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Megszűnik a külterületi 
terjesztés

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2022. július 1-jétől 
városunk külterületein az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató 
terjesztése megszűnik. A kiadvány júliusi lapszáma külterületi 
lakosok számára a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán 
érhető el július 5-étől. Augusztustól kezdődően a további lap-
számok az Isaszegi Jókai Mór Városi Könyvtárban vehetők át 
nyitvatartási időben. Augusztusban hétfőn és kedden 10–18, 
csütörtökön 10–20, pénteken 10–16 óra között (szerdán, 
szombaton és vasárnap zárva). Szeptembertől hétfőn, kedden, 
csütörtökön és pénteken 10–18, illetve szombaton 8–12 óra 
között (szerdán és vasárnap zárva).

Az újság online formában megtekinthető Isaszeg város 
hivatalos weboldalán a település/hírek/kiadványaink menü-
pont alatt (Isaszeg.asp.lgov.hu/kiadvanyaink). Megértésüket 
köszönjük.

SZERKESZTŐSÉG

Rendezvény Isaszeg 
külterületén

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy július 9–10-én 21-től 7 órá-
ig, valamint július 23-án 12 órától 24-én 12 óráig zenés-táncos 
rendezvényt, pikniket szervezünk Isaszeg külterületi részén, 
a 0104/16 hrsz. területen. Kérjük, fokozott figyelemmel 
közlekedjenek a Nagytarcsára vezető közút isaszegi szakaszán, 
mivel a rendezvényeken nagy létszámú vendég várható.

Idei rendezvénysorozatunkon kiemelt figyelmet fordítunk 
arra, hogy zaj ne kerüljön ki a területről. Amennyiben mégis 
határérték feletti hangot érzékelnek, kérjük türelmüket és 
megértésüket. Köszönettel, a szervezők:

DROP-WAVE – BE MASSIVE – Y-PRODUCTION

Hétvégi ügyintézés!

Rendkívüli, hétvégi nyitvatartással segítik a kormányablakok 
a június 30-án lejáró személyazonosító okmányok cseréjét. 
Május utolsó hétvégéjétől június végéig Budapest és Pest 
megye valamennyi kormányablaka, vidéken pedig több mint 
százhúsz kijelölt kormányablak fogadja az ügyfeleket szomba-
ton és vasárnap 8 és 14 óra között, pünkösdvasárnap kivéte-
lével. Kizárólag a veszélyhelyzet alatt lejárt személyazonosító 
igazolvány, vezetői engedély és útlevél cseréjét lehet intézni. 

A várakozással és az ügyintézéssel együtt átlagosan har-
minc–hatvan perc alatt elintézhető az okmánycsere. Nincs 
szükség előzetes időpontfoglalásra; akkor is érdemes felkeres-
ni a kormányablakot – akár hétköznap, akár hétvégén –, ha a 
foglalható időpontok már beteltek.

A jogosítvány meghosszabbítása online is intézhe-
tő. Fontos tudni, hogy a jogosítvány meghosszabbítása az 
Ügyfélkapun keresztül online, automatikusan is megoldható, 
ha a háziorvos kiállította az orvosi alkalmassági engedélyt. 
A lejárt forgalmi engedélyek miatt nem a kormányablakokat, 
hanem a műszakivizsga-állomásokat kell keresni.

Június 30-án valamennyi, a járványügyi veszélyhelyzet 
idején automatikusan meghosszabbított személyazonosító ok-
mány érvényessége lejár. A határidő közeledtével egyre többen 
keresik fel a kormányablakokat, ezért bővítjük azok kapacitá-
sát. A hétvégi nyitvatartással június végéig ötszázezerrel több 
ügyfelet tudunk kiszolgálni.

Kérjük, ne halassza az utolsó pillanatra okmányainak 
megújítását, hiszen ezek a mindennapi élet számos területén 
– például banki ügyintézéskor, ajánlott levelek átvételekor – 
elengedhetetlenül fontosak!

FORRÁS: MINISZTERELNÖKSÉG

LAPTERJESZTŐT 
KERESÜNK
A havonta megjelenő  

ISASZEG  
Önkormányzati Tájékoztató  

belterületi, postaládás terjesztésére 
megbízható, számlaképes vállalkozó 

jelentkezését várjuk. 
Érdeklődni a 20/851-4368-as  

telefonszámon lehet.

Részletek a képviselő-testület májusi döntéseiből

Civilszervezetek támogatása 
A képviselő-testület márciusban pályá-
zatot írt ki az isaszegi civilszervezetek, 
egyesületek, alapítványok támogatására 
a 2022. évi költségvetés támogatási 
keretében erre a célra biztosított összeg 
terhére. Ezen összeg a 2022. évi költ-
ségvetés szerint egymillió-ötszázezer 
forint. A civilszervezetek a működé-
sükhöz szükséges eszközökre, kiadá-
sokra stb., valamint általuk szervezett 
programra pályázhattak. A pályázati 
felhívásra hét pályázat érkezett, a pénz-
ügyi, jogi és városfejlesztési bizottság 
ezekből hatot érvényesnek nyilvánított. 
A humán bizottság a rendkívüli nyílt 
ülésén a következők szerint hozott 
döntést a civilszervezetek támogatásá-
ról: Hadak Útja Lovas Sportegyesület 
– lovaglás gyermekek részére – 120 ezer 
forint; Isaszegi Szent Rita Alapítvány 
– sörpadgarnitúra vásárlása – 80 ezer 
forint; GENKI WKSZE – teremkarban-
tartás, fejlesztési eszközök beszerzése 
– 400 ezer forint; Családok Isaszegért 
Egyesület – közösségépítés, turizmus 
fejlesztése – 400 ezer forint; Emtekör 
Egyesület – őszköszöntő családi nap 
– 350 ezer forint; Együttműködés Isa-
szegért Egyesület – működési kiadások 
fedezése – 150 ezer forint.

Az egyes civilszervezetek a támoga-
tási szerződésben foglaltak szerint ez év 
december 15-ig kötelesek elszámolni a 
nyert támogatással, valamint a sajtóban 
vagy szabadon választott kommuniká-
ciós oldalon megjelentetni a támoga-
tással elért fejlesztést, illetve program 
beszámolóját.

Nyári szabadidős programok, tábo-
rok támogatása 
A képviselő-testület szintén március 
hónapban pályázatot írt ki kizárólag 
Isaszeg közigazgatási területén működő 
intézmények, alapítványok, civilszer-
vezetek és közösségek által szervezett 
nyári táborok, programok támogatására 
a 2022. évi költségvetés támogatási 
keretében erre a célra biztosított egy-
millió-ötszázezer forint összeg terhére. 
A kiírt pályázati felhívásra tizenhét, a 
pénzügyi, jogi, városfejlesztési bizottság 

által érvényesnek ítélt pályázat érkezett. 
A humán bizottság a következők szerint 
döntött a keretösszeg felosztásáról: 
Isaszegi Humánszolgáltató Központ – 
nyári napközis táborokhoz trambulin 
vásárlása – 150 ezer forint; Isaszegi 
Református Egyházközség – vakációs 
bibliahét – 100 ezer forint; Hadak Útja 
Lovas Sportegyesület – nyári vakáció 
alatt lovas programok szervezése – 80 
ezer forint; római katolikus egyházköz-
ség – hittanos tábor Mátrakeresztesen 
– 120 ezer forint; Isaszegi Szent Rita 
Alapítvány – napközis hittanos tábor 
– 120 ezer forint; GENKI WKSZE – 
napközis, haladó és alapozó táborok, 
tanévzáró esemény, övvizsga – 150 ezer 
forint; „100 éves iskola” Alapítvány – 
Kalandozó! Földön-vízen! balatonsze-
mesi tábor – 120 ezer forint; „100 éves 
iskola” Alapítvány – Gerecse–Velence 
bringás vándortábor – 70 ezer forint; 
Emtekör Egyesület – napközis horgász-
tábor a Carplove tónál – 120 ezer forint; 
Mozdulj Velünk Egyesület – „Indul a 
vakáció a Liget téren” program – 200 
ezer forint; Isaszegi Múzeumbarátok 
Köre – „Nyáresti koncert a városi 
kemencénél” program – 100 ezer forint; 
Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi 
Kiállítóhely – „Kalóztábor” – nyári 
élménytábor – 80 ezer forint; Együtt-
működés Isaszegért Egyesület – „Régen 
volt, hogy is volt?” – 90 ezer forint.

Óvodai, bölcsődei beiratkozások 
Az önkormányzat fenntartásában mű-
ködő óvodákban és bölcsődében április 
25–26-án a fenntartó által meghatá-
rozott időpontokban és a törvény által 
előírtak alapján a beiratkozások rendre 
lezajlottak.

A képviselő-testület az Isaszegi Bó-
bita Óvodában öt, az Isaszegi Hétszín-
virág Óvodában pedig nyolc csoport 
indulását engedélyezte. A csoportok 
létszámát a törvény által előírt maxi-
mális gyermeklétszámtól való húszszá-
zalékos eltéréssel, a két óvoda esetében 
csoportonként harminc fővel.

Könyvtárvezetői pályázat 
Az önkormányzat februárban pályáza-
tot írt ki a Jókai Mór Városi Könyvtár 
magasabb vezetői állására. A pályázat 
benyújtásának határideje április 4-e 
volt. A pályázati felhívásra a megjelölt 
határidőn belül egy pályázat érkezett: 
Ágoston Katalin, részéről, aki az elmúlt 
öt évben is az intézmény vezetője volt. 
Horváth István, a humán bizottság 
elnöke és Bajusz Dániel tanácsnok 
április 7-én kibontotta a határidőre 
beérkezett pályázatot. Megállapították, 
hogy Ágoston Katalin beadott pályázata 
megfelel a képviselő-testület által kiírt 
pályázatnak.

A testület határozata alapján fel-
állított szakmai bizottság tagjai május 
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Könyvtári kurír

Újra beköszöntött a nyár, ami a könyv-
tár életében is változásokat hoz. Láto-
gatóink száma megfogyatkozik, sokan 
a kertben tevékenykednek, elutaznak, 
élvezik a hosszú, világos estéket. Ennek 
ellenére mi készülünk sok-sok új 
könyvvel, mert olvasni a strandon és az 
árnyas fák tövében is lehet.

Látogatóink már megszokták, hogy 
nyáron hosszabb időre bezár a könyv-
tár. Ebben az évben ez a teljes júliusi 
hónapot jelenti, így a könyvmolyok-
nak érdemes júniusban feltankolni. 
Nyaranta a határidők betartatásával 
sem vagyunk olyan szigorúak, hiszen 
ilyenkor mindenkinek megváltozik az 
időbeosztása. Augusztustól újra várjuk 
olvasóinkat. A klímánk működni fog, 
így a forró napokon egy kis enyhülést is 
hozhat a könyvtárlátogatás.

Nyári szünet és nyitvatartás 
Nyári szünet: július 4-től július 29-ig, 
négy hétig. Nyitás augusztus 1-jén, hét-
főn. Nyári nyitvatartási rendünk eltér az 
év közben megszokottól. Kérjük, figyel-
jék a kiírásokat, hogy mindenki elkerül-
je a bosszankodást. A nyári nyitvatartás 

június 16-tól lép érvénybe – az iskolai 
szünet idejére –, és a következők szerint 
alakul: hétfő 10–18, kedd 10–18 óra, 
szerdán zárva, csütörtök 10–20, péntek 
10–16 óra, szombaton zárva. Augusztus 
29-től a megszokott rend szerint várjuk 
olvasóinkat. Minden kedves olvasónk-
nak és látogatónknak jó pihenést, szép 
nyarat kívánunk!

ÁGOSTON KATA

KÖNYVAJÁNLÓ
Az elfeledett kert
Izgalmas könyvet olvas-
hattam Kate Mortontól, 
amelyet szívből tudok 
ajánlani mindenkinek, 
aki szereti a családtörté-
neteket. Az elfeledett kert Ausztráliában 
és Angliában játszódik, és kicsit több 
mint száz évet átfogva enged bepillan-
tást az akkori emberek mindennapi 
életébe. Az 1900-as évektől egészen a 
2005-ös évekig követhetjük nyomon 
Nellnek és – halála után – unokájának, 
Cassandrának a nyomozását a nagyma-
ma múltja után.

Hogyan kerülhetett Nell négyéve-
sen, egy szál magában 1913-ban egy 
Ausztráliába tartó hajóra? Megérkezése 

után huszonegy éves koráig boldogan 
élt egy családban, amely megtalálta 
és befogadta őt. Ekkor fogadott apja 
elmondta neki az igazat a múltjáról, ami 
teljesen kibillentette Nellt addigi békés 
életéből, és elidegenítette őt szeretett 
családjától. Miközben megpróbálja 
kideríteni, honnan származik, kik a 
szülei, és miért hagyták magára, az 
olvasó is megismerheti vér szerinti és a 
fogadott családjának minden elrejtett és 
elfelejtett titkát.

Ami nagyon tetszett a történet-
ben: a szerző úgy váltogatja a múlt és 
a jelen darabjait, hogy ezzel nem teszi 
nehezebbé az események követését, sőt 
fokozza a feszültséget, és fenntartja az 
olvasó érdeklődését. A különböző idő-
síkban játszódó részletek jól egymásba 
simulnak, és kiegészítik egymást. Az 
írónő remekül összerakta a történet 
darabjait, teljesen beszippantott és 
magával ragadott az események soro-
zata. Egészen a végéig nem tudhatunk 
biztosat a befejezésről.

A szerző további művei, amelyek 
megtalálhatók a könyvtárban: A tóparti 
ház, Az órásmester lánya, Felszáll a köd, 
Távoli órák, Titkok őrzője.

M. I. MÓNIKA

Sikerek nem csak magyar nyelven

A Dami hetedikes tanulói az idei tanévben különösen sok program-
ban, versenyen vehettek részt. Helytálltak versmondó versenyen, a kül-
földi Erasmus+ nyelvi program feladataiban; ők adták idén a március 
15-i iskolai és városi ünnepség műsorát; angol projekt keretein belül 
Strasbourgban jártak; kiemelkedően teljesítettek az iskolai Jonatán 
olvasóversenyen; jelenleg a Határtalanul programmal Horvátországba 
készülnek.

Az egyik angolóránkon csak mellékesen jegyeztem meg hetedike-
seimnek, hogy a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola tankerületi 
angol vers- és prózamondó versenyt hirdetett meg. Nem gondoltam, 
hogy ilyen sűrű program mellett még erre is marad majd energiájuk. 
Örömömre azonban többen is jelentkeztek.

Korosztályuknak, életkoruknak, stílusuknak megfelelő verseket 
igyekeztünk kiválasztani mindenkinek. Erősítettük a biztos szöveg-
tudást, a kellő hangsúlyt, a kifejező előadás módot. Élvezetes próbák, 
rengeteg nevetés jellemezte a felkészülési időszakot. A sok gyakorlás és 
belefektetett munka meghozta a gyümölcsét: két diákunk, Ragács Réka 
és Szatykó Borbála is tankerületi harmadik helyezést ért el a versenyen.

Büszke vagyok rájuk, újra bizonyítottak, és sikerükkel tovább öreg-
bítették iskolánk hírnevét.

RAFAEL KÁROLYNÉ

elején meghallgatták a pályázót, és egy-
hangúlag javasolták Ágoston Katalint a 
Jókai Mór Városi Könyvtár vezetésével 
megbízni. A kulturális szakértő által 
készített és a képviselő-testület által 
jóváhagyott szakértői vélemény szerint 
Ágoston Katalin pályázata formailag, 
tartalmilag megfelelt a pályázati kiírás-
nak, és javasolta a pályázó intézmény-
vezetői kinevezését. A testület határo-
zata alapján Ágoston Katalin a 2022. 
augusztus 21-től 2027. augusztus 20-ig 
terjedő időtartamra kapta meg vezetői 
kinevezését.

Az orosz–ukrán háború elől mene-
kültek támogatása
Hatvani Miklós polgármester a testületi 
ülésen tájékoztatta a megjelenteket, 
hogy a korábbi egyeztetéseknek meg-
felelően Filep Sándornak, Vásárosna-
mény polgármesterének átadta azt a 
tárgyi adományt, amellyel önkormány-
zatunk az orosz–ukrán háború mene-

kültjeinek ellátási költségeihez kívánt 
hozzájárulni.

Az adománycsomag – amelynek 
összeállítására a polgármesterek közötti 
előzetes egyeztetés után került sor – ki-
lencven csomag pelenkát, készételkon-
zerveket és tíz-tíz zsugor ásványvizet 
tartalmazott, mindösszesen 268 669 
forint értékben. Filep Sándor köszönet-
tel átvette az adományokat, és a kiosztás 
megtörténtéről tájékoztatást fog adni 
képviselő-testületünk számára. Hatvani 
Miklós javaslatára a testület a döntésé-
vel hozzájárult további egymillió forint 
összegű pénzbeli támogatás adományo-
zásához a vásárosnaményi önkormány-
zat részére a menekültek mindennapos 
ellátására, az elszállásolásukkal kapcso-
latos költségek fedezésére.

Új tag a KKKB-ben 
Barkóczi Balázs írásos nyilatkozattal 
lemondott egyéni önkormányzati kép-
viselői mandátumáról, mivel ország-

gyűlési képviselői mandátumot szerzett. 
Hatvani Miklós polgármester a soros 
áprilisi ülésen tájékoztatta a képvi-
selő-testületet a lemondás tényéről. 
A kormányzati kapcsolatok, környezet-
védelmi és közbiztonsági bizottságban a 
lemondás miatt megüresedő bizottsági 
tagi helyre Koczogh Zoltán önkor-
mányzati képviselőt javasolta, akinek 
személyét a testület elfogadta.

Forgalomlassító elemek telepítése 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
Isaszeg belterületén forgalomlassító 
(forgalomterelő) elemeket telepít a 
következő utcákba: Dózsa György u. 
(önkormányzati kezelésben lévő szaka-
szán), Béke u., Madách Imre u. (önkor-
mányzati kezelésben lévő szakaszán), 
Május 1. u., Buda u., Március 15. u., 
Április 6. u., Bercsényi u. (imaháznál), 
Damjanich u. (felső szakaszán), Szent 
László u., Diófa u., Nagy Sándor u., 
Petőfi Sándor utca.

Ugyanezen a testületi ülésen hozott 
határozatot arról, hogy a Tőzegtelep 
belterületi utcáit (Dobó István u., 
Tó u., Martinovics u., Deák Ferenc. u., 

Mikszáth Kálmán 
u., Vörösmarty u., 
Gárdonyi Géza u., 
József Attila. u., Bacsó 
Béla u.) lakó-pihenő 
övezetté nyilvánítja, és a 
Bem utcai vasúti átjáró után, a Dobó 
István utca sarkánál megfelelő táblákat 
helyeztet el.

A helyszínek kijelölésére június 30-
ig, a táblák és a forgalomlassító eszkö-
zök kitelepítésére november 30-ig kerül 
sor. A feladat elvégzésével a testület az 
Isaszegi Városüzemeltető Szervezetet 
bízta meg.

SZERKESZTŐSÉG
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Reneszánszos élmények
Történelmi versenyzés történelmi helyszínen

Visegrádi barangolás
A Visegrádi Áprily Lajos Általános 
Iskola és a Mátyás Király Múzeum által 
meghirdetett történelmi tanulmányi 
versenyen áprilisban iskolánk 6. a osz-
tályos tanulóival – Alzein-Müller Lejla, 
Káldi Bernadett, Malcsiner Dániel, 
Tóth Zsombor – vettünk részt. A meg-
mérettetésre a kiadott szakirodalmak 
alapján készültünk. Előzetes feladatként 
egy rövid bemutatkozó produkciót 
kellett összeállítanunk. A két csapat két 
különböző ötlet mentén indult el. A fi-
úknak csapatnevükhöz híven – Udvari 
Bolondok – egy vidám, verses előadást, 
míg a lányoknak, a Nápolyi Hercegnők-
nek egy elegánsabb, visszafogottabb 
stílusú bemutatkozást gondoltunk ki. 
A gyerekek gitárjátékkal, fuvolaszóval, 
korhű ruhákkal, valamint a szülők 
által készített rozmaringos pogácsá-
val gazdagították az előadást. Mint a 
versenyen kiderült, sikerrel, ugyanis 
a zsűri szóbeli dicséretben részesítette 
az isaszegieket a kreatív, sokoldalú 
produkciókért.

A helyszíni két fordulóban a 
csapatoknak számot kellett adniuk 
előzetesen megszerzett tudásukról, 
majd a palotában barangolva játékos 
feladatokban vehettek részt. A gyerekek 
eredeti helyszínen, gazdag leletanyagú 
kiállítótermekben ismerhették meg 
Magyarország reneszánsz kori történel-
mét, kultúráját, életmódját. Bepillantást 
nyerhettek Mátyás király palotájába, a 
királyi udvar mindennapjaiba. Az idő 
nagyon gyorsan elröpült az érdekes és 
változatos feladatok megoldása során.

Izgatottan vártuk az eredményhir-
detést. Boldogsággal töltött el, hogy 
a döntőbe bekerült csapatok közül, 
korosztályukban kiválóan teljesítve, 
a lányok elhozták a hatodik, a fiúk a 
tizedik helyezést. A buszon hazafelé 
már a következő évi történelemversenyt 
tervezték.

Örülök, hogy ilyen lelkes tanítvá-
nyaim vannak.

RAFAEL KÁROLYNÉ ANITA,  
Isaszegi Damjanich János  

Általános Iskola

Mátyás király palotájában
A Görgei Artúr történelmi verseny 
helyszíne Visegrádon volt. [A honvéd tá-
bornok neve 1848-ig, majd később ismét: 
Görgey; a Magyar helyesírási szótárban 
is így szerepel. – A szerk.] Még soha nem 
jártunk a palotában. Csodálattal néztük a 
hatalmas, díszes termeket.

Először minden csapat bemutat-
kozott – a mi produkciónkat külön is 
megdicsérte a zsűri –, majd a három 
könyv alapján, amelyeket el kellett 
olvasnunk, egy feladatlapot töltöttünk 
ki. A következő fordulóban a visegrádi 
várban kutattunk fontos és érdekes 
információk után. Ez elég kalandosra 
sikeredett, még el is tévedtünk, viszont 
pont ennek köszönhetően megnézhet-
tük a vár minden apró zugát, meg-
csodálhattuk a pompás szökőkutakat, 
a palotakertet is. A csigalépcsők egy 

olyan helyre vittek minket, ahonnan 
beláttuk az egész tájat. Elénk tárult a 
Dunakanyar. Gyönyörű volt!

Alig vártuk az eredményhirdetést. 
A huszonhat csapatból a hatodik helye-
zést értük el. Nagyon boldogok voltunk! 
Anita néni büszke is ránk. Mi pedig 
köszönjük a felkészítést és a csodálatos 
élményt.

Nagyon jól éreztük magunkat, és 
örültünk, hogy részesei lehettünk ennek 
a megmérettetésnek. Ezzel az izgalmas 
történelmi versennyel sokat gazdagod-
tunk.

Nagyon szépen köszönjük polgár-
mester úrnak és Mészáros Piroska néni-
nek, hogy menő kisbusszal utazhattunk 
el a versenyre.

ALZEIN-MÜLLER LEJLA ANNA ÉS 
KÁLDI BERNADETT  

6. a osztályos tanulók

Isaszegiek Strasbourgban
Damis diákok az Európa Tanácsban

Az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola diákjai négy napot töltöttek Strasbourgban. Az Erasmus+ 
projektünk záróeseményeként egy nemzetközi találkozón vettek részt az emberi jogi szervezet székhelyén.

A találkozón német, szlovén, szlovák és magyar tizenévesek 
vegyes csoportokban dolgoztak együtt angolul, témájuk az 
egyes társadalmak felépítése, demokráciája, az emberi jogok 
érvényesülése, a társadalmi és egyéni boldogság forrása volt.

Óriási élményt jelentett diákjaink számára az Európa 
Tanács épületében tett látogatás. Jutott időnk a város neveze-
tességeinek megtekintésére is, ahol ámulattal néztük a francia 
divat kavalkádját, kóstoltuk a helyi specialitásokat, miközben 
a gyerekek az élet minden területén élőben használták angol-
tudásukat. Tizenévesként megélhették a szabadság érzését, a 
társakkal való kapcsolatépítés fontosságát. Sokan életükben 
először ültek repülőgépen.

Örömmel tölt el bennünket, hogy a Dami diákjai kép-
viselhették hazánkat a nemzetközi emberi jogi szervezet 
székhelyén, és büszkék vagyunk rá, hogy ilyen nagyszerűen 
helytálltak.

Iskolánk továbbra is keresi a lehetőséget a hasonló diák-
csereprogramokra, és már dolgozunk a következő nemzetközi 
diáktalálkozó előkészítésén, hogy a felnövekvő évfolyamok is 
velünk utazhassanak.

BURIN ÉVA projektkoordinátor,  
Isaszegi Damjanich János Általános Iskola
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Az ország legjobb vegyésztechnikusa
Képes Bence országos szakmai versenyt nyert

Az isaszegi középiskolás szerint a természettudományok megkedvelése azon múlik diákkorban, hogy milyen érdekesen adnak 
elő a tanárok. Ő ilyen szempontból szerencsés, és nem véletlen, hogy minden valószínűség szerint gond nélkül bejut majd a 
Műegyetemre.

– Nemrég első helyezett lettél az országos szakmai tanulmá
nyok versenyén a vegyésznek tanuló középiskolások között. 
Mondhatjuk, hogy az ország legjobb diákja ebben a kategó
riában?

– A vegyésztechnikusi szakmán belül jutottam a döntőbe, 
április végén az első helyet hoztam el. Egy évig birtokolhatom 
ezt a címet. Ez egy objektív verseny, mindenki ugyanazokat a 
feladatokat kapta. Az első forduló csak írásbeli volt, a máso-
dikban gyakorlati feladatokat és hozzájuk kapcsolódó szóbeli 
kérdéseket kaptunk. Hatóanyag-tartalmat és gyógyszerható-
anyag-tartalmat kellett meghatároznunk. A döntő fordulóban 
is gyógyszerhatóanyagot állítottunk elő, majd annak mértük 
meg a tartalmát.

– Jól gondolom, hogy maradni szeretnél ezen a pályán?
– Természetesen. A következő célom a Budapesti Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Kara, oda 
felvételiztem. Az eddigi eredményeim alapján jó esélyeim 
vannak. Jelenleg a budapesti Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű 
Technikumba járok, ahol a magyar mellett az angol a másik 
tanítási nyelv, több szaktárgyat is így tanítanak nekünk. Leg-
több esetben magyar anyanyelvű tanárok tanítják angolul az 
órákat, de olyan is előfordul, hogy angol anyanyelvű emberek 
oktatnak, most például egy amerikai lektor jött hozzánk. 
Egyelőre annyit tudok, hogy ezt a pályát képzelem el ma-
gamnak, de egészen pontos célom nincs. Nem tudom, hogy a 
vegyiparban, gyógyszeriparban vagy más ágazatban találom-e 
meg a számításaimat. Szerencsére sok mindenbe betekintést 
nyertem azzal, hogy a technikusi képzést duális rendszerben 
töltöttem el. Gyakorlatorientált az iskola, gyakran járunk ki 
különböző gyárakba tapasztalatokat szerezni. A tanítás is 
nagyon érdekel, de az idegen nyelvek is.

– Van utánpótlás a természettudománnyal foglalkozó 
iskolákban, karokon?

– Sajnos nagyon kevesen érdeklődnek az ilyen tárgyak 
után. Még nálunk, a technikumban is megfigyelhető, hogy 
nem vegyésznek tanulnak tovább az osztálytársak. Sokan még 
csak nem is hozzá kapcsolható területen képzelik el a jövőt.

– Mi lehet ennek az oka?
– Valószínűleg az, hogy nem jól oktatják ezeket a tantár-

gyakat, már az általános iskolában sem. Én szerencsés voltam, 
az isaszegi iskolákban is végig jó tanáraim voltak. Németh 
István tanár úrnak például elképesztően sokat köszönhetek, 
általános iskolában rengeteget tanultam tőle. Foglalkozott 
velünk, szakköröket tartott, jól felkészített bennünket a kö-
zépiskolai kémiára. Ha azonban valakinek olyan ember tanítja 
a kémiát, akinek monoton, unalmas a stílusa, az könnyen 
megutálhatja az egészet, az rá se akar nézni a könyvre, nem is 
tudja, hogy milyen izgalmas lehet ez a tantárgy. Az igazsághoz 

az is hozzátartozik, hogy engem már egészen kicsi gyerekként 
érdekeltek a természettudományok. Igaz, eleinte inkább az 
orvoslás felé kacsingattam. Fokozatosan alakult át az egész a 
kémia iránti vonzalommá.

– Mit szólt ehhez a díjhoz a környezeted?
– Természetesen mindenki nagyon örült és gratulált. 

Az osztálytársaimnak azért nem volt nagy meglepetés, mert 
régóta járok versenyekre, évente egyre-kettőre. Csapatban 
és egyéniben is értünk el jó eredményeket angol és magyar 
nyelvű megmérettetéseken is.

– Korai még a kérdés, de ezek szerint a külföldi karrier is a 
lehetőségeid között van?

– Gondolkoztam már rajta, hogy kimenjek dolgozni, az 
angoltudásom megvan hozzá. Elsőként azért minden való-
színűség szerint megpróbálkozom majd valamilyen külföldi 
ösztöndíjjal. El tudom képzelni, hogy vendégkutatóként, 
vendégoktatóként dolgozzam majd valahol hosszabb-rövidebb 
ideig, ha adódig rá lehetőség.

H. A.
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Isaszegi pedálderbi

A legkisebbektől a hatvanasokig min-
den korosztály szép számmal képvi-
seltette magát a kerékpárversenyen, 
amelyet a Családok Isaszegért Egyesü-
let, a Klapka György Általános Iskola 
és AMI, az Isaszegi Damjanich János 
Általános Iskola és az Isaszegi Művelő-
dési Ház rendezett.

Aki bringára szállt, már győzött, 
példát mutatott ezen a rendkívüli 
napon, amikor még a nap is a ver-
senyzőknek sütött. A lelkesedés, a 
fair play, az odafigyelés, a megfontolt 
versenyszellem, és még sorolni lehetne, 
hogy mit is élhettek át a rendezvény 
szervezői és résztvevői a helyszínen, 
nem beszélve a közönségről, amely 
lelkesen biztatta a kerékpárosokat. 
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság-
nak, a Pest Megyei Baleset-megelőzési 
Bizottságnak, a Gödöllői Rendőrkapi-
tányságnak, az isaszegi polgárőröknek 
és az Isa szegi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sületnek köszönhetően baleset-meg-
előzési napi programokkal is vártuk a 
résztvevőket, így a gyerekek kerékpáros 
ügyességi pályán tesztelhették tudásu-
kat, és a tűzoltóautóba is beülhettek. 

A színezők, tesztlapok mellől nem hiá-
nyozhatott a „részeg-, illetve drogos-
szemüvegben” kuglizás sem.

Különleges rendőrségi járművekkel 
Isaszegre látogatott a Hagyományőrző 
Rendőrszázad is. A versenyzők biz-
tonságának őrzői a rendőrök mellett 
isaszegi, vecsési, üllői, bagi polgárőrök 
voltak, valamint a Budapesti Polgárőr 
Szövetség polgárőrei. A rendezvény 
részeként a Flatland Suli szenzációs 
BMX-bemutatóval kápráztatta el a 
közönséget, és lehetőség volt retró, 

illetve különleges kerékpárok megte-
kintésére is.

A szervezők ezúton is megköszönik 
a versenyzőknek és a szurkolóknak 
a részvételt, a lezárt utcaszakaszok 
lakóinak pedig a türelmet. Köszönjük, 
Isaszeg!

BUDAHÁZI ÁRPÁD,  
a Családok  

Isaszegért Egyesület elnöke
Fotó: SZÉKELYNÉ O. MÁRIA,  

BÁTHORY LÁSZLÓ  
(Isaszegi Fotós Egylet)

Négy hasznos tipp a nyári bringázáshoz

Ott vagy már, hogy megvan, mikor és kivel mentek egy többnapos bringatúrára? 
Megterveztetek mindent: mikor indultok, hol fogtok aludni, napi hány kilomé-
tert mentek? Az egészre úgy készülsz, mint a nyár egyik legfontosabb eseményére, 
amikor is a kedvenc hobbiddal töltöd a napjaidat? Ahhoz, hogy valóban önfeledt 
szórakozásról szóljanak a napjaid, gondold végig, felkészültél-e mindenre.

NÉGY GONDOLATÉBRESZTŐ SZEMPONT SEGÍTSÉGNEK
1.  Kerékpár. Le van szervizelve, és tiszta? A szerviz érthető szerintem mindenki 

számára. De a tisztaság! Hidd el, nagyon fontos, a társad lesz a kerékpárod, 
tiszteld, és legyél vele rendes, takarítsd le, és ápold, gondozd szeretettel!

2.  Felszerelés. Amit mindenképpen vigyél magaddal: legalább egy 
szerszámkészletet, minimum egy tartalék belső gumit. A társaság legalább egyik 
tagjánál legyen egy pumpa. Ellenőrizd a lámpáidat, az elsőt és a hátsót is – ne a 
rendőrök miatt, hanem a saját biztonságod érdekében. Ha több napra mentek, 
akkor tartalék elemet vagy hordozható USB-töltőt vigyetek magatokkal!

3.  Ruházat. A kerékpáros-ruházat fontosságáról, előnyeiről nem ez az írás szól, de 
ami nagyon hasznos ruházati kiegészítő: a fejkendő vagy nyári sapka. Ha van rajtad 
fejvédő, akkor is segít nem megfőni a nyári melegben; ha nem viselsz fejvédőt 
(amit nagyon helytelennek tartok), akkor pláne megvéd a napszúrás ellen. 

4.  Evés-ivás. Nagyon fontos, hogy a nyári melegben szinte folyamatosan egyél-
igyál. Enélkül egy pillanat alatt el tudsz „fogyni”, ami óriási veszélyt jelent 
kerékpározás közben. Folyamatosan pótold a folyadékveszteségedet vízzel. 
A legjobb táplálékok az energiaszeletek, illetve a zabszelet, müzliszeletek.

Jó utat, kellemes időtöltést!
NÉMETH ZOLI

Forrás: Bikeplus.hu

Kerékpároshíd a Dunán

Építési engedélyt kapott a Dunabog-
dány–Kisoroszi-kerékpároshíd, amely 
a Szentendrei-szigetre vezet majd. Már 
2021 májusában megkezdődtek a kör-
nyezetvédelmi egyeztetések, amelyek 
alapján a kisoroszi oldalon a Hajós 
utcánál haladó nyomvonalat, a duna-
bogdányi oldalon a vízmű területének 
felhasználásával kialakított hídfőbe 
csatlakozó nyomvonalat választották 
a tervezők. Jelenleg a kiviteli tervek 
befejezése még hátravan.

A beruházás során egy huszonegy 
kilométeres EuroVelo 6 kerékpárút is 
készül Kisoroszi és Szigetmonostor 
között. Ez a bicikliút az Atlanti-óceán 
francia partjait a Fekete-tenger romá-
niai részével összekötő európai kerék-
párút része lesz.

Magyarország első kerékpároshídjá-
nak szerkezete speciális lesz, úgynevezett 
önmagába horgonyozott függőhídként 
fog megépülni. A függőhidaknak ez egy 

ritka fajtája, mert itt a főkábelek nem a 
híd mögötti tömbbe vannak bekötve, ha-
nem a hídpályát alkotó főtartóba. Emiatt 
olcsóbb, kevesebb környezeti kárral 
jár. A hídon elhelyezett pihenőhely pedig 

lehetőséget teremt a természet és a híd-
szerkezet megcsodálására, divatos szóval 
„selfie-pont”- ként használható majd.

Forrás: Pestmegye.hu,  
Magyarepitok.hu
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Fontos információk, elérhetőségek

ISASZEG VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA  
Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat telefonszáma: 28/583-100. 
E-mail: hivatal@isaszeg.hu. A hivatal ügyfélszolgálati rendje: 
hétfőn 8–12 és 13–18, keddtől csütörtökig 8–12 és 13–16, 
pénteken 8–12 óra között. 

 A polgármesteri hivatal általános ügyfélfogadási rendje: 
hétfő 13–16; szerda 8–16.30; péntek 8–12 óra. 

 Az anyakönyvvezetők ügyfélfogadási rendje: hétfő 8–12, 
13–18; szerda 8–12, 13–16.30; péntek 8–12 óra. 

 Az ügyfélszolgálat ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12, 13–18; 
kedd, szerda, csütörtök 8–12, 13–16; péntek 8–12 óra

ISASZEGI RENDŐRŐRS munkaidőben (8–16 óra között) 
hívható telefonszáma: 27/518-973. Munkaidőn kívül hívja 
a 112-t!

ISASZEGI POLGÁRŐRSÉG telefonszáma: 70/328-4970
ISASZEGI VÁROSÜZEMELTETŐ SZERVEZET  

Madách Imre utca 14. Telefon: 28/582-712 (munkaidőben); 
e-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET: Dalmay Róbert, 70/198-
6929 (munkaidőben hívható)

ISASZEGI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
Segítségre szoruló lakosok esetében, napközben 8–16 óra 
között hívható telefonszámok: 28/494-042, 28/362-531, 
70/451-5087; ügyeleti időben: 70/451-5087

MEZŐŐRÖK 70/459-3301, 70/459-3302 (munkaidőben 
hívható)

VADKÁR BEJELENTÉSE: Pilisi Parkerdő Zrt., Kolosi Géza, 
20/984-6240; Jászberényi Márk, 20/444-1229

GYEPMESTER, állati tetemek elszállítása: Hercig József, 
20/964-3025

ISASZEGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ-EGYESÜLET  
0–24 óra között hívható központi segélyhívószáma: 70/601-
9105

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 
 2100 Gödöllő, Szilhát utca 53. Telefon: 28/410-175,  

28/410-297
Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala: 
2101 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514-305, 

28/514-315. Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 8–15,  
pénteken 8–11.30 között.

JÁRÁSI ÜGYSEGÉD: Templom u. 11., fogadóóra hétfőn 
13–15 óra között.

TEMETKEZÉS Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 
30/964-7032

TEMETŐGONDNOK Ecseri Pál, 30/305-8962,  
ecseripal.isaszeg@gmail.com

SZOLGÁLTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI
KÖZVILÁGÍTÁSSAL kapcsolatos bejelentés az Infor-Vill Bt. 

felé hétfőtől péntekig 8–17 és szombaton 8–12 óra között a 
20/542-6808-as telefonszámon, egyéb időben az isaszegkoz-
vilagitasjavitas@gmail.com e-mail-címen. 

ELMŰ-ÉMÁSZ – MVM NEXT 
Szolgáltatóváltás miatt az ügyintézés elérhetőségei megvál-
toztak! Az üzemzavar-elhárítást, a mérőállás-leolvasást és a 
műszaki ügyintézést továbbra is az ELMŰ Hálózati Kft., az 
E.ON csoport tagja végzi, elérhetőségei azonban újak. Tele-
fon: (20/30/70) 459 9722, 06 1 225 4321; e-mail: info@aram.
eon.hu. E.ON ügyfélszolgálati irodák: Budapest XIII., Váci 
út 72–74.; Érd, Budai út 7/b. Hibabejelentés: (80) 38 39 40.

Az MVM Next ügyfélszolgálat elérhetőségei. Telefonos ügy-
félszolgálat: (1/20/30/70) 474 9999; e-mail: ugyfelszolgalat@
mvm.hu; online ügyfélszolgálat: ker.mvmnext.hu; weboldal: 
mvmnext.hu/ee. Levélcím: MVM Next Energiakereskedelmi 
Zrt. 1439 Budapest Pf. 700. Személyes ügyintézés a korábbi 
ELMŰ-ÉMÁSZ ügyfélszolgálati irodákban lehetséges.

Mérőállás-diktálás. Online: ker.mvmnext.hu; mobilappliká-
cióban: MVM Next EnergiApp (volt ELMŰ); telefonon: 
(20, 30, 70) 938 3838, (80) 202 938

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft., Rákóczi u. 18., 
telefon: 28/494-517

Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel, -tisztítással kapcsolatban: 30/378-

9971
MVM NEXT ENERGIAKERESKEDELMI ZRT. 
 Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 20/474-9999, 30/474-9999, 

70/474-9999, 1/474-9999. Levelezési cím: MVM Next Ener-
giakereskedelmi Zrt., 1439 Budapest, Pf. 700. E-mail: ugyfel-
szolgalat@mvm.hu; web: www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat

 Mérőállás-diktálás: www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat,  
illetve az MVM Next mobilapplikációban

ZÖLD HÍD B.I.G.G. KFT. 
Zoldhid.hu. Ügyfélszolgálat hétköznap 8–16.30 között: 

28/561-200

Egészségügyi információk

Háziorvosok
Dr. Petőházi Melinda, Hunyadi utca 19. Telefon: 28/493-288; 

mobil: 06-20/244-8084; e-mail: hunyadirendeloisaszeg@
gmail.com. Rendelési idő: hétfőn, kedden, csütörtökön és 
pénteken 8.30–12.30, szerdán 14.00–18.00 óra között.

Dr. Kürti József, Csata utca 2. Telefon: 28/495-238. Rendelési 
idő: hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 7.30–11.30, 
szerdán 15.00–19.00 óra között.

Dr. Tordai Gábor, Alulich utca 3. Telefon: 28/751-591; mobil: 
20/928-3987. Rendelési idő: hétfőn és szerdán 9.00–13.00, 
kedden 12.00–16.00, csütörtökön 13.00–18.00, pénteken 
9.00–12.00 óra között.

Dr. Mészáros Zsolt, Aulich utca 3. Telefon: 28/751-561; 
mobil: 30/831-1887. Rendelési idő: hétfőn 13.00–18.00, 
kedden, szerdán és csütörtökön 8.00–12.00, pénteken 
8.00–12.00 óra között.

Munkanapokon 8–15.30 óra között a betegek szá má ra saját 
háziorvosuk áll rendelkezésre. Hétfőtől csü tör tö kig 15.30–18 
óra között készenléti szolgálat működik a sürgős ese tek el lá-
tására, amely a felsorolt időbeosztás szerint hívható: hétfőn 
dr. Mészáros Zsolt, kedden dr. Kürti József, szerdán dr. Pető-
házi Melinda, csütörtökön dr. Tordai Gábor. 

Péntekenként a készenléti szolgálat az alábbiak szerint ala-
kul. Június 10-én dr. Kürti József, június 17-én dr. Tordai Gá-
bor, június 24-én dr. Petőházi Melinda, július 1-jén a Semmel-
weis-nap miatt a központi orvosi ügyelet hívható, július 8-án 
dr. Mészáros Zsolt, július 15-én dr. Kürti József, július 22-én 
dr. Tordai Gábor, július 29-én dr. Petőházi Melinda.
Központi orvosi ügyelet: Gödöllő, Szabadság tér 3. 
Telefon: 70/370-3104. Ügyeleti idő: mun ka na po kon 18 órától 

másnap reggel 8 óráig, hétvégén, munkaszüneti napokon és 
ünnepnapokon 24 órában.
Gyermekorvosi rendelők
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12. Telefon: 28/798-148
Dr. Papp Tünde Éva, Hunyadi u. 19. Telefon: 30/861-6208, 

28/750-970
A mentők ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartási rendje 
Ezüstkehely Patika hétfőtől péntekig 8–18, szombaton 8–12 
óra között; Liget Patika hétfőtől péntekig 8–18, szombaton 
8–12 óra között. Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, 
Pécel, Tanácsház utca 4. Telefon: 28/452-851
Fogorvosi rendelő: Rákóczi u. 10. Telefon: 28/495-237
Dr. Illényi Tamás rendelési ideje: hétfőn és szerdán 8–12 

(szerdán iskolafogászat), kedden és csütörtökön 14–19 óra 
között, pénteken páros héten 8–12, páratlan héten 14–19 
óra között. 

Dr. Csernyán Vivien rendelési ideje: hétfőn és szerdán 14–20; 
kedden és csütörtökön 8–13; pénteken páros héten 14–20, 
páratlan héten 8–13 óra között. 

Előzetes bejelentkezés, időpont-egyeztetés szükséges a 
28/495-237-es telefonszámon! A rendelés utolsó órájában 
nincs mód akut (sürgős) eset ellátására, amennyiben lehető-
sége engedi, ilyen esetben a rendelési idő elején jelenjen meg, 
hogy a szükséges ellátást biztosítani lehessen. Munkaszüneti 
napokon az ügyeleti rendelés helye: Központi Stomatológiai 
Intézet, 1088 Bp., Szentkirályi u. 40.
Védőnői szolgálat: Hunyadi u. 19. Telefon: 28/744-223
Tormay Károly Egészségügyi Központ: Gödöllő, Petőfi tér 1. 
Telefon: 28/430-655, 28/430-452, 70/502-1876, 70/502-1872

Anyakönyvi hírek
Az április 14. és május 16. közötti időszak eseményei

Születések: Takács Zsuzsanna, Rücker Máté, Paulovics Álmos Bence, Bogdán Dzsúlió, 
Keliger Jella, Morvai Noé, Nemes Alexander, Kanalas Hanna, Dániel Mátyás, Törteli Áron 
Adrián, Gulyás Blanka

Házasságkötések: Gergő Krisztián és Stumpf Vivien, Aranyos Csaba és Gulyás Tímea, 
Lőrincz Zsolt és Szabó Nikolett, Szabó Pál István és Faragó Ilona Erika, Apágyi Sándor 
és Orosz Ágnes, Gömbös Lajos Henrik és Hovai Katalin, Hrubos Ferenc és Hevele Beáta, 
Csidei Gergő és Fityus Judit, Horváth Dániel és Simák Dominika Ágota, Fülöp Nándor és 
Simák Veronika Éva, Szabó Tamás és Sós Annamária, Kirchner Attila és Szabó Adrienn, 
Sulyok Márton és Táncsics Zita, Béres Ádám és Pál Noémi, Bogdán Rudolf és Oláh Ibolya, 
Villányi István és Tüskevári Melinda, Jurányi Dániel és Szőke Nikolett

Halálesetek: Gencsi Ferenc (60), Harmati János (63), Köves Csaba Attila (85), Kecskés Im-
re (65), Katus Jánosné Lázár Mária (90), Nagy Antalné Károlyi Erzsébet (81), Poharenszki 
János Ferencné Lengyel Anna (72), Lengyel Istvánné Holy Mária (93), Csatlós Richárd (46)

POLGÁRMESTERI HIVATAL
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KERESZTREJTVÉNY. Rejtvényünk megfejtését június 25-ig küldjék az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre vagy a polgármesteri 
hivatal ügyfélszolgálatára. A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő 
számunkban olvashatják. Kellemes időtöltést kívánunk! Májusi rejtvényünk megfejtése: A magány az elmének az, ami a diéta a 
testnek. A jutalmat Balla Piroska, Sáros Gabriella és Porteleki Ivett nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

GYEREKEKNEK. Keresd meg a képeken található tíz különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet küldd vissza szer-
kesztőségünknek június 25-ig az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre, vagy add le személyesen a polgármesteri hivatal ügyfélszol-
gálatán. A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban tesszük 
közzé. A májusi rejtvény helyes megfejtéséért járó jutalmat Hegedűs-Szabó Janka, Hegedűs Emma és Szepesi Dávid nyerte. 
Gratulálunk!

2022. JÚNIUS 15

Programajánló
Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely programjai

JÚNIUS
2., csütörtök, 18.00: Művészetek találkozása. Az AKÍK és 

az Isaszegi Fotós Egylet közös kiállításának megnyitója. 
A kiállítást megnyitja Pongrácz Gabriella, az Isaszegi 
Művelődési Ház igazgatója. Közreműködő: Pribay Valéria 
csellóművész.

3., péntek: Pedagógusnap – köszöntjük a pedagógusokat. 
Köszöntőt mond: Hatvani Miklós polgármester. Murphy 
törvényei – a Dvorák Patka Színház előadása.

4., szombat, 18.00: A nemzeti összetartozás napja – 
Trianoni megemlékezés és koszorúzás. Helyszín: Hősök 
és áldozatok emlékparkja. Közreműködnek: v. Bodrogi 
Imre Endre, a Történelmi Vitézi Rend Isaszegi Alegysége, 
Gaudium Carminis kamarakórus.

10., péntek, 16.00: Társasjátékklub
14., kedd, 17.00: A Klapka György Általános Iskola és AMI 

évzárója és kiállítás
20–24., hétfő–péntek: Kalózkalandok – nyári napközis 

tábor napi háromszori étkezéssel. Játék, kézműveskedés, 
meglepetésvendégek, utazás és sok minden más. Részletek 
hamarosan a Facebook-oldalunkon és honlapunkon. 
Helyszín: Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely. Korosztály: 
7–14 év. Jelentkezés e-mailben: info@isaszegmuvhaz.hu. 
Részvételi díj 35 000 Ft/fő, testvéreknek 32 000 Ft/fő.

21., kedd, 13.00–18.00: Véradás
25., szombat: Szent Iván-éji tűzugrás – helyi és vendég 

hagyományőrző csoportok találkozója és bemutatója, 
helyszín: Gábor Dénes Általános Iskola kertje

 15.00: Gyermek-néptánctalálkozó – bemutatók, 
gyermektáncház

 17.00: Trambulin Színház: Boszorkányos tivornya – 
gyermekelőadás

 18.00: Felnőtt-néptáncbemutató
 19.30: Moldvai zene – koncert táncházzal
 20.30: Tűzugrás
 22.00: Hoppál Band-koncert
 23 órától táncház
Június 27-től július 1-jéig, hétfőtől péntekig: a Csata 

táncegyüttes nyári tábora. Részvételi díj: 40 000 Ft/fő; 
testvéreknek kedvezményesen: 35 000 Ft. Jelentkezés és 
érdeklődés Stéger Dániel művészeti vezetőnél, valamint a 
csatatancegyuttes.info@gmail.com e-mail-címen.

Június 27-től július 17-ig: nyári zárvatartás

CSOPORTJAINK FELLÉPÉSEI
Csata táncegyüttes
 Június 11., szombat: Százhalombatta, Csoóri-fesztivál
 Június 25., szombat: Isaszeg, Szent Iván-éji tűzugrás
 Június 26., vasárnap: Mogyoród, Szent László-napok
Isaszegi Asszonykórus
 Június 25., szombat: Isaszeg, Szent Iván-éji tűzugrás
ÁLLANDÓ FOGLALKOZÁSAINK
• Baba-mama klub, KangaTraining és szétnyílthas izom-

torna. Érdeklődni Kovács Kitti csoportvezetőnél lehet. 
Tel.: 30/358-8983; e-mail: kitti@kangatrainig.hu; Facebook: 
@holdon.and.letgo; Instagram: holdonletgo.

• Jógafoglalkozás minden szerdán 18 órától a művelődési 
házban. Érdeklődni Tóth Roland csoportvezetőnél lehet. 
Tel.: 20/450–9363.

• A Tánc-Meridián-Torna csoport foglalkozásaira minden 
héten hétfőn, szerdán, pénteken 10 órától a művelődési 
házban tartott foglalkozások alkalmával lehet csatlakozni. 
A részvétel ingyenes, nincs korhoz kötve.

• A Balett Sziget Táncstúdió korcsoportos foglalkozásai hét-
főnként a művelődési házban. Érdeklődni: Küzmös-Szigeti 
Renáta, tel.: 30/814-8937; e–mail: balettszigettancstudio@
gmail.com; Facebook: Balett Sziget Táncstúdió.

• Énekelj te is az asszonykórusban! Gyere, és ereszd ki a 
hangod bátran egy jó társaságban! Heti egy próba, gyö-
nyörű népviselet. Fiatalokat és időseket egyaránt szívesen 
várunk a csoportba. Érdeklődni a 30/986-9338-as telefon-
számon lehet.

• Az isaszegi Csata táncegyüttes csoportjaiba folyamatosan 
lehet jelentkezni. Jó társasággal és programok sokasá-
gával várják az érdeklődőket. Jelentkezés és érdeklődés 
Stéger Dániel művészeti vezetőnél, valamint a csatatanc-
egyuttes.info@gmail.com e-mail-címen lehet.

Kövessék figyelemmel Facebook-oldalunkat, honlapunkat, 
Instagram-felületünket. 

Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklődni a 
művelődési ház irodájában, a 28/582-055-ös vagy a  
70/333-6081-es telefonszámon, az info@isaszegmuvhaz.hu 
e-mail-cí men, valamint az Isaszegmuvotthon.hu weboldalon 
és Facebook-oldalunkon is lehet. 

Rendezvényeinken kép- és hangfelvétel készül. A prog-
ramváltoztatás jogát fenntartjuk!

IMH
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Hirdessen nálunk!
Az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató Isaszeg Város Önkormányzatának 
havonta megjelenő kiadványa. Lapunk 4000 példányban, minden hónap 
elején jelenik meg, és jut el városunk minden belterületi háztartásához, az 
intézményekhez, valamint a környékbeli önkormányzatokhoz.
Bruttó hirdetési díjak
1/1 oldal (181 × 262 mm): 35 000 Ft; 1/2 oldal (181 × 128 mm vagy 87,5 × 
262 mm): 22 000 Ft; 1/4 oldal (87,5 × 128 mm): 12 000 Ft; 1/8 oldal (87,5 × 
61 mm): 6000 Ft; 1/16 oldal (87,5 × 27,5 mm): 4500 Ft. A lap hátsó borítóján 
megjelenő hirdetések esetében 100%-os felárat számítunk fel. 

A hirdetés leadásának és befizetésének a határideje minden hónap 
huszadika. A hirdetési díj készpénzben az önkormányzat házipénztárában, il-
letve átutalással is kiegyenlíthető. A házipénztár nyitvatartási rendje: hétfőn 
10.00–15.00, szerdán 10.00–15.00, pénteken 10.00–13.00 óra között.
Kedvezményrendszer
 3 alkalom egyidejű megrendelése esetén 5%; 6 alkalom egyidejű meg-
rendelése esetén 10%; 12 alkalom egyidejű megrendelése esetén 15% 
kedvezmény.

A hirdetéseket nyomdai felhasználásra készen, 300 dpi felbontású jpg 
vagy pdf fájlban kérjük leadni. Amennyiben a megrendelőnek nincs lehető-
sége a hirdetést megszerkeszteni, kiadónk a következő nettó árakon vállalja a 
hirdetések elkészítését. 1/1 oldal: 8000 Ft; 1/2 oldal: 6000 Ft; 1/4 oldal: 4500 
Ft; 1/8 és 1/16 oldal: 3000 Ft.

Hirdetésfelvétel és tájékoztatás a 20/851-4368-as telefonszámon, illetve 
az info@la4.hu e-mail-címen.




