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Tájékoztatás a gyermeket nevelő, szociálisan rászorult családok, 
személyek által igényelhető egyes szociális támogatásokról

I. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A gyermekvédelmi törvény alapján a település jegyzője mint 
I. fokú gyámhatóság rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre való jogosultságot állapíthat meg annak
1. 
a) a gyermeknek, akit egyedülálló szülő, illetve más törvé-

nyes képviselő gondoz;
b) a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeknek;
c) a nagykorúvá vált – iskolai tanulmányokat folytató – gyer-

meknek, ahol a gyermeket gondozó családban az egy 
főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
140%-át (2015. évben 39 900 Ft-ot).

2. Házastársi, élettársi kapcsolatban nevelt gyermek eseté-
ben a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege 
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegé-
nek 130%-át (2015. évben 37 050 Ft-ot).

A család jövedelmi helyzetének vizsgálata mellett a jegy-
ző a vagyoni helyzetet is köteles vizsgálni. Rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezmény csak abban az esetben állapítha-
tó meg, ha család a fenti jövedelmi feltételeknek megfelel, 
valamint a tulajdonában lévő hasznosítható ingatlan, jármű, 
továbbá vagyoni értékű jog egy főre jutó értéke nem haladja 
meg:
a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb ösz-

szegének hússzorosát (570 000 Ft); vagy
b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegé-

nek hetvenszeresét (1 995 000 Ft).
A jegyző által megállapított kedvezmény a következőkre ter-
jed ki:
– bölcsődés, óvodás, 1–8. évfolyamon nappali rendszerű 

iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az intézményi 
térítési díj 100%-a;

– középiskolai rendszerben tanuló után az intézményi térí-
tési díj 50%-a;

– kedvezményes tankönyvellátás;
– iskola által biztosított egyéb kedvezmények;
– egyszeri természetbeni támogatás (Erzsébet-utalvány) 

tárgyév augusztus, tárgyév november hónapjában.

II. Települési támogatás keretében biztosítható gyer-
mekétkeztetés
Isaszeg Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi 
Bizottsága méltányossági alapon a rendszeres gyermekvé-
delmi támogatásban nem részesülő

a) egy-két gyermekes családok esetében maximum 50%-
os támogatásban;

b) három- vagy többgyermekes családok esetében az ala-
nyi jogon járó 50%-os támogatás felett 10%, 20%, leg-
feljebb 30%-os gyermekétkeztetési kedvezményben 
részesítheti az adott nevelési év, illetve tanév végéig 
azt a családot, amelynél a család egy főre jutó havi jö-
vedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb ösz-
szegének 150%-át (42 750 Ft), a gyermekét egyedül-
állóként nevelő kérelmező esetében az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57 000 Ft) 
nem haladja meg, és a vagyonvizsgálati feltételeknek 
megfelel.

III. Rendkívüli települési támogatás keretében adha-
tó gyermeknevelési támogatás
Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szoci-
ális és Egészségügyi Bizottsága rendkívüli települési támoga-
tás keretében pénzbeli vagy természetbeni gyermeknevelési 
támogatást állapíthat meg, ha a gyermeket gondozó család 
időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntar-
tást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
a) Gyermeknevelési támogatás esetén az ellátás megállapí-

tásánál figyelembe vehető egy főre számított havi családi 
jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-át (42 750 Ft), a gyermekét egyedül-
állóként nevelő kérelmező esetében az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57 000 Ft) 
nem haladhatja meg, és a vagyonvizsgálati feltételeknek 
megfelel.

b) A gyermeknevelési támogatás összege legfeljebb 3000 
Ft/gyermek.

A szociális támogatások iránti kérelmek elbírálása, illetve a 
jogosultság megállapítása kizárólag a vonatkozó hatályos jog-
szabályok alapján történik.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a telepü-
lési támogatások (például rendszeres lakhatási, rendkívüli 
átmeneti, étkezési, beiskolázási stb.) igénylésével kapcso-
latban felmerülő kérdések esetén a hivatal dolgozói ügyfél-
fogadási időben készséggel állnak az érdeklődő ügyfelek 
szolgálatára. A támogatások iránti kérelem nyomtatványai 
beszerezhetőek a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, a 
szociális iroda munkatársainál, valamint a családsegítő szol-
gálatnál.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Két ülés között történt…
Az eddigiektől eltérően ezúttal nem a hónapban történt fontosabb eseményeket ismertetem, hanem két, nekem 
címzett levelet osztok meg önökkel, mivel úgy érzem, hogy mindannyiunknak szól. Az egyik levél írója Andrzej Ka-
linowski, a Lengyel Köztársaság budapesti konzulja, a másiknak a szerzője Fülöp Tibor, a Magyar Hagyományőr 
Világszövetség elnöke.

Tisztelt Polgármester úr!
Mindenekelőtt nagy tisztelettel megköszönöm meghívásu-
kat az isaszegi 27. Tavaszi Emlékhadjárat eseményeire, si-
keres programjukhoz szívből gratulálok. Megtiszteltetés szá-
munkra, hogy méltón emlékezve az isaszegi csatában részt 
vevő lengyel katonákra, a Wysocki Légió Hagyományőrző 
Egyesület is aktív részvételt vállalhatott. Örülök, hogy prog-
ramjukban a lengyel–magyar kapcsolatokat híven tükröző 
baráti találkozót szerveztek, ahol Trojan Marian Jozef Ma-
gyarországon élő lengyel művész tárlatának megnyitásával 
az idelátogatók ízelítőt kaphattak a magyarországi lengyelek 
és magyarok közvetlen kapcsolatáról, és a művészettel is 
felidézhető volt közös múltunk.

Tisztelt Polgármester úr! Köszönöm, hogy érdekes be-
szélgetést folytathattam Önnel a lengyel–magyar kapcsola-
tokról, testvérvárosi terveikről. Kérem polgármester urat, ke-
ressen, amennyiben segíthetek Önnek ezekben a hivatalos 
ügyekben, szívesen állok rendelkezésére.

Még egyszer megköszönve meghívásukat, és várva meg-
keresését, maradok tisztelettel:

Andrzej Kalinowski, 
a Lengyel Köztársaság budapesti konzulja

Tisztelt Polgármester úr!
A Tavaszi Emlékhadjárat sok embert, sok feladatot, sok ösz-
szehangolást, sok odafigyelést és sok munkát igényel. Ha 
mindez megvan, az sem baj, ha jó az idő, és mellénk sze-
gődik a szerencse is. Bár az idő nem kényeztetett el az idén, 
a szerencse meg nem talált ránk – hála Istennek, a szeren-
csétlenség sem –, azért megállapíthatjuk, hogy a 27. Tava-
szi Emlékhadjárat sikeres volt. Az is megállapítható, hogy 
Isaszegnek az emlékhadjáratokban elfoglalt fővárosi szerepe 
nem csupán retorikai fordulat, hanem valós pozíció, hiszen 
amellett, hogy itt a legszínesebb és a leggazdagabb a prog-
ramkínálat, mára már a csatabemutatók is valódi látvány-
elemmé nőtték ki magukat. Alátámasztani látszik mindezt, 

hogy az Magyar Televízió M1 híradója április 5-én, 6-án és 
7-én több alkalommal is egyenes adásban tudósított az Isa-
szeg környéki, de leginkább az isaszegi eseményekről. Ezzel 
az is megállapítható, hogy a közmédia felfedezte ezt a ren-
dezvénysorozatot, s ez a jövőre nézve új távlatokat teremt, 
már persze ha felismerjük az ebben rejlő lehetőségeket, és 
élünk is velük. 

A magam részéről szeretném megköszönni Önnek – és 
mindazoknak, akiknek a döntése folytán Isaszeg változatla-
nul Tavaszi Emlékhadjárat-párti – a mellénk állást, a támo-
gatást és a tisztességes vendéglátást, a házigazda szerepé-
nek tökéletes ellátását. 

Itt szükséges szólni Verseczkyné Sziki Éva és az általa 
irányított maroknyi rendezői gárda professzionális munkájá-
ról, amely nélkül az isaszegi programok meg sem születné-
nek, s ha mégis, csupán általunk nem valósulhatnának meg. 
Vannak, akik a látványt természetesnek tartják, de fogalmuk 
sincs, hogy mitől alakul az ki. Nem baj, elég, ha azok tud-
ják, akiknek tudniuk kell. Ön, polgármester úr, velem együtt 
azok közé tartozik, akik tudják, hogy mitől és milyen munká-
latok elvégzéséből áll össze az a kép, amelytől Isaszeg s a 
benne zajló események szép lassan országos hírűvé válnak. 
Ezért biztosítani szeretném Önt arról, hogy hagyományőr-
ző társaimmal együtt változatlan lelkesedéssel viseltetünk 
az emlékhadjáratok további megvalósításában és fejleszté-
sében, nem kevésbé Isaszeg kulturális életének felvirágoz-
tatásában. 

 Mivel Önt úgy ismertem meg, hogy folyamatokban és 
távlatokban gondolkodó ember, biztos vagyok abban, hogy 
a továbbiakban is számíthatunk Önre és munkatársaira. Ezt 
a hitünket s a hitből fakadó reményünket nem tudja meg-
törni egyetlen részlátó, vagy hogy mást ne mondjak – utalva 
a jelenség mindkettőnk általi ismerésére –, egyetlen „zöld-
borsófőzelék kritikus” sem. Nagyobb dolgok alakulnak itt, 
mint azt az apró problémák figyelői felfedezhetnék.

Mély tisztelettel:
Fülöp Tibor Zoltán

a 27. Tavaszi Emlékhadjárat programigazgatója

Képviselők elérhetőségei

Balog Istvánné, 70/456-6979, balog46i@invitel.hu
Pénzes János, 70/456-6969, penzes.janos@isaszeg.hu 
Mészáros Gusztávné, 70/334-6401,  

meszarosgusztavne@gmail.com 
Szilárdi László, 70/387-2696, lszilardi@freemail.hu 
Könczöl Gábor, 70/456-6976, isapaletta@freemail.com 

Karádi Zsuzsanna, 20/245-8260, karadi.zsuzsanna@isa-
szeg.hu, karadizsuzsanna@gmail.com

Markel István, 70/387-2692, lekram@freemail.hu 
Gabrucza Marianna, 70/618-9236,  

gabrucza.marianna@gmail.com 
Everling Róbert, 20/989-6959, everling.robert@isaszeg.hu 
Bajusz Dániel, 20/362-3658, bajusz.daniel@gmail.com
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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 kö-
zött
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: 70/667-3535. Villá-
nyi Tamás r. törzsőrmester: 70/492-0755
Közterület-felügyelet (munkaidôben hívható) 70/387-2698, 70/315-2314
Mezôôrök 70/459-3301, 70/459-3302
Gyepmester Hercig József, 20/964-3025
Isaszegi Önkéntes Tűzoltóegye sület 0–24 óra között hívható központi segély-
hívószáma: 70/549-6223
Isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 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

Karbantartá-
si szünet az  
óvodákban
•	 Isaszegi Bóbita Óvoda 

(Vadász utca 2.), karban-
tartási szünet: 2015. június 
22. – 2015. július 17. (első 
nevelési nap: 2015. július 
20.)

•	 Aprók Falva Bölcsőde (Mó-
ricz Zsigmond utca 14.), kar-
bantartási szünet: 2015. jú-
nius 22. – 2015. július 17. 
(első nevelési nap: 2015. 
július 20.)

•	 Isaszegi Hétszínvirág Óvo-
da (Madách utca 11.), kar-
bantartási szünet: 2015. 
július 20. – 2015. augusz-
tus 14. (első nevelési nap: 
2015. augusztus 17.)

Polgármesteri hivatal

Isaszegen járt Jean Béliveau, a világ vándora
Május 12-én kilenc kanadai, illetve 
brazil származású zarándok haladt 
át településünkön a VilágLépés Tú-
ra útvonalán. A gyaloglók egyike volt 
Jean Béliveau kanadai világvándor, aki 
2000–2011 között körbegyalogolta a 
Földet az UNESCO békenagykövete-
ként. Ma a világon ő az egyetlen em-
ber, akinek ez a vállalkozás sikerült. 
A  VilágLépés Túrát, amelyet május 

9-én avattak fel Rákóczifalván, az az 
igény hozta életre, hogy Kelet-Magyar-
országon is haladjon végig egy olyan 
túraútvonal, amely járható, megmutat-
ja ennek a vidéknek a szépségeit, és 
amely része lesz a nemzetközi vérke-
ringésnek.

Jean Béliveau a magyarországi 
gyaloglásával arra szeretné felhívni a 
figyelmet, hogy Magyarország is képes 

bekapcsolódni a nemzetközi túra- és 
zarándokútvonalakba. A kanadai ván-
dor annyira megszerette Magyarorszá-
got, hogy a hatvannégy ország közül, 
amelyeken keresztülgyalogolt, Magyar-
országot választotta.

Hatvani Miklós polgármester a Fa-
lumúzeumnál köszöntötte a vándoro-
kat, sok sikert kívánva nekik további 
útjaik során.

Szeretett kolléganőnk, Harmatiné Fábián Mária emlékére

„Az ebédlőben sóhajt az üres szék,
Rám mosolyog csendben egy régi kép.
Megsimogatom magányos köntösét,
Arcomra érdes csókot lehel a sötét. 
[…]

Csak bolyongok, kóválygok a házban,
Keresek valakit az örök elmúlásban.
Keresem őt, a hangját, keresem a szót,
Vagy ha szó nincs, a közös hallgatni valót.
S nélküle csak fekszenek a tárgyak,
Őrzik emlékét sok-sok vidám nyárnak.”
(Rozsnyói Ferenc)

Mondhatnánk, a tanáriban sóhajt az üres szék, 
ránk mosolyog egy régi kép… csak bolyongunk 
az iskolában, keresünk Téged az örök elmúlás-
ban…

Amikor csütörtökön hazamentél, már tudjuk, 
búcsúztál: gyerekektől, kollégáktól: sziasztok, kis-
lányok! Napok teltek, féltünk és aggódtunk. El-
zárkóztunk a gondolattól, mégis mindenki leste 
a hírt, várta a jót. 

Talán hittük is, az idő biztos gyógyít, Téged is 
meggyógyít. Hinni akartuk.

Pénteken sokan némán jöttek be, sokan a ta-
nári ajtajában némultak el. És azóta is csend van. 
Nem csilingelnek kacagások, de vannak történe-
tek… és könnyes szemek. Elszállt egy lufi, vele a 
búcsú. Az osztályod búcsúja…

Gyertya ég az asztalodon, búcsúzunk Tőled. 
Harmincnyolc évet velünk voltál – veled voltunk. 
Velünk maradsz. 

Velünk, a kollégáiddal, mert most is együtt va-
gyunk – a naplóban, a névsorban, a tanáriban.

„Menj, ha itt az idő és menned kell!
Testvéri szeretetem kísér majd el.
Minden barát, rokon, ki szeret, fejet hajt,
Egy percre ismerősök emlékeznek majd.
A fentieket nevemben is üdvözöld!
Meséld, idelent a fű is már üde zöld.
Menj, ha menned kell!” 

(Vári Józsefné)

Könyvtári hírmondó

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, 
hogy a könyvtár nyári nyitva tartása 
a következők szerint módosul június 
27. és augusztus 29. között: hétfőn 
9–16, kedden 9–19, szerdán 13–18, 
csütörtökön 9–19, pénteken 9–16 
óra között. Szombatonként zárva tar-
tunk. Július 20. és augusztus 2. között 
zárva tartunk. Június 20-ig tekinthető 
meg a Könyvtári Galérián Papp Lajos 
Táj című fotókiállítása.

Gyermekkönyvtári programjaink
Június 6. (szombat): Társasjáték Klub
Június 12. (péntek), 16 óra: Kézmű-
ves-foglalkozás 
Június 20. (szombat): Társasjáték Klub
Könyvespolcaink újdonságai
Fischer Eszter: Modern mostohák 
(pszichológia)
Lindsey Kelk: Aki mer, az nyer (ro-
mantika)
Kemény Zsófia: Én még sosem (tini)

Sarah Maclean: A hódítás tíz szabálya 
(romantika)
Marosi Edit: Hűvösvölgyi suli 6. (tini)
Nora Roberts: A gyűjtő (romantika)
Ninni Schuman: Lány a hóban (krimi)
Danielle Steel: Egy tökéletes élet (ro-
mantika)
Joanna Trollope: Porcelánéletek (ro-
mantika)
Dan Wells: Fragments – Töredékek – 
2. rész (fantasztikus)
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Bemutatkoznak a Jókai Mór Városi Könyvtár  
Alkotó Költők és Írók Klubjának tagjai

Fodor Miklós
Ebben a hónapban Fodor Miklós költővel, előadóművésszel, zenésszel ismerked-
hetnek meg az érdeklődők, aki szintén alapító tagja a 2012 óta működő irodalmi 
klubunknak. Mikivel többször dolgoztunk már együtt könyvtári kiállításmegnyitók, 
költészet napi rendezvények kapcsán. Egy sokoldalú embert ismertem meg benne, 
aki tanított már filozófiát, néptáncot, furulyát és fuvolát, népzenét és focit élete so-
rán. Szeret tanítani, de mellette ír esszéket, verseket, dalokat, dallamokat is. Játszik 
zenekarokban, amelyek közül legfontosabb a Túlpart együttes, amellyel 20. századi 
költők verseire, illetve saját szövegeire szereznek zenét. Az utóbbi időkben vonzani 
kezdte a versmondás is, s ennek tanúi és élvezői lehettünk az AKÍK első antológiá-
jának, az „Álomszövők”-nek a könyvbemutatóján. A kötet címét Miklós egyik versé-
nek címe ihlette. (Majsa Györgyné klubvezető)

Fodor Miklós bemutatkozása Isaszeg lakóinak
Teremtő és kifejező művészet
A következő sorokat felkérésre írtam. Egyfajta sajátos bemutatkozás. Én ez vagyok, ezeket 
gondolom, érzem és élem. Úgy, ahogy sikerül, ahogy hagyják vagy segítik.

Szükség van-e művészekre? Alkotókra és előadókra? Úgy tűnik, igen. Az emberi lélek 
soha fel nem táruló rejtély: e rejtély szentélyében lakik a művészi kreativitás, magyarul 
teremtésvágy, amely egyben kifejezésvágy is. Kifejezni, amit a lélek a világgal kapcsolatban 
a legmélyebben érez, sejt, gondol, amitől a legmélyebben fél, szorong, riad… ez a dolga 
a művésznek. Valamiért erre szükségük van azoknak is, akik a művészetet befogadni vágy-
ják. És ki nem vágyik erre? 

A művészi teremtés és kifejezés célozhatja a lélek legmélyét, de célozhatja a felszínt 
és a köztes területeket is. Ha magasabb rendű is egyik a másikhoz képest, egymás nélkül 
nem egészségesek. A felszín a mély nélkül sekélyes, elhajló, a mély felszín nélkül tetsz-
halott magány, némaságba fojtott szó. Miközben öt évig filozófiát tanultam az ELTE böl-
csészkarán, miközben a legjelentősebb európai gondolkodók eszméivel töltődtem, egyre 
inkább azt éreztem: legfontosabb az arány. És éppen azért vagyunk közösségi lények, azért 
alkotunk csoportokat, mert az egyes lelkek önmagukon belül szükségképpen eltolják vala-
milyen irányba az arányokat. Megélve azonban egy csoport alkotta színes egységet (ilyen 
egy művészcsoport is), sokkal-sokkal közelebb kerülhetünk ahhoz az emberi mértékhez, 
amely – vallásos nyelven szólva – istenarcot rajzol ránk. Kérdés, akarunk-e közelebb ke-
rülni…

Minden, ami lényeges, megfoghatatlan. Az egyszerű igazságok érzéke viszont döntő. 
Kell hogy a művészet szinte szakrális-drámai mélységekbe hatoljon, hogy az emberi léte-
zés ünnepe legyen, ámde kell az is, hogy átitassa a hétköznapokat, szebbé, játékosabbá, 
ízlésesebbé, izgalmasabbá tegye a családi életet, a baráti kapcsolatokat, a szerelmet, ki-
kapcsolódásainkat… Az egyik lélek ezt tudja inkább, a másik azt, a harmadik amazt. Az is 
művész, aki képes egységbe rendezni a különbözőeket, aki képes a különbözni akarókkal 
megértetni, elfogadtatni az igazságot: csak egymást segítve, egymást kiegészítve van esé-
lyünk arra, hogy „hosszú és jó életünk” legyen a földön. 

Talán az egyszerű igazságok, az arányérzék, a saját karakter és a közösségi érdek össze-
hangolása az első és mindenek előtti, ami mintegy a „mennyek országa”, amit érdemes 
minden döntés és ténykedés előtt keresni (sokak számára éppen a legnagyobb művészek 
alkotásaiban), mert ha egy nemzedék elveszíti, nem adja tovább, igen jelentékeny hát-
rányba hozza a következőt.

Fodor Miklós  
(teremtő és előadóművész; nem mellesleg fuvola- és  

focitanár; ámde magyar és ír népzenét is játszik; nem utolsóképp három  
gyermek apja; hajdani esszéista és kritikus; szóval: sok hűhó semmiért)

nevelgetik

egyek ők, míg bírják
kettősük közé feszült istenek
nevetve, sebezve, hemperegve
lejtett láng-táncát

egyek ők, kik égő ecsettel
mennyekbe írják
sorsát a bölcsejét, sírját
végképp elhagyó gyermeknek

egyek ők, mert imát
kormol ajkuk szeglete
míg csupasszá szerelmesedve
rebegik sorsok írját

a férfi a nő remeke
míg nevelgetik föld s ég fiát
szívük érlel sok parázs csírát –
legyezze hajnal friss szele

Álomszövő
ringass
gyűrűzz
fényszállal
egybefűzz

simulj
engedj
gyűrj össze, de
szét ne szedj

éj szövetje
földre omolsz
rám gombollak
újragombolsz

csitulj
álom
szakadatlan-
ságom

táncolj
sírülj
habokból
felmerülj

suhanj
zuhogj
szemekben
föllobogj

ha megijednék
ne nevess
ágyam alatt
megkeress

ölelj
takarj
mintát vé-
rembe varrj

Két keréken
Iskolánk tanulói szülőkkel, pedagógusokkal az elmúlt évek so-
rán több ízben vettek részt kerékpártúrán (Duna-kanyar, Ve-
lencei-tó, Tisza-tó, Börzsöny). Minden túráról felejthetetlen 
élményekkel tértek haza, megismerve tágabb környezetünk 
természeti szépségeit.

2015. május 15–16-án kétnapos kerékpártúrát terveztünk 
a Fertő-tó körül. A táv 120 km. 

Az ország egyik legnépszerűbb biciklitúra-útvonala a Fer-
tő-tó. Igazi vadregényes táj, és sokszínű látnivalók várják az 
idelátogatókat. A tó és környéke a kerékpárosok körében ki-
emelt népszerűségnek örvend. 

Május 15-én harmincöten nagy izgalommal indultunk Isa-
szegről. Délelőtt érkeztünk meg a Bécsi-Alpok szívében levő 
Muggendorf falucskához. Itt a fenséges Myrafälle vízesés men-
tén túráztunk. A zuhatag több száz méter hosszan rohan lefelé 
a völgyben, hatalmas sziklák között, rengeteg zúgót alkotva.

A túra után indultunk el a kerékpártúránk kiindulópontjához 
Purbachba. Lelkesen pakoltuk le a kerékpárokat az utánfutóról, 
és indultunk el Magyarország felé két keréken. Csiki István és 
Hídvégi Nándor vezetésével tekertünk Ruszt városa felé, majd 
Mörbischben a kikötőnél láthattuk meg a Fertő-tavat. Utunk 
innen Fertőboz felé tartott, ahova szitáló esőben este kilenc 
órára érkeztünk. Az étteremben finom vacsorával vártak, majd 
elfoglaltuk a szállásunkat a Bozi Rozi Panzióban.

Másnap, reggeli után indultunk útnak a Fertő-tó másik ol-
dalán Podersdorf felé, ahova kissé fáradtan, de jó hangulatban 
érkeztünk meg. Ragyogó napsütésben sétáltunk ki a kikötőbe, 
ahonnan megcsodálhattuk a tó nagy részét.

A két nap alatt 105 km-t tekertünk. Felejthetetlen élmé-
nyekkel, kissé kimerülten este 10 órára értünk haza. Köszönet 
Bea néninek, Piroska néninek, akik lelkesen készítették nekünk 
a zsíros kenyeret a kijelölt megállóhelyeken. Dicséret illet min-
den résztvevőt a kitartásáért és a teljesítményért. Köszönet Isa-
szeg Város Önkormányzatának a támogatásért. Ősszel ismét 
„két keréken” találkozunk!

Palaga Sándorné szervező
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VI. Sztárláb Moderntánc-fesztivál, Isaszeg, 2015. május 9.

„Minden ember életében jelen van a tánc, mindenki táncol valahogy.  
A táncoló ember amíg táncol, szabad, független, azonos önmagával...” (Krámer György)

Az idén már hatodik alkalommal rendezték meg a Sztárláb Moderntánc-fesztivált Isa-
szeg Város Önkormányzatának támogatásával, a Mozdulj Velünk Egyesület, valamint 
az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola közös szervezésében. A rendezvény fő-
védnöke Hatvani Miklós polgármester, védnöke Koháry Orsolya volt.

Három korcsoportban hirdettük meg ismét a versenyt, 6–10, 11–14, 15–20 éves 
korosztály számára, akrobatikus rock and roll, country, tviszt, hiphop, pompontánc, la-
tin tánc kategóriákban, amelyet az előző évhez hasonlóan sokan vártak már.

Örömmel üdvözöltük a szlovákiai Zselízből, a környékünkről, Csömörről, Zsám-
bokról, Dányból, Pécelről, természetesen Isaszegről is a résztvevőket. Színvonalas 
versenyszámokkal készültek, voltak, akik saját koreográfiával. Felkészítők: Dudás Tibor 
(DuDance Táncegyesület, Pécel), Petróczi Melinda (Tornado Hungary 2000 Tánc-
egyesület, Pécel), Denk Tünde, Szaluter Tünde, Gerendás Hajnalka, Vojt Zsanett, 
Kocsárdy Nóra, Polgár Edina. Az Isaszegi Hétszínvirág Óvodából hozott, versenyezni 
vágyó óvodások versenyen kívül indultak, és nagy tapsot kaptak. Már péntek este le-
hetőség nyílt egy jó hangulatú, közös próbára, színpadbejárásra. 

14 órakor a Dányból és Zsámbokról érkezett Glamur mazsorettcsoport felvezeté-
sével, a résztvevők ünnepélyes bevonulásával megkezdődött a fesztivál.

A zsűrizést, az eredmények kihirdetését Ács Nóra, Kocsárdy Nóra, Palaga Sándor-
né Márti, Pásztor Zsófi és Thury Christopher (aki országos és Európa-bajnok táncos) 
vállalták.

17 órakor gálánk megnyitó zenéjét a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Fúvószenekarának előadásában hallhattuk, karnagy Ágoston Viktória 
volt.

A Tűzmadarak mazsorettcsoport előadásában nézhették, hallgathatták meg az AB-
BA együttes számaiból összeállított válogatást. Vezényelt Ágoston Viktória, a táncot 
Vojt Zsanett országos bajnok tanította be.

Horváth István köszöntötte a megjelenteket, üdvözölte azokat, akik bármiben hoz-
zájárultak a fesztivál sikeres megrendezéséhez. Mint Platóntól tudjuk: „Az emberi 
természeten kívül egyetlen más élőlény sincs birtokában a testet hangokra mozgató 
érzés parancsának. Ezt a ringató parancsot ritmusnak nevezzük, s azt a parancsot, 
mely a magas és mély hangok összefonódását kormányozza: harmóniának. Ezek 
együtt pedig a táncot teremtik meg.” A filozófus gondolatai örök érvényűek, hiszen az 
emberiség napjainkig műveli a tánc művészetét. 

A mai napon is a táncművészet, mégpedig a modern táncművészet táncaiból 
kaphattunk ízelítőt. 

Orbán Dávid Isaszegen él, azonban Budapestről érkezett barátait, a Roll Dance 
Kerekes Székes Kombi Táncegyüttest mutatta be, akik műsorukkal elkápráztatták a 
nézőket.

Ezután a Csatangoló Tánccsoport és Hagyományőrző Egyesület – akik az elmúlt 
évben Isaszeg Hagyományaiért kitüntetésben részesültek – kalotaszegi román tánca 
következett.

A Flashdance című film zenéjének részletére táncolt a Tűzmadarak mazsorettcso-
port, kísért a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fúvószene-
kara, szólót énekelt Hernyes Virág.

A Nyugdíjasok Önsegélyező Klubja Vadrózsák csoportjának görög táncát láthattuk, 
Dohányos Melinda énekelt.

DuDance Táncegyesület bemutatója következett, akik két hónapja táncolnak, fel-
készítőjük Dudás Tibor, aki hatszoros Európa- és magyar bajnok, valamint egykori 
tanítványa, aki szintén Európa- és világbajnok, Isaszeg híressége: Thury Chrystopher. 
Tanítványaikkal az Isaszegi Bázis Sport Club helyiségében gyakorolnak.

A Csatangoló Tánccsoport és Hagyományőrző Egyesület 
szilágysági táncokat mutatott be Tavaszi varázs címmel, majd 
a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola tanítványai következtek, felkészítő tanáruk Vojt Zsanett. 
Kocsárdy Nóra felkészítésében léptek színpadra a Damja-
nich-iskola másodikosai. Varga Tímea hastáncbemutatóját 
tekinthettük meg.

Következett az eredményhirdetés, valamint az első he-
lyezettek tánca. 

Különdíjat kapott a legötletesebb versenyző, Szőllősi An-
na, aki saját koreográfiáját adta elő. A legfiatalabb versenyzők 
Pécelről a Szivárvány Művészeti Óvodából érkeztek. Felkészí-
tőjük Denk Tünde táncművész volt.
Első helyezett lett a 6–10 éves korcsoportban: 
Lesták Fanni–Lukács Vivien–Mezei Melinda–Pásztor Rebe-

ka–Somodi Tamara–Urbán Laura–Kádár Nikolett – 7fő 
– pompontánc. Tt.: Szaluter Tünde. 

Várnai Adrienn–Horváth Anna–Roznik Lívia – 3 fő – zumba. 
Tt.: Gerendás Hajnalka.

A 11–14 éves korcsoport első helyezettje: 
Korsoveczky Fanni–Kovács Vivien–Marton Anna–Mazur Dó-

ra–Soós D. Alexandra–Szőllősy Blanka–Mikus Dorottya–
Busz Boglárka – 8 fő – fireball. Tt.: Dudás Tibor.

A 15–20 éves korcsoport első helyezettje: 
Ritter Zsófi–Ritter Bálint duó – hiphop. Csömörről érkeztek. 

Zsófi többszörös országos bajnok és világbajnok, a Dózsa 
György Táncművészeti Szakközépiskolába jár, tánctanár 
és koreográfus szeretne lenni.

A Glamur mazsorettcsoport műsorszáma zárta a gálát, majd 
a Roll Dance Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes a nézőket 
is bevonva megtáncoltatta a jelenlévőket.

Az elmaradhatatlan „Sztárláb-tortaszeletelés” következett, 
a tortát a Pogonyi cukrászdából kaptunk.

Hálás vagyok minden meghívott vendégünknek, valamint 
a fellépő csapatoknak, együtteseknek, hogy elfogadták meg-
hívásunkat, és önzetlen támogatóinknak, hogy szebbé, érté-
kesebbé varázsolták ezt a napot. 

Mészáros Gusztávné

Támogatóink: Isaszeg Város Önkormányzata – Hatvani 
Miklós polgármester, Koháry Orsolya, Valkony Tóni bá-
csi, Cseke József–Csekéné Valkony Andrea, Palagáné 
Répási Márti, Fehérné Vécsi Móni, Konnert Zsóka, File 
Edit, Havjárné Éva, Nagy Nándorné Zsuzsa, Tímea, Vizson 
Kft., Faragó Attila és Evelin, Juhász István – Serrano Kft., 
Pogonyi Cukrászda, Könczöl Gábor – Csata Vendéglő, 
Marton Levente–Marton Szabolcsné, Vajda Tamás – Isa-
szegi Vegyes Iparcikk Üzlet, Grznár Húsbolt, Kovács Attila 
zöldség-gyümölcs kereskedő, Fény–Alkony Kft., Rita–Mó-
ni-virágdekoráció, Gönczöl György, Németh Zoltán Szilárd, 
Domonics Béla és családja, Ács László és családja, Hor-
váth István és Ilonka, Zsinkó Kati és Laci, Thury Tamás 
családja – Cleanfamily Kft., Porteleki Ivett, Cortez Pizzéria, 
Harkai Zsuzsa, Keglovitsné, Simon Józsefné, Holló János-
né, Karsai Zsuzsanna, Ács Noémi, Isaszegi Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület, Dózsa György Művelődési Otthon, Isaszegi 
Nyugdíjasok Önsegélyező Klubja, Isaszegi Nyugdíjasok 
Baráti Köre, ESE, Ács Nóra, Kocsárdy Nóra, Pásztor Zsófi, 
Thury Christopher, Mozdulj Velünk Egyesület Tagjai, Né-
meth Kinga, Németh Tibor, Nagy Heni, Sápi Zsófi, Fenyvesi 
Roland, Nagy Eszter, Lopakodó 003 Security Kft. – Mózes 
Attila, PiCi Shop

Az Isaszegi Bóbita Óvoda és az Isaszegi Hétszínvirág  
Óvoda játszóházi kirándulása
Isaszeg Város Képviselő-testülete a „Nyári szabadidős prog-
ram pályázat” keretén belül a Rákoskeresztúri Kalandpark 
Játszóházba tervezett kirándulás teljes költségét biztosította 
mindkét óvoda számára. 

Intézményeink életét mindez színesebbé tette, óriási él-
ményt nyújtott gyermekeinknek. Az óvodai kirándulásokon 
minden gyermek részt vehetett. 

Az utazás során kitekinthettek szűkebb környezetükből, 
és útközben megfigyelhették a településeket, a tájat, meg-
ismerkedhettek a játszóházzal, annak sokszínű funkciójával. 

A szabad játék élményén túl hozzájárult a gyermeki moz-
gáskultúra, a mozgáskoordináció és mozgás okozta öröm 
biztosításához.

A szülők, a gyermekek és az intézmények dolgozóinak a 
nevében köszönjük a képviselő-testületnek, hogy támogatá-
sukkal meg tudtuk valósítani ezt a tartalmas, már-már hagyo-
mányos játszóházi kirándulásunkat.

Ezúton szeretnénk még megköszönni Balog Istvánné 
képviselő asszonynak az intézményeink számára felajánlott 
anyagi támogatást.

Óvodavezetők
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Múzeumok Éjsza-
kája az isaszegi  
Falumúzeumban

Este 6 órától szeretettel várjuk a gyer-
mekeket, családokat Csernik Szende 
mesejátékára. Szende ízes nyelven köz-
vetíti felénk őseinek gazdag mesekin-
csét, miközben feltárul előttünk a szé-
kely nép furfangos észjárása, humora, 
életszeretete. 

 „Az én csóré lábacskámat megcsípte a 
csihány, s azóta es vakarózik, s addig-
addig, míg mára felhúztam a bábukat 
lábaimra Mókára és Tréfára, hogy ne 
viszkessenek annyira, hanem járják el a 
székelynép jóízű mesécskéit. S ha nem 
es pityókát mesélek, akkor murkot ap-
rítok lapítón, s ha nem es hiszitek el, a 
cseszle csípjen meg benneteket!

Így van velem ez, nem csak a szá-
jam jár, hanem a lábam is: báboskodni 
jókedvvel szoktam, kicsiknek-nagyok-
nak orcájukra derűt lopva!

A mese gyógyír, a mese játék, a 
mese csoda, a mese hit, a mese lélek. 
Mosoly mindenki lelkére.”

A mesejátékot követően kezdetét veszi 
a nyári napfordulót megelőlegező ün-
neplés, amelyet hagyományaink sze-
rint tűzugrással, tánccal, zenével, közös 
énekkel ünnepelünk a múzeum melletti 
téren.

Keresztelő Szent János – avagy a bi-
zánci befolyásra utaló nevén Szent Iván 
– az írások szerint hat hónappal előzte 
meg születésével Jézust. Ünnepe után 
rövidülnek a nappalok.

A római katolikus egyházközség 
eseményei
•	 Június	6-án,	szombaton	az	esti	szentmise	után	gitáros	ének-	és	zeneka-

runk ad koncertet a templom előtti téren. Mindenkit szeretettel várunk egy 
közös éneklésre.

•	 Június	7-én	lesz	úrnapja.

Az egyház 
Pünkösdkor ünnepeltük a római katolikus anyaszentegyház születését. Milyen 
a mi egyházunk? Mik a jellemzői? Miért jó, hogy a tagjai vagyunk? Sok-sok 
kérdés merülhet fel bennünk. A legtöbb ország ugyanazzal a szóval jelöli a 
templomot, mint az egyházat. A magyar megjelölés azonban nagyon kifejező: 
anyaszentegyház. Valóban, aki meg lett keresztelve, rendszeresen részt vesz a 
szentmisén, bekapcsolódik az egyházi életbe, szentségekhez járul, az segítsé-
get, védelmet, szeretetet, gondoskodást kap az egyháztól. Amikor a „hosszú” 
hiszekegyet mondjuk, elhangzik ez a négy szó az egyházzal kapcsolatban: 
egy, szent, katolikus, apostoli. 

Egy. Egységes a vezetésben, a tanításban, a szentségekben. Éljen valaki a 
világ bármely pontján, ugyanazt a tanítást hallja. Bárhol lettünk megkeresztel-
ve, a keresztségünk mindenütt érvényes.

Szent. Ez a szó azt jelenti, hogy Istenhez tartozó, az Istené. Bár itt a földön 
van, mégis a mennyei Atyához tartozik. A Szentírás szerint Krisztus titokzatos 
teste, amelynek a feje maga Jézus. (1Kor. 12, 12–20)

Katolikus. A szó jelentése egyetemes, az egész világon elterjedt. Amikor 
az apostolokat üldözni kezdték Jézus miatt, hamar elszéledtek Jeruzsálemből. 
Azt gondolom, Isten nagyszerű szervezőkészségének köszönhetően nagyon 
hamar három földrészen jelent meg az egyház: Európában, Ázsiában és Afri-
kában. Hiszen ekkor még a nagy Római Birodalom tagja volt a kis Palesztina. 

Apostoli. Hitünk igazságai Jézus megbízásából az apostolokon keresztül 
jutottak el hozzánk. Péter, Pál és a többi apostol által ismerjük Jézus tanítását. 
A Szentírásban leírtak Isten üzenetei. Az apostolok kézrátétellel adták tovább 
a hatalmat a püspököknek, hogy nekünk kiszolgáltassák a szentségeket.

Az egyház tagjának lenni azt jelenti, hogy egy családhoz tartozunk, amely 
megtart, segít, vezet, gondoz, mint egy jó anya, apa és testvér. Köszönjük, 
Uram, hogy ennyire szeretsz minket!

Szárazné Marika

Jó Hír Ifjúsági Klub
Májusban az anyák köszöntésével kezdtük a foglalkozásainkat. Készítettünk 
kis ajándékot az édesanyáknak, amelyet nagy örömömre én már ott meg is 
kaptam. De a legnagyobb ajándék számomra ők maguk. Csodálatos aján-
dékok Istentől! Ő ránk bízta a gyerekeket, és nekünk, édesanyáknak pedig 
az a feladatunk, hogy bemutassuk nekik Jézus szeretetét. A Biblia nagyon 
sok tanáccsal ellát a gyermekneveléssel kapcsolatban, és a gyermekeket is 
tiszteletre és szófogadásra tanítja. De ehhez nekünk, szülőknek tiszteletre 
méltóan kell élnünk. 

Miért mondta Jézus, hogy legyünk olyanok, mint a gyerekek? Azt hi-
szem, a feltétel nélküli szeretetre és bizalomra gondolt. Egy gyereket nem 
kell külön megtanítani arra, hogy szeresse a szüleit. Magától is szereti. És 
nem kell külön meggyőzni arról, hogy bízzon bennünk. Már bízik. Ez a gya-
nútlan gyermeki nyitottság persze hamar elmúlik, amint idősebb lesz. Saj-
nos tőlünk tanulják a gyerekeink, hogy a szeretet feltételekhez kötött. Pedig 
Isten szeretetét nem kell és nem is lehet kiérdemelni – csak elfogadni. 
Legyünk olyanok, mint a kicsiny gyermekek, vagyis gyermeki bizalommal 
nézzünk Atyánkra! Őszinte, nyitott mindenre, elfogadva bizalommal, amit 
Isten akar adni nekünk. Júniusban gyermeknappal készülünk. Jézus nagyon 
szereti a gyermekeket. És itt az újság lapjain keresztül is köszöntünk minden 
gyermeket! A nyári szünetben is szeretnénk sok időt együtt tölteni. Lesz-
nek filmklubos foglalkozások, kirándulások, napközis napok, és lesz tábor is. 
Foglalkozásainkról e-mailben tudunk értesíteni, ha feliratkozol hírlevelünkre: 
johir.isaszeg@gmail.com. Várunk szeretettel, hogy együtt tudjunk örülni a 
jó hírnek, vagyis annak, hogy még ma is tart Isten kegyelme, és vár minket! 

Hegedűs Mónika és Szikszai Jolika

Református anyák napja
2015. május 3-án anyák napi műsort 
adtak a református gyerekek a templo-
munkban. A versek és az énekek után 
a gyerekek virággal köszöntötték az 
édesanyákat és a nagymamákat.

Énekek
1. Harmatos ág bimbója, nyílj ki anyák 

napjára. Furulya: Nagy Blanka
2. Hálát adok Uram, az életért. Fuvola: 

Nagy Sára

3. Áldjon Isten, jó anyám. Közös fu-
rulya

Versek
Nagy Blanka: A nagymamákat is
Hajdú Nóri: Anyák napján
Nagy Sára: Ima az édesanyámért
Hajdú Andi: Tartozás
Szabó Anna Lídia: Hívő édesanyák
Szalánki Szabina: A gyermekért
Nagy Karolina: Hálaadás

Csonka Lili: Megígérem édesanyám
Csonka Flóra: Anyának
Jankovics Rita: Ki az, aki ápol
Szőke Csanád: Tied vagyok, anyám

A közös énekben részt vettek: Benyő 
Ivett, Szalánki Szabina, Poós Aranka.

A gyerekeket felkészítette: Szikszai 
Jolán.  

Majd Nagy Miklósné gyülekezeti ta-
gunk saját versével emlékezett az „el-
ment” édesanyákra.

Janikovszky Éva: Ők ma gyerekek 

Ha ma kihagyod az esti mesét, holnap 
már lehet, hogy nem is kéri a lányod 
vagy a fiad. Ha ma nem ülsz oda vele 
a társasjáték mellé, előfordulhat, hogy 
a jövő héten már késő lesz. 

Ők ma gyerekek, s nem pótolhatod 
az önfeledt legózást, babázást úgy öt 
év múlva, amikor már kevésbé szoríta-
nak megélhetési gondok, amikor már 
nem kell új szőnyeg, vagy függöny az 
ablakra.

Ha most kihagyod az együttlét 
meghitt perceit, évek múltán talán 
már a meghitt beszélgetéseket sem 
igénylik. Ha most nem sétálsz velük 
kézen fogva, akkor pár év múlva vég-
leg elengedik a kezed, és a kapaszko-
dó nélkül elsodródhatnak.

Visszahozhatatlanok és megismé-
telhetetlenek a gyermekkor napjai, he-
tei, hónapjai. Téglák ezek, amelyekből 
és amelyekre a felnőtt élet felépül. Ha 
sok tégla hiányzik, labilis lesz az épít-
mény.
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„Barangolás földön, vízen, levegőben”
Intézményünkben már második alkalommal zajlott le a járási 
iskolák 3–4. osztályos tanulóinak szóló, komplex ismereteket 
igénylő, internetes vetélkedőnk. 

Három levelezős forduló után a legjobb hat csapat meg-
hívást kapott iskolánk Tóth Árpád utcai épületébe, a május 
8-án tartott döntő fordulóra.

A környező települések intézményeiből – a Dányi Szé-
chenyi István Általános Iskolából, a Gyömrői Weöres Sándor 

Általános Iskolából, valamint az Isaszegi Damjanich János 
Általános Iskolából – érkező négy-négy fős csoportokat fel-
készítő nevelőik is elkísérték. 

Izgalmas, színes, játékos, mégis igen nagy tudást igénylő 
feladatokkal, feladatlapokkal vártuk a diákokat, akik sikeresen 
vették a kihívásokat. Jobbnál jobb válaszokkal, megoldások-
kal kápráztatták el a háromtagú szakmai zsűrit. A meglévő is-
mereteik mellett a tanulóknak szükségük volt kreativitásukra, 
problémamegoldó képességükre és leleményességükre is. 
A gyerekek remek csapatmunkában dolgoztak. 

A verseny igen szoros pontozással zárult. Minden ver-
senyző egy ajándékcsomagot kapott, az első három helye-
zett csapat tagjai pedig értékes könyvjutalomban részesültek.

A délután kellemes hangulatban, nagyon gyorsan telt el. 
Köszönet a versenyt szervező tanítóknak és minden segítő 
kollégának!

Bízunk benne, hogy a jövő tanévre tervezett vetélkedőnk 
is ilyen sikeresen és eredményesen zárul. 

Tanító nénik, Klapka-iskola

Tavaszi számadás
Itt a tavasz, pár hét, s beköszönt a nyári szünidő. Arra 
gondoltam, kötök egy szép csokrot a Klapka György 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola életé-
nek néhány mozzanatából. 

Nagy boldogsággal tölt el, hogy ennyi tehetséges, 
tanulni vágyó gyerek látogatja intézményünket, akik-
nek a mindennapi feladatok mellett még jut idejük 
és energiájuk versenyekre készülni, vagy éppen azoknak a 
szervezésében, lebonyolításában segíteni nekem.

Az első virágszirom márciusban nyílt ki, amikor a csömö-
ri vers- és prózamondó versenyre utaztunk Schleer András 
5.  osztályos tanulóval, aki az 5–6. osztályosok korcsoportjá-
ban, próza kategóriában 2. helyezést ért el. 

A Pest megyei német nyelvi levelező versenyt huszon-
három éve álmodtam meg, kicsit félve, vajon lesz-e jelent-
kező. Azóta évről évre több és több diák kapcsolódott be 
a négyfordulós megmérettetésbe, amelynek három írásbeli 
s egy szóbeli fordulóján kellett a gyerekeknek helytállniuk. 
E tanévben 317 Pest megyei tanuló mérte össze tudását. Az 
utolsó próbatétel, a szóbeli rész április 8-án volt. Köszönöm 
kollégáimnak a rengeteg segítséget, valamint a megye min-
den némettanárának és diákjának, hogy megtiszteltek ben-
nünket részvételükkel, s hozzájárultak ahhoz, hogy e verseny 
ilyen hosszú életű legyen. Köszönöm azon szülőknek s diák-
jaimnak, akik évről évre segítettek nekem a szervezésben.

Április 21-én Denk Krisztián 5. osztályos tanítványommal 
a Pest megyei német nyelvi vers- és prózamondó versenyen 
vettünk részt, amelyen Krisztián 1. helyezést ért el. Az izgal-
maknak azonban még nem volt vége. 22-én a szadai vers- 
és prózamondó versenyen Albert Rebeka (7. a) a 7–8. osz-

tályosok versmondói között 3., Marton Ágoston (8. a) pedig 
próza kategóriában 1. helyezett lett.

Legújabb élményünk az ausztriai tanulmányút, amely 
immár hagyománynak számít, hiszen e tanévben tizen-
nyolcadik alkalommal utaztunk külföldre, hogy fejlesszük 
nyelvtudásunkat, megismerjük más népek életét, szokásait, 
gyönyörködjünk a csodálatosabbnál csodálatosabb látniva-
lókban. Május 3–9. között huszonkilenc tanítványunkkal egy 
hetet töltöttünk Salzkammergut szépséges vidékén. A gyere-
kek délelőttönként négy-négy órában fejleszthették idegen 
nyelvi tudásukat anyanyelvi tanár segítségével, a délutáni ki-
rándulásokon pedig gyönyörködhettünk a környék neveze-
tességeiben. Rácsodálkozhattunk a Großglockner hatalmas 
gleccsereire és lavináira, láthattuk a szivárvánnyal koszorú-
zott Kremml vízesést, hajókáztunk a halleini sóbányában, s 
elvarázsoltak bennünket Hellbrunn szökőkútjai. Köszönöm 
dr. Horváth Anna gyermekorvosnak a sok-sok segítséget, aki 
velünk utazott, s egy héten át vigyázott a csemeték egész-
ségére.

Mindez csupán egy kis csokrocska, egy mozaikkép isko-
lánk életéből, a legutóbbi eseményekből, amelyek színesí-
tették életünket.

Parrag Klára tanár

Tiszta szívvel
Nem is olyan régen, 2014 őszén indult a József Attila 110 
– „Tiszta szívvel” – A 110 éves Isaszegi Damjanich János 
Általános Iskola című komplex tanulmányi versenyünk.

Az öt, interneten zajló írásbeli fordulóban szándékunk 
volt a versenyzők számára is élvezhető, színes, érdekes, vál-
tozatos feladatokat készíteni.

A fordulók és készítőik:
–  Bemutatkozás (PPT) – Csekéné Valkony Andrea
–  Életrajzi kiszámolósdi – Zentai Piroska
–  József Attila jelleme – Oláhné Szántó Tünde
–  Múzsák és szerelmek – Rakóczi Katalin
–  „Kugler” – Hajduné Bilász Ildikó és Mészárosné Kocsis 

Katalin

Az általunk kitalált feladatok nem szűkölködtek nehézsé-
gekben, valamint komoly háttér- és kutatómunkát igényel-
tek. A tanulók szorgalmasan és lelkiismeretesen megoldották 
őket, és ügyesen vették az akadályokat. A legjobban teljesítő 
hét csapat jutott be a 2015. április 25-én rendezett szóbeli 
döntőre. Ebből hat csapat érkezett meg.

Ezen a szombaton is próbára tettük őket, hiszen ezekben 
a feladatokban is nagy szerepet játszott a háttértudás, a krea-
tivitás, a kézügyesség, az ötletgazdagság, a kommunikációs 
készség és az előadókészség. Jó volt látni, ahogy izgatottan, 
csillogó szemmel várták a feladatokat, és komolyan, minden 
tudásukat beleadva, becsületesen, tisztességgel versenyez-

tek. Jó volt hallani a jóízű kacajokat egy-egy humorosan meg-
oldott szituációs feladatnál.

Egy versenyben mindig vannak jók és még jobbak. Van-
nak győztesek, de soha nincsenek vesztesek. Minden részt-
vevő dicséretet érdemel a kitartásért, a szorgalomért és a 
sok-sok munkáért.

A döntő zsűrije: Parrag Klára zsűrielnök, Majsa Györgyné 
és Kercsmár Mónika zsűritagok. Köszönjük a lelkiismeretes 
munkájukat. A verseny fővédnöke Hatvani Miklós polgár-
mester.

Köszönet a verseny támogatóinak: Vajda Tamás (vegyes 
iparcikk), PiCi Shop, Süni (ajándék, papír, írószer), Zöld ABC, 
CBA (Lelik Pál), Boszporusz Büfé, Jáner Hús Zrt., Grznár Hús-
bolt, Kovács Attila (zöldségbolt), Piri & Guszti Virágüzlet, Lá-
zár József (zöldségbolt), a főzőkonyha dolgozói. 

A döntő eredménye
1. Kazár: Csendkiáltók
2. Fábiánsebestyén: Flamingók
3. Nagykanizsa: Ars poetica
4. Apc: Kuglerek
5. Nagykanizsa: Az Irodalom-tenger kalózai
6. Oroszlány: IQ Menedzserek 

Még egyszer gratulálunk minden részt vevő csapatnak, és 
további sok sikert kívánunk.

Koháry Orsolya intézményvezető,  
Kelemen-Csikiné Feigel Zsuzsanna projektfelelős tanár, 

Csekéné Valkony Andrea kapcsolattartó tanár  
és iskolánk valamennyi szervezője és dolgozója
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Készül a Bázis SC-focipálya
Megkezdtük a focipálya munkálatait, és már zöldell a fű a Tóth 
Árpád utcai iskola régi tankertje helyén. Az önkormányzat a 
rendelkezésünkre bocsátotta a területet, és a kerítésoszlopok 
beszerzésében is részt vállalt – amit ezúton is köszönünk –, 
így már célszerűen kihasználható a régen szebb napokat látott 
kert. Sportklubunk focistapalántái és 
öregfiúcsapata mellett a többi sportág 
résztvevői is nagyon várják, hogy birtok-
ba vehessék a pályát és a pálya körüli 
futórészt. Szervezett keretek mellett és 
az edzőink segítségével az iskola diákjai 
számára biztosítani tudjuk a focipálya 
által kínált lehetőségeket az aktív moz-
gásra. 

Az eddig elvégzett munkálatok – 
mint a tervezés, a gépi és kézi terep-
rendezés, az oszlopok beállítása, rögzí-
tése, a füvesítés és annak folyamatos 
kezelése, az átjárókapu és a focikapuk 
elkészítése, a padok kivitelezése és a 
sok apróbb munka – mellett még sok 
a tennivalónk. Az anyagi forrásaink szű-
kösek, ezért segítőkre és támogatókra 
van szükségünk. Nemcsak az egyolda-

A Genki WKSZE első félévi hírei
A 2015-ös év első fele ismét igazán 
jól telt a Genki WKSZE-ben. Belaktuk 
és folyamatosan alakítjuk dojónkat, 
ahol egyre többen és többen élvezik 
az edzéseket nap mint nap. Az önál-
ló terem kialakításával lehetőségünk 
nyílik mind több gyermek és felnőtt 
megmozgatására, amit igyekszünk ki-
használni, és lehetőséget biztosítani 
mindenki számára. Az egyik ilyen prog-
ramunk az óvodás korosztályt célozta 
meg. Ennek keretei közt az Isaszegi 
Hétszínvirág Óvodának ajánlottuk fel a 
lehetőséget, hogy minden csoport havi 
egy délelőtt ellátogat edzőtermünkbe, 
ahol mozgásfejlesztő foglalkozáson 
vehetnek részt. Nagy örömünkre elfo-
gadták és kihasználják ezt az együttmű-
ködést, amelyet, azt gondolom, mind-
annyian élvezünk.

Az év első néhány hónapja mindig 
a versenyekről is szól, amelyeken az 
óvodásoktól a már tapasztalt verseny-
zőinkig mindenki kipróbálhatja magát, 
és élményeket szerezhet. Idén sem 
volt ez másként, egy dolog azonban 
változott. A versenyszezon lezárulá-
sával szövetségünk kihirdette az ösz-
szesített magyar bajnokokat és helye-
zetteket, amely teljesítményekkel az 
országos első és második helyezettek 
kvalifikációt szereznek az év végi wa-
dokai-Európa-bajnokságra a magyar 
wadokai karateválogatott tagjaként. 
Nagy öröm számunkra, és motiváció a 
versenyzőknek, hogy két tanítványunk, 
Képes Edina (junior- és felnőttkumite 

2. hely) és Zsiba Péter (U14 magyar 
kumitebajnok) befektetett energiái 
megtérültek, és bekerültek a váloga-
tottba, így október végén Luxemburg-
ban képviselhetnek minket. Rengeteg 
munka vár még rájuk, de biztos, hogy 
mindent meg fognak tenni egy jó ered-
mény eléréséért.

A versenyszezon lezárulásával pe-
dig mindig egy új időszak kezdődik, a 
nyári táborok és az övvizsgák időszaka. 
Június első hétvégéjén meghívásunkra 
Angliából érkezik nemzetközi szerveze-

tünk angol instruktora, hétvégi tábort 
tartani Isaszegen. A hónap végén pe-
dig következik a hagyományos gyoma-
endrődi nyári táborunk. Ezt követően 
Isaszegen lesz lehetősége minden ér-
deklődőnek nálunk táborozni három 
turnusban is. Ennek a kiírása megtalál-
ható honlapunkon, Facebook-oldalun-
kon, dojónk hirdetőtábláján.

Továbbra is nagy szeretettel és 
szakmai elhivatottsággal várunk min-
den mozogni vágyót edzőtermünkbe.

Jakab Attila

Rawbajnokság Tabon
2015. május 1–2-án a Tabi Fitness 
Klub SE rendezte meg a 2015. évi 
Ifi, Junior, Felnőtt és Masters Női, Fér-
fi Raw Erőemelő Magyar Bajnokság és 
Erőemelő Csapatbajnokságot Tabon. 
A  kétnapos verseny ismét kemény 
próbatétel volt a Sebi GYM SE verseny-
zőinek, de tisztességgel helytálltak, és 
megtérült a befektetett munkájuk. Csa-
patunk tagjai nagyon jól szerepeltek. 
A következő eredmények születtek:
•	 Puskás Benjamin a –83 kg-os súly-

csoportban junior korosztályban 560 
kg-os összetett új egyéni csúccsal a 
II. helyen végzett egy nagyon szoros 
küzdelemben.

•	 Nádasdi Tamás a –93 kg-os súly-
csoportban felnőtt korosztályban 
495 kg-os összetett eredménnyel 
élete első erőemelő-versenyén a XI. 
helyen végzett.

•	 Csernyánszki Csaba a –93 kg-os 
súlycsoportban felnőtt korosztályban 
617,5 kg-os összetett eredménnyel 
az V. helyen végzett.

•	 Tóháti Tibor a –93 kg-os súlycso-
portban masters I. korosztályban 
530 kg-os összetett eredménnyel a 
IV. helyen végzett.

•	 Sebestyén Tamás a –105 kg-os 
súlycsoportban felnőtt korosztályban 
717,5 kg-os összetett eredménnyel 
az I. helyen, az „abszolút” kategóriá-
ban a III. helyen végzett.

•	 Tóth Zsolt a –120 kg-os súlycsoport-
ban masters I. korosztályban 605 

kg-os összetett új egyéni csúccsal a 
II. helyen végzett.

•	 Havai Viktor a +120 kg-os súlycso-
portban felnőtt korosztályban 775 
kg-os összetett új egyéni csúccsal az 
I. helyen végzett.

Mivel 2014-ben és 2015-ben is a mi 
csapatunk volt a legerősebb, így már 
kétszeres erőemelő-csapatbajnok lett 
az isaszegi Sebi GYM SE csapata. 

Sebestyén Tamás

lú támogatására számítunk azoknak a vállalkozóknak vagy 
magánszemélyeknek, akik tudnak és szeretnének segíteni, 
hanem szponzori lehetőséget is kínálunk. Aki a támogatását 
hosszabb időtartamra tudja biztosítani, az választhat a plati-
na, arany és ezüst támogatói lehetőségek közül. Mindhárom 
támogató neve, logója megjelenik a Bázis Foci Suli mezén, a 
focipályán elhelyezett molinón, az épületen belüli támoga-
tói falon, Facebook-oldalunkon, weboldalunkon, az újsághir-
detéseinkben, plakátjainkon és minden olyan felületen, ahol 
az Isaszeg Bázis Sport Club Foci Sulija szerepel. Emellett 
ebben az évben is ki lehet váltani a pártolói tagsági kártyát, 
amelynek az éves díja 6000 forint. A 2014-es évben is sok 
pártoló taggal büszkélkedhettünk, és a befolyt összegből csi-
nosítottuk a Bázis épületét. Kérjük, álljon mögénk, segítsen, 

hogy együtt megvalósíthassuk a céljainkat! A támogatással 
kapcsolatban Nagy Csabánál lehet érdeklődni a 20/973-
0596-os telefonszámon.

Köszönjük az eddigi munkát, segítséget, erkölcsi és fi-
zikai támogatást a Bázis-közeli embereknek, szülőknek, 
edzőknek, családtagoknak. Külön köszönet a gépi földmun-
kát elvégző Tardos Kft.-nek. A médiamegjelenés biztosítá-
sáért Bartos Lászlónak jár a köszönet és örök hála.

Akik egyszeri anyagi támogatással segítették eddigi mun-
kálatainkat a focipálya építésében: István Hentes, Amazo-N 
Ker Kft., Vajda Tamás Műszaki Bolt, Pizza Firenze, Zöld Sa-
sok étterem, Erzsike Virág- és Ajándékbolt, Clean Family Kft., 
Red Point Könyvelőiroda. Köszönjük nektek.

Isaszeg Bázis Sport Club és sportolói csapata
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Túrázzunk itthon!
A júniusi számtól kezdődően minden hónapban közzétesszük egy Isaszeg környéki túraútvonal leírását és a hozzá 
tartozó térképmellékletet azzal a céllal, hogy az idelátogató turisták és a helyben lakók könnyűszerrel tehessenek 
kisebb-nagyobb túrákat szép környékünkön, ismerjék meg Isaszeg nevezetességeit. Az első alkalommal az ún. Isa-
szegi Kis Kör leírását és térképmellékletét (hátoldal) ismertetjük meg az olvasókkal. A leírásokat és a térképmellékle-
teket az Isaszegi Természetjáró Klub bocsátotta rendelkezésünkre, kik az interneten is elérhetők a http://itk.isaszeg.
info honlapon. (Isaszeg Város Önkormányzata)

Isaszegi Kis Kör
Túránk a vasútállomástól indul, a Z, P+ jelzéseket követjük 
1 km-en át. 350 méter múlva a főút balra eltér, mi a kes-
kenyebb Rózsa utcán megyünk tovább egyenesen. A sport-
pályát elhagyva az út gyalogjárdává szűkül, és nyílt területen 
vezet át. A városházánál átkelünk a főúton (itt balra találjuk 
a Szent Márton-kutat, amelynek a vizével szomjunkat olthat-
juk), s balra fordulunk, a Pest megyei piros sáv (PMP) és a 
Z+ jelzés mentén. A Rákóczi úton gyalogolva elhaladunk a 
Szent István-szobor és a katolikus templom mellett, elérjük 
a dányi elágazást. A körforgalom után letérünk a P jelzésről, 
átkelünk a Dány felé vezető úton, és a szemközti sarkon álló 
Damjanich-iskola épülete melletti járdán haladunk tovább a 
Z+ jelzésen. A kereszteződéstől 240 méterre lehetőségünk 
nyílik az értékes Falumúzeum megtekintésére.

A múzeumból kilépve jobbra fordulunk, és továbbhala-
dunk a Madách, majd a Nap utcán, követve a Z+ jelzést. 
Az Alemany Erzsébet Segítő Háznál érjük el a Mátyás király 
utcát. A segítőház kerítése mellett – tartva az eddigi irányt 
– folytatjuk utunkat telefonvezetékkel szegélyezett földúton. 
850 méter múlva az erdőnél, illetve a kerítéssaroknál a ke-
resztező földúton – az ún. Telefonálián – jobbra fordulunk, 
továbbra is követve a telefonvezetéket. Az akácos erdősáv-
ban haladva Szentgyörgypusztára érünk, ahol a telefonfülke 
melletti kereszteződésben derékszögben balra fordulunk, és 
130 méterre, a ZL jelzésen a magtár közelében megtaláljuk 
a ’48-as emlékkeresztet.

A kőkereszt megtekintése után visszafelé indulunk el, az 
előbbi kereszteződésnél egyenesen továbbmegyünk (to-
vábbra is Z+ jelzésen), és hamarosan (300 méterre) elérjük 
az Isaszeg–Dány közti országutat. Az országúton óvatosan 
átkelünk, és a szemben, kissé balra lévő erdőfoltban, majd 
a fasor szélén utunkat délnyugati irányban folytatjuk. A fasor 
130 méterre kb. 100 méter hosszon megszakad ugyan, de 
a vetés túloldalán eltéveszthetetlenül látszik utunk folytatá-
sa, a fasor, amelyen mindaddig megyünk egyenesen, míg 
egy T elágazáshoz (Sápi út) nem érünk. Itt jobbra fordulunk, 
és hosszasan haladunk az erdő szélén, enyhén felfelé. 1,6 
km múltán elérünk egy srégen balról érkező feljavított utat, 
amelyen nekünk egyenesen kell továbbmennünk (a Z+ jel-
zést itt elhagyjuk, mert az felvezet a honvédsírokhoz). Az 
F pöttyjelzést követjük, 270 méter múlva az Isaszeg-táblá-
nál lévő Y elágazásban balra (Damjanich utca) fordulunk, 
és máris a hadijátékok színhelyén vagyunk. A jobb oldali 
kereszteződésben (Csata utca) csatlakozik hozzánk ismét a 
P jelzés. Erre térve balra felkanyarodunk a Szobor-hegyre, 

ahol gyönyörű kilátás és az 1901-ben felállított emlékmű 
vár ránk. Az emlékmű mellett gondozott kis tisztás találha-
tó pihenőpadokkal, asztalokkal. A pihenő után tarvágásos, 
most megújuló erdőben kacskaringós úton haladunk, majd 
több mint 1 km megtétele után (bal oldalon pihenőpad, 
asztal található) 300 métert erdőirtás helyén sarjadó tölgy-
erdőben teszünk meg. Ezt követően rövid szakaszon tölgyfa-
erdőn haladunk át, és máris egy sóderral leszórt útra érünk, 
ahol jobbra fordulunk. Hamarosan elérjük a honvédsírokat. 
Itt is érdemes kicsit elidőzni, megnézni a magyar, lengyel és 
– a megbékélés jegyében felállított – osztrák katonasírokat. 
A szépen gondozott sírok mellett itt található a Makovecz 
Imre által tervezett, Emlékező angyal elnevezésű faszobor 
is, valamint egy harangláb. Jobbra-balra esőbeállók, pihenő-
padok és egy erdei játszótér is található.

Utunkat innen az árok aljában jobbra lefelé induló Z jel-
zésen folytatjuk. Jobbról a már érintett tarvágásos terület 
széle, balról egy szakaszon bükkerdő szegélyezi utunkat. 
Később átmenetileg kissé az árok jobb oldalán, fenyves 
szélén vezet az út, majd egy elágazásban hirtelen balra le-
ereszkedünk ismét az árok aljába. Vigyázat, 50 méter múlva 
a jól járt ösvényről balra le kell térnünk a kevésbé járt, kez-
detben enyhén emelkedő ösvényre! Figyelnünk kell, hogy 
el ne tévedjünk, különösen most, hogy ezt a részt tarra vág-
ták! A Kálvária-hegy oldalában, nagyjából szintben futó úton 
látványos horhosokat érintve haladunk, majd egy hirtelen 
balkanyarral felkapaszkodunk a Kálvária-hegyre. A felállított 
három fakereszttől csodálatos kilátásban lehet részünk: lát-
hatjuk szinte egész Isaszeget, a Tőzeg-tavakat, kicsit távo-
labb a Malom-tavakat, majd Gödöllőt, a Gödöllői-dombság 
legmagasabb csúcsát, a Margitát, még távolabb a Naszályt 
és a Börzsönyt. A művészi értékű stációk mellett a temető-
be érünk. Ott a ravatalozó mellett elhaladva Isaszeg legna-
gyobb kincséhez, a 13. században épült öregtemplomhoz 
jutunk.

A templom megtekintése után leereszkedünk egy korlát-
tal védett lépcsősoron, továbbra is a Z jelzésen a Marcsányi, 
majd a Templom utcán lemegyünk a lejtő aljáig. Itt elhagyjuk 
a Z jelzést, és az F pöttyjelzést követve 180 méter után jobb-
ra, a keresztező Széchenyi utcába fordulunk. Ezen ismét a 
Rákóczi utcára érünk, ahol balra fordulva a PMP jelzés a ve-
zetőnk. A Rákos-patak hídjánál jobbra óvatosan átmegyünk 
az út túloldalára, és a szalagkorlát mögött jobbra lemászunk 
a patakhoz. A vasúti híd alatt átbújunk a patak melletti pad-
kán, majd kissé jobbra, egy nyárfasor felé vesszük az irányt. 
Később telkek között haladunk. A vasúti aluljárótól számí-

tott 600 méterre egy többszörös kereszteződést találunk, 
de mi egyenesen megyünk tovább. 50 méterre  innen egy 
Y kereszteződés következik, annak jobb oldali ágát válasz-
szuk. Innen 220 m-re ismét egy Y kereszteződés következik, 
itt balra megyünk. Erősen foghíjas fasor mellett megyünk 
mindaddig, míg egy keresztező utat nem találunk. Itt elhagy-
juk a P jelzést, és jobbra a Z+ jelzést követjük. Egy rövid, de 
velős emelkedő után felérünk a dombhátra, ahonnan egész 
Isaszeget belátjuk. A dombról leereszkedve, balra, majd 

jobbra tartva hétvégi házak mellé érünk. A második jobbra 
nyíló utcán, vagyis a Tőzeg-tavak előtt jobbra fordulunk. 500 
métert megyünk a tóparti úton, majd a kerítés sarkánál balra 
fordulunk. Átsétálunk a tavakat elválasztó gáton, ott jobbra, 
a P négyszöggel együtt a Tó utcába térünk. A tavat övező 
nádas szélén vezető földúton túrázunk, majd a lakóterület 
végén balra egy ösvényen átvágunk a réten. A vasúti gyalo-
gos-aluljárón át érünk vissza a vasútállomáshoz.

Notter Béla, Isaszegi Természetjáró Klub

Isaszegi Kis Kör

Ûtvonala:  
Isaszeg vasútállomás–Szent-
györgypuszta–Szobor-hegy–
honvédsírok–öregtemplom–Tő-
zeg-tavak–Isaszeg végállomás

Hossza:  
16,5 km

Jelzések sorrendben: 
P+, Z; P, Z+, F pötty, P, Z, F pötty, 
P, Z+, P négyzet
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Felhívás – Rendvédelmi pályát népszerűsítő tábor hátrányos helyzetű fiatalok számára

A Belügyminisztérium rendvédelmi pályát népszerűsítő 
tábort szervez azoknak a hátrányos helyzetű fiatalok-
nak, akik érdeklődnek a rendvédelmi hivatás (rendőr-
ség, katasztrófavédelem, büntetés-végrehajtás) iránt.

A tábor időtartama: 2015. július 26-tól július 
31-ig. 

Helyszíne: Nagykovácsi, Adyligeti Rendészeti 
Szakközépiskola.

A résztvevők áttekintést kapnak a rendvédelmi szer-
vek munkájáról, a felvételi követelményekről. A tábor 
a résztvevők számára térítésmentes. A jelentkezés el-
fogadásáról értesítést küldünk, mellékelve a részletes 
programot.

Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik:
–  2015 szeptemberében kezdik meg gimnáziumban vagy 

szakközépiskolában a 11. vagy a 12. tanulmányi évfolya-
mot; 

–  vagy leérettségiztek, de még nem töltötték be a 21. élet-
évüket.

Beküldendő:
–  önéletrajz;
–  a 10., 11. vagy 12. évfolyam év végi lezárt bizonyítvány 

másolata (az idén érettségiző esetén félévi bizonyítvány);
–  vagy az érettségi bizonyítvány másolata, ha már érettségi-

zett;
–  támogató nyilatkozat a tanuló osztályfőnökétől vagy isko-

laigazgatójától;
–  nyilatkozat a lakóhely szerinti település jegyzőjétől a hát-

rányos helyzet igazolására.

A jelentkezés elbírálása során előnyt élvez:
–  kimagasló sport- és/vagy tanulmányi eredmény;
–  rendvédelmi/rendészeti tanulmányok;
–  aktivitás a közösségi életben. 

Jelentkezési határidő: 2015. június 5. Cím: Belügyminisz-
térium Személyügyi Helyettes Államtitkárság Civilkapcsolati 
Ügyfélszolgálati Osztály, 1903 Budapest, Pf. 314. (e-mail: 
ugyfelszolgalat@bm.gov.hu). További információ kérhető: 
Belügyminisztérium Személyügyi Helyettes Államtitkárság 
Civilkapcsolati és Ügyfélszolgálati Osztálya: 441-1385, 441-
1764, 441-1768.

Vasutasnapi buli

A vasutasok nyugdíjas-szakszervezete szeretettel meg-
hívja tagjait és azok hozzátartozóit a 2015. július 18-
án 13.00 órától tartandó vasutasnapi családi bulira.

Helyszín: Rózsa utca 3/b.
Ebéd: gulyásleves és sütemények.
Jelentkezni lehet a bizalmikon keresztül, vagy 

szerdánként 9.00–11.00 óra között a klubban.
Vezetőség
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Anyakönyvi hírek
a 2015. IV. 16. – 2015. V. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületéSek
Bálint Anna Gréta, Kriston Keve, Faragó Tícia,  
Jakab Ármin Richárd, Lipp-Molnár Marcell, Horváth Csenge, 
Vidák Fedra Helena

HázaSSágkötéSek
Hortobágyi Nikolett és Fehér Róbert 

50 év egymáS Szeretetében
Szántai Irén és Szeder Pál 1965. május 15-én kötöttek házasságot 
Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HaláleSetek
Szmolicza Istvánné Saska Erzsébet (79 éves), Madách Imre  
utca 21.
Bontovics Andrásné Farkas Anna (78 éves), Mátyás király utca 9.
Szatmáry Tamásné Hidi Eszter (80 éves), Kossuth Lajos utca 15.
Mézes Ildikó (54 éves), Alkotás utca 16.
Nagy Ferencné Koncz Katalin (88 éves), Szent Imre utca 24.
Bognár István (71 éves), Bercsényi utca 5.
Weisz Ernő (77 éves), Április 6. utca 14.
Vadkerti Tiborné Klonka Margit (80 éves) Kossuth Lajos utca 119.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Programajánló
Június 1. (hétfő), 18.00, művelődési otthon:  Pedagógusnap – 

Hatvani Miklós polgármester köszönti az oktatásban-nevelésben dol-
gozókat. Fellép a Vivat Bacchus énekegyüttes

Június 2. (kedd), 17.00 és 18.00, művelődési otthon:  A Klapka 
György Általános Iskola és AMI év végi táncvizsgája 

Június 4. (csütörtök), 18.00, Hősök és áldozatok emlékpark-
ja:  Trianoni megemlékezés és koszorúzás. Köszöntőt mond: v. Bod-
rogi Imre. Közreműködik a Club Színház

Június 6. (szombat), 18.00, Falumúzeum udvara:  Nyáresti kon-
certsorozat I. Hársfavirágzás – Az Arpeggio gitárzenekar koncertje. Be-
lépő 700 Ft. 17.00 órától családi kézműveskedés

Június 9. (kedd), 10.00, művelődési otthon:  Gódor Miklós termé-
szetfotós vetített képes előadása és kiállítása

Június 11. (csütörtök), 18.00, művelődési otthon:  A Klapka 
György Általános Iskola és AMI tanszaki színjátszó vizsgája

Június 13. (szombat), 8.00, művelődési otthon:  Babaruhabörze. 
Asztalpénz: 1000 Ft

Június 16. (kedd), 13.00, művelődési otthon:  Véradás
Június 18. (csütörtök), 18.00, művelődési otthon:  A Klapka 

György Általános Iskola és AMI művészeti iskolásainak évzáró mű-
sora

Június 20. (szombat), 18.00, Falumúzeum udvara:  Múzeumok 
Éjszakája. Szent Iván-éji tűzugrás; Csernyik Szende székely lábbábos 
előadása (népmese); vendégegyüttesek műsora; közös tánc és ének-
lés a tűz körül; tűzugrás

Június 22–26. (hétfőtől péntekig):  Napközis gyermektábor a Dózsa 
György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely szervezésében. 
Gyülekezés reggel 8.00 órakor a művelődési otthonban – visszaérke-
zés ugyanoda

  2015. június 22. (hétfő)
  	 •	Ismerkedős nap Isaszegen csapatépítő játékokkal
  	 •		Kirándulás Völgyesi Ferenc fajátékkészítőhöz
  	 •	Játékkészítés, közös ebédfőzés
  2015. június 23. (kedd)
  	 •	Buszos kirándulás, Gyadai Tanösvény
  2015. június 24. (szerda)
  	 •	Buszos kirándulás, Gödi Kalandpark
  2015. június 25. (csütörtök)
  	 •	Buszos kirándulás, Nyíregyházi Állatkert
  2015. június 26. (péntek)
  	 •	Kézműves-foglalkozás a Falumúzeum udvarán
  	 •	Közös ebédfőzés szabadtűzön

 Eső esetén program a művelődési otthonban. A tábor költsége: 12 500 
Ft/fő/hét. Jelentkezési határidő: június 12. A buszos kiránduláshoz kü-
lön is lehet csatlakozni.

  Fontos! Elegendő folyadék, kullancs és nap elleni védekezés, 
mindennap kényelmes kirándulócipő és -öltözet, diákigazol-
vány.

  A tábor minimum 15 fő jelentkezése esetén indul. A programvál-
toztatás jogát fenntartjuk. Információ és jelentkezés: Dózsa György 
Művelődési Otthon és Múzeum, 2117 Isaszeg, Dózsa György utca  2. 
Telefon: 28/582-055, 70/333-6081; e-mail: idgymo@gmail.com, 
www.isaszegmuvotthon.hu

Június 22–26. (hétfőtől péntekig), művelődési otthon:  Ritmus 
dance ovis tánctábor 5–8 éveseknek, mindennap 9.00–16.15 között. 
Információ és jelentkezés: Polgár Edina, 70/635-4690. A jelentkezési 
határidő június 10.

Június 29. – július 3.:  A Csata Táncegyüttes tábora

JúliuSi előzeteS
Július 2. (kedd), 10.00, Sportpálya:  Kimegyünk a térre!
Július 6–10. (hétfő–péntek):  Amit nagyanyáink még tudtak – játékok 

a padlástól a konyháig. 7 éves kortól. A tábor ára: 10 000 Ft. Jelentkezni 
lehet a művelődési otthon irodájában

CSoportJaink vendégSzerepléSei
Június 13., arboFeszt:  Asszonykórus, Csata Táncegyüttes Csatangoló 

Tánccsoport 
Június 13., domonyvölgy, lázár lovaspark:  Csata Táncegyüttes

Ügyeleti ellátás
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; 
mobil: 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 júniusban
június 5.: dr. Tordai Gábor; június 12.: dr. Mészáros Zsolt; 
június 19.: dr. Kürti József; június 26.: 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. Adamikné 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
Isaszegi Vízmű Nonprofit Közhasznú 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

Köszönjük mindazoknak, akik Szmolicza Istvánné, született Saska Erzsé-
bet temetésén részt vettek, utolsó földi útján elkísérték, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek, fájdalmunkban részvéttel osztoztak.

A gyászoló család



A Születés Kertje – átalakul és megújul a nemzedékek Parkja

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján 
új formát kell hogy öltsön az isaszegi 
gyermekek születését megörökítő park.

Eddig az évente született gyerme-
kek neve egy műkő hasábra szerelt 
lapon jelent meg, és mellé egy facse-
metét ültettek. A park kis mérete miatt 
korlátozott az itt elhelyezhető fák és 
műkő hasábok száma, ezért új javas-
lat született arra, hogy akár a következő 
harminc-negyven évben születő gyer-
mekek neve is megjeleníthető legyen.

A Születés Kertje egy kör alakú épít-
mény, amely az ősi kínai filozófián, a 
jin-jang elméleten nyugszik.
–  A jin és a jang egymást kiegészí-

tő fogalmak, önállóan nem létezik 
sem jin, sem jang, függenek egy-
mástól, és csakis a másikhoz viszo-
nyítva értelmezhetők.

–  Ahogyan a fény és az árnyék köl-
csönösen feltételezi és kiegészíti 
egymást, úgy található meg a két 
ellentétes lényeg minden létezés-
ben, minden történésben.

–  A világban mindennek megvan az 
ellentétpárja. A tűznek a víz, észak-
nak dél, a férfinak a nő, a születés-
nek az elmúlás.

–  Minden emberi, természeti és vi-
lágegyetemi jelenség két, egymás-
sal ellentétes, de nem szemben 
álló ősprincípiumból áll. 

A magyar ősi mondavilágunk is ezekre 
a filozófiai gondolatokra épül. A létesít-
mény ennek az ősi filozófiának a meg-
jelenítője.

A kör alapú építmény szimbolizál-
ja a földet. A föld körvonalához simuló, 
de azt kettéválasztó ívelt fal hordozza 

az Isaszeg városában évente megszü-
letettek névsorát. A kettéosztott kör 
szimbólum egyik részén kék színben 
(jin) található a csobogó, a vízjelleg, 
amely alul helyezkedik el. A másik ré-
szén vörös színben (jang) található az 
élő fa (égig érő fa), amely az állandó 
változást mutatja, és egyben megfelel 
a tűz jellegének, amely felfelé tör.

A kettős szimbólum nem csupán 
egymással ellentétes tulajdonságokat 
jelöl, de egyúttal jelképezi az állandó 
változást, átalakulást. Az egymásrautalt-
ságot a fal átjárhatósága is szimbolizál-
ja a középen elhelyezett élet forrásával, 
az ivókúttal.

Isaszeg Város Önkormányzata eb-
ben az évben tervezi kivitelezni a Szü-
letés Kertjét. 

Magyar Géza főépítész


