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Megújul az Isaszegi Bóbita Óvoda
Miben élünk? – Lakásviszonyok 2015
Két ülés között történt
Közmeghallgatás

Két ülés között történt
Szeptember 21.
Polgármesteri hivatal, polgármesteri iroda
Perna Pál és Bárd István urakat, a GKRT vezetőit fogadtam a
jövő évi Egyházi és Világi Borok Versenyével és a hozzá kapcsolódó fesztivállal kapcsolatban. Tervezzük, hogy 2016. április 5-én Isaszeg városa ad majd otthont az Egyházi és Világi
Borok Versenyének, majd augusztus 19–20-án kerülne sor
egy nagyobb program keretén belül az eredményhirdetésre,
amely nyilvános lenne a lakosság felé is. Terveink szerint a
Baradlay köztől lezárjuk a Templom utcát a körforgalomig.
A Szolgáltatóház előtt lesz a színpad, tehát egy borutca létesülne a kétnapos rendezvényre. Ezzel egyidejűleg elkészülne
a Damjanich-iskola ebédlője, és akkor a Gazdakör épületét
le lehetne bontani. A környező ingatlanok kivásárolásával és
az előbb említett épület lebontásával kialakulna egy nagyobb
zárt belső tér, amely jelentősebb rendezvények – például főzőversenyek, fesztiválok, városi napok, a Szent Márton-napi
búcsú – új helyszíne is lehet, ha ez a lakosságnak is megfelelne.
Szeptember 22.
Szent István római katolikus templom
A római katolikus templomban köszöntöttem – több képviselőtársammal – pappá szentelésének 55 éves évfordulóján
Gulyka József címzetes prépost, esperes plébános atyát.

Ugyanezen a napon Pénzes János alpolgármesterrel
Szlovákiában jártunk, műszaki megoldást keresve a város által közkedvelt harangjáték megjavítására.
Szeptember 28.
Polgármesteri hivatal, polgármesteri iroda
Jakab Attilát, a GENKI vezetőjét fogadtam az Európa-bajnokságra kijutott két isaszegi versenyző támogatásával kapcso-

latban. Polgármesteri támogatásban részesítem a két
versenyzőt, a versenyre készülő ruhákhoz járulok hozzá. Azt kértem, hogy a ruházaton jelenjen meg a város
neve. Nagy öröm mindenki
számára, hogy vannak a városban olyan versenyzők,
akik
Európa-bajnokságon
képviselik Isaszeget.
Október 2.
Polgármesteri hivatal,
tanácsterem
Rendkívüli képviselő-testületi ülésen örömmel jelentettem
be, hogy a Vadász utcai óvoda energetikai felújítására benyújtott pályázat sikeres volt, és megkaptuk az 54 millió forintot. Pénzes János alpolgármester és Padányi József, a polgármesteri hivatal építésügyi és beruházási osztályvezetője
koordinálta a felújítást. Amikor pályáztunk az óvoda fejlesztésére, természetesen nem gondoltuk, hogy ilyen rövid idő
alatt kell majd azt végrehajtanunk. Nem a mi döntésünkön
múlt, hogy őszi időben és még a következő év előtt kell elvégezni a munkálatokat. Ez év december 31-ig kell befejezni
a beruházást, és az állam által támogatott felújítási szakasz
ezzel le is zárul. Jövőre, amikor a nyári karbantartások miatt
leáll az óvoda, akkor az általunk tervezett felújítás második
szakaszát is megvalósítjuk. Sor kerül a padlózat kicserélésére,
a harmadik ütemben pedig egy foglalkoztató és egy tornaszoba épül.
Polgármesteri hivatal, polgármesteri iroda
Könczöl Gábor képviselővel részt vettem egy megbeszélésen, ahol megkerestek katolikus szülők, iskolaindítással kapcsolatban. Az is felmerült, hogy elsőként egy óvodát indítanának. Ez döntően befolyásolhatja jövőbeni terveinket, hiszen
mára már nincs olyan túlzsúfolt óvoda, mint régen volt.
Természetesen támogatjuk ezen elképzeléseket, amennyiben a római katolikus egyház felső vezetésének és a Váci
Egyházmegye püspökének, dr. Beer Miklósnak nincs ellene
kifogása.
Október 14.
Polgármesteri hivatal, polgármesteri iroda
Az OTP Faktoring Zrt.-vel folytattam megbeszélést a Templom utca 9. szám alatti ingatlan megvételéről.
Hatvani Miklós polgármester

A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Kiadó: LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Hatvani Miklós
Szerkesztô: Hefler Cecília Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.
Telefon: 28/583-102 • E-mail: ujsag@isaszeg.hu • Web: www.isaszeg.hu • Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva.
Észrevételeiket, javaslataikat, írasaikat várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail címre. Kérjük, hogy amennyiben írást szeretnének megjelentetni lapunkban, ezt elôzetesen,
minden hónap 10-éig jelezzék részünkre. Szerkesztôségünk a lap terjedelmi korlátai miatt fenntartja a jogot a cikkek tartalmi változtatás nélküli rövidítésére.

2

Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

XIV. évfolyam, 11. szám • 2015. november

3

Miben élünk?
Keressük a város
– Lakásviszonyok 2015 karácsonyfáját!
Felmérés Isaszegen
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Központi Statisztikai
Hivatal Isaszeg településen a KSH elnöke által engedélyezett
önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatfelvételt hajt végre
2015. október 10. és november 30. között.
A Miben élünk? – Lakásviszonyok 2015 című felvétel
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti
nyilvántartási száma 2008. Az összeírás átfogóan vizsgálja a
háztartások lakáshelyzetét, a lakóépületek minőségét, felújítását, a háztartások lakással való elégedettségét, költözéseit
és lakásváltoztatási terveit.
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Kft. igazolvánnyal, illetve megbízólevéllel
ellátott kérdezői végzik. A felmérésben részt vevő háztartások címét véletlenszerűen választottuk ki, az e háztartásokban élők számára a válaszadás önkéntes.
Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célú, az adatok ös�szesített formában kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezelik, azok mások számára nem hozzáférhetők. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló, 1993.
évi XLVI. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII.
törvénynek megfelelően járnak el.
A lakosság további információkat munkanapokon 8.00
és 16.30 óra között a 80/200-766-os telefonszámon és a
mibenelunk@ksh.hu e-mail címen kaphat. Az adatgyűjtések
módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan
a www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást.
Központi Statisztikai Hivatal

Isaszeg Város Önkormányzata keresi Isaszeg karácsonyfáját,
amely a Dózsa György Művelődési Otthon előtti téren lesz
felállítva. Szívesen fogadjuk felajánlásaikat!
További információt Tóth Lajos, Isaszeg város közterületfelügyelője nyújt a 70/315-2314-es telefonszámon.
Köszönettel:
Isaszeg Város
Önkormányzata

Képviselők elérhetőségei

Közmeghallgatás

• Balog Istvánné, 70//903-8668, balog46i@invitel.hu
• Pénzes János, 70/456-6969,
penzes.janos@isaszeg.hu
• Mészáros Gusztávné, 70/334-6401,
meszarosgusztavne@gmail.com
• Szilárdi László, 20/568-7358, lszilardi@gmail.com
• Könczöl Gábor, 70/456-6976,
isapaletta@freemail.hu
• Karádi Zsuzsanna, 20/245-8260,
karadizsuzsanna@gmail.com
• Markel István, 70/387-2692, lekram@freemail.hu
• Gabrucza Marianna, 70/618-9236,
gabrucza.marianna@gmail.com
• Everling Róbert, 20/989-6959,
everling.robert@isaszeg.hu
• Bajusz Dániel, 20/362-3658,
bajusz.daniel@gmail.com

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete
közmeghallgatást tart 2015. november 23-án, hétfőn
18.00 órai kezdettel.
A közmeghallgatás helyszíne a Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely nagyterme (Isaszeg, Dózsa Gy. u. 2.).

4

A közmeghallgatás témái:
1. Az elmúlt időszak eseményei, történései (előadó:
Hatvani Miklós polgármester)
2. Beszámoló a bizottságok elmúlt időszakban végzett
munkájáról (előadók: bizottsági elnökök)
3. Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok
A közmeghallgatáson elhangzó kérdések és az azokra adott válaszok az Isaszegi Önkormányzati Tájékoztató
következő számában lesznek olvashatók.
Polgármesteri hivatal
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

Ne garázdálkodj!
A közterületi bűnözés sajátos kriminológiai kategória. Magában foglalja a személy elleni, a házasság, család, ifjúság és
nemi erkölcs elleni, az államigazgatás, az igazságszolgáltatás
és a közélet tisztasága elleni, a közrend elleni bűncselekmények, valamint a gazdasági és a vagyon elleni bűncselekményeknek az elkövetés helyszínéhez kapcsolódó változatait.
A garázdaság jellemzői
A garázdaság a köznyugalom elleni bűncselekmények csoportjába tartozik. Jogi tárgya a köznyugalom, vagyis olyan társadalmi légkör, amelyben a törvényes rend iránti tisztelet, a
kölcsönös megbecsülés, a polgárok jogos érdekeinek elismertsége az uralkodó. A köznyugalom megzavarása elsősorban a közvéleményben észlelhető nyugtalanságban, zavarban fejeződik ki. Ennek kapcsán nem szükséges az érintett
személyek fizikai sérülése, elegendő az erőszakos jellegű,
kihívóan közösségellenes magatartás. Jellemző helyszíne a
közterület, gyér forgalmú utca vagy aluljáró, de baráti, családi rendezvényen is előfordulhat. Tipikus elkövetési módnak tekinthető, amikor az elkövetők a különböző szórakozóhelyeken vélt vagy valós sérelmek megtorlásának céljából
„nekiesnek” egymásnak, akár egyénileg, akár csoportosan.
Eszközként felkapnak egy üveget vagy széket, és az ellenfélhez vágják. A garázdaság megvalósulásához nem feltétel
a személyi sérülés! Arculütés, ütlegelés, rugdosás megvalósítja a tényállást, ha a tevékenység kihívóan közösségellenes.
A dolog elleni erőszak megvalósulhat állagsérelemmel vagy
anélkül is, nem feltétel a nagyobb erőkifejtés, és az sem,
hogy a dolog másnak a tulajdonában álljon.
A lényegi feltétel csupán az, hogy a magatartásnak alkalmasnak kell lennie másokban megbotránkozást vagy riadalmat kelteni.
A garázdaság leggyakoribb előzménye, indukáló tényezői:
– nézeteltérés;
– túlzott alkoholfogyasztás;
– korábbi sérelem megtorlása;
– „nem tetszik, ahogy beszélsz/bánsz… velem”, „Mi van?
Mi van, Mi van?”
Garázdaság esetén:
– Felfokozott idegállapotban, illetve alkohol, gyógyszer hatására gyakran hevesebben reagálhat az ember inzultusokra, mint normál körülmények között. Érdemes ilyenkor a régi „számolj tízig”-taktikát alkalmazni, ugyanis egy
elhamarkodott, erőszakos megmozdulás miatt hosszú
ideig járhatnak a különféle hatóságokhoz, felesleges kiadásokat és időveszteséget generálva.
– Amennyiben veszekedésnek vagy lökdösődésnek szemtanúi, ne próbáljanak tettlegesen közbeavatkozni, mert
könnyen belekeveredhetnek akaratukon kívül is. Jobban
teszik, ha csupán szóval igyekeznek lecsendesíteni a keXIV. évfolyam, 11. szám • 2015. november

délyeket, ne próbáljanak fizikailag közbelépni. Szórakozóhelyen, nyilvános rendezvényen értesítsék a biztonsági
személyzetet!
– Értesítse a rendőrséget a 107-es vagy a 112-es segélyhívók valamelyikén!
– A keletkezett sérülésekkel forduljon orvoshoz, és kérjen
látleletet!
Utcán, szórakozóhelyen egyéb nyilvános helyeken garázdálkodók, rendbontók, bűncselekményt elkövetők tevékenységét ne nézze tétlenül! Gondoljon arra, hogy legközelebb
esetleg ön válhat áldozattá!
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

A Mozdulj Velünk
Egyesület hírei
A Mozdulj Velünk Egyesület szeretne részt venni a Mol
Zrt. által meghirdetett Zöldövezet programon. A pályázat
kétfordulós, amelynek első részében egy tervezetet kellett benyújtani egy 1500 négyzetmétert elérő közösségi
tér rekreációjával kapcsolatosan a Liget téren. Amennyiben a pályázatot támogatásra érdemesnek ítélik, akkor a
második fordulóban kerülhet sorra a tervezett parkosítás.
A parkosítás célja a közösségi tér funkcióinak kiteljesítése. A megpályázott összeg 60 százalékát őshonos
növények telepítésére kell fordítani. A fennmaradó ös�szegből a helyszínnek megfelelően lehet terveket készíteni pihenőrészek, padok, asztalok, bográcsozóhely,
ágyások, pergola, madárodú és -itató, kerékpártároló kialakítására, elhelyezésére.
Bízunk pályázatunk sikeres elbírálásában és terveink
megvalósíthatóságában! Kérjük a lakosságot, ne feledjék
a Move mottóját: „Térteremtő közösségek, közösségteremtő terek.”
Mészáros Gusztávné,
a Mozdulj Velünk Egyesület elnöke
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Magyar földet
a magyar
gazdáknak!
Pest megyében is megjelentek
a földárveréssel kapcsolatos
hirdetmények
A magyar állam a tulajdonában
álló termőföldek egy részét nyilvános árverésen értékesíti.
Az értékesítésre kijelölt ingatlanokra vonatkozó árverési hirdetmények a 2015. október 19.
napjával kezdődő héttől a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hivatalos honlapján megtekinthetők.
A honlapra a hirdetmények feltöltése folyamatos.
Az árverezésre meghirdetett
földterületekkel kapcsolatos részletekről, többek között a regisztrációs, illetve árverési időpontokról
az NFA honlapján (http://www.
nfa.hu) tájékozódhatnak az érdeklődők.
Pest megyében több mint 500
darab ingatlant bocsátanak árverésre, amely árverések helyszíne
Érd megyei jogú város.

Megújul az Isaszegi Bóbita Óvoda
„Az Isaszegi Bóbita Óvoda épületenergetikai fejlesztése” tárgyú, KEOP5.5.0/A pályázati kódjelű pályázati kiírásra Isaszeg Város Önkormányzata a
2013. évben pályázatot nyújtott be. A pályázatot formai hibára tekintettel
elutasították, amivel szemben az önkormányzat kifogást nyújtott be a pályázat
kiírója felé. A pályázati kiíró 2015 februárjában kelt levelében tájékoztatást
küldött, hogy a 2013. évben benyújtott kifogásnak helyt adtak, és a pályázatot
továbbították tartalmi ellenőrzésre.
A pályázat tartalmi ellenőrzése az önkormányzat számára pozitív eredménnyel zárult, a pályázat kiírója 54 182 744 forint támogatást nyújt a projekt megvalósításához. A támogatói döntést közlő okirat 2015. október 2-án
megérkezett az önkormányzat részére. Az időközben lefolytatott közbeszerzési
eljárások eredményeképpen a támogatói döntés alapján lehetővé vált a kivitelezési munkák megkezdése, és a munkaterület 2015. október 16-ától a
kivitelező rendelkezésére áll.
A felújítási munkálatok alatt a gyermekek – nyugalmuk és biztonságuk
érdekében – a Klapka György Általános Iskolában kaptak helyet, amelyet az
IGESZ munkatársai az óvodások korosztályának megfelelően átalakítottak.
A nevezett kódjelű energetikai projektek megvalósításának végső határideje – tehát amikorra az energetikai kivitelezési munkákat be kell fejezni, és a
projektet zárójelentéssel lezárni – 2015. december 31.
Köszönjük megértésüket és türelmüket!
Padányi József építésügyi és beruházási osztályvezető

Ünnep
„Amiben hiszünk, az valóban létezik.” (Marie Bashkirtseff)
Iskolánk 110 éves évfordulóját ünnepelte városunk. A jeles esemény a
művelődési otthonban kezdődött, azt
követően pedig az „öreg iskolában”
folytatódott.
A művelődési otthonban kétórás,
nagyon nívós műsor zajlott. Koháry Orsolya igazgatónő üdvözölte a
zsúfolásig megtelt terem vendégeit.
Meghatott hozzászólások jelezték,
hogy jó így együtt lenni, emlékezni.
A fiatalok is kitettek magukért
változatos műsorukkal. Egyetlen dolog nem tetszett, hogy a népi táncot
nem a gyönyörű isaszegi viseletben

6

Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

XIV. évfolyam, 11. szám • 2015. november

ropták. Ezután a kitüntetések átadása
következett, több évtizedes munkák
elismeréseként.
Nyolcvanhét évesen emlékek ébredtek. Az elsős tanító nénim Uszkay Irénke volt. Hatvanan voltunk az
osztályban, de soha nem kellett egy
hangos szót szólnia, a légy zümmögését is meg lehetett hallani. Mindenki figyelt. Tanító nénink keze csak
simogatni tudott. Már az első héten
közöltem otthon, hogy tanító néni
leszek. Átnéztem a templomunkra,
bakfisként ott is segítettem. Téglákat
raktunk egy vödörbe, amelyet aztán

csigával felhúztak. Dicsekszem is vele
az unokáknak, dédunokáknak.
No de, vissza a mába! Az iskolában az igényes kiállítást szinte nem
győztük végigjárni. Jó néhány képen
magamra ismertem, szembesültem
a fiatalságunkkal. Ma már sokan nem
élnek, valószínűleg én voltam a legidősebb. Régi tanítványok ölelgettek,
de szép és jó volt!
Aztán elkezdődött a vendéglátás.
Finom falatokat csomagoltak be. Bár
„jobb ízű a falat, ha mindnyájan esznek…”
A nagyon jól sikerült, élménygazdag napért köszönet illeti az igazgatónőt és azokat, akik részt vettek ebben
a heroikus munkában.
Budaházi Józsefné
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Örömteli pillanatok az Isaszegi Hétszínvirág Óvodában
„A világnak elsősorban összefogásra van szüksége, amely először az ember szívében fogan meg, majd ennek tükreként a világban is; ez nem más, mint részeink és szerepeink egyesítése.” (Nilakanta Sri Ram: Az összefogásról)
Ilyen összefogásban volt része óvodánknak az elmúlt hónapokban, hiszen sok jelenlegi gyermekünk szülei és már elballagott gyermekeink szülei is fáradhatatlanul munkálkodtak
az óvoda megszépítésében.
A nyár folyamán Szűrös Attila víz-, gáz- és fűtésszerelő egyik gyermekmosdónk felújításában nyújtott rendkívüli
segítséget. Köszönöm önzetlenségét és odaadó munkáját,
amelyet sok gyermek hosszú időn keresztül élvezhet! Hasonló önzetlen támogatásban volt részünk a Lenvirág csoport azon szülőinek a részéről, akik pénzt, fáradságot és időt
nem sajnálva építettek egy új homokozót a gyermekek számára.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az óvodaudvarunkon,
a szabad levegőn a gyermekek minél sokoldalúbb mozgásban vegyenek részt. Ehhez kereteinkhez mérten megpróbáltunk olyan eszközöket és játékokat vásárolni, amelyek
által óvodásaink az udvaron töltött idő alatt is önfeledten
játszhatnak úgy, hogy a játék élménye mellett egyensúlyérzékük és koordinációs képességeik, valamint térérzékük
is fejlődik.

Ahhoz, hogy a gyermekek mindezt élvezni tudják, szükség van a biztonságra, amelyet csak egy átlátható, tiszta és
rendezett terület nyújthat.
Ebben volt segítségünkre több alkalommal is az a kis szülői közösség, amelynek tagjai gyermekeikkel együtt ezt fontosnak tartják, és idejüket áldozva dolgoztak vasárnaponként
az óvodaudvar szebbé tételéért.
Nagy örömömre szolgált ezekkel a fiatal, lelkes szülőkkel
együtt dolgozni, akik folyamatosan tanították gyermekeiket a
kerti munkák fortélyaira. Hálásak vagyunk, hogy közösségünkért ennyi mindent tettek!
Külön szeretném megköszönni Fejes István apukának,
hogy facsemetéket biztosított számunkra, és igyekszik segíteni, amikor csak tud.
Örülnék, ha még sok ilyen eredményes, közös munkában lenne részünk! Köszönettel:
Skultétiné Pál Judit óvodavezető

Élménybeszámoló
A Falumúzeum Múzeumi Esték rendezvénysorozatának részeként az Isaszegi Természetbarát
Klub (ITK) négy, vetített képes élménybeszámolót tart túráiból. A belépés díjmentes.
A vetítések időpontja és témái:
1. 2015. november 21., 16 óra: Kréta, Szantorini (Görögország)
2. 2015. december 12., 16 óra: Hazai tájakon
(az ITK első félévi túrái)
3. 2016. január 23., 16 óra: Ausztria, Bajorország
4. 2016. február 21., 16 óra: Hazai tájakon
(az ITK második félévi túrái)
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Idősek világnapja Isaszegen
2015. október 9-én, pénteken a sportcsarnokban megtartott rendezvényen
köszöntöttük az időseket. Az ünnepség
az egészséges, hosszú élet jegyében
pezsdítő mozgással, a Tá-Me-To csoport meridiántorna-bemutatójával kezdődött. Ezután Verseczkyné Sziki Éva
megnyitóbeszédében köszöntötte az
ünnepelteket és a vendégeket. Elsőként a Gábor Dénes Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
tanulói adtak műsort a jelenlévőknek.

A kedves produkciót követően Isaszeg
város jegyző asszonya, Tóthné Pervai
Katalin, majd Hatvani Miklós polgármester tartott beszédet, és köszöntötte virággal a nyugdíjasklubok vezetőit
és a kilencven év feletti szépkorúakat:
Albert Istvánné 95 éves, Báder Mihályné 92 éves, Balázsy Ernőné 90
éves, Bognár Lajosné 95 éves, Dóczi
Sándorné 93 éves, Donászy Istvánné
93 éves, Forcek Ferencné 90 éves,
Garasanin Sándorné 90 éves, Gergely

Gáborné 96 éves, Hársfalvi Ferencné
91 éves, Hernyes Ferencné 92 éves,
Hortobágyi Anna 97 éves, Hrustinszki
Mihályné 90 éves, Kis Vincéné 99
éves, Lukács Lászlóné 90 éves, Magyari Béla 92 éves, Magyari Mihály
90 éves, Nosztrai Ferencné 90 éves,
Pallós Pálné 93 éves, Seregi Zoltán 90
éves, Skultéti Imréné 91 éves, Szabó
Géza 94 éves, Szabó Lajosné 93 éves,
Szenczi Istvánné 91 éves, Szilágyi Miklósné 94 éves, Szmolicza Józsefné 99
éves, Tihanyi Józsefné 90 éves, Tihon
János 90 éves, Vasicza Mihályné 91
éves, Vigh Sándor 93 éves.
Öröm számunkra, hogy a nyolcvan
év fölöttiek városunkban százharmincegyen vannak, ezúttal szeretettel köszöntjük valamennyiüket.
A köszöntők után kezdetét vette a
mulatság a nyugdíjasklubok, az Isaszegi Asszonykórus és a Fedák Sári Színtársulat műsoraival. Az est jó hangulatáról Kovácsik Mihály gondoskodott.
Ezúton is további jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívánunk minden
kedves vendégünknek!
Verseczkyné Sziki Éva és a Dózsa
György Művelődési Otthon dolgozói

Klapkás diákok köszöntője az ESE-ben
1991. október 1. óta minden év ezen jeles napján megemlékezünk idősebb embertársainkról, akik szeretetükkel, munkájukkal, bölcseleteikkel, tapasztalataikkal és végeláthatatlan
akaraterejükkel gazdagították társadalmunk generációit.
Az idén sem feledkeztünk meg e napról, s nagy izgalommal, várakozással telve érkeztünk meg az isaszegi Egymást
Segítő Egyesület Alemany Erzsébet Segítő Házába. A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6. b
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osztályos tanulói ünnepi műsorral kedveskedtek a megfáradt, idős néniknek és bácsiknak, akik mosolyukkal, kön�nyeikkel, csillogó szemeikkel köszönték meg azt a szeretetet, amelyet tanulóinktól kaptak.
A Sindely Julianna tanárnő által összeállított műsorban
felcsendült Babos Zonga gitárszólója, Jankovics Rita népdaléneklése Ligeti Zitával, Bajkó Annával, Csonka Flórával és
Karacs Imivel. Lekly Dominik kétszer is táncra perdült, s a
táncmulatság közepette Miklós
Luca, Molnár Eszter, Ábrahám
Olívia, Horváth Boglárka, Nagy
Liliána, Balogh Rebeka, Szabó
Zsófi, Pintye Anasztázia, Ádám
Dominik szavalatai tarkították a
műsort. Vidáman, jókedvvel búcsúztak diákjaink az ESE lakóitól,
és csak annyit mondtak búcsúzásként: „Hamarosan ismét találkozunk!”
Németh István osztályfőnök
(6. b)
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A fehér bot napja

Kalandok a

Hogyan látjuk és éljük veletek együtt mi a világot?
A Klapka György Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola alsó tagozatos diákjai érzékenyítő foglalkozás keretében ismerkedtek a vakok életével.
Tapasztalták, hogy más adottságokkal
is teljes életet lehet élni, amit a vendégek meg is mutattak a gyerekeknek.
Szabó Hajnalka kíséretében Kovács Judit, Nagy Anikó a kutyájával
(Emmával, a labradorral) és Benedek
Zoltán lehetőséget teremtettek arra,
hogy a gyerekek betekintést nyerhessenek a vakok életébe.
Beszéltek mindennapjaikról, a közlekedési szokásaikról, a segítségnyújtás
módjairól. „A vakok azt szeretik, ha ők karolnak a másik emberbe, úgy
kényelmesebb, jobb a kontroll, nem érzik azt, hogy rángatják őket.”
Interaktív helyzetekben tanították a gyerekeket. Megmutatták,
hogy vakságuk ellenére is ugyanolyan életet élnek, mint a látók.
A gyerekek szájtátva hallgatták az előadókat, kérdéseket is feltettek,
az okos vakvezető kutya pedig elvarázsolta őket. Ajándékként minden
tanuló megkapta Braille-írással legépelve a saját nevét.
Célunk az volt, hogy fejlődjön az együttélés, a tolerancia, a segítségnyújtás, a másság elfogadásának a szemlélete, hogy kitáguljon a
gyerekeknek a világról alkotott képe. Úgy érzem, ez a szándék maximálisan teljesült.
Podmaniczky Ágnes tanító

Mire jó egy esős, borús csütörtök délután?
Remek kirándulási lehetőség nem messzire,
csak a szavannák titokzatos világába. A Klapka
György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola 6. évfolyamos diákjai és tanárai egy, a
Mezőgazdasági Múzeum által megszervezett
időszakos kiállításon vettek részt. Tanulóink ötfős csapatokban játszották végig az „óriás-társasjátékot”, amelynek célja a bűvös talizmán
elkészítése volt. Gyönyörű felvételeken, remek
gondolkodtató feladatokon
keresztül a gyerekek valóban aktív részesei voltak
a kutatómunkának. Észre
sem vették, hogy miközben egyik tárlótól a másikig
sietnek, ezalatt rengeteget
olvasnak, sok-sok ismeretanyagot gyűjtenek.
Tizenhat érdekes kérdésre kerestük a válaszokat, amelyekhez kis afrikai
ábrák taroztak, ezekkel kellett talizmánunkat gazdagítani. A feladat teljesítése
közben rengeteg információhoz jutottunk az afrikai
szavanna állat- és növény-

titokzatos szavannán
világával kapcsolatban. „Tudtátok, hogy a flamingó jellegzetes színét azok a rákok biztosítják, amelyekkel táplálkozik?
Hallottátok már, hogy a villásszarvú antilop akár hat órán át
képes futni hatvan km/órás sebességgel?” Ilyen és ehhez
hasonló kérdésekre is választ kaptunk a kiállításon.
Sikeresen teljesítettük a szavannai kalandtúrát, élményekkel telve, új ismeretekkel és ajándékokkal gazdagodva gyűltünk az Anonymus-szobor köré, egy csoportkép
erejéig.
Tűz Anita és Németh István osztályfőnökök

•

•

Öröméneklés

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
társastánc tanszakán lendületesen kezdődött az idei tanév is.
Augusztus 20-án az isaszegi sportpályán városi ünnepségen vettünk részt a februárban megalakult Tűzmadarak mazsorettcsoporttal.
Szeptember 4-én az általános iskolákban, 5-én pedig
Sződön a községi falunapon szerepeltünk tizenhat növendékkel és szüleikkel.
Szeptember 19-én, a kulturális örökség napján a IV. Isaszegi Barangoló program keretein belül tartottunk táncbemutatót.
A társastáncot tanuló gyerekek sokféle táncot és formációt ismernek meg az évek folyamán. Mind a standard (angol
keringő, tangó, bécsi keringő, slow fox, quickstep), mind pedig a latin-amerikai (csacsacsa, szamba, rumba, paso doble,
jive) táncokat elsajátíthatják.
A tánc nagyon sok szép élményben részesít bennünket.
A művészeti iskola tanulói rengeteg versenyen és fellépésen vesznek részt, és jobbnál jobb eredményeket ér-

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola tanárai és diákjai öröméneklésre hívják a város lakosait 2015. november 18-án (pénteken) 18.00 órától
az isaszegi római katolikus templomba.
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•
•

•

Táncoló talpak

nek el. Folyamatosan készülnek az újabb bemutatókra, és
igyekeznek megfelelni minden kihívásnak. Mindez a szülők
segítő támogatásával jöhet létre, amelyet ezúton szeretnék
megköszönni.
Ha kedvet érzel a tánchoz, van kitartásod, és szeretnél
egy jó csapat tagja lenni, szeretettel várunk téged is!
Vojt Zsanett táncpedagógus

A római katolikus
egyházközség eseményei
November 15-én lesz az Öregtemplom búcsúja.
Az isaszegi római katolikus egyházközség és a Csatangoló Tánccsoport és Hagyományőrző Egyesület szeretettel hívja önt a Hogyan süssünk hamuban pogácsát?
című előadás-sorozatára. Helyszín: Katolikus Kultúrközpont, Isaszeg, Templom utca 22. Időpont: 2015. november 17., kedd, 18.00 óra. Előadó: Horváth Szilárd
szerkesztő-műsorvezető, a gödi Búzaszem Iskola egyik
alapítója.
Örömének címmel zenés együttlétre hívunk mindenkit
2015. november 18-án 18.00 órára a katolikus templomba.
Egyházi évet záró és Mikulás-váró rendezvény lesz november 28-án 16 órától a Katolikus Kultúrközpontban
(Templom utca 22.). Mindenkit szeretettel várunk! Belépő: sütemény, üdítő.
A Szent István-templom ének- és zenekara jótékonysági koncertet szervez az Isaszegi Szent Rita Alapítvány
javára. A koncertre 2015. november 29-én 16.00 órakor kerül sor templomunkban. Várunk mindenkit egy
kis együttlétre, közös éneklésre, karácsonyi készületre!
Köszönettel fogadjuk azok adományait, akik szívesen támogatnák az Isaszegi Szent Rita Alapítványt.

Fellépők:
– Budapesti Váci Utcai Ének-Zene Tagozatos Általános
Iskola
– Péceli Petőfi Sándor Ének-Zene Tagozatos Általános
Iskola
– Damjanich János Általános Iskola kórusa
– Gábor Dénes Általános Iskola (Sziszi) kórusa
– Gaudium Carminis kamarakórus
– Szent Márton kórus
– Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Minden érdeklődőt szerettel várunk! A belépés díjtalan.
XIV. évfolyam, 11. szám • 2015. november
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Az emlékek nemcsak a múltról szólnak,
meghatározzák a jövőnket
Sokszor elgondolkodtam már azon, hogy vajon hogyan élték meg Isaszeg lakosai az új iskola megnyitását. Tervezték?
Várták? Akarták? Mi lett az addigi egyházi oktatással? Schwarz
János igazgató úr előtte is itt tanított-vezetett? Vagy akkor
került ide? Sok kérdés, nem igazán találtam választ.
1905 szeptemberében már az új épületben kezdték a
tanévet az isaszegi gyermekek. A hat osztállyal induló iskola jól felszerelt volt. A nevelőtestület nem csupán a kicsiny
gyermekekkel foglalkozott, de a fiatalokat is pártfogásába
vette, és tanítgatta őket is tovább, gazdákat, háziasszonyokat,
énekelni vagy színjátszani szeretőket.
Az épület szó szerint otthont adott az igazgatónak, néhány tanárnak és a pedellusnak.

remtett értékek, közösségi tudat ne vesszen el, bárha akarják
is ezt mások.
Mi már nem palatáblát használunk, nem heti hat napon
tanítunk, nem hat évfolyamon dolgozunk, de ugyanazt kínáljuk: emberséget adunk, tudást adunk, azt és olyat, amellyel a
ránk bízott kicsiny emberek ma naggyá lesznek.
Vágyjuk, hogy jó talajra találjunk, hogy az elvetett mag
kikeljen, hogy munkánk gyümölcsét mi magunk is megízlelhessük. Nekünk is kell a siker.
A sikert megkapjuk a gyermekek csillogó szemében, a jó
eredményekben, a felvételiken és versenyeken, a gyermekét
hozzánk visszahozó szülő tapasztalatában és reményében.
A siker mindig rögös úton születik. A rögöket nem igazán

„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad,
annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.” (Babits Mihály)
Iskolánk, a Dami, az „öreg iskola” jelentős múltú intézmény a település életében, de annál is jelentősebb az emberek, a családok életében. Itt nevelkedtek, tanultak, ismerkedtek egymással és az élettel. Itt érte őket egyik, majd a
másik világháború, 1956, 1990.
„A jelen sokkal tartozik a múltnak, s ha ezt a tartozást ki
nem egyenlíti, a jövőtől sem követelhet.” (Jókai Anna)
A Dami 2015-ben ünnepli 110. születésnapját. Iskolánk
tanulói és tanárai október 22-én, a hagyományos Damjanich-nap keretében hívták vendégségbe a régi tanárokat, diá
kokat, városunk vezetőit, az iskola fenntartóját.
A múltnak való tartozást nem kiegyenlíteni, de csökkenteni szeretnénk: a mai nevelőtestület számára az iskola
identitása, hagyományai, megszerzett tudása és tapasztalata
maga az érték. Törekvéseinkben első helyen áll a gyermekek
érdekében végzett nevelői munka, az értékek megőrzése,
integrálása napjaink környezetébe, a láng átadása. Tudjuk,
hogy ez ma nagyon nehéz. Gondolom, ezt érezték a világháborúk kapujában vagy utána, de ’57 tavaszán is. Mindig
nagyon nehéz. Nevelni nagyon nehéz. Nevelni csodálatos.
„Csak a vér s a nyelv tudja összetartani az embereket, s
a közös múlt emléke. Ha ez megszűnik, fölbomlik a világ.”
(Wass Albert)
Köztünk, a mostani tanári karban élnek és dolgoznak
olyan kollégák, akik maguk is kiemelkedően sokat tettek Isaszegért, az isaszegi hagyományokért. Azért, hogy a megte-

szeretjük, de megértjük, hogy szükségesek. Nekünk is kell: a
fejlődésünkhöz. Kell, hogy elmélkedjünk, és méltók legyünk
a 110 év tanáraihoz, azokhoz a kollégákhoz, akikre gyerekeink, szüleink, nagyszüleink emlékeznek, akik tettek, jót tettek,
akik itt tettek jót.
„Tiszteld a múltat, az eredetedet, a hovatartozásodat, s
mindennek hordozóját, önmagadat.” (Móricz Virág)
Iskolánk 110. születésnapja alkalmából azokat a régi tanárainkat köszöntöttük, akik több évtizedet velünk dolgoztak:
Budaházy Irénke, Valkony Antal, Bodrogi Lászlóné, Dohányos Györgyné, Garasanin Sándorné, Harmati Ferencné,
Megyeri Rezsőné Kodó Éva, Megyeri Rezső, Balog Istvánné, Mészárosné Kocsis Katalin, Palaga Sándorné, Pásztorné Barkóczi Éva, Tóthné Ludman Ilona, Kocsárdyné Száraz
Judit , Kovács Zoltánné, Rácz Gáborné, Ádám Mária, Bajusz
Mihály, Bajusz Mihályné, Farkas Sándorné, Szerényi József.
Az ünnepségen megtekintett színdarabot tanárunk, Oláhné Szántó Tünde írta és rendezte.
Az énekkart Lukácsné Pásztor Zsuzsanna tanította be.
Mindkét kollégának, az est háziasszonyainak és az egész
tantestületnek köszönöm-köszönjük, hogy áldozatos munkájukkal megteremtették számunkra ezt a méltó és szép ünnepet.
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zatos lesz, a nyakkendője megváltozik. A színe nem, de a
formája igen. A nevelőtestületnek is van nyakkendője, más
színű. Miért? A közösség erő. Óriási erő. A viselet kifejezi a közösséghez tartozást, így a viselet erő. Békés, jámbor
erő, de erő. Ez a jámbor felkiáltójel mindenkinek jelzi: én
a Damjanichhoz tartozom, közéjük tartozom, én vagyok a
Damjanich. Veled együtt, mert ugyanazt viseled te is. Ezért
hordunk mi nyakkendőt-sálat, egyformát.
Kedves Gyerekek! Ti most megkapjátok a felső tagozatosok nyakkendőjét. Ezt fogjátok hordani minden ünnepségen,
jeles alkalmakkor. Érezzétek magatokon elődeitek tudását,
értékeit és örömét, legyetek büszkék rá, hogy a Damjanichiskola közösségéhez tartoztok! Vigyázzátok e közösséget, a
közösség értékeit, ez mostantól a ti kezetekben van.
Megkérem igazgató urat, polgármester urat, nagytiszteletű urat és az első sorokban ülő urakat, hogy a nyolcadikosokkal együtt kössék fel a gyermekeink nyakkendőjét.
Iskolánk életében megszámlálhatatlanul sok pedagógus
végezte a mindennapok fáradságos munkáját. Van közöttük
olyan, aki alig két hónapja kezdte pedagógusi pályáját, van,
aki ötven éve. Az évtizedekig a tantermekben dolgozó kollégák tapasztalatával semmi tanulmány nem érhet fel, tudásuk pótolhatatlan. A 110. évforduló napján egy emléklappal
idézzük fel szolgálatukat, és állítjuk őket a jelen példáivá.
Mit jelképez egy fa?
Van gyökere, törzse, ága, levelei és hajtásai. Rügyek, amelyeket alig látunk még. Ennek a fának a gyökere 110 év mélyre
nyúlik. Törzse vastag. Ága sok. Levelei mi magunk. Jelképezi
azt az összetartozást, amelyet a Damjanich nekünk jelent.
A gondolat kollégáinktól származik, és Horváth István
öntötte fémbe. Mint öt évvel ezelőtt Damjanich alakját is.
Szerettük volna neki ezt ma megköszönni, ám nem lehet
köztünk. Egy taps köszönje meg neki a mesteri alkotást és a
leveleknek, a Damjanich igazgatóinak, tanárainak áldozatos
munkáját.
Most felkötöm az iskolánk első igazgatóját jelképező levelet a Damjanich-fára. A többi levél, a sok emlék a kiállítás
képein, anyagain látható, nézzék szeretettel kollégáim munkáját.
Koháry Orsolya igazgató

Nyakkendő
Miért? Miért kötünk nyakkendőt? Amikor egy kisgyermeket
nyolcadikos társai bevezetik az iskolánkba, nyakkendőt kap,
kisgyermekeknek való nyakkendőt. Amikor ez a kisgyermek
már elég tudást megszerzett, már elég nagy, és felső tagoIsaszeg Önkormányzati Tájékoztató
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AKÍK-hírek
Könyvbemutató
November 20-án, pénteken 18 órakor a Jókai Mór Városi Könyvtárban az AKÍK (Alkotó Költők és Írók Klubja) vendége lesz Szepesi Zsuzsanna író, költő, aki az
Élő Magyar Líra Csarnoka szerkesztőségének tagjaként részt vett az Álomszövők, AKÍK vagyunk című antológiánk verseinek kiválogatásában. A rendezvényre
minden érdeklődőt szeretettel várunk! A könyvbemutatónkon megtisztelt bennünket jelenlétével és kedves
könyvajánló szavaival. Most ő mutatkozik be az isaszegi
olvasóknak. (Majsa Györgyné klubvezető)
Szepesi Zsuzsanna
Csongrádról elvándorolt
bányász és egy földművelő család leányának első gyermekeként
születtem a Komárom-Esztergom megyei
Dorogon. Szüleim taníttattak, de közgazdasági
végzettségem ellenére
a tanári hivatást választottam. Ezen a pályán
Szepesi Zsuzsanna:
szereztem több dipAvartakaró
lomát. Szakterületem
a magyar nyelv. Ma is
Megtorpant a múló perc,
tanítok. Első verseimet
s én állok a fa alatt –
úttörőtáborban írtam,
messze lüktet a világ,
később is írogattam,
fogva tart a pillanat:
de rendszeresen csak
mint nagy cseppekkel lassan
felnőttként. Kezdetben
eleredő hűs eső,
helyi
hírmondókban,
peregnek a levelek.
regionális
lapokban
Vállamra hull az első,
jelentem meg, majd
majd lábam elé sorban:
egyre több antológiásárgák, pirosak, rőtek,
ba, mesekönyvbe váés lustán vastagodik
logatták be műveimet.
a puha avarszőnyeg.
Verseim szerepelnek a
Mi nyáron lombsátor volt
most megjelent Magya– enyhet adó, üde zöld –,
rok vagyunk Európában
most tarkálló takaró.
(kortárs versek iskolai
és egyéb ünnepi alkalPihenni vágyik a föld.
makra) antológiában is.
Ma már irodalmi lapok közlik verseimet, s a Kreatív Zöld Kör
környezetvédő egyesület verses kifestőinek vagyok szerzője.
Meséim a Ma & Holnap országos képes folyóirat ÖKO-mese
rovatában is megjelentek, ma a ReCity internetes magazin
közli azokat. Több pályázaton értem el helyezést verseimmel, meséimmel. Önálló köteteim: Helyettem… (2011);
Vörös-sárga nyár (2012); Üzenet… (2013); Foszlányok
(2014), Semmibe néző (2015).
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Klapkások a területi Minimaraton futóversenyen

Sportoljatok, klapkások!

Október 4-én, vasárnap sok-sok éves hagyományunkhoz
hűen részt vettünk a Kirchhofer Sportegyesület által 21. alkalommal megrendezett gödöllői Minimaraton versenyen. Az
időjárás is nekünk kedvezett. A kísérő tanárok, Ági néni, Zsuzsa néni, Tünde néni és Gyöngyvér néni hangos szurkolással buzdították a futókat. Csodálatos napsütésben nagyszerű
eredmények születtek.
Fontos megjegyezni, hogy tanulóink sportiskolásokkal és
egyesületi sportolókkal versenyeztek.
Dobay Benedek (3. a) negyedik helyezést ért el, Nagy
Liliána (6. b) és Kiss Gergely (5. b) osztályos tanulók ötödik,
Turcsán Boglárka (6. a) hetedik helyezettként vehette át

Szeptember utolsó keddjén immár második alkalommal vettek részt a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felső tagozatos diákjai sportnapon. E jeles nap
megszervezését testvériskolánk, a Budapest V. Kerületi Váci
Utcai Ének-Zenei Általános Iskola nevében Kövesdi József és
kollégái vállalták.
Várakozással, izgalommal telten érkeztünk meg a Margitszigetre, s hihetetlen erőbedobással néztünk szembe
a versenyszámok adta megpróbáltatásokkal. Futottunk, fociztunk, váltóversenyeztünk, kislabdát hajítottunk, tesztet

az ajándékcsomagot. A fiúk – Gyurka Előd, Gyurka Ádám,
Palaga Ádám, Kiss Botond – szereztek még 8., 9., 14. és
17. helyezést is. A többiek is szépen teljesítettek, korcsoportjukban a mezőny közepén végeztek. A verseny végén
mindenki büszke lehetett magára, hiszen teljesítette a két
kilométeres távot.
Október 7-én a felső tagozat tanulói futással is megemlékeztek az aradi vértanúkról a városi sportpályán.
Schleerné Nagy Gyöngyvér,
a Klapka György Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola testnevelője
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töltöttünk, és rengeteg élmén�nyel gazdagodtunk. Jobbnál
jobb eredmények születtek, a
dobogó mindhárom fokára felléphettek tanulóink. Nekik ezúton is gratulálunk!
A fantasztikus sportnap folytatásaként várjuk a vácis diákokat és tanáraikat egy isaszegi
kalandtúrára 2016 tavaszán.
Németh István tanár
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Hírek a GENKI WKSZE háza tájáról
Egyesületünkben megújult lendülettel
indult a 2015/2016-os tanév. Augusz
tus végétől napi rendszerességgel zajlanak edzéseink, külön az óvodás és
iskolás korosztályoknak. Túl vagyunk
a sportorvosi vizsgálatokon. Az Európa-bajnokságra készülők és segítőik

tozatosabb feladatokkal, a gyerekek
energiáit felhasználva és jó irányba
terelve fejleszteni minden készségüket
és képességüket, a karate alapjait is felhasználva.
Az ovisok után, 5 órától, az iskolásoké a terem, akik közül van, aki már

Idén októbertől minden szerdán
este 8 órától női önvédelem-foglalkozások indultak be a GENKI dojóban,
Miskolczi Attila – hatdanos goju-ryu karatemester, az RKSZ rendészeti igazgatója, önvédelmi főinstruktora, nemzetközi krav-maga oktató – vezetésével.
Továbbra is folyamatosan lehet
csatlakozni edzéseinkhez, amelyek
könnyen beilleszthetők bármilyen
egyéb délutáni foglalkozás mellé, egy
kis pluszenergia-levezetésként, nagyon
jó társaságban. Garantáljuk, hogy jó
hangulatú, szakszerű edzéseken, remek csapatban, jól fogja magát érezni
mindenki, aki betér hozzánk a GENKI
dojóba a Rákóczi u. 12.-be.
További információk megtalálhatók
a www.genki.hu oldalon, valamint fent
vagyunk a Facebookon, a Twitteren és
az Instagramon is.
Jakab Attila
attila.jakab@genki.hu, 70/439-0703

MÁVnyugdíjasok!

pedig túl vannak az első felkészülési
versenyeken, ahol igazán komoly mezőnyökből sikerült dobogóra állnia Képes Edinának, Zsiba Péternek és Szarvas Lászlónak is.
Akárcsak a tavalyi tanévben, idén is
havi rendszerességgel látja vendégül
termünk a Hétszínvirág Óvoda minden
csoportját délelőtti foglalkozásokra,
ami idén kiegészült egy első osztályos
csoporttal is a Damjanich János Általános Iskolából. A gyerekek nagy örömmel vetik bele magukat minden egyes
alkalommal a gyakorlatokba, legyen az
karatetechnika, mozgás-, ügyességfejlesztő feladat vagy játék.
A napközbeni lendületet délután
folytatva, várjuk az óvodáskorú gyermekeket délután 4 órától, ezen alkalmakon igyekszünk a lehető legvál-

16

az ovikarate alatt is nálunk fejezi be
a leckeírást, vagy foglalja el magát olvasással, rajzolással, játékkal. Az ovikaratéhoz hasonlóan, de az életkori
sajátosságokból adódó különbségeket
figyelembe véve igazán változatosan
és aktívan töltik el a gyerekek az edzéseket. Itt már jóval több karategyakorlás
kap helyet, folyamatosan haladva a felépített edzésrendszerben, övvizsgákra
készüléssel, versenyfelkészüléssel.
A már több éve karatézók pedig
a haladó csoportban edzenek együtt,
ahova a 14 éven felüli iskolásokat, illetve kezdő felnőtteket várjuk. A tagfelvétel folyamatos.
A karate mozgásanyagán keresztül
sokoldalúan fejleszthető minden készség és képesség, így bátran ajánljuk
mindenki számára.

Szeretettel meghívjuk a 2015.
december 16-án 9.00 órakor tartandó évbúcsúztató rendezvényre
a Vasutas Nyugdíjas Klubba (Isaszeg, Rózsa u. 3.).
A MÁV nyugdíjas-szakszervezete
isaszegi alapszervezetének
vezetősége

Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató
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Hirdessen nálunk!
Az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató Isaszeg Város Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa. Lapunk 3800 példányban, minden hónap elején
jelenik meg, és eljut városunk minden háztartásához, az intézményekhez, valamint a környékbeli önkormányzatokhoz.
Bruttó hirdetési díj
fekete-fehér színes belső
belső oldal
oldal
1/1 oldal 181 × 262 mm
25 400 Ft
31 750 Ft
13 970 Ft
19 050 Ft
1/2 oldal fekvő: 181 × 128 mm; álló: 87,5 × 128 mm
7620 Ft
10 160 Ft
1/4 oldal 87,5 × 128 mm
3810 Ft
5080 Ft
1/8 oldal 87,5 × 61 mm
2540 Ft
3810 Ft
1/16 oldal 87,5 × 27,5 mm
A lap színes hátsó borítóján megjelenő hirdetések esetében a táblázatban
szereplő árakhoz képest 100%-os felárat számítunk fel. A hirdetés leadásának
és befizetésének a határideje minden hónap huszadika. A hirdetési díj készpénzben az önkormányzat házipénztárában, illetve átutalással is kiegyenlíthető.
Házipénztári nyitva tartás: hétfőn 8.00–12.00, szerdán 12.00–15.00, pénteken
9.00–12.00 óra között.
Kedvezményrendszer: 3 alkalom egyidejű megrendelése esetén 5%, 6 alkalom egyidejű megrendelése 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 lehetősége a hirdetést megszerkeszteni,
kiadónk az alábbi árakon vállalja a hirdetések elkészítését.
Egész oldalas hirdetés: 6000 Ft + áfa; 1/2 oldalas hirdetés: 4500 Ft + áfa; 1/4
oldalas hirdetés: 3000 Ft + áfa; 1/8 oldalas hirdetés: 2000 Ft + áfa; 1/16 oldalas
hirdetés: 1500 Ft + áfa.
Hirdetésfelvétel és tájékoztatás a 28/594-590-es telefonszámon, illetve
az ujsag@isaszeg.hu e-mail címen.
Hirdetési méretek
(szélesség × magasság)
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A Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi
Kiállítóhely programjai
November 7. (szombat), 13.00, művelődési otthon: M
 úzeumok
Őszi Fesztiválja. „Alkossunk együtt – A nagy rajzolás”
November 7. (szombat), 16.00, Falumúzeum: Isaszegi Múzeumbarátok Körének rendkívüli közgyűlése
November 7. (szombat), 17.00, művelődési otthon: Fedák Sári
Társulat: Jövő héten utazunk – avagy egy gálaműsor születése. Operett-, musicalkoktél. Belépő: 2000 Ft
November 9. (hétfő), 19.00, művelődési otthon: Okuláréprojekt.
A téma: segítség. Várjuk a vállalkozó kedvű érdeklődőket és a hallgatóságot!
November 10. (kedd), 14.00, művelődési otthon: Mesélő muzsika – ifjúsági bérlet. Balogh Sándor: Brémai muzsikusok. Előadók:
Hábetler András operaénekes, Gombos Viktor narrátor és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Rézfúvós Kamaraegyüttese. Vezényel: Balogh
Sándor. Belépő: 500 Ft
November 12. (csütörtök), 10.00, művelődési otthon: Muzsikás
Péter – zenél az egész világ. Gyermekelőadás óvodásoknak. Előzetes
bejelentkezés szükséges! Jegyár: 600 Ft
November 14. (szombat), 9.00, művelődési otthon: Tajcsiwork
shop
November 14. (szombat), 14.00, 18.00, művelődési otthon:
U
 grálóvár
November 17. (kedd), 15.00, művelődési otthon: Tasnádi István:
Magyar zombi – a gödöllői Club Színház előadása. Jegyár: 500 Ft
November 19. (csütörtök), 15.00, Falumúzeum: Időutazás a történelem nyomában. Mátyás és kora – Szakály Róbert történelemtanár
előadása
November 19. (csütörtök), 16.00, művelődési otthon: Kreatív
kézművesklub, adventváró kézműves-foglalkozás
November 20. (péntek), 15.00, isaszegi temető: M
 egemlékezés a
második világháború védelmi harcaiban, az Attila-vonalban Isaszegen
hősi halált halt katonákról a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének és a Történelmi Vitézi Rend Isaszegi Alegységének szervezésében

November 20. (péntek), 16.00, művelődési otthon: T ársasjátékos délután
November 21. (szombat), 8.00–12.00, művelődési otthon: Babaruhabörze
November 21. (szombat), 16.00, Falumúzeum: A Múzeumi esték
program keretében élménybeszámolóval egybekötött, vetített képes
előadás az Isaszegi Természetbarát Klub szervezésében. Téma: Kréta
és Santorini (Görögország), előadó: Notter Béla, az ITK elnöke
November 21. (szombat), 18.00, művelődési otthon:
M
 ű-Hely-Nap
November 23. (hétfő), 18.00, művelődési otthon: Közmeghallgatás
November 24. (kedd), 16.00, művelődési otthon: Kreatív kézművesklub, adventváró kézműves-foglalkozás
November 25. (szerda), 14.00, művelődési otthon: A nők elleni
erőszak napja. Műhelyfoglalkozás az erőszakról a Club Színház művészeivel. „Veled is megtörténhet.”
November 26. (csütörtök), művelődési otthon: Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre által meghirdetett Rákóczi-vetélkedő döntője
November 28. (szombat), 9.00, művelődési otthon: Tajcsiwork
shop
November 28. (szombat), Falumúzeum: Jéney Sándor nyugállományú honvéd őrnagy előadása: Emlékezünk az első világháború sonzói–doberdói harcainak hőseire, 1915–1918
November 29. (vasárnap), művelődési otthon: A dvent első vasárnapja – a Gaudium Carminis kamarakórus éves koncertje. Fellépők: a Klapka-iskola és AMI és a SZISZI kórusa. A belépés díjtalan!
decemberi előzetes
December 4. (péntek), 15.00, művelődési otthon: Mikulás-váró
kézműves-foglalkozás
December 8. (kedd), 10.00, művelődési otthon: Mikulás ajándéka – ovisszínház
December 9. (szerda), Budapest, BGF: Hagyományőrző gasztronómiai versenyen vesznek részt a művelődési otthon dolgozói

Anyakönyvi hírek
a 2015. VIII. 16. – 2015. IX. 15. közötti idôszak eseményeirôl
Születések
Szilárdi Soma Csaba, Sarankó Illangó, Utasi László,
Hegedűs Bence, Farkas Cintia, Szabó Annamária,
Villányi Zoltán, Molnár Luca, Törő Richárd
Házasságkötések
Mátyás Anikó és Hammel Barnabás; Zsiros Anita és Lázár
János; Péter Zsanett és Rideg Gergő; Gózon Lili és Törőcsik
László; Nagy Nikolett és Bogár Roland
50 év egymás szeretetében
Slezsák Mária és Pásztor Géza 1965. szeptember 18-án kötöttek
házasságot Isaszegen.
Szepesi Katalin és Vilányi Lajos 1965. október 9-én kötöttek
házasságot Isaszegen.
Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.
Halálesetek
Erdősi Istvánné Hajdu Mária (79 éves), Csillag utca 2.
Gyurkó Antalné Megyeri Ilona (85 éves), Zrínyi Ilona utca 20.
Kurucz Istvánné Hunyadkürti Magdolna (63 éves),
Buda utca 28.
Lukács Lászlóné Esztergályos Ilona (90 éves), Esze Tamás utca 4.
Ádám Lajosné Molnár Mária Piroska (78 éves),
Toldi Miklós utca 2.
A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal
Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, akik részt vettek szeretett
édesanyánk, Lukács Lászlóné temetésén, és mély fájdalmunkban osztoztak és a sírjára virágokat hoztak.

Szeretett családja
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Központi orvosi ügyelet Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma:
28/430-655. Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig,
hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában
Gyermekorvosi rendelők
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12., tel.: 28/493-250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14., tel.: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitva tartása szombaton és vasárnap
Ezüstkehely Patika: páros héten 8-tól 12 óráig
Liget Patika: páratlan héten 8-tól 12 óráig
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház utca 4.;
tel.: 28/452-851
Fogorvosi rendelô: Rákóczi u. 10.; tel.: 28/495-237
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14.; tel.: 28/495-827
Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató

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

Szolgáltatók elérhetőségei
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Rákóczi u. 18., tel.: 28/494-517
Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
– ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
– szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban: 30/378-9971
ELMŰ
Hibabejelentés: 40/38-39-40. Telefonos ügyfélszolgálat számlázási
és egyéb ügyekkel kapcsolatban vezetékes telefonról: 40/38-38-38;
mobiltelefonról: 20/978-5611, 30/978-5611 vagy 70/978-5611.
Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938;
mobiltelefonról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés
munkaidőben a 28/430-562-es, a 28/520-878-as vagy a 20/409-7573-as
telefonszámon, valamint a kozvilagitas@elmuszolg.hu e-mail címen.
TIGÁZ
Gázszivárgás bejelentése: 80/300-300. Holnap: www.tigaz.hu
A Tigáz Zrt. gödöllői ügyfélszolgálati irodája bezárt, az ügyintézést
a Magyar Posta vette át. Ügyfélfogadás a gödöllői központi postán
(Gödöllő, Dózsa György út 15.) kedden 8–16 és csütörtökön 10–18 óra
között.

Ügyeleti ellátás, egészségügyi információk
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját háziorvosuk
áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 óra között, pénteken
1130–1800 óra között készenléti szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátására, amely az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőnként dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 28/582-831, 30/831-1887
Keddenként dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
Szerdánként dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288
Csütörtökönként dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., tel.: 28/493-302;
mobil: 20/928-3987
Pénteki ügyeleti beosztások novemberben és decemberben
november 6.: dr. Tordai Gábor; november 13.: dr. Mészáros Zsolt; november 20.: dr. Kürti József; november 27.: dr. Eszlári Egon; december 4.:
dr.  Tordai Gábor; december 11.: dr. Mészáros Zsolt; december 18.: dr. Kürti
József; december 25.: Gödöllő

Fontos információk,
elérhetőségek
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Egy állat(i) jó nap Isaszegen
A 2015-ös állatok világnapjával egybekötött családi nap az isaszegi Szobor-hegy lábánál zajlott le október 4-én
14 órai kezdettel. A látogatók színes
programkavalkádban vehettek részt
a ragyogó őszi napfényes délutánon.
A rendezvényt Verseczkyné Sziki Éva
nyitotta meg köszöntőbeszédével. Ezt
követően Bálint László szépséges galambjainak röptével kezdődtek el az állati programok.
A nap folyamán a Dózsa György
Művelődési Otthon sátrában a fiatalok nevezhettek a „Kedvenc állatom”
rajzversenyre, illetve a gazdik megmérettethették kedvenceiket a ló- és
a kisállat-szépségversenyen. Látványos
bemutatót tartott az Isaszegi Kutyabarát Klub (Szabadkai József vezetésével), majd a Gödöllői Kutyasport
Központ (Halász Árpád vezetésével).
A kutyás bemutatók után a Hadak Útja
Lovassport Egyesület bemutatója következett Gál-Csekeő Dorottya lovasoktató vezetésével.
A kisállat-szépségverseny eredményei: első helyezést ért el a Csipet-csapat Pötyi nevű, jól nevelt cicája; máso-

dik helyezett lett Palkó Zsófi Fütyi nevű,
aranyos, pöttyös kutyája; harmadik helyezett lett Király Margó Lili nevű ausztrál juhászkutyája. A közönség különdíját pedig Gábor Bernadett Roxi nevű
kacsája kapta.
A lószépségverseny résztvevői közül első helyezett lett Tolnai Hanna Alma nevű lova; második helyezést ért
el Szekeres Fanni Marcipán nevű lova;
harmadik helyezett lett Gál Rozi Balhé
nevű lova.
A rajzverseny tizenkét ügyes kezű
résztvevője között a következők szerint alakult az eredmény: első helyezett
lett a tizenkét éves Gólya Dorottya, ló-,
egér-, kutyarajzával; második helyezést
ért el a hétéves Dudás Kamilla; harmadik helyezett lett a tizenegy éves Romhányi Petra, valamint negyedik helyezett a hatéves Vas Rebeka.
A kézműves-kreatív sátorban az érdeklődők leülhettek gipszet festeni, valamint zoknilovat készíteni. Az asztrológia
iránt érdeklődők megtudhatták, melyik
jegybe tartoznak a kínai horoszkóp szerint, továbbá, hogy a föld, a tűz, a víz, a
fém vagy a fa elemhez tartoznak-e.

A kisebbek szaltózhattak az ugrálóvárban, „biciklózhattak”, állatot simogathattak, vagy ügyességüket próbára
téve megülhették a rodeóbikát. Továbbá vásárosok is tarkították a rendezvény forgatagát szép portékáikkal.
A kellemes hangulatú délutánt a
Gulyás László vezette Langaléta Garabonciások jókedvű előadása zárta.
Köszönetet mondunk az IGESZ
dolgozóinak, Horváth Sándornak, Szabóné Ónódi Juditnak, a Hadak Útja
Lovassport Egyesületnek (Gál-Csekeő
Dorottya), az Isaszegi Kutyabarát Klubnak (Szabadkai József), az A–24-es
Postagalamb Egyesületnek (Bálint
László), a Gödöllői Kutyasport Központnak (Halász Árpád), a Langaléta
Garabonciásoknak (Gulyás László, Gerencsér Adrienn, Bánszkiné Varga Judit, Ihász Katalin), valamint az Isaszegi
Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesületnek.
Köszönet továbbá az OTP Banknak,
hogy támogatásukkal segítették a rendezvényt.
Verseczkyné Sziki Éva
és a művelődési otthon csapata

