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Részletek a képviselő-tes
tület júliusi döntéseiből
Hatvani Miklós polgármester a képviselő-testület
szervezeti és működési szabályzata alapján július 17re nyílt ülést hívott össze. Ennek témáit ismertetjük.
Az Erdő utca használatára kötött megállapodás
elfogadása építési terület megközelítése céljából.
Az Isaszeg város területén található Szent Erzsébet
Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Templom utca
72.) telephelyének bővítéséhez szükséges építési
anyagok beszállítását az Erdő utca igénybevételével
tudja biztosítani a kivitelező, valamint az
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága.
A természetben Erdő utcaként nyilvántartott
ingatlan kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője az
önkormányzat. Az építési terület megközelítéséhez
igénybe vett utcán közlekednek a teherautók, valamint a munkagépek is. A használat során károsodik
az útfelület, és az önkormányzat ragaszkodik a munkálatok előtti útburkolati állapot megőrzéséhez vagy
annak helyreállításához.
Egy háromoldalú megállapodásban az úthasználat
során esetlegesen keletkezett úthibák helyreállításával
kapcsolatos – az érintett felekre vonatkozó – követelmények rögzítésére került sor. Az érintett felek a testületi döntést megelőzően közös bejárás során jegyzőkönyvben, fényképen és videófelvételen rögzítették
az Erdő utca jelenlegi állapotát. A képviselő-testület
jóváhagyta az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága, a Bamax Work Építőipari Kft., valamint az
önkormányzat közötti, a Szent Erzsébet Katolikus
Általános Iskola és Óvoda bővítésével összefüggő úthasználati, -helyreállítási megállapodást, és felhatalmazta a polgármestert a háromoldalú megállapodás
aláírására.
Az Isaszeg város belterületén emelt szintű útjavítás
tárgyában indított közbeszerzési eljárás nyertesével
kapcsolatos döntés. A képviselő-testület a június
19-i ülésén döntött az Isaszeg város belterületén
emelt szintű útjavítással kapcsolatos közbeszerzési
eljárás megindításáról. A kivitelezés feladataira
közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor az
elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR)
keresztül. A közbeszerzési eljárást az önkormányzat
megbízásából felelős akkreditált közbeszerzési
szakértő – Illés Levente Ügyvédi Iroda – az EKR
rendszeren keresztül a hatályos közbeszerzési törvény
előírásai szerinti eljárásrendet követve indította meg,
értékelte a beérkezett ajánlatokat, bekérte és értékelte
a szükséges hiánypótlásokat, majd a közbeszerzési
szakvéleményét megküldte a bírálóbizottság részére.

ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

Az ajánlatok vizsgálata alapján
megállapított hiányok vonatkozásában
egyetlen alkalommal – valamennyi
ajánlattevő egyidejű értesítése mellett
– hiánypótlás elrendelésére került sor
az ajánlattevők tekintetében. Az ajánlatokat július 17-én megtartott ülésén
a bírálóbizottság értékelte, megállapította, hogy a hiánypótlást követően valamennyi ajánlattevő érvényes ajánlatot
nyújtott be. A bírálóbizottság megállapította, hogy a legmagasabb összpontszámot elérő érvényes ajánlatot a
Scorpio-Trans Kft. (2117 Isaszeg, Dió-

fa u. 2.) adta. Az ajánlati ár tekintetében
a bírálóbizottság megállapította, hogy
a legmagasabb összpontszámot elérő
kivitelező megajánlott ajánlati ára nettó
45 084 400 Ft (bruttó 57 257 188 Ft),
amely ajánlati ár a költségvetésben
elkülönített fedezetet 257 188 Ft-tal
meghaladja, ezért a hiányzó fedezet
biztosításáról a képviselő-testületnek
döntést kell hoznia.
A képviselő-testület az ülésén a
közbeszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánította, az eljárás nyertesének a
Scorpio-Trans Kft. nettó 45 084 400 Ft

(áfa: 27%), azaz bruttó 57 257 188 Ft
összegű ajánlatát fogadta el nyertes
ajánlatnak, valamint a közbeszerzési
eljárás eredményessége érdekében a
szükséges 257 188 Ft többletfedezetet a
költségvetés általános tartalék terhére
biztosítja.
A testület a határozatában felhatalmazta a polgármestert a közbeszerzési
törvényben előírt szerződéskötési moratórium elteltével a nyertes ajánlattevő
közbeszerzési ajánlatának részeként
csatolt vállalkozási szerződés aláírására.
SZERKESZTŐSÉG

Megállapodás
Isaszeg vezető politikai erőinek képviselői – Bajusz Dániel (Fidesz–KDNP),
Hatvani Miklós polgármester (Április
6. Kör) és Everling Róbert (DK–Momentum–MSZP) – az őszi önkormányzati
választás kapcsán megállapodtak abban,
hogy a választópolgárok korrekt tájékoztatásán alapuló, békés kampányt kívánnak folytatni. 
SZERKESZTŐSÉG

Választási információk
A helyi választási iroda a 2019. október 13. napjára kitűzött,
a 2019. évi helyi önkormányzati képviselő-, polgármesterés nemzetiségi önkormányzati képviselő-választást érintő
hivatalos közleményeit, tájékoztatóit a következő útvonalon
érhetik el a település honlapján: Isaszeg.asp.lgov.hu/
Önkormányzati választás 2019.
Póttagokat keresünk
Várjuk mindazon Isaszegen lakcímmel rendelkező és a központi névjegyzékben szereplő lakosok jelentkezését, akik
az országgyűlési képviselő-választás, az európai parlamenti
választás, a helyi önkormányzati választás és a népszavazás
alkalmával működő szavazatszámláló bizottság póttagjaként

részt vennének a választással, szavazással kapcsolatos munkákban.
Amivel a póttagság jár: oktatás, eskütétel, összeférhetetlenségi nyilatkozat aláírása, szükség esetén munkavégzés a helyi
választási iroda vezetője által kijelölt bizottságban. Jelentkezni
augusztus 30-a (péntek) 12.00 óráig a helyi választási irodában
lehet, csatolva az aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot.
A helyi választási iroda címe: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca
45., 5. számú iroda. Telefon: 28/583-117; fax: 28/583-118;
e-mail-cím: hivatal@isaszeg.hu.
Bővebb felvilágosítás Isaszeg város hivatalos weboldalán –
Isaszeg.asp.lgov.hu – található.
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
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Szakképzési ösztöndíj
A Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíjról szóló 252/2016.
(VIII. 24.) kormányrendelet, valamint a 2019/2020-as tanévre
vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2019/2020-as tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 21/2019. (II. 25.) Korm. rendelet hivatott
szabályozni a hiányszakmákat tanuló fiatalok támogatását.

A Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíj alapján azokat a
szakmákat tekintik hiányszakmáknak, amelyeket a regionális
fejlesztési és képzési bizottságok az adott régióra vonatkozóan
a gazdaság által igényelt szakképesítésként jelölnek meg.
2019/2020-as tanévben az ösztöndíjra jogosító szakmák:
Budapest
Asztalos
Burkoló
Épület- és szerkezetlakatos
Gyakorló ápoló
Eladó
Kőműves
Ipari gépész
Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó
Pék
Vegyésztechnikus

34-543-02
34-582-13
34-582-03
54-723-02
34-341-01
34-582-14
34-521-04
34-543-06
34-541-05
54-524-03

Szociális gondozó és ápoló
Szociális asszisztens
Magasépítő technikus
Hegesztő
Dísznövénykertész
Villanyszerelő
Női szabó
Húsipari termékgyártó
Informatikai rendszer-üzemeltető
Vasútforgalmi szolgálattevő

34-762-01
54-762-02
54-582-03
34-521-06
34-622-01
34-522-04
34-542-06
34-541-03
54-481-06
54-841-05

Pest megye
Gépi forgácsoló
Ács
Szerszámkészítő
Asztalos
Ipari gépész
Festő, mázoló, tapétázó
Szociális gondozó és ápoló
Gyakorló mentőápoló
Gyakorló ápoló
Szoftverfejlesztő

34-521-03
34-582-01
34-521-10
34-543-02
34-521-04
34-582-04
34-762-01
54-723-01
54-723-02
54-213-05

Az ösztöndíj tanulmányi eredményük alapján az államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő
tanulók részére az első szakképesítésükre nyújtható.
Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam első
félévében tanulónként egységesen 10 000 Ft/hó. Az ösztöndíj
folyósításával összefüggő feladatokat az iskola végzi.
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal oldalán megtalálható az eredeti, teljes terjedelmében olvasható
tájékoztató, amely igen fontos lehet azoknak a családoknak,
amelyeknek a gyermekei a továbbtanulásról gondolkodnak,
szakmát keresnek. Bővebb információt a szakképző intézményektől kérhetnek az érdekelt családok.
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Fogyatékkal élők karácsonyi támogatása
Isaszeg Város Önkormányzata képviselő-testületének szociális és egészségügyi bizottsága a helyi szociális
rendeletben foglaltak szerint a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.
évi XXVI. törvény szerint a 141/2000.
(VIII. 9.) kormányrendelet I. számú
mellékletében meghatározott fogyatékossággal rendelkező személyek részére – jövedelmi helyzet vizsgálata nélkül
– kérelemre egyszeri, azonos összegű
karácsonyi támogatást állapít meg.
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A kérelemnyomtatvány az adott
év szeptember 15-től október 31-ig
nyújtható be, amelyhez csatolni kell a
fogyatékosság tényét igazoló orvosi dokumentumot. A határidő elmulasztása
jogvesztő. A döntéshozatal november
30-ig folyamatosan történik.
Kérelemnyomtatványok igénylése és leadása: Isaszegi Polgármesteri
Hivatal, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.;
Isaszegi Humánszolgáltató Központ
(telefon: 28/362-531), hétfőtől csütörtökig 8–12, 13– 16; pénteken 8–12

óra között; szociális és igazgatási
iroda, 7. számú iroda (telefon: 28/583100/121-es mellék), hétfőn 13–16;
szerdán: 8–12, 13–16; pénteken 8–12
óra között.
Amennyiben a támogatással kapcsolatban kérdések merülnek fel, a
humánszolgáltató és a polgármesteri
hivatal szociális és igazgatási irodájának munkatársai ügyfélfogadási időben telefonon vagy személyesen állnak
rendelkezésre.
POLGÁRMESTERI HIVATAL

ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

Elektronikai
hulladékok gyűjtése
A gyűjtés tervezett időpontja: szeptember 7.,
8 és 13 óra között; helyszíne: 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 56. sz. előtti terület.

Harminc perc a család biztonságáért
Vannak fontos harminc percek az életünkben. És van az a harminc perc,
amely mindezek nyugalmát biztosítja. Ennyi időbe telik egy kémény ellenőrzése. Hívja kéményseprőinket, és vegye igénybe ingyenes szolgáltatásunkat!
Ne késlekedjen, ellenőriztesse ingyenesen kéményeit! Hívja még ma a
katasztrófavédelem kéményseprőjét, aki közösen egyeztetett időpontban, ingyenesen ellenőrzi füstelvezetőjének épségét, fűtésrendszerének működését.
Időpontot egyeztethet az 1818-as díjmentesen hívható telefonszámon,
az adatvédelmi tájékoztatás után, a 9-1 „kéményseprés” menü, 1-es gomb
megnyomása után jelentkező ügyintézőnél; interneten a Kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlap „Ügyfélszolgálat” oldalán az „Időpontfoglalás”
elektronikus űrlap kitöltésével; személyesen a felsorolt Pest megyei ügyfélszolgálataink ügyfélfogadási időpontjaiban: 1165 Budapest, Diósy Lajos
utca 28., normál díjszabású telefonszám: 70/641-8532, hétfőn 8–20; kedden,
szerdán, csütörtökön, pénteken 8–14 óra között; valamint: 2045 Törökbálint,
Raktárváros utca 1., normál díjszabású telefonszám: 30/347-6018, hétfőn
8–20; kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken 8–14 óra között.

Tanévkezdési információk
KLAPKA-ISKOLA
A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolában a tankönyveket augusztus 21-én (szerdán) 9-től 18
óráig, valamint augusztus 22-én (csütörtökön) 8-tól 18 óráig
osztják ki a Kossuth úti épületben. Ekkor vehetik át az érintett
tanulók az önkormányzat tanszercsomag-támogatását is.
A tanévnyitó ünnepség augusztus 30-án (pénteken) 17
órakor kezdődik az iskola Kossuth úti épületében. Az első tanítási nap szeptember 2-án (hétfőn) lesz.

Csak az egész, az egykori működéshez
szükséges minden alkatrészt tartalmazó berendezést szállítják el. A hiányos berendezések, alkatrészek, egyéb hulladékok átvételét a szállító
megtagadhatja.
A gyűjtés csak a megadott időpontban zajlik. Kérjük a lakosságot, hogy sem a megadott
időpont előtt, sem pedig a gyűjtés befejezésével ne helyezzenek el az adott területen elektronikai hulladékot.
POLGÁRMESTERI HIVATAL

augusztus 15-ig kell befizetni, módosítani a Templom utcai irodában lehet Göbölyösné Szabó Líviánál.
A Damjanich-iskola tanévnyitó ünnepsége szeptember 2-án reggel 8 órakor kezdődik. Gyülekezés az udvaron
7.45-kor. Megjelenés egyenruhában kötelező. Az ünnepség
után tanítási órák lesznek, így táskát kell hozni. Az alsósok
és a c osztályosok minden felszerelést hozzanak be – a szülő
segíthet, felviheti. A tanulók ezen a napon is kapnak tízórait és
ebédet, délben hazamehetnek, de ügyelet lesz.
Az első héten a szokott módon lesznek a szülői értekezletek, amelyeknek osztályonkénti időpontját a tankönyvosztáskor tesszük ki. Az első évfolyam szülői értekezlete hétfőn lesz.

DAMJANICH-ISKOLA
A 2019/20-as tanítási év szeptember 2-án, hétfőn kezdődik. Ezt
megelőzően a következő időpontokat kell figyelembe venni:
javítóvizsgára felkészítés augusztus 14–15–16-án és augusztus
22–23-án 8–12 óra között lesz (a javítóvizsgára kötelezetteknek
a megjelenés kötelező), a javítóvizsgák augusztus 28-án, szerdán
9 órakor kezdődnek; a tankönyvek átvétele augusztus 23-án
14–18 óra között lehetséges (a javítóvizsgásoknak a javítóvizsga
után), a tankönyv mindenkinek ingyenes; a szeptemberi ebédet
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Hét szálból szőtt

Erdélyi túrák a népszokások és a népi kézművesség jegyében

Az isaszegi Alkotók, Költők, Írók Klubja június 7-én tartotta Hét szálból szőtt címet viselő második antológiájának bemutatóját a Jókai Mór Városi Könyvtárban, egybekötve Király Mandi festőművésznek, az AKÍK tiszteletbeli tagjának kiállításmegnyitójával. Sokan eljöttek, nemcsak lokálpatrióták és művészetkedvelők, hanem más pártoló és tiszteletbeli tagok is, az ország
távolabbi vidékeiről.

Iskolánk a 2018/19-es tanévben Erdélyi
túrák a népszokások és népi kézművesség jegyében címmel pályázatot adott be
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
elnevezéssel kiírt Határtalanul!-pályázatára.

A művelődési otthon nagytermében
kiállított szépséges Király Mandi-festmények és Huszka Judit táncművész Chopin
zenéjére előadott saját koreográfiájának
megtekintése után az antológia bemutatására érkezett vendégek a könyvtárba
vonultak, hogy Lengyel Laura (képünkön) finom, halk gitárjátéka után megismerkedjenek az új kiadvánnyal.
Ez a második antológia elsősorban
prózai válogatás, ami kevés vers található benne, az is elbeszélő költemény.
Kötetünk a következőképpen született:
évekig úgy találkoztunk klubnapjainkon,
hogy két témát kihúztunk a kosárból,
és igyekeztünk a következő találkozóra azokról írni, akár verset, akár prózát.
Egy idő után valami változatosságra
vágytunk. Ismerik azt a gyermekjátékot,
amikor mindenki kap egy papírt, amelyre
felír egy szót vagy mondatot, utána behajtja, hogy a szomszéd
ne láthassa, és továbbadja. A papírok körbejárnak, a végére
érve pedig szétnyitják, és összeolvassák a szavakat. Nagyon
érdekes, mulatságos kombinációk jönnek létre. Hát, ezt tettük
mi is, azzal a különbséggel, hogy minden kifejezés, amelyet
felírtunk, egy bizonyos kérdésre válaszolt. Hét kérdésre: ki,
hol, mikor, kivel, mit csinált, hogyan, miért? Ezért lett a könyv
címe Hét szálból szőtt. A szövéssel utalunk egyben előző antológiánkra is, amelynek címe: Álomszövők, akik vagyunk.
Ha nem játszanánk el néha a szavakkal, vajon gondolnánk-e arra, hogy a halálnak lehet-e rossz napja? Hogy hova
tűnhetett némelyik régi házmester? Hogy hová vezethet az, ha
a kötéltáncos kötelébe belefonjuk a szomszéd lány hajfonatát?
Hogy az almás pitével segíthetünk egy kisgyermek gyógyulásában? Hogy mi köze lehet a gesztenyének a bűntényekhez?
Gondolkodtak-e már azon, hogy a cicák valójában imádják a
kutyákat? Hogy vajon tényleg boszorkány az anyós, ha seprűn
röpköd? Érdemes-e kibontani a házfal hátsó részét disznóvágáskor? Vagy a postás helyettesével pertut inni? Megihlethet-e
egy mai buszsofőrt a nimfa? Vajon milyen termények nőnek
az apátsággal szomszédos zárda kertjében? Melyik sziget forrása fiatalít meg minket negyven évvel?
Ne töprengjenek ezeken a kérdéseken. Erre és még sok
mindenre választ kaphatnak, ha elolvassák antológiánkat,
amely megvásárolható a könyvtárban. Negyvennégy írást
tartalmaz kötetünk, találnak köztük vidám és komoly, filozofikus és könnyed, tanulságos és pajzán témájút egyaránt. Igen,
pajzánt is, hiszen az erotika is a mindennapok része. Egyva-
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lamit azonban hiába keresnének: illetlen szavak a mai kánon
felfogásával ellentétben nem fordulnak elő a könyvben. Ezek
az írások a fantázia szülöttei, de azért nem rugaszkodtunk el
a valóságtól. Mai mindennapjaink gondjai, az egészségügy
problematikája, a menekültkérdés, igazságérzetünk és a bírói
ítéletek közti különbség, valamint sok más fontos kérdés megbújik bennük, hiszen az adott szavak csak támpontot adtak a
kacskaringózó gondolatoknak. Még a szerelemről, erotikáról
szóló írások elolvasása után is rájöhetnek, hogy többről, fontos emberi kapcsolati dolgokról van itt szó.
Könyvünk borítóját, nyomdai alakját, belívét és a belső
grafikákat Tomasovszki István Brüsszelben élő tízkötetes író,
szerkesztő, grafikus, tiszteletbeli tagunk készítette. Aprólékosan megrajzolt alakokat, formákat álmodott a háromszínű
alap mögé, és szavakat, amelyekből történetek állhatnak össze.
A cím is szavakból áll, és minden színes pászmában hét radírcsík jelzi az írásmesterség nehézségeit. A grafikák hét vonalból lettek megrajzolva, a beszámozással is utalva a címre és a
kiinduló játékra.
Végezetül szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek,
aki antológiánk megvalósulásához hozzájárult. Hatvani Miklós polgármester urat illeti az első köszönet, aki szívesen és
szívélyesen mindig támogat minket, akárcsak Baloghné Ildikó,
a közművelődési, kulturális és sportbizottság elnöke, Ágoston
Kata, a Jókai Mór Városi Könyvtár vezetője, Mátainé Ivicsics
Mónika könyvtáros és Sz. Opre Mária tiszteletbeli tagunk, aki
az előszót írta.
HAÁSZ IRÉN
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File Edit és Palaga Sándorné tanárnők
gondos munkája sikert aratott, huszonhárom tanulónk négy napot tölthetett el
Erdélyben. Az utazást a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. biztosította.
A cél az volt, hogy a tanulók bővítsék a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismereteiket, és betekinthessenek a
határon túl élő kortársaik mindennapi
életébe, megismerjék az erdélyi népművészetet. Kirándulásunk során a tanulók
megismerkedhettek Erdély természeti
szépségeivel, nevezetes látnivalóival.
Az emlékeket felvillantó út kiváló kötetlen tanulási lehetőség volt a diákok
számára. Gyönyörködhettek a Kárpátok
természeti szépségeiben, betekintést
nyerhettek a székely emberek és diákok
mindennapjaiba.
ELSŐ NAP: Arad–Déva–Torockó.
A délelőtti órákban érkeztünk meg
első állomásunkra, Aradra. Itt megkoszorúztuk a tizenhárom aradi vértanú
emlékművét. Ezután megmásztuk Déva
várát, ami nagyon érdekes volt a Kő-

műves Kelemen című ballada ismeretében. Utunk harmadik megállója a festői
Torockó volt. Gyönyörködtünk a falu
szép házaiban, megcsodáltuk a faragott
kapukat. Ellátogattunk Ida néni magángyűjteményébe, ahol szebbnél szebb,
kézzel készített népviseleteket láttunk,
valamint megcsodálhattuk a kézzel
festett népi motívumokkal díszített fabútorokat is.

Csodálatos látvány tárult a szemünk elé:
hatalmas hegyek vettek körül minket.
Nagyon élveztük, amikor átmehettünk
a Magyarok hídján, izgulva, hogy bele
ne essünk a vízbe. Utána egy különleges erdélyi ételt ettünk, az úgynevezett
micset. Ebéd után Korondra mentünk,
ahol megismerkedtünk a korondi
fazekasmesterséggel, amit mindenki ki
is próbálhatott.

MÁSODIK NAP: Torda–Korond–Farkaslaka. A tordai sóbányát vehettük
szemügyre. Káprázatos látványt nyújtottak az óriási bányajáratok, a hatalmas
méretek. Ezután a korondi iskolába
siettünk, ahol a diákokkal beszélgettünk. Érdekes tényeket tudtunk meg az
itteni iskolákról, gyerekekről. A második szállásunk Farkaslakán volt, ahol
megkoszorúztuk Tamási Áron sírját, és
nemzeti színű szalagot kötöttünk a trianoni emlékműnél.

NEGYEDIK NAP: Csucsa–Nagyszalonta. Elérkezett az utolsó nap.
Szomorúan búcsúztunk el kedves
szállásadóinktól, és Csucsa település felé
vettük az irányt, ahol megtekintettük a
„fehér házat”, ahol az első világháború
idején Ady lakott. Aztán Nagyszalontán
álltunk meg. A Csonka-toronyban az
idegenvezető bácsi interaktív előadással vezetett végig minket Arany János
életének fontosabb állomásain. Tréfás,
igazán élményszerű program volt.
Köszönjük tanárainknak, hogy
lehetővé tették számunkra, hogy részt
vehettünk a Határtalanul!-kiránduláson.
AZ ISASZEGI DAMJANICH JÁNOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA 7. A ÉS 7. B
OSZTÁLYOS TANULÓI

HARMADIK NAP: Gyilkos-tó–Békásszoros–Korond. A Gyilkos-tóhoz kirándultunk, ahol sok érdekességet tudtunk
meg a keletkezéséről, és megismertük
a legendáját is. Ezek után természetesen a Békás-szorost sem hagyhattuk ki.
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Óvjuk és szeressük, mert Isten ajándéka a körülöttünk lévő világ
Dr. Csiba Tibor kerületi esperes plébános nézetei a szűkebb és a tágabb világunkról
Az isaszegi lelkipásztor célja nem elsősorban az, hogy az embereket beterelje a templomba, és imádkozásra buzdítsa, inkább
közösséget építene minden korosztály számára. A fiataloknak például az internet segítségével. Tibor atyát mélyen foglalkoztatja a klímaváltozás, arra ösztönöz, hogy a teremtett világ védelméért mindent meg kell tennünk.
– Hogyan vezetett az útja Isaszegre?
– 2000-ben szenteltek pappá, ezután 2001-től 2002-ig
káplánként szolgáltam Nagymaroson. 2002-től 2014-ig Galgamácsán voltam plébániai kormányzó, utána pedig Balassagyarmaton két évig plébánosként tevékenykedtem. 2016-ban
kerültem Isaszegre, azóta vezetem itt az egyházközösséget.
– Mit szeret a legjobban ebben a hivatásban?
– Elsősorban a Jóisten, a mi Urunk határozza meg a papok
alapvető hivatását. Nagy ajándéknak tartom az ő meghívását,
óriási feladat, hogy odalépjek az emberekhez Krisztus üzenetével. Vannak jobb és rosszabb pillanatok a sikereket illetően,
de úgy érzem, jó úton járok.
– Miért ezt a pályát választotta?
– Kisgyermekkoromtól vallásosan neveltek a szüleim, pozitív példával szolgáltak számomra ilyen szempontból is. Otthon éreztem magam a felsőgödi plébánián, sok jó lelkipásztor
fordult meg a városban. Egészen pici koromtól emlékszem
Rumi Tamás atyára, a karmelita szerzetesre. Amikor annak
idején feloszlatták a rendeket, ő villanyszereléssel kezdett
foglalkozni, de mindenki tudta róla, hogy tulajdonképpen
pap. Amikor megint lehetett, akkor Gödön tevékenykedett,
az ő 7.30-as miséin nőttem fel. Szecsődi Péter plébános alatt
ministrálhattam, ez az életem egyik igen boldog időszaka volt.
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Középiskolába nem egyházi intézménybe jártam, osztálytársaim többnyire nem voltak vallásosak. Ebben a környezetben
is folyamatosan fejlődött a hitem, a harmadik osztály végén
éreztem a meghívást az Úr részéről, amire igent mondtam.
Egy hivatástisztázó lelkigyakorlat alkalmával született meg a
végleges döntésem. Ekkor kezdtem tudatosan készülni a papi
szolgálatra, tudtam, hogy ez az én utam. Ezt gyártásfejlesztő
édesapám és tanár édesanyám is örömmel fogadta, támogattak, pontosan úgy, ahogy előtte.
– Milyen tapasztalatai vannak az isaszegi közösségről?
– Aktív emberek, akik örömmel vesznek részt a közösségi
rendezvényeken, és most nem csak a vasárnapi misére gondolok. Mindent megteszünk érte, hogy olyan kép alakuljon ki
az itt élőkben, amely arról szól: jó idetartozni. Nem akarunk
mindenkit beterelni a templomba és imádságra szólítani,
hiszen a legtöbben azt sem tudják, mit kell ott csinálni, és hogyan kell viselkedni, így feszélyezve éreznék magukat. Inkább
az a célunk, hogy valódi közösséget építsünk. Ez a közösségi
élmény segíti majd őket az Isten felé vezető úton. Azt is szeretnénk, ha tudatosulna az emberekben, hogy a pap is ember,
nem egy távolságtartó, fentről irányító, elérhetetlen személy.
Nagy öröm számomra, hogy azt látom, jó úton járunk.
– Mit gondol az egyház és a fiatalok viszonyáról?
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– Gyakran halljuk, hogy az egyháznak a fiatalság felé kell
fordulni. Divatos kifejezés is lett abból, hogy az ifjúság a mi
reménységünk. Ez a korosztály jelenleg olyan állapotban van,
hogy igen nehezen megszólítható. Az ilyen korú emberek
általában lázadnak az ellen, amit például szüleik képviselnek,
vagy éppen amit az egyház hirdet. Próbálják az életükben a saját elképzeléseiket megvalósítani, ez pedig különleges bánásmódot igényel. Úgy kell hozzájuk szólni, hogy ne azt érezzék,
valamilyen egyedi vagy más programot adunk nekik, ami nem
összeegyeztethető az ő világukkal. Nekünk kell odamenni
hozzájuk és meghívni őket.
– Hol lehet őket megtalálni?
– Az interneten. Ez sokaknak nagy fájdalma. Mondhatjuk
persze, hogy ez egy ördögtől való dolog, de döntést kell hoznunk: ha nem haladunk a korral, ha nem használjuk a technikát, akkor nem találjuk meg őket. Magam is sokat tanulok a
világhálóról, nekem és az egyházközségnek is van Facebookoldalunk, jelen vagyunk virtuálisan. Ezzel együtt nem vagyok
nagy barátja a közösségi oldalaknak. Egy másik példát említek
arra, hogy a mindennapi élet egyszerűségében is jelen lehet
lenni az emberek életében. Annak idején Galgamácsán sokat
horgásztam. A tóparton rengeteg emberrel találkoztam, akik
nem is jártak templomba. Érdekes volt, hogy a saját környezetükben közvetlen és baráti kapcsolat alakult ki. Velük is sokat
tudtam beszélni bármiről, többek között a vallásról is. A pap
egyszerre pap és ember az oltárnál és a mindennapi életben is.
– Egyre többen költöznek Budapestről az agglomerációba.
Hogyan látja, az Isaszeghez hasonló településeken milyen az
élet?
– Gödről és most már Isaszegről is vannak agglomerációs
tapasztalataim, úgy látom, nyugodtabb életet biztosít egy ilyen
település. Ugyanakkor a költözés töréssel és nehézségekkel jár,
ezekkel valahogy meg kell küzdeni. Ha fizikai távolság lép fel

a barátokkal, családdal, az mindig bonyolult helyzet, ezeket a
kapcsolatokat a megfelelő mederbe kell terelni. Ezt a döntést
igen nehéz meghozni, rengeteg munka van vele, ráadásul a
költözés akár súlyos trauma is lehet: újra meg kell keresni a
helyünket a világban.
– Sok szó esik mostanában a klímaváltozásról. Mit tud
tenni az egyház és személyesen ön a szűkebb és a tágabb környezetünk megóvásáért?
– Isten ajándéka a világ. A klímaváltozás problematikája
és a teremtett világ védelme fontos kérdés napjainkban, de
attól is óvakodni kell, hogy minden csapból ez folyjon. A túlzottan borúlátó és a nemtörődöm véleményeket is el kell
felejteni, az igazság valahol a kettő között van. Fontos, hogy
az ember környezete élhető legyen, ne vegye körül szemét.
Ha használunk valamit, azt ésszel és átgondolva tegyük. Városon belül válasszunk olyan közlekedési eszközt, ami kíméli
a környezetet, és nem hangos. Sokat vitatkoznak arról, hogy
mi az, ami a legkárosabb a klímára és a körülöttünk lévő
világra. Az én válaszom erre: minden káros, ami fölösleges.
Minden olyan dolog, ami szükségtelen és nem hasznos, az
terheli a környezetünket. Ha el tudom vinni a kosaramat
a bevásárláshoz, akkor nem kell zacskó. Ha már van zacskóm, akkor azt zsebre tudom tenni, mielőtt elindulok. Amit
lehet, azt oldjuk meg elektronikus formában, ne nyomtassunk feleslegesen. Tanítsuk meg gyermekeinket, hogy annyit
vegyenek ki a tányérból, amennyi szükséges. Ne vásároljunk
meg a boltban mindent, amit látunk. Minden tőlünk indul:
ha tenni akarunk valamit, akkor azt tegyük is meg. Ne azért
ne gyűjtsük szelektíven a szemetet, mert úgy tudjuk, úgyis
egybeöntik a hulladékot. A lényeg, hogy mindenki tegye
meg az a kicsit, amit tud, és amitől jobb hely lehet a világ. Ez
is rajtunk múlik.
H. A.
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Tíz éve Isaszegen
Idén ünnepli tizedik születésnapját a GENKI Wado Karate- és
Szabadidősport Egyesület, ami igazság szerint tizenkettő, hiszen 2007 szeptemberében indult az első Ovikarate csoport az
Isaszegi Hétszínvirág Óvodában és az első sulis kezdőcsoport a
sportcsarnokban. A sportegyesület vezetőinek írásából egy kis
betekintést kaphatunk az egyesület elmúlt tíz évéről.
Egy év működés után stabillá vált egy induló közösség alapja,
ezért úgy döntöttünk, önálló szervezetként bontogatjuk tovább
szárnyainkat, és 2009. április 1-jén megalapítottuk az isaszegi
székhelyű GENKI Wado Karate- és Szabadidősport Egyesületet.
Az alakulásunk évében már önálló nyári edzőtábort
szerveztünk, a Magyar Karate Szövetség klubjaként stílus- és
„összkarate”-versenyeken szerepeltünk, valamint elkezdtük
kiépíteni a kapcsolatot választott japán mesterünk nemzetközi
szervezetével.
Az évek során folyamatosan nőtt egyesületünk, egyre
több csoportban és napon zajlottak az edzések. Megjártuk
edzéseinkkel Isaszeg minden sportolásra és nem sportolásra
kialakított termét és helyét, zajlottak remek hangulatú családi
napjaink, nyári és évközi edzőtáboraink. Megszámlálhatatlan
mennyiségű éremmel büszkélkedhet egyesületünk tanítványainknak köszönhetően, akik közül többen mára a fekete öv
megszerzésének küszöbén állnak.
2014. augusztusától a Vállalkozók Isaszegi Egyesületének
épületét kibérelve ki tudtuk alakítani edzőtermünket, ahol
akár mindennap, a nap huszonnégy órájában gyakorolhatnak
tanítványaink. Azóta minden hétköznap lehetősége van mindenkinek a legmegfelelőbb napokon és csoportban edzeni.
Felismerve, hogy ez a terem milyen lehetőségeket rejthet
magában, már az első év szeptemberében felajánlottuk a környező intézményeknek termünk esetleges napközbeni haszná-
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latát. Többek között a Hétszínvirág Óvodának, hogy havi egykét alkalommal minden csoportjával sétáljanak át termünkbe
délelőtt, ahol mozgásfejlesztő foglalkozásokat tartottunk a
gyerekeknek, mindezt ingyenesen. Tettük ezt egyrészt azért,
mert az óvodának nincsen tornaszobája, így lehetőségük volt
egész évben megfelelő körülmények között fejleszteni mozgásukat, koordinációjukat, kitombolhatták magukat egy biztonságos, letatamizott teremben. Másrészt nagy segítség volt
a legelső években, hogy lehetőséget és csoportszobát biztosítottak egy húszéves, lelkes, gyerekeket mozgatni és karatéra
oktatni vágyó fiatalnak, Jakab Attilának (az egyesület elnöke
és vezetőedzője), hogy aztán Isaszegnek lehessen egy ilyen
sportegyesülete. Sajnos az élet közbeszólt, és az óvoda két év
után már nem kívánt élni a lehetőséggel.
A gyerekek lehetősége, hogy nálunk mozoghassanak és
fejlődhessenek, viszont nem szűnt meg, hiszen a termünk
kialakítása óta a környező óvodákból és iskolákból (SZISZI,
Hétszínvirág, Dami) délután összeszedjük a gyerekeket, és
közösen sétálunk át a termünkbe, ezzel is segítve a szülőket
és a gyerekeket, hogy biztonságosan eljussanak hozzánk, ahol
hasznosan töltik a délutánt edzéssel, leckeírással, játékkal, jó
közösségben. Örömmel tölt el bennünket, hogy ezen kez-
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deményezéseink hatására más csapatok, oktatók is követték
példánkat.
Mondanunk sem kell, hogy a Bóbita Óvodából, ahol a
kezdetekben szintén működött csoportunk, illetve a Klapkaiskola mindkét intézményéből, amelyeknek a tornatermeit
szintén használtuk egy-egy tanévben, számos tanítványunk
van. Az önálló edzőterem, a mindennapos edzések, a tanítványok növekedése és fejlődése hozta magával az egyre jobb
eredményeket nemzetközi szinten is versenysportként és harcművészetként egyaránt.
Nemzetközi szervezetünk instruktorai több alkalommal is
ellátogattak hozzánk Angliából szemináriumot tartani, amelyen a szervezet cseh karatésai is részt vettek, mi pedig évről
évre járunk tanulni az Angliában élő japán vezető instruktortól, mesterünktől cseh, hollandiai és angliai edzőtáborokba,
ahol már több sikeres dan vizsga (fekete öves fokozat) öregbíti
egyesületünk ismertségét. Idén hatan vettünk részt az angliai
téli táborban, ahol ismét sokat tanultunk, és megmutattuk
tudásszintünket a szervezet instruktorainak.
Stílusunk Európa-kupáján 2016 óta a magyar wadokai
karateválogatott tagjaként évről évre szerepelnek egyesületünk
versenyzői, és szereznek pontszerző, dobogós helyezéseket.
Idén négy versenyzőnk kvalifikálta magát az Európa-kupára,
amelyet ez alkalommal hazánk szervez Monoron, ahova várjuk természetesen a szurkolókat.
Az idei évünk, mondhatni, hagyományosan sikeresen telik,
hiszen remek hangulatú téli táborral indítottuk az évet, februárban voltunk az említett angliai edzőtáborban hatan, a versenyszezonban sok kezdő karatékánk ismét belekóstolt a versenyzés
hangulatába, és ráérzett a siker ízére a dobogón állva. Haladó
versenyzőink mind dobogóra jutottak országos összesítésben
is. Tarr Kamilla magyar bajnokként zárta a versenyszezont, és
mind a négy kvalifikációban érintett tanítványunk – Pintye
Anasztázia, Surman Regina, Tarr Kamilla és Rézműves Roland
– sikerrel szerzett indulási jogot az Európa-kupán.
Júniusban az iskola végeztével napközis táborban vehettek részt az érdeklődő gyerekek termünkben. Június utolsó
hetében pedig elutazott csapatunk jelentős része a X. GENKI
nyári edzőtáborba, Jászapátiba, ahol ismét igazán hasznos hat
napot töltöttünk együtt napi négy-öt óra edzéssel, strandolással, kikapcsolódással. Fantasztikus volt a hangulat, és remekül összekovácsolódott a már egyébként is igazán összetartó
csapat. A tábor végén pedig erős övvizsgát láthattunk, ahol
tanítványaink a következő fokozatra léphettek.
A nyáron, még júliusban és augusztusban napközis táborok és nyári edzések zajlanak termünkben, versenyzőink
pedig megkezdik az alapozást a következő szezonra és az
Európa-kupára.
Szeptembertől minden hétköznap várjuk a karatéval mint
harcművészettel, küzdősporttal, életmóddal vagy versenysporttal ismerkedni vágyó gyerekeket és felnőtteket.
Információk: Jakab Attila – e-mail: attila.jakab@genki.hu;
telefon: 70/439-0703; Facebook: Facebook.com/genki.wado;
honlap: Genki.hu.
GENKI WKSZE

Újabb isaszegi sportsikerek
Júliusban véget ért a tavaszi versenyszezon a gödöllői
Catwalk Ironairbase rúdsport- és légtornastúdió
versenyzőinek. Sárai Tícia stúdiójának versenyzői közül
ismét egy isaszegi vonatkozású sporteredményről tudunk
beszámolni a sportegyesület nevében.
Berkes Szandra korábban is több versenyen volt eredményes
mind rúdon, mind karika számban, idén azonban a
nemzetközi Pole Theatre Hungary versenyre nevezett.
A megmérettetés különlegessége, hogy bármennyien
neveznek is, kategóriánként csak a legjobb öt mutathatja be
a produkcióját a döntőben a nemzetközi zsűrinek, és ezen öt
versenyző közül kerül ki az abszolút győztes.

A döntőbe jutottak legnagyobb része minden évben
külföldi, és nagyon magas színvonalú koreográfiákat
mutatnak be a félprofi és profi versenyzők. Hatalmas siker és
megtiszteltetés, hogy idén Berkes Szandra bejutott a döntőbe.
Félprofi kategóriában úgynevezett comedy műfajban indult.
Szandra a következőket nyilatkozta a bemutatója után:
„Az előadásom egy eléggé kaotikusan induló és véget érő
szinkronúszó karrierjét hivatott bemutatni.”
Gratulálunk eddig elért eredményeihez, kitartásához, és
további sok sikert kívánunk pályafutásához!
FARKAS LILLA
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Meglepő, mégis igaz!

A moszkvai kóbor kutya méltán lett a világ talán legismertebb négylábúja
Fotó: Time Magazine

Tudta, hogy az Eiffel-tornyot eredetileg Barcelonába tervezték, vagy hogy Napóleon valójában nem is volt alacsony? Világunk
nagy és érdekes hely, ahol a természet szeszélyének, az emberi kreativitásnak, vakmerőségnek vagy éppen butaságnak „köszönhetően” hihetetlen történetek játszódtak és játszódnak le. Meglepő, mégis igaz! rovatunkban olyan érdekes történeteket
mutatunk be olvasóinknak, amelyek kimaradtak az iskolai tankönyvekből.
A VILÁG LEGKÖVÉREBB ORSZÁGA. Napjainkban a
fejlett országokban komoly problémát jelent a túlsúly, ezzel
együtt az elhízott emberek arányának rohamos növekedése. Rémisztő adat, hogy kontinensünkön körülbelül ötévente
megkétszereződik ez az adat. Sajnos Magyarországon az európai átlagnál is nagyobb az elhízott emberek számának a növekedése. A túlsúly több egészségügyi problémát is okozhat: az
elhízott emberek körében háromszor nagyobb a szívbetegség
kockázata, mint a normál testalkatúaknál.
A WHO, azaz az Egészségügyi Világszervezet precíz statisztikákat vezet a témával kapcsolatban, felmérésük szerint
Nauru egyértelműen a világ „legkövérebb országa”. Ez az apró,
trópusi éghajlatú ország a Csendes-óceán nyugati részén,
Mikronéziában helyezkedik el. Hihetetlen, de az ország körülbelül tizennégyezer lakosának kilencvennégy százaléka kövér,
ami azt eredményezi, hogy majdnem minden második itt élő
ember cukorbetegségben szenved.
Mitől lehet mindez? Nos, a válasz nem a genetikában keresendő. Egyszerűen arról van szó, hogy a hirtelen érkezett

nyugati kultúra teljesen felborította az őslakosok nyugodt életét.
A huszonegy négyzet-kilométeres szigetet 1798-ban fedezték
fel az európai hajósok, akik a jó klíma és a barátságos helyiek
miatt „Kellemes szigetnek” nevezték el. Akkor még nem tudták,
hogy a tengeri madarak évezredek alatt összegyűlt ürülékéből a
szigeten nagy mennyiségű és kiváló minőségű foszfát halmozódott fel. Ekkor az őslakosok még úgy éltek, mint Polinézia többi
szigetén. Sokat halásztak, és a természetes lagúnákban halakat is
tenyésztettek, így a kókusz mellett a hal tette ki az étrendjüket.
Az egészséges táplálkozásnak és a sok testmozgásnak köszönhetően kicsattanóan egészségesek voltak.
A 19. század végén jöttek rá, hogy a sziget tele van foszfáttal, így a Csendes-óceáni Társaság meg is kezdte a bányászatot. A kitermelésből származó hatalmas vagyon következtében
hamar megindult a kereskedelem is, így a szigeten olyan addig
ismeretlen élelmiszerek is megjelentek, mint cukor, a rizs
vagy a liszt. 1968-ban kikiáltották Nauru függetlenségét, ami
még nagyobb bevételeket eredményezett az apró országnak.
A helyiek teljesen felhagytak addigi életmódjukkal, kizáróNincs olyan hely, amely el tudna bújni a modernizáció elől
Fotó: Wikimedia

lag importált nyugati élelmiszereket kezdtek fogyasztani, és
már a kis távolságokat is kizárólag autóval tették meg. Ennek
egyenes következményeként jelent meg az addig ismeretlen elhízás. Érdekes, de kutatók az elszegényedésben látják a
megoldást. Tekintve, hogy az 1990-es évektől kimerültek a
foszfátbányák, a szigetország mostanra csődközeli helyzetbe
került. Az autó újra kezd elérhetetlen cél lenni, és az importált
élelmiszer is a többségnek megfizethetetlen luxussá vált. Nagy
kérdés, hogy mi lesz az itt élők sorsa, talán most kaptak egy
új esélyt, amely visszatereli, vagyis inkább rákényszeríti őket a
tradicionális életmódjukra…
AZ ŰRKUTATÁS CSAHOLÓ MÁRTÍRJA. Már az általános
iskola alsó tagozatában megismerhetjük Lajka (magyarul Ugatós) kutya vidám történetét. Ő volt az első négylábú, aki egy
rövid, de annál kalandosabb űrutazáson vehetett részt, amely
után hősként ünnepelték az emberek a bátor ebet. Sajnos a
történet, vagyis pontosabban annak a vége nem igaz, ugyanis
a fajtáját tekintve keverék négylábú hamar elpusztult az utazás
során, így története szomorúbb, mint ahogy a szovjet propaganda sok éven keresztül elhitette az emberekkel.
Az eseménysor 1957. október 4-én kezdődött, amikor
világtörténelmi jelentőségű útja alatt a Szputnyik–1 a nemzetközi geofizikai év jegyében meghódította a világűrt. Ezzel
lényegében a szovjetek megnyerték az amerikaiak ellen vívott
űrverseny első futamát. A sikeren felbuzdulva Nyikita Hruscsov pártfőtitkár elvtárs azonnal szorgalmazta egy második
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expedíció elindítását, amelynek célja már egy élőlény kozmoszba feljuttatása volt. Kijelentette, hogy az októberi nagy
szocialista forradalom negyvenedik évfordulója előtt eredményt akar látni, így a startolást 1957. november 3-ára ütemezték. Már csak egy bátor utazót kellett keresniük…
Ekkor még megbecsülni sem tudták, hogy az űrben uralkodó körülmények milyen hatással lehetnek az emberi szervezetre, továbbá, mivel a Szputnyik–2-nek nem volt leszállóegysége, az utasra biztos halál várt. Ezeket végiggondolva a
tudósok jobb híján állati „segítséget” vettek igénybe. A fiatal
Lajkát Moszkva utcáin kóborolva találták meg. A kísérletben részt vevők azt feltételezték, hogy az állat szervezete jól
bírhatja a szélsőséges körülményeket, például az éhezést és a
hideget. A néhány napos kiképzés után hajnali fél hatkor megtörtént a Szputnyik–2 kilövése, fedélzetén Lajka „kapitánnyal”.
A későbbi pontos részleteket sokáig homály fedte, hiszen az igazság csak 2002-ben derült ki, amikor egy akkor ott
dolgozó kutató elmesélte a részleteket. A kilövés után szinte azonnal meghibásodott a hűtőrendszer, a kabin gyorsan
túlhevült, így néhány óra elteltével az állat elpusztult. Bár
Lajka sorsa már a kilövés pillanatában a halál volt, repülésével
rengeteget segített a későbbi kutatásokban, hiszen bebizonyította, hogy egy élő szervezet is kibírja az űrstartot, valamint
az addig ismeretlen súlytalanság körülményeit is. 2008-ban a
moszkvai bázison szobrot állítottak neki, ezzel is tisztelegve az
emléke előtt.
SZERKESZTŐSÉG
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Hasznos tanácsok a strandoláshoz gyermekes családoknak
Nyáron az egyik legnépszerűbb program egy család számára a strand – lehet az egynapos kiruccanás vagy egyhetes nyaralás a
szabadság során. Ilyenkor sok olyan élethelyzet következhet be, amelyre nem árt előre felkészülni. Ebben segítünk.
Indulás előtt körültekintően kell strandot választani, hiszen néhol csak bankkártyával vagy feltöltőkártyával lehet
vásárolni, ételt és italt venni, készpénzzel egyáltalán nem.
Ha sikerült dönteni, tisztában kell lenni azzal, hogy amikor
jegyet váltunk, a belépéssel elfogadjuk az általános szerződési feltételeket és a házirendet. Ezeket a strandok, fürdők
közzéteszik internetes honlapjukon, de általában a pénztárnál is kifüggesztik. Javasolt a szülők részére a szabályok előzetes megismerése, hogy később ne érhesse őket kellemetlen
meglepetés.
Fontos, hogy a gyermekek ne maradjanak őrizet és felügyelet nélkül, hiszen számos veszély leselkedhet rájuk:
elcsúszhatnak, megsérülhetnek a legnagyobb elővigyázatosság
mellett is. Különösen a tópartok, folyóvizek mentén kialakított
szabadstrandokon lényeges a fokozott óvatosság. Több strand
kínál gyermekmegőrzést pótdíj ellenében, ahol szakképzett
pedagógusokat alkalmaznak, ezeknél viszont a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége szerint olykor előzetes
bejelentkezés szükséges.
Figyeljük és tartsuk be a táblák utasításait, például ha
olyan gyógyvíz van a medencében, amelyet a gyermekek
bizonyos kor alatt saját egészségük érdekében nem használhatnak. A gyógyfürdőknél előfordulhat, hogy a gyermekeket
tizennégy éves kor alatt egyáltalán nem engedik be. Alapvető
információkat is feltüntetnek a táblákon, mint a vízhőfok,
a higiéniai előírások, a csúszdák és a medencék megfelelő

használatára vonatkozó szabályok. Ügyelni kell a gyermekek
napfénytől való védelmére, a megfelelő faktorszámú naptej
használatára.
Jó tanács: mielőtt fürdőzni indulnánk, hagyjuk otthon
azokat az értéktárgyakat, amelyek nem feltétlenül szükségesek, és ne vigyünk magukkal annál több pénzt, mint amennyi
kellhet. Az üzemeltetők csak a szokásos jelleggel használt és
rendszerint a fürdőkbe vitt tárgyakért vállalnak felelősséget,
és csak akkor, ha azokat az erre kialakított értékmegőrzőben
helyezték el.
Több helyen kedvezményes árakat vehetnek igénybe a
nagycsaládok. Ilyenkor ne hagyjuk otthon a diákigazolványt
vagy más iratot, amellyel a kedvezményre jogosultságot
igazolni tudjuk. Előfordulhat, hogy a család egyéb szolgáltatásokat is igénybe kíván venni, ilyen a gőzfürdő, a szauna, a
hullámfürdő, a jakuzzi, a masszázs- és a kozmetikai szolgáltatások. Érdemes rákérdezni, hogy a megvásárolni kívánt jegy
milyen szolgáltatásokra jogosít, kell-e kiegészítő jegyet vásárolni, ha például szaunázni szeretnének. A napijegyhez nem
jár mindenhol a kabin- vagy szekrényjegy, előfordulhat, hogy
külön meg kell vásárolni.
Egy család az előzetes tájékozódással sokat tehet azért,
hogy kizárólag kellemes élményeket szerezzen. A fürdők és a
strandok rendszerint részletes tájékoztatást nyújtanak honlapjukon és személyesen is, így segítve a tudatos döntéshozatalt.
SZERKESZTŐSÉG

Fokozottan kell figyelni a gyermekekre víz közelében
Fotó: Nakagawakenc/Pixabay

Ne csak forgolódjunk a hőségben,
tegyünk a pihentető alvásért!
Fotó: Pexels/Pixabay

Négy tipp, hogy a hőségben is
jót aludjon
Ezen a nyáron is akadt már olyan éjszaka, amikor alig csökkent a nappali hőmérséklet, ráadásul a páratartalom miatt
fülledt meleg volt az utcákon. Ilyenkor egyrészt nehéz elaludni, másrészt az alvás közel sem annyira pihentető, mint normális hőmérsékletnél. Ezen lehet változtatni. Összeszedtünk
négy tippet, amelyekkel a hőségben is jót lehet aludni.
1. HŰTSÜNK, AHOGY CSAK BÍRUNK! A légkondi általában jó megoldás, de nem mindig ajánlott éjszakára: sokan
nem bírják a folyamatos hideget. Más módja is van, hogy
éjszakára lehűtsük a hálószobát, ezzel kellemes környezetet
teremtsünk az alváshoz. A legokosabb az, ha nem várjuk meg,
amíg felmelegszik a helyiség: ahogyan megérkezik a napsütés,
érdemes becsukni az ablakot, elhúzni a függönyt, leengedni a
redőnyt. Zárjuk ki a meleget!
2. CSODÁKRA KÉPES EGY ZUHANYZÁS. Ha lefekvés előtt
hideg vizes zuhanyt, fürdőt veszünk, lehűtjük testhőmérsékletünket, ezzel pedig nyugodtabb állapotban fekhetünk az ágyba.
Ilyenkor nem muszáj paplannal takarózni, sokszor elég az ágyneműhuzat is, így megelőzhetjük a test újbóli felmelegedését.
3. NEM MINDEGY, MI VAN RAJTUNK. Ha valaki nem
szégyenlős, a kánikula pont az az időszak, amikor pucéran
aludhat az ember. Ha mindenképpen szeretnénk pizsamát
húzni, olyat válasszunk, amelynek anyaga kívülre vezeti a nedvességet és a meleget, így nem átizzadt ruházatban ébredünk
majd reggel.

Elfelejtett Beatles
Néhány hónappal ezelőtt még a Queen együttes és Freddie
Mercury életét feldolgozó Bohém rapszódia című film miatt
teltek meg a mozitermek. Most még távolabbra tekerték vissza
az idő fogaskerekét, ugyanis a Yesterdayben már Beatles-slágerek szórakozatják a pénztárban jegyet váltó nagyérdeműt.
A Yesterday, ellentétben a Bohém rapszódiával, nem életrajzi
ihletésű. Az alaptörténet kicsit elvont, egyben vicces is. Mi
lenne, ha a Földön az összes ember elfelejtené minden idők
talán legismertebb zenekarát, a Beatlest? Mi lenne továbbá,
ha csak te emlékeznél az együttesre és nagyszerű slágereire,
és mivel zenei képzettségre is szert tettél, elő is tudnád adni a
dalokat?
A történet főhőse Jack (Himesh Patel) inkább lelkes, mint
tehetséges zenész, nagy álma, hogy híres gitáros-dalszerző
legyen. Egyik este biciklizik, és közben az egész városban elmegy az áram, a sötétben pedig elgázolja egy busz. Amikor
visszanyeri az eszméletét, a balesetben összetört gitárja helyett
barátaitól kap egy új hangszert, és elkezdeni pengetni a világ
legismertebb számát, a Yesterdayt. A barátok teljes ámulatba esnek, láthatóan az újdonság varázsával hallgatják a dalt.
Jack biztosra veszi, hogy csak meg akarják tréfálni, azonban
hazaérve, egy gyors Google-keresés után meglepve tapasztalja,
hogy a Beatles soha sem létezett.
Főhősünk viszont emlékszik valamennyi ismert zenére,
így rögtön bízhat abban, hogy az áhított hírnév kapujába ért.
Hamar felfedezi egy nagy zenei stúdió, és látszólag minden
akadály nélkül elindulhat a szupersztárság útján. Itt szembesül
a nagy dilemmával: választania kell az eddigi békés, szeretettel átszőtt mindennapjai és a közel sem felhőtlen világhírnév
között.
Tekintve, hogy a film az Igazából szerelem írójának és a
Gettómilliomos rendezőjének közös munkája, egy érdekes
hangulatú alkotás született meg. Lényegében egy kedves kis
történetet kapunk, némi humorral és tündérmesei fordulatokkal tarkítva, emellé viszonylag komoly mondanivaló is társul.
Könnyed, szórakoztató nyári film, és ha még a Beatles-dalokat
is szeretjük, biztos, hogy kellemes százhúsz percet töltünk
majd el valamelyik moziban.
SZERKESZTŐSÉG
Beatles-dalok, nem csak
Beatles-rajongóknak
Fotó: Facebook/Yesterday Movie

4. OKOSAN VACSORÁZZUNK! Általában is fontos, de
hőségben még inkább figyelni kell rá, hogy elalvás előtt nehéz
ételeket egyáltalán ne együnk, másból pedig ne essünk túlzásba. A túl sok és nem megfelelő táplálék feldolgozása nehéz
feladat a testnek, ez is okozhat álmatlan éjszakát.
GY. I.
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Baleset érte tömegközlekedés közben? Mutatjuk, mit kell
tennie!
Sokakkal előfordul, hogy buszon, villamoson, esetleg trolin szenvednek balesetet utazás közben. Nem kell extrém dologra
gondolni: elég egy koccanás, hogy a tömegközlekedési eszköz padlóján végezze valaki. Többségük arról számol be, a helyszínen
nem érezte magát annyira rosszul, hogy mentőt hívjon, de estére vagy másnapra fájdalmaik lettek, több esetben eltört
valamelyik végtagjuk, csak ezt akkor, az ijedségben nem vették észre. Amikor egy-két héttel, több hónappal később kárigénnyel
lépnek fel, akkor viszont a szolgáltató részéről teljes elutasítással szembesülnek.
MILYEN FELELŐSSÉG TERHELI A SZOLGÁLTATÓT?
A szolgáltató a felelős, ha az utas a biztonságos utazás
szabályainak betartása ellenére a járművön, esetleg be- és
kiszálláskor a személyszállítással összefüggésben történt
esemény következtében megsérül. Az utasnak a szolgáltatással
összefüggő balesetből eredő sérülése esetén a szolgáltató
felelőssége kiterjed az utas tárgyainak vagy kézipoggyászának,
csomagjának teljes vagy részleges elveszéséből, sérüléséből
származó károkra is. A korábbi évekhez képest már nem
mindegyik közösségi közlekedési társaság biztosítja az
utasok részére, hogy a menetjegy megvásárlásával egyben
utasbiztosítással rendelkezzenek, így erről is érdemes
érdeklődni a szolgáltatónál.
MI A HELYZET A MEGÁLLÓHELYEKEN?
A megállóhelyen, a fel- és leszállóponton, az állomáson vagy
más várakozóhelyen a be- és kiszállást kivéve a bekövetkezett
balesetből eredő károsodásáért a megállóhelyek, állomások
üzemeltetője viseli a felelősséget, feltéve, hogy az az
üzemeltető felróható magatartásának következménye.

GYEREKEKNEK Keresd meg a képeken található öt különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet küldd vissza
szerkesztőségünknek augusztus 20-ig digitális formában az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre, vagy add le személyesen a
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a
következő számunkban tesszük közzé.
A júliusi jutalmat Tóth Balázs Ádám nyerte. Gratulálunk!

MIÉRT FONTOS A BALESETI JEGYZŐKÖNYV? Baleseti
jegyzőkönyv hiányában az utas nem tudja bizonyítani, hogy
melyik járaton, milyen körülmények között történt a sérülés.
A mentők kihívása és az azt követő egészségügyi dokumentáció
pedig a sérülés megnevezését, gyógytartamának megítélését
bizonyítja. Ezek egy kártérítés vagy biztosítótársaság felé való
bejelentés alapdokumentumai. Csak ezt követően merülhet fel a
kár összegszerűsége, de ha nem tudjuk bizonyítani, hogy mikor
mi történt, akkor már nincs jelentősége.
MIÉRT KELL MINDIG MENTŐT HÍVNI? Összefoglalva:
lehet, hogy abban a pillanatban csak időhúzásnak tűnik,
de érdemes mentőt hívni és jegyzőkönyvet felvetetni az
elszenvedett sérülés után, mert nem tudhatjuk, hogy milyen
következményekkel járhat egy elesés vagy például a fejünk
ablakba ütődése. A panaszosok kivétel nélkül arról számoltak
be, hogy a járművezetők felajánlották azt a lehetőséget, hogy
mentőt hívnak, de ő maguk ezt nem kérték a helyszínen, a
saját lábukon távoztak otthonukba.
SZERKESZTŐSÉG
Egy kis koccanás is csonttöréssel járhat tömegközlekedés közben
Fotó: Pexels
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KERESZTREJTVÉNY A megfejtést augusztus 20-ig várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre vagy a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálatán. A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban
olvashatják. Kellemes időtöltést kívánunk!
Júliusi rejtvényünk megfejtése: Ne félj, ne szégyelld szeretni a hazát!
A júliusi jutalmat Földiné Szaniszló Olga, Németi Sára és Galambosi Dorottya nyerte. Gratulálunk!
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Programajánló

Egészségügyi
információk

Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely programjai
AUGUSZTUS 10., SZOMBAT
A „Nekem érték Isaszeg” pályázatra
érkezett nyertes pályaművek
bemutatása; vásárosok, büfések,
vidámpark
17.00: Isaszegi népi hagyományőrzők
fellépései – II. néptáncfesztivál
18:45 Villámcsődület
19.00: BlackBirds-koncert – Beatles
Tribute
21.00: Happy Gang
22.00: DJ Guido

16.00: Misi Mókus kalandjai –
bábszínház
17.00: Staféta zenekar –
gyermekkoncert óriásbábokkal
18.00: Room Service – Bryan Adams
Tribute Unplugged
19.00: Szárazúszó-bajnokság
Tüskepapával ajándékokért –
nevezni a helyszínen lehet
20.00: A Neoton Família Sztárjainak élő
műsora
Kb. 21.30: Tűzijáték

AUGUSZTUS 11., VASÁRNAP
A „Nekem érték Isaszeg” pályázatra
érkezett nyertes pályaművek
bemutatása. A nap házigazdája
Tüskepapa. Vásárosok, büfések,
vidámpark.
14.30–16.00: DJ Polgi
15.00–19.00: Fa körhinta, népi
játszópark, arcfestés, lufihajtogatás –
ingyenes!

AUGUSZTUS 20., KEDD
Szent István király és az új kenyér
ünnepe: délelőtt szentmise a Szent
István római katolikus templomban,
ezt követően ünnepség, kitüntetések
átadása és ünnepi műsor.
Közreműködik a Club Színház.
23., péntek, 17.30: Szabadi Katalin
festőművész kiállításának
megnyitója és könyvbemutatója

Köszöntő
E napon minden érted van!
A nap csiklandozó sugara
a lágy szellő
s a madarak csodás dala.
Ma neked nő a virág,
mely ontja csodás illatát
s neked érik a gyümölcs,
ami beszívja a hajnal
harmatát.
Ha jő az este
s megjelennek a csillagok,
hidd el, ma neked
ragyognak
és az égre azt írják
BOLDOG
SZÜLETÉSNAPOT!
Boldog 88. születésnapot,
Mamzsi!
Unokád,
GYÖRGYIKE
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25., vasárnap, 18.00: Szent Mártontemplom (Öregtemplom):
a Gaudium Carminis női
kamarakórus koncertje
SZEPTEMBER 12., CSÜTÖRTÖK
17.00: Múzeum – Isaszegi Senior
Akadémia, IV. előadás – Időskori
pszichológiai és pszichiátriai
problémák. Előadó: dr. Jászberényi
József.
Kövessen minket Facebookon és a honlapunkon! Programokról, tanfolyamokról,
csoportokról érdeklődni a művelődési otthon irodájában a 28/582-055-ös
vagy a 28/582-056-os telefonszámon,
az idgymo@gmail.com címen, valamint
az Isaszegmuvotthon.hu weboldalon és
Facebook-oldalunkon is lehet. A programok változtatásának jogát fenntartjuk!
VERSECZKYNÉ SZIKI ÉVA
igazgató

Anyakönyvi hírek
a június 22. és július 21. közötti időszak
eseményeiről
Születések: Ádám Vanda Nazira, Biri Zoé,
Kaiser Hunor György, Kohajda Kristóf István,
Aszódi Márk, Inoka Olivér, Kaszai Blanka,
Kovács Terézia
Házasságkötések: Igaz Nikolett Andrea és
Nagy Zoltán; Deres Szilvia és Kiss Ferenc;
Csabai Evelin és Kun-Szabó János; Pál Hajnalka
Lídia és Gazdag Csaba; Regős Andrea és Gerber
József; Gyöngyösi Etelka és Budai József;
Radics Renáta és Skaliczki Zsolt; Kovács Lívia
és Vékony Mihály József; Huszer Tímea és Kiss
Tamás; Sinkó Éva Mária és Pospisek Ferenc;
Molnár Mariann és Argalász Péter; Komódi
Judit és Stefkó Ádám; Katona Katalin és Buzás
Zoltán; Kara Szilvia és Gyöngyi Ferenc; Schiller
Zsuzsa és Balla Sándor
Halálesetek: Tihon Pál (86 éves), Rideg Józsefné
Lovasi Ilona (89 éves), Pálinkás Jánosné Szűcs
Mónika Henriette (46 éves), Király Jánosné
Palánkai Mária (69 éves), Boló István (56 éves),
Bohács Jánosné Oláh Erzsébet (88 éves), Bohács
József (60 éves), Kovács Ferenc (54 éves)
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Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek
számára saját háziorvosuk áll rendelkezésre. Hétfőtől
csütörtökig 1530–1800 óra között, pénteken 1130–1800
óra között készenléti szolgálat működik a sürgős
esetek ellátására, amely az alábbi időbeosztás szerint
hívható. Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.:
28/751-561, 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.: 28/751-591;
20/928-3987. Pénteki készenléti beosztások
augusztusban és szeptemberben: augusztus 2.:
dr. Mészáros Zsolt; augusztus 9.: dr. Kürti József;
augusztus 16.: dr. Eszlári Egon; augusztus 23.:
dr. Tordai Gábor; augusztus 30.: dr. Mészáros Zsolt;
szeptember 6.: dr. Kürti József; szeptember 13.:
dr. Eszlári Egon; szeptember 20.: dr. Tordai Gábor;
szeptember 27.: dr. Mészáros Zsolt
Központi orvosi ügyelet: Gödöllő, Szabadság
tér 3. Tel.: 70/370-3104. Ügyeleti idő:
munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig,
hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24
órában
Gyermekorvosi rendelők:
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12. Telefon: 28/493250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14. Telefon: 28/750970
A mentők 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. Telefon: 28/452-851
Fogorvosi rendelő: Rákóczi u. 10. Telefon:
28/495-237. Dr. Illényi Tamás rendelési ideje:
hétfőn és szerdán 8–12 (szerdán iskolafogászat),
kedden és csütörtökön 14–19 óra között, pénteken
páros héten 8–12, páratlan héten 14–19 óra
között. Dr. Kelemen Réka rendelési ideje: hétfőn
14–19, csütörtökön és szombaton 8–12 óra között.
Munkaszüneti napokon az ügyeleti rendelés
helye: Közpon ti Somatológiai Intézet, Budapest,
Szentkirályi u. 40.
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495827
Tormay Károly Egészségügyi Központ: Gödöllő,
Petőfi tér 1. Telefon: 28/430-655, 28/430-452,
70/502-1876, 70/502-1872

Fontos információk, elérhetőségek
Isaszeg Város Polgármesteri Hivatala Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat telefonszáma:
28/583-100. E-mail: hivatal@isaszeg.hu. A hivatal ügyfélszolgálati rendje: hétfőn 8–12
és 13–18, keddtől csütörtökig 8–12 és 13–16, pénteken 8–12 óra között. Ügyfélfogadási rend: hétfőn 13–16, szerdán 8–12 és 13–16, pénteken 8–12 óra között
Isaszegi Rendőrőrs telefonszáma: 70/387-2693. Amennyiben nem elérhető, hívja a
112-t!
Közterület-felügyelet 70/315-2314, 70/198-6929 (munkaidőben hívható)
Isaszegi polgárőrség 70/328-4970
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet Madách I. u. 14., telefon: 28/582-712 (munkaidőben); e-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu
Isaszegi Humánszolgáltató Központ hétköznap este 18 és reggel 8 óra között, valamint
péntek délután 16 óra és hétfő reggel 8 óra között hívható ügyeleti telefonszáma:
70/451-5087
Mezőőrök 70/459-3301, 70/459-3302 (munkaidőben hívható)
Vadkár bejelentése: Pilisi Parkerdő Zrt., Kolosi Géza, 20/984-6240; Jászberényi Márk,
20/444-1229
Gyepmester, állati tetemek elszállítása: Hercig József, 20/964-3025
Isaszegi Önkéntes Tűzoltóegyesület
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. Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 8–15, pénteken 8–11.30 között
Járási ügysegéd: Templom u. 11., fogadóóra hétfőn 14–16 óra között
Temetkezés Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 30/964-7032
Temetőgondnok Ecseri Pál, 30/305-8962, ecseriko@freemail.hu
Falugazdász Maczó Tamás, minden hónap harmadik-negyedik szerdáján 8-tól 12 óráig
tart ügyfélfogadást a Templom u. 11.-ben. Telefon: 30/418-3789; e-mail: maczo.
tamas@nak.hu
SZOLGÁLTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés munkaidőben a 28/430-562-es vagy a 28/520873-as, munkaidőn kívül a 80/625-726-os telefonszámon, valamint a kozvilagitas@
elmuszolg.hu e-mail-címen és az Elmuszolg.hu weboldalon a hibabejelentési felületen
történhet
ELMŰ-ÉMÁSZ Hibabejelentés: 80/42-43-44; Elmuemasz.hu
Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938;
mobiltelefonról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel kapcsolatban hétfőn, kedden
és szerdán 8–16 óra között, csütörtökön 8–20 óra között: 20/978-5611, 30/978-5611
vagy 70/978-5611, illetve 20/978-5612, 30/978-5612 vagy 70/978-5612
Munkatársak azonosítása: 80/200-338 (zöld szám)
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, -tisztítással kapcsolatban: 30/378-9971
NKM Földgázszolgáltató Zrt.: Nkmfoldgaz.hu. Mérőállás bejelentése vezetékes hálózatból: 80/405-540; mobilhálózatból: 1/237-7777. Telefonos ügyfélszolgálat hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 8–18 óra között, csütörtökön 8–20 óra között: 20/474-9999,
30/474-9999 vagy 70/474-9999
Zöld Híd B.I.G.G. Kft. Zoldhid.hu. Ügyfélszolgálat hétköznap 8–16.30 között: 28/561-200
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