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A Kenyér,  
A KultúrA  
és A Bor  
Ünnepe  
IsAszegen

Augusztus 19.
16.00 Borrendek és népi hagyományőrzők 

felvonulása a városházától a Szent István római 
katolikus templomig

16.30 Áldás és borszentelés a a Szent 
István-templomban

18.00, sportpálya A Borutca hivatalos 
megnyitója – díjnyertes borok kóstolója és 
hazai borok vására; XI. egyházi és világi borok 
versenyének eredményhirdetése

19.30 No Respect, Varga Joe és a Blues Fire
21.00 ViVAt BAcchus a cappella együttes
22.00-től DynAmite DuDes 

country-rockabilly zenekar, utcabál

Augusztus 20.
8.30 Ünnepi szentmise és kenyérszentelés a 

Szent István-templomban
9.30 Városi ünnepség a Szent István-szobornál
14.00–18.00, sportpálya Hunor–Magor 

magyarjai – népi játszóház
16.00 Wass Albert–Strausz Tünde: Erdők 

könyve. Az Aranyszamár bábszínház előadása
17.00 Népi forgatag
18.30 Szabó Ádám harmonikaművész előadása
19.30 Péterfy Bori & LoVe BAnD
21.00 Tűzijáték
21.10 Nexus
23.00 Nexus és D. nAgy LAjos

A műsorváltoztatás 
jogát fenntartjuk!
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A virágos, tiszta Isaszegért
Több évtizedes hagyományt élesztettünk újra az Isaszeg Vá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján 
megalkotott Virágos, Tiszta Isaszegért elismerő cím adomá-
nyozásának lehetőségével. 

Ezen elismerés célja egy kulturált és vonzó település kiala-
kítása, a fenntartható fejlődés szempontjainak következetes 
alkalmazása, a településen élők összefogásának ösztönzése, 
az életminőség javítása, a környezettudatos gondolkodás és 
szemlélet erősítése, a természeti és építészeti örökség meg-
őrzése és gyarapítása.

Az elismerő címre pályázhat vagy jelölhető Isaszeg tele-
pülés közigazgatási területén lévő lakóingatlan tulajdonosa 
vagy használója. A  Virágos, Tiszta Isaszegért elismerő cím 
adományozására vonatkozó rendelet szerinti jelentkezés a 
2016. évben október 10-ig, a 2017. évtől minden évben 

április 15-től szeptember 15-ig nyújtható be személyesen 
vagy postai úton, Isaszeg város polgármesterének címezve 
(2117 Isaszeg, Rákóczi út 45.), a rendelet mellékletének ki-
töltésével, amely Isaszeg város hivatalos honlapjáról letölthe-
tő (www.isaszeg.hu). 

Az elismerő cím adományozásáról Isaszeg város képvi-
selő-testülete dönt, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Közrendvédelmi Bizottság javaslata alapján.

Az elismerő címek, a címmel járó kerámiatábla és egy 
díszoklevél átadására évente egy alkalommal, ünnepélyes 
keretek között kerül sor.

Kérjük a kedves isaszegi lakótársainkat, jelentkezzenek, 
illetve jelöljenek lakóingatlanokat a környezetükben, amelye-
ket méltónak találnak az elismerő címre.

Isaszeg Város Önkormányzata

Tájékoztató a 2016/2017-es tanévi közétkeztetésről 

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a 
2016. szeptember 1-jén induló tan-
évre augusz tus 15-ig kell előre jelez-
ni a megfelelő formanyomtatványon, 
hogy a gyermekük részére milyen ét-
kezést kérnek. A nyomtatványt letölt-
hetik a www.isaszeg.hu oldalról, vagy 
személyesen átvehetik és kitölthetik 
az Isaszegi Városüzemeltető Szer-
vezet élelmezésvezetői irodájában 
(a  Klapka-iskola épületében, a Kos-
suth L. u. 85. szám alatt). A  forma-
nyomtatvány leadásának és az étke-
zési csekk befizetésének a határideje 
2016. augusztus 15. Átutalás esetén 
az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 
11742049-15819842-10010000 
számú számlájára szíveskedjenek az 
összeget átutalni, és kérjük, a „közle-
mény” rovatba az „étkezési térítési díj” 
szöveget szíveskedjenek beírni.

Igénybe vehető étkezési formák 
és díjak:
– napi háromszori étkezés (tízórai, 

ebéd, uzsonna), díja 585 Ft/nap;

– napi egyszeri étkezés (ebéd), díja 
360 Ft/nap.

Szeptemberben az iskolai napok szá-
ma 22, így a napi háromszori étke-
zés 12 870 Ft, a napi egyszeri pedig 
7920 Ft.

Az 1–8. évfolyamon nappali 
rendszerű oktatásban részt vevő 
tanuló ingyenes étkezésre jogo-
sult, ha:
– rendszeres gyermekvédelmi ked-

vezményben részesül; 
– gyámhatóság által nevelésbe vet-

ték.

Kedvezményes étkezésre (50%-
os étkezési térítési díjkedvez-
ményre) jogosult, ha:
– családjában három vagy több 

gyermeket nevelnek; 
– tartósan beteg vagy fogyatékos.
A kedvezmények igénybevételéhez 
az étkezési nyomtatvány mellé csa-
tolni kell a megfelelő dokumentumo-
kat:

–  a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság 
meglétéről a jegyző által kiadott 
határozatot;

–  a nagycsaládos helyzetről a Buda-
pest Főváros Kormányhivatala ál-
tal kiállított hatósági bizonyítványt;

–  a tartós betegség fennállásáról az 
emelt összegű családi pótlékról 
szóló igazolást, valamint a tartós 
betegséget alátámasztó orvosi 
dokumentumot;

–  a nevelésbe vételről a gyámható-
ság által kiadott határozatot.

A gyermek csak az étkezési jegy be-
fizetésének esetén kapja meg az ét-
kezési jegyet. Amennyiben késve tör-
tént a befizetés, az igazoló szelvény 
bemutatása után kaphat csak étkezé-
si jegyet. Az étkezési díjat előre kell 
befizetni, hiányzás esetén a túlfizetés 
jóváírása a következő havi számlán 
esedékes.

Isaszegi  
Városüzemeltető Szervezet
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Itt csobbanhatunk Pest megyében
A Duna öt szakaszán és kilenc bányatóban engedélyezett a 
fürdés.

Pest megye közel negyven bányatavából kilencnek a 
területén – Dunavarsány, a délegyházi 2-es, 4-es és 6-os 
tavak, Dunaharaszti, Áporka, Kiskunlacháza és Pócsmegyer 
– engedélyezett a fürdés. A dunaharaszti és a budakalászi 
Omszki-tó egy részén lehetőség van a motoros vízi sport-
eszközök használatára.

A bányatavak és a fürdőzés veszélyeire, valamint a sza-
bad vizeken tartózkodás szabályaira hívta fel a figyelmet a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (PMRFK).

Az Omszki-tónál tartott sajtótájékoztatón Szoboszlai 
Zsuzsanna, a PMRFK bűnmegelőzési osztályának vezetője 
elmondta: sokan látogatnak el nyaranta a bányatavakhoz, 
de tapasztalataik szerint nagyon kevesen vannak tisztá-
ban a biztonságos fürdőzés szabályaival.  Felhívta a figyel-
met arra, hogy Pest megye csaknem negyven bányatavából 
mindössze kilencben engedélyezett a fürdés, míg a megyei 
Duna-szakaszon négy kijelölt fürdőhelyen lehet strandolni. 
Mint mondta, a bányatavak, szabad vizek sokkal nagyobb 
veszélyt jelentenek, mint a kiépített strandok, ezért fontos 
hangsúlyozni, hogy ahol kint van az úszást, fürdést tiltó táb-
la, ott nemcsak fürödni tilos, hanem például gumimatraccal, 
vízibiciklivel bemenni és ezekről vízbe ugrani.

Szoboszlai Zsuzsanna elmondta továbbá: a bányatavak 
nagyon hirtelen mélyülnek, egyes helyeken néhány lépést 
megtéve már tíz méter mélyek lehetnek, ami azt is jelenti, 
hogy rendkívül hirtelen hűlnek le. Hozzátette: a kikapcsolód-
ni vágyók azokat a strandokat vegyék igénybe, amelyeknél 
például lehet zuhanyozni, és jelen vannak képzett életmen-
tők. Kitért arra is, hogy akik a tiltás ellenére bemennek bizo-

nyos bányatavakba, szabálysértést követnek el. Ha a helyszí-
nen kapnak büntetést, annak összege 5-től 50 ezer forintig 
terjedhet, ha pedig eljárást indítanak ellenük, akár 150 ezer 
forintos bírságot is fizethetnek.

Szoboszlai Zsuzsanna azt is hangsúlyozta: a hat éven aluli 
vagy tizenkét évesnél fiatalabb, de úszni nem tudó gyerme-
kek csak szülői felügyelettel mehetnek a vízbe.

A fürdésre engedélyezett területet az önkormányzat hoz-
zájárulásával az ÁNTSZ Kistérségi Intézete jelöli ki. Ezeken 
a területeken kéthetente ellenőrzik a víz minőségét, vala-
mint van mosdó, zuhanyzó, hulladékgyűjtő és mentésre, 
elsősegélynyújtásra kiképzett személyzet. Ezzel szemben a 
fürdésre nem engedélyezett területeken nincsenek kiépített 
mellékhelyiségek, öltözők és elegendő szemétgyűjtési lehe-
tőség, továbbá az elsősegélynyújtás sem megoldott.

A jogi következmények mellett nagyon fontosak az életta-
ni, egészségügyi következmények, ugyanis a bányatavak jel-
lemzője, hogy néhány lépés után hirtelen mélyülnek, a nagy 
mélység miatt csak a felszín melegszik fel. A hirtelen vízhő-
mérséklet-csökkenés könnyen okozhat izomgörcsöt, sokkot, 
szívmegállást. Fertőzésveszéllyel is számolni kell, hiszen a víz 
minőségét nem ellenőrzik rendszeresen, ezért nagyon sok 
veszélyes hulladék és méreganyag kerülhet a vízbe. Ezen-
kívül a mederben előfordulhatnak olyan tárgyak, amelyek 
könnyen okozhatnak sérülést.

A Dunán Dunabogdány, Göd-alsó, Göd-felső, valamint 
Ráckeve és Dömsöd területén találhatók fürdőzésre kijelölt 
helyek. Aki a folyóban a fürdőzésre vonatkozó szabályokat 
nem tartja be, ugyanolyan jogkövetkezményekkel számolhat, 
mint a bányatavak esetében.

Forrás: MTI, www.pestmegye.hu

Nyugellátások méltányossági 
emelésének lehetősége
A  méltányosságból megállapítható, 
az Országos Nyugdíjbiztosítási Fő-
igazgatóság által megállapítható ellá-
tásokról szóló sorozatunk következő 
része a nyugellátások méltányossá-
gi emeléséről szól. Az előzőekben a 
nyugellátás méltányosságból történő 
megállapításáról, az egyszeri segély 
engedélyezésének lehetőségeiről nyúj-
tottunk tájékoztatást. A  tájékoztatók 
teljes szövegét megtalálják a nyugdíj-
biztosítási főigazgatóság honlapján, és 
személyesen tájékoztatást kaphatnak 
az Isaszegi Humánszolgáltató Központ 
kollégáitól hétfői napokon 10 órától 16 
óráig, szerdai napokon 8-tól 16 óráig, 
péntekenként 8-tól 13 óráig. Telefon: 
28/494-042.

Tájékoztató a nyugellátások mél-
tányosságból történő emeléséről 
Kivételes nyugellátás-emelés engedé-
lyezésére az érintett személy, illetőleg 
meghatalmazottja vagy törvényes kép-
viselője kérelme alapján kerülhet sor.

Ki részesülhet kivételes nyugellá-
tás-emelésben?
Kivételes nyugellátás-emelés engedé-
lyezhető annak a nyugellátásban része-
sülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő 
személynek; a megváltozott munkaké-
pességű özvegynek; a fogyatékkal élő, 
illetve tartósan beteg vagy legalább két 
árvaellátásra jogosult gyermek eltartá-
sáról gondoskodó özvegynek; továb-
bá az árvának, akinél a nyugellátás és 
rendszeres pénzellátás együttes havi 
összege nem haladja meg a 75 ezer 
forintot.

Ki nem részesülhet kivételes 
nyugellátás-emelésben?
Nem engedélyezhető kivételes nyug-
ellátás-emelés annak a személynek, 
akinél a nyugellátás megállapításától, 
továbbá a korábbi kivételes nyugel-
látás-emeléstől számított három év 
még nem telt el, továbbá, aki előze-
tes letartoztatásban van, szabadság-
vesztés büntetését tölti, vagy a szo-

ciális igazgatásról és szociális ellátásról 
szóló, 1993. évi III. törvény 57. § (2) 
bekezdésének a)– c) pontja szerinti 
tartós bentlakásos intézményben él, a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. tör-
vény szerinti otthont nyújtó ellátásban 
részesül, illetőleg javítóintézetben van 
elhelyezve.

Milyen összegű kivételes nyugel-
látás-emelés engedélyezhető?
Az emelés összege nem haladhatja 
meg az öregségi teljes nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének (28 500 Ft) 
huszonöt százalékát, de nem lehet ke-
vesebb annak tíz százalékánál.

Az engedélyezett kivételes nyug-
ellátás-emelés „beépül” a nyugellátás 
összegébe, a nyugellátások évenkénti 
rendszeres emelése során a nyugellá-
tással esik egy tekintet alá. A nyugellá-
tás alapulvételével számított esetleges 
egyéb juttatásokat is az ilyen módon 
megnövelt összegből kell meghatá-
rozni.

Hol és hogyan nyújtható be a ki-
vételes nyugellátás-emelés iránti 
kérelem?
A  kérelem a „Kérelem-adatlap” elne-
vezésű nyomtatványon (K16 számú 
űrlap – nyugellátás méltányossági ala-
pon történő emeléséhez) nyújtható 
be. A nyomtatványt a kérelmező lakó-
helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítá-
si igazgatási szervhez kell benyújtani. 
A  nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási 
szervek ügyfélszolgálati egységénél sze-
rezhető be, illetőleg letölthető a nyug-
díjbiztosítási főigazgatóság honlapjáról 
(http://www.onyf.hu). A  kérelmek 
elektronikus úton is előterjeszthetők. 

Van-e jogorvoslati lehetőség a 
méltányossági jogkörben hozott 
döntés ellen?
A  méltányossági jogkörben hozott 
döntéssel szemben nincs helye jogor-
voslatnak.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Kerékpározók, 
figyelem!

A Pest Megyei Baleset-megelőzé-
si Bizottság kiemelt figyelemmel 
kíséri Pest megye útjain a bizton-
ságos kerékpáros közlekedést és 
ennek érdekében a kerékpáros 
közlekedési kultúrát. 

A  nyári szünet megkezdését 
követően fokozottan veszélyezte-
tettek a gyermekkorú kerékpáro-
sok, mivel életkorukból adódóan 
nem megfelelően ismerik a közle-
kedési szabályokat. Számos eset-
ben tapasztalható a közutakon, 
hogy a gyermekekkel kerékpározó 
felnőttek a gyermekek előtt halad-
va vesznek részt a forgalomban. 

A jogszabályokban meghatáro-
zottakon túlmenően fontos, hogy 
kerekpáros közlekedés alkalmával 
– a balesetveszélyt megelőzve – a 
felnőttek a gyermekek mögött ha-
ladjanak, és így figyelemmel kísér-
ve őket, az adott közlekedési szi-
tuációnak megfelelő instrukciókkal 
lássák el a szabályos és biztonsá-
gos közlekedés érdekében.

Pest Megyei  
Baleset-megelőzési Bizottság
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Ûj hírek az Isaszeg Városkártyáról
Mint az bizonyára köztudott, az önkormányzat jóvoltából 
minden isaszegi háztartásba eljutott az Isaszeg Városkártya. 
Az önkormányzat célja a városkártya bevezetésével a helyi 
kiskereskedelmi forgalom fellendítése volt. Egy olyan esz-
közt akart adni a lakosság kezébe, amelyik 
lehetővé teszi, hogy a helyi ke-
reskedőknél és szolgáltatóknál 
költekezve mindenki minden be-
vásárlása után megtakarításokat 
érjen el. Kevesebbet fizessen a 
kenyérét, a húsért, a tejért vagy 
éppen a fodrászért vagy a kutya-
kajáért. Minden isaszegi lakos 
kapjon pénzvisszatérítést az autó-
szervizben vagy a gumisnál, vagy 
spóroljon a cukrászdában. 

Mit jelent önnek a pénzvisszatérítés? Mennyiben más az 
Isaszeg Városkártya Go!Store rendszere?

Nézzük, hogyan működnek, mit kínálnak a megszokott 
pontgyűjtő rendszerek. Az egyik legismertebb rendszer a 
tagoknál vásárláskor a vásárlás értékétől függő mennyisé-
gű pontot ad. Ezek a pontok a rendszeren belül vásárlás 
esetén jóváírásként felhasználhatók. A  rendszer hátránya 
a vásárló számára a pontok különféle „átváltási árfolyamai-
ban” rejlik, amelyeket végigszámolva kiderül, hogy a reklám-
ban jelentősnek éreztetett kedvezmény valójában csupán 
egy-két ezrelék. A másik leggyakoribb konstrukció, amikor a 
vásárlási összegtől függő mennyiségű matricát (például egy 
matrica minden ezer forint elköltése után) kap a vevő vásár-
láskor. Elegendő matrica összegyűjtésekor bizonyos előre 
meghatározott termékek közül választhat/vásárolhat a vevő. 
Ez általában több tíz- vagy százezer forint elköltését jelenti 
ugyanannál a kereskedőnél. 

Véleményünk szerint az első esetben a kedvezmény 
tényleges mértéke, az utóbbi esetben pedig a kedvezmény 
érvényesíthetősége, gyakorlati haszna erősen korlátozott, és 
pontosan ezek jelentik ezen rendszerek hátrányát. 

Az általunk fejlesztett rendszer ezzel szemben a meghir-
detett kedvezményt teljes összegében jóváírja a vevő „elekt-
ronikus pénztárcájában” (mobiltelefonon vagy kártyán), és 
ez a forintösszeg egy-egy arányban tetszőleges elfogadóhe-
lyen, tetszőleges termék vásárlására költhető. (Például egy 
ezerforintos termékre meghirdetett tízszázalékos pénzvisz-
szatérítés esetén a jóváírás összege száz forint, amely száz 
forint értékben használható fel ugyanott vagy egy másik el-
fogadóhelyen tetszőleges termék vásárlására, szolgáltatás 
igénybevételére.) A vásárlót gyakorlatilag semmi nem kor-
látozza a visszatérítés elköltésében, hiszen elfogadóhelyein-
ken szinte mindenféle termék és/vagy szolgáltatás igénybe 
vehető, szemben a többi lojalitásrendszer korlátozott jelle-
gével. A  vásárló nem egy adott kereskedő/kereskedelmi 
lánc matricáját gyűjti, hanem „forintot”, amelyet az elfogadó-
helyek bármelyikén megkap, illetve elkölthet. 

Az eddigi forgalmi adatok azt mutatják, hogy a kezdeti 
ugrásszerű forgalomnövekedés ellenére sokan nem élnek 
ezzel a lehetőséggel, nem keresik az Isaszeg Városkártya-el-
fogadóhelyeket. A forgalom az első két hónapban jócskán 

meghaladta a tízmillió forintot, ami azt 
jelenti, hogy átlagosan csak öt szá-
zalék pénzvisszatérítéssel számolva 
az isaszegi lakosok jóval több mint 
félmillió forintot takarítottak meg a 
városkártya segítségével! Félmillió fo-
rintot! És még ennél sokkal több is 
lehet az a pénz, amely önnél marad! 
Nincs más tennivalója, mint a kártyá-
val járni vásárolni! Kérdezze szokott 
kereskedőjét, elfogadja-e a városkár-

tyát. Nem? Menjen másik boltba! Keresse azokat a kereske-
dőket, akik már elfogadóhelyek! Kérje a kedvezményeket! 
Miért vásárolna ott, ha máshol megveheti pénzvisszatérítés-
sel is?

Jelenlegi elfogadóhelyek 
• Családi húsbolt, Rákóczi utca 3.
• Csata vendéglő és panzió, Rákóczi utca 8.
• Dohánybolt, Kossuth Lajos utca 142.
• Erzsike virág-ajándék, Kossuth Lajos utca 137.
• Gumiszerviz, Rákóczi utca 81.
• István-húsbolt, Kossuth Lajos utca 142.
• Jakus-festékbolt, Kossuth Lajos utca 53.
• Mészáros virág-ajándék, temetkezés, Templom utca 31.
• Mini Coop, Széchenyi utca 22.
• Zöldség-gyümölcs, Kossuth Lajos utca 142.

Kedvenc boltja nem elfogadóhely? Írja meg nekünk, kit 
szeretne az elfogadóhelyek között látni az isaszeg.gostore.
bolt@gmail.com e-mail-címre, vagy hívja a Go!Store helyi 
munkatársát, Benkovicsné Julikát a 30/236-1712-es tele-
fonszámon. Segítünk, hogy többet érjen a pénze!

A Go!Store vezetősége

Bajai civil kurázsi

A bajai Veres Pál Polgári Egyesület ne-
vében Katymári László meghívására, a 
Mozdulj Velünk Egyesület szervezésé-
ben az isaszegi civilszervezetek közre-
működésével július 7-én verőfényes 
reggel indultunk el népes csoportunk-
kal két autóbusszal Bajára a XXI. hal-
főző fesztiválra.

A látogatás célja megismertetni Fel-
ső-Bácska lakosságát Isaszeg város kul-
túrájával, népviseletével, dalaival, nép-
művészetével. 

A buszon kirándulásunk kiváló szer-
vezője, Piroska ismertette a napi bajai 
programokat, a kirándulók kisebb cso-
portjai pedig vidáman csevegtek egy-
mással.

Megérkezésünk után „Isaszeg be-
mutatkozik” feliratú szórólapokkal, 
isaszegi motívumos hímzett keszke-
nőkkel, hímzett képeslapokkal, az asz-
szonykórus és az Isaszegi Nyugdíjasok 
Önsegélyző Klubjának remek szereplé-
sével, Királyné Anna énekével hívtuk 
fel magunkra a figyelmet. Velünk voltak 
a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért 
Alapítvány, az Isaszegi Nyugdíjasok Ba-
ráti Köre, az Együttműködés Isaszegért 
Egyesület, a Mozdulj Velünk Egyesület, 
az Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let képviselői, valamint Németh Mihály 
magángyűjtő is.

A közeli vendéglőben elfogyasztot-
tuk a megrendelt ebédünket, amely 
annyira kitűnő és bőséges volt, hogy 

később már nem tudtuk megkóstolni 
a különleges bajai halászlét.

Ebéd közben elhatároztuk, hogy 
megnézzük Baja nevezetességeit, 
templomait, felülünk a kisvonatra is, 
amely körbevisz a városon, és még a 
szigeten is szétnézünk. A látvány érde-
kes és felemelő volt. A vonatozás alatt 
csodálkozva fedeztük fel az utak körül 
kipakolt rengeteg asztalt, kis csoma-
gokkal kirakva, névvel ellátva. Később 
tudtuk meg, hogy ezek a csomagok a 
háromnapos főzőverseny szereplőinek 
lefoglalt helyei.

Nézelődés után a főtérre kellett 
igyekeznünk, hogy láthassuk a IX. fel-
ső-bácskai néptáncgála nyitórendez-

vényét, a menettáncot, majd a színpa-
di műsort, amelyen többek között az 
isaszegi Csata táncegyüttes, valamint 
a Csatangoló Tánccsoport és Hagyo-
mányőrző Egyesület is fellépett.

Mi, nézők gyönyörködhettünk ha-
zánk gyönyörű és különleges népvi-
seleteiben, amelyekben a szereplő 
együttesek pompáztak.

A Csatangoló tánccsoport, valamint 
a Csata táncegyüttes remekelt. Csodál-
hattuk tudásukat, színvonalas, össze-
szokott előadásukat.

Ki kell emelnünk Rideg Tibi és 
Szávuly Attila inaktelki legényes ugró-
táncát, amelyet szinte szájtátva bámul-
tunk, mert érződött, látszódott a táncu-
kon a professzionális tudás, a magyar 
néptánc tisztelete, szeretete.

Mi, isaszegi nézők büszkén vörösre 
tapsoltuk a tenyerünket, felemelő ér-
zés volt, hogy igen, ők isaszegiek, és 
kiválóan képviselik városunkat. 

A gála rendezői is elismerték az isa-
szegi fellépők tudását, mert az előadás 
végén megköszönték szereplésüket, 
minden egyes csapat egy emléklappal, 
valamint egy szép könyvvel tért haza 
Bajáról.

Meg kell köszönjük a szervezőknek, 
a tánccsoportok vezetőinek, végül, de 
nem utolsósorban a fellépőknek a sok 
munkát, fáradságot, ezt a jól szervezett, 
élvezetes kirándulást, a kitűnő műsort.

Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre

Életmentő és újraélesztő 
tanfolyam Isaszegen
Lakossági felhívás

A Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesüle-
te – szakértő orvos közreműködésével – életmentő és 
újraélesztő tanfolyamot rendez 2016. szeptember 3-án 
9 órai kezdettel a Dózsa György Művelődési Otthonban 
(2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2.). Számítunk a lakos-
ság minél nagyobb számú megjelenésére.

Az isaszegi polgárőrség vezetősége
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Csatangoló hagyományőrző kézműves- és néptánctábor

A Csatangoló táncegyüttes utánpótlásának kisiskolás gyer-
mekcsoportja július 11–15. között megtartotta első kézmű-
ves- és néptánctáborát. A gyermektánccsoport 2015. ok-
tóber 6-án alakult, és azóta már nagyon jó kis közösséggé 
formálódott.

A tábor kezdeményezője, szervezője Baginé Jakócs Zsu-
zsanna, állandó segítői Eto-Papp Beáta, Nagy Judit, Bodrogi 
Kata és Karacs Panna voltak. A tábornak a Csatangoló tánc-
csoport próbaterme adott otthont, amelynek külső udvar-
része is van, így a gyermekek számára meghitt, komfortos 
légkört tudtunk biztosítani.

Az ötnapos tábori életünkbe igyekeztünk a hagyomá-
nyoknak megfelelő kézművesprogramokat és népi játékokat, 
táncokat bemutatni és a gyermekekkel elsajátíttatni. A tábo-

rozók különféle gyermekjátékokat készítettek: ördöglakatot, 
fűzfagúzs-elkapót, szappanbuborék-eregetőt. Megismerked-
hettek a szövés-fonás, a papírmárványozás, a nemezelés 
technikájával, valamint moldvai énekekkel-táncokkal, a ko-
boz és hatlyukú furulya hangszerekkel. Nem maradhatott el 
a mindennapos népmeseolvasás, amelyet nagy érdeklődés-
sel hallgattak a gyermekek. Meglátogattuk a szlovák tájházat, 
Klári néni vezetésével. Minden gyermek megfestette a tábo-
ri pólóját, elkészítettük a közös zászlónkat. A tevékenységek 
befejeztével hazavitték az elkészített tárgyaikat. Gyönyörű, 
egyedi munkák születtek, s erre nagyon büszkék vagyunk. 

Az időjárás viszontagságait legyőzve eseménydús napo-
kat élhettünk át, semmi sem zavarta meg tevékenységeinket.

A tábor lezárásaként a közös pizzaevés, a közös tánc a 
szülőkkel és a népi játékok feledhetetlen él-
ményt biztosítottak mindannyiunk számára.

Végezetül, de nem utolsósorban köszö-
netet mondok az önzetlen, segítőkész, sze-
retettel teljes támogatásokért Isaszeg Város 
Önkormányzatának, a Csatangoló tánccsoport-
nak, a szülőknek, a Mozdulj Velünk Egyesület-
nek, a Csata vendéglőnek, a Pizza Firenzének, 
Eto-Papp Beátának, Nagy Juditnak, Bodrogi 
Katának, Karacs Pannának, a Kavala zenekar 
tagjainak, Blank Attilának és Tóth Fanninak, 
Szakmári Klárának, Fuferendáné Klári néni-
nek, Ugi-Rácz Erzsébetnek.

Baginé Jakócs Zsuzsanna

Érsekvadkerti élmények – római katolikus hittanos tábor

Mindig nagyon izgalmas, amikor a gye-
rekek gyülekeznek a templom mellett, 
hogy induljanak a hittanos táborba. Eb-
ben az évben sem volt ez másként.

Már majdnem egy hónapja nem ta-
lálkoztam velük, így nagy volt az öröm 
a találkozáskor. A gyerekek vidáman 
álltak a busz körül, hátukon a kis háti-
zsák, a nagy táskák már a busz aljában 
sorakoztak. 

Indulás előtt a templomban közö-
sen imádkoztunk, azután elindultunk. 

Alig hagytuk el az Isaszeg-táblát, 
már kérdezgették: „Mikor érünk oda?” 
Szerencsére Érsekvadkert nincsen túl-
ságosan messze.

Amikor leszálltunk a buszról, jól-
esett a kis séta a nagy fehér házig, ahol 
a szállásunk volt. Mint egy mesebeli 
csodapalota, olyan volt az épület az er-
dő mélyén. 

Mindennap más fiatal vezette a 
tábort. Hétfőn Zsófival ismerkedés, 
a csapatok kialakítása, vetélkedő és 
persze sok játék volt a program. Este 
nagyon hangulatos volt a tábor körüli 
gyertyafényes ösvény, amelyen a csa-
patok végigsétáltak, és a csapatkapitá-
nyok segítségével megismerkedtek a 
tábor kerettörténetével, amely Selma 
Lagerlöf A templomban című történe-
te volt. 

Kedden Fannival délelőtti játékos 
vetélkedő volt, délután meg nagy foci-
zás és röplabdázás. Este pedig minden 
csapatnak az volt a feladata, hogy egy 
tojást dobjanak ki az emeleti ablakból, 
de úgy, hogy ne törjön össze. Persze 
kaptak sokféle segédeszközt, így há-
rom csapat is sikerrel járt.

Szerdán Csabi és Márk vezetésével 
strandoltunk. A szeles napért kárpótol-
ta a gyerekeket a medencébe ugrálás 
és a finom lángos.

Csütörtökön a Kinga és Balázs ve-
zette sorversenyben fáradtak le a tá-
borlakók, délután pedig újabb és újabb 
feladatokat kellett megoldaniuk.

Pénteken a nógrádi várhoz buszoz-
tunk, ahol Zoli és Peti szárnyai alatt jót 
számháborúztunk. Eltúráztunk egy for-

ráshoz, amelynek a vize nagyon finom 
ízű volt, és ott „rókavadászattal” lehe-
tett újabb pontokat gyűjteniük a csapa-
toknak.

Szombaton az akadályversennyel 
zárult le a pontgyűjtés, és a tábornak is 
ekkor lett vége.

Persze rengeteg minden kimaradt 
ebből a beszámolóból. Például a reg-
geli és esti közös imádságok, a kreatív 
szendvicskészítés, a tábortűz melletti 
gitáros éneklés, a kincsvadászat, a jég-
krémezés, a kézműveskedés, és még 
sorolhatnám.

Befejezésképpen: hála legyen Is-
tennek, hogy velünk volt ez alatt az egy 
hét alatt. Hála a jó időért és a szélért, a 
gyerekekért és a felnőttekért. 

Köszönet mindenkinek, aki segített, 
hogy a táborozóknak legyenek prog-
ramjaik, legyen mit enniük, legyen kö-
rülöttük tisztaság! Mindenkinek köszö-
nöm!

Szárazné Marika
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Az út maga a cél – Lovas túra Kiskunfélegyházára

A Hadak Útja Lovas Sportegyesület lo-
vasai 2014 óta állandó résztvevői a 
hazánkban megrendezett legnagyobb 
lovas rendezvénynek, a Nyeregszemlé-
nek. Ebben az évben Kiskunfélegyhá-
zán zajlott le ez az esemény. 

Július 10-én, vasárnap indultunk út-
nak huszonkilenc lovassal (közülük hu-
szonöt gyermek, 6–16 évesek, és négy 
felnőtt). A túrát húsz kísérő segítette, 
akik az állomáshelyeken kiépítették a 
mobil karámot, felállítottak huszonhá-
rom sátrat, és főztek ötven főre. Korán 
reggel már talpon voltak, és készítették 
a reggelit, illetve az útra való szendvi-
cseket, majd lebontották és az új szál-
láshelyen újra felépítették a tábort. 

Vasárnaptól csütörtökig mindennap 
új állomáshelyen voltunk. 

Első este Tóalmáson fogadták a 
csapatunkat. Tóalmás polgármestere, 
Kovács Magdolna fürdőbelépővel le-
pett meg minket, és a strand zárása 
után még egy órán át csak a miénk le-
hetett a nagy medence.

Következő este Újszilváson, egy 
régi gyermektáborban kaptunk he-
lyet, Kalász Zoltánnak köszönhetően. 
A  helyiek a lovasainkat frissen sütött 
pogácsával és hűsítő ásványvízzel, apró 
ajándékokkal várták.

Törtelen töltöttük a harmadik estét, 
egy városi rendezvény területén. Itt a 
szomszédos sportpályán másnap reg-
gel meleg reggelivel vendégelték meg 
a csapatunkat. Ötven főre készítettek 

tojásos lecsót és sonkás tojásrántottát, 
kávét, üdítőt is kaptunk a nagyon finom 
ételek mellé.

A negyedik esténk már Tiszakécs-
kén ért minket, a helyi lovasegyesület 
területén. Éjjel megérkezett az első 
eső. Reggel meg egy nagyon erős vi-
har csapott le ránk. Nyolcvan-száz kilo-
méteres szélrohamok és zuhogó eső 
tépázta táborunkat.

Csütörtökön este végre megér-
keztünk Kiskunfélegyházára, ahol a 
rendezvény helyszínétől távolabb, 
egy erdei tisztáson kaptunk helyet. Itt 
a segítőkre komoly munka várt, mert 
hatalmas leszakadt fáktól kellett meg-
szabadítani a lovak karámhelyét, illetve 
a sátrak helyét is meg kellett tisztítani. 
Pénteken, szép idő lévén, a lovasok és 

a segítők is ráértek egy kicsit pihenni, 
nézelődni a Nyeregszemle helyszínén, 
beszélgetni a többi lovassal. Délután 
megtartottuk a főpróbát, készülvén a 
másnapi bemutatónkra.

A hatodik esténken sajnos az idő-
járás közbeszólt. Éjjel elkezdett esni 

az eső. Reggel arra ébredtünk, hogy a 
Balaton közepén vagyunk. A sáros víz 
mindent elárasztott. Próbáltuk menteni 
a holmikat, a sátrakat, de láttuk, ez re-
ménytelen feladat, és egyre nyilvánva-
lóbbá vált, hogy a rendezvényt így nem 
lehet megtartani.

Szombaton intézkedtünk, hogy a 
lószállító egy nappal hamarabb jöjjön. 

Megszerveztük a gyermekek hazaszál-
lítását, és tábort bontottunk a zuhogó 
esőben.

A túra mottója az, hogy „az út maga 
a cél”, és ez a mi esetünkben igaz is 
volt. Mert bár a bemutatónk elmaradt, 
egy csodálatos hét állt mögöttünk, tele 
élményekkel. Rengeteg kedves és segí-
tőkész embert ismertünk meg. Köszö-

netünket szeretnénk ezúton is kifejezni 
támogatóinknak: a Béres-csepp gyártó-
ja, a Béres Gyógyszergyár Zrt., Abonett 
Kft., Pölöskei Italgyártó Kft. és a Nea 
Kötél Bt. Köszönet szállásadóinknak és 
azoknak, akik útközben segítették lova-
sainkat útba igazítással, vízzel.

Hadak Útja  
Lovas Sportegyesület
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Vidékünk településnevei 
Onomasztikai érdekességek környékünkről

A településnevek egy része a vidék honfoglalás kori és kö-
zépkori természeti viszonyairól árulkodik, és az első okle-
veles említés idejéig szinte semmit sem vagy jelentéktelen 
mértékben változott. A  nevek jelentése mindenki számá-
ra érthető ma is. Ilyen a Nyír (Nyr, 1281) és az Ákosnyire 
(Akusnere, 1259), területük jellemző fája a nyírfa volt. Az 
egykor Pécel, Dusnok és Isaszeg szomszédságába települt 
Körtvélyes (Kyurthuelies, 1343) az ott termő körtefákról kap-
ta a nevét. Egy 1352-es oklevél azt tanúsítja, hogy Gödöllőn 
is voltak vad vagy félvad körtefák. Salamon király 1074-ben 
a Mogyoród-hegy mellett ütközött meg Géza és László her-
ceg, a későbbi Szent László király seregével. A csata helyét 
jelölő földrajzi név a környéket borító mogyoróbokrok alap-
ján született meg. 

Isaszeg (1266: Irsaszegh; 1274: Ilsuazyg; 1344: 
Yrsazeg; 1373: Irsazeg; 1400: Irsazegh) neve összetett 
szó, amelynek első eleme az „égerfa” jelentésű szláv jelša, 
jelšava köznévből alakult irsa, ilsa, ilosva alakká. (Ugyanez 
az elem található meg a Pest megyei Albertirsa nevében 
is.) Második eleme a szeg, azaz szeglet, zug, vagyis a közép-
korban létesült falut a területet borító jellegzetes fáról, az 
égerfáról nevezték el, és a jelentése „égererdőszeglet”.

A középkorban Pécel területén létezett egy Sukoró ne-
vű falu, amelynek tövében a régi sugor, azaz zsugorodik ige 
változata rejlik, s „völgyekkel sűrűn szabdalt dombos felszín” 
jelentéssel vált földrajzi névvé. E néven Fejér megyében fek-
szik ma is egy település, s e szóból származik a Győrtől dél-
re, a Kisalföld pereménél húzódó Sokorói-dombság neve is.

A Pesti-síkságon a Duna leghosszabb mellékvize a Sza-
da határában eredő s Isaszeget is átszelő Rákos-patak. Ne-
vének eredete egyértelmű. Középkori feljegyzések szerint a 
forrásánál sok rák élt, másutt pedig angolnák és egyéb hal-
fajták is megéltek benne. Vizét Isaszegen, Pécelen és má-
sutt is felhasználták malmok hajtására. 

A  Rákos-patak átfolyik Isaszegen, a Tápió egyik ága, 
a Felső-Tápió viszont itt ered, míg az Alsó-Tápió Pécelen. 
A két ág Tápiószentmártonban egyesül, és Újszásznál öm-
lik a Zagyvába. A helyneveket kutató nyelvészek úgy vélik, 
hogy a Tápió a Tápé településnévvel hozható összefüg-
gésbe, s ótörök eredetű személynévből keletkezett magyar 
névadással.

A  helynevek másik csoportja személynévi eredetű, 
többnyire a személy neve magában, képző vagy más szó 
hozzákapcsolása nélkül szolgált a föld, a birtok, a rajta élő 
közösség lakóhelyének megjelölésére. Ezt a fajta névadást 
a szomszédos és a nyugati népek nem ismerték, egyedül a 
török népek körében volt bevett gyakorlat. 

A környező települések nagy része személynévi erede-
tű, s a nevet elődeink adták nekik, azaz magyar névadásúak. 
Ezek már korántsem olyan közérthetőek, mint az előbbi cso-
portba tartozók. Eredetüket, jelentésüket a nyelvtudomány 
vizsgálja, de akadnak közöttük olyanok is, amelyeknek a tit-

kát még a nyelvészek sem tudták, illetve tudják felfedni, s 
előfordul, hogy egy-egy név kapcsán annyi magyarázat szü-
letik, ahány tudós megpróbálkozik a megoldással.

Dány (Daan, 1324) lehetséges, hogy a Bibliában is sze-
replő Dániel rövidített alakja, de az is lehet, hogy a szláv Dan 
személynévből származik. Ugyanez az elem lelhető meg 
Dánszentmiklós nevében. Valkó neve a szláv vlk, azaz farkas 
szóból ered. Zsámbok (Sambok, 1380) neve azonos erede-
tű a dunántúli Zsámbékkal, s valószínűleg a bodzát jelentő 
latin sambucus főnévből származik. A névadó azonban, aki 
e nevet viselte, személy volt.

Sáp (Saap, 1279) is személynévből keletkezett, magyar 
névadással. A kutatók feltételezése szerint a név alapjául a 
német eredetű, dézsa, sajtár jelentésű sáf főnév szolgált. 
Hasonlóan keletkezett Süly (Sul, 1259) neve is, előzménye 
a Suhul személynév, eredete pedig a régi magyar nyelv-
emlékbeli sül, sündisznó. A két község 1950-ig a Tápió elő-
tagot viselte, akkor összevonták őket s a nevüket is, s lett 
belőlük Sülysáp. Négy év múlva szétválasztották őket, majd 
1970-ben ismét egyesültek.

Tarcsa (1447) 1211-ben fordult elő személynévként. 
Alapszava a tar melléknév volt, amelyhez a -csa kicsinyítő 
képzőként kapcsolódott. A szomszédos Pécel, a Vas megyei 
Pecöl és a Veszprém megyei Pécsely nyelvtörténetileg azo-
nos származású. A német eredetű Pecli, Pecili személynév 
már 1152-ben szerepelt oklevélben. Pécelt mint települést 
1338-ban említik először Pechel, később Pechul, Pechyel, 
Peecel alakban. Egy három évvel korábbi okiratban család-
névként lelhető fel a Pest megyei szolgabírák egyike, Pechy-
el-i Demeter, aki valószínűleg birtokos volt Pécelen. Pécel 
határában a középkorban volt egy Locsod nevű település is, 
amely a szláv lovci, azaz lovászok szóra vezethető vissza, így 
a jelentése lovászok faluja volt.

Gödöllő neve máig megfejtetlen. A magyarázatok közül 
kettő: egyesek úgy vélték, hogy a kecskegida, azaz a gede 
köznévből ered, gödölyeellető helyet jelölt, s abból alakult 
ki a Gödöllő szóalak. Lehetséges, hogy a névadás alapjául a 
német Gud, Gudi személynév szolgált, amelyet írtak később 
Gudellin, Gudellinus alakban is, s ahogyan a Vencel-Ven-
cellin-Vencellinusból keletkezett Vencsellő falu neve, úgy a 
Gud-Gudellin-Gudellinusból Gödöllőé.

B. M.

Könyvtári szösszenetek

Július 31-ével lezárult az „Isaszeg a mi városunk” pályáza-
tunk. Két kisfilm érkezett lapzártáig. Augusztus 1-jétől a fil-
mek megtekinthetők a könyvtár Facebook-oldalán, ahol sza-
vazni lehet rájuk. Eredményhirdetés augusztus 20-án lesz!

Idén is meghirdetjük történetíró pályázatunkat. Nevezni 
minimum egy-, maximum háromoldalas írásokkal lehet. Az 
idén konkrét témát is megadunk korosztályonként:

– a 2–3. osztályosok számára: állatok világa;
– a 4–5. osztályosok számára: csapatszellem;
– a 6–7–8. osztályosok számára: megbocsátás és ba-

rátság.
Leadási határidő: 2016. október 5. Eredményhirdetés: 

2016. október 8.

Szeptemberi programajánló
Szeptember 29-én 18 órától Endrei Judit lesz a könyvtár 
vendége. Az előadás címe: 50 után is aktívan. Minden ér-
deklődőt szeretettel várunk!

Aviva-torna – betanító óra
Reiman Katalin Aviva-torna-oktató szeptemberben betanító 
órát tart a könyvtárban. A négyórás foglalkozásra előzetes be-
jelentkezés szükséges. Ára 8000 Ft. A részletekről a könyv-
tárban lehet érdeklődni.

Kirándulás
Október 15-re kirándulást szervezünk. Úti cél: Zircen át Pan-
nonhalma. A kirándulásra augusztus 19-ig lehet jelentkezni 
a könyvtárban. A részletes programot megtalálják a könyvtár-
ban, a honlapunkon és a Facebook-oldalunkon.

A könyvtár nyitvatartása: hétfő, kedd: 10–18 óra; szerda: 
14–18 óra; csütörtök: 14–20 óra; péntek: 9–14 óra.

Szép nyarat és jó pihenést kívánok a könyvtár nevében!
Kovács Dóra

Nyári szünetben is…

Az AKÍK nem tart nyáron 
összejöveteleket, két hó-
nap kimarad a sorból. Ez 
idő alatt mindenki feltöl-
tődik új benyomásokkal, 
élményekkel, kipiheni az 
elmúlt időszak fáradal-
mait. Jönnek az unokák, 
vagy épp tagjaink szalad-
nak segíteni a gyerekek-
nek, idős szülőknek, és megszaporodnak az egyéb köte-
lezettségek is. Irodalmi pályázatok zárulnak, díjkiosztásra, 
Turai Szeretetnapra várják tagjainkat, és szerkesztői, ba-
ráti összejöveteleken vitatjuk meg tapasztalatainkat, szű-
kebb hazánk és a világ történéseit. Készülünk követke-
ző találkozónk témáira, amelyek a „magyar átok” és a 
családfa. De pihenésre, művelődésre, szórakozásra is 
jut idő.

Ehhez ajánlunk most kedves olvasóinknak saját mun-
káinkból.

Ingyen letölthető 
a MEK OSZK olda-
láról T. Pandur Judit 
romantikus novellás-
kötete, A varázssza-
vak (http://mek.oszk.
hu/15200/15219), 
valamint humoros no-
vellái, A trollok ete-
tése tilos címmel 
( h t t p : / / m e k . o s z k .
hu/15400/15444).

Aki romantikus re-
gényre vágyik, és ked-
veli Jane Austen köny-
vét, a Büszkeség és 
balítéletet, szeretni fogja Haász Irén Napfényes Pember-
ley-jét is, egy folytatást, amelyet szintén a MEK-ről tölt-
het le (http://mek.oszk.hu/14100/14154), akárcsak az 
Egy kis könnyed marhaság című novelláskötetet (http://
mek.oszk.hu/15600/15687).

A könyvtárban még kapható Hajdu Mária két verses-
kötete és Rostás István Cigány Kalevala című könyve is, 
akárcsak első antológiánk, az Álomszövők.

Folyamatosan nyomon követhetik tevékenységün-
ket, olvashatják új és régebbi írásainkat az akikisaszeg.
simplesite.com oldalon, weblapunkon.

Gondtalan nyarat, kellemes esti beszélgetéseket, 
szép időt és jó szórakozást kívánunk isaszegi barátaink-
nak, olvasóinknak!

AKÍK
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Tanító néni, jelentem! – Iskolakezdés Isaszegen
Hasznos információk a helyi közoktatási intézmények tanévkezdéséről

Damjanich János Általános Iskola
A pótvizsgák ideje: 2016. augusztus 24., szerda, 9 óra.
A tankönyvek átvételi ideje: 2016. augusztus 29–30-án 

15-től 19 óráig. A „nem ingyenesek” a tankönyvcsoma-
gok kifizetéséhez az átadáskor kapnak csekket. A tan-
könyvek árát szeptember 15-ig kell befizetni.

Tanévnyitó ünnepség: 2016. szeptember 1., csütörtök, 8 
óra. Gyülekezés az udvaron 8.45-kor. Megjelenés ünnep-
lőruhában! A részvétel kötelező! 

A tanév első tanítási napja: 2016. szeptember 1., csü-
törtök, iskolatáskával, tízóraival, jegyzetfüzettel kell meg-
jelenni. Az alsó tagozatosoknak és a „C” osztályosoknak 
minden felszerelést hozniuk kell. A felső tagozatosoknak 
a következő órákhoz szükséges eszközökkel kell jönni:
– 5. a: matematika és ének; 
– 5. b: angol és történelem;
– 6. a: magyar nyelv és irodalom; 
– 6. b: testnevelés–természetismeret; 
– 7. a: informatika; 
– 7. b: angol–magyar irodalom;
– 8. a: magyar nyelv és irodalom; 
– 8. b: matematika–angol.

 Az első napon a tanulók a szülő jelzése alapján délben 
hazamehetnek. 

 Az első évfolyamos tanulók szülei az első két napon 
felmehetnek az osztályba a behozandó felszerelések 
miatt.

Ebédrendelés: az igényeket az utolsó napokban felmértük, 
befizetés augusztus 15-ig. Módosítani is ekkor lehet, akár 
telefonon is. Étkezést már az első tanítási napon kapnak 
a gyermekek. A kedvezményes étkezéshez való jogosult-
ságot minden évben újra kell igazolni, ezt legkésőbb a 
tankönyvcsomag átvételekor tehetik meg (nyomtatvány 
az iskolatitkárnál).

Szülői értekezlet: az első évfolyamon minden osztálynak 
2016. szeptember 1-jén 17 órától, a többi osztálynak a 
következő héten, a tanévnyitón megadott időpontban.

Klapka György Általános Iskola és AMI
Tankönyvek átvétele: 2016. augusztus 21. után a Kossuth 

utcai épületben.
Osztályozó- és pótvizsgák: 2016. augusztus 25., csütörtök, 

10 óra.
Tanévnyitó ünnepély: 2016. augusztus 31., szerda, 17 óra-

kor a Kossuth utcai épületben.
Első tanítási nap: 2016. szeptember 1., csütörtök.
A művészeti oktatás kezdete: 2016. szeptember 8., csü-

törtök.

magukat műsorvezetőként, meteoro-
lógusként, operatőrként, interjúalany-
ként. Videofelvétel is készült róluk, 
amely megtekinthető a művelődési 
otthonban. 
Június 23., csütörtök – negyedik 
nap
Ma Szentendre volt az úti cél, és ellá-
togattunk a skanzenbe. Megtekintettük 
a tájházakat, kisvasutaztunk. A gyerek-
gazdaságban pedig igazi kis mező-
gazdászokként tehenet fejhettek, ve-

teményest ültettek, és számos más 
játékkal játszhattak a gyerekek. Délután 
besétáltunk Szentendre belvárosába, 
megkóstoltuk a méltán híres fagyit, és 
„megcsodáltuk” a Mikrocsodák Múzeu-
mát.
Június 24., péntek – a tábor utol-
só napja 
A veresegyházi medveotthon felé vet-
tük az irányt. Láthatóan a maciknak is 
melegük volt, a tóban pancsoltak, és 
hagyták, hogy a gondozójuk slaggal lo-

csolja őket. Hazafelé jövet még közö-
sen fagyiztunk egy utolsót, és ezzel le 
is zárult ez az élményteli hét. 

Ezúttal is köszönjük Isaszeg Város Ön-
kormányzatának a támogatását. Jövőre 
is várunk minden kedves érdeklődőt a 
művelődési otthon napközis táborába. 
Ígérjük, élvezetes lesz. 

Dózsa György Művelődési Otthon  
és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely

Nyári „kalandok”
Részletek a Dózsa György Művelődési Otthon naplójából 

Az elmúlt évek hagyományait követ-
ve idén is szerveztünk napközis tábort. 
Igyekeztünk a hét kínálatát úgy ösz-
szeállítani, hogy a tábor ideje alatt ne 
csak játékban és élményekben gazdag 
programot kínáljunk, de új ismeretekre 
is szert tegyenek a gyerekek. 
Június 20., hétfő – első nap 
A mai nap az ismerkedés, a csapat-
építés, a kézműveskedés és a közös 
ebédfőzés jegyében telt a múzeum 

kertjében. Ellátogattak hozzánk az isa-
szegi Pátria Takarék munkatársai, hogy 
hasznos pénzügyi ismeretekkel gazda-
gítsák a táborozókat.
Június 21., kedd – második nap
Ellátogattunk Hatvanba, ahol a vadas-
parkban tett sétánk után megtekintet-
tük a Vadászati Múzeumot. A Gras-
salkovich-kastély kertjében megépült 
Élménytérben kipróbálhatták magu-
kat a gyerekek vadászként, íjászként, 

csúszdázhattak a toronyból, és nagy 
élvezettel vették birtokba a labirintus 
útvesztőit. 
Június 22., szerda – harmadik nap
Rekkenő hőség tombolt. A margitszige-
ti játszótér, a szökőkút égbe szökkenő 
vízpermete majdnem a nap győztese 
lett, ennek ellenére a pálmát az MTVA 
Látogatóközpontjában tett érdekes ki-
rándulás nyerte. A gyerekek saját mű-
sort szerkeszthettek, kipróbálhatták 
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Érdeklődni lehet:
szabo.norbert@isaszegfootball.com • +36 20 569 7333
isaszegfootball.com

Várunk minden focizni vágyó  
fiatalt korosztályos csapatainkba!
Hölgyek, lányok jelentkezését is 
várjuk az egyesület női csapatába!

Focizz az isaszegi 
sportegyesületnÉl!
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Anyakönyvi hírek
az június 16. és július 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületéSek
Homoki Maja Zoé, Hartmann Marcell, Gódor Boldizsár, 
Noszky Milán, Bede Zoé, Bajkó Mátyás, Novák Kamilla

HázaSSágkötéSek
Hortobágyi Katalin Ilona és Urbán Imre
Pribay Valéria és Restás Gergő
Lisóczki Piroska Zsófia és Szikszai Ákos Béla
Szegedi Anikó és Szabó Gergely Attila
Tyukodi Nikolett és Baranyi Róbert
Antal Hajnalka és Havjár Csaba

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HaláleSetek
Mészáros Józsefné Földi Márta Mária (70 éves), Jegenye utca 2.
Németh Rudolfné Hajdú Mária (81 éves), Dózsa György utca 63.
Mészáros József (71 éves), Jegenye utca 2.
Skribek Vince Istvánné Kiss Rozália (70 éves), Gárdonyi utca 10.
Dudás István (89 éves), Mátyás király utca 112.
Jant László (78 éves), Kossuth Lajos utca 135.
Hajdu Istvánné Nagy Erzsébet (56 éves), Buda utca 42. 
Kovács Andor (28 éves), Rózsa utca 16/c
Réti Gyula (73 éves), Április 6. utca 42.
Garasanin Sándorné Ecseri Verona (90 éves), Kossuth L. utca 91.
Tóth Andrásné Burger Margit (81 éves), Petőfi Sándor utca 23.
Kanalas Lászlóné Kanalas Anna (50 éves), Benkovics utca 13.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

köSzönetnyilvánítáS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Garasanin Sándor-
nét utolsó földi útján elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek, bána-
tunkban részvéttel osztoztak. Garasanin család 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
Temetőgondnok Ecseri Pál, 30/305-8962, ecseriko@freemail.hu

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
augusztus 1–5.:  A Csata táncegyüttes Huncutka csoportjának tábora
augusztus 2., 19.00:  Gálaest. Berle Sanford Rosenberg és vendégei, 

opera, operett, musical 
augusztus 6., 18.30:  Martonosi György „alkotásközelítő” kisplasztika- 

és fotókiállításának megnyitója
augusztus 6., 19.00:  Nyáresti koncertek – Falumúzeum udvara. Heren-

csár Viktória nemzetközileg elismert cimbalomművész és Martonosi 
György Arany Dobverő díjas ütőhangszeres művész koncertje a mú-
zeumkertben. A cimbalom- és a dobművész együttes játékukkal világ-
zenei átiratokat adnak elő a japán, a kínai, balkáni, a török, a szláv és a 
magyar népzenei kultúrából merítve. Izgalmas, lendületes, lenyűgöző 
a két hangszer párbeszéde a világzene nyelvén, ezért kihagyhatatlan 
élményt nyújt!

augusztus 8–12.:  A Csata táncegyüttes Kamasz csoportjának tábora
augusztus 13.:  A Nyugdíjasok Baráti Körének rendezvénye, vendég a 

zsámbéki nyugdíjasklub
augusztus 18., 18.00:  A Gaudium Carminis kamarakórus és a Trszte-

nából érkező Tristianus egyházi kórus közös egyházzenei koncertje az 
Öregtemplomban

augusztus 19.:  A kenyér, a kultúra és a bor ünnepe
augusztus 20.:  Szent István király és az új kenyér ünnepe
augusztus 27.:  Tajcsiworkshop
augusztus 27., 18.00:  Nyáresti koncertek. A Gaudium Carminis kama-

rakórus koncertje – Öregtemplom. A Gaudium Carminis női kama-
rakórus több mint 25 éve működik. Egyházi és világi műveket, nép-
dalokat énekel. Egyházi szolgálatot lát el miséken, istentiszteleteken. 
Közreműködik városi ünnepeken, kórustalálkozókon. Országos „feszti-
válkórus” minősítéssel büszkélkednek.

Szeptember 3., 9.00–13.00:  Életmentő és újraélesztő tanfolyam az 
isaszegi polgárőrség szervezésében

Szeptember 4.:  Spirituális nap 
Szeptember 10., 19.00:  Blues-est I. A Mississippi-deltától Chicagóig. 

Élőzenés bluestörténeti sorozat Gier Gabriel előadásában

Szeptember 17.:  A kulturális örökség napja – szlovák megyei kiállítás
Október 15., 19.00:  Blues-est II. – Muddy Waters Chicagóban
november 12., 19.00:  Blues-est III. – London Blues a hatvanas évek-

ben

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 augusztusban és szeptemberben
aug. 5.: dr. Mészáros Zsolt; aug. 12.: dr. Kürti József; aug. 19.: dr. Eszlári 
Egon; aug. 26.: dr. Tordai Gábor; szept. 2.: dr. Mészáros Zsolt;  
szept. 9.: dr. Kürti József; szept. 16.: dr. Eszlári Egon; szept. 23.: dr. Tordai 
Gábor; szept. 28.: dr. Mészáros Zsolt

Központi orvosi ügyelet Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 
70/370-3104. Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig,  
hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában
Gyermekorvosi rendelők  
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12., 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

Isaszegi munkahelyre az alábbi munkakörök be-
töltésére keresünk szakembereket:

– lakatos/hegesztő – rajzról önállóan dolgozni 
tudó, összeállításban jártas lakatos és/vagy hegesztő 
(AWI, CO2);

– hagyományos esztergályos/forgácso-
ló/horIzontos;

– önállóan programozni tudó cnc forgácsoló.

Bérezés megegyezés szerint. Gépkocsi-hozzájárulás van.

Érdeklődni lehet: Bevisz-Duo kft., Bégány ta-
más, 06-20/386-5910 • 06-28/898-260 •  
bevisz.info@gmail.com

Katolikus kalendárium 
augusztusi események

•	 Augusztus	 14-én reggel 6 órakor gyalogos za-
rándoklat indul Máriabesnyőre, a Nagyboldogasz-
szony-búcsúra a katolikus templomtól. Visszaérkezés 
kb. 16 órakor. 

•	 Augusztus	15.: Nagyboldogasszony – kötelező ün-
nep.

•	 Augusztus	20.: Új templomunk búcsúja.
A szentmisék időpontját megtalálhatják az Isaszegi Ró-
mai Katolikus Egyházközség Facebook-oldalán.

Szárazné Marika




