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Fontos információk, elérhetőségek
Isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi u. 45. Ügyfél-
szolgálat telefonszáma: 28/583-100. E-mail: hivatal@
isaszeg.hu
A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati rendje
Hétfőn 800–1200 és 1300–1800, kedden 800–1200 és 1300–
1600, szerdán 800–1200 és 1300–1600, csütörtökön 800–1200 
és 13.00–1600, pénteken 800–1200 óra között
A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje  
Hétfőn 1300–1600, szerdán 800–1200 és 1300–1600, pénte-
ken 800–1200 óra között
Isaszegi Rendőrőrs 0–24 óra között hívható telefonszáma: 
70/387-2693. Villányi 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 segélyhívószáma: 70/549-6223
Isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi 
Egyesület 20/981-9595
Gödöllői Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendelt-
sége 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 mun-
káltatók 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

Álláslehetőség az 
Álom-vár Bölcsődében

A MPE OCM Álom-vár Bölcsőde élelmezésvezető-die-
tetikus munkatársat keres.  Érdeklődni a 70/620-6586-
os telefonszámon lehet, vagy az igazgato@alomvar.
hu e-mail címen. A pályázat részletes kiírását a www.
kozigallas.hu és a www.bddsz.hu honlapon olvashatják.

Házi segítségnyújtás

Munkatársaink hétfőtől péntekig a házi segítségnyújtás so-
rán az otthonában a napi életvitel fenntartásával kapcsolatos 
teendők elvégzésében segíthetnek önnek, szüleinek, esetleg 
sérült nagykorú gyermekének.

Főbb tevékenységeink:
– bevásárlás;
– személyi környezet tisztán tartása;
– gyógyszer felíratása, kiváltása;
– orvos hívása, elkísérés orvoshoz;
– alapvető ápolás, gondozás;
– hivatalos ügyek intézése.

A házi segítségnyújtás igénybevételére irányuló kérelmet for-
manyomtatványon a „Segítőkéz” Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat intézményvezetőjénél kell benyújtani. A kére-
lemhez csatolni kell az egészségi állapotról szóló háziorvosi 
igazolást.

A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni, amely-
nek összegét a jövedelem alapján állapítják meg.

További információ: „Segítőkéz” Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat, 2117 Isaszeg, Móricz Zsigmond u. 16., 
telefon: 28/494-042; valamint háziorvosánál.

Ügyintézési szünet

A MÁV nyugdíjas-szakszervezetében az ügyintézés 
2015. július 16-tól augusztus 18-ig szünetel. 

Sürgős esetben az elnök és a gazdasági vezető el-
érhető személyesen vagy telefonon.

Mikor jön a kéményseprő?

Értesítjük önöket, hogy a kötelező kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatásról szóló, 2012. évi XC. törvény, valamint a 
63/2012 (XII. 11.) és 347/2012 (XII. 11) kormányrendelet 
alapján a Magyar Kémény Kft. (7400 Kaposvár, Petőfi tér 
1., telephely: 2100 Gödöllő, Remsey u. 12.) alkalmazottai 
2015. június 15. és 2015. november 15. között keresik fel 
Isaszeg város lakosságát.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a társaság alkalmazá-
sában álló dolgozók fényképes igazolvánnyal és névre szóló 
megbízólevéllel rendelkeznek!

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Két ülés között történt

Június 21. Galgamácsa
Vankóné Dudás Juli-díjban részesült az 
isaszegi Csata táncegyüttes. Az átadó-
ünnepségen, valamint a gálaműsoron 
több képviselőtársammal együtt gra-
tulálhattunk a díjat átvevő Bánszkiné 
Varga Jutkának. 
Június 29. Isaszeg, polgármesteri 
hivatal
Irodámban fogadtam Pásztor Lászlót, 
Erdőkertes polgármesterét, a TÖOSZ 
Pest megyei tagozatának vezetőjét. 
Megbeszélésünk kiemelt témája, hogy 
a Pest megyei települések hátrányos 
megkülönböztetésben részesülnek a 
pályázatok elbírálásánál, a Közép-Ma-
gyarország régióba való besorolásuk 
miatt. A helyzet tarthatatlanságára való 
tekintettel közös fellépést szorgalma-
zunk a Pest megyei önkormányzatok 
vezetőivel a rendszer megváltoztatá-
sára. 
Július 7. Gödöllő, Erzsébet Szálló, 
MÖSZ-elnökségi ülés
Az ülést megelőzően ukrán, szlovák, 
moldáv, grúz önkormányzati vezetők-
kel tartottunk megbeszéléseket az ön-
kormányzásról. 

A parázs hangulatú elnökségi ülé-
sen jelen lévő parlamenti képviselőkkel 
vitattuk meg a törvényhozók várható 
döntéseit. Újból felmerült annak lehe-
tősége, hogy az anyakönyvi rendszer 
átalakításának következtében az anya-
könyvezés elkerülne a településekről a 
járási központokba, s ez valamennyi je-
len lévő polgármesternél „kiverte a biz-

tosítékot”. Önkormányzati vezetőként 
minden elkövetünk annak érdekében, 
hogy a parlamenti képviselők elálljanak 
ettől a szándékuktól.
Július 16. Isaszeg, polgármesteri 
hivatal, tanácsterem, Idősügyi Ta-
nács ülése
A tanács ülésén döntés született a ta-
nács létszámának hétről kilencre bőví-
téséről. 
Isaszeg, polgármesteri hivatal, 
polgármesteri iroda
Csóka Antal ezredessel, katasztrófa-
védelmi igazgatóval folytattam megbe-
szélést az önkormányzat és a kataszt-
rófavédelmi szervezet együttműködési 
megállapodásáról. Az ezredes úr segít-
ségét kértem az Isaszegen lebonyo-
lítandó nemzetközi gyermeklabda-
rúgó-torna résztvevőinek augusztusi 
elszállásolását illetően.
Július 20. 
Telefonos interjút kértem Kocsi Tamás 
igazgató úrtól. A beszélgetés egy részét 
megosztom önökkel.

H. M.: Milyen előrelépés várható 
a szakképzés területén?

K. T.: A szakképző intézmények 
július 1-jével a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium irányítása alá kerültek, ami 
egy hatékonyabb fenntartói struktú-
rát jelent. A változásokat a gödöllői 
Madách-iskola már felkészülten várja, 
ugyanis a helyi igényekhez igazodva 
olyan szakképzéseket vezettünk be, 
amelyekre van munkáltatói igény,  a 
tanulóink piacvezető cégeknél tölthe-

tik gyakorlatukat, így a nálunk végzettek 
nagy eséllyel tudnak elhelyezkedni. Az 
érettségire való felkészítést a nappa-
li mellett esti tagozaton is biztosítjuk 
azoknak a számára, akik már dolgoz-
nak. Fontos tudni, hogy a szakközép-is-
kolai érettségi egyenértékű a gimnáziu-
mival, vannak szakmáink, amelyeknek 
feltétele az érettségi, ezért nálunk az 
érettségi vizsga  nem hiányozhat a 
képzési kínálatból. A gödöllői iskola 
Isaszegről is könnyen megközelíthető, 
sokan választották eddig is, örülünk an-
nak, hogy a városban jó véleménnyel 
vannak rólunk. Aki középiskolát szeret-
ne végezni, nálunk biztosan talál az ér-
deklődésének megfelelő szakmát, sőt 
jó eséllyel ösztöndíjat is kap a tanulmá-
nyai során.

H. M.: Mit jelent a mostanában 
sokat hangoztatott „duális képzés”?

K. T.: A duális képzés vállalati kép-
zés, a tanulók a szakmai gyakorlatukat 
vállalkozói környezetben, a cégeknél 
töltik, ezáltal jobban megtanulják a 
szakmát. Nagy előnye, hogy a cégek 
saját maguknak képzik ki az utánpót-
lást, és gyakran munkát ajánlanak a ná-
luk végzett fiataloknak. Például a most 
végzett hegesztőosztályunk minden 
tanulója egy héten belül állást kapott. 

A továbbiakban is mindenkinek jó pi-
henést kívánok a nyárra. Az augusztusi 
rendezvényeinkre pedig szeretettel vá-
rok minden érdeklődőt, isaszegi lakost.

Hatvani Miklós polgármester
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Felhívás
Kibővült a hadigondozotti ellátás-
ra jogosultak köre

Az Országgyűlés elfogadta a hadigon-
dozásról szóló, 1994. évi XLV. törvény 
módosításáról szóló T/4972. számú 
törvényjavaslatot. 

A törvénymódosítás – kibővítve az 
eddigi jogosultak körét – támogatást kí-
ván nyújtani a második világháborúban 
elesett, eltűnt és hadifogságban el-
hunyt katonák és munkaszolgálatosok 
özvegyeinek és árváinak, illetve mind-
azoknak, akiknek férje, édesapja 1938. 
november 2-a és 1945. május 9-e 
között a volt Magyar Királyi Honvéd-
ség és Csendőrség kötelékében szol-
gált, függetlenül állományviszonyától 
és rendfokozatától, valamint attól, hogy 
a második világháborút lezáró párizsi 

békeszerződés következtében más or-
szág állampolgárává vált.

A  törvénymódosítás megnyitja a 
hadigondozotti jogosultságot azon 
magyar állampolgárok – volt hadiár-
vák, volt hadigyámoltak és volt hadi-
gondozott családtagok – számára is, 
akiket 1949. január 1-jét megelőzően 
nyilvántartásba vettek, azonban pénz-
ellátását nagykorúvá válása miatt, vagy 
1949-ben politikai okból megszüntet-
ték, kérelmét elutasították, vagy kérel-
mét politikai okból elő sem terjesztette. 

Azon hadiözvegyek is a gondozot-
tak körébe kerülnek, akiknek férje Ma-
gyarországról vonult be, de – lakhely-
változás nélkül – jelenleg más állam 
polgára.

A  járadék megegyezik a hadigon-
dozotti ellátásra jogosultak havi rend-
szeres járadékának összegével, amely 

az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 30 százaléka. 

A  rendszeres havi járandóságot 
igényelni lehet a kérelmező lakóhe-
lye szerint illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal járási (fővárosi kerüle-
ti) hivatalában, külföldön élő és Ma-
gyarországon lakóhellyel, tartózkodási 
hellyel nem rendelkező kérelmező 
esetében Budapest Főváros Kormány-
hivatalánál. 

Az eljárás során a jogosultság ha-
di eredetét egykorú szolgálati, katonai, 
kórházi iratokkal és hatósági igazolások-
kal, ezek hiányában más hitelt érdemlő 
módon kell igazolni. A járási hivatal a 
kérelemről határozattal dönt, amelynek 
alapján a kérelmező lakóhelye szerint 
illetékes kormányhivatal fogja a járadé-
kot folyósítani, vagy a nyugdíjjal együtt, 
vagy ennek hiányában önállóan. 

Az 1848-as honvédet ábrázoló szobrot 1914-ben állították fel az 
isaszegi Damjanich utca végén, a település határán levő dombtetőn 
(043/4 hrsz., 9393-[7084]). Részben az erős széljárásnak kitettség, 
részben a sóskúti durva mészkő anyagának rossz minősége okozta, 
hogy a szobrot és talapzatát már 1937-ben, majd ezt követően még 
három ízben fel kellett újítani. Jelentős fizikai és esztétikai romlást 
idézett elő az 1950-es években végzett beavatkozás, a rozsdásodó 
vascsapolások és a vasszegekre épített, magas cementtartalmú, for-
mai szempontból tévesen értelmezett műkő kiegészítések. 

Az emlékmű 2014-évi teljes restaurálását Varga Zoltán Zsolt 
kőszobrász-restaurátor művész vezetésével Bíró János szobrászmű-
vész, valamint Varga Attila kőfaragó csoportja végezte. A restaurá-

Dr. Kürti Józsefné emlékére

„Nem tudom, nem azért vannak-e kivilágítva a csillagok, hogy egy napon mindenki megtalálhassa a magáét.” 
(Antoine de Saint-Exupéry)

Dr. Kürti Józsefné Rózsa csillaga volt iskolájának. Mi meg-
találtuk benne a tiszta csillogást – bízunk benne, hogy ő is 
megtalálta a maga csillagát.

Egy karizmatikus pedagógus a lelke, a mozgatórugója 
iskolájának. A Damjanich-iskola földrajz–rajz szakos taná-
raként évtizedekig volt meghatározó személyisége a nagy 
múltú közösségnek. Kollégáinak, tanítványainak körében 
nagy tiszteletnek örvendett. Rajzversenyek sikere, kima-
gasló tanulói eredmények, nagyívű kiállítások tették az is-
kola számára halhatatlanná. Szakmai igényessége pedagó-

gustársai számára a mai napig példa. Nagy szeretettel és 
tisztelettel idézzük szavait, emlékezünk az általa szervezett 
kirándulásokra, rendezvényekre.

Juhász Gyula szavaival: „Nevelni annyit tesz, mint em-
berré tenni.” Rózsa nevelt és emberré tett gyermeket és 
felnőttet.

Szerény, kedves, mégis meghatározó személyisége ve-
lünk marad, emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük.

Nyugodjék békében…
Koháry Orsolya igazgató

Az isaszegi honvédemlékmű restaurálása
lás műveletei a helyszínen zajlottak. A  posztamens 
négy tábornok portréját hordozó – az 1937-es fel-
újításkor műkő öntvényre cserélt, tondó formátumú 
– domborműveinek süttői kemény mészkőbe faragá-
sa készült műhelyben. A kiemelt darabok restaurálva 
múzeumi elhelyezést kaptak.

Az emlékmű restaurálásának műveleti  
sorrendje
Feltárás. A kőanyag rovására jelentősen eltérő fizikai 

jellemzőkkel rendelkező cementes kiegészítések 
és a rozsdás vascsapolások, vasszegek maradék-
talan eltávolítása mechanikus módon, kéziszerszá-
mokkal történt.

Tisztítás. A szennyeződések kőtisztító pasztás puhítá-
sát, fellazítását követően vízpermetes lemosással, 
a talapzaton mobil mikroszemcseszóró készülék 
használatával végezték, csak olyan mértékig, hogy 
a kőanyag felszíne ne kopjon, torzuljon.

Sótalanítás. A cementkiegészítésekből és egyéb 
szennyezőkből képződött kőanyagba vándorolt és 
azt károsító vízoldható sók ún. szívópakolásos el-
távolításával végezték. 

Szilárdítás. A mállékony kőanyag mélyrétegi szilár-
dítását kovasavészter-oldattal több lépcsőben vé-
gezték, amikor az időjárási körülmények az eljárás-
hoz megfelelően alakultak. 

Kiegészítés. A  vascsapokat és dübeleket rozsda-
mentes acélra cserélték, rögzítésüket és a levált 
darabok visszaillesztését UV-álló kőragasztóval vé-
gezték. A kompatibilitás elvét figyelembe véve a 
kő anyagának és fizikai tulajdonságainak megfele-
lő kőkiegészítővel mintázták fel a hiányzó formai 
részleteket. Archív fotók és a történeti huszárvise-
let-analógiák felhasználásával az eredeti állapot hi-
teles megjelenítését érték el.

Felületkezelés. A már roncsolásmentesen el nem 
távolítható, esztétikailag zavaró szennyeződése-
ket lokális lazúrozással illesztették a környezethez, 
majd a teljes felület hidrofobizáló bevonatot ka-
pott. 

Az emlékmű restaurálása jól példázza az előzetes tör-
téneti kutatáson alapuló hiteles, az eredeti kőfajtának 
megfelelő anyaghasználattal és a károsodások mérté-
kéhez igazodóan végzett helyreállítást. A jelenlegi res-
taurátori ismeretek szerint végzett szakszerű helyreállí-
tás a dokumentációban előírt rendszeres karbantartás 
elvégzése esetén hosszú távú fennmaradást biztosít 
az emlékmű számára. A restaurálást a műemlék-fel-
ügyelő és a Forster restaurátor szakértője munkaközi 
helyszíni szemléken szakmai konzultációkkal kísérte.

Polgármesteri hivatal

Viharkárok Isaszegen

Az Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai, valamint az 
IGESZ dolgozói óriási feladatot vállaltak a 2015. július 8-i 
viharkárok helyreállításában. 

Hálásan köszönöm mind a magam, mind Isaszeg lakos-
ságának nevében a Liget téren, illetve lakóhelyünk külön-
böző pontjain a késő esti órákban végzett gyors, szakszerű 
munkájukat.

Önzetlenségük példaértékű. Az elvégzett kárelhárítás fel-
becsülhetetlen segítség városunk életében, amelyet még 
csütörtökön is folytattak azokkal a lakosokkal, akik segíteni 
szerettek volna, hiszen folyamatosan érkeztek a bejelentések.

Mészáros Gusztávné



6 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XIV. évfolyam, 8. szám • 2015. augusztus 7

Hídépítés
A Klapka György Általános Iskola és 
AMI együttműködési megállapodást 
kötött az Együttműködés Isaszegért 
Egyesülettel.

Az iskola képviseletében a 7. b osz-
tály tanulói vállalták, hogy munkájukkal 
alkalmanként részt vesznek az egyesü-
let programjaiban. Kiemelkedően fon-
tosnak tartom, hogy diákjaink ismerjék 
meg múltjukat, és annak értékeiből táp-
lálkozni tudjanak a jövőjükben. Köszö-

nöm szépen Verseczki Erzsébetnek, az 
egyesület elnökének ezt a lehetőséget. 
Gyermekekhez szóló mondatai példa-
szerű irányt mutatnak.

Ősszel a honvédsíroknál takarítot-
tunk, gondoztuk az elesett katonák em-

lékműveit, összeszedtük az avart. Ez év 
júniusában a temetőben a második 
világháborús Szent László hadosztály 
több elhunytjának sírját gondoztuk.

Nagy örömmel ragadtam meg az 
alkalmat, hogy osztályomat bevonhat-
tam ebbe a nemes feladatba. Továbbá 

osztályom nevében azért is köszönet-
tel tartozom, hogy a gyerekek megkap-
ták az egyesület pólóját, és többször 
volt alkalmuk a munka utáni tartalmas 
beszélgetés közben pizzát, illetve fagy-
laltot fogyasztani.

Itt szeretnénk megköszönni Erzsi-
ke nénivel közösen Könczöl Gábor és 
Pogonyi Tibor szívből jövő támogatását.

Továbbra is vállaljuk, hogy a hon-
védsírok gondozásában segítünk.

Palicskáné Szamosvölgyi Anna  
tanárnő

Ûjra a dobogón
A két isaszegi tanárnak sikerült a triplázás. Malatinszki Jó-
zsef és Tóth Gábor tanár urak három év alatt harmadszor 
juttatták be a versenyző diákjukat a Szakmasztár verseny 
döntőjébe a szakácsszakmában, a Gödöllői Szakképző 
Magániskola képviseletében. Ilyen bravúr sem Pest me-
gyében, sem Budapesten nem történt még az utóbbi 

években. A két szaktanár tanítványa több ezer diák közül 
végzett a második helyen. Teljesítményüket újra elismer-
te a Pest Megyei és Kereskedelmi Iparkamara, valamint a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is. Három év alatt har-
madszor vehették át kitüntetésüket a Parlamentben.

A kitüntetést dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke, 
és dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke adta át.

Jánosik Péter tanuló bravúros versenyzéssel jutott a 
döntőbe, és a magas szintű szakmai zsűri egyöntetű véle-
ménye alapján méltán szerezte meg az ezüstérmet! Mind-
annyian büszkék vagyunk rá és felkészítő tanáraira! 

Polgármesteri hivatal

NCIS, CSI? Nem… Vizsgálati Osztály!

Kívülállóként mit lehet tudni a rendőrség bűnügyi vizsgálói 
munkájáról? Legtöbben filmélmények alapján képzelik el, 
milyen a rendőrök élete. A moziban a rendőri munka legiz-
galmasabb része a bűnöző elfogása, ahogy a valós életben 
is. Azonban a munka itt nem ér véget. A valóságban még 
nem kezd peregni a stáblista, amikor kézre kerítik a bűncse-
lekmény elkövetőjét. Ilyenkor kezdődik a vizsgálati munka. 

Milyen stádiumban kerül egy vizsgálóhoz a bűnügy? Ak-
kor, ha már eleve ismert a tettes, vagy ha az ismeretlen tet-
tes ellen indított büntetőeljárás során a nyomozók azono-
sították az elkövetőt. Vagyis a magyar büntetőeljárásban „a 
nyomozati szakban vizsgálati eljárásról beszélünk, ha a bűn-
cselekmény megalapozott gyanúja ismert elkövetővel szem-
ben merül fel”. A vizsgáló ilyenkor minden tudását felhasz-
nálva kutat, kihallgat és adatokat gyűjt addig, amíg minden 
elem a helyére kerül, és bizonyítható lesz a bűncselekmény 
elkövetése. Ezt röviden úgy lehetne megfogalmazni, hogy 
a nyomozó megállapítja az elkövető kilétét, a vizsgáló pe-
dig bebizonyítja, hogy valóban ő a tettes. A vizsgáló az, aki 
rendszerezi a bűnjeleket, kirendeli a megfelelő szakértőket, 
a már beérkezett szakvéleményt összeveti a vallomásokkal 
és egyéb bizonyítékokkal, majd az érintettek elé tárja. A vizs-
gáló – amennyiben még szükséges – kihallgatja a tanúkat, 

a gyanúsítottakat, szembesítést végez, felismerésre bemuta-
tást tart, vagy bizonyítási kísérletet hajt végre. 

Tehát aprólékos és kitartó munka szükséges ahhoz, 
hogy a nyomozó hatóság az ügyben keletkezett iratokat 
meg tudja küldeni az ügyészség részére. 

A Gödöllői Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályán 
többségében nők dolgoznak. Vizsgálóként ugyan önállóan 
végzik munkájukat, de ötleteikkel, tudásukkal segítik egy-
mást. Az itt szolgálatot teljesítő családanyák és családapák, 
feleségek, férjek a munkájuk miatt kibújnak hétköznapi 
bőrükből, és az ügyek sajátosságától függően idomulnak 
a megoldandó feladathoz. Elengedhetetlen a jó kommuni-
kációs készség, hiszen nap mint nap embereket kell kihall-
gatni. Alkalmazkodni kell, hiszen minden tanú, gyanúsított 
más és más, mindenkinek vannak nehéz napjai, amit jól 
kell tudni kezelni. Egy vizsgálónak mindig uralkodnia kell az 
érzelmein, sőt alkalmazkodni kell az ügyben érintettek han-
gulatához. Fontos az empátia, ugyanakkor objektivitással, 
logikus gondolkodásmóddal és precizitással kell rendelkez-
ni. A vizsgáló számára elengedhetetlen, hogy kívülállóként 
kezelje a bűnügyben érintett sértettek személyes történe-
tét, mégis át kell éreznie azt.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

MOVE – Nyárbúcsúztató Limonádé Party a Liget téren
Szeretettel várjuk városunk lakóit, valamint a környékről érkezőket is augusztus 29-én a Liget téren.

Programok 15 órától: 
– Gerendás Hajniék – zumbashow
– A Klub Musashi dzsúdóbemuta-

tója
– Varga Tímea, Kővágó Dóri, Józsa 

Barbi – hastánc
– Dohányos Melinda – ének

– A Genki Wado Karate és Szabad-
idő Sportegyesület bemutatója

– Vika-D zumba 
A derűs, jó hangulatról Kovácsik Misi 
gondoskodik az esti piknik zárásáig.
– 17 órától: Nelson zenekar és 

Pongó Réka

– 19 órától: Szabyest
– 19.30-tól: No Respect zenekar 
– 21 órától: Esti piknik csillagfény-

nél 

Párhuzamosan 15 órától: 
– Jókai Mór Városi Könyvtár – „Az 

olvasás varázsa”; 
– kézműves-foglalkozások; 
– lovaglási lehetőség; 
– Kid Car; 
– BMX-verseny;
– görkorcsolya- és gördeszkaver-

seny; 
– Park Fitness-átadó, illetve 
– a street workout pálya elemeinek 

használata.
A programok folyamatosan bővül-
nek! Érdeklődni Mészáros Gusztávné 
Piroskánál lehet a 30/448-9182-es 
telefonszámon.

Mozdulj Velünk Egyesület
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Nyár, vakáció!
Egész évben erre az egy-két hétre várunk, amikor végre ki-
szabadulunk a megszokott környezetünkből, elindulunk, vi-
lágot látunk. Magunk mögött hagyjuk a munkát, jó esetben 
elfeledkezünk rövid időre a mindennapos gondjainkról. Az 
átélt élményeket, mindazt a szépet, amit látunk, szeretnénk 
megosztani az egész világgal, de legalábbis ismerőseinkkel, 
barátainkkal telefonon, személyesen vagy a különböző inter-
netes közösségi portálokon.

Gyakran nem is sejtjük, mekkora veszélynek tesszük ki 
biztonságban tudott otthonunkat azzal, hogy egy fényképet 
posztolunk a nyaralásról. Ezáltal akaratlanul is kiszolgáltatjuk 
otthon hagyott értékeinket az agyafúrt, erre szakosodott bű-
nözőknek, akik egy kis utánajárással könnyedén kideríthetik 
címünket, esetleg távollétünk időtartamát. A legszebb nyara-
lás is rémálommá válhat, ha hazaérve látjuk, hogy betörtek 
otthonunkba, felforgatták a szekrényeinket, ellopták emlék-
tárgyainkat.

Mit tehetünk a kellemetlenségek megelőzésére?
•	 Ne	híreszteljük	alkalmi	ismerősök	körében,	hova,	men�-

nyi időre készülünk elutazni! Nem tudhatjuk ugyanis, ki-
nek adják tovább – akár jóhiszeműen is – a kapott infor-
mációt. 

•	 A	n�aralás	örömeit	közösségi	oldalunkon	utólag	osszuk	
meg barátainkkal!

•	 Az	 utazás	 részleteit	 ne	 n�ilvánosan,	 hanem	otthon	 be-
széljük meg! A tömegközlekedési eszközön, munkahe-
lyen, nyilvános felületen folytatott egyeztetés bárkinek a 
fülébe juthat! 

•	 Zárjuk	be	az	összes	n�ílászárót!	A	magasabban	található	
ablaknál égve hagyhatunk kis fogyasztású lámpát, a föld-
szinti, könnyen nyitható vagy kevésbé biztonságos abla-
kon, hátsó ajtókon javasolt lehúzni a redőnyt.

•	 Ne	 hag�juk	 n�itva	 a	 bejárati	 ajtón	 a	 kisállatok	 számára	
rendszeresített lengőajtót!

•	 Kérjük	 meg	 megbízható	 szomszédunkat,	 barátunkat	 a	
postaláda rendszeres ürítésére, a lakás körüli napközbeni 
tevékenység elvégzésére, hogy lássák, „van élet a ház-
ban”! Így sokkal kisebb az esély arra, hogy szemet szúr 
otthonunk lakatlansága.

•	 Amenn�iben	van,	aktiváljuk	a	riasztót!
•	 Érdemes	vag�onleltárt	készíteni,	amel�nek	során	eg�	fü-

zetben összegezzük vagyontárgyainkat és azok értékét, 
azonosító számát, esetleg mellétűzhetünk fényképet az 
adott tárgyról. Ezt semmiképpen se otthon tartsuk, ha-
nem például egy megbízható rokonnál, jó barátnál, hi-
szen ha a betörők saját ingatlanunkban találják meg, 
térképként szolgálhat a felkutatandó értékek vonatkozá-
sában. Ha megtörténik a baj, a nyomozást és a biztosítási 
ügyintézést megkönnyítheti, ha összegezve vannak a ke-
resett értéktárgyak!

•	 Ha	 ismeretlen,	 g�anús	 személ�eket,	 autót	 lát	 többször	
elhaladni a környéken, jegyezze fel a rendszámát vagy 
típusát, ismertetőjelét, és ne féljen értesíteni a rendőrsé-
get az ingyenesen hívható 107-es vagy 112-es központi 
segélyhívó telefonszámok valamelyikén!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztály

Segítség, kiraboltak!
A közterületi bűnözés sajátos kriminológiai kategória. Magá-
ban foglalja a személy elleni, a házasság, család, ifjúság és 
nemi erkölcs elleni, az államigazgatás, az igazságszolgáltatás 
és a közélet tisztasága elleni, a közrend elleni bűncselekmé-
nyek, valamint a gazdasági és a vagyon elleni bűncselekmé-
nyeknek az elkövetés helyszínéhez kapcsolódó változatait.

E bűncselekményi kategória teszi ki évek óta az összes 
ismertté vált bűncselekmény közel 30 százalékát, és ilyen 
módon képet adhat a közterületek biztonságának állapotáról.

Az elmúlt évtized adatait vizsgálva területi megoszlás 
szerint a főváros a domináns, itt követik el éves átlagban a 
legtöbb bűncselekményt. A közterületi erőszakos bűncselek-
mények elkövetési mértéke különösen Budapest agglomerá-
ciójában, valamint az ország keleti részén jelentős.

A leggyakoribb elkövetési helyszínek a városok utcái, 
elhagyatott parkjai, egyéb félreeső helyek. A nagyobb bér-
házak lépcsőházai vagy liftjei, a közösségi közlekedés eszkö-
zei is gyakran szerepelnek a feljelentési jegyzőkönyvekben. 
A forgalmas, fiatalok által tömegesen látogatott helyek, ta-
lálkozási pontok, mint a szórakozóhelyek és környékük, a 
bevásárlóközpontok és parkolói jellemzően a garázda ma-
gatartásnak és a vagyon elleni bűncselekmények elköveté-
sének kedveznek.

A fiatalok mellett az idősebb állampolgárok is egyre gyak-
rabban válnak bűncselekmény áldozatává, betörők, besurra-
nók, trükkös tolvajok, illetve rablók támadásának következ-
tében. 

A rablás jellemzői
Rablásról abban az esetben beszélhetünk, amikor az elkö-
vető annak érdekében, hogy megszerezze pénzünket, ér-
tékeinket, személy elleni erőszakot, fenyegetést alkalmaz. 
A rablások egyik jellemző helyszíne a közterület, gyér forgal-
mú utca vagy aluljáró. Bűncselekmény áldozatává azonban 
akár saját otthonunkban is válhatunk, ha például rajtakapjuk 
a betörőt lakásunkban, amint értékeinkkel készül távozni, és 
ennek során erőszakhoz folyamodik velünk szemben. Tipi-
kus elkövetési módnak tekinthető, amikor az elkövetők a kü-
lönböző szórakozóhelyeken kiválasztják azokat a személye-
ket, akiknek magatartásából arra tudnak következtetni, hogy 
nagyobb érték, pénz van náluk. Összeismerkednek velük, 
majd együtt távoznak, és az utcán váratlanul megtámadják 
a sértettet, elveszik az értékeit. Egy másik jellemző szituá-
ció, amikor a tettes vagy tettesek kevésbé forgalmas helyen 
lesben állnak, várva a kedvező alkalmat, és megtámadják az 
arra haladó személyeket. Legtöbb esetben útonállásszerűen 
különböző ürügyeket használnak fel megszólításra (például 
tüzet kérnek, megkérdezik, hogy hány óra van). 

Mit tehet ön az áldozattá válás megelőzésének 
érdekében?
•	 Forgalmas,	kivilágított	úton	közlekedjen,	kerülve	az	elha-

gyatott helyeket, gyanúsan viselkedő személyeket!

•	 Ne	hordjon	magánál	nag�	összegű	készpénzt!
•	 Táskáját	mindig	erősen	magához	szorítva	viselje,	lehető-

leg a vállon keresztbe átvetve!
•	 Este,	sötétben	lehetőleg	ne	induljon	eg�edül	útnak!
•	 Ha	az	utcán	veszél�eztetve	érzi	magát,	vag�	úg�	érzi,	kö-

vetik, mielőbb menjen olyan helyre, ahol mások is tartóz-
kodnak, vagy térjen be egy üzletbe!

•	 Lakáskulcsát	ne	az	ajtóban	kezdje	el	keresni,	hanem	idő-
ben készítse elő!

Mit tegyünk támadás esetén?
•	 Őrizze	meg	lélekjelenlétét,	ne	essen	pánikba,	mert	a	tá-

madó emiatt agresszívvá válhat!
•	 Hangosan	kiáltson	segítségért,	vag�	használjon	fig�elem-

felkeltésre alkalmas eszközt, és így jelezze környezeté-
nek, hogy bajban van!

•	 Ne	 álljon	 ellen,	 inkább	 adja	 át	 értékeit	 a	 támadónak;	
a legfontosabb az élet és a testi épség védelme!

•	 Fig�elje	meg	alaposan	támadóját,	hog�	később	részletes	
személyleírást tudjon róla adni!

•	 Értesítse	a	rendőrséget	a	107-es	vag�	a	112-es	segél�-
hívók valamelyikén!

•	 A	 hel�színt	 őrizze	meg	 eredeti	 állapotában,	 ne	 n�úljon	
azokhoz a dolgokhoz, amelyeket a tettes megérintett!

•	 A	keletkezett	sérülésekkel	 forduljon	orvoshoz,	és	kérjen	
látleletet!

•	 Utcán,	szórakozóhel�en,	eg�éb	n�ilvános	hel�eken	garáz-
dálkodók, rendbontók, bűncselekményt elkövetők tevé-
kenységét ne nézze tétlenül! Gondoljon arra, hogy leg-
közelebb ön válhat áldozattá!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság  
Bűnmegelőzési Osztály
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A labdarúgó-szakosztály hírei

Tisztelt sportbarátok, kedves isaszegi lakosok!
Az Isaszegi Labdarúgó Szakosztály 2015. évi munkájáról,  
tevékenységéről szeretnék összefoglaló tájékoztatást adni a 
város érdeklődő lakosainak. 

A szakosztályban 130-140 igazolt labdarúgó van. 
Az 5–7 éves, U-7-es, U-9-es, U-11-es, U-14-es, U-18, 
U-21-es, felnőttek és öregfiúk csapata. A szakosztályban 
kilenc edző dolgozik, továbbá a kisegítő technikai személy-
zet. Régi sportolók segítik rendezői munkánkat. A labdarú-
gópályák, a játszótér, valamint a sportkörhöz tartozó terület 
karbantartását egy gondnok végzi, több társadalmi munkás 
segítségével. Ezáltal nagyon szép, gondozott területté vált a 
pálya és környéke. 

Egyre többen járnak szabadidőben családostól futni, 
mozogni ebbe a nyugodt, ligetes, zöld környezetbe. Kérjük 
a lakosságot, hogy kortól függetlenül még többen bátran 
jöjjenek, sportoljanak, és élvezzék szabadidőparkunkat a 
sportkör épülete mellett. Külön köszönetet szeretnék mon-

dani az elvégzett munkákért Kovács János, Rubin Gyula, 
Pintér Tibor és Orlik Csaba sporttársaknak. 

Az utánpótlásunkban dolgozó edzők segítségével a Pest 
Megyei Labdarúgó Szövetség az elmúlt évtől megadta a le-
hetőséget az Isaszegi SE-nek a Bozsik programok megrende-
zésére, amellyel éltünk. Ezeket nagyon jó színvonalon sikerült 
lebonyolítanunk. Elért eredményeink az utánpótlás-vezető 
által készített jelentésben megtalálhatók. Az U-14-es korosz-
tály 4. helyen végzett, az U-18-as és az U-21-es korosztályok 
a tavalyi évhez hasonlóan felkerültek a Pest megyei kiemelt 
bajnokságba, ahol a megyei első osztályú csapatokkal mé-
rettették meg magukat. Az U-18-as 6. helyen, az U-21-es 
7. helyen végzett.

Szeretnék köszönetet mondani minden itt dolgozó edző-
nek: Pintér Tibornak, Weindt Ferencnek, Szabó Norbertnek, 
Szabó Dávidnak, Kisréti Marcellnek, Orlik Csabának, Kovács 
Lászlónak, Orlik Józsefnek, Vlasits Bence kapusedzőnek és 
segítőjének, Nagy Henriettnek.

Az Isaszegi Sport Egyesület hírei
Mi újság az utánpótlás háza táján?

U7–U9-es korosztály
A 2014–15-ös labdarúgóidényben a 
MLSZ képzési koncepciójának megfe-
lelően csapatainkat a Bozsik Grassroots 
elvárásainak keretében készítettük fel. 
Folyamatosan 2-2 csapatot szere-
peltettünk ezeken a versenyeken. Az 
MLSZ iránymutatásai szerint ebben a 
korosztályban nem hirdetnek számsze-
rű eredményt, de edzőszakmai szem-
pontok alapján kiválasztottunk 12 fő 
U9-es korú labdarúgót, akiket verseny-
körülményekre készítettünk fel. Velük 
indultunk a kistérségi bajnokságban. 
Csapatunk mind az őszi, mind a tava-
szi idényben a „Reménységek Torná-
ján” bajnoki címet szerzett.

U11-es korosztály
Az MLSZ OTP Bozsik programjában két 
csapattal neveztünk. Mindkét csapat 
csoportjában az élen végzett. A Bo-
zsik programban lejátszott mérkőzések 
alapján ez a csapat lett a legeredmé-
nyesebb a gödöllői alközpontunkban.

A MLSZ által kiírt téli U11-es fut-
salbajnokságba a klub életében elő-
ször neveztünk be. Túljutva a területi 
csoportmérkőzéseken, a csapat az 

elődöntőbe jutott, ezzel bekerültünk 
a megye legjobb tíz csapata közé. Saj-
nos a későbbi bajnokkal szemben már 
nem tudtunk a döntőbe kerülni. Sze-
replésünk alapján a Budapest Honvéd 
labdarúgó-akadémiája két játékosunkat 
próbajátékra hívta. 

Az év folyamán további két orszá-
gos és egy megyei rendezésű tornát 
sikerült megnyernünk.

U13-as korosztály
Klubunk U13-as korosztálya létszám-
ban a legnagyobb. Több fronton is 
helyt kellett állni ebben az évben. Két 
csapatot indítottunk a Bozsik program-
ban, ahol az U12-es korúak a legsi-
keresebb csapatként szerepeltek. Ve-
lük több országos és megyei tornán 
is eredményesen részt vettünk. Az 
U13-as korúak a Bozsik programmal 
párhuzamosan a PMLSZ U14-bajnok-
ság középcsoportjában szerepeltek, 
ahol az előkelő 4. helyezést érték el.

A gyermekkorú utánpótláscsapa-
tainknál elvégzett szakmai munkánk el-
ismeréseként a 2014–15-ös idényben 
négy MLSZ Bozsik-programot, valamint 
Grassroots Fesztivált rendezhettünk. 

Ehhez nagyban hozzájárult a klubunk-
nál elvégzett infrastrukturális fejlesztés 
is. Fordulónként 16-18 pest megyei 
csapat érkezett hozzánk, közel 200-
200 gyermeklabdarúgóval.

A következő nemzetközi tornára 
2015. augusztus 21-én kerül sor Isa-
szegen, ahol olyan tekintélyes külföldi 
utánpótláscsapatokat látunk vendégül, 
mint az angol FC Fulham, a Brandtford 
City, a fehérorosz FC Bate Borisov, a 
magyar FC Budapest. Reméljük, vá-
rosunkból sokan kilátogatnak erre a 
rendezvényre, és buzdítják az isaszegi 
fiatalokat!

Windt Ferenc utánpótlás-vezető,  
felkészítő edző

A GENKI WKSZE nyári hírei
Egyesületünk július első hetében tar-
totta meg hagyományos, immár hato-
dik nyári edzőtáborát 36 fővel Gyoma-
endrődön. A tábor mind szakmailag, 
mind pedig aktív kikapcsolódás szem-
pontjából sikeresen telt. A résztvevők a 
legkisebbektől a legnagyobbakig maxi-
málisan kitettek magukért, ami a tábort 
záró övvizsgaeredményeken is tükrö-
ződött. 

A nyár további részét 
sem töltjük tétlenül. A cikk 
írásakor zajlik dojónkban az 
óvodások egyhetes bejárós 
edzőtábora, igen jó hangu-
latban. További bejárós tá-
boraink a következők: 2015. 
július 27-től augusztus 1-jé-
ig Sulis tábor, 2015. augusz-
tus 24-től 28-ig „All in” tábor 
minden korosztálynak.

Az egész nyár folyamán 
edzéslehetőséget biztosí-
tunk tagjainknak hétfőn, 
szerdán és pénteken 17 
órától isaszegi dojónkban. 
Az Eb-re indulóink felké-
szülése is folyamatosan zaj-
lik. Augusztus folyamán az 
érdeklődők találkozhatnak 

velünk az augusztus 20-i városi 
rendezvényen, valamint augusz-
tus 29-én a Liget téren a MOVE 
Nyárbúcsúztató Limonádé Partyján, 
amelyre bemutatóval készülünk. 

Elérhetőségeink: Isaszegi Do-
jo, Rákóczi u. 12.; honlapunk: www.
genki.hu; e-mail: genki@genki.hu.

Jakab László, GENKI WKSZE

Szeretném kiemelni, hogy az őszi idénytől női futballt 
hirdettünk meg. Jelentkezni Nagy Henriettnél lehet, továb-
bá labdarúgó II. csapatot indítunk, ide is szeretettel várjuk a 
focizni vágyókat.

Labdarúgóink felnőttcsapata a megyei II. osztályban 
a 7. helyen végzett, nagyon sokáig benne volt a dobogós 
helyezés a játékunkban, sajnos a bajnokság utolsó fázisát 
elrontottuk. A csapatnál edzőváltás történik, Szász Ferenc 
edző – aki négy évig dolgozott az egyesületnél, amit külön 
köszönünk – helyét egy régi isaszegi volt labdarúgó, Istók 
Ferenc veszi át.

Augusztus hónapban új vezetőségi tagok választásá-
ra kerül sor. Elnök asszonyunk, Turányi Lászlóné lemond 
többéves becsületes támogatói és vezetőségi munkájáról, 
tevékenységét az egész egyesület nevében megköszönöm. 
Helyette várhatóan gazdasági területen jártas, fiatal embe-
rek veszik át a munkát.

Öregfiúink csapata nagyon összetartó társaság, köszön-
hetően Zaklajda Zoltánnak. A szezont a 2. helyen zárták. 
Évek óta 1–2. helyen szerepelnek, és ami jó, hogy ezeknek 

a játékosoknak a nyolcvan százaléka gyerekkora óta az isa-
szegi egyesületben játszik.

Utánpótláscsapatok részére nyáron június és augusztus 
hónapban két turnusban nyári labdarúgótábort szerveztünk 
40-45 fő részére, hat edző részvételével, ami nagyon sike-
resnek mondható.

Ezúton szeretnénk közölni, hogy 2015. augusztus 21-én 
nemzetközi labdarúgóutánpótlás-tornát rendezünk neves 
csapatokkal, szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Az épület felső szintjén rendelkezésre áll egy edzőterem 
súlyzókkal és erőfejlesztő gépekkel, amely társadalmi mun-
ka keretében valósult meg a szigeteléstől kezdve a festésig, 
villanyszerelésig parkettázásig. 

Köszönetemet szeretném kifejezni a munkában részt 
vevőknek és a segítőknek: a Giuseppe Scelsa Liget Klub tu-
lajdonosának, Keglovits Ferencnek, Morvai Imrének, Rubin 
Gyulának, Buriján Pálnak, Kovács Jánosnak, Kovács László-
nak, Madarász Ervin gáztervezőnek, Orlik Csabának, Orlik 
Józsefnek, Isaszeg város önkormányzatának.
Orlik József, az Isaszegi SE Labdarúgó Szakosztály vezetője
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A római katolikus egyházközség eseményei
Augusztus 15. Nagyboldogasszony – kötelező ünnep. 

A  szentmise időpontja még nincs eldöntve, figyeljék a 
hirdetést!

Gyalogos zarándoklat indul Máriabesnyőre, a Nagyboldog-
asszony-búcsúra augusztus 16-án reggel 6 órakor a kato-
likus templomtól. Visszaérkezés kb. 16 órakor.

Augusztus 20. Újtemplomunk búcsúja. Ünnepi szentmise 
délelőtt fél 9-kor.

Hittanostábor Balatonszemesen
Július 6-án reggel, mielőtt buszra szálltunk volna, bementünk 
a templomba. Kértük a mennyei Atyát, hogy legyen velünk 
a táborban is. Imádkoztunk Szűz Máriához, hogy kísérjen el 
utunkon. Nagy izgalommal indultunk neki a hosszú útnak. 
Már az utazás alatt lehetett pontot gyűjteni a csapatoknak: 
aki látott helikoptert vagy zöld kamiont, esetleg őzikét és 
még sok minden mást, az kapott egy kis ikszet a kezére. Per-
sze mindenki a Balatont várta legjobban.

A csapatok beosztása után egy kis ismerkedés követke-
zett, majd irány a strand. Szálláshelyünk a balatonszemesi 
plébánia két kőépületében volt, csak a felnőttek és az ifisek 
laktak sátrakban. A háromemeletes ágyak látványa mindenki-
nek kicsit furcsa volt, de hamar hozzá lehetett szokni.

Sok érdekes programmal múlattuk az időt: partizánver-
seny, vízibomba-, vízipisztolycsata, röplabdázás, túrázás, bin-
gózás, sorverseny, kézműveskedés.

A tábor témája a víz volt. Kedden az Ószövetségből vet-
tünk néhány „vizes” történetet, szerdán az Újszövetségből. 
Csütörtökön a liturgiában előforduló víz volt a téma, pén-
teken pedig olyan szentek történetéről volt szó, akiknek az 
élete szintén kapcsolódik a vízhez. Szerdán az időjárás is ala-
kított a programon, jó kis eső formájában. Bár a vihar minket 
elkerült, azért a kiadós eső lehetőséget adott közös éneklés-
re. Az egyik lányszoba zsúfolásig megtelt, és szállt az ének az 
Úr Jézushoz, de énekeltünk Micimackóról és Paffról is.

Pénteken az egész tábor részt vett az esti szentmisén. 
Egyforma fehér pólóban megtöltöttük a kicsi balatonszemesi 
templomot. Péter atya prédikációját figyelmesen hallgattuk, 
gitáros énekeink mosolyt csaltak a helyiek arcára. Szomba-

ton az akadályverseny a Balaton partján ért véget, így még 
egyszer lehetőség nyílt megmártózni az akkorra már kissé 
lehűlt tóban. A hazaút kicsit bánatosan telt, hiszen minden-
kinek szomorúságot okozott, hogy ilyen hamar vége lett a 
tábornak.

Sok hálával tartozunk az égieknek, hogy velünk voltak 
ezen a hat napon. Köszönet jár azoknak is, akik bármilyen 
módon hozzájárultak a hittanostábor sikeréhez akár süte-
ménnyel, akár pénzzel, akár a munkával! Isten fizesse meg 
nekik!

Szárazné Marika

A református egyház hírei
2015. június 29-től július 3-ig tartottuk a 
szokásos nyári hittantáborunkat, amelyen 
35 gyerek vett részt. A tábor célja, hogy a 
gyerekek találkozzanak Krisztussal keresz-
tény szeretetközösségben, mesés, kreatív 
környezetben.

Az idei évben a héten az özönvíz és 
Noé történetét dolgoztuk fel. Volt saját bár-
kánk fából, amelybe be is költöztünk a gye-
rekekkel.

A történetet mi, felnőttek játszottuk el, 
beöltözve a történet szereplőinek, megele-
venítése segített a gyerekeknek beleélni 
magukat a bibliai történetbe. A délelőtt ta-
nítással, énektanulással, közös játékkal telt. 
Délután kézműves-foglalkozások, játékok, kirándulások gaz-
dagították a programot.

Az özönvíz történetéhez kapcsolodó események feldol-
gozása, eljátszása során a kicsinyek megfogalmazták az adott 
témához kapcsolódó kérdéseiket. A történet tanulságát, üze-
netét aranymondás formájában tanítottuk meg mindennap. 
A hét végére összekovácsolódott a csapat, a nagyok segítet-
tek a kicsiknek. A közös játék, az együtt szerzett ismeret, a kö-
zös tevékenység bizonyára mély nyomot hagy majd bennük. 
A megtanult énekekre biztosan boldogan fognak emlékezni 
később is. Noé történetének üzenete: Isten szövetséget kö-
tött az emberrel, megsegíti, és nem hagyja el az övéit.

Heti menetrend
Hétfő: Isten terve az életeddel – Noé megtervezi a bárkát. 

Délelőtt eljátszottuk a bárka felépítését, délután állatos 
fejdíszeket, valamint bárkás névjegykártyákat és tábori le-
pedőt készítettünk.

Kedd: engedelmesség – Isten örül, ha engedelmeskedünk 
neki. Noé is engedelmes volt, kedves volt Isten előtt.  
Délelőtt eljátszottuk a bárkába való beszállást, délután 

pedig kirándultunk a Szobor-hegy alatti térre állatokat si-
mogatni Anikónál, és sportjátékokat játszani.

Szerda: türelem – a bárkában türelmesen kellett várakozni 
embernek, állatnak. Nekünk is Isten válaszaira kell várni 
türelemmel. Ezen a napon a jászberényi állatkertbe ki-
rándultunk.

Csütörtök: gondviselés – Isten vigyáz rád, hidd el! Délelőtt 
eljátszottuk az özönvíz végét, majd délután nemezeztünk, 
agyagállatokat készítettünk, és megvolt a rajzverseny is. 
Tábori lepedőnkre rákerült a bárka és a sok kis kezecske.

Péntek: hálaadás – Isten szövetséget kötött az emberrel, 
nem törli el többé az embert! Kivonultunk a bárkából, 
hálát adtunk, majd énekeket tanultunk. Délután aka-
dályversenyeken vettünk részt, kvízkérdéseket oldottunk 
meg. Hazaindulás előtt táborzáró szeretetvendégséget 
rendeztünk, amelyen a szülők is megtekinthették, amit 
tanultunk.

Köszönjük szépen mindenkinek, aki hozzájárult a tábor sike-
reihez, legfőképpen köszönjük Teremtőnknek! Áldás és bé-
kesség kísérjen titeket a nyári szünetben!

Jó Hír Klub
A klubba járó gyermekeink közül szin-
te mindenki részt vett a református 
hittantáborban. Június végén csodá-
latos öt napot tölthettünk el együtt. 
Az idei tábor Noé történetére épült. 
Boncolgatva a történetet, mindennap 
közelebb kerültünk Isten megismeré-
séhez. Megtanultuk, hogy: Istennek 
terve van az életünkkel, számít ránk; 
Istennek kedves az engedelmesség; 
higgyük el, hogy ő vigyáz ránk, min-
den körülmények között; érdemes Is-

ten időzítése szerint élni, türelmesnek 
lenni, „csendben” várni rá; Istennek 
kegyelme és szeretete, hogy Noét 
megmentette. Minket is kész meg-
menteni Jézus révén. A mi bárkánk 
Jézus Krisztus!

A táborban lévő 35 gyermekből 
vannak, akik járnak gyülekezetük is-
tentiszteleteire, iskolai hittanórákra, 
de olyanok is, akik nem. Ezen a hé-
ten mindannyian megérthették, hogy 
a kereszténység lényege sokkal több, 
mint ezeken az alkalmakon való rész-
vétel. A hit az egész életet átjáró sze-

retetközösség. A mindennapokat kell 
megélnünk Krisztussal. Továbbra is 
igyekszünk ezt megtanítani, megmu-
tatni nekik életünkön keresztül és fog-
lalkozásaink során.

Kívánjuk, hogy a mag, amit elve-
tettünk ezen a héten és egyéb alkal-
mainkon is a szívükbe, felnövekedve 
gyümölcsöt teremhessen. 

További alkalmainkról e-mailben 
küldünk értesítést a feliratkozóknak. 
Várunk mindenkit szeretettel! E-mail: 
johir.isaszeg@gmail.com

Hegedűs Mónika és Szikszai Jolika
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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 hátsó borítóján megjelenő hirdetések esetében 100%-os felárat 
számítunk fel. A hirdetés leadásának és befizetésének a határideje min-
den hónap huszadika. A hirdetési díj készpénzben az önkormányzat 
házipénztárában (nyitva hétfőn 8.00–12.00, szerdán 12.00–15.00, pén-
teken 9.00–12.00 óra között), illetve átutalással is kiegyenlíthető. Hirde-
tésfelvétel és tájékoztatás az ujsag@isaszeg.hu e-mail címen.
Kedvezményrendszer: 3 alkalom egyidejű megrendelése esetén 
5%, 6 alkalom egyidejű megrendelése esetén 10%, 12 alkalom egy-
idejű megrendelése esetén 15%
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Anyakönyvi hírek
a 2015. VI. 16. – 2015. VII. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SZÜLETÉSEK
Schier Kornél Iván, Salánki Boglárka, Matyóka Viktória Nina,  
Stumpf Richárd, Kurunczi-Porubek Adél, Máthé Vince, 
Mihalicza Zsófia, Bagó Boglárka, Oláh Dzsesszika Kiara, 
Lutz Krisztián, Hamburger Hédi, Baranyi Letícia, György Erik, 
Likavcsán Alida

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Danyi Vanessza és Horváth Gyula
Vágó Éva és Vámos László 

50 ÉV EGYMÁS SZERETETÉBEN
Balogh Erzsébet és Klincsek János 1965. június 26-án kötöttek 
házasságot Isaszegen.
Szádvári Éva és Juhász István 1965. július 16-án kötöttek házassá-
got Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HALÁLESETEK
Holló Istvánné Bóta Katalin (55 éves), Tó utca 5.
Dr. Kürti Józsefné Dunai Rózsa (67 éves), Csata utca 2.
Baranyai Lajos (73 éves), Csengeri utca 5.
Pénzes László (68 éves), Mátyás király utca 58.
Ecseri Pál (83 éves), Alkotmány utca 14.
Hernyes Istvánné Palaga Mária (84 éves), Hősök utca 7.
Harmatiné Fábián Mária (56 éves), Dózsa György utca 24.
Zemen László (65 éves), Táncsics Mihály utca 8.
Szabó János (78 éves), Béke utca 4.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Programajánló
Augusztus 3–7. (hétfő–péntek), művelődési otthon:  Csata tánc-

együttes – Huncutka tábor
Augusztus 6. (csütörtök), 10.00–12.00:  Kimegyünk a térre – Liget 

tér. Játékos gyermekfoglalkoztatás
Augusztus 10–14. (hétfő–péntek), művelődési otthon:  Ritmus 

Dance ovis tánctábor 5–8 éveseknek, mindennap 9-től 16.15-ig. Infor-
máció és jelentkezés: Polgár Edina (70/635-4690)

Augusztus 13. (csütörtök), 10.00–12.00:  Kimegyünk a térre – Ady 
Endre utcai játszótér. Játékos gyermekfoglalkoztatás

AUGUSZTUS 20. (CSÜTÖRTÖK)
Szent István és az új kenyér ünnepe
Szent István katolikus templom 8.30:  Ünnepi szentmise és ke-

nyérszentelés a Szent István katolikus templomban
9.30:  Városi ünnepség és kitüntetések átadása a Szent István-szobornál. 

Ünnepi beszédet mond: Juhász Bálint (Kishegyes)
Programok a sportpályán 14-től 24 óráig:  Kreatív gyermekbiroda-

lom; Isaszegiek a színpadon; Hadak Útja-bemutató a játszótér mellett; 
Süsü, a sárkány kalandjai – zenés mesejáték, Hadart Színház; Klapka 
fúvószenekar és mazsorettbemutató; Népi forgatag; A varázsláda tit-
ka – a Thália Tanoda zenés műsora; Kasza Tibor; TáncEvátty zenekar; 
Tűzijáték; Retródiszkó; Vidámpark, büfé, vásárosok. Pontos részletek a 
későbbiek folyamán a plakátokon és a művelődési otthon honlapján.

Augusztus 29. (szombat), 18.00 – Szent Márton-templom 
(Öregtemplom):  A Gaudium Carminis kamarakórus és vendégei-
nek nyáresti koncertje. Belépő: adomány jelleggel

CSOPORTJAINK VENDÉGSZEREPLÉSEI
Augusztus 8.:  Csata Táncegyüttes – Zsámbok; Gaudium Carminis Ka-

marakórus – Demjén

INDULÓ TANFOLYAMOK, FOGLALKOZÁSOK
Intenzív angolnyelv-tanfolyam  Diplomás, angol anyanyelvű, magya-

rul is jól beszélő nyelvtanár 48 órás intenzív angolnyelv-tanfolyamot 
indít augusztus 3-tól 18-ig (hétfőtől péntekig). Kezdő csoport: 13.00–
17.00. Haladó csoport: 9.00–12.00. 4-től 6 főig: 600 Ft/óra (45 perc). 
7-től 10 főig: 500 Ft/óra (45 perc). Jelentkezés: 70/230-9030

A művelődési otthon július 20. és augusztus 2. között zárva 
tart! Nyitás: augusztus 3-án (hétfőn). Kellemes nyarat kívá-
nunk mindenkinek!

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, 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 augusztusban és szeptemberben
augusztus 7.: dr. Mészáros Zsolt; augusztus 14.: dr. Kürti József; augusz- 
tus 21.: Gödöllő; augusztus 28.: dr. Eszlári Egon; szeptember 4.: dr. Tordai 
Gábor; szeptember 11.: dr. Mészáros Zsolt; szeptember 18.: dr. Kürti József; 
szeptember 25.: 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
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

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik férjem, Zemen 
László temetésén részt vettek, megtiszteltek jelenlétükkel, és mélysé-
ges fájdalmunkban osztoztak.

Szerető felesége és családja



Megkezdődtek a nyári karbantartási munkála-
tok az isaszegi intézményekben és köztereken


