kölcsönösszeget biztosít, kedvező kama-
tozás mellett. A Posta Személyi Kölcsön az alacsonyabb 
jövedelmű ügyfeleknek is elérhető, hiszen nettó havi 100 
ezer forint jövedelmet kell hozzá igazolni. 

Az ügyfelek két terméktípus közül választhatnak:
–  igényelhető a kölcsön akár Posta Számlacsomag meg-

nyitása nélküli konstrukcióban;
–  vagy elérhető lesz az újonnan nyitott vagy meglévő 

Posta Számlacsomagra legalább havi 100 ezer forint 
jövedelemátutalás vállalásához kötött konstrukció, 
amiért az ügyfelek kamatkedvezményben részesülnek 
a teljes futamidő alatt.

További részletek a https://www.posta.hu/penzugyi_
szolgaltatasok/posta_szemelyi_kolcson oldalon. További 
információk: Apáti-Tóth Kata szóvivő, Magyar Posta Zrt., 
1138 Budapest, Dunavirág u. 2–6. Mobil: 30/771-0785; 
e-mail: apatitoth.kata@posta.hu.

Az ingyenes óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetésről
Tisztelt szülők, gondviselők!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 
1997. évi XXXI. tv. 2015. szeptember 1-jén hatályba lépő 
módosítása szerinti gyermekétkeztetés normatív – 100 szá-
zalékos – kedvezmény igénybevételére, azaz ingyenes étke-
zésre jogosult az a bölcsődés és óvodás gyermek,
a) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben része-

sül, vagy
b) aki tartósan beteg, fogyatékos, vagy
c) akinek családjában tartósan beteg, fogyatékos gyermeket 

nevelnek, vagy

d) akinek családjában három, illetve több gyermeket nevel-
nek, vagy

e) akinek nevelésbe vételét elrendelte a gyámhatóság.

Amennyiben a család a felsorolt pontok egyikének sem felel 
meg, de a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát (89 408 
forintot) – és erről a szülő önkéntes nyilatkozatot tesz –, 
lehetősége nyílik gyermeke/gyermekei részére a bölcsődei, 
óvodai ingyenes étkezés igénybevételére.

Polgármesteri hivatal
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A Zöld Híd Régió Kft. felhívása
Kedves ügyfeleink!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a nem 
fizető ügyfeleink hulladékát 2015. 
augusztus 1-jétől már nem áll mó-
dunkban elszállítani, azaz csak az 
érvényes (2015-ös sorszámú) mat-
ricával rendelkező gyűjtőedényben 
és a szabványos hulladékgyűjtő zsá-
kokban elhelyezett hulladékokat 
gyűjtjük be. Munkatársaink csak az 
érvényes matrica alapján tudják el-
dönteni, hogy az adott ügyfél, háztar-
tás szerepel-e társaságunk számlá-
zásában. Sajnos ügyfeleink tartozása 
elérte az 500 millió forintot, ennyi 
pénzből kilenc hónapon keresztül 
tudnánk biztosítani az összes dolgo-
zónk munkabérét. A kilencven napot 
meghaladó tartozások esetén társa-
ságunk a Nemzeti Adó- és Vámhiva-

tal, valamint egy követeléskezelő cég 
szolgáltatásait veszi igénybe az adók 
módjára történő behajtás során.

A gyűjtőedényeket és a gyűjtő-
zsákokat a gyűjtési nap reggelén 
6.00 óráig kérjük az ingatlanok elé 
kihelyezni.

Honlapunkon a „Hulladékgyűj-
tések rendje” linkre kattintva meg-
találhatja a településekre lebontott 
gyűjtési naptárt, valamint a jelenleg 
érvényes közszolgáltatási díjainkat is.

Társaságunk a környezet védel-
mét kiemelten fontosnak tartja, 
ezért támogatjuk az elektronikus, 
papírmentes számlázást. Spóroljon 
a papírral, spóroljon az idejével ön 
is! Váltson e-számlára! Rendelje meg 
szolgáltatásunkat honlapunkon vagy 
ügyfélszolgálatunknál!

Kérjük, a hulladékszállítási díj ha-
táridőre megfizetésével segítse szol-
gáltatásunk változatlan színvonalú 
fenntartását! 

Köszönjük szíves figyelmét és 
együttműködését.

A Zöld Híd Régió  
Nonprofit Kft. dolgozói 

Kékszám (számlareklamáció): 
40/201-026; központi szám: 
28/561-200; e-mail:  
ugyfélszolgalat@zoldhid.hu;  
honlap: www.zoldhid.hu
Személyes ügyfélfogadás  
Gödöllőn hétfőn 8.00–18.00,  
csütörtökön 8.00–16.00 óra között; 
Veresegyházon szerdán 8.00–
18.00, pénteken 8.00–14.00 óra 
között.

Az Álom-Vár Bölcsőde hírei
Játszócsoport
Az MPE OCM Álom-Vár Bölcsőde tájékoztatja az Isaszegen, 
illetve Isaszeg környékén élő kisgyermekes családokat, hogy 
2015 őszén új szolgáltatást szeretnénk beindítani, amellyel 
biztonságos, családias környezetben igyekszünk megkönnyí-
teni, 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 anyukájukkal, 
apukájukkal vagy nagyszüleikkel érdeklődéssel, örömmel lá-
togatnának el Álom-Várba, hogy vidám, színes, játékos dél-
előttöket töltsenek együtt gyermektársaikkal, szüleikkel, szak-
emberekkel.

A szolgáltatást igénytől függően heti két-három al-
kalommal a délelőtti időszakban szeretnénk működ-
tetni. 

Térítés ellenében a gyermekek és szüleik részére 
ebédet is kínálunk.

A háziasszonyi feladatokat szakképzett kisgyer-
meknevelő látja el, aki a gyermekneveléssel, -gondo-
zással kapcsolatban is tud segítséget, tanácsot adni.

Mi is az előnye a játszócsoportnak? 
•	 Családias	környezet,	tapasztalatcsere	más	szülőkkel.	
•	 Közösségi	élmény	a	szülővel	együtt.
•	 Elmélyíti,	formálja	a	szülő-gyermek	kapcsolatot.	
•	 Tartalmas,	minőségi	időtöltés,	ahol	játék	közben	a	közös	

élethelyzetek, problémák, feladatok összehozzák a szü-
lőket, gyermekeket, ismeretségek, barátságok alakulhat-
nak ki.

•	 A	nagymozgásos	játékeszközök	használata	segíti	a	moz-
gásfejlődést.

•	 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, étkezéstérítési díjakról, kedvezményekről 
a www.alomvar.hu honlapunkon részletesen tájékozódhat-
nak.

Érdeklődni Zvada Éva bölcsődevezetőnél lehet a 
70/620-6586-os telefonszámon vagy az igazgato@alom-
var.hu e-mail címen, illetve személyesen, előre egyeztetett 
időpontban az MPE OCM Álom-Vár Bölcsőde, 2117 Isaszeg, 
Kertész utca 7. címen.

Megfelelő számú jelentkező esetén a játszócsoportot 
2015 őszén indítjuk.

A közös játék, tartalmas időtöltés jegyében minden ér-
deklődőt szeretettel hívunk, várunk!

Sószoba
Örömmel értesítjük Isaszeg lakosságát, hogy bölcsődénkben 
2015. szeptember 1-jétől az MPE-OCM beruházásának és 
a Best Life Pro Sóterápiának köszönhetően sószoba kezdi 
meg működését.

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 légutakba jutva sti-
mulálják a szervezet védekező, öngyógyító funkcióit, kifejtik 
fertőtlenítő hatásukat, elpusztítják a vírusokat, 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, erről 
részletesebben honlapunkon olvashatnak.

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

Allergiás betegeknél elérhető a teljes értékű élet, a spor-
tolás, megszűnnek az allergia kínzó tünetei. 

A szervezet immunrendszere helyreáll, a teherbíró ké-
pesség fokozódik.

A sóterápia másik kiemelten fontos szerepe a negatív io-
nok gyógyító hatásában rejlik. 

A negatív töltésű ionok erősítik immunrendszerünket, tel-
jesítőképességünket, jó hatással vannak az idegrendszerre, a 
lelki egyensúlyra. 

A szolgáltatás díjáról, kedvezményekről a www.alomvar.
hu honlapunkon részletesen tájékozódhatnak.

Az Álom-Vár Bölcsőde dolgozói

Civil kurázsi Baján
Régiók Találkozása Baján – „Isaszeg bemutatkozik” elneve-
zéssel a Veres Pál Polgári Egyesület elnökének, Katymári 
Lászlónak a meghívására Bajára látogattak Isaszeg város ci-
vilszervezeteinek kulturális, hagyományőrző csoportjai, akik 
táncos, zenés programokkal szórakoztatták a Baján élő em-
bereket. A rendezvény főszervezője a Mozdulj Velünk Egye-
sület, valamint elkísért minket Hatvani Miklós polgármester 
úr és Horváth István képviselőtársam is.

Fellépők: isaszegi Csata táncegyüttes, Isaszegi Nyugdíja-
sok Önsegélyező Klubja, Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre, 
Együttműködés Isaszegért Egyesület, Határon Túli Magyar 
Emlékhelyekért Alapítvány, Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület, Vállalkozók Isaszegi Egyesülete, Nagy Eszter Isaszeg 
kincsei című kiállítási anyaga, Németh Mihály porcelánokból 
és korabeli háztartási eszközökből álló gyűjteménye albu-

mokkal, a Boquilla Negra klarinétzenekar, a Veres Pál Polgári 
Egyesület isaszegi szervezete, a bajai Orpheus Plus zenekar, 
valamint meghívott vendégként Bada László gitárművész.

A belvárosi színvonalas fellépés szívet melengető érzés-
sel töltötte el a nézőket, kellemes perceket szerezve mind-
annyiunk számára! 

Átsétáltunk a Petőfi-szigetre, ahol finom bajai halászlével 
vártak már minket.

Fercsák Róbert polgármester úr meghívásának tettünk 
eleget, amikor Könczöl Gábor képviselőtársammal együtt 
részt vettünk a XX. Bajai Halfőző Fesztiválon. Sok hasznos 
információt, ötletet, tapasztalatot szereztünk, amelyeket Isa-
szegen is szeretnénk hasznosítani. 

Bízunk benne, hogy rászolgálunk a házigazdához méltó 
címre, és minél több látogatót csalogathatunk lakóhelyünkre, 
hiszen „Isaszeg egy gyöngyszem Budapest kapujában”.

Mészáros Gusztávné,  
a Mozdulj Velünk Egyesület elnöke 
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Bemutatkoznak a Jókai Mór Városi Könyvtár Alkotó Költők és Írók Klubjának tagjai

Tóth Barbara 
Ebben a hónapban Tóth Barbara íróval ismerkedhetnek meg Isaszeg lakói, aki 2013-ban csatlakozott az irodalmi 
klubhoz. Huszonhárom évesen ő a legfiatalabb tagunk. Személyében egy nyitott, a világ dolgaira érzékeny alkotót 
ismertem meg. Minden összedől című első regénye a www.pecelinfo.hu internetes oldalon olvasható. A történetről 
csak annyit, hogy Magyarországon játszódó, romantikus krimi, néhol a saját életéből vett momentumokkal. Az Álom-
szövők, AKÍK vagyunk című, isaszegi költők és írók antológiájában szerepel az Újrakezdés című novellája, amely az 
említett regény alapján készült. Ez a szerző első olyan írása, amely nyomtatásban is megjelent. Barbara létrehozta 
saját blogját, hogy történetei minél több emberhez eljuthassanak. Írásai megtekinthetők a http://tbarbarablogja.
blogspot.hu oldalon, amelyet három és fél hónap alatt 1100 ember látogatott meg a világ minden tájáról. (Majsa 
Györgyné klubvezető)

Tóth Barbara a következőkben 
mutatkozik be Isaszeg lakóinak.
Isaszegen töltöttem a gyerekkorom, 
sok szép emlékem fűződik a városhoz. 
A nagyszüleim is itt élnek, ezért gyak-
ran visszajárok. Jelenleg péceli lakos 
vagyok. Érettségi után könyvesbolti el-
adói szakmát szereztem.

2008 óta írok hobbiszinten, főleg 
fiataloknak szóló regényeket. Kezdet-
ben a kedvenc részeimet másoltam ki 
a könyvekből. 

Érdekeltek a hétköznapi történetek, 
s megszületett Minden összedől című 
regényem, amelyből az antológiában 
szereplő novella is készült. A mű két 
fiatal életét mutatja be. Viki 18 éves 
gimnazista, édesanyját megölték, az 
apjával él. Tomi 23 éves, a börtön-
ből kikerülve próbál új életet kezdeni. 
A történet közel áll a szívemhez, mert 
néhány részt saját tapasztalatok, élmé-
nyek alapján írtam, és pár ismerősöm 
is helyet kapott benne. A mű alapötle-
tét Ákos Adj hitet című dala és a hozzá 
készült klip adta. Kíváncsi voltam, mi 
játszódhat le egy olyan ember fejében, 
aki új életet szeretne kezdeni a börtön 
után. Az akció és romantika után ko-
molyabb témákat feszegetek az Össze-
törve című regényemben, mégpedig a 
családon belüli erőszak verbális formá-
ját. Szándékosan ezt, és nem a fizikai 
oldalát választottam, mert szeretném, 
ha az emberek végre megértenék, 
hogy nemcsak egy ütés képes sebet 
ejteni valakin, hanem a szavak is.

Sokféle történet kering a fejemben, 
vámpíroktól kezdve egészen a hétköz-
napi dolgokig. Kezdetben csak a saját 
szórakozásomra írtam, aztán a barát-

nőim, osztálytársaim, ismerőseim ér-
deklődni kezdtek a történeteim iránt, 
és bátorítottak a folytatásra. Azóta szí-
vesen megosztom másokkal is az írá-
saimat. Kiadókkal sajnos még nem 
sikerült szerződést kötnöm, de nem 
adom fel! Remélem, kapok lehetősé-
get az élettől, hogy megjelenhessenek 
a történeteim.

Imádok írni, mert kiragad a hétköz-
napokból, és az lehetek, aki csak aka-
rok, nincsenek szabályok. Szeretném, 
ha a regényeim minél több emberhez 
eljutnának. Ja, és imádom a kávét! Ha 
tehetném, végigjárnám a világ minden 
szép kávézóját, és végigkóstolnám a 
különlegességeket!

Kezdeti félelmeim ellenére most 
már elmondhatom, hogy jó érzés egy 
irodalomszerető csapathoz tartozni, so-
kat tanulok tőlük.

Ízelítő az Újrakezdés című novel-
lából, amely a szerző és Nagy And-
rás olvasónk előadásában volt látható 
és hallható az idei könyvbemutatón. 
A  történet egy kávéházban játszódik, 
és a két szereplő első találkozását mu-
tatja be. 

Viki
Otthon ülve a történelemfüzetem fö-
lött anyu felé kalandoztak a gondo-
lataim. Hihetetlennek tűnt, hogy már 
öt éve meghalt. Bármit megadtam 
volna, hogy mellettem legyen, főleg 
most, hogy az utolsó évemet kezdtem 
a gimnáziumban. Azt akartam, hogy 
vigasztaljon és tanácsokkal lásson el. 
Mióta elment, apuval egy betöltetlen 
űr tátongott közöttünk. A temetés után 
ő az alkoholt hívta segítségül, én pe-

dig munkát vállaltam, és barátoknál 
aludtam. Ez hónapokig így ment, míg-
nem egyszer csak megjelent apu, és 
zokogva könyörgött, hogy költözzek 
haza. Megígérte, hogy minden meg-
változik, és be is tartotta. Végigcsinált 
egy elvonót, visszaszerezte a munká-
ját. Látszólag rendben volt, de tud-
tam, hogy a lelke mélyén talán sosem 
lesz képes kiheverni anya elvesztését, 
ahogy én sem.

Megráztam magam, hogy elterel-
jem a gondolataimat. Nyomasztott a 
csend, szükségem volt arra, hogy em-
berek vegyenek körül, hát bebuszoz-
tam a kedvenc kávézómba. Mindösz-
sze két szabad hely volt, hát gyorsan 
leadtam a rendelést, és lecsaptam az 
egyikre.

Éppen kihozták az italomat, amikor 
megállt az asztal mellett egy fiú.

– Leülhetek? – mutatott a velem 
szemben lévő székre.

– Persze – válaszoltam, s közben 
gyorsan végigmértem.

Első látásra nem lehetett több hu-
szonháromnál. A szemébe lógó haj 
és az arcán lévő heg rosszfiús külsőt 
kölcsönzött neki. Az ajkamba kellett 
harapnom, nehogy elvigyorodjak. 
Gyorsan elkaptam a pillantásom, mi-
előtt észrevenné, hogy bámulom. Be-
lekortyoltam a kávémba, és elkezdtem 
lapozgatni az asztalon lévő újságot, 
amit addig le sem tettem, míg el nem 
ment rendelni. Megpróbáltam fegyel-
mezni magam, hogy ne viselkedjek 
úgy, mint egy idióta. Mi van velem? 

– Nem zavar, ha rajzolok? – kér-
dezte, amikor visszaült.

– Hacsak nem engem akarsz 

megörökíteni – viccelődtem –, akkor 
semmi akadálya.

– Szégyenlős vagy? – vonta fel a 
szemöldökét.

– Nem, csak volt néhány rossz ta-
pasztalatom rajzok terén.

– Honnan tudod, milyen lesz a 
végeredmény, ha meg sem próbálod?

Mosoly játszott a szája sarkában, 
s én igyekeztem nem viszonozni, de 
éreztem, ahogy a szám sarka felfelé 
göbül. Jobbnak láttam nem válaszolni, 
inkább kapkodva előszedtem a törté-
nelemfüzetemet. A fiúra sandítottam, 
aki előtt már ott feküdt a rajzlap és a 
ceruza, s elmélyülten bámult.

– Eszedbe ne jusson lerajzolni! – 
figyelmeztettem.

– Akkor mégis mit rajzoljak?
Az asztalra könyökölve közelebb 

hajolt. Hirtelen ötlettől vezérelve elé 
toltam a kávéscsészémet.

– Csendélet! – mondtam tárgyila-
gosan.

– Hm… talán.
Munkához látott, én pedig megpró-

báltam a saját dolgomra koncentrálni. 
Hamar belefeledkeztem a Mátyásról 
szóló tételbe. Kezdett bevésődni a 
fejembe, ami a korábbiakhoz képest 
kész csoda volt. Ez apró mosolyt csalt 
az arcomra.

– Maradj így!
– Miért is? – kérdeztem, mire bosz-

szúsan felsóhajtott.
– Mert le akartam rajzolni, ahogy 

mosolyogsz.
– Minden lányt le akarsz rajzolni, 

aki veled szemben ül egy kávézóban? 
– kérdeztem pimaszul.

– Csak ha tetszik.
Megpróbáltam nem eltátani a 

számat. Nem erre a válaszra számí-
tottam. Legszívesebben elrohantam 
volna, de tudtam, azzal csak olajat 
öntenék a tűzre. Ehelyett inkább így 
feleltem:

– Figyelj! Értékelem az erőfeszíté-
sed, de nem ismerjük egymást, szó-
val…

– Ezen lehet változtatni.
– Hidd el, te engem momentán 

nem akarsz közelebbről megismerni.
– És esetleg később?
Megint mosolygott, amitől felgyor-

sult a pulzusom. Miért nem hagy bé-
kén?! 

– Bonyolult az életem – vetettem 
oda.

– Az enyém is. Fogalmad sincs 
mennyire – a csipkelődő él eltűnt a 
hangjából. – Igazad van. Ne haragudj, 
hogy így viselkedtem! 

– Nem mutatod meg, mit rajzoltál?

Reméltem, vissza tudom vezetni a 
korábbi beszélgetéshez.

– Talán máskor.
Felkapta a táskáját, majd sietve tá-

vozott.
Összezavarodtam.

Az Álomszövők, AKÍK vagyunk című an-
tológia megvásárolható a városi könyv-
tárban, nyitvatartási időben, 1800 Ft/
db áron.

Beszámoló értékeinkről
Az Isaszegi Értéktár Bizottság nevében felterjesztettük a Pest Megyei Érték-
tárba a Tavaszi Emlékhadjáratot, az isaszegi Öregtemplomot – Szent Már-
ton-templomot –, a honvédszobrot; néphagyományainkat: a májfadöntést, a 
szüreti vigalmakat és az isaszegi népviseletet, népi hímzéseket. A Pest Megyei 
Értéktár Bizottság döntése alapján a 25/2015. számú határozattal a követ-
kező értékeket felvették a megyei értéktárba: Tavaszi Emlékhadjárat, isaszegi 
Öregtemplom – Szent Márton-templom –, honvédszobor. A megyei értékek a 
megyei honlapon is megjelennek szöveges leírással, fényképes bemutatóval, 
illetve a jövőben egy megyei értékekről szóló kiadványban. Azon értékeink, 
amelyeket nem vettek fel a megyei értéktárba, a helyi értéktárba kerülnek. 

Elfeledett értékeink feltárása, megőrzése az utókor számára mindannyi-
unk közös célja, ezért kiemelkedően fontos Török István elnök úrnak, a Pest 
Megyei Értéktár elnökének levele, amelyben közölte velünk a bizottság dön-
tését. Büszkék vagyunk értékeinkre. Tisztelettel kérem a város lakóit, küldjék 
el hozzánk (Dózsa György Művelődési Otthon, idgymo@gmail.com) azon 
javaslatukat, hogy mit tartanak még érdemesnek a megyei értéktárba kerü-
lésre. 

Verseczkyné Sziki Éva, az Isaszegi Értéktár Bizottság elnöke
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Könyvtári hírek
Kedves olvasóink!
Szeptembertől ismét a megszokott nyitva tartás szerint vár-
juk önöket. Hétfő, kedd: 9–18 óra; szerda: zárva; csütörtök, 
péntek: 9–18 óra; szombat: 9–13 óra.

Szeptemberi programjaink gyerekeknek és felnőt-
teknek
•	 Szeptember	1-jétől	ismét	lesz	ToTó	játék	a	könyvtárban.	

A feladatok megtalálhatók lesznek a könyvtárban, illetve 
a Facebook-oldalunkon. 

•	 Kedves	 Gyerekek!	 Meseíró	 pályázatot	 hirdetünk	 9–11	
és 12–15 éves gyerekeknek. A mese témája szabadon 
választott. Terjedelme maximum 3 gépelt oldal + illuszt-
ráció. A mese mellé, kérjük, feltétlenül csatoljátok neve-
teket, születési időtöket, postai címeteket, valamint vala-
melyik szülőtök e-mail címét és telefonszámát. Leadási 
határidő: szeptember 26. (szombat), 13 óra. Eredmény-
hirdetés: szeptember 29-e (kedd), 17 óra. Két kategóriá-
ban díjazzuk az első három helyezettet.

•	 Szeptember	4-én	(pénteken)	17	órától	zárásig	folytatjuk	
Társasjáték Klubunkat. Új játékokkal gyarapodtunk, így ér-
demes lesz ellátogatni hozzánk, és játszani. Minden for-
duló nyertese ajándékban részesül.

•	 Szeptember	11-én	(pénteken)	17	órától	kézműves-fog-
lalkozást tartunk. Vidám, őszi ajtódíszeket készítünk, ba-
golymotívummal.

•	 Sok	szeretettel	meghívjuk	szeptember	22-én,	kedden	17	
órára Rostás István Cigány Kalevala című könyvének be-
mutatójára.

•	 Szeptember	29-én	(kedden)	11	órakor	a	Könyvtári	Me-
sefa felállítására kerül sor, ezzel a magyar népmese nap-
ját szeretnénk megünnepelni. A könyvtár egész napja a 
mesék világa körül forog majd. Meseolvasással és játé-
kokkal várjuk az összes kedves olvasónkat. Ezen a napon 
derül ki az is, hogy kik lesznek a ToTó játékunk és a me-
seíró pályázatunk nyertesei. Az ünnepélyes eredményhir-
detések 17 órakor kezdődnek.

•	 Netre	N@gyik!	internethasználó	tanfolyamunkat	október	
hónapban újból elindítjuk, szerdai napokon. Jelentkez-
ni személyesen lehet a könyvtárban, szeptember 17-ig. 
A  tanfolyamra 20 főt tudunk fogadni, 5 fős csoportok-
ban.

•	 Könyvet	 házhoz!	 szolgáltatásunkra	 továbbra	 is	 várjuk	
azoknak az idős rászorultaknak a jelentkezését, akiknek 
az egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy személye-
sen keressék fel a könyvtárat. A szolgáltatást a 28/582-
045-ös telefonszámon lehet igénybe venni.

Könyvespolcaink újdonságai felnőtteknek
•	 Kyril	Bonfiglioli:	Mortdecai	(krimi)
•	 W.	Bruce	Cameron:	Egy	kutya	négy	útja	(állattörténet)
•	 Ann	Chamberlin:	 Szafije,	 a	 szultán	háremhölgye	 (törté-

nelmi regény)

•	 Beth	 Ciotta:	 Párban	 a	 szerelemmel	 (Cupcake-imádók	
klubja 4.) (romantika)

•	 Lena	Dunham:	Nem	olyan	csaj	(vidám)
•	 Gazdag	 József:	 Egy	 futballfüggő	 naplójából	 (szépiroda-

lom)
•	 John	Grisham:	Végzetes	hagyaték	(krimi)
•	 Stephen	King:	Újjászületés	(krimi)
•	 Jill	Mansell:	Nem	zörög	a	haraszt	(romantika)
•	 Brad	Meltzer:	A	belső	kör	(krimi)

Könyvespolcaink újdonságai gyerekeknek
•	 Fedina	Lídia:	Klaudia	–	Nyár,	 lovak	szerelem	(gyermek-

regény)
•	 Finy	 Petra:	 A	 zöld	 cirkusz	 és	 a	 virágtolvaj	 (gyermekre-

gény)
•	 Alex	Frith:	Kukkants	be	a	föld	alá!
•	 Gazdag	Erzsi:	Mézcsorgató	(gyermekvers)
•	 Igaz	Dóra:	Katonadolog!	–	nyári	doktormesék	(mese)
•	 Kőszeghy	Csilla:	Brumi	nyaral	(képes),	Brumi	a	városban	

(képes)
•	 Marék	Veronika:	A	kék	kerítés	(képes)
•	 Mátyás	Laura:	Bringamesék	(képes)
•	 Patrick	Modiano:	Catherine	Certitude	(kamasz)
•	 Christine	Sagnier:	Micsoda	éjszaka	(Már	tudok	olvasni!)

Szeptemberben is szeretettel várjuk a könyvek rajongóit!
Kovács Dóra

A római katolikus egyházközség eseményei
Családi nap lesz a Katolikus Kultúrközpontban szeptember 
12-én 10 órától 17 óráig. Ugrálóvár, játékok, vetélkedők, 
ebéd. Mindenkit szeretettel várunk. A rendezvény ingyenes. 
Sütit, üdítőt köszönettel elfogadunk.

Napközis táborban voltunk. Az Isaszegi Szent Rita Alapít-
vány második éve szervez ingyenes napközis tábort iskolás 
gyermekeknek. Olyan nagy volt az érdeklődés, hogy már áp-
rilisban elfogytak a helyek a buszos kirándulásokra.

Július 20-án reggel 9 órakor közel hetvenen gyűltünk 
össze a Katolikus Kultúrközpontban. A hétfői program is-
merkedés, kézműveskedés, beszélgetés és játék volt. A nagy 
melegben jólesett a hűvös épületben együtt lenni. Bár a 
bátrak az udvaron röplabdáztak, és volt partizánverseny is. 

Kedden strandon voltunk Jászberényben. Jó volt látni, 
ahogy a csapat apraja-nagyja együtt, közösen játszott. A ki-
sebbek megpróbálták utánozni a nagyokat. A nagyok pedig 
egyenrangúnak tekintették a fiatalabb gyerekeket. Segítették 
őket, figyeltek rájuk a medencékben és azokon kívül. A gye-
reket zömét alig lehetett kicsalogatni a medencéből, hogy 
egy kicsit pihenjen és egyen. Nem csoda, hogy hazafelé a 
buszon a legtöbben jóízűen aludtak.

Szerdára gyalogtúrát terveztünk, de a nagy meleg miatt 
az isaszegi erdőbe mentünk. Reméltük, hogy tudunk kissé 
hűsölni a lombok alatt. Számháború, röplabda, beszélgetés 
volt a program. Finom rántott húsos zsemle volt az ebéd, 
csemegeuborkával.

Csütörtökre az ifisek egy nagy kvízt készítettek a csapatok-
nak. A meleg enyhítésére M. Józsi permetfüggönyt készített 
a számunkra. Nemezlabdák, vasalható gyöngyből alkotások 
készültek.

Pénteken Balassagyarmatra mentünk a vadasparkba. 
M. Gyuri szakszerű vezetése mellett sok érdekességet tud-
tunk meg az ottani állatokról. Végigsétáltunk a füvészkerten. 
Bár csak néhány éve kezdték ültetni a különböző földrészek-
re jellemző növényeket, mégis sok érdekes fát láthattunk 
Ázsiából, Amerikából. Amikor csoportképet készítettünk a 
gyerekekről, a résztvevőkről, már tudtuk, hogy vége ennek 
a tábornak. Hazafelé a buszon már a következő év táboráról 
kezdtünk ötletelni.

Hála Istennek a jó időért, a segítőkért. Köszönet minden-
kinek, aki munkájával hozzájárult a napközis tábor lebonyolí-
tásához. Köszönjük a dinnyéket, jólestek a melegben.

Szárazné Marika

Jó Hír Klub
Vége a nyári szünetnek. A nyár remél-
hetőleg sokunknak adott egy kis pihe-
nésre is lehetőséget a munka mellett, 
és gyermekeink is kipihenhették az 
elmúlt tanév fáradalmait. Egy újabb 
tanév elé néznek gyermekeink. Mi, fel-
nőttek is sokan tanulunk, továbbkép-
zésekre járunk. 

Tanulás… Mindannyian folyama-
tosan tanulunk. Tanulunk könyvekből, 
egymástól, átéléseinkből, kudarcaink-
ból stb. Tanít minket az élet. Jézusnak 
is voltak tanítványai, akik folyton vele 
jártak, figyelték, hallgatták, követték őt. 
Tanultak. Nekünk is őt kell követnünk, 
tőle tanulnunk.

A sok munka után a tanítványok 
elfáradtak, ezért Jézus pihenni hívta 
őket. Jó megpihenni, jó kipihenni a sok 
munkát, tanulást. Jó, ha a pihenésünk 
is Jézussal történik, hogy a lelkünk is 
pihenjen, felfrissüljön, új erőt nyer-
jen. Pihenés közben Jézus meglátta 
a sokaságot, amely követte őt, mert 
az emberek hallgatni akarták, tanulni, 
gyógyulni vágytak. Megszánva őket, Jé-
zus felállt, és újra „munkába állt”.

Meggyőződésünk, hogy mindenki-
nek Jézus szabadító szeretetére, Isten 
igazságára van szüksége ma is. A Biblia 
az a könyv, amelybe belemerülve Is-
ten csodálatos dolgai tárulnak fel előt-
tünk. A legjobb dolog Isten tanítványá-
nak lenni. Hiszen ő tanácsol, vigasztal, 

átölel, megbocsát, int, utat mutat. Min-
den helyzetre van válasza, megoldása. 
Kimeríthetetlen az ő tárháza. 

Mi is újra munkába állunk a Jó 
Hír Klubban. Az idei tanévben is vár-
juk az érdeklődő szívű gyermekeket, 
fiatalokat, hogy taníthassuk őket a 
Biblia igazságaira. Augusztus 28-ától 
péntekenként 16 órától a református 
templom termében várunk. A további 
alkalmakról e-mailben küldünk értesí-
tést a johir.isaszeg@gmail.com cím-
re jelentkezőknek. Kívánunk minden 
gyermeknek áldott új tanévet, és a 
szülőknek, hogy gyermeküket tanítsák 
és taníttassák a jóra, a szeretetre és az 
igazságra!

Hegedűs Mónika és Szikszai Jolika
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Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 98/2015. (III. 18.) számú határozatának értelmében Sebes-
tyén Tamásnak Isaszeg Sportjáért kitüntetést adományozott

Sebestyén Tamás Budapesten született. Pályafutását a nehéz 
vasak világában tizennégy évesen, 1994 októberében kezd-
te meg édesapja, Sebestyén János irányításával. A családi 
ház pincéjében kialakított edzőtermet hamarosan felváltotta 
a mai napig is folyamatosan üzemelő, az erőemelő-sport-
ágban országos ismertségnek és megbecsülésnek örvendő 
Sebi Gym. 1995-ben az Isaszegi Városi Sportcsarnokban 
megnyitott edzőterem Tamás második otthona, számos si-
kerének melegágya és az isaszegi testkultúra meghatározó 
pillére lett. Első sikeres versenyzői időszaka 1997–2003-ra 
esik: a Magyar Erőemelő Szövetség fekvenyomó szakágá-
ban több magyar bajnoki és számos dobogós helyet szerzett 
előbb ifi, majd junior és végül felnőtt korosztályban.

Hazai sportági megbecsültségét mutatja, hogy a Magyar 
Erőemelő Szövetség 2013-ban és 2014-ben is az év fekve-
nyomó-versenyzőjének, 2014-ben pedig az év legeredmé-
nyesebb férfi erőemelő-versenyzőjének választotta. Mára tíz-
szeres magyar bajnok, több országos csúcs fűződik nevéhez. 
Legjelentősebb nemzetközi sikere a 2014-es Európa-baj-
nokságon egy bronzérem fekvenyomásban.

Tamás fáradhatatlan sportági és sportközéleti tevékeny-
ségét mutatja, hogy 2014-ben létrehozta a magyar erőeme-
lésben úttörőnek számító Erőemelő Edzőtábort, amelynek 
az Isaszegi Városi Sportcsarnok adott otthont. Ily módon az 
ország különböző pontjairól érkező erőemelősport-barátok 
mind a várost, mind az itt élőket melegszívű házigazdaként 
ismerték meg, szerte hazánkban jó hírét víve a települé-
sünknek.

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
97/2015. (VI. 24.) számú határozatának alapján Gyermeke-
ink Jövőjéért kitüntetést adományoz Törő Ádámnak, a Klapka 
György Általános Iskola és AMI 6. b osztályos tanulójának

Törő Ádám a VII. Lovas Országos Rajpályázaton „Udvarház Pompás” 
díjban részesült, 1. helyezett lett. Az Egy nap Mátyás király udvará-
ban című rajzpályázaton pedig 2. helyezést ért el. Művészeti tevé-
kenységével nemcsak iskolájának, hanem városunknak a hírnevét 
is erősíti.

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy a 2015. évben Isaszeg Város Kitűnő 
Tanulója díjat adományoz a Klapka György Általános 
Iskola és AMI 8. osztályos tanulóinak: Gróf Izabella, Lázár 
Levente, Marton Ágoston, Mihalik Lizett, Molnár Anita, Onó-
di Szabina, Simon Beatrix, Varga Martina.

„Szépkorú” köszöntése
Lukács Lászlóné Esztergályos Ilonát 90. születés-
napja alkalmából Isaszeg Város Önkormányzatának 
képviseletében Abdelhamidné Zsuzsa, városunk 
anyakönyvvezetője köszöntötte. Nagyon kedves 
szavakkal beszélt a „szépkorúak” erkölcsi és anyagi 
megbecsüléséről, és kívánt az ünnepeltnek születés-
napja alkalmából békében, szeretetben és egész-
ségben gazdag, hosszú életet. Az önkormányzat 
nevében virágcsokrot, ajándékcsomagot és szerény 
támogatást adott át, valamint Magyarország kormá-
nyának emléklapját. Végül Óbecsey István Szeressé-
tek az öregeket című versét mondta el. 

Köszönjük, hogy e jeles eseményt méltóan ün-
nepelhettük meg az önkormányzat együttműködé-
sével.

Lukács Lászlóné és családja

Kitüntetések átadása
Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
95/2015. (III. 18) számú határozatának alapján példa-
mutató munkásságáért Isaszeg Díszpolgára címet ado-
mányozott Hanák Sándornak 

Hanák Sándor Isaszegen született, itt töltötte gyermekéveit. 
Ezt követően az esztergomi Ferences Gimnáziumban, majd 
a gyöngyösi Károly Róbert Főiskolán tanult.

Már középiskolás korától fontos volt számára a közössé-
gért való tenni akarás, a másokért való önzetlen tevékeny-
kedés. Aktívan részt vesz a város egyházi, kulturális és sport-
életében.

Feleségével, Gizikével három gyermeket neveltek. 1990-
ben együtt indították el a hittantábort, és tizenkét évig vezet-
ték. Több száz gyermeket juttattak el Magyarország legszebb 
tájaira. Közéleti személyként fontosnak tartotta és tartja az 
ifjúság nevelését. Szervezőkészsége a programok kialakításá-
ban is megmutatkozott. 

Tevékenyen bekapcsolódik az isaszegi római katolikus 
egyházközség életébe, korábban egyháztanácstagként dol-
gozott a közösségért. Általa és mások támogatásával 1995-
ben az isaszegi Szent István-templom ifjúsági kórusa a Má-
ria-oratórium előadásával eljutott az ország több városába. 

A város közösségi életében – óvodáiban, iskoláiban – ak-
tív szerepet vállal.

A Klapka György Általános Iskolában számos családi nap 
sikeres lebonyolításában vett részt. Munkájával – mint kura-
tóriumi tag – támogatja a Damjanich János Általános Iskola 
„100 éves iskoláért” Alapítványt. 

Az isaszegi Hétszínvirág Óvoda sportudvarának kialakítá-
sában is részt vállalt.

Számos helyi és országos szervezetnek is tagja. Több 
cikluson keresztül volt képviselő és a képviselő-testület szo-
ciális, pénzügyi, sportbizottságának tagja. Tizenhat éven át, 
2006-ig vett részt településünk képviselő-testületének mun-
kájában.

A több mint százéves Isaszegi Sportegyesület életében is 
részt vállalt, labdarúgóként meghatározó szerepet töltött be 
a felnőttcsapatban, és szíve azóta is együtt dobog az egye-
sülettel.

A mai napig aktív kuratóriumi tagja az Isaszeg Egészség-
ügyéért Alapítványnak.

Hagyományaink ápolásában, megteremtésében is jeles-
kedett. Az 1848–49-es tavaszi hadjárat helyszíneit érintő 
50 km-es futás segítője, lebonyolítója volt, majd 2003-ban 
megalapította a mára már hagyománnyá vált 1849 méteres 
emlékfutást.

Igazi lokálpatrióta. A jó gazda odaadásával jár-kel, magáé-
nak érzi a város gondjait. Tevékenysége sokrétű, minden-
re kiterjedő. Eddigi életével, javaslataival, ötleteivel nemcsak 
terveket szőtt, de azokat meg is valósította Isaszeg javára.

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 97/2015. (III. 18.) számú határozatának alapján az oktatás-
ban eltöltött kimagasló munkájáért Nagy Józsefnének Isaszeg Közneveléséért kitüntetést adományozott

Nagy Józsefné negyvenhat éve van a pedagóguspályán. 
Negyvenegy éve a Klapka György Általános Iskola tanítója. 
A tantestület elismert és megbecsült tagja. Pedagógiai mun-
káját magas színvonalon végzi. Több generációt tanított meg 
a betűvetésre és a matematikai alapműveletek alkalmazá-
sára. Osztályfőnökként mindig jó közösséget, szeretetteljes 
légkört alakított ki. Szívügye a tanulókkal való egyéni törő-
dés. Fontosnak tartja a tehetséggondozást és a tanulásban 
lemaradt gyerekek felzárkóztatását. Tanítványai rendszeres 
szereplői az iskolai, körzeti és országos versenyeknek. Min-
den évben gazdag szabadidős tevékenységeket, táborokat 
szervez a diákoknak. Nagy gondot fordított az önképzésre. 
Aktívan vett részt az úttörőszervezet munkájában, 1984-ben 
Kiváló Úttörővezető kitüntetést kapott. 1990-ben miniszteri 
dicséretben részesült. Több mint tíz éven át az alsós mun-
kaközösség vezetője volt. 2013-ban a pedagógusnapon a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke által ado-
mányozott emléklapot vehette át.

Szakmai hozzáértésével, személyiségével tanúbizony-
ságát adta a pedagógus-élethivatás melletti elkötelezettsé-
gének.
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A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának felhívása

Kötelező a parlagfű-mentesítés! Légi felderítéssel is ellenőriznek a hatóságok

A Földművelésügyi Minisztérium rendelkezése alapján 
2015. augusztus 10–11-én Pest megye teljes területét 
érintően légi (helikopteres) parlagfű-felderítésre került sor. 
A felderítés célja volt, hogy a megyében található valameny-
nyi parlagfűvel fertőzött termőföldterületet felmérjék a ha-
tóságok annak érdekében, hogy megakadályozható legyen 
a növény súlyosan allergén pollenjének levegőbe kerülése.

Mindannyiunk számára köztudott, hogy a parlagfű pol-
lenje az arra érzékenyeknél súlyos allergiás megbetegedést 
válthat ki, ezért a növény irtása, a földterületek fertőzöttsé-
gének eredményes visszaszorítása törvényileg előírt feladat. 
A parlagfű-pollenallergia kialakulásának megelőzése, a föld-
területek parlagfű-fertőzöttségének visszaszorítása, ember-
társaink egészségének megóvása közös feladatunk.

Mint ismeretes, a termőföld használója, illetve tulajdo-
nosa köteles az adott év június 30. napjáig a parlagfű nö-
vényen a virágbimbó kialakulását megakadályozni, és azt 
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folya-
matosan fenntartani.

A földi felderítéseket június 30-át követően kezdték meg 
a földhivatalok mezőgazdász munkatársai, elsősorban az 
előző évek tapasztalatai, valamint a bejelentések alapján 
összeállított útvonalterv mentén. A földi felderítések haté-
konyabbá tételének érdekében az idei évben is sor került a 
légi felderítésre is, amelynek eredményeképpen több száz 
hektárnyi parlagfűvel fertőzött termőföldterület tulajdonosa/
használója kénytelen viselni a törvény által rendelt szankció-
kat. A parlagfűvel fertőzött területek tulajdonosai/használói 
ugyanis a fertőzött terület nagyságától függően 50 ezer fo-
rint és 5 millió forint közötti bírságra számíthatnak.

Mindezekre tekintettel kérjük a Pest megye területén ter-
mőföldtulajdonnal vagy földhasználati joggal rendelkezőket, 
hogy végezzék el a területeik parlagfű-mentesítését, hiszen 
ezzel nem kizárólag a növényvédelmi bírság kiszabását ke-
rülhetik el, hanem segítséget nyújthatnak a környezetükben 
élő allergiás megbetegedésben szenvedő gyermeknek, fel-
nőttnek és idős embernek.

Pest Megyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály

Allergia a nyár végén
Tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás, szem-
viszketés, torokkaparás, köhögés, ne-
hézlégzés – a leggyakoribb légúti aller-
giás tünetek. 2013-ban közel minden 
harmadik embernek volt valamilyen 
légúti allergiája az Európai Unióban. 

Az allergiás betegek jelentős része 
nem vagy csak későn megy orvoshoz. 

A parlagfű és a fekete üröm, a két 
leggyakrabban allergiás panaszokat 
okozó gyomnövény már júliusban el-
kezdi termelni a pollenjeit, és ontja 
azokat az első fagyokig.

Az allergiás tünetek enyhítésében 
ma már hatékony gyógyszerek állnak 
rendelkezésünkre. Az akár vény nélkül 
kapható antihisztamin-hatású tabletták 
hatékonyan csökkentik a tüsszögéssel, 
orrfolyással, viszketéssel járó allergiás 
tüneteket. Az allergiás orrdugulás igazi 
gyógyszere a szteroidtartalmú orrspray, 
amely orvosi vényre vásárolható meg a 
patikákban. Ezek csak mikrogrammnyi 
mennyiségben tartalmaznak szteroidot, 
helyreállítják a gyulladt orrnyálkahártya 
egészséges szerkezetét és funkcióját, 
megszüntetik és megelőzik az orrdugu-
lást, és tartósan, akár hónapokig vagy 

évekig lehet használni őket anélkül, 
hogy függőséget alakítanának ki.

Az asztma még ma is egy félelme-
tes hírű betegség, de megfelelő gyógy-
szeres kezeléssel az asztmás betegek 
többsége teljes életet élhet. Fontos, 
hagy az asztmás betegeknél legyen 
kéznél a rohamoldó gyógyszerük, és 
használják azokat, ha kell. Ha gyakran, 
azaz egy héten belül kettőnél többször 
kell belélegezniük a sürgősségi gyógy-
szerüket, az azt jelzi, hogy az asztma 
nem kontrollált, tehát a betegnek el 
kell kezdenie használni a megelőző 
hatású gyógyszereit, vagy változtatni 
kell alkalmazásukon. Az asztma gyógy-
szereit a háziorvos is akár egy éven át 

felírhatja, kiemelt támogatással, ha a 
beteg rendelkezik az erre vonatkozó 
tüdőgyógyász szakorvosi javaslattal.

A pollenekkel szemben védekez-
hetünk úgy is, ha gyakran megmossuk 
az arcunkat, hajunkat, illetve ha pollen-
szűrőt alkalmazunk a lakásban, az au-
tóban. Hatékony eszközöket vehetünk 
igénybe, amelyekkel fájdalommente-
sen és gyorsan ki tudjuk mosni az or-
runkat, eltávolítva onnan az allergiás 
panaszokat okozó polleneket.

Lehetőleg kerüljük a szabadban va-
ló tartózkodást a pollencsúcsok idején, 
ha tehetjük, akkor korán reggel intéz-
zük el a dolgainkat, délután pedig zár-
kózzunk be a szobánkba. 

Dr. Mucsi János tüdőgyógyász 
Erzsébet Gondozóház, Gödöllő

A víz élet, gondozzuk 
közösen!
Fenyegető árvizek, pusztító aszály, hőség és hóvihar… 
az éghajlatváltozás hatásai egyre sürgetőbbé teszik, 
hogy felkészüljünk ezekre a csapásokra, és – amennyire 
lehet – kezeljük a szélsőséges időjárás hatásait.

Az elv egyszerűnek tűnik: az árvizekkor lezúduló víz 
egy részének visszatartásával, tározásával enyhíteni le-
hetne az aszályos időszak vízhiányát. A megvalósításhoz 
azonban új, a környezeti változásokhoz igazított stratégia 
kialakítására van szükség. A Magyarország összes felszíni 
és felszín alatti vizére vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási 
terv felülvizsgálata jelenleg folyik, és 2015. december 
22-ig készül el.

A www.vizeink.hu honlapon követhetik nyomon és 
véleményezhetik a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek orszá-
gos, illetve a Duna, a Tisza, a Dráva és a Balaton vízgyűj-
tő területeire vonatkozó fejezeteit.

Személyesen, társadalmi és szakmai fórumokon 
kapcsolódhatnak be a vitákba, ahol a szakemberek és 
az érintett állampolgárok, vízhasználók megismerked-
hetnek a területüket érintő legfontosabb problémákkal 
és azok megoldásával. A területi fórumok meghívói a 
www.vizeink.hu oldalon találhatók.

Magyarország vízben gazdag és vízben szegény or-
szág is egyszerre. Gondos és előrelátó vízgazdálkodási 
tervezéssel megvédhetjük természeti kincsünket, és ka-
matozathatjuk a vizeinkben rejlő kihasználatlan lehető-
ségeket.  Magyarország Alaptörvénye szerint „a termé-
szeti erőforrások, különösen… a vízkészlet… a nemzet 
közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartá-
sa és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az 
állam és mindenki kötelessége”. Éljenek jogaikkal, a jövő 
érdekében ismerkedjenek meg az új vízgyűjtő-gazdálko-
dási tervekkel, és véleményezzék azokat!

Somlyódy Balázs főigazgató
Országos Vízügyi Főigazgatóság
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Ha nálunk hirdet, hirdetése minden 
háztartáshoz eljut

Az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató Isaszeg Város Önkormányzatá-
nak 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 a táblázat-
ban szereplő árakhoz képest 100%-os felárat számítunk fel. A hirdetés 
leadásának és befizetésének a határideje minden hónap huszadika.  
A hirdetési díj készpénzben az önkormányzat házipénztárában, il-
letve átutalással is kiegyenlíthető. Házipénztári nyitva tartás: 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 alkalom egyidejű megrendelése  

esetén 10%
–  12 alkalom egyidejű megrendelése  

esetén 15%

A hirdetéseket nyomdai felhaszná-
lásra készen, 300 dpi felbontású jpg 
vagy pdf fájlban kérjük leadni. 
Amennyiben a megrendelőnek nincs lehe-
tősége a hirdetést megszerkeszteni, kiadónk 
az alábbi árakon vállalja a hirdetések elkészí-
tését.
– Egész oldalas hirdetés: 6000 Ft + áfa
– 1/2 oldalas hirdetés: 4500 Ft + áfa
– 1/4 oldalas hirdetés: 3000 Ft + áfa
– 1/8 oldalas hirdetés: 2000 Ft + áfa
– 1/16 oldalas hirdetés: 1500 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel és tájékoztatás a 28/594-
590-es telefonszámon, illetve az ujsag@
isaszeg.hu e-mail címen.
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Anyakönyvi hírek
a 2015. VII. 16. – 2015. VIII. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületéSeK
Farnk Jázmin, Forgács Léna, Gulyás Tímea,  
Dénes Hanna Panna

HázASSágKötéSeK
Hasznosi Nikoletta Zsuzsanna és Kurucsai Attila
Paszinger Fanni Alexandra és Szigetvári Zoltán
Tihon Brigitta és Galambosi Béla
Turai Zsuzsanna és Kanalas Tibor
Tir Nikoletta és Fekete Imre
Gyulai Ágnes Anna és Gajár Lajos
Baráth Csilla és Kazamér Richárd
Szilágyi Mária és Somogyi Norbert
Miskolczi Krisztina és Balog László 

50 év egymáS SzeretetéBen
Kiszel Margit és Mészáros László 1965. augusztus 19-én kötöttek 
házasságot Isaszegen.

60 év egymáS SzeretetéBen
Hajdú Erzsébet és Pásztor László 1955. augusztus 3-án kötöttek 
házasságot Isaszegen.
Vágvölgyi Ilona és Szarka Sándor 1955. augusztus 19-én kötöttek 
házasságot Isaszegen.
Veréb Irén és Hajdú János 1955. augusztus 19-én kötöttek házas-
ságot Isaszegen.
Hajdu Mária és Erdősi István 1955. augusztus 19-én kötöttek 
házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HAláleSeteK
Grzsák Józsefné Lázár Juliánna (66 éves) Béke utca 53.
Ragályi Lajos (63 éves) Ady Endre utca 44.
Csepregi Istvánné Papp Zsuzsanna (44 éves)
Madács József György (73 éves) Bercsényi utca 30.
Póczik Jenőné Szemán Éva Erzsébet (78 éves) Külterület, 5253 
hrsz.
Hatházi Sámuel (74 éves) Ilkamajor
Pintér Gyula (56 éves) Erdő utca 9.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

A Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi  
Kiállítóhely programjai
Újdonság! Társasjáték-délután a művházban Ha eljössz hoz-
zánk egy jót játszani, birodalmat építhetsz a Dominion társasjátékban, 
kereskedhetsz vagy kalandozhatsz Catan szigetén, a társaiddal együtt nyo-
mozhatsz Arkhamban, részt vehetsz Westeros vagy a Csillagközi intrikái-
ban. Hogy ez mit jelent? Sok-sok érdekes társasjátékot, új közösséget és 
jó hangulatban eltöltött, kellemes délutáni órákat. Nem játszottál még a 
Monopolynál vagy a Ki nevet a végén?-nél bonyolultabb társassal? Itt az 
ideje a következő szintre lépni, és megismerkedni a stratégiai vagy koope-
ratív játékokkal, amelyek garantáltan új élményt nyújtanak majd neked és 
a társaságnak egyaránt.
Kreatív Kézműves Klub Idén ősszel a művelődési otthonban újrain-
dulnak a kézműves-foglalkozások! Az első alkalommal, szeptember végén, 
a gyöngyfűzést ismerhetik meg az érdeklődők. Készíthetnek gyöngyből 
mutatós karkötőt, fülbevalót, nyakéket vagy akár kulcstartóra gyöngyállat-
kát. Új ötletekkel és sok-sok kreativitással vár mindenkit Bakajsza Kristóf 
Márk klubvezető.

PrOGrAMAjánló
Szeptember 12. (szombat), 8.00–12.00:  Babaruhabörze. Előzetes 

bejelentkezés szükséges! Asztalpénz: 1000 Ft
Szeptember 15. (kedd), 13.00–18.00:  Véradás
Szeptember 19. (szombat), 14.00, Falumúzeum:  A kulturális 

örökség napja. Isaszeg és környéke a római császárkorban címmel 
Molnár Róbert régész (váci Tragor Ignác Múzeum) előadása

Szeptember 19. (szombat), 15.00:  Szüreti felvonulás és vigalom
Szeptember 26. (szombat):  Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének Szü-

reti összejövetele
OKtóBeri előzeteS
Október 2. (péntek), 15.00, Falumúzeum:  Múzeumok Őszi Feszti-

válja – megnyitó. „Pincétől a padlásig”
Október 3. (szombat), Falumúzeum:  Múzeumok Őszi Fesztiválja. 

„Mesterségek nyomában”
Október 4. (vasárnap):  Állatok világnapi családi program

induló prOgrAmOK
Hétfőnként 9.30–11.30:  Ismét baba-mama klub Szépe Szilvivel. Első 

foglalkozás szeptember 7-én
Keddenként 10.15-től  Zsipp-zsupp torna a piciknek és szüleiknek
Szerdán és pénteken 9.30–10.30 között  várja a „szórakoztató 

anyacsinosító” a kismamákat, anyukákat. Érdeklődni: www.maminba-
ba.hu; Fityó Marianna, 70/396-7459

Szerdán kora estétől  új jóga indul
Szerdán 20.00 órától  indul a PILAXING
Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklődni a művelődési ott-
hon irodájában, a 28/582-055-ös vagy a 28/582-056-os telefonszámon, az 
idgymo@gmail.com címen, valamint a www.isaszegmuvotthon.hu web-
oldalon is lehet. A programok változtatásának jogát fenntartjuk!

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.: 28/493-302; 
mobil: 20/928-3987
Pénteki ügyeleti beosztások szeptemberben és októberben
szeptember 4.: dr. Tordai Gábor; szeptember 11.: dr. Mészáros Zsolt; szep-
tember 18.: dr. Kürti József; szeptember 25.: dr. Eszlári Egon;  
október 2.: dr. Tordai Gábor; október 9.: dr. Mészáros Zsolt; október 16.:  
dr. Kürti József; október 23.: Gödöllő; október 30.: dr. Eszlári Egon

Központi orvosi ügyelet Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 
28/430-655. 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 nyitva tartása 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

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. 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. Ügyfélfogadás a gödöllői központi postán 
(Gödöllő, Dózsa György út 15.) kedden 8–16 és csütörtökön 10–18 óra 
között.

KöSzöNeTNyIlVáNÍTáS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a szeretett férj, édesapa, test-
vér és sógor, Pénzes László temetésén részt vettek, utolsó földi útján 
elkísérték, sírjára virágot és koszorút helyeztek, bánatunkban részvéttel 
osztoztak. Felesége és fia

Tisztelt Önkormányzat!
Szeretnék köszönetet mondani, hogy lehetőséget adtak részt venni a 
rászorulók étkeztetésében. Nagyon jó volt az ellátás. Külön köszöne-
tet szeretnék mondani a Vadász utcai óvoda dolgozóinak, akik nagyon 
segítőkészek és udvariasak voltak.

Egy rászoruló család nagymamája

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, csü-
törtökön 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: 
70/387-2698, 70/315-2314
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 elérhetősége: 20/981-9595
Gödöllői járási Hivatal járási Munkaügyi Kirendeltsége 
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



Ismerje meg Isaszeg gyöngyszemeit!
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt a 
Mozdulj Velünk Egyesületnek, a Vállalkozók Isaszegi Egyesü-
letének, valamint az Isaszegi Múzeumbarátok Körének közös 
szervezésében 2015. szeptember 19-én, szombaton dél-
előtt 9 órától a Liget térre, ahonnan a barangolás indul.

A következő helyszínek közül legalább ötöt kell felkeresni, 
a Barangoló lapon egy-egy kérdésre válaszolni, lepecsétel-
tetni, majd visszatérve a Liget téri Move sátrába, leadni, leg-
később 14 óráig!

Külön elismerés illeti majd azokat a barangolókat, akik 
minden helyszínre ellátogatnak!

A BArANgoláS helySzÍNeI
Start: Liget tér, Move-sátor
2. Szlovák tájház, Ave Maria-kápolna (Templom utca 30.)
3. Szent Márton-templom (Kálvária temetőben)
4. Képesfa
5. Liget tó (Öreghegy)
6. Izraelita temető (Jászberényi utca vége)
7. Szobor-hegy – honvédemlékmű
8. Bánszkiné Varga Judit babagyűjteménye (Ady Endre 

utca 16.)
9.  Szent István római katolikus templom
10.  Falumúzeum (Madách I. u. 15.)
11.  Németh Mihály magángyűjteménye (Árpád utca 20.)
12.  Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállí-

tóhely (Dózsa György utca 2.)
13.  Jókai Mór Városi Könyvtár (Dózsa György utca 2.)

14. Szabadságtörekvések emléktemploma (református 
templom, Kossuth Lajos utca 71.)

15.  Isaszegi Horgász Egyesület (Breki)
16.  Együttműködés Isaszegért Egyesület (Liget tér)
17. Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány (Liget 

tér)
Cél: Liget tér – Move-sátor

A kulturális, valamint a sportprogramokkal igyekszünk min-
denki számára emlékezetessé tenni a késő estig tartó Liget 
téri pikniket!

Mozdulj velünk, Isaszeg!

KulTurálIS ProgrAM
•	 Klapka	György	Általános	Iskola	fúvószenekara 
•	 Mazsorettek
•	 Gaudium	Carminis	kamarakórus
•	 Szent	Márton	kórus 
•	 Szent	István	kórus 
•	 Isaszegi	Asszonykórus 

SPorTProgrAM
•	 BMX-bemutató	–	Gurulj	a	zenédre!
•	 A	street	workout	pálya,	valamint	a	Park	Fitness	elemeinek	

használata, bemutatása
•	 Lovagoltatás
Bővebb információ Mészáros Gusztávné Pirinél: 30/448-
9182.


