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méltányosság a nyugellátás megállapításának 
eseteiben
A következő hónapokban tájékoztatót szeretnénk nyújtani arról, 
hogy milyen lehetőségek vannak a lakosság részére a méltá-
nyossági nyugellátás megállapítására. Az ellátások megállapítá-
sának és folyósításának szabályairól a társadalmi nyugellátásról 
szóló, 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló, 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szó-
ló 168/1997. (X. 6.) kormányrendelet rendelkezik. A sorozat első 
részeként a nyugellátás méltányosságból történő megállapítá-
sáról szeretnénk tájékoztatást adni. A tájékoztatók teljes szöve-
gét megtalálják a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján, és 
személyesen tájékoztatást kaphatnak az Isaszegi Humánszolgál-
tató Központ kollégáitól hétfői napokon 10 órától 16 óráig, szer-
dai napokon 8-tól 16 óráig, péntekenként 8-tól 13 óráig. Telefon: 
28/494-042.

TájékozTaTó nyugelláTás mélTányosságból TörTénő megállapíTásáról

Kivételes nyugellátás megállapítá-
sának engedélyezésére csak a tör-
vényes ellátásra való jogosultság 
iránti igény jogerős elutasítását kö-
vetően van lehetőség. 
Kivételes nyugellátás (árvaellátás) en-
gedélyezésére az érintett személy, il-
letőleg meghatalmazottja vagy törvé-
nyes képviselője kérelmének alapján 
kerülhet sor.
Kinek engedélyezhető kivételes 
nyugellátás? 
Az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő 
személy, a megváltozott munkaké-
pességű özvegy és az árva részére 
kivételes nyugellátás állapítható meg.
Milyen további feltételnek kell 
megfelelni a kivételes nyugellátás 
engedélyezéséhez? 
Kivételes öregségi nyugdíj akkor álla-
pítható meg, ha a kérelmező rendelke-
zik a nyugdíj megállapításához szüksé-
ges szolgálati idő legalább felével.
Milyen összegben és időtartamra 
engedélyezhető kivételes nyugel-
látás? 
A kivételes nyugellátás engedélye-
zett összege nem haladhatja meg az 

öregségi teljes nyugdíj jogszabályban 
meghatározott legkisebb összegének 
(28 500 Ft) a másfélszeresét, de nem 
lehet kevesebb annak ötven százalé-
kánál. Kivételes nyugellátás megálla-
pítása meghatározott időtartamra vagy 
meghatározott feltételekhez kötötten 
is engedélyezhető.
Milyen esetekben lehet az elbírálás 
során a szükséges szolgálati idő fe-
létől eltekinteni? 
Rendkívül indokolt esetben kivételes 
árvaellátás engedélyezhető abban 
az esetben is, ha az elhunyt az előírt 
szolgálati idő felével sem rendelke-
zett, vagy az árva közép- vagy felső-
fokú oktatási intézmény nem nappali 
tagozatán folytat tanulmányokat.
Kinek nem engedélyezhető kivéte-
les nyugellátás? 
Nem engedélyezhető kivételes nyug-
ellátás annak, aki előzetes letartózta-
tásban van, szabadságvesztés bünte-
tését tölti vagy a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásról szóló, 1993. évi 
III. törvény 57. § (2) bekezdésének 
a)–c) pontja szerinti tartós bentlaká-
sos intézményben él, a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény 
szerinti otthont nyújtó ellátásban ré-
szesül, illetőleg javítóintézetben van 
elhelyezve.
Hol és hogyan nyújtható be a ki-
vételes nyugellátás iránti kérelem? 
A kérelem a „Kérelem-adatlap” elne-
vezésű nyomtatványon (K15 számú 
űrlap – nyugellátás méltányossági 
alapon történő megállapításához) 
nyújtható be. A nyomtatványt a kérel-
mező lakóhelye szerint illetékes nyug-
díjbiztosítási igazgatási szervhez kell 
benyújtani. A nyomtatvány a nyug-
díjbiztosítási szervek ügyfélszolgálati 
egységénél szerezhető be, illetve le-
tölthető az Országos Nyugdíjbiztosítá-
si Főigazgatóság honlapjáról (http://
www.onyf.hu). A kérelmek elektroni-
kus úton is előterjeszthetők. 
Van-e jogorvoslati lehetőség a mél-
tányossági jogkörben hozott dön-
tés ellen? 
A méltányossági jogkörben hozott 
döntéssel szemben jogorvoslatnak 
nincs helye.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal
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Vállalkozz Itthon Fiatal!
Fiatalok vállalkozóvá válását támogató program indul a Pest 
Megyei Kormányhivatal támogatásával azon fiatalok részére, 
akik saját vállalkozás létrehozását tervezik. Az Országos Fog-
lalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (OFA) szervezésében 
megvalósuló Vállalkozz Itthon Fiatal! program Pest megyei 
nyitórendezvényét Nagykátán, a városi könyvtárban tartották 
április 29-én. 

Az eseményen köszöntőt mondott Tarnai Richárd Pest 
megyei kormánymegbízott, a szervezőket Pákozdi Szabolcs, 
az OFA ügyvezető igazgatója képviselte. A rendezvényen 
részt vett továbbá Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes is, a Nagy-
kátai Járási Hivatal vezetője.

Tarnai Richárd a megjelent nagyszámú fiatalnak elmond-
ta, a kormány abban szeretne segíteni, hogy el tudják dönte-
ni, az alkalmazotti munka, a tanulás és a vállalkozás három 
útja közül melyiket válasszák. Ha pedig a vállalkozás mellett 
döntöttek, akkor ebben a programban a mentorálással szak-
mai, a kezdőtőkével pedig anyagi segítséget szeretnének 
nyújtani a hátrányból induló fiatalok számára. A kormány-
megbízott köszöntőbeszédében külföldi és hazai fiatal vál-
lalkozók példáin keresztül próbálta vállalkozásra ösztönözni 
a hallgatóságot.

A Vállalkozz Itthon Fiatal! program az Ifjúsági Garancia 
Rendszer keretében valósul meg, így a munkaviszonnyal és 
tanulói jogviszonnyal nem rendelkező fiatalok vállalkozóvá 
válásához nyújt segítséget.

Az akció célja támogatást adni a résztvevők számára, 
hogy vállalkozói ötletüket megvalósíthassák, és a későbbiek-

ben a program folytatásaként hárommillió forintos tőketá-
mogatásra tudjanak pályázni a létrehozott vállalkozással.

A program során folyamatos szakmai támogatás vehető 
igénybe, hiszen az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Non-
profit Kft. segítséget nyújt vállalkozói képzéssel, készségfej-
lesztéssel, szakmai tanácsadással üzleti tervük kialakításához. 
A programban 18–25 év közötti (felsőfokú végzettségű pá-
lyakezdők esetén 25–30 év közötti) álláskereső, nem dolgo-
zó és tanulói jogviszonnyal nem rendelkező fiatalok vehet-
nek részt.

A programba más vállalkozásban többségi tulajdonnal 
(50 százalék feletti) nem rendelkező fiatalok jelentkezhet-
nek.

A jelentkező fiatalok közül azok lesznek kiválasztva, akik 
vállalkozás indításához megalapozott ötlettel, reális elképze-
léssel rendelkeznek.

Amennyiben valaki szeretne vállalkozni, de nem tudja, 
hogyan kell, a program segítséget ad ebben a következőkkel:
–  vállalkozói képzés; 
–  készségfejlesztés; 
–  személyes mentorálás; 
–  szakértői tanácsadás; 
–  üzleti terv elkészítéséhez segítségnyújtás;
–  fiatal vállalkozók megismerése.
A felsorolt feltételeknek való megfelelés esetén a jelentke-
zést a http://www.ofa.hu/hu/vallalkozz-itthon-fiatal oldalon 
lehet leadni az alapadatok megadásával.

További információ a vallalkozzitthonfiatal@ofa.hu 
e-mail-címen érhető el.

Pest Megyei Kormányhivatal

Áprilisban bővült a kormányablakokban intézhető 
ügyek száma

Újabb 508 ügytípussal bővültek április 8-tól a kormány-
ablakokban intézhető ügyek, ezzel 1135-re emelkedett az 
ügykörök száma.  A kormányablak mostantól illetékessé 
vált eljárni többek között az anyakönyvi igazgatással vagy a 
telekalakítással és térképészettel kapcsolatos ügyekben is. 
Ez az eddigiekhez képest további 280 olyan ügykört jelent, 
amelyek esetén a kormányablakban lehet kérni az intézke-

dést, 228 ügykörről pedig tájékoztatást nyújtanak. „A kor-
mányablakok ügyfélközpontú rendszerének éppen az a 
lényege, hogy minden állami ügyet el tudjunk intézni egy 
helyen, egy időben, akár a lakóhelyünktől távolabb, más 
járásban is” – mondta el az ügykörbővüléssel kapcsolatban 
Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője.

Pest Megyei Kormányhivatal

Céget indítanál EU-pénzből? Itt a lehetőség! 
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Fiata-
lok vállalkozóvá válásának támogatása” című, VE-
KOP-8.3.1-16 kódszámú felhívás. A program célja a 
Közép-Magyarország régió területén új egyéni vagy 
mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szem-
lélettel rendelkező fiatalok felkészítése saját vállalko-
zásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott 
ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi 
támogatás a jóváhagyott üzleti terv alapján indított 
vállalkozásuk tőketámogatásához. A kérelmeket július 
4-től lehet benyújtani. A pályázat kifejezetten a „Vál-
lalkozz Itthon Fiatal!” projektben részt vevő, 18–25 év 
közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fia-
tal, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkező, 25–30 
év közötti pályakezdő álláskereső fiatal által létreho-
zott egyéni vagy társas vállalkozásoknak szól. 

A pályázat részletei
– Az egy jogosult fiatal által alapított egyéni vagy 

társas vállalkozás részére igényelhető vissza nem 
térítendő támogatás minimum összege 2 millió Ft, 
maximum összege 3 millió Ft.

– A megítélhető támogatás a projekt elszámolható 
összes költségének maximum 90%-a.

– Az igénybe vehető támogatási előleg maximális 
mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 50%-a.

– A támogatási kérelmek benyújtása 2016. július 
4-től 2018. október 4-ig lehetséges.

– A projekt megvalósítására minimum 7 hónap, ma-
ximum 12 hónap áll rendelkezésre, amely tartal-
mazza a számlák pénzügyi teljesítését is.

– A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénz-
ügyi elszámolás benyújtásának végső határideje a 
projekt fizikai befejezését követő 90. nap, de leg-
később 2019. december 31.

– A felhívásra csak a Közép-Magyarország régió 
területén megvalósítani kívánt projektre irányu-
ló támogatási kérelmek nyújthatók be. A projekt 
több helyszínen is megvalósítható, de ebben az 
esetben minden megvalósítási helyszínnek a Kö-
zép-Magyarország régióban kell lennie.

– Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek a 
minimum 40 pontot nem érik el.

Támogatható tevékenységek
Csak az üzleti tervben meghatározott tevékenysé-
gekre és az üzleti tervben szereplő, valamint a fel-
hívás alapján meghatározott költségekre fordítható a 
támogatás. A felsoroltakon kívül más eszköz, illetve 
tevékenység nem támogatható.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan 
támogatható tevékenységek
Foglalkoztatás: a vállalkozást alapító és támogatást 
igénylő fiatal gazdasági tevékenység ellátására irá-
nyuló közreműködése (önfoglalkoztatás) és/vagy a 
vállalkozás munkavállalójának foglalkoztatása.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan 
nem támogatható tevékenységek
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: Széchenyi 
2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezett-
ségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” 
szerint.
Választható, de önállóan nem támogat-
ható tevékenységek
– előkészítési tevékenységek – cégalapítás, kötelező 

engedélyek beszerzése, mérnöki tanácsadás;

– eszközbeszerzés – új eszköz beszerzése, elszá-
molható a szállítás, üzembe helyezés és a betaní-
tás költsége is;

– eszközbérlés;
– irodabérlet vagy üzlethelyiség-bérlés;
– információs technológiafejlesztés – új hardver, 

szoftver beszerzése, doménnév-regisztráció és 
a hozzá kapcsolódó webtárhely egyszeri díja, 
do ménnév-regisztrációhoz kapcsolódó holnap-
készítés;

– egyéb immateriális javak beszerzése – licence, ol-
talom, hasznosítási jogok;

– piacra jutás támogatása – piaci megjelenés, mar-
ketingeszközök elkészítése, beszerzése, dizájnter-
vezés;

– képzéseken való részvétel;
– tanácsadás igénybevétele – energetikai, marke-

ting-, jogi, pénzügyi, logisztikai, technológiai és 
menedzsmentfejlesztési tanácsadás;

– anyagbeszerzés;
– általános vállalatirányítási tevékenységek.
Nem támogatható tevékenységek
A fent meghatározott tevékenységeken túlmenően 
más tevékenység nem támogatható, különös tekin-
tettel a belső képzésekre és a lízingtevékenységre.
Amire figyelni kell
– számítógép-konfiguráció, valamint laptop eseté-

ben maximum bruttó 250 000 Ft operációs rend-
szer nélküli beszerzési érték számolható el;

– foglalkoztatottként maximum egy munkaállomás 
kialakítása támogatható;

– a projekt keretében csak a TESZOR-listán található 
szoftvereket lehet beszerezni;

– egyedi fejlesztésű szoftverek beszerzését az üzleti 
tervben indokolni kell;

– kizárólag a felnőttképzési törvényben előírt enge-
délyezett képzés számolható el, abban az esetben, 
ha sikeres, befejezett a képzés, amelyről a résztve-
vő bizonyítványt vagy tanúsítványt szerez;

– a képzésnek a projekt megvalósítási időszaka alatt 
be kell fejeződnie, és a fejlesztendő tevékenység-
hez kell kapcsolódnia;

– a támogatást igénylőnek vállalnia kell a tapasztalat-
megosztást, illetve a program keretében szervezett 
rendezvényeken való részvételt.

Kötelező vállalások
– minimum 5 db kialakított piaci kapcsolat;
– a projekt fizikai befejezését követő első lezárt, tel-

jes üzleti évben realizált nettó árbevétel minimum 
500 000 Ft.

Támogatást igényelhetnek
– a „Vállalkozz Itthon Fiatal!” projektben részt vevő, 

18–25 év közötti, az Ifjúsági Garancia Rendszerben 
regisztrált fiatal, illetve felsőfokú végzettséggel ren-
delkező, 25–30 év közötti pályakezdő, álláskereső 
fiatal által létrehozott egyéni vagy társas vállalkozá-
sok.

– A támogatást igénylőnek rendelkeznie kell jóvá-
hagyott üzleti tervvel, illetve a képzés elvégzését 
bizonyító tanúsítvánnyal.

– Jogi forma szerint kettős könyvvitelt vezető jogi 
személyiségű gazdasági társaságok és az szja ha-
tálya alá tartozó egyéni vállalkozók.

Portfolio.hu

A szünidei  
gyermekétkez-
tetésről

Az idei évtől kezdődően megvál-
tozott a nyári gyermekétkeztetés 
jogszabályi háttere, emiatt Isaszeg 
Város Önkormányzata már a tava-
szi szünettől szünidei gyermekét-
keztetés keretein belül biztosítja a 
gyermekek étkeztetését.

A szünidei gyermekétkeztetés 
keretében a gyermek lakóhelye 
vagy tartózkodási helye szerin-
ti települési önkormányzat a szü-
lő, törvényes képviselő kérelmére 
egyszeri meleg főétkezést ingye-
nesen biztosít a hátrányos helyze-
tű, valamint halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek részére a nyári 
szünet időtartama alatt, legalább 
43 munkanapon, az őszi, téli és 
tavaszi szünetben az adott tanítási 
szünet időtartamára eső valameny-
nyi munkanapon.

A szünidei gyermekétkeztetés 
igénylésére rendszeresített forma-
nyomtatvány átvehető a polgár-
mesteri hivatal ügyfélszolgálatán, 
valamint megtalálható a hátrányos, 
illetve halmozottan hátrányos hely-
zetet megállapító határozat mellék-
leteként.

Óvodai ellátásban részesülő, 
ingyenes étkezésre jogosult gyer-
mek az étkeztetést egész nevelési 
évben a saját vagy a nyári szünet 
alatt nyitva tartó óvodában veheti 
igénybe.

A formanyomtatványon igényelt 
szünidei gyermekétkeztetések pon-
tos időpontjairól az érintettek levél-
ben kapnak tájékoztatást.

A kérelmet a polgármesteri hi-
vatal ügyfélszolgálatán, valamint az 
Igazgatási Osztály Szociális és Igaz-
gatási Irodáján (7. sz. iroda) lehet 
leadni. 

Az évközi szünet időtartama ki-
vételével a nevelési év, tanév során 
bármikor benyújtható, illetve mó-
dosítható.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal
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Szendrő Dénest tóth Árpád-emlékéremmel tüntették ki

Az öt esztendeje működő isaszegi civil társaság, a Tóth Ár-
pád Nemzeti Társaskör településünkön az egyetlen, amely 
havi rendszerességgel ismeretterjesztő előadásokat szervez. 
A városi könyvtárral és a művelődési otthonnal együttmű-
ködésben magyarságismereti szabadegyetemet működtet 
2011 óta, amely élő közösségszervező erő a keresztény/
keresztyén és a nemzeti értékek mentén.

A népfőiskola jellegű szabadegyetem mellett a szervezet 
két esztendeje civil elismerést is alapított. A kitüntetést az 
alapító tagok döntésének értelmében minden évben olyan, 
a város közösségeiért több évtizede kimagasló teljesítményt 
nyújtó ember kapja, aki nyíltan vállalja a szervezet által is fon-
tosnak érzett alapelveket. A Tóth Árpád- (ezüst) emlékérmet 
2014-ben a körünkből azóta sajnálatosan eltávozott nagy-
tiszteletű Bajusz Árpád református lelkész vehette át, tavaly 
Surmann Mária karnagy, a Gaudium Carminis kamarakórus 
vezetője, ebben az évben pedig Szendrő Dénes geofizikus, 
az Isaszegi Református Egyházközség gondnoka. A  díjat 
dr. Tóth Árpád nyugalmazott főiskolai tanár – a névadó le-
származottja – és a társaskör megjelent alapító tagjai adták 
át április 15-én a Jókai Mór Városi Könyvtárban. 

Az est folyamán dr. Tóth Árpád dokumentációs kiállítást 
nyitott meg a költő születésének 130. évfordulója alkalmá-
ból, valamint Szendrő Dénes előadást tartott Tóth Árpád 
életművének isaszegi vonatkozásiról. Örömünkre szolgált, 
hogy a rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel a képvise-
lő-testület, valamint a református gyülekezet tagjai, az AKÍK 
több alkotója, valamint általános iskolai tanulók. Pálinkás Pál-
né Anna, valamint Tóth Sára (szintén a költő családtagja) 
versmondásában is gyönyörködhettünk. A következőkben 
dr. Székely András Bertalannak, a társaskör alapító tagjának 
a kitüntetés átadásakor mondott laudációját közöljük.

Tisztelt ünneplő közönség!
Szendrő Dénes személyében olyan embert köszönthe-

tünk ma este, akinek a sokrétű életútját talán a szolgálat szó-
val jellemezhetjük a legjobban.

A köz szolgálatában dolgozott ugyanis négy és fél évtize-
dig természettudományos kutatóként, irányítóként a Magyar 
Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézetben, a Földmérési és 
Távérzékelési Intézetben, valamint a Földművelési és Vidék-
fejlesztési Minisztériumban. Szakmai tudását többször elis-
merték, publikációi, konferencia-előadásai itthon s határain-
kon túl megbecsülést szereztek munkahelyeinek és Szendrő 
Dénesnek.

Helyi, megyei és országos sportközösségi munkája is je-
lentős. Szabadidejében labdarúgó-játékvezető volt tizenhat 
esztendőn át, utána a szakági sportszövetségek bizottságai-
ban, közben az isaszegi sportegyesület élén töltött idősza-
kokat. Utóbbi közösség alapítója édesapja, Szendrő János 
volt, az emlékére Dénes és testvére díjat alapított az isaszegi 
utánpótlás-nevelés serkentésére.

Isaszeg közéletét szolgálta több ciklusban a rendszer-
változást közvetlenül megelőzően és azután mint képvise-
lő-testületi tag, bizottsági vezető, 2006-ban pedig a keresz-
tény-nemzeti erők polgármesterjelöltje. A nagyközség, majd 
a város több lapjában a kétszázat közelítő helytörténeti írás 
fűződik a nevéhez, lett légyen szó Isaszeg vonatkozásairól 
a térképeken a különböző korokban, a vizeinkről, történe-
ti eseményeinkről, köztük különösen a szabadságharcról, a 
lengyel kapcsolatainkról, a leventemozgalomról, jeles földi-
jeink életéről, a református egyházról vagy a sportéletről.

Református egyházközségünk is nagyon sokat köszönhet 
neki az elmúlt csaknem három évtizedben: 1987 óta a pres-
bitérium tagja, 1999-től pedig gondnok, vagyis a gyülekezet 

világi vezetője. Komoly műszaki munkálatok és fejlődő hit-
élet fűződik azóta az ő nevéhez is a Tóth Árpád-emlékérmes 
Bajusz Árpád tiszteletes úr munkatársaként. Gyülekezeti te-
vékenysége a 2015 elején sajnálatosan elhunyt lelkipász-
torunk évekig tartó szenvedése alatt különös jelentőséggel 
bírt, hisz nagyon sok szervezési, adminisztrációs munka is 
reá hárult. A lelkészválasztás bonyolult folyamatát példás 
színvonalon tartotta kézben, aminek eredménye – a Terem-
tő gondoskodása nyomán –, hogy Gergely Szabolcs nagy-
tiszteletű úr személyében kivételes elhivatottságú pásztort 
kapott a kicsiny, ám erős hitű nyájunk. Szendrő Dénesben 
második éve az egyházmegye világi bíráját is tisztelhetjük.

Tóth Árpád isaszegi tartózkodásainak a tényeit nemcsak 
kutatta, hanem közzé is tette a hazai és elcsatolt terüle-
teinken tartott előadásaiban, publikációkban. Szorgalmazta 
a húsz évvel ezelőtti emléktábla-állítást Tóth Árpád egyko-
ri vendéglátói házán, amely azóta is koszorúzások, ünnep-
ségek színhelye a költészet napján. Mint egyházi vezető 
kapcsolatot tart a költő leszármazottaival, szervezője volt 
dr. Hegedűs Lóránt püspök úr felejthetetlen előadásainak 

a templomunkban a magyar irodalom nagyjairól, közöttük 
Tóth Árpádról.

Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre és a Határon Túli Em-
lékhelyekért Alapítvány is tisztségviselőinek a körében tud-
hatja. Talán kevesen tudják a jelenlévők közül, ám nemzeti 
elkötelezettségét mutatja még egy tény, amelyről tudniuk 
kell. Saját költségén elkészíttette a székely–magyar rovásírás 
ábécéjét – szám szerint harmincöt betűt, ligatúrát – idősebb 
és ifjabb Dohányos György helyi mesterekkel. A 2010 vé-
gére befejezett hétrészes, másfélszer három méter méretű 
monumentális vas zártszelvény alkotás kálváriája sajnos nem 
egyedi eset Isaszegen és széles e hazában. Máig nem láthat-
juk, pedig a mecénás közterületre szánta.

A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör alapítói az ismertetett 
érdemei alapján 2016-ban úgy döntöttek, hogy Szendrő Dé-
nes urat Tóth Árpád-emlékéremmel tüntetik ki. Mivel nem-
régiben töltötte be a hetvenedik életévét, Isten áldását és 
további munkás évtizedeket kívánunk neki, kérve, hogy szol-
gálja tovább a közösségeit.

Dr. Székely András Bertalan

AKÍK-hírek

Szokásos havi összejövetelünket má-
jus 5-én, csütörtökön tartottuk.

Az est folyamán beszélgettünk a 
terveinkről, majd meghallgattuk Ribka 
Zoltántól a Hogyan nem találkoztam 
Jézussal? című humoros novelláját. 
Végh Tamás megrázó verseiből ol-
vasott fel. Hajdu Mária a Törékenyen 
című versét és a Zsuzsi történe-
te című prózáját osztotta meg a 
jelenlévőkkel. Lebilincselő no-
vellát hallottunk T. Pandur Judit-
tól, A legolcsóbb urna címmel. 
Rostás István Május 19. című 
érdekes novellája és Várkonyi 
Éva tavaszi versei után Haász 
Irén mondta el Ólmos őszben 
című versét.

Klubunk kapcsolatban áll a 
gödöllői Irka íróklubbal, amely-
nek tagjait tavaly vendégül láttuk 
egy nagyon kellemes találkozón, 
terveik szerint ősszel viszonoz-
zák a meghívást. A Turai Művész 
Kör a Szeretetnapnak nevezett 
fesztiváljára invitált minket július 
30-ára, igyekszünk eleget tenni a 
meghívásnak. A jövőben a tóal-
mási, esetleg a péceli és a dányi 
írókörrel kiegészülve egy „kistér-

ségi” találkozót szeretnénk létrehozni, 
műsorral, zenével, humorral fűszerez-
ve. Ennek a találkozónak fesztivál jel-
leget szeretnénk adni. Az előkészüle-
tekről időről időre beszámolunk.

Május 14-én a Liget téren a Pün-
kösdi Ízcsata keretében Váradi Éva 
és Rostás István népszerűsítette az 
Álomszövők, AKÍK vagyunk című an-
tológiánkat.

Nagyon örülünk csodás, új hon-
lapunknak (Akikisaszeg.simplesite.
com). Ezen a szép felületen bemu-
tatkoznak költőink, íróink. Az érdek-
lődők megismerkedhetnek a klub 
megalakulásának körülményeivel, ré-
gebbi és legújabb műveinkkel, vala-
mint klubéletünk és rendezvényeink 
fotóival. Itt adjuk közre majd tervezett 
pályázatainkat, rendezvényeinket, 

amelyeken részt vehet minden 
irodalombarát.

Az olvasni szeretők figyelmé-
be ajánljuk májusban született 
irodalmi nagyjaink közül Zrínyi 
Miklós, Szerb Antal, Radnó-
ti Miklós, Lázár Ervin, Berzsenyi 
Dániel, Vajda János, Batsányi Já-
nos, Ottlik Géza és Dsida Jenő 
műveit, amelyek a városi könyv-
tárban megtalálhatók. 

A vállalkozó kedvűek figyel-
mét egy új irodalmi pályázatra 
hívjuk fel, amely megtekinthető 
a MOMOart.hu weboldalon, cí-
me: Személyes Budapest. A pá-
lyázatok 2016. szeptember 19-
ig küldhetők be.

E hónapban Végh Tamás 
versét ajánljuk az irodalomked-
velőknek!

Haász Irén klubvezető

Végh Tamás: Öreg éj 

Örök, tört veterán éj vén ködébe hull

Januári dér, s a hajnal alvadt hóba fúl.

Csönd bújik elhullott szavakba, a hang

Utánad kondul, mint egy árnyékharang.

Fel sem nézel. Olvad fagyottan, vagy

Éppen valami esik odakinn. Sebesült

Macskakölyök alszik a párnán a fejed

Felett a jóleső melegben. Elég is ennyi.

Nem számít már más, mint a gyógyítható,

Gyógyuló élet. Fény barátkozik fénnyel,

„Ím, elmúlik a bűnnek éje, hisz Te az üdvöt

Hirdeted.” Igen. Hirdettetik, bármit hiszel.

 

Üdvöd készen, bár jelened vak, veterán éjek

Hullt ködébe bújt. Árnyékharang kondulása

Szívverésed, s az eljövendő elárult krónikása

Élted, s ebben a várakozásban pereg el a múlt.

A fotót dr. Székelyné Opre Mária készítette
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Vakáció 2016

Zelk Zoltán szavai a nyári felhőtlen időtöltésre hívják fel a 
figyelmet, azonban nem feledkezhetünk meg arról, hogy 
ezen időszak fokozottan magában hordozza a veszély-
helyzeteket. Az iskola helyett az egész napos felelősség 
a családokra hárul.

A nyári vakáció nemcsak az örömöt, hanem gyakran 
a túlzott felszabadultságot is jelenti, főleg az arra „fogé-
kony” gyermekeknek. A táboroztatások mellett alakulhat 
úgy, hogy gyermekünk felügyeletét nem tudjuk a biz-
tonságos falak között megoldani, így a szabadban töl-
tött szabadság érzése miatt csemeténk figyelmetleneb-
bé, könnyelműbbé válhat. A statisztikák szerint az iskolai 
szünidőben s főként nyáron ugrásszerűen megemelke-
dik a gyermekkori balesetek száma.

Minden szülő feladata, hogy gyermekét felkészítse 
a szünidő során adódó veszélyhelyzetek elkerülésére. 
Gondoljuk végig, hogy hol, milyen veszélyek leselked-
hetnek gyermekünkre, s még időben hívjuk fel ezekre és 
következményeikre a figyelmüket!

Erősítsük gyermekünkben a felelősségtudatot, s en-
nek során térjünk ki arra, hogy cselekedeteinkért mindig 

vállalni kell a felelősséget. Úgy tanítsuk meg a gyermekeket a biztonságra, hogy mi 
magunk jó példát mutatunk nekik.

néhány jó tanács
Adódik úgy, hogy ameddig a szülő dolgozik, a gyermek játszótérre, barátokhoz, is-
merősökhöz látogat el.
•  Minden esetben beszéljük át közösen gyermekünkkel, hogy csak az előzőleg 

megbeszélt helyre menjen játszani, és határozzuk meg a hazatérés időpontját. 
•  Gyalogosan vagy kerékpárral közlekedő gyermekünket ne felejtsük el figyel-

meztetni a közlekedési szabályok betartására! 
•  Kerékpározás, gördeszkázás, görkorcsolyázás alkalmával viseljen védőfelszere-

lést, bukósisakot. 
•  Beszéljük meg gyermekünkkel, hogy idegenekkel szemben legyen körültekintő. 

Tudjon nemet mondani, amennyiben idegen ember arra kéri, kísérje el valaho-
va, mert mutatni vagy adni szeretne neki valamit. 

•  Tudatosítsuk benne, hogy ha egyedül tartózkodik otthon, ismeretlen személyt 
ne engedjen be a lakásba, egy esetleges telefonhívás alkalmával ne árulja el, 
hogy egyedül van. 

•  Otthon is történhet baleset, így ennek elkerülése érdekében beszéljünk a gyer-
mekünknek a villamos berendezések szakszerű használatáról.

•  Az értékek megóvása is kiemelt fontosságú, így csak annyi készpénzt tartson 
magánál, amennyi feltétlenül szükséges. 

•  Tanítsuk meg gyermeküknek, hogy otthonról elinduláskor gondosan zárja be a 
nyílászárókat, a lakáskulcsot ne tegye látható helyre (nyakába, hátizsák oldalá-
ra). Figyeljen a hátizsákjára, a táskájára, kerékpárját ne hagyja őrizetlenül vagy 
lezáratlanul.

•  Közösen beszéljük meg, ki az a személy a lakókörnyezetben, akihez baj, illetve 
veszély esetén fordulhat.

•  Tanítsuk meg vele a közismert fontosabb telefonszámokat, amelyekre veszély-
helyzetben szükség lehet! Mentők: 104; rendőrség: 107; tűzoltóság: 105; se-
gélyhívó: 112.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

Hova menjünk,
milyen tájra?
Hegyre talán
vagy pusztára?

Folyópartra
vagy erdőre?
Faluszéli
zöld mezőre?

Lepkét fogjunk
vagy horgásszunk?
Vagy mégiscsak
hegyet másszunk?

Akár erdő,
akár folyó:
gyönyörű a
vakáció  

(Zelk Zoltán: Vakáció)

A hagyományoknak megfelelően idén 
is összemérték katasztrófavédelmi tu-
dásukat a fiatalok a megyében. A ka-
tasztrófavédelmi ifjúsági versenysoro-
zat Pest megyei döntőjére április 8-án 
került sor Isaszegen. Az eseményen 
köszöntőt mondott Kiss Attila, a Pest 
megyei kormánymegbízott kabinetfő-
nöke is. 

A 2015/2016-os tanév ifjúsági 
katasztrófavédelmi versenyének a Bel-
ügyminisztérium Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatósága Gazdasági El-
látó Központjának Isaszegi Kiképző- és 
Raktárbázisa adott otthont. A megyei 
döntőbe azok az általános, illetve kö-
zépiskolai csapatok jutottak, amelyek a 
helyi szintű fordulón első és második 
helyezést értek el.

A vetélkedő alapvető célja, hogy 
a katasztrófavédelmi ismereteket el-
sajátító diákok részére a katasztrófa-
védelmi szakemberek lehetőséget 
biztosítsanak arra, hogy élményszerű 
versengés formájában adjanak szá-
mot elméleti és gyakorlati tudásukról. 
A megyei döntőn részt vevő diákokat, 
kísérő pedagógusokat, a rendvédelmi 
és társszervek, a karitatív szervezetek 
képviselőit Pásztor József tűzoltó ez-
redes, a Pest Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság igazgatóhelyettese 
köszöntötte, a Pest Megyei Kormány-
hivatal képviseletében pedig Kiss Attila 
kabinetfőnök.

A megmérettetésre tíz általános 
iskolai és tíz középiskolai csapat ne-
vezett. A feladatok között szerepel-
tek elméleti, elsősegélynyújtás, vihar-
jelzés, helymeghatározás, ügyességi 
versenyszámok, tűzoltó-szakfelszere-
lések, veszélyes anyag felismerése, 
azonosítása, szivattyútelepítés, gát-
építés. Emellett a rendvédelmi, közle-

Katasztrófavédelmi

kedésbiztonsági ismereteikről is számot adhattak a diákok, 
akiknek a felkészültsége évről évre emelkedő tendenciát 
mutat.

A verseny zárásaként Branyiczky Márk tűzoltó ezredes, a 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója mél-
tatta a tanulók felkészültségét.

A rendezvény lebonyolításában közreműködött a Pest 
Megyei Kormányhivatal, a Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
ság, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete és a Rá-
diós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület. 
A megmérettetés szabadidős programjához nyújtott segít-
séget a Váci Fegyház- és Börtönbüntetés-végrehajtási Inté-
zet, illetve a NAV Közép- magyarországi Regionális Vám- és 
Pénzügyőri Főigazgatósága, valamint a Pest Megyei Rend-
őr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  
Pest Megyei Kormányhivatal

katasztrófavédelmi verseny
Az idei tanévben iskolánk 6. b osztályos tanulói közül Balogh 
Rebeka, Csonka Flóra, Ligeti Zita és Dalló Krisztián kapcsolód-
tak be az országos katasztrófavédelmi verseny küzdelmeibe.

A verseny egy elméleti és tíz gyakorlati feladatból állt ösz-
sze. A nevező csapatok forgószínpadszerűen mérték össze 
tudásukat a gödöllői tűzoltóság szakszerűen tervezett állo-
másain.

Iskolánk csapata az elméleti feladat megoldásával kezd-
te a megmérettetést. Ezt követték a fizikai erőnlétet, a logi-
kai-taktikai készségeket, a csapatban együttműködést igénylő 
feladatok. 

Rebi, Flóra, Zitu és Krisz minden feladatot remekül telje-
sített, próbálták a legjobbat kihozni önmagukból és csapat-
társaikból. A közös gondolkodást igénylő gátépítési felada-
tot, a tűzoltási gyakorlatot, a mocsárjárást kiválóan oldották 

meg. Gázmaszkban na-
vigálták egymást, lakat-
lan szigetre csomagol-
tak, életmentő helyzetbe 
kerültek, és hihetetlen 
szlalomokkal cikáztak a 
salakpályán.

A sok munka elhozta 
a csapat számára a várva 
várt sikert, versenyző ha-
todikosaink a kilencedik 
helyre tornázták fel ma-
gukat.

Ezúton is gratulálunk 
a nyertes csapatnak!

Sindely Julianna  
és Németh István  

felkészítő tanár  
és osztályfőnök

ifjúsági verseny országos tűzoltó börze

A VIII. Országos Tűzoltó Börze és Találkozó május 7-én Pi-
lisszentivánon zajlott le. A rendezvény része a VI. Országos 
Kismotorfecskendő-szerelési Bajnokság II. fordulója is, ame-
lyen az Isaszegi Önkéntes Tűzoltók női csapata is részt vett, 
és elég szép eredménnyel tért haza: női retro szerelési ka-
tegóriában 2. helyezés; női modern szerelési kategóriában 
9. helyezés. Ugyanitt főzőversenyt is rendeztek az Isaszeg 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) fiú tagjainak részvételével.

Varga Zsuzsanna ÖTE-alelnök

A csapat balról jobbra: Sándor-Szalai Edit, Lázárné Szabó 
Katalin, Hegedűs Cintia, Szmolicza Erika, Pobori Ferencné 
Edit, Varga Zsuzsanna
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World Armwrestling Cup 
Zagreb, Croatia

Dobos Attila a +95 kilósok között két bronzérmet gyűj-
tött be a Horvátországban megrendezett World Arm-
wrestling Cupon, ezzel is öregbítve Isaszeg hírnevét. 
Gratulálunk!
 Szerkesztőség

Karatés sikerek versenyeken és a hétköznapokban  
egyaránt

Mint általában, idén is mozgalmasra sikerültek a hónapok 
egyesületünk életében.

Januárban mindjárt a két hétvégés téli táborunkkal indí-
tottunk, ahol kezdő karatékáink szerezhették meg az első 
övfokozatokat, illetve a közelgő versenyszezonra készültünk 
pluszedzésekkel.

Január végén immár hagyományosan Angliában jártam, 
nemzetközi szervezetünk japán mesterének szemináriumán, 
ahol tovább építettem a nemzetközi kapcsolatokat angol 
instruktorokkal és a szervezet többi külföldi mesterével és 
tanítványaikkal. Ennek eredményeként egyre többen érdek-
lődnek magyarországi, isaszegi edzőtáboraink iránt.

Februárban megkezdődött a versenyszezon, amely a há-
romfordulós Wadokai Magyar Bajnokságot foglalja magában, 
illetve a haladó versenyzőknek egy-két komoly pluszmegmé-
rettetést tartogat. A szezont május 7-én zárták le utánpót-
lás-versenyzőink egy meghívásos utánpótlásversennyel. 

Minden karatékánk, aki belekóstolt a versenyek han-
gulatába, szépen kitett magáért, megmutatkozott, hogy az 
edzéseken elsajátított tudás versenyhelyzetben is működik. 
Az év első felének versenyszezonjában összesen 141 érem-
mel (28 arany, 28 ezüst, 75 bronz) gazdagodtak tagjaink, és 
méltón képviselték egyesületünket az országos megméret-
tetéseken. A sikeres első félévben a tavaly Luxemburgból 
bronzéremmel hazatérő Zsiba Péternek idén is sikerült kva-
lifikálnia magát a Wado-kai Európa-bajnokságra, amelyet no-
vember 12-én rendeznek meg Svájcban.

Isaszegnek nemcsak a versenysportban sikerül egyre el-
ismertebb nevet szereznünk, hiszen április 16–17-én má-
sodik alkalommal szerveztünk wado karate szemináriumot 
városunkban, negyven éve wado karatéval foglalkozó angol 
instruktorok vezetésével. Ez alkalommal az angol mestere-

ken kívül egy hétfős cseh csapat 
is együtt edzett az isaszegi karaté-
sokkal, valamint ellátogattak több 
magyar klubból is hozzánk, és sze-
reztek újabb hasznos ismereteket 
stílusunkkal kapcsolatban.

Az edzések továbbra sem áll-
nak meg, tagjaink az ötévesektől 
a szülőkig szinte megállíthatatlan 
lendülettel és lelkesedéssel járnak 
edzésekre, fejlődnek mind fizikai-
lag, mind mentálisan, napról napra.

Ha valaki esetleg most kapott 
kedvet, ne habozzon, nem kell 
szeptemberig várnia, edzéseink jú-
nius 24-ig folyamatosan zajlanak.

A csapatunk egy része június 
26-tól hagyományosan Gyoma-
endrődön edzőtáborozik egy hetet, 

ezzel lezárva a tanévet. Ezt követően július hónapban tar-
tunk egy kis pihenőt, majd augusztus 1-jétől folytatódnak az 
edzések, napközis táborokkal Isaszegen a dojónkban, illetve 
délutáni visszarázódó edzésekkel.

Információkért látogass el honlapunkra (www.genki.
hu), de megtalálsz minket a Facebookon és az Instagra-
mon is, vagy gyere el személyesen a Genki Dojóba, a Rá-
kóczi utca 12.-be.

Jakab Attila

Sport + játék!

Idén is meghirdették a Kinder + Sport 
programot, amely 2–4. osztályos tanu-
lók részére országosan szervezett játé-
kos sportverseny. Az ötletgazdák célja 
felhívni a figyelmet a mozgás fontossá-
gára és rendszeres művelésére, hogy 
ennek segítségével egy egészséges, si-
keres generációt nevelhessünk fel.

Mint minden évben, iskolánk az 
alsó tagozatos csapatával most is 
megpályázta a részvételi lehetőséget. 
Tanulóink a lelkes készülésnek és a 
példaértékű csapatmunkának köszön-
hetően az országos elődöntőbe jutot-
tak. Ezek után még nagyobb lendülettel 
gyakoroltak a gyerekek, hogy teljesíteni 
tudják az előre megadott játékos, de 

olykor igen bonyolult feladatokat. En-
nek eredményeképpen az elődön-
tőben diákjaink remekül teljesítettek, 
csupán néhány ponton múlott az or-
szágos döntőbe jutás. A versenyen va-
ló sikeres részvételükkel tanulóink sok 
értékes sporteszközt szereztek intéz-
ményünknek. A versenyzőknek ezúton 
is gratulálunk, és köszönjük a fegyel-
mezett és kitartó munkát. 

 „Vannak csapatok, amelyeknek 
a tagjai remekül kijönnek egymással, 
de a csapat mégsem jut sehová, mert 
ahhoz a jó hangulatnál többre lenne 
szükség. Mégpedig arra, hogy a közös 
célok elérése érdekében a megfelelő 
feladatokon dolgozzanak a megfelelő 

módon és a megfelelő időben. Telje-
síteniük kell, és ehhez csapatmunkára 
van szükség.” (Henry Cloud)

Szatmáriné Szécsényi Anita,  
Farkasné Sebián Andrea  

felkészítő tanítók

látogatás a varázskastélyban

Mondhatni, hagyománnyá vált a Klapka György Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak körében, hogy 
meglátogatják a budapesti Mezőgazdasági Múzeum aktuális 
interaktív kiállítását. Április 20-án a 6. évfolyam tanulói indul-
tak neki az izgalmas kihívásnak.

A látványos interaktív kiállításba lépve egy képzeletbeli va-
rázskastélyban találták magukat, ahol bátorságukat és ügyes-
ségüket próbára téve misztikus kaland részesei lehettek. Egy 
furfangos mágus és egy cirkuszi szamár történetét kísérték 
végig. Játék közben szobáról szobára haladtak, ahol a kas-

tély fura ura, a rejtőzködő mágus lépten-nyomon a bolondját 
járatta a vendégekkel, váratlan trükkökkel zavarta össze az 
elméjüket és az érzékeiket. Az illúziók és megtévesztések 
leleplezéséhez jó orra és fülre, éles szemre is szükség volt. 
A gyerekek megtalálták a jámbor jószágot, végére jártak vala-
mennyi titoknak, így mindannyian kiérdemelték a bátraknak 
járó jutalmat.

Ismét egy emlékezetes, élményteli délutánt töltöttünk el 
együtt.

Tűz Anita osztályfőnök
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„Az egészség a legnagyobb kincsünk.”

Az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola  
országos levelezőversenye

A 110 éves Isaszegi Damjanich János Általános Iskola Egész-
ség mint műveltség – egészség-„kincs”- kereső címmel or-
szágos komplex tanulmányi vetélkedőt hirdetett 6–7–8. osz-
tályosok számára ebben a tanévben.

Iskolánk immáron hatodik alkalommal szervezett orszá-
gos komplex internetes vetélkedősorozatot, amely jelentős 
ismeretanyagot ölelt fel, sok kreativitást kívánt.

A versenykiírással a következő célokat tűztük ki:
– a feladatok megoldása során a csapatok alkalmazzák 

elméleti és gyakorlati egészségvédelmi és egészségfejlesz-
tési ismereteiket;

– sajátítsák el az egészségük védelmét szolgáló források-
hoz való hozzáférés lehetőségeit, ezzel alakuljon ki a tanu-
lókban az önmagukkal szembeni felelősségérzet;

– korszerű ismeretekre tegyenek szert, és az azok gyakor-
lásához szükséges készségekkel és jártasságokkal az egész-
ségük védelmének érdekében ismerjék fel, hogy milyen 
összefüggés van az életmód, a viselkedés és az egészségi 
állapot között;

– ismerjék fel, hogy miért szükséges a jövő tervezése, az 
életút tudatos építése, és a tanulók lássák be, hogy ebben 
meghatározó szerepet játszanak az egyéni döntések, hely-
zetmegoldási és megküzdési technikák;

– hatékonyan alkalmazzák a kommunikáció és az empá-
tia készségét;

– a tanulók családtagjainak aktív bevonása;
– ismeretek nyújtása, tapasztalatszerzés, ismeretek to-

vábbadása, pozitív döntéshozás.
A verseny öt internetes fordulóból állt. Az első fordulóban 

nevezni kellett a csapatoknak egy a csapattagokat, iskolát, 
lakóhelyet bemutató prezentációval. 

A további fordulók feladatait az iskolánk honlapjáról elér-
hető webhelyről kellett letölteni, és a megoldásokat e-mail-
ben visszaküldeni a megadott határidőre. Az általunk kita-
lált feladatok nem szűkölködtek nehézségekben, valamint 
komoly háttér- és kutatómunkát igényeltek. Minden csapat 
szorgalmasan és lelkiismeretesen megoldotta őket, és ügye-
sen vették az akadályokat. 

A legjobban teljesítő hat csapat jutott be az április 23-
án, szombaton rendezett szóbeli döntőbe. Ez alkalommal 
is próbára tettük a csapatokat, hiszen ezekben a feladatok-
ban is nagy szerepet játszott a háttértudás, a kreativitás, a 
kézügyesség, az ötletgazdagság, a kommunikációs készség 
és az előadókészség. Jó volt látni, ahogy izgatottan, csillogó 
szemmel várták a feladatokat, és komolyan, minden tudá-
sukat beleadva, becsületesen, tisztességgel versenyeztek. Jó 
volt hallani a jóízű kacajokat egy-egy humorosan megoldott 
szituációs feladatnál. 

A versenyre meghívott zsűri tagjai: Garamvölgyi Lajos 

zsűrielnök, a KLIK Gödöllői Tankerületének igazgatóhelyette-
se, Hefler Cecília, Isaszeg Város Önkormányzatának oktatási 
referense, Farkasné Makra Erzsébet, a Magyar Vöröskereszt 
Pest Megyei Szervezetének egészségnevelési és egészség-
fejlesztési koordinátora, Bene-Magyari Katalin iskolavédőnő, 
Petruska Zsoltné dentálhigiénikus, Bagó Beatrix biológia–fi-
zika szakos tanár, a verseny egyik projektvezetője.

Köszönetet mondunk a zsűri tagjainak, iskolánk igazga-
tójának, a verseny szervezőinek, iskolánk tanárainak, dolgo-
zóinak, Valkony Tóni bácsinak és a program támogatóinak.

Egy versenyben mindig vannak jók és még jobbak. Van-
nak győztesek, de soha nincsenek vesztesek. 

Minden résztvevő dicséretet érdemel a kitartásért, szor-
galomért és a sok-sok munkáért! 
a döntő eredménye
1.  Budapest: Piros Almák 
2.  Isaszeg: Klapka 6. b 
3.  Isaszeg: Sportszelet
Még egyszer gratulálunk minden részt vevő csapatnak!

Iskolánk tanulói a verseny tisztasága miatt nem vehettek 
részt a programban, ezért április 21-én az Egészség Téma-
nap keretein belül vetélkedőt szerveztünk számukra a döntő 
feladataiból.

Bagó Beatrix projektfelelős

Az egészség 
kincs

Az Isaszegi Damjanich János Álta-
lános Iskola immáron hatodik alka-
lommal szervezett országos komplex 
internetes vetélkedősorozatot, amely-
nek idei témája Egészség mint mű-
veltség – egészség -„kincs”-kereső.

A versenyre a Klapka György Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola 6. b osztályos tanulói is jelent-
keztek. Csonka Flóra, Horváth Boglár-
ka, Ligeti Zita és Miklós Luca tanulók 
lelkesen, jókedvvel végezték el a ver-
senyfeladatokat. Kutattak, tanakodtak, 
vitatkoztak, győzködték és támogatták 
egymást a feladatok elvégzése so-
rán. A versenyben változatos, érdekes 
feladatok jelentek meg az öt írásbeli 
forduló alkalmával. A lányok interjút 
készítettek, szerepjátékot írtak, vacso-
rát főztek, mindezt fotósorozatukkal 
dokumentálták. Az izgalmas csapat-
munka mellett egyéni feladatokat is 
végeztek a verseny minél sikeresebb 
teljesítéséhez.

A döntő napján, április 23-án a 
csapat a tudását, felkészültségét a 
Damjanich-iskolában bizonyította. Új 
tagként lépett be Bogi helyére Balogh 
Rebeka, aki a csapatmunka eredmé-
nyességéhez szintúgy hozzájárult.

A döntőben hihetetlen teljesít-
ményt nyújtottak a lányok! Otthonról 
hozott palacsintájuk, a helyben ké-
szített süteményük, a zumbájuk le-
nyűgözte a zsűrit. A szoros verseny 
sikeresen zárult, a dobogó második 
fokára léphettek. Ezúton is gratulálok 
csapatomnak, és köszönöm Ligetiné 
Köles Tímea szülő segítségét.

Bízom benne, hogy a szervezők, 
Bagó Beatrix, Palaga Sándorné és 
Csekéné Valkony Andrea tanárnők a 
következő tanévben is megszervezik 
a nagyon igényes munkával összeál-
lított vetélkedőt. Köszönöm munkáju-
kat!

És hogy ne feledjük el a jövő tan-
évig: az egészség kincs! 

Németh István felkészítő tanár

Csapat- és egyéni ezüst Kistarcsán

Az olimpia évében anyanyelvi olimpiát hirdetett meg április 26-ára a kistarcsai 
Simándy József Általános Iskola, immár harmadik alkalommal. Mi, klapkások is 
természetesen beneveztünk, hiszen szívesen veszünk részt mindenféle meg-
mérettetésen. 

A verseny előtt négy héten keresztül elszántan edzett a háromfős csapat. 
Kövesdi Bálint (5. a), Fodor Borbála (6. a) és Jakab Réka (8. a) legnagyobb 
ellenfele az „edzőtáborban” az idő volt. A rendkívül ötletes versenyszámo-
kat ugyanis megadott időre kellett megoldaniuk. Szerencsére a szervezőktől 
kaptunk feladatlapokat segítségként, amelyekkel felkészülhettünk a különböző 
játékos nyelvtani, nyelvhelyességi feladatokra, mivel még ismeretlen volt szá-
munkra ez a verseny. 

A verseny napján nagy izgalommal utaztunk Kistarcsára. Major László And-
rás – mindenki Laci bácsija –, a verseny ötletgazdája és főszervezője fogadott 
minket. Hamarosan megjöttek a sporttársak is, és következett az ünnepélyes 
megnyitó. Jutasi-Varró Diána igazgató asszony köszöntötte a versenyzőket, és 
hallottuk, hogy a védnökök között tudhatjuk Pánczél János tankerületi igazga-
tót, Gémesi Györgyöt, Gödöllő város polgármesterét, sőt még a Tinta Könyv-
kiadót is főszponzorként.

14 órakor eldördült a képzeletbeli rajtpisztoly, és innentől kezdve izgal-
mas feladatok sokasága következett. Laci bácsi mindegyik versenyszám előtt 
olimpiai bejátszásokkal, a magyar versenyzők felejthetetlen teljesítményeivel 
hangolta rá a gyerekeket a feladatra. Nagyon sokszor csak annyi időt kaptak 
a tanulók a megoldásra, ahány perc alatt a magyar versenyző megszerezte a 
győzelmet. 

Mi, kísérőtanárok is megkaptuk a feladatokat, így a hátsó sorokban nem-
csak szorítottunk tanítványainkért, hanem lemértük edzettségünk fokát. Bátran 
állíthatom, sokszor „jobb erőben” voltak a gyerekek.

17 óra körül a zsűri összeadta a megszerzett pontokat, majd következett 
az eredményhirdetés. 

A klapkások csapatban is és egyéniben is a szépen csillogó ezüstérmet 
szerezték meg, így a dobogó második fokára állhattak. Az okleveleket és az 
emléklapot Pánczél János és Laci bácsi adta át a gyerekeknek. 

A háromórás verseny után fáradtan, de nagyon boldogan nevetgélték vé-
gig a gyerekek az Isaszegre vezető utat. Bár jövőre nem lesz igazi olimpia, mi 
okvetlenül benevezünk a kistarcsai nyelvi olimpiára.

Dr. Eszenyiné Sulyok Ágnes 
„edző”, magyartanár
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A XXVI. Herman ottó  
országos biológiaverseny 
középdöntője

Az Isaszegi Damjanich János Általános Iskolából ebben a 
tanévben Kurucz Dániel 8. osztályos diákunk jutott be a Her-
man Ottó-verseny középdöntőjébe. A versenyt 2016. április 
23-án, szombaton a gödöllői Premontrei Szent Norbert Gim-
náziumban rendezték. Dani tanítványom, akinek a biológia a 
kedvence és a hobbija is egyben, nagy igyekezettel készült a 
versenyre, s ez meghozta az eredményét. A középdöntőben 
a versenyre jelentkezett 45 tanuló közül Dani a 16. helyen 

végzett. „Amikor megérkeztünk, vendégül láttak bennünket, 
ami oldotta kicsit a feszültségemet. Miután megkaptam a 
feladatlapot, az első kérdések átolvasásával egy kis félelem 
fogott el, de összeszedtem minden erőmet és tudásomat, 
és egyre magabiztosabb lettem. A feladatokat nehéznek 
találtam, de mindet megpróbáltam megoldani. Másfél óra 
munka után izgatottan vártam az eredményhirdetést. A ver-
senybe sok energiát fektettem be, úgy érzem, eredménye-
sen végeztem. 

Kurucz Dániel »Piroslábú cankó«”
A versenyre való készülés során Dani ökológiai tanulmá-

nyai bővültek, a növény- és állatismerete szélesedett.
Bagó Beatrix felkészítő tanár

Isaszegi siker Gödön

A III. Pest megyei dallam-ütőhangszeres szólóversenyt április 
26-án Gödön rendezték meg. Isaszeg városát Csia Rajmund, 
a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la 5. b osztályos tanulója képviselte.

A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola rendezésében lezajlott versenyen három kor-
csoportban összesen 32 versenyző mérte össze tudását xi-
lofonon, vibrafonon és marimbán.

Rajmund élete első ilyen jellegű versenyén vett részt, en-
nek megfelelően nagy várakozással és sok-sok pluszmunká-
val készült a megmérettetésre. Az iskola tanulói és dolgozói 
nap mint nap hallhatták gyakorolni hol az ütőtanteremben, 
hol a tanári szobában, de a tornatermi öltözőbe is beköltö-
zött hangszerével, ha máshol éppen nem talált helyet. Emel-
lett hétvégenként Gödöllőre is átbuszozott tanárához, hogy 
különórákat vehessen.

A befektetett idő és energia megtérült, hiszen Rajmund a 
II. korcsoportban 51 ponttal a III. helyezést érte el.

Itt szeretném megköszönni a Talamba ütőegyüttes tá-
mogatását, hiszen ők biztosították számunkra a versenyen 
használt egyik hangszert (vibrafon), mivel az iskolában még 
nem áll rendelkezésre megfelelő minőségű eszköz. Remé-
nyeink szerint ez a helyzet a város, a tankerület és az iskola 
vezetői közötti jó szakmai és emberi kapcsolatoknak köszön-
hetően hamarosan jó irányba változik. 

Köszönöm továbbá Kántor Zsolt tanár úr munkáját, aki 
zongorán működött közre a produkcióban, illetve szeretnék 
gratulálni a rendező intézmény minden tagjának a profesz-
szionális lebonyolításért.

Remélem, hogy a jövőben még sok hasonlóan szép 
eredményt érhetünk el, ezzel öregbítve Isaszeg város és a 
Klapka György-iskola jó hírét.

Kiss István ütőhangszertanár 

Klapkás diákok anyák napi köszöntője az ESE-ben

Az anyák napját világszerte megünneplik, a különböző orszá-
gokban más és más napokon, Magyarországon május első 
vasárnapján.

Az idén sem feledkeztünk meg e jeles napról. A Klap-
ka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6. b 
osztályosai nagy izgalommal, várakozással telve érkeztek 
meg az isaszegi Egymást Segítő Egyesület (ESE) Alemany Er-

zsébet Segítő Házába. Ünnepi műsorukat követően a meg-
fáradt idős nénik és bácsik mosolyokkal és könnyekkel hálá-
san köszönték meg a kedves szavakat, a szeretetet, amelyet 
tanulóink közvetítettek nekik.

Vidáman, jókedvvel búcsúztak diákjaink az ESE lakóitól: 
„Hamarosan találkozunk!”

Németh István osztályfőnök

A római katolikus egyházközség eseményei

Gitáros ének- és zenekarunk június 19-
én, vasárnap délután 4 órától koncertet 
ad Isten dicsőségére és mindenki jó-
kedvére a templomunkban. Várjuk az 
érdeklődőket egy vidám délutánra, kö-
zös éneklésre!

A hittanos tábor szülői értekezlete 
július 2-án este 18 órakor lesz a Katoli-
kus Kultúrközpontban.

Ebben a hónapban a Rózsafüzér 
társulatokat szeretném bemutatni. 
Ajándék imacsokor a Szűzanyának, 
fegyver a Gonosz ellen. Ez mind a Ró-
zsafüzér. Egy biztos, nem ékszer vagy 
amulett az autóban. Inkább használa-
ti tárgy, amelynek használatát, fontos-
ságát Mária, Jézus édesanyja mutatta 
meg például Szent Domonkosnak, 
Szent Bernadettnek. Először három 
titokcsoport volt: Örvendetes 5 titok 
Jézus születésével kapcsolatban; a 
Fájdalmas 5 titok Jézus szenvedését 

foglalja össze; a Dicsőséges 5 titok a 
feltámadással és a mennybemenetel-
lel kapcsolatos események. Később II. 
János Pál pápa fontosnak tartotta, hogy 
Jézus életének eseményeit is magába 
foglalja ez az imádság. Ezek a Világos-
ság titkai. Persze senki ne gondoljon 
valami rejtegetni való dologra! Azért 
nevezzük titkoknak, mert ezek rövid 
mondatok, amelyek hitünk lényegét 
tartalmazzák, és „elrejtjük” az Üdvöz-
légy, Mária imádságban. 

Ez az imafajta azóta sem vesztett a 
népszerűségéből. Csoportok alakultak, 
hogy a teljes Rózsafüzér mindennap 
el legyen mondva. Egy csoportban 
húsz fő van. Egy Rózsafüzér társulati 
tagnak mindennap egy Miatyánkot, tíz 
Üdvözlégyet a neki kiosztott titokkal és 
egy Dicsőséget kell elmondania. A tit-
kokat időközönként a Bokoranya ki-
cseréli.

A Rózsafüzér társulat is egyfajta kö-
zösség. Egységbe fogja a közös imád-
ság. Sokan nem mernek vállalkozni, 
hiszen ez kötelezettséget jelent, mivel 
mindennap kell imádkozni. Ám ha jól 
meggondoljuk, az ima minden keresz-
ténynek mindennapi kötelessége. Jó 
dolog, hogy aki egy ilyen közösségbe 
tartozik, tizenkilenc társával egy egé-
szet alkot. De ami még fontosabb, tud-
ja, hogy a többi társa róla is megem-
lékezik az imádságban. Bár mindenki 
otthon vagy utazás közben egyedül 
imádkozik, mégis lélekben együtt van a 
többiekkel. Bármikor be lehet kapcso-
lódni ebbe az imádságba. Aki érdek-
lődő, keressen engem, szívesen adok 
bővebb tájékoztatást!

Minden imádságos lelkületű, Szűz-
anyát szerető testvérünket várom sze-
retettel!

Száraz Józsefné
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teSzedd! – Önkéntesen a tiszta magyarországért

Idén immár hatodik alkalommal való-
sult meg a TeSzedd! – Önkéntesen 
a tiszta Magyarországért akció, ha-
zánk legnagyobb önkéntes mozgalma. 
A szemétgyűjtési akció keretében szer-
te az országban „tavaszi nagytakaríta-
nak” a TeSzedd! önkéntesei. 

A Klapka György Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 6. b osztá-
lyos tanulói vállalták a kihívást, és je-
lentkeztek az eseményre. 

Az akciócsoport április 28-án, csü-
törtökön vette birtokába az isaszegi 
vasútállomás területét, és kezdte meg 
hulladékgyűjtési munkáját.

A tanulók ámultak-bámultak, hogy 
mennyi hulladék rejtőzik az állomás 
egyes területein. A rendelkezésre álló 
zsákok hamar megteltek, s a gyerekek 

büszkén cipelték fel azokat az iskola 
udvaráig, ahol egy közös fotó elkészí-
tésével színesítettük a hulladékszedő 
programot.

Jövőre ismét kapcsolódunk a prog-
ramhoz, amelynek mottója: „Te szedd!”

Németh István 
osztályfőnök

Védett növények gyűjtése

A természetjárók a jó idő beköszöntével erdőn-mezőn va-
ló kirándulások alkalmával nagyszámú védett vagy akár fo-
kozottan védett növényfajjal találkozhatnak. A Pest Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fő-
osztálya óva int a könnyelmű virágszedéstől. 

Fontos lehet a védett fajok viszonylagos ismerete, mert 
ezáltal védelmükhöz, kíméletükhöz is hozzájárulhatunk. Álta-
lánosságban az a legbiztosabb, ha a kirándulók nem szednek 
le, nem ásnak ki semmilyen ismeretlen erdei, mezei növényt 
a természetes élőhelyéről. A védett növényfajok egyedeinek 
minden része védelmet élvez, így a növényrészek gyűjtése is 
tilos. A vadvirágok általában leszedés után gyorsan el is her-
vadnak, így nem okoznak tartós örömöt a begyűjtőnek, azon-
ban a ritkább fajok állományaira káros hatással lehetnek.

A védett növényfajokkal kapcsolatban a természet védel-
méről szóló, 1996. évi LIII. törvény kimondja, hogy tilos az 
egyedek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, ká-
rosítása, élőhelyeinek veszélyeztetése. Továbbá bármilyen, 
a védett fajok egyedeivel végzett tevékenység a természet-
védelmi hatóság engedélyéhez kötött.

A Magyarországon előforduló védett és fokozottan védett 
fás és lágy szárú növények köre széles (mintegy 770 faj), 
a fajok listáját a védett és a fokozottan védett növény- és 
állatfajok, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az 
Euró pai Közösségben természetvédelmi szempontból jelen-
tős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001 (V. 
9.) KöM-rendelet tartalmazza.

A védett, illetve fokozottan védett növényfajok egyedei-
nek eszmei értéke az iménti rendelet szerint egyedenként 
5000 és 250 ezer forint között mozog. Egy tavaszi csokor 
összeállításához begyűjtött, esetleg védett növények szedé-
sével nagyon könnyen átlépheti a gyűjtő a 100 ezer forintos 
összeghatárt, s akkor tette már bűncselekménynek számít. 
Emellett a védett fajok leszedéséért, engedély nélküli be-
gyűjtéséért a természetvédelmi hatóság természetvédelmi 
bírságot szab ki.

A védett növény- és állatfajok természetes élőhelyükön 
gyönyörködtetnek minket leginkább, ezért eredeti környeze-
tükben való megőrzésük mindannyiunk közös érdeke.

Pest Megyei Kormányhivatal
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Anyakönyvi hírek
az április 16. és május 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületéSek
Hering József, László Hanna, Budaházi Boróka Anna, Nagy 
Laura Eszter, Korbács Linett

HázaSSágkötéSek
Tamás Klára és Bede László
Nagy Ildikó Ilona és Laskovics Imre
Tarnai Judit és Nagy Zoltán

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HaláleSetek
Bilász János (56 éves), Klapka utca 22.
Risch Ferenc Imre (83 éves), Alkotás utca 44.
Kreizinger János (71 éves), Külterület 3351/2 hrsz.
Hrustinszki Sándor Géza (58 éves), Alkotás utca 54.
Helmecziné Kocsis Andrea Ildikó (42 éves), Március 15. utca 90.
Szklenár Ottó Mihály (61 éves), Toldi M. utca 1.
Berkesné Budaházi Zsuzsanna Viktória (55 éves),  
Nagy Sándor utca 13.
Gódorné Török Rozália (67 éves), Béke utca 4.
Kiss Sándor (77 éves), Jegenye utca 8/a

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

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

Fontos információk,  
elérhetőségek

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

Képviselők elérhetőségei

• Balog Istvánné, 70//903-8668, balog46i@invitel.hu
• Pénzes János, 70/456-6969, penzes.janos@isaszeg.hu 
• Mészáros Gusztávné, 70/334-6401,  

meszarosgusztavne@gmail.com 
• Szilárdi László, 20/568-7358, lszilardi@gmail.com 
• Könczöl Gábor, 70/456-6976, isapaletta@freemail.hu 
• Karádi Zsuzsanna, 20/245-8260,  

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
• Horváth István, 70/337-2238,horvath.istvan@isaszeg.hu

A Dózsa György Művelődési  
Otthon és Isaszegi Múzeumi  
Kiállítóhely programjai

Június 4. (szombat), 9.00–12.00, művelődési otthon:  Tajcsi workshop
Június 4. (szombat), 18.00, Hősök és áldozatok emlékparkja: 

 Trianoni megemlékezés és koszorúzás. Köszöntőt mond: v. Bodrogi Imre. 
Közreműködik: Gaudium Carminis kamarakórus, Martinkó Gábor.

Június 6. (hétfő), 18.00, művelődési otthon:  Pedagógusnap – Hatvani 
Miklós polgármester köszönti az oktatásban-nevelésben dolgozókat. Műsor: 
Szeretetkönyv – Müller Péter könyve színpadon. Szereplők: a színésznő 
Papadimitriu Athina; a zenész Kutik Rezső.

Június 9. (csütörtök), 18.00, művelődési otthon:  Tar Ildikó Aranykéz 
díjas képzőművész, textilszobrász Textilvarázs című kiállításának megnyitó-
ja. Közreműködik: Matus Mihály pánsípművész. A  kiállítás megtekinthető: 
2016. június 9. – július 15.

Június 11. (szombat), 19.00, művelődési otthon:  A beteg disznó. 
A Club Színház isaszegi csoportjának bemutatkozó előadása.  
Belépő: 1000 Ft.

Június 16. (csütörtök), 17.00, művelődési otthon:  A Klapka György 
Általános Iskola és AMI művészeti iskolásainak évzáró műsora

Június 18. (szombat), 9.00–12.00, művelődési otthon:  Tajcsiwork-
shop

Június 18. (szombat), 18.00, Falumúzeum udvara:  Nyáresti koncertek. 
Koncertsorozat. A Fourtissimo zenekar koncertje: „Négyen az élen”

Június 20. (hétfő), 18.00, művelődési otthon:  Pénzügyi oktatás és 
előadás I. Előadás-sorozat a mindennapjainkat érintő pénzügyi kérdésekről, 
a tudatos pénzügyi gondolkodásról, a családi kassza hatékony kezeléséről. 
Előadó: Kovács Viktor.

Június 21. (kedd), 13.00–18.00, művelődési otthon:  véradás
Június 24. (péntek), 18.00, a Falumúzeum kertje:  Szent Iván-éji tűz-

ugrás. Közös tánc és éneklés a tűz körül. Közreműködnek az isaszegi népi 
hagyományőrzők: Isaszegi Asszonykórus, Csata táncegyüttes, Csattanó tánc-
csoport, Csatangoló tánccsoport. 18.00: György lovag és a sárkány.  
A Trambulin színház bábelőadása. 19.00: Meglepetés-zenekar. Tűzugrás 

Ügyeleti ellátás, egészségügyi információk
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját háziorvosuk 
áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 óra között, pénteken 
1130–1800 óra között készenléti szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátásá-
ra, amely az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőnként dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 28/582-831, 30/831-1887
Keddenként dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
Szerdánként dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288
Csütörtökönként dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., tel.: 28/493-302; 
mobil: 20/928-3987
Pénteki ügyeleti beosztások júniusban és júlusban
június 3.: dr. Tordai Gábor; június 10.: dr. Mészáros Zsolt; június 17.:  
dr. Kürti József; június 24.: dr. Eszlári Egon; július 1.: dr. Tordai Gábor;  
július 8.: dr. Mészáros Zsolt; július 15.: dr. Kürti József; július 22.: dr. Eszlári 
Egon; július 29.: dr. Tordai Gábor

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

Napközis gyermektábor 
2016. június 20–24. között a Dózsa György Művelődési 
Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely szervezésében

Június 20. (hétfő): Ismerkedés, közös játék – játékos is-
merkedés a múzeum kertjében. Kézműveskedés, közös 
ebédfőzés. Interaktív foglalkozás a pénz világában

Június 21. (kedd): Hatvan – utazás vonattal. A Vadászati 
Múzeum megtekintése, labirintus, élménytér a Grassalko-
vich-kastély kertjében, a vadaspark látogatása. Hazaérkezés 
kb. 17 órakor

Június 22. (szerda): Budapest – utazás busszal. Kirán-
dulás az MTVA Látogatóközpontjába. Ebéd gyorsétterem-
ben (önköltséges). Margitszigeti programok. Hazaérkezés 
kb. 18 órakor

Június 23. (csütörtök): Szentendre – utazás busszal.  
A szentendrei skanzen megtekintése. Ebéd: hozott étel. Lá-
togatás a marcipánmúzeumban. Hazaérkezés kb. 18 órakor 

Június 24. (péntek): Veresegyház – utazás busszal. Lá-
togatás a veresegyházi medveparkba. Ebéd gyorsétterem-
ben, fagyizás. Hazaérkezés kb. 17 órakor, táborzárás.

A tábor költsége 14 000 Ft/fő/hét, amely tartalmazza az uta-
zások és a belépőjegyek költségét. Jelentkezési határidő: jú-
nius 13. A buszos kiránduláshoz külön is lehet csatlakozni. 
A   tábort minimum 10 fő jelentkezése esetén indítjuk el.

Daköv-ügyfélfogadás

Felhívjuk tisztelt fogyasztóink figyelmét, hogy a Dabas 
és Környéke Vízügyi Kft. (Daköv) isaszegi fiókirodájá-
nak ügyfélfogadási rendje a következő: hétfőn 14–18, 
szerdán 8–12 óra között.



Nyáresti koncertek
Koncertsorozat – Isaszeg, múzeumkert

június 18. (szombat), 19.00: 
Fourtissimo – „négyen az élen”
Hazánk egyik legnépszerűbb és legtöbbet koncertező 
dzsesszrockformációja szinte berobbant a magyar dzsessz-
életbe. Több évtizedes, stílusokat átölelő alkotómunka után 
született a zenekar jelenlegi felállása 2012-ben, és azóta si-
kert sikerre halmozva hódítja meg a hazai és a nemzetközi 
zenerajongók egyre szélesebb táborát. A Fourtissimo Jazz 
Orchestra alapítói a Príma díjas Kuna testvérek, Valéria, Már-
ton, Gyula és Bence. A zenekar hangzását alapvetően meg-
határozza Valéria sokszínű énekhangja és a rézfúvós hang-
szerek erőteljes jelenléte.

július 2. (szombat), 19.00: 
Dynamite Dudes. Dinamitszerű ro-robbanás!
Teddy Harpo, alias „Boba fett”, művész és muzsikus. Telibe 
tolja az akkordokat, miközben szájával hozza a lényeget! Gi-
tár- és harmonikavirtuóz, egy garantáltan kipróbált utolsó stri-
ci, aki a woodstocki ködben szívta magába a rhythm’n’bluest. 
Mellette Mitch Farty becenevén „Fröccsös”, akivel Teddy Syd-
ney-ben találkozott, az International Street Music of Australia 
fesztiválon. Mitch (nagybőgő), akrobatikus elemekkel tarkítva 
a produkciót, bugyiszaggató hullámokat generál.

július 16. (szombat), 19.00: metenors
Három fiatal, magasan képzett tenor és egy dzsesszzon-
gorista népszerűsíti a klasszikus zenét, populáris köntösbe 
bújtatva. Műsorukban hallhatnak népszerű operaáriákat, ná-
polyi dalokat, ezenfelül ismert popfeldolgozásokat is. A Me-
tenors nagy sikerű koncertet adott a művelődési otthonban, 
most újra hallhatják a három ifjú tenort! Az együttes tagjai: 
Gulyásik Attila, Földvári István, Pintér László, a zongoránál 
pedig Pintér Péter.

augusztus 6. (szombat), 19.00: 
Herencsár Viktória & martonosi györgy
A cimbalom-dob duó formáció nagyon érdekes lehetősé-
geket rejt magában. Herencsár Viktória nemzetközileg elis-
mert cimbalomművész, a Cimbalom Világszövetség elnöke. 
Munkásságát több Népek Zenéjének díjjal is jutalmazták. 
Sokoldalú művész, elhivatott a népek zenéjének közvetíté-
sére. Távol-keleti koncertjeinek hatására formálódtak a duóra 
írt világzenei átiratai a japán, kínai, balkáni, török, szláv, ma-
gyar népzenei kultúrából merítve. Martonosi György Arany 
Dobverő díjas ütőhangszeres művész ezen a koncerten egy 
különleges digitális ütőhangszeren szólaltatja meg a duó re-
pertoárjához illő ritmusokat az adott országban használatos 
ütőhangszerek hangszíneivel. Izgalmas, lendületes, lenyűgö-
ző a két hangszer párbeszéde a világzene nyelvén, ezért ki-
hagyhatatlan élményt nyújt!

augusztus 27. (szombat), 18.00: 
gaudium Carminis kamarakórus
A Gaudium Carminis női kamarakórus több mint huszon-
öt éve működik. A jó hangulatú próbákon és fellépéseken 
egyházi és világi műveket, népdalokat énekelnek, egyházi 
szolgálatot látnak el, miséken, istentiszteleteken rendszere-
sen énekelnek. Közreműködnek városi ünnepeken, kórus-
találkozókon. Országos „fesztiválkórus” minősítéssel büsz-
kélkednek, amely a legmagasabb elismerés amatőr kórusok 
esetében.

Mottójuk: „A zene az öröm társa, a bánat orvossága.” 
Helyszín: Isaszeg, Madách Imre u. 15., a Falumúzeum kert-
je. Bérletár: 4000 Ft/5 koncert. Jegyár: 1000 Ft/ koncert. 
Bérletek válthatók a Dózsa György Művelődési Otthonban. 
A jegyek a helyszínen vásárolhatók meg.




