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Átadták a Klapka-iskola felújított épületeit

Ünnepélyes keretek között került sor a Klapka György 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felújított 
épületének átadására október 20-án. Az eseményen 
beszédet mondott Vécsey László országgyűlési képvise-
lő, Eich László, a Dunakeszi Tankerület igazgatója, Hat-
vani Miklós polgármester és Molnárné Ruck Judit, az 
intézmény vezetője.

hatvani miklós polgármester beszédéből idézünk: „Isaszeg 
Város Önkormányzatának kiemelt célja, hogy a vagyonke-
zelésében lévő épületekben a lehető legmagasabb szintű 
energetikai korszerűsítést hajtsa végre, ezáltal biztosítva a 
hosszú távú hatékony fenntartást. Az iskolák épületének hő-
szigetelése, nyílászáróinak cseréje és a napelemes rendszer 

kiépítése mind olyan fejlesztés, amely pozitívan szolgálja az 
isaszegi lakosok és gyermekek érdekeit. Nem állunk meg 
itt az iskola és a város közoktatásának fejlesztése ügyében. 
A tankerülettel közösen tervezzük az iskola még hátralévő 
teljes felújítását, a Tóth Árpád úti iskolaépület mellett egy 

multifunkciós sportcsarnok építését és másik közoktatási in-
tézményünk, az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola 
ebédlőjének megvalósítását. Az isaszegi városvezetés szá-
mára a gyermekek képzése, mindennapjainak minősége, 
jövőjük biztosítása mindig kiemelt feladat volt és lesz. Szá-
munkra a legfontosabb, hogy a beruházások megóvják és 
szolgálják a környezetet, a lakosságot és a jövő generációját.” 

szerkesztőségEgyedi tapéta, ahogy Ön megálmodta

www.tapetagyar.hu

+36 70 425 28 33
tapetagyar@gmail.com

www.facebook.com/egyeditapetak

Nézzen szét honlap- és facebook oldalunkon!  
Nagyon sok tapéta ÖTLET, tapéta minta,   tapéta 
DESIGN várja a Kedves Érdeklődőt! Egyedi 
anyagminták (bútor, szövet, szőnyeg, festmény, 
grafika) alapján átrajzolt, fotózott, TAPÉTÁK, 
hozott képanyagból nyomtatott fotótapéták, 
keretezett VÁSZONKÉPEK megvalósításában 
is tudnak szakembereink segíteni! 
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Ûjabb lépések az uszoda felé

Isaszeg Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete bejárás keretében tar-
totta meg októberi soros ülését a Gá-
bor Dénes Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakközépiskola épüle-
tében. A kihelyezett ülés helyszínének 
megválasztása az iskola területén ta-
lálható sportcsarnok felújításának kap-
csán történt. A testületi ülés vendége 
volt Kis ágnes, az iskola igazgatónője, 
Kecser istván, a pünkösdista egyház 
főtitkára és pecze Dániel projektme-
nedzser. Dániel a prezentációjában 
bemutatta a projektterveket, mindazon 

fejlesztéseket, amelyek a közeljövőben 
valósulnak meg.

A jelen lévő képviselők választ kap-
tak kérdéseikre a beruházással kapcso-
latban, és megtekinthették az épület 
jelenlegi állapotát. hatvani miklós pol-
gármester a bejárás végén kiemelte, 
hogy jelentős változásokat vár a város 
sportéletében ettől a beruházástól, és 
úgy gondolja, hogy ezzel a projekttel a 
város tovább halad a fejlődés útján.

A pályázattal kapcsolatos informá-
ciókról és a projekt kivitelezéséről fo-
lyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakos-
ságot.

szerkesztőség

Közmeghallgatás

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete  
a 213/201. (IX. 20.) számú határozata alapján köz-
meghallgatást tart november 20-án, hétfőn 16 órai 
kezdettel.

A közmeghallgatás helyszíne a Dózsa György Mű-
velődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely nagy-
terme (Isaszeg, Dózsa Gy. u. 2.).

A közmeghallgatás témái: 1. az elmúlt időszak ered-
ményeinek bemutatása, előadó: polgármester; 2. be-
számoló a bizottságok elmúlt időszakban végzett mun-
kájáról, előadó: bizottsági elnökök; 3. a Tiszta, virágos 
Isaszegért elismerő címek adományozása; 4. közérde-
kű kérdések, bejelentések és javaslatok.

A közmeghallgatáson elhangzó kérdések és az  az 
azokra adott válaszok az isaszeg Önkormányzati tájé-
koztató decemberi számában lesznek olvashatók.

polgármesteri hivatal

Tíz éve város Isaszeg

A Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Mú-
zeumi Kiállítóhely pályázati felhívása

Tisztelt isaszegi polgárok!
Jövőre lesz tízéves városunk. Ebből az alkalomból a Dózsa 
György Művelődési Otthon egész éves programsorozatot 
tervez, amelynek összeállításában kérjük az önök segítsé-
gét is.

Írják meg ötleteiket, javaslataikat arra vonatkozóan, mi-
lyen rendezvényekkel ünnepelhetnénk várossá nyilvání-
tásunk évfordulóját, milyen programokkal találkoznának 
szívesen 2018-ban! A beérkezett ötleteket elbíráljuk, és a 
legjobbakat – a megvalósításon kívül – díjazásban része-
sítjük.

Leveleiket az idgymo@gmail.com e-mail-címre vagy a 
2117 Isaszeg, Dózsa Gy. u. 2. levelezési címre várjuk.

Ünnepeljük együtt városunk fennállásának tizedik évfor-
dulóját!

Verseczkyné sziki éva igazgató

Miből élünk?
Lakossági felmérés Isaszegen

 
Tájékoztatjuk önöket, hogy a Közpon-
ti Statisztikai Hivatal (KSH) Isaszeg 
településen október 2. és december 
15. között hajtja végre a háztartások 
életkörülményeinek feltárására irá-
nyuló, miből élünk? című adatfelvé-
telét. A   kapott adatok alapján a KSH 
képet alkot a háztartások gazdasági 
helyzetéről, jövedelmi viszonyairól, fo-
gyasztási és megtakarítási szokásairól, 
eladósodottságának okáról és mérté-
kéről. 

A KSH 2014 után második alka-
lommal hajtja végre ezt a felmérést, 
amely az Európai Központi Bank irá-
nyításával, harmonizált módszertan és 
kérdőív alapján zajlik. 

Az adatfelvételben az Európai Unió 
húsz tagországa vesz részt, ami lehe-
tővé teszi az eredmények nemzetközi 
összehasonlítását. Az európai felmé-
réssel kapcsolatos részletes informá-

ciók az Európai Központi Bank www.
ecb.europa.eu/home/html/resear-
cher_hfcn.en.html internetes oldalán 
találhatók. A 2014-ben végrehajtott 
felmérés adatai a KSH honlapján te-
kinthetők meg. 

A Magyarországon felkeresendő ti-
zenötezer háztartás kijelölését statiszti-
kai módszerrel, véletlenszerű kiválasz-
tással hajtják végre. 

Személyes interjú esetén a kérde-
zők október 2. és december 15. között 
fogják a háztartásokat felkeresni. A vá-
laszadók ezer forint összegű vásárlási 
utalványt kapnak ajándékba, valamint 
közöttük összesen öt darab táblagépet 
sorsolunk ki. 

Az adatszolgáltatás önkéntes és 
név nélküli. Az adatokat bizalmasan 
kezelik, kizárólag statisztikai célra, ösz-
szesítve közlik, illetve egyedi azono-
sításra alkalmatlan módon bocsátják 

az Európai Központi Bank rendelke-
zésére, pontosan követve a hivata-
los statisztikáról szóló 2016. évi CLV. 
törvény, valamint az információs ön-
rendelkezési jogról és az információ-
szabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény előírásait. Az adatgyűjtést 
végrehajtó kérdezők fényképes igazol-
vánnyal rendelkeznek. 

A lakosság számára hétfőtől csütör-
tökig 8 és 16.30, pénteken 8 és 14 
óra között a 80/200-766 ingyenes 
zöldszámon adnak további felvilágosí-
tást, valamint fordulhatnak a KSH-hoz 
a mibolelunk@ksh.hu e-mail-címen is. 
Az adatfelvétellel kapcsolatosan a mi-
bolelunk.ksh.hu internetes oldal nyújt 
bővebb tájékoztatást. 

Köszönjük együttműködésüket, tá-
mogatásukat, amellyel hozzájárulnak a 
felmérés sikeres végrehajtásához! 

Központi statisztikai hivatal
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Télen is biztonságosan!

Hasznos közlekedésbiztonsági aján lások járművezetőknek és gyalogosoknak a téli időszakban

A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést igényel. 
Megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez a gya-
logosoknak és a járművezetőknek egyaránt alkalmazkod-
niuk kell.

A gépjárműveket – főleg hosszabb autóút előtt – aján-
latos alaposan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági be-
rendezést és tartozékot. Elengedhetetlen az akkumulátor, 
a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése. 
A téli közlekedés kapcsán ezek mellett a gépkocsival köz-
lekedés fontos kelléke a jól működő ablaktörlő, a jégkapa-
ró, a jégoldó spray, a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a 
páramentesítő. Az ablaktörlő gumikat már a tél beállta előtt 
érdemes kicserélni, hiszen az elhasználódott gumi nem tö-
röl, hanem maszatol. Az akkumulátor esetében ellenőrizni 
kell a pólusok és vezetékek állapotát, ha pedig huzamosabb 
ideig nem használják az autót, érdemes az akkumulátort ki-
szerelni és melegebb helyen tárolni.

A téli időszakban a látási viszonyok gyakran rosszak, 
korán sötétedik, hosszabb ideig kell használni a gépjármű 
világítóberendezéseit – ezért is nagyon fontos, hogy azok 
megfelelően működjenek. A fényszórókat és a többi lámpát 
ilyenkor gyakrabban kell tisztítani. Ugyanakkor a rosszabb lá-
tási viszonyok miatt nagyobb követési távolságot tartva, las-
sabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének 
kockázata, rossz manőverezés esetén pedig a hibák köny-
nyebben korrigálhatók. 

A síkos utakon való fékezés teljes összpontosítást kíván, 
ráadásul a fékút télen általában hosszabb, mint optimális 
fékezésnél. Amennyiben a kocsiban nincs blokkolásgátló 
(ABS), úgy a kerekek gyorsan leblokkolnak, a jármű kormá-
nyozhatatlanná válhat, és könnyen kicsúszhat. Ilyenkor lá-
bunkat vegyük le a fékről, hozzuk egyenesbe az autót, és 
csak akkor fékezzünk, amikor az autó már újra a kívánt irány-
ban áll.

A csúszós, jeges utakon való biztonságos közlekedéshez 
téli gumikra van szükség. Még akkor is téli abroncsokkal in-
duljunk útnak, ha éppen nincs hó. A nyári gumi már plusz hét 
fok alatt csúszni kezd, fagypont körüli hőmérsékleten meg-
merevedik, nagyon kis tapadással rendelkezik, így használata 
veszélyes lehet. A téli gumit ezzel szemben úgy fejlesztették 
ki, hogy alacsony hőmérsékleten megnő a tapadási értéke. 
Ezek az abroncsok különleges anyagból készülnek, speciális 
bordázattal vannak ellátva, és rendkívül alacsony hőmérsék-
let esetén is rugalmasak maradnak. Téli gumival rövidebb 
a fékút is. A nyomás a téli gumikban 0,2-0,3 barral legyen 
magasabb, mint a nyári abroncsokban, mert a túl alacsony 
nyomás befolyásolja a profil öntisztuló képességét.

A téli gumikkal kapcsolatban néha elhangzik, hogy azok 
igen drágák, ezért egyes szakemberek áthidaló megoldást ja-
vasolnak: a négy évszakos gumi nem helyettesíti ugyan a téli 
gumit, de lényegesen jobb, mint a nyári abroncs.

Heves hóesés vagy fagyott hótakaró esetén jó szolgálatot 
tehet a hólánc, amelyet érdemes a hajtott tengelyen lévő ke-
rékre rakni, így kormányozható marad az autó. A hólánc fel-
tételét és levételét érdemes még otthon kipróbálni, hogy a 
gyakorlatlanság ne okozzon problémát a hidegben. Ez nem 
jelenti azt, hogy mindenkinek készenlétben kell tartania a hó-
láncot a tél beköszöntével, de azt tudni kell, hogy amennyiben 
a „Hólánc használata kötelező” táblát kihelyezik, az adott úton 
– a „Hólánc használata kötelező vége” tábláig – csak olyan 
járművek közlekedhetnek, amelyeknek legalább egy hajtott 
tengelyén a gumiabroncsok hólánccal vannak felszerelve. 
Amennyiben e korlátozó jelzőtáblát közúti határátkelőhelyen 
helyezték el, csak azok a járművek léphetnek be Magyarország 
területére, amelyeken készenlétben van legalább egy hajtott 
tengely gumiabroncsainak felszereléséhez szükséges hólánc. 
Hóláncot csak havas, jeges úton szabad használni.

Jó tanácsok:
–  Fel kell hívni a közúti forgalomban részt vevők figyel-

mét, hogy mindig az időjárási, látási és útviszonyoknak 
megfelelően vezessék gépjárműveiket, próbáljanak meg 
fokozatosan alkalmazkodni a megváltozott látási és út-
viszonyokhoz, tekintettel az esetleges ködös, esős, havas 
időjárásra. 

–  Nagyobb követési távolság tartásával megelőzhetők az 
erre az időszakra leginkább jellemző balesetek. 

–  Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel meg le-
het előzni a gyalogosbaleseteket, még ha azt a gyalogos 
figyelmetlensége váltotta is ki. 

–  Ebben az időszakban fokozott figyelemmel kell lenni a 
zebrák, iskolák, buszmegállók környékén figyelmetlenül 
az úttestre lépő gyalogosokra, tekintettel arra, hogy a csa-
padékos, illetve csúszós úttesten a gyalogosok lassabban 
közlekednek, az eleséstől, az elcsúszástól való félelem 
eltereli a figyelmüket, s kevésbé figyelnek a közlekedés 
más résztvevőire.

–  Fel kell hívni a háztulajdonosok és kezelőik figyelmét a 
gyalogosok közlekedésére szolgáló területeken lévő hó 
eltakarítására, valamint a járdák síkosságmentesítésére. 
Ennek hiányában ugyanis a gyalogosok nem tudnak a 
részükre kijelölt helyen közlekedni, rákényszerülnek arra, 
hogy az úton közlekedjenek, ami téli időjárási körülmé-
nyek között fokozottan veszélyes.

–  A közlekedőknek rendkívüli helyzetben eleget kell tenni a 
rendőrség és a katasztrófavédelem utasításainak.

Ezen alapvető szabályok és tanácsok betartásával minimális-
ra csökkenthető a balesetek kockázata még a kritikusabb téli 
időszakban is.

Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván az ORFK – 
Országos Balesetmegelőzési Bizottság!

Forrás: baleset-megelozes.eu
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Beszámoló az Isaszegi Települési Értéktár Bizottság 
munkájáról

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az októberi ülésén a 232/2017. (X. 18.) Kt. határozatával el-
fogadta az Isaszegi Települési Értéktár Bizottság beszámolóját a 2016–2017. évi tevékenységéről. A következőkben 
a beszámoló kivonatát olvashatják. 

„akkor tudjuk igazán becsülni értékeinket, ha mások is fel-
hívják rá a figyelmünket.” 

Az elmúlt év is bebizonyította számunkra, hogy Isaszeg 
hihetetlenül gazdag értékekben, és a bizottságnak az a fel-
adata, hogy összegyűjtse, feldolgozza és közzétegye ezeket 
a kincseket.

Az Isaszegi Települési Értéktár Bizottság (ITÉB) 2016. 
szeptember 20-án tartott ülésén hozott határozatai alapján 
a következő helyi értékek felvételére került sor az Isaszegi 
Települési Értéktárba:
1.  Isaszegi Öregtemplom – Szent Márton római kato-

likus templom – Épített környezet – Pest Megyei 
Értéktárba is felvéve

2.  Honvédszobor emlékmű – kulturális örökség – Pest 
Megyei Értéktárba is felvéve

3.  Tavaszi Emlékhadjárat – kulturális örökség – Pest 
Megyei Értéktárba is felvéve

4.  Isaszegi népviselet, isaszegi hímzés – kulturális 
örökség

5.  Isaszegi májfaállítás, májfadöntés – kulturális örök-
ség

6.  Isaszegi történelmi napok – kulturális örökség
7.  Isaszegi szüreti vigalom – kulturális örökség
8.  Isaszegi táncok – kulturális örökség
9.  Gaudium Carminis kamarakórus – kulturális örökség
10.  Csata táncegyüttes– kulturális örökség
11.  Isaszegi Asszonykórus – kulturális örökség
12.  Csatangoló tánccsoport – kulturális örökség
13.  Tóth Árpád-emléktábla – kulturális örökség
14.  A polgármesteri hivatal falán lévő emléktáblák – kul-

turális örökség 
15.  Képesfa – kulturális örökség 
16.  Párbajfa – kulturális örökség
17.  Isaszegi lagzis kalács – turizmus és vendéglátás ka-

tegória (gasztronómia)

Az ITÉB 2016. szeptember 21-i ülésén a további helyi érté-
kek felvételére került sor:
18.  Szmolicza József ikonjai – kulturális örökség
19.  Thinagl Szerafin, az első magyar okleveles gyógysze-

résznő (az isaszegi Angyal gyógyszertár tulajdonosa 
férjével, Pesthy Mihállyal 1918-tól 1948-ig)

20.  Emlékező angyal a Katonapallagon – az aradi vérta-
núk emlékműve – kulturális örökség (emlékművek, 
emlékhelyek) 

21.  Harangláb a Katonapallagon – kulturális örökség 
(emlékművek, emlékhelyek)

2018. évi terveink szerint javasolni fogjuk a következő érté-
keink kidolgozását és felvételét a települési értéktárba:
1.  Surman István és Reitmayer József fafaragók – kul-

turális örökség
2.  Szabadságtörekvések emléktemploma – református 

templom – épített környezet, kulturális örökség
3.  Katonapallag – javasoljuk a Pest Megyei Értéktár-

ba való felvételét, az itt található emlékművekkel 
együtt, majd nemzeti emlékhellyé szeretnénk nyilvá-
níttatni

4.  Szathmáry Zoltán múzeumalapító munkássága – 
kulturális örökség

5.  Dr. Sáska László Afrika-kutató, községi orvos (1922–
1933) munkássága Isaszegen 

6.  Damjanich János Általános Iskola – épített környe-
zet, kulturális örökség

7.  Elkezdjük az „Isaszegi Ki kicsoda” anyagát gyűjteni a 
város nevezetes személyeiről (művészetek, iroda-
lom, orvosok, kitüntetettek stb.). 

8.  Isaszegi származásúak, illetve Isaszegen élő alkotók 
kiadványainak gyűjtése

9.  Isaszeg kulturális értékei – kiadvány megjelentetése
10.  A sportkör története 

A települési értéktárba felvett helyi értékeinket folyamato-
san megjelentetjük Isaszeg város és a művelődési otthon 
hivatalos honlapján. Ezúttal kérjük a tisztelt lakosságot, hogy 
amennyiben más kiemelkedő értékeinket is szeretnék fel-
terjeszteni a helyi, illetve a megyei értéktárba, keressenek 
meg bennünket, hogy településünk jövő nemzedékei büsz-
kék legyenek lakóhelyükre.

itéb

Nyolcvanmilliárd forintra pályázhatnak a Pest megyei 
települések 

A fejlesztési elképzeléseket 2021-ig 
valósíthatják meg a Pest megyei vállal-
kozások és önkormányzatok.

Idén 25 milliárd forint, jövőre 50 
milliárd forint értékben hirdet meg 
forrásokat a kormány a kevésbé fej-
lett Pest megyei települések számára, 

ami a tavaly lekötött 5 milliárd forinttal 
együtt 80 milliárd forint állami támoga-
tást jelent – mondta rákossy balázs, 
az európai uniós források felhasználá-
sáért felelős államtitkár a csütörtöki saj-
tótájékoztatóján Budapesten.

A fejlesztési elképzeléseket az ál-
lamtitkár tájékoztatása szerint 2021-ig 
valósíthatják meg a Pest megyei vállal-
kozások és önkormányzatok. Rákossy 
Balázs arra is kitért, hogy csütörtöktől 
az óvodák és a bölcsődék ellátottságá-
nak, állagának fejlesztésére több mint 
6 milliárd forintra pályázhatnak a Pest 
megyei önkormányzatok a 80 milliárd 
forintos program keretében. Ezenfelül 
a kormány egy komplex program ke-
retében 100 milliárd forintot fordít or-
szágos szinten az óvodai és bölcsődei 
férőhelyek számának növelésére – tet-
te hozzá.

A csütörtökön megnyíló pályázatból 
bölcsődék és óvodák felújítására és a 
férőhelyek bővítésére 30–150 millió 
forintra lehet pályázni, miközben új in-
tézmények létesítésére a Pest megyei 
önkormányzatok rendelkezésére 200–
400 millió forint áll.

Rákossy Balázs arra is kitért, hogy 
a kormány tavaly két olyan döntést is 
hozott, amelyeknek a célja segíteni az 
európai uniós forrásokról lemaradó, 
kevésbé fejlett Pest megyei térsége-
ket. Egyrészt 2021-től szétválasztották 
Budapestet és Pest megyét, hogy ez 

utóbbi önálló régióként pályázhasson 
az európai uniós forrásokra. Másrészt 
annak érdekében, hogy valamilyen 
kompenzációban addig is részesülhes-
senek a települések, elkülönítettek a 
Pest megyei pályázók részére 80 mil-
liárd forint állami forrást.

szabó istván, a Pest Megyei Köz-
gyűlés elnöke a sajtótájékoztatón el-
mondta: jelentős mennyiségű forrástól 
esett el a Közép-Magyarország régió 
azért, mert Budapest miatt az uniós 
átlagot meghaladó GDP-vel rendelke-

zik, ami már önállóan Pest megyéről 
nem mondható el. A régiós beosztás 
megváltoztatásával a kormány tizenöt 
éve fennálló problémát orvosolt – tet-
te hozzá.

A tavaly decemberben kiírt ötmilliárd 
forint értékűt pályázatokra ipartelep-fej-
lesztésre és közúti építésre több mint 
háromszoros volt a túljelentkezés – kö-
zölte a közgyűlés elnöke, aki arra is ki-
tért, hogy a nagy érdeklődés miatt más-
fél milliárddal megemelték a keretet.

Az egészségügyi alapellátásban 
Szabó István szerint jelentős elmara-
dások voltak egyes Pest megyei tele-
püléseken, ezért is írtak ki idén többek 
között ezen a területen pályázatokat, 
amelyeknek az értékelése jelenleg zaj-
lik. Idén továbbá vállalkozói parkok ki-
alakítására, kis- és közepes vállalatok 
eszközbeszerzésére és belterületi utak 
kiépítésére hirdetnek még meg forrá-
sokat.

szűcs Lajos országgyűlési képvise-
lő, Pest megyei fejlesztési biztos azt 
hangsúlyozta, hogy Pest megye fejlesz-
tése nemzetgazdasági kérdés, hiszen 
itt él az ország lakosságának egyhar-
mada, itt működik a vállalkozások kö-
zel 35 százaléka, és a GDP majdnem 
40 százalékát itt termelik meg. Nem 
elijeszteni kell innen a cégeket, hanem 
biztosítani kell számukra a feltételeket 
ahhoz, hogy további jó eredményeket 
érjenek el – hangsúlyozta Szűcs Lajos.

mti

Ahol mindig választ kap a kérdéseire
Ingyenesen hívható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új infóvonala a 
1819-es telefonszámon. A NAV munkatársai az adózással kapcsolatos min-
den általános kérdésre választ adnak. Év végéig még elérhető a NAV általános 
tájékoztatási rendszere a régi, 40/424-242-es telefonszámon is.

Az infóvonal hétfőtől csütörtökig 8.30-tól 16 óráig, pénteken 8.30-tól 
13.30-ig hívható. Külföldről a tájékoztató rendszer továbbra is a 250-9500-as 
telefonszámon hívható, helyi hívásdíj ellenében. A 1819-es telefonszám be-
vezetése az egyedi ügyek intézésére alkalmas ügyfél-tájékoztató és ügyintéző 
rendszert (ÜCC) nem érinti, az ÜCC a 80/202-122-es telefonszámon hívható. 

Forrás: pestmegye.hu
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amelyekbe, hivatkozva a szlovák eredetre is, beleszőtte az 
egyes eseményekhez kötődő népi verseléseket magyarul és 
szlovákul is.

Találtam a betlehemezésnél egy versikét, amelyet még 
soha nem hallottam. Ez pedig így szól: „Felfogom fütykö-
sömet, megrostállak benneteket, sörrel, borral, pecsenyével, 
az öreganyám seprűnyelével, három éjjel, három nap nem 
aludtam, egy kicsit lefekszem.”

Gyönyörű a leírása a karácsony előtti szentcsalád-járás-
nak, hűen mutatja Isaszeg mélyen katolikus vallásosságát. 
Nem tudom, e szép szokásnak van-e ma is folytatása.

A farsang szinte kiemelkedik a többi gyönyörű népszo-
kásból. Ennek megszervezése is igen gondos előkészületet 
igényelt. Nagyon tetszett, hogy a farsangi bálon felcsendültek 
a magyar dalokon kívül szlovák nóták is.

A jeles napokon túl a kötet tartalmazza a lassan feledés-
be merülő – csak a Csata táncegyüttes műsorában előfor-
duló – fonóbéli hagyományokat és az együttes előadásában 
gyakran szereplő lakodalmi szokásokat. Bár a néptáncosok 
saját esküvőiken sokszor alkalmazzák ezeket a gyönyörű la-
kodalmas szokásokat.

Judit mint értő és művelő táncpedagógus részletesen fog-
lalkozik könyvében a táncokkal, a táncalkalmakkal, majd külön 
fejezetben mutatja be a gyermekjátékokat, gyermektáncokat.

Külön tételben saját gyűjtéséből idéz szlovák dalokat, 
ezeket magyar fordításban is közreadja.

Önálló, nagyon részletesen leírt fejezetben, sok gyönyörű 
képpel illusztrálva foglalkozik az isaszegi viseletekkel: a kis-

gyermekek ruházatával, a férfiviseletekkel, a női viseletekkel 
és a menyasszonyi viseletekkel. Sajnos ezeket a gyönyörű 
viseleteket már inkább csak ünnepeken öltik magukra első-
sorban a hagyományőrző néptáncosok. A polgárosodás idő-
szaka nem kedvezett a viselet megőrzésének, először csak a 
fiatalok, később az idősek is „kivetkőztek”.

Nem feledkezhetek meg – ami a könyvnek sava-borsa – 
a csodálatos hímzésekről. A legdíszesebb, legszebben hím-
zett ruhadarab a pruszlik. Ezt minden néptáncosunkon meg-
csodálhatjuk, és bárhol fellépnek, ezek a hímzések ámulatba 
ejtik a közönséget is.

Végezetül Jutka nem feledkezett meg könyvében az elő-
dökről sem, a hagyományőrzés úttörőiről, gyűjtőkről, mesé-
lőkről és a továbbadókról.

Bánszkiné Varga Judit fantasztikus munkát tett le az asz-
talra, mindannyiunk asztalára azzal, hogy megírta ezt a köny-
vét. Elmondhatja, hogy a harmincöt év vezetői munkája nem 
fog kárba veszni, hiszen az eddig elnyert díjak, kitüntetések is 
azt bizonyítják, hogy egyrészt nem volt hiábavaló a sok mun-
ka, másrészt vannak őrzői eddig végzett munkájának. 

Kívánok neki a továbbiakban is sok sikeres, eredményes 
munkát és nagyon jó egészséget, hogy még sokáig gyűjtse 
Isaszeg hagyományait, értékeit.

Varga Jutka könyvét mindenkinek szívből ajánlom. Vé-
gezetül idézem Mahatma Gandhi megszívlelendő szavait: 
„Minden ország kultúrája lengje körül a házamat. De egyik se 
szakítson el szülőföldem talajától.”

Köszönöm, hogy meghallgattak.
Szeretem a kis falumat, jobban, mint a várost
Egy könyvbemutató margójára

Bánszkiné Varga Judit a dédelgetett álmát egy könyv formájában örökítette meg szeretett faluvárosunk múltját fel-
idéző soraiban, arra gondolva: a szó elszáll, az írás megmarad. Révász Tiborné Gizella, a Határon Túli Magyarok 
Emlékhelyekért Alapítvány kuratóriumának elnöke Judit könyvét a kulturális örökség napján, szeptember 16-án a 
következő megható szavakkal méltatta és ajánlotta minden korosztály számára.

Tisztelt hölgyeim és uraim! Kedves tanárok és diákok!
Ma ünnepeljük a kulturális örökség napját. Ez alkalomból 
számomra nagy öröm, hogy én mutathatom be bánszki-
né Varga judit néptáncpedagógus szülőföldem értékei cí-
mű kötetét, amelynek alcíme néphagyományok és hagyo-
mányőrzés isaszegen.

Én ha kezembe veszek egy könyvet, először kiélvezem az 
illatát, a külső megjelenését, szépségét, csak azután kezdem 
el olvasni. Ez a könyv kivitelezésében is megfelel a tartalmá-
nak: egyszerűen gyönyörű. Amikor pedig elkezdtem olvas-
ni, nem tudtam letenni. Számomra igazi meglepetés volt. 
Én betelepülő vagyok Isaszegen, 1965-ben költöztem ide a 
szomszédból, Pécelről. Be kell valljam, Judit könyve döbben-
tett rá arra, hogy gyakorlatilag alig tudtam valamit Isaszegről. 
Csak egyet tudtam: ide szeretnék költözni, ebbe a csodálatos 
fekvésű, barátságos, akácillatú faluba.

Miután Budapesten dolgoztam, csak sokkal később kezd-
tem ismerkedni Isaszeggel, amikor a hetvenes évek elején 
elmentünk a férjemmel a kultúrotthonba a Csata táncegyüt-

tes szereplését megnézni. Óriási élmény volt. Attól kezdve 
jobban odafigyeltem, mi is történik Isaszegen. Az igazi ismer-
kedésem azonban a nyugdíjba vonulásom után kezdődött, 
majd pedig akkor vált igazán valóságossá, amikor párommal, 
néhai Flóris Jánossal létrehoztuk a Határon Túli Magyar Em-
lékhelyekért Alapítványt. Az isaszegi hagyományokkal is akkor 
kezdtem közelebbről ismerkedni. Az alapítvány nemzetközi 
konferenciáira meghívtam a Csata táncegyüttest, hogy nagy-
szerű előadásukkal tegyék ünnepélyessé a konferencia meg-
nyitását, máskor pedig önálló esti műsorral mutatkozzanak 
be a határon túli magyar vendégeknek. Minden alkalommal 
óriási sikerük volt. És most Judit könyve tárta ki előttem azt 
a kaput, amely bevitt engem Isaszeg népi hagyományainak 
világába. Hogy milyen gazdag örökséggel rendelkezik váro-
sunk, csak most tudatosult bennem.

Judit nemcsak egyszerűen leírta a jeles napi szokásokat, 
hanem azokat szinte forgatókönyvszerűen rögzítette. Miku-
lás-naptól a farsangi szokásokig, húsvéttól karácsonyig rész-
letesen tartalmazza a könyv a jeles napok isaszegi szokásait, 

Ûjra Balatonszemes
Az Isaszegi Damjanich János Általános 
Iskola huszonhárom tanulója vett részt 
a június 21-től 27-ig tartó balaton-
szemesi nyári táborban. Táborunkat 
az egészséges táplálkozás és főként a 
sport jellemezte.

A gyerekek már az érkezés nap-
ján lelkesen vetették magukat a Ba-
laton hullámai közé. A fiúk gyorsan 
felfedezték a strandfocipályát. és már 
el is kezdődött a csata. Kellemesen 
elfáradva tértünk vissza a szállás-

ra, ahol mindenki elkészítette a saját 
fekhelyét. A  következő napokban a 
vizes játékoké volt a főszerep. A hét 
programjai közt a legnagyobb sikert a 
Zamárdi Kalandpark és a balatonfüre-
di Aqua Park aratta. A kalandparkban 
három pályán próbálták ki erejüket, 
ügyességüket a diákok. A hatodiko-
sok már a felnőttpályát teljesítették, 
ami bizony dicséretre méltó teljesít-
mény volt. A legkisebbek félelmüket 
leküzdve haladtak egyik akadályról a 

másikra. A csúszdaparkban pedig min-
denki kedve szerint csúszhatott a kis 
és nagy csúszdákon egyaránt, vagy 
hűsölhetett a hullámmedencében. Az 
esti séták során gyönyörködhettek a 
naplementében, etethették a hattyú-
kat, és csodálták a kikötőből kihajózó 
vitorlásokat. A napok gyorsan pereg-
tek, szinte észre sem vették, és már 
indulni kellett hazafelé.

Köszönet Isaszeg Város Önkor-
mányzatának, hogy támogatták tanu-
lóink táborozását.

palaga sándorné
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Könyvtári hírek

Novemberi előzetes
November 15. és 22., 8 óra: Luther. Filmvetítés beszél-
getéssel. A reformáció kezdetének ötszázadik évfordulója 
alkalmából, rendhagyó történelemóra keretében a Luther 
című filmet nézhetik meg két részletben. Mindkét alkalom-
mal a vetítés után egy beszélgetés keretében dolgozzuk fel a 
látottakat Vigh ágnes segítségével. Az időpont miatt valóban 
iskolában érezhetjük magunkat, de remélem, ez nem riaszt 
el senkit a programtól. Szeretettel várunk mindenkit, aki ér-
deklődik a film, a téma és egy kis beszélgetés iránt. A rész-
vétel ingyenes. A vetítés miatt, kérjük, pontosan érkezzenek!

November 17., 18 óra: kiállítás a Mozaik Kézműves Mű-
hely tagjainak alkotásaiból. Az Isaszegen alakult műhely 
tagjai mutatják be alkotásaikat, amelyek különböző alap-
anyagokból, hagyományos technikákkal készülnek. A kiállítás 
megnyitása után a vendégeknek lehetőségük lesz kipróbálni 
a különböző technikákat a műhely tagjainak segítségével.

Könyvtárunk ajánlja – Danielle Steel: Az igazi
A történet napjainkban játszódik, amelyben egy házaspár sok 
év után elválik, de a barátság megmarad a férfi és a nő között. 
Mindketten élik az életüket, a nő egyedülálló anyaként próbál 
meg boldogulni az élet minden területén, közben esélyt adva 
magának a boldogságra egy új kapcsolatban. A másik fél éli 
világát, nem törődve semmivel, addig, míg az élet olyan hely-

zetbe nem hozza, amikor döntenie kell: vajon folytatja tovább 
az addigi életét, vagy változtat, és segít másoknak? 

Ez maradjon a könyv titka, amelyet szerintem érdemes 
elolvasni, és ajánlom azoknak, akik szeretik a némi izgalom-
mal és könnyedséggel teli romantikus könyveket. Én nem 
tudtam letenni.

szentgyörgyi Csilla

Gyerekeknek
Gyermekkorunk nagy kedvenceit szeretném a kedves olva-
sók figyelmébe ajánlani. Szinte nincs olyan anyuka vagy apu-
ka, aki ne ismerné marék Veronika gyermekeknek írt kedves 
történeteit. Ezúttal az írónő téli hangulatú két bájos meséje 
került górcsőm alá.

A télapó és ezüstmackó című kedves történet egy test-
vérpárról szól, akikhez ellátogat a Télapó, és kedves ajándé-
kot hoz nekik. Sajnos az ajándékozás nem mindenkinek hoz 
boldog pillanatokat, és az örömteli mosolyok helyett könnye-
ket csal az egyik testvér szemébe. Hogy hogyan kerül a tör-
ténetbe Ezüstmackó, az ordas farkas, a fázó fülű mókusok, a 
Télapó országa és a beszélő hóember? Ez maradjon a könyv 
titka, illetve a gyerekeké vagy a felnőtteké, akik elolvassák a 
gyerkőcöknek. Szép történet a testvériességről, a kitartásról 
és a szeretetről.

A második könyv nem szól másról, mint Kipp-Koppról, 
a gesztenyegyerekről, aki egy hideg téli reggelen sétálni ké-
szül az erdőbe. Miközben sétál, egy fagyott kismadarat vesz 
észre a hóban. Nagyon megesik rajta a szíve, és hazaviszi 
kis kamrájába, hogy felmelegítse, és ételt adjon neki. De a 
kis cinke nem kér mást, csak annyit, hogy gondoskodjon a 
többi kis cinegéről az erdőben. Így Kipp-Kopp felkerekedik, 
hogy megkeresse az éhes madarakat. Vajon megtalálja a kis 
gesztenyegyerek őket, és meggyógyul a megfázott kis cine-
ge? Megtudhatjuk a könyvből, a csodaszép illusztrációkkal 
gazdagított igazi téli olvasmányból, amely a meleg szobában 
bekuckózva a gyerekekkel még inkább rabul ejti az olvasót.

A következő két könyvet a betűkkel, szavakkal még csak 
most ismerkedő gyerekeknek ajánlom. Letisztult, egyszerű 
kifejezések, mondatok és nagy méretű betűkkel íródott tör-
ténetek tarkítják ezeket a könyveket. Ideális választás a leg-
kisebb olvasók számára. Természetesen a szövegkörnyezet 
egyszerűsége mellett még nagyon fontos ennek a korosz-
tálynak a képek megjelenése a mesékben, és ebben a te-
kintetben sem marad el a könyv. A mesék Alfonzról, a kis 
vakondról szólnak Bodor Klára Sarolta szerző tollából: alfonz 
virágot ültet; alfonz almát szed.

Mindkét könyvben három történet jelenik meg, amelyek-
nek főszereplője Alfonz, a vakond. A mesékből megtudhat-
juk többek között, hogy miért szomorkodik Alfonz kis virága, 
hogyan varázsol újjá egy kopott, régi fotelt, hogyan lett magá-
nyos az almácska, vagy éppen miért olyan értékes egy régi, 
törött csupordarab.

Ezekkel a történetekkel igazán könnyű és szórakoztató 
lesz az olvasás.

jókai mór Városi Könyvtár

Illik tudni, mert isaszegi vagyok

A fenti címmel hirdetett múzeum-
történeti vetélkedőt az Isaszeg Fa-
lumúzeum alapításának ötvenedik 
évfordulója alkalmából az Isaszegi 
Múzeumbarátok Köre. A vetélkedő 
két fordulóból állt: írásbeli és szóbe-
li. Az írásbeli fordulón a falumúzeum 

történetéről és Szathmáry Zoltán mú-
zeumalapítóról kellett tablót készíteni 
a jelentkezőknek.

A verseny szóbeli fordulójára októ-
ber 12-én került sor, ahol a játékban 
részt vevő gyerekeknek tárlat-, illetve 
idegenvezetés volt a feladatuk. A zsűri 

értékelte a kis tárlatvezetők megjele-
nését, előadásmódját, ötletességét és 
felkészültségét. A verseny eredmé-
nyét október 13-án, a hivatalos szü-
letésnapi ünnepségen hirdették ki a 
szervezők.

szerkesztőség
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Balatoni bringakör

Az Isaszegi Damjanich János Általá-
nos Iskolában már hagyomány, hogy 
egy évben kétszer szervezünk kerék-
pártúrát. Idén nagyot álmodtunk, és 
négynapos túrát szerveztünk a Balaton 
köré. Már februárban meghirdettük, 
amire nagyon gyorsan hatvanhatan je-
lentkeztek. 

Kerékpártúránk útvonala a követ-
kező volt: 1. nap: Balatonaliga–Bala-
tonakali – 55 kilométer; 2. nap: Ba-
latonakali–Keszthely – 56 kilométer;  
3. nap: Keszthely–Balatonszemes – 
58 kilométer; 4. nap: Balatonszemes–
Balatonvilágos – 41 kilométer.

Pénteken lelkesen pakoltuk be a 
kerékpárokat a szállító autókba, hogy 
másnap reggel frissen indulhassunk 
neki az előttünk álló kilométereknek. 
Balatonaligáról indulva az első meg-
állónk a balatonakarattyai kilátó volt, 
ahonnan megcsodálhattuk a gyönyö-
rű magyar tengert. A magas parton 
haladva tiszta időben gyönyörű kilátás 
nyílt az egész keleti medencére. Utun-
kat folytatva érkeztünk Balatonfüredre, 
ahol már érezhető volt a nyár hangu-
lata. A Tagore sétányon csak gyalogo-
san tudtunk áthaladni, és így érkez-
tünk meg a Berzsenyi-emlékforráshoz, 
amelynek vize kiválóan oltotta szom-
junkat. Tihanyon keresztül beérkeztünk 
Balatonudvariba, ahol a bicikliút mellet-
ti temető szív alakú sírkövei csábítottak 
megállásra minket. Rövid pihenő után 
indultunk neki az első napra tervezett 
szakasz utolsó négy kilométerének. Ba-
latonakaliban elfoglaltuk a szállásunkat, 
megmártóztunk a hűs habokban, majd 
a Kikötő étteremben megvacsoráztunk. 

Másnap reggel nagy izgalommal 
indultunk neki túránk legnehezebb 
szakaszának Badacsony felé. Ezen a 
napon igencsak megküzdöttünk a ki-
sebb-nagyobb emelkedőkkel, de a 
látvány mindenért kárpótolt. Kicsit el-
fáradva érkeztünk meg Keszthelyre, a 
Zala kempingbe. 

Harmadik napunk úti célja Bala-
tonszemes volt, ahova majdnem hat-
van kilométer tekerés után érkeztünk 
meg. A szállás elfoglalása után utunk 
a partra vezetett, ahol megbeszéltük az 

elmúlt napok élményeit, és persze a 
fürdés sem maradhatott el. 

Kedden délelőtt indultunk túránk 
utolsó szakaszára. Negyvenegy kilomé-
tert teljesítve érkeztünk vissza Balaton-
aligára. Kicsit fáradtan, de felejthetetlen 
élményekkel indultunk haza. Kétszáztíz 
kilométer teljesítve! 

Köszönet lelkes segítőinknek, har-
mati Ferencnének, hortobágyi beatrix-

nak és Valachi Lászlónénak, akik zsíros 
kenyérrel, frissítővel vártak az út során; 
Valachi Lászlónak, aki körbeautózta a 
Balatont velünk; szabados péternek, 
aki a kétszáztíz kilométeren végigvezet-
te a csapatot; Faragó attilának, aki a 
kétkerekűket szállította. Köszönet Isa-
szeg önkormányzatának, amely támo-
gatta a kerékpártúránkat. 

palaga sándorné

66 kilométer két keréken

Az Isaszegi Damjanich János Általá-
nos Iskola október 7-én tartotta meg 
a hagyományos őszi kerékpártúráját. 
Útvonal: Kiskunlacháza–Ráckeve–
Dömsöd–Tass–Kunszentmiklós–Kis-
kunlacháza volt.

Borongós időben indultunk útnak 
Kiskunlacháza felé. Reméltük, hogy mi-
re odaérünk, a nap is kikandikál a fel-
hők mögül. Ötvenhat lelkes kerékpáros 
indult útnak a Duna mentén, Tass irá-
nyába. Utunk során megcsodálhattuk 
az őszi természet színpompás világát, 
a Duna-parti horgászparadicsomot, va-
lamint a nyugalmat árasztó kis falvakat. 
piroska néni, Kati néni és bea néni a 
pihenőnél finom zsíros kenyérrel várta 
a csapatot.

Köszönjük mindazoknak a segítsé-
gét, akik a nap sikeréhez hozzájárultak.

palaga sándorné
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Lakossági felhívás az influenza elleni 2017/2018. évi 
térítésmentes védőoltás felvételéről

Az őszi–téli időszakban gyakoriak a légúti megbetegedések zárt közösségekben, a lakosság körében szétszórtan 
vagy kifejezetten járványos formában. E betegségeket egyes baktériumokon kívül öt víruscsalád mintegy 175 tagja 
képes kiváltani. Ezeket gyakran influenzának nevezik azon téves elgondolás alapján, hogy ez egy gyűjtőnév a hűlé-
ses, lázas, hurutos tünetekkel járó betegségek jelölésére. 

Az igazi influenza az influenzavírusok 
által okozott, gyakran súlyos lefolyá-
sú, illetve szövődményekkel járó lég-
úti megbetegedés. A legjellemzőbb 
tünetek: láz, fejfájás, köhögés, torok-
gyulladás, ízületi, illetve izomfájdalom, 
általános levertség, fáradékonyság. 

A magas láz a csecsemők, az idő-
sek és a tartós betegségben szenve-
dők számára veszélyes: megterheli a 
szívet, a tüdőt, felboríthatja az anyag-
cserét (cukorbetegség), de ronthatja a 
vese-, máj- és vérképzőszervi beteg-
ségben szenvedők állapotát is. Gyak-
rabban lépnek fel szövődmények 
hörghurut, tüdőgyulladás a krónikus 
betegségekben szenvedőknél, az idő-
seknél és a dohányosoknál. 

A betegség megelőzése szem-
pontjából fontos, hogy a járványos 
időszakban kerülni kell a zárt helyeket, 
a tömeget. A beteg pár napig marad-
jon otthon. A megelőzés másik és leg-
hatékonyabb módja az időben meg-
kapott védőoltás. 

Ebben az évben is lehetőség nyílik 
a hatvan éven felüliek, valamint élet-
kortól függetlenül egyes krónikus be-
tegségben szenvedő személyek influ-
enza elleni térítésmentes védőoltására. 

Az influenza elleni oltásnak az a 
célja, hogy egyéni védelmet nyújtson 
azoknak, akiknél egy esetleges inf-
luenzavírus-fertőzés súlyos lefolyású, 
illetve szövődményekkel járó lehet. 

Kiknek ajánlott az influenza elle-
ni védőoltás? Minden hatvanévesnél 
idősebb személynek, továbbá élet-
kortól függetlenül a krónikus légző-
szervi betegségben szenvedőknek, 
például asztmás betegeknek, szív-, 
érrendszeri betegségben szenvedők-
nek, cukorbetegeknek, krónikus máj- 
és vesebetegeknek, daganatos vagy 
más betegség miatt csökkent véde-
kezőképességű személyeknek, illetve 
várandósoknak és gyermekvállalást 
tervezőknek. A védőoltás beadásának 
pontos időpontjáról a háziorvosától 
tájékozódhat.

A kórokozó változékonysága miatt 
minden évben új oltóanyagot állíta-
nak elő, és az oltást is minden évben 
újra be kell adatni. A hazai influenza-
vakcina élő vírust nem tartalmaz, így 
megbetegedést nem okozhat. Az ol-
tást követően csak igen ritkán lépnek 
fel olyan nem kívánt mellékhatások, 
mint láz, fejfájás. Helyi reakciók (bőr-
pír, duzzanat az injekció helyén) az 

oltottak mintegy húsz százalékánál je-
lentkeznek, de ezek általában enyhék, 
és egy-két napon belül elmúlnak. 

A térítésmentes oltások mellett 
gyógyszertárakban vényre beszerez-
hető az influenza elleni oltóanyag. Az 
influenza elleni széles körű védekezés 
érdekében fontos, hogy minél na-
gyobb számú oltásra kerüljön sor. 

Az influenza az egyetlen klasszikus 
vírusfertőzés, amely még napjainkban 
is világjárványokat képes létrehozni, s 
amely egy-három évenként országok-
ra vagy egy-egy földrészre kiterjedő 
olyan járványokat okoz, amelyekben 
viszonylag rövid idő alatt igen nagy-
számú megbetegedés fordul elő. Az 
elmúlt évek csendesebb időszakait 
inkább vihar előtti csendnek, mint 
kedvező előjelnek kell tekinteni, mivel 
minél több csendesebb járványt élünk 
át, annál közelebb kerülünk egy új vi-
lágjárvány kialakulásához.

Az influenza megelőzhető! Ne ad-
jon esélyt az influenzának, oltassa be 
magát!

Forrás: országos epidemiológiai  
Központ, emmi országos tisztifőorvosi 

feladatokért felelős helyettes  
államtitkár tájékoztató anyagai
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Anyakönyvi hírek
a szeptember 16. és október 15. közötti idôszak esemé-
nyeirôl

SzületéSek
Kollár Nimród László, Gajdor Zsolt Milán, Kurucsai Gellért, 
Berczely Ágoston, Pápai Mátyás, Estók Barbara,  
Szabó Barnabás, Bérces Teodor, Rideg Eszter

HázaSSágkötéSek
Szabó Lívia és Göbölyös Károly
Ruska Fanni és Bajkó Dániel
Nagy Katalin és Perjési Csaba
Márkus Eszter és Orbán Dávid

50 év egymáS Szeretetében
Sós András és Lukácsi Mária 1967. szeptember 2-án kötöttek 
házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HaláleSetek
Szeder Pálné (71 éves), Czompó Vilmosné (86 éves)
Csengei Lajosné (71 éves), Gyöngyösi Györgyné (78 éves)
Ozsváth Jánosné (87 éves), Fityus Józsefné (87 éves)
Urveczky Gyula (74 éves), Ferencz Alajosné (79 éves)

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

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
Közterület-felügyelet 
(munkaidôben hívható) telefonszáma: 70/315-2314, 70/198-6929
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 
Madách I. u. 14., telefon: 28/582-712 (munkaidőben); e-mail: varosuze-
meltetes@isaszeg.hu
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: 70/601-9105
Pest megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal  
Foglalkoztatási osztály 
2100 Gödöllő, Szilhát u. 53. Tel.: 28/410-175, 28/410-297. 
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

SzolGáltAtóK elérHetőSéGeI
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés 
munkaidőben a 28/520-873-as vagy a 20/329-9347-es, illetve az éjjel-nap-
pal hívható 80/625-726-os telefonszámon, valamint a kozvilagitas@el-
muszolg.hu e-mail-címen és a www.elmuszolg.hu weboldalon történhet
elmŰ 
Hibabejelentés: 80/38-39-40; www.elmuszolg.hu
Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel kapcso-
latban vezetékes telefonról: 40/38-38-38; mobiltelefonról: 20/978-5611, 
30/978-5611 vagy 70/978-5611
Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938; mobiltelefon-
ról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
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
Főgáz
www.fogaz.hu; telefonos ügyfélszolgálat: 06-40/474 474. 
Mérőállás bejelentése online a www.fogaz.hu/ugyfelszolgalat címen, veze-
tékes telefonról a 06-80/40-55-40-es, mobiltelefonról a 06-1/237-7777-es 
telefonszámon

A Dózsa György művelődési otthon és Isaszegi múzeumi 
Kiállítóhely programjai
november
6–26.:  Fotókiállítás Isaszeg természeti kincsei-

ről az előtérben
10., péntek, 15.00:  Márton-napi kézmű-

ves-foglalkozás 
 15.00:  Attila-vonal. Megemlékezés. A Tör-

ténelmi Vitézi Rend Isaszegi Alegysége. 
Helyszín: Isaszeg, temető.

11., szombat, 8.00–12.00:  Babaruhabörze
 21.00:  Retro Dreams Party. Dj Thomx, Nák-

si. Egész estés retróhangulat. Kivetítők, lát-
ványtechnikai eszközök. Infóvonal: 20/568-
7358 vagy 30/750-4352. Jegyár elővételben 
1600 Ft, a helyszínen 2000 Ft.

14., kedd, 10.00:  Trambulin Színház: A tücsök 
és a hangyák. Előadás óvodásoknak. Belé-
pő: 800 Ft.

18., szombat, 9.00:  Tajcsiworkshop. 
 14.00:  Keresztény zenei fesztivál. Művé-

szeti vezető Surmann Mária. Konferál Ger-
gely Johanna.

19., vasárnap, 16.00:  Rusz Milán: Hamva-
dó cigarettavég. Zenés duettdráma Kará-
dy Katalin életéről. A Magyarországi Szerb 
Színház előadása. Karády Katalin: Varga 
Klári. Írta, rendezte és a tangóharmonikás 
katonatiszt szerepében: Rusz Márk Milán. 
Jegyek elővételben 1800 Ft-ért, a hely-
színen 2300 Ft-ért válthatók a művelődési 
otthonban.

20., hétfő, 16.00:  Közmeghallgatás

23., csütörtök, Isaszegi múzeumi kiál-
lítóhely, 15.00:  Időutazás a történelem 
nyomában. Rendhagyó történelemóra. 
Ókori Egyiptom – Tutanhamon fáraó.

25., szombat, 17.00:  ITK – Isaszegi Termé-
szetbarátok Köre: bakancsos bál

26., vasárnap, 16.00:  A Gauidum Carminis 
kamarakórus évzáró koncertje. Meghívott 
vendég: Turai Női Kar, Klapka György Általá-
nos Iskola és AMI, Demény Gergely – gitár, 
Pribay Vali – cselló, meglepetésvendégek.

december
1., péntek, 15.00:  Adventi kézműves-foglal-

kozás. 
 18.00:  Szmolicza József ikonfestő „Te-

benned örvendez… minden teremtmény” 
című kiállításának megnyitója. Megnyitó-
beszédet mond dr. Székely András Bertalan 
művelődésszociológus, kisebbségkutató, 
énekkel közreműködik Mecseki Hargita fes-
tő- és szobrászművész.

2., szombat, 17.00:  Táncház

4., hétfő, 18.00:  Okuláré Projekt. Remény. 
Drámafelolvasó est.

7., csütörtök:  Vendégszereplés a Dr. Ket-
ter László hagyományőrző gasztronómiai 
versenyen. Helyszín: Budapesti Gazdasági 
Egyetem.

9., szombat, 18.00:  Karácsonyi jótékonysági 
est. Berle Sanford Rosenberg és barátainak 
koncertje.

12., kedd:  Habakuk Bábszínház: Elcserélt aján-
dékok. Előadás óvodásoknak. Belépőjegy: 
600 Ft.

14., csütörtök:  Lucázás. Árkádkiállítás Isaszeg 
diákjainak rajzaiból Isaszeg város 10 éves 
évfordulójára készülve. Kézműves-foglalko-
zások Zsigár Cecília és Halászné Horváth 
Katalin közreműködésével. Meglepetés-
programok. Este táncház.

16., szombat, 14.00:  Az Isaszegi Nyugdí-
jasok Baráti Körének karácsonyi rendez-
vénye

19., kedd, 13.00–18.00:  Véradás
31., vasárnap:  Szilveszteri bál

orvosi készenléti 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.
Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 28/582-831, 30/831-1887
Kedden dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
Szerdán dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288
Csütörtökön dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., tel.: 28/582-830; 20/928-3987
Pénteki készenléti beosztások novemberben és decemberben
november 3.: dr. Kürti József; november 10.: dr. Eszlári Egon; november 
17.: dr. Tordai Gábor; november 24.: dr. Mészáros Zsolt; december 1.: 
dr. Kürti József; december 8.: dr. Eszlári Egon; december 15.: dr. Tordai 
Gábor; december 22.: dr. Mészáros Zsolt; december 29.: dr. Kürti József
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. Telefon: 28/493-250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartási rendje:
Ezüstkehely Patika: hétfőtől péntekig 8–18,  
szombaton és vasárnap 8–12 óra között
Liget Patika: hétfőtől péntekig 8–18, szombaton 8–12 óra között, 
vasárnap zárva
éjszakai ügyelet:  
Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház utca 4.; tel.: 28/452-851
Fogorvosi rendelô: Rákóczi u. 10. Telefon: 28/495-237
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495-827
tormay Károly egészségügyi Központ:  
Gödöllő, Petőfi Sándor tér 1. Telefon: 28/410-681

Ruhaosztás
Ruhaosztás minden hétfőn 10 és 15 óra között a Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálatnál (Isaszegi Humánszolgáltató Központ, 2117 Isaszeg, Móricz 
Zsigmond utca 16.).

Hirdessen nálunk!
Hirdetésfelvétel és tájékoztatás a 28/583-102-es telefonszámon, illetve 
az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címen. A hirdetés leadásának és befizeté-
sének a határideje minden hónap huszadika.

ISASZEGI ÁLLÁS!
Iszaszegi telephelyünkre keresünk

 B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező 
ÁRUBESZERZŐ és ANYAGMOZGATÓ 

munkatársat!
szabo.l@triform.huAz önéletrajzát a

címre várjuk.
További információ: 0628521570
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Erdélyi természetjárás irodalmi barangolással

Iskolánk az előző tanévben erdélyi természetjárás irodalmi barangolással címmel pályázatot adott be 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tanulmányi kirándulás hetedikeseknek címmel kiírt pályázatára.

File edit és palaga sándorné tanárnők gondos munkája sikert aratott, huszonöt tanulónk négy na-
pot fog eltölteni Erdélyben. Az előkészületekről és az utazáshoz kapcsolódó programokról folyamatosan 
beszámolunk!

Damjanich jános általános iskola

Programajánló

Túrabeszámolók a falumúzeumban
Az Isaszegi Természetbarát Klub (ITK) a téli szezonban ismét 
tart nyilvános vetített képes túrabeszámolókat. Ezek időpont-
jai és témái: 1. 2017. november 18.: Kanári-szigetek (Gran 
Canaria és Tenerife), Morva-karszt; 2. 2017. december 16.: 
Hazai tájakon – az ITK I. félévi túrái; 3. 2018. január 20.: 
Dél-Tirol, Szlovénia; 4. 2018. február 17.: Hazai tájakon – az 
ITK II. félévi túrái.

A helyszín és a kezdési időpont minden esetben ugyan-
az: falumúzeum, 16 óra.

notter béla, isaszegi természetbarát Klub

Gran Canaria

Szlovénia, Bled

Jósvafő

Dél-Tirol, Ortles

Dél-Tirol, Pordoi

Isaszeg néphagyományai a Márton-nap jegyében

Időpont: november 11. (szombat), 14-től 21 óráig; helyszín: Szlovák Tájház (2117 Isaszeg, Templom u. 30).
Programok: helyi kézművestermékek bemutatója, vására; Márton-napi népi játszóház, kézműves-foglalkozás a Csatango-
ló Tánccsoport és Hagyományőrző Egyesület közreműködésével; „Hatan vannak a mi ludaink” – játsszunk, énekeljünk 
együtt a Csatangoló tánccsoport Búzavirág tánccsoportjával, jakócs zsuzsi és Kollár andi vezetésével; rétessütés, avagy 
kinyújtjuk Szent Márton köpönyegét; Márton-napi újbor-kóstoló; libasimogató; isaszegi táncok – mulatság a Csatangoló 
tánccsoporttal.

17.30-kor lampionos felvonulás a Szlovák Tájháztól a Szent Márton katolikus templomhoz; 18 órakor ünnepi szentmi-
se Szent Márton tiszteletére, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola isaszegi diákjainak kitűzőszentelése. A szentmisén 
közreműködik a Szent Márton kórus, a Szent István kórus és a Gaudium Carminis kórus. Körülbelül 19 órakor lampionos 
séta vissza a tájházhoz a Márton-napot záró közös esti teázásra, falatozásra, beszélgetésre.

Tisztelettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt!
mészáros gusztávné, ozsváth melinda, mozdulj Velünk egyesület
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Sajtóközlemény

Befejeződtek a Klapka György Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola épületeinek energetikai felújításai. 
A beruházás teljes költsége több mint 247 millió forint volt, amelyet az Európai Unió Kohéziós Alapjának támoga-
tásával valósítottak meg.

A napokban fejeződött be a Klapka György Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola felső tagozatának Kossuth 
Lajos utcai és a Tóth Árpád utcai alsó tagozata épületének 
épületenergetikai korszerűsítése, amelynek célja az épületek 
hőtechnikai adottságainak javítása, valamint a hőveszteség 
csökkentése volt. Az elmúlt hónapok munkálatai során az 
épületeken a külső nyílászárókat korszerű műanyag nyílászá-
rókra cserélték, valamint utólagos homlokzati és födémszige-
telés került az épületekre. Továbbá mind a két intézményen 
napelemes rendszert építettek ki.

A munkálatok azért váltak szükségessé, mert az épületek 
az elmúlt évtizedekben elhasználódtak, és már nem feleltek 
meg a mai kor támasztotta hőtechnikai követelményeknek. 
A  felújítással nagymértékben csökkenthetők a fenntartási 
költségek, és sokkal gazdaságosabban lesznek üzemeltethe-
tők az épületek. Emellett az is fontos szempont, hogy az 

alacsonyabb fűtési energiaigény hatására csökkenni fog a 
károsanyag-kibocsátás is, így az eddiginél is többet tesznek a 
környezet védelméért. 

A munkálatok végeztével Isaszeg városnak két olyan in-
tézménye lett, amely megfelel a mai energetikai előírások-
nak és környezetvédelmi szempontoknak, így Isaszeg Város 
Önkormányzata az épületek Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ általi fenntartását költséghatékonyabban tudja majd 
biztosítani. Mindez nemcsak a fenntartási költségekben tük-
röződik majd, hanem sokkal komfortosabb környezetet is 
biztosít az iskolások számára. 

A projektről bővebb információt az isaszeg.hu oldalon ol-
vashatnak. 

További információ kérhető: Isaszeg Város Önkormány-
zata, 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45., tel.: 28/583-100; fax: 
28/583-118; e-mail: hivatal@isaszeg.hu.


