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Megújult környezetben fogadta tanulóit a Klapka-iskola

Májusi lapszámunkban örömmel adtunk hírt, hogy az 
Európai Unió és a magyar állam támogatásának kö-
szönhetően Isaszeg város köznevelési intézményeiben, 
a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény Kossuth Lajos és Tóth Árpád utcai 
épületében a nyár folyamán épületenergetikai felújítá-
sokat végeznek. Cikkünkben számot adunk az elvégzett 
feladatokról, eredményekről, sikerekről, amelyekhez a 
pályázaton nyert összegen kívül Isaszeg Város Önkor-
mányzata és a Dunakeszi Tankerületi Központ is hozzá-
járult.

A projekt célja az épületek hőtechnikai adottságainak javítá-
sa, valamint hőveszteségeinek csökkentése volt. Így ennek 
érdekében a pályázat keretében az épületekben a külső 
nyílászárók korszerű műanyag nyílászárókra cserélése, vala-
mint utólagos homlokzati és födémszigetelése, a Kossuth 
Lajos utcai épület lapos tetejének vízszigetelése valósult 
meg. Továbbá a pályázattal érintett intézményekben nap-
elemes rendszer kiépítésére került sor. 

Az uniós támogatásból finanszírozott korszerűsítésnek 
köszönhetően a létesítmények energetikai szempontú kor-
szerűsítése az üzemeltetési, fenntartási költségek csökke-
nését fogja eredményezni, továbbá a lecsökkenő energia-
hordozó-felhasználás környezetvédelmi szempontból is 
előnyös lesz. 

Isaszeg Város Önkormányzatának kiemelt célja, hogy 
a vagyonkezelésében lévő épületekben a lehető legma-
gasabb szintű energetikai korszerűsítést hajtsa végre, ez-
által biztosítva a hosszú távú, hatékony fenntartást, továbbá 
olyan energetikai fejlesztést hajtson végre az épületeken, 
amely a beruházás mértékének megfelelően valóban ké-
pes növelni az épület energiafelhasználásának hatékonysá-
gát, ezáltal csökkenteni a működéshez szükséges pénzügyi 
forrásokat, illetve megtartani és növelni az ingatlanok álla-
gát, értékét.
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Bemutatkozik a TS Gastro Kft. 

Szeptembertől új közétkeztető látja el az étkeztetést Isaszeg területén 
az önkormányzati intézmények – bölcsőde, óvodák, iskolák, szociális 
étkezők – vonatkozásában. A TS Gastro Kft. 2009-ben alakult vállal-
kozás, fő tevékenységi köre a gyermek-, valamint a közétkeztetés.

Jelenleg tizenhét városban látunk el közétkeztetési feladatot, általános meg-
elégedettségre. Fontos szempontnak tekintjük az egészséges és változatos 
kiszolgálást. Az étkeztetésben az egyik legfőbb erényünk, hogy friss alap-
anyagokból készítjük ételeinket, amelyekhez a nyersanyagot lehetőség sze-
rint hazai termelőktől szerezzük be. 

Étlapjaink változatosak, a fő-
fogások tekintetében a hónapon 
belüli ismétlődést kerüljük, ezzel 
is hozzájárulva a gyermekek minél 
szélesebb körű gasztronómiai jár-
tasságának kialakulásához.

Igyekszünk a gyermekek ízvilá-
ga szerint elkészíteni az ételeket, 
amihez hozzátartozik az egészsé-

ges étkeztetés jegyében a zöldség, a gyümölcs, a tejtermék, valamint a 
természetes alapanyagokból készült házi pékáru is.

Munkatársaink hozzáértésének, jó szakmai képzettségének és nem utol-
sósorban elhivatottságának eredményeként cégünk jó hírnévre tett szert, 
így reméljük, az önök elégedettségét is elnyerjük. 

A jövőben szívesen fogadjuk a szülők véleményét az étkeztetéssel kap-
csolatban a minosegbiztositas@tsgastro.hu e-mail-címen vagy a 70/614-
8484-es telefonszámon. Látogassanak el honlapunkra (tsgastro.hu), ahol 
megtalálhatók étlapjaink és további információk cégünkről.

Megtisztelő figyelmüket megköszönve, üdvözlettel:
takács zsolt ügyvezető

NAV-levél tartozásról, túlfizetésről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal október végéig mintegy egymillió adó-
zót értesít arról, hogy az elmúlt évről adó-, illetve vámtartozása vagy 
túlfizetése van.

Adószámla-kivonatot csak az kap, akinek legalább egy adónemben kétezer 
forintnál több tartozása vagy túlfizetése van a tavaly december végi ada-
tok szerint. A kivonat mellett késedelmipótlék-értesítőt is találhat a posta-
ládájában, aki fizetési kötelezettségét tavaly nem vagy csak késedelmesen 
teljesítette. A most érkező kivonatokon az adó- és vámfolyószámlák egyesí-
tése miatt már a vámtételek is szerepelnek. Akik tartoznak, illetve késedelmi 
pótlékot kell fizetniük, kötelezettségeiket csekken, átutalással, bankkártyá-
val vagy esetleges többletük átvezetésével is rendezhetik. Akik úgyneve-
zett elektronikus bevallók, tehát kötelező a netes felületet használniuk, vagy 
2016. január 1. és 2017. június 12. között önkéntesen nyújtották be elekt-
ronikusan bevallásukat, adatszolgáltatásukat, adószámlájukat is elektroniku-
san követhetik, nem kapnak papíralapú értesítést. Az adószámla-kivonatot, 
illetve a pótlékértesítőt mindenkinek célszerű összehasonlítania a saját nyil-
vántartásával. Az adatok értelmezésében a kivonat mellékleteként megkül-
dött „Tájékoztató” segít.  Forrás: pestmegye.hu

Az épületek a Dunakeszi Tankerületi 
Központ és Isaszeg Város Önkormányzatá-
nak köszönhetően nemcsak kívülről, hanem 
belülről is megújulhattak. 

A tankerület által elvégzett nyári karban-
tartási munkálatok során a Tóth Árpád utcai 
épületben működő alsó tagozat földszinten 
lévő osztályaiban kicserélték a PVC-burko-
latot, az épület tetejét részlegesen cserél-
ték, és lépésálló járófelületet alakítottak ki 
a padlástérben. A Kossuth utcai épületben 
egy tanteremben lecserélték a linóleumot, 
két tanterem és a tanári szoba parkettáját 
felújították. Megtörtént egy tanterem, a fo-
lyosók és az aulák teljes körű kifestése. Le-
bontották a régi kazánkéményt, és a kazán-
ház is új tetőt kapott.

Az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 
dolgozói mindkét épületben felújították a 
külső udvari lépcsőket, a lépcsők és a főbe-
járatok fölé esővédő tetőt építettek. A   Tóth 
Árpád utcában lefestették az épületet kör-
bevevő kerítést, és kijavították a régi járdát. 
Ahol szükséges volt, pótolták a hiányzó jár-
daszakaszokat illetve új járdát építettek ki a 
biztonságos gyalogos közlekedés érdeké-
ben. 

A tanulók szeptember 1-jével minden 
probléma és gond nélkül birtokukba vehet-
ték a kívül és belül is megújult „otthonukat”.

Hatvani Miklós polgármester a tanév-
kezdést megelőző bejárás alkalmával kifej-
tette, hogy most már nyugodtabb a tele-
pülés két iskoláját illetően, hiszen pályázat 
útján és az önkormányzat hozzájárulásával 
sikerült a Damjanich- és a Klapka-iskolát is 
oly módon felújítani, hogy az megfeleljen 
a kor elvárásainak, korszerű és modern le-
gyen, ezzel komfortosabbá és könnyebbé 
téve mind a benne tanuló nebulók, mind a 
benne dolgozók mindennapi életét. A pol-
gármester elmondta, hogy mindig is szem 
előtt tartotta és tartja a nevelési intézmé-
nyek fejlesztését, karbantartását, ideértve 
az óvodákat, és bár a bölcsőde szociális 
intézmény, de a bölcsődét is, hiszen itt töl-
tik idejük nagy részét városunk gyermekei, 
itt nevelődnek, és szerzik meg a tudást.  
Ők a jövő nemzedéke. Reméli, hogy mind-
annyian örömüket lelik majd benne, és vi-
gyáznak rá, mintha a sajátjuk volna, hiszen 
az is. Hatvani Miklós reményét fejezte ki, 
hogy a felújítások és a fejlesztések itt nem 
állnak meg.

szerkesztőség

Ûj könyvtárigazgató Isaszegen

Isaszeg város képviselő-testülete a júliusi ülésén a pályáza-
ton meghirdetett Jókai Mór Városi Könyvtár intézményveze-
tői állásának betöltésével ágoston Katalint bízta meg. 

Katalint sokan ismerik. Könyvtári közösségünk aktív tag-
jai korábban intézményünk könyvtárosaként, a zene- és mű-
kedvelők pedig a Gaudium Carminis kamarakórus koncert-
jein a kórus tagjaként találkozhattak vele. 

Katalin a könyvtárakban töltött tizenhárom éve alatt dol-
gozott kistelepülési és egyszemélyes könyvtárban is. Elmon-
dása szerint megtanult egyedül és csapatban is dolgozni, 
kipróbálhatta magát a könyvtári tevékenység számos folya-
matában. A főiskolai évei alatt az isaszegi könyvtárban volt 
gyakornok, és dolgozott Horváth árpádné zsuzsa és Majsa 
györgyné Olgi irányítása alatt. Ismeri az intézményben dol-
gozókat, jó kapcsolatot ápolt és ápol isaszegi lakosként is a 
könyvtárba járó olvasókkal, helyben szerzett tapasztalatai se-
gítségére lesznek munkájában.

Az elmúlt évek alatt folyamatosan képezte magát, bőví-
tette elméleti tudását. Ismeri a könyvtári tevékenységre vo-
natkozó jogszabályokat és a mindennapi munka gyakorlatát. 
Célja, hogy a tapasztalatai és a rendelkezésre álló feltételek 
ismeretében, a bizalom légkörében kiegyensúlyozott, minő-
ségi munkát végezhessen munkatársaival a közösség szolgá-
latában. Hiszen Isaszeg a történelmi múltjával, művelődés-
történeti értékeivel, hagyományaival előkelő helyet foglal el 

a magyarországi települések között. Isaszeg könyvtárának 
kultúraközvetítő és -teremtő tevékenységét úgy kell ellátnia, 
hogy az színvonalában méltó legyen a városhoz, az intéz-
mény falai között végzett könyvtári munka szolgálja és színe-
sítse a város közösségi életét.

Munkájához sok sikert, erőt és kitartást kívánunk!
szerkesztőség

Könyvtári hírek

Október 1-jétől változik a könyvtár nyitvatartása. Kicsit hosz-
szabb nyitvatartással, és már szombaton is várjuk kedves ol-
vasóinkat. Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 10–18, 
szombaton 8–12 óra között tartunk nyitva. Szerdán és vasár-
nap a könyvtár zárva lesz. 

Október 3-án, kedden 18.30-kor Fábián Janka írónő lesz 
a vendégünk, akit az őszi könyvtári napok keretében várunk 
egy várhatóan kellemes hangulatú beszélgetésre. Akik olvas-
ták a könyveit (Emma-trilógia, Búzavirág, Német lány, Francia 
nő, Adél és Aliz, Az utolsó boszorkány stb.), biztosan öröm-
mel megismerkednek a fiatal írónővel, szívesen hallanak a 
regények születésének hátteréről. Minden kedves érdeklő-
dőt szeretettel várunk.

Szeptemberben várható új könyvek a könyvtárban 
Felnőtteknek
•	 Kristina	Ohlsson:	Beteg	lelkek	
•	 Mezei	Elmira:	Autoimmun	szakácskönyv	–	Diéta	lemon-

dások nélkül 
•	 Nicholas	Sparks:	Kéz	a	kézben	
•	 Jeffrey	Archer:	Egy	igaz	férfi	–	Clifton-krónika	7.	
•	 Carol	Vorderman:	Segíts	a	gyerekednek!	–	Tanulási	tech-

nikák lépésről lépésre 
•	 Peter	Orban:	Az	archetípusok	és	alkalmazásuk	a	család-

állításban 
•	 Rosenberg	Alex:	A	krakkói	lány
•	 Michael	Schuman:	Meryl	Streep	–	Az	ezerarcú	színésznő	
•	 Jodi	Picoult:	Találj	rám!	
•	 Fredrik	Backman:	A	hazavezető	út	minden	reggel	egyre	

hosszabb 
•	 Fábián	Janka:	Az	angyalos	ház	–	és	más	történetek	
•	 Anthony	Capella:	Vendéglő	a	Vezúvnál	
•	 George	R.	R.	Martin:	Fekete	lapok	–	Wild	Cards	1.	

Gyerekeknek
•	 Vadadi	Adrienn:	Peti	tűzoltó	lesz	
•	 Kertész	Erzsi:	Panthera	–	A	hógömb	fogságában	
•	 Vig	Balázs:	Todó	kitálal	az	oviról	–	nem	csak	óvodásoknak	
•	 Bíró	Szabolcs:	A	sárkány,	aki	nem	akart	aludni
•	 A	Madagaszkár	pingvinjei
•	 Tea	Stilton:	Az	álom	királynője

ágoston Kata könyvtárvezető 
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„Hogy mennyire mélyen hatolnak be a múltba a magyar és a lengyel nép közös gyökerei,  
meggyőződtem isaszegen, egy Budapesttől tíz-egynéhány kilométerre fekvő községben.”

(grzegorz ubczyk volt lengyel nagykövet)

A magyar–lengyel kapcsolatok 45 éve Isaszegen 

A Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület és 
az Isaszegi Múzeumbarátok Köre szeretettel meghívja önt és 
kedves családját az isaszegi magyar–lengyel kapcsolatok 45 
éve alkalmából rendezett ünnepségre. 

2017. szeptember 8.: Kegyeleti megemlékezés az 
isaszegi lengyel emlékhelyeken és a temetőben
1. Honvédsírok – Lengyel kapitány síremlékénél a Katona-

pallagon 
2. Az isaszegi temetőben Szathmáry Zoltán múzeumalapító, 

Szikszai János református lelkész, Proksza Pálné, Jakócs-
né Dąbrowska Magdalena, Baksa Imréné, dr. Kemény Já-
nos és Hajdú József sírjánál

3.	 Józef	Wysocki	és	a	Lengyel	Légió	emléktáblájánál,	polgár-
mesteri hivatal

4.		Józef	Wysocki	és	a	Lengyel	Légió	emléktáblájánál,	refor-
mátus templom 

Indulás a Falumúzeumtól 17 órakor. Minden emlékezni vá-
gyót szeretettel várunk!

2017. szeptember 9. (szombat), 9.30, Falumúzeum 
erdő mellett estvéledtem – magyar népdal. Előadja a Szent 
Márton énekkar. Szathmáry Zoltán és Domszky Pál emlék-
táblájának megkoszorúzása. a Wysocki Légió 20 éve képek-
ben című kiállítás, megnyitja nagy emil,	 a	 Wysocki	 Légió	
Hagyományőrző Egyesület elnöke. 
11.00: A temetőben Gulyka József atya sírján virágcsokor 

elhelyezése. Kodály Zoltán: Boldogasszony köszöntője  – 
ének. Miatyánk – magyarul 

11.30: Konferencia a magyar–lengyel kapcsolatokról, Szent 
Márton műemlék templom. Boldogasszony anyánk – ré-
gi magyar katolikus himnusz. Boże coś Polskę – isten, ki 
Lengyelhont… – régi lengyel katolikus himnusz (lengye-
lül). dr. Csiba tibor Phd, kerületi esperes, isaszegi plébá-
nos köszöntője

A konferenciát vezeti Bába iván egykori varsói nagy-
követ, a Külügyminisztérium volt közigazgatási állam-
titkára.
1.  A magyar–lengyel kapcsolatok aktuális kérdései. Elő-

adó: Őexc. Jerzy snopek, a Lengyel Köztársaság bu-
dapesti rendkívüli és meghatalmazott nagykövete.

2.  Szent László, a magyar–lengyel származású lovag-
király. Előadó: tircsi Richárd főosztályvezető, EMMI 
Külkapcsolati és Nemzetiségi Kulturális Főosztály.

3.		Együtt	a	szabadságért	1848–1849	–	Wysocki	tábor-
nok emlékiratai. Előadó: dr. Kovács istván történész, 
volt krakkói főkonzul.

4.  A magyar–lengyel kapcsolatok 45 éve Isaszegen. Elő-
adó: dr. dürr sándor, Múzeumbarátok Köre – Isa-
szeg.

5.  Lengyel légiós hagyományok Isaszegen. Előadó: Má-
té endre	hagyományőrző	 főhadnagy,	a	Wysocki	Lé-
gió vezetője.

13.30: szilasi alex zongoraművész ünnepi hangversenye 
Frédéric Chopin és Liszt Ferenc műveiből egy 19. századi 
Pleyel-zongorán

A rendezvény fővédnöke: soltész Miklós államtitkár, Emberi 
Erőforrások Minisztériuma. A rendezvény védnökei: prof. Jer-
zy snopek, a Lengyel Köztársaság rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövete, Hatvani Miklós, Isaszeg város polgármeste-
re. Közreműködik az Isaszegi Római Katolikus Egyházközség 
Szent Márton énekkara Bene sándorné tanárnő, karnagy 
vezetésével.

Támogatók: a Lengyel Köztársaság Nagykövetsége, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Isaszeg Város Önkor-
mányzata, Jókai Mór Városi Könyvtár, Magyarországi Bem 
József	 Lengyel	 Kulturális	 Egyesület,	 Wysocki	 Légió	 Hagyo-
mányőrző Egyesület, Lengyel Kulturális Központ – Nádor ut-
ca, Isaszegi Múzeumbarátok Köre.

Isaszeg Díszpolgára cím

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 76/2017. (III. 22.) számú Kt. határozatával úgy döntött, 
hogy a 2017. évben dr. med. Elisabeth Fessl de Alemany asszony részére Isaszeg Díszpolgára címet adományoz.

dr. med. elisabeth Fessl de alemany asszony, erzsébet töké-
letesen beszél magyarul. Az a különös dallam, amely nyelv-
tanilag szabatos, választékos beszédét kíséri, születhetett a 
Vajdaságban, Magyarcsernyén, az anyaföldön éppúgy, mint 
Németországban, Bottropban, ahol 1960 óta él. Orvosi és 
gyógyítói hivatása 1990-től a németországi Csilla von Boe-
selager Stiftung Osteuropahilfe Alapítvánnyal teljesedett ki. 
Azóta a magyarlakta országokban segíti az embereket, szer-
vezeteket.

Naponta tíz-tizennégy órát dolgozik. Ír, vámpapírokat tölt 
ki, kilincsel, kér és szervez, rakodik. Segélyszállítmányokat 
küld Magyarországra, Romániába, Boszniába, Szlovéniába, 
Horvátországba, 2001-től Pécelre és Isaszegre az Egymást 
Segítő Egyesületnek (ESE), hogy megvalósulhasson Isasze-
gen a jószolgálati küldetése: a segítőház.

A ház felépítése közös hitben fogant. Neve jelképezi azt 
a sokféle, összetett gondoskodási tevékenységet, amelyre a 
gyorsan fejlődő világban szükség van minden településen. 
Az ESE hiteles példaképet és segítőtársakat keresett az új se-
gítőház felépítéséhez, amelyben a segítő erő példaképünk, 
Alemany Erzsébet lett. A köszönet alázatával az ő nevét ad-

tuk az isaszegi segítőházunknak. Kamionok hozták a bútoro-
kat, ágyakat, felszereléseket Isaszegre, és Alemany Erzsébet 
szervezett és rakodott, vitte a hírünket Európában…

Bottrop városában jótékonysági koncertet rendeztek, 
amelynek bevételét az isaszegi Alemany Erzsébet Segítő Ház 
csodálatos kertjének és játszóterének ajánlották fel. Erzsébet 
hírvivője volt Isaszegnek és az ESE-nek Németországban, a 
Vajdaságban. Közreműködésével sok neves és ismert ember 
jutott el házunkba, akiket szintén a segítségnyújtás vezérelt.

Hogy miért Alemany Erzsébet lett a segítőház neve? 
Azért, mert ő először segít, aztán kérdez. Azért, mert az em-
berekben elaltatja a rosszat és felébreszti a jót. Azért, mert 
Európa segítőjeként nem feledkezik meg egy emberről sem. 
Erzsébet a nevével egy magot ültetett el, és Isaszegnek ezt 
csak gondoznia kell.

Isaszeg Város Önkormányzatának nevében Hatvani Mik-
lós polgármester dr. med. Elisabeth Fessl de Alemany ré-
szére önzetlen segítségéért, kitartó és humánus munkájáért 
augusztus 20-án átadta az Isaszeg Díszpolgára címet.

apróné Orosz Margit telepigazgató
ese alemany erzsébet segítő Ház
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Isaszeg Hagyományaiért díj

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 79/2017. (III. 22.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy a 
2017. évben az Isaszegi Asszonykórus részére Isaszeg Hagyományaiért díjat adományoz.

Amikor egy közösség életben tartja a helyi és hazai kulturális 
hagyományokat, szeretik, gondozzák, hidat építenek a múlt-
ból a jövőbe, emberi tartást, kölcsönös bizalmat, méltóságot 
és tekintélyt biztosítanak nemcsak önmaguknak, hanem szű-
kebb és tágabb környezetüknek egyaránt, azoknak, akiknek 
a körében e hagyományok a mindennapi élet szépségét és 
gazdagítását jelentik, akkor ezek a példaértékű közösségek 
mintát szolgáltatnak egy tágabb közösségnek, a jövő nemze-
dékének, egy egész településnek. 

2017-ben ez a közösség az Isaszegi Asszonykórus. Negy-
venöt éve mindezen értékek alapján képviselik településün-
ket, városunk hagyományait, s mentik értékeinket. Városunk 
kiemelt értékei közé tartozik népi hagyományaink bemu-
tatása, átörökítése a jövő nemzedéke számára: úgymint a 
hímzés, a néptáncok, a népdaléneklés, amelyeknek több 
évtizedes hagyományai vannak. Hatalmas értékek birtokosai 
vagyunk, még élnek azok, akik hitelesen be tudják mutatni 

népszokásainkat, képviselni tudnak bennünket határainkon 
innen és túl. Ezeket a kivételes értékeket képviseli az Isaszegi 
Asszonykórus.

Ezek az asszonyok kezdetben egy hímzőkör tagjai voltak, 
akik saját szórakoztatásukra énekelgettek. Majd az idő és az 
elkészített hangfelvételek is azt bizonyították, hogy minőségi 
és kulturális csoportot alkotnak. A szakmai kitüntetések sora, 
a számtalan kiváló és arany minősítések is a hosszú és kitartó 
munkát támasztják alá. Mára már az országos szereplése-
ken nevük van, ott van a helyük a szakma legjobbjai között. 
Méltán büszkélkedhetünk velük, városunk kiemelt kulturális 
értékei közé tartoznak.

Hatvani Miklós polgármester úr az augusztus 20-i városi 
ünnepségen az Isaszegi Asszonykórusnak az Isaszeg Hagyo-
mányaiért kitüntetést adta át. 
Verseczkyné sziki éva, a dózsa györgy Művelődési Otthon 

és isaszegi Múzeumi Kiállítóhely vezetője

Isaszeg Közbiztonságáért díj

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 75/2017. (III. 22.) számú Kt. határozatával úgy döntött, 
hogy a 2017. évben Gabrucza Marianna részére Isaszeg Közbiztonságáért díjat adományoz.

gabrucza Marianna isaszegi lakosként mindig is személyes 
elkötelezettséget érzett a helyi közösség szolgálata iránt. 
Tagja volt a helyi szerveződésű Mákvirág Egyesületnek, 
amelynek tevékenysége a fiatalok drogprevenciójára, illetve 
szabadidejük hasznos eltöltésére irányult. 

Marianna 2015 óta tagja az Isaszegi Polgárőrség Bűn-
megelőzési és Önvédelmi Egyesületnek. Egyesületi tag-
sága óta kiemelkedő elkötelezettségéről tett tanúságot 
mind az egyesület munkássága, mind a helyi közösség 
iránt. Aktív részt vállal minden, az egyesület által szerve-
zett és biztosított rendezvényen. Szabadidejét feláldozva 

rendszeresen lát el hétköznapi és hétvégi szolgálatokat 
a helyi közrend és a közbiztonság fenntartása és a bűn-
megelőzés tekintetében. A városon kívüli rendezvényeken 
polgárőrként példamutató magatartásával képviseli az Isa-
szegi Polgárőrséget. 

Az Isaszeg Közbiztonságáért díjat a település és a helyi 
lakosság érdekében végzett önzetlen közbiztonsági tevé-
kenységének elismeréséül Hatvani Miklós polgármestertől 
vette át augusztus 20-án a városi ünnepségen. 

Rácz zoltán, isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési  
és Önvédelmi egyesület

Isaszeg Közneveléséért díj

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 78/2017. (III. 22.) számú Kt. határozatával úgy döntött, 
hogy a 2017. évben Heiser Jánosné részére Isaszeg Közneveléséért díjat adományoz.

Heiser Jánosné negyven éve van a pedagógusi pályán. 
Több generációt tanított a matematika tantárgyra, és sze-
rettette meg velük a fizika tantárgyat. Az alapdiploma meg-
szerzését követően a Damjanich János Általános Iskolában 
kezdett tanítani, majd az intézmény kettéválása után a 
Klapka György Általános Iskolában folytatta oktató-nevelő 
munkáját. Pályafutása során mindig arra törekedett, hogy 
tudása naprakész legyen. Részt vett minden olyan tovább-
képzésen, legyen az helyi, körzeti, járási, megyei, amelyik 
közvetlenül hatott mindennapi munkájára. A megszerzett 
tudást beépítette oktató-nevelő tevékenységébe. A mai na-
pig precíz, igényes a saját munkájában, és ezt várja el mun-
katársaitól és diákjaitól is.

Kommunikációját a kölcsönösség és a konstruktivitás jel-
lemzi. Jó a kapcsolata a szülőkkel, akik lelkesen vettek és 
vesznek részt az általa szervezett osztály- és iskolai rendez-
vényeken. 

Osztályfőnökként kedves szokásokat alakított ki osztályai-
val, amelyekhez ragaszkodott a megváltozott körülmények 
ellenére is. Például a gyermekeknek biciklitúrát szervezett, 
ennek során megismertette tanulóival lakóhelyünk történel-
mi emlékeit. Ajándékkészítéssel, műsorral köszöntötte az 
édesanyákat, adventi naptárba rejtett kis ajándékokkal várták 
a karácsonyt.

Évtizedek óta munkaközösség-vezető. A természettudo-
mányi munkaközösség eredményes munkájához szakmai 
tapasztalatával a mai napig nagyban hozzájárul. 

A pályakezdő kollégákat mindig türelemmel és kiváló 
szakmai útmutatásokkal segítette oktató-nevelő munkájuk-
ban. 

Isaszeg Város Önkormányzatának felkérésére alapfokú 
informatikai ismereteket oktatott a város nyugdíjasainak. 

Nagyon jól tudott együtt dolgozni a nevelőkkel, a gyere-
kekkel és a szülőkkel egyaránt. Szakmai hozzáértésével, sze-

mélyiségével tanúbizonyságát adta a pedagógus-élethivatás 
melletti elkötelezettségének. 

2015-ben a pedagógusnapon a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ elnöke által adományozott emléklapot 
vette át.

Négy évtizedes lelkiismeretes oktató-nevelő és vezetői 
munkájának elismeréseként Isaszeg Város Önkormányzata 
nevében Hatvani Miklós polgármester augusztus 20-án Hei-
ser Jánosnénak Isaszeg Közneveléséért díjat adott át.

Molnárné Ruck Judit
Klapka györgy általános iskola és aMi 

Isaszeg Város 
Kitűnő Tanulója díj

Isaszeg Város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy a 2017. 
évben Isaszeg Város Kitűnő Tanulója dí-
jat adományoz a Klapka György Általá-
nos Iskola és AMI nyolc osztályt kitűnően 
elvégzett tanulóinak, Bánfi annának és 
Bonczidai Boglárka nikolettnek, amelyet 
az önkormányzat nevében Hatvani Miklós 
polgármester úr adott át a városi ünnep-
ség keretében.
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Mr. President és a Sheyla 
Bonnick songs of Boney M.  
Isaszegen

Soha nem látott számban gyűltek össze az emberek au-
gusztus 19-én és 20-án a sportpályán, hogy megtekint-
hessék az 1970-es évek egyik legsikeresebb popegyüt-
tesének már többször átalakult csapatát, a Boney M.-et 
és az 1996-os évek eurodance-sztárját, Mr.  Presidentet. 
Mindkét este fergeteges produkciót láthattak és hallhat-
tak a jelenlévők. Vasárnap este több mint há rom ezren 
emelték magasba a kezüket a jól ismert daddy Cool és 
a Rasputin dallamára. Bebe, a Back II Black énekese is 
mindent megtett azért, hogy az isaszegi és a környező 
településekről érkező vendégeknek is felejthetetlen él-
ményt nyújtsanak. Reméljük, mindenki számára örömteli 
és emlékezetes volt mindkét előadás! 

Hatvani Miklós polgármester ezúton is köszöni a 
programokra kilátogatóknak, hogy valódi fesztiválozóként 
vettek részt a rendezvényeken. Köszöni továbbá minden 
fellépőnek és közreműködőnek, hogy magas színvona-
lon tették a dolgukat, és bízik benne, hogy a fesztiválnak 
jövőre is lesz folytatása.

szerkesztőség

A Csatangoló tánccsoport tábora

A Csatangoló együttes gyermektánccsoportja 2015. október 
6-án alakult meg, és a 2016–2017-es évben már két cso-
portra bővült. A tavalyi kézműves- és néptánctábor sikerére 
és a nagy érdeklődésre való tekintettel idén kétszer egy hétre 
terveztük a II. hagyományőrző, kézműves-, népijáték- és nép-
tánctábor programját, július 24-től augusztus 4-ig, a gyerme-
kek nagy örömére. A 7–13 éves korú gyerekek biztonságos 
és családias környezetben – a Csatangoló tánccsoport pró-
batermében és annak udvarrészén – tölthettek el napközi 
jelleggel egy-egy hetet.

Táborunk nagyfokú összefogással és közös munkával va-
lósult meg, amit ezúton is köszönök valamennyi segítőnek. 
Köszönöm a Csatangoló tánccsoportnak, hogy a tábor szer-
vezéséhez biztosította számomra a szakmai hátteret.

A tábor programját az életkori sajátosságok figyelembevé-
telével állítottuk össze. Így a Galga menti népi gyermekjáté-
kok, valamint az isaszegi táncok tanulása mellett népi ügyes-
ségi játékokat, változatos kézműves-foglalkozásokat kínáltunk 
a gyermekeknek, de az ebéd utáni csendes pihenőben nem 
maradhatott el a népmeseolvasás sem, amelyet nagy érdek-
lődéssel, odafigyeléssel hallgattak kicsik és nagyok egyaránt.

A gyerekekkel a tábor két hetében isaszegi lakodalmast 
játszottunk. Ez a játék sátordíszítésből, az isaszegi viselettel 
való megismerkedésből és kézműves-foglalkozásokból állt: 
agyagformákból örömfát gyúrtunk, kalácsot sütöttünk, koszo-
rút és bokrétát nemezeltünk, gyöngysort fűztünk és vőfély-
botot faragtunk, fűzfavesszőből gúzst és szappantartót kö-
töttünk, lakodalmi terítőt készítettünk márványtechnikával, 
valamint papírt márványoztunk, változatos fonatokat, külön-
böző hosszúságú és vastagságú nyakláncokat, karkötőket, 
derékdíszeket alkottunk körmön fonással, körmöcskével és 

az isaszegi önkormányzati pályázati forrásból beszerzett kö-
télsodróval. Az isaszegi mintákkal díszített tábori póló festése 
immár elmaradhatatlan hagyománnyá vált. Mindkét hét zá-
rónapján a gyermekek bemutatták szüleiknek a héten tanul-
takat és az általuk készített kézműves tárgyakat, amelyeket 
haza is vihettek. 

Köszönetet mondok az önzetlen, segítőkész, szeretettel-
jes támogatásokért, segítségadásért az Isaszegi Polgármeste-
ri Hivatalnak, a Csatangoló tánccsoportnak: Mihali andreá-
nak, eto-Papp Beátának, nagy Juditnak, Hajdu Marcsinak, 
Bodrogi imrének, Bodrogi Katának, Palicska dalmának, 
dézsi Kamillának; a szülőknek: Majoros-Jámbor Mártának, 
Kapecska Pálinkás zsuzsannának, utasi Lászlónak, a Moz-
dulj Velünk Egyesületnek, a Csata vendéglőnek, Orosz Liliá-
nának, szakmári Klárának, ugi-Rácz erzsébetnek és nem 
utolsósorban Valkony antal tanár úrnak.

Baginé Jakócs zsuzsanna



12 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XVI. évfolyam, 9. szám • 2017. szeptember 13

A csoda

Egy bölcs embertől hallottam: „Az a csoda, amit 
ha átélsz, megtapasztalsz, változást indít el az éle-
tedben.” Mi ilyen csodát tapasztalhattunk meg: 
szerettük volna kifizetni az Isaszegi Szent Rita 
Alapítvány napközis táborának rendelt élelmi-
szert, de a boltban kiderült, hogy egy fiatalember, 
amikor meghallotta, hogy a tábornak rendeltük, 
távozásunk után kifizette az egészet. Hála és kö-
szönet neki!

Ez a csoda számunkra megerősítés, hogy 
fontos a gyerekekkel való foglalkozás. Köszönöm 
mindazok munkáját, akik az alapítványi táborban 
segítettek.

szárazné Marika

Az érsekvadkerti hittantábor képekben

Mindig nagy öröm és izgalom a közösség számára a „nagytábor”. 
Már hetekkel korábban elindul a szervezés és a készülődés. Ebben 
az évben is kiemelkedően jó csapattal készültünk, színes progra-
mokkal és érdekes feladatokkal láttuk el a részt vevő gyermekeket. 
Most nem mesélnék a táborról, árulkodjanak a képek!

Szeretném megköszönni minden szervezőnek, segítőnek azt a 
sok munkát, amely nélkül nem jöhetett volna létre ez a tábor. Hála 
és köszönet! szárazné Marika

A római katolikus egyházközség eseményei
Szeptember 10., 9.30: Veni sancte – tanévnyitó szentmise. Nagy szeretettel hívunk és várunk minden diákot és pedagó-
gust, hogy a Szentlélek vezetésével tudjuk elkezdeni a következő tanévet!

Szeptember 16-án 10 órától 17 óráig családi nap a Katolikus Közösségi Házban. Ugrálóvár, játékok, vetélkedők, ebéd. 
Mindenkit szeretettel várunk. A rendezvény ingyenes. Sütit, üdítőt köszönettel elfogadunk.

Szeptember 15-től minden pénteken16 órától elsőáldozási oktatás a Közösségi Házban. 
Szeptember 15-től bérmálkozási oktatás minden pénteken 17 órától a Közösségi Házban. 
A hétköznapi szentmisék időpontja megváltozott. Hétfőn, kedden és pénteken este 19 órakor, szerdán reggel 7 órakor 

kezdődnek (csütörtökön nincs szentmise).
Október 1-jétől az esti szentmisék 18 órakor kezdődnek. Az egyházközség Facebook-oldalán minden hétvégén olvas-

ható a következő heti miserend. Ugyanitt lehet tájékozódni az állandó és az új programokról is.
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Megtiszteltetés volt számomra, hogy önkéntesként segíthettem a 17. FINA Masters 
Világbajnokságon, amelyen mintegy kilencvenhárom ország képviseltette magát. 

Munkánk színes és sokrétű volt. Túlnyomórészt a létesítményüzemeltetésben 
segítettem a Városligetben, ahol kialakítottak egy gyakorló- és egy versenymeden-
cét a szinkronúszás lebonyolítására, másodsorban pedig a versenyzőket kellett 
koor dinálni, információval ellátni a versenyeken, hogy éppen ki következik, és hogy 
melyik napon melyik verseny lesz. Ha probléma adódott, akkor minket hívtak fel, 
és igyekeztünk minél gyorsabban korrigálni a hibákat, hiányosságokat. Folyama-
tosan raktunk a hűtőkbe vizeket, hogy minden versenyző megfelelő folyadékot 
tudjon bevinni a szervezetébe a versenyek és a rákészülések ideje alatt. Közel hat 
raklapnyi víz fogyott bő egy hét alatt. Amíg a szinkronúszás tartott, kis csapatunk 
alakította ki a rendezvénytermet vagy épp a pihenőzónát a nap ellen a részt vevő 
versenyzőknek.

A világbajnokságon csodás eredmények születtek. Kiemelném Radványi dórát, 
aki két év kihagyás után tért vissza. Többszörös magyar bajnok és válogatott, a vb-n 
egyéni számban ezüstérmes lett, míg vegyes párosban bronzérmet szerzett. 

Társaimmal, ha csak tehettük, kint voltunk minden millenniumi vízilabdamecs-
csen, ahol a magyarok szerepeltek. A Kemény dénes által irányított 40+ férficsapat 
könnyedén vette az akadályokat, és meg is nyerte a meccseket.

Nagyon nagy élmény volt részt venni a szervezésben, sok gazdag pillanatnak 
lehettem tanúja, amiért hálás vagyok, és remélem, lesz még alkalmam ilyen ren-
dezvényen segíteni.  Kapecska László, az ise edzője

A 17. FINA Masters Világbajnokság egy isaszegi szemével

Milák Kristóf  
a legjobbak között

Egy tárnoki versenyző, Milák Kristóf volt a buda-
pesti úszó-világbajnokság legnagyobb felfedezett-
je. A mindössze tizenhét éves sportoló háromszor 
döntötte meg a juniorvilágcsúcsot a Duna Aréná-
ban, miközben Cseh László országos rekordját is 
felülmúlta száz méter pillangón. Milák a döntőben 
50,62 másodperces idővel ért célba, s csak az 
amerikai Caeleb Remel dressel volt gyorsabb ná-
la, így a tárnoki fiú ezüstérmet vehetett át. A fiatal 
úszó versenyszezonja ezzel nem ért véget, hiszen 
a felnőtt-világbajnokság után következik számára az 
ifjúsági vb, ahol egyértelműen éremesélyes. 

Forrás: pestmegye.hu

Lezajlottak a Bázis SC foci- és sporttáborai

A kánikula ellenére is a mozgásé volt a főszerep az Isaszeg 
Bázis Sport Club táboraiban. Idén is sok gyerek vett részt a 
jó hangulatú, izmokat is fejlesztő, játékos táborokban. A tá-
borok mindazok számára nyitottak voltak, akik úgy érezték, 
hogy nem a négy fal között szeretnék eltölteni a szünidőt. 
A   hátrányosabb helyzetű családok gyermekeit ingyen, a test-
vérpárokat pedig kedvezménnyel tudta fogadni a sportklub, 
amiben az önkormányzat által folyósított pályázati összeg is 
segített. Köszönjük a gyerekek nevében! Edzőink, segítőink 
is jól érezték magukat, hiszen a gyerekek önfeledt játéka és 
jókedve mindenkit magával ragadott.

 Gyerekek! Jó tanulást kívánunk nektek, és a nyári emlé-
kek felidézésével kitartást a következő nyárig! 

Bázis sc
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Te is lehetsz nyelvzseni!  Egy módszer, három lány – harminckét nyelvvizsga!

Amikor Virág, zsófi és 
Blanka néhány éve a 
kreatív nyelvtanulással el-
kezdtek nyelvet tanulni, ők 
sem gondolták, hogy ilyen 
sikeres nyelvtanulók lesz-

nek. Virág és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 
huszonhét évesen mindössze egy nyelvből volt bizonyítvá-
nyuk. Életük nagy felfedezésének érzik a módszerrel való 
megismerkedést. Azóta ugyanis Virág kilenc, Blanka pedig 
tizenhárom nyelvből szerzett középfokú nyelvvizsgát. Zsófi 
pedig tizennyolc éves „kreatív nyelvtanuló”, negyedikes gim-
nazistaként már tíz nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesítmé-
nye korosztályában egyedülálló.

Könnyedén, három-négy havonta tettek középfokú 
nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív tananya-
got használták. Figyelem, manapság gyakori, hogy a közép-
fokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti át 
diplomáját!

 A tananyag kidolgozója, gaál Ottó huszonhét nyelvvizs-
gájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. Há-
rom dolog, amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
1. A könyvben szereplő nyolcezer kétnyelvű mondatrész, 

mondat és a hanganyag megtanít beszélni – tanári segít-
ség nélkül.

2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga nyelvi anya-
gát – ezt a lányok eredményei is bizonyítják.

3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartásra, sőt – újra 
elővéve – bármikor felfrissíthetjük vele nyelvtudásunkat 
anélkül, hogy be kellene iratkoznunk egy nyelvtanfo-
lyamra.

További információ a kreativnyelv.hu honlapon található, il-
letve az előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet 
minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki valóban ko-
molyan gondolja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

www.kreativnyelv.hu

Gaál Ottó nagy sikerű tankönyveinek  
bemutatója Isaszegen!

Ûj út a  
nyelvtanulásban!

Eredeti módszer, különlegessége az önálló 
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

Angol, német, francia, olasz, spanyol, 
svéd, dán, norvég, orosz, portugál, 

holland, eszperantó, horvát tananyagok 
megtekinthetők és 21 990 Ft-os egységáron 
megvásárolhatók Isaszegen, a művelődési 
otthon (Dózsa Gy. u. 2.) 1. emeleti tükrös 

termében szeptember 20-án (szerdán) és 27-
én (szerdán) 17-től 19 óráig.
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Fotópályázat
Isaszeg város polgármestere fotópályázatot hirdet Isaszeg természetI kIncseI címmel. Várjuk 
képeiket Isaszeg természeti értékeiről, hogy a hozzánk látogatók egy új, még fel nem tárt oldaláról is meg-
ismerhessék városunkat és környékét. Népszerűsítsük természetI értékeInket a nálunk megta-
lálható növény- és állatvilágon, környezetünkön keresztül. A legjobban sikerült pályamunkákból áll össze 
a 2018-as isaszegi falinaptár. A pályázaton a részvétel ingyenes. Beküldési határidő: 2017. október 15. 
A képeket legalább 2400 × 3200 pIxel felbontásban a fotopalyazat@isaszeg.hu e-mail-címre 
várjuk. A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseket a fent megadott e-mail-címen megválaszoljuk.

Isaszeg természetI  
kIncseIről

Hirdessen nálunk!

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

Hogyan készülünk ősszel a tavaszra?

A nyári hónapok a megérdemelt pihenővel teltek el. Élvez-
hettük a meleg napsütést, a vizek hűs simogatását, a ker-
tünkben termett gyümölcsök és zöldégfélék zamatát, a virá-
gok szépségét és az árnyas fák alatti olvasás örömét. Olykor 
siránkoztunk is a szélviharok, a felhőszakadások, a jégesők 
okozta károk miatt, de a kertben is irtottuk a gyomokat, nyír-
tuk a gyepet, védekeztünk a növények betegségei és kár-
tevői ellen, és közben lelkileg készültünk az őszi feladatok 
elvégzésére. Mert az őszi hónapokban sok feladat vár még 
ránk, vagyis ősszel készülünk a tavaszra!

Szeptemberben ássuk ki a telepítendő gyümölcsfák, dísz-
fák, szőlőtőkék ültetőgödrét, amelyekbe tegyünk némi istál-
lótrágyát,	vagy	ha	ez	nem	lehetséges,	akkor	komplex	műtrá-
gyával gazdagított, érett komposztföldet, és ne feledkezzünk 
meg arról, hogy a kiültetett, gyámoltalan csemeték „hozomá-
nya” a jó, gazdag és vízzel is jól ellátott termőtalaj! Ebben a 
hónapban kezdődik a téli almák és körték szürete, amellyel 
ne késlekedjünk, mert ezek a gyümölcsök utóérésűek, a tá-
rolóhelyen válnak fogyaszthatóvá, a késői leszedésük pedig 
kedvez a tárolási betegségek gyors terjedésének. Vessük el 
a kétnyári díszmák, a szarkaláb és az árvácska magjait, hogy 
még a fagyok beállta előtt kiültethessük a palántákat. A hó-
nap közepén vessük a sóska, spenót magját, illetve ültessük 
el a tőosztás útján nyert rebarbaratöveket. A leveleik elher-
vadása után kiásott és szellős, hűvös helyen tárolt tulipán-, 
jácint- és nárciszhagymákat most kell elültetni ahhoz, hogy 
tavasszal korán virágozzanak. Ilyenkor a legkisebb a diófák 
gyökérnyomása, tehát ez alkalmas idő ezeknek a fáknak a 
metszésére, a közlekedést akadályozó ágak eltávolítására, de 
a sebek kezeléséről most se feledkezzünk meg! Beértek az 
aszalásra alkalmas szilvafajták. Ne hanyagoljuk el ezt a min-
den idegen anyag használata nélkül elvégezhető tartósítási 
módszert! Lekvárfőzésre a kocsányrésznél kissé ráncosodó, 
teljesen érett szilvák a legalkalmasabbak.

Október a gyümölcsfacsemeték ültetésének optimális 
időpontja, mert a gyökérsebek a fagyokig még begyógyul-
nak, és a gyökérképződés is megindul, tehát tavasszal erő-
teljes lombfakadásra számíthatunk. Ügyeljenek arra, hogy a 
csemeték szemzési helye öt centivel a talaj felszíne felett 
legyen; mind a magas-, mind a mélyültetés a csemeték fej-
lődését károsítja. Ültessük ki a fejes saláta palántáit, ügyel-
ve arra, hogy „alájuk fújhasson a szél”! Október közepétől 
tessék a minimálisra csökkenteni a szabadföldi növények 
öntözését és teljesen mellőzni a nitrogéntartalmú műtrágyá-
kat, mert ezek csökkentik a növények fagytűrő képességét! 
Kezdődik a lombhullás, ekkor a legeredményesebb az őszi 

lemosó permetezés, mert a korán lehulló, beteg leveleket is 
fertőtleníti. Alaposan, bőséges lével kell permetezni. Egyúttal 
permetezzük meg mésztejjel a mandula-, az őszi- és a kajszi-
barackfák törzsét és vastagabb ágait; ez késlelteti a tavaszi 
rügyfakadást, és ezzel csökkenti a fagyveszélyt! Fel kell ásni a 
gyümölcsfák alját, a vetemény- és a virágágyak talaját, a gö-
röngyöket a téli fagy fogja elmunkálni, szétaprítani. A gyepből 
irtsuk ki a gyomokat, szórjuk meg a talaját káli és foszfát mű-
trágyával, majd pedig járassuk meg keresztben-hosszában 
gyephasogató eszközzel, amely kitépi az elhalt fűtöveket, 
a gyomokat, a mohát, és meglevegőzteti a gyakori öntözés 
miatt összetömörödött felső talajréteget. A hónap végén ke-
rüljön sor az utolsó fűnyírásra, amely legalább öt-hat centi 
magas tarlót hagyjon maga után. Takarítsuk be a sárgarépa-, 
a petrezselyem-, a pasztinák-, a cékla-, a téliretek- és a tor-
matermésünket. Ezek tavaszig jól eltarthatók pincében vagy 
fagymentes raktárban, nyirkos homokba rétegezve.

Novemberben a fagyérzékeny cserepes növényeket vé-
dett helyre kell szállítani. A leanderbokrok leveleinek a fonák-
ján rendszerint megtelepedett a pajzstetű; ebben az eset-
ben meg kell permetezni őket, mert különben a szellőzetlen 
tárolóban a tetvek annyira elszaporodnak, hogy a növény 
elhullajtja a leveleit, és elpusztul. Az augusztusban ültetett 
örökzöld növények fagyérzékenyek, ezért fenyőágakkal vé-
deni kell őket. „Télikabátot” kell tenni a füge-, a kivi-, a grá-
nátalmabokrokra úgy, hogy az ágaik közét lehullott lomble-
velekkel töltsük fel. A komposzttárolóban összegyűlt szerves 
anyagokat alaposan keverjük át, hogy tavaszig elkorhadva 
belőlük homogén, porhanyós, szagtalan, jól kiszórható, érett 
komposzt keletkezzen, amely alkalmas a talaj termőképes-
ségének fenntartására és fokozására. Ültessünk néhány cse-
répbe metélőhagymát, másokba 12-15 centi hosszú, vastag 
petrezselyemgyökeret, hogy a háziasszonynak ne kelljen a 
piacra szaladni, ha az ételbe egy kis petrezselyemzöldre van 
szükség!

Még a fagyos decemberben is akad tennivaló a kertben, 
például a fák törzsének tisztogatása, a szerszámok élesítése, 
javítása, a permetező- és a fűnyíró gép karbantartása, a be-
tárolt termények átválogatása és a szobanövények ápolása. 

A téli álmodozásainkban pedig megjelenik lelki szemeink 
előtt a tavaszi napsütés, a mogyoróbokrok kinyíló barkái, a 
téltemető sárga virága és a fagy karmaiból kiszabadult ter-
mőföld jellegzetes, összehasoníthatatlan illata. 

Mert ezekkel az álmokkal is a tavaszra készülünk! 
Jó kertészkedést!

Forrás: balintgazda.hu

III. Veterán kerékpártúra

2017. szeptember 9., szombat
8.00 Budapest – 15.00 Gödöllő

a kerékpározás kezdetének  
200. éVfordulójára
Indulás: 8.00 óra, Budapest, Vajdahunyad vár
14.00: díjátadó, ebéd a gödöllői királyi kastélyban 

nevezés:  
velocipéd, veterán kerékpár  

– korhű ruhában (1000 Ft)

kísérők:  
kabrió autók,  

veterán motorkerékpárok

fellépők:  
Pepita táncstúdió, női  

teremkerékpár-válogatott

adlersport@gmail.com
20/334-1811

az indulás előzetes  
regisztrációhoz kötött
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Anyakönyvi hírek
a június 16. és július 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületéSek
Kocsány Ádám, Paulovics Janka, Menyhárt Lili,  
Szász Hanna Boglárka, Bereczki Benedikt, Tóth Tímea

HázaSSágkötéSek
Fazekas Fanni Katalin és Bényi Dániel
Demeter Andrea Beáta és Csingér Szabolcs
Berei Réka és Csellár Ádám
Oláh Enikő Etelka és Ágyi Ákos

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HaláleSetek
Tóth Miklósné (78 éves), Rente Árpádné (76 éves)
Gréczi Péter István (68 éves), Burján József (86 éves)
Kulcsár Tivadarné (74 éves), Kiss Imréné (58 éves)
Bartos Mihály (69 éves), Szász Tibor (72 éves)
Bánkuti József (63 éves), Mézner Gábor (72 éves)
Répási József (81 éves), dr. Forray Gábor (52 éves)
Juhász Jánosné (88 éves), Csingér Lászlóné (60 éves)
Szilágyi Miklósné (96 éves)

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Fontos információk,  
elérhetőségek

Isaszegi Polgármesteri Hivatal 
Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat telefonszáma: 28/583-100. E-mail: hivatal@
isaszeg.hu
A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati rendje: Hétfőn 800–1200  
és 1300–1800, kedden 800–1200 és 1300–1600, szerdán 800–1200 és 1300–1600, 
csütörtökön 800–1200 és 13.00–1600, pénteken 800–1200 óra között
A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfőn 1300–1600, 
szerdán 800–1200 és 1300–1600, pénteken 800–1200 óra között
Isaszegi rendőrőrs 
0–24 óra között hívható telefonszáma: 70/387-2693
Közterület-felügyelet 
(munkaidôben hívható) telefonszáma: 70/315-2314, 70/198-6929
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 
Madách I. u. 14., telefon: 28/582-712 (munkaidőben); e-mail: varosuze-
meltetes@isaszeg.hu
mezôôrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302
Gyepmester Hercig József, 20/964-3025
Isaszegi Önkéntes tűzoltóegye sület 
0–24 óra között hívható központi segélyhívószáma: 70/601-9105
Pest megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal  
Foglalkoztatási osztály 
2100 Gödöllő, Szilhát u. 53. Tel.: 28/410-175, 28/410-297. 
Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala 
2101 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514-305, 28/514-315.  
Fax: 28/514-306. Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 8.00–15.30,  
pénteken 8.00–11.30 között
temetkezés Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 30/964-7032
temetőgondnok Ecseri Pál, 30/305-8962, ecseriko@freemail.hu

SzolGáltAtóK elérHetőSéGeI
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés 
munkaidőben a 28/520-873-as vagy a 20/329-9347-es, illetve az éjjel-nap-
pal hívható 80/625-726-os telefonszámon, valamint a kozvilagitas@el-
muszolg.hu e-mail-címen és a www.elmuszolg.hu weboldalon történhet
elmŰ 
Hibabejelentés: 80/38-39-40; www.elmuszolg.hu
Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel kapcso-
latban vezetékes telefonról: 40/38-38-38; mobiltelefonról: 20/978-5611, 
30/978-5611 vagy 70/978-5611
Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938; mobiltelefon-
ról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.  
Rákóczi u. 18., tel.: 28/494-517
Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban: 30/378-9971
Főgáz
www.fogaz.hu; telefonos ügyfélszolgálat: 06-40/474 474. 
Mérőállás bejelentése online a www.fogaz.hu/ugyfelszolgalat címen, veze-
tékes telefonról a 06-80/40-55-40-es, mobiltelefonról a 06-1/237-7777-es 
telefonszámon

A Dózsa György művelődési otthon és Isaszegi múzeumi 
Kiállítóhely programjai
Szeptember
8., szombat, 18.00:  Falusi csendélet. 

B.  Molnár Annamária festőművész kiállí-
tásának megnyitója. A kiállítást megnyitja: 
Zsigár Cecília divattervező, textilművész. 
Közreműködik az Isaszegi Asszonykórus. 
A kiállítás szeptember 8-tól szeptember 
30-ig tekinthető meg.

14., csütörtök:  Zártkörű rendezvény miatt 
a művelődési otthon és a Jókai Mór Váro-
si Könyvtár zárva tart! 

16., szombat, 14.00:  Szüreti vigalom. 
Felvonulás indul lovasokkal, bíróval, bíró-
asszonnyal, kisbíróval és vendégegyüt-
tesekkel a művelődési otthonból 14.00 
órakor a Szlovák Tájházhoz. Meghívott 
vendégek: Keresztúri Szlovák Asszony-
kórus és Tánccsoport; kéméndi Bokréta 
néptáncegyüttes; Kacamajka táncegyüttes 
– Maglód; Mlinki zenekar (Galda Levente 
és társai) – Pilisszentkereszt. Este szüreti 
mulatság a művelődési otthonban.

17., vasárnap, 18.00:  Pergolesi: Stabat Mater 
dolorosa Isaszegen az Ars Sacra Fesztivál 
keretében, a Gaudium Carminis kamara-
kórus előadásában. Karvezető: Kovács 
Gézáné Surmann Mária. Szólisták: Bazsinka 
Zsuzsanna – szoprán, Bokor Jutta – alt. 
Közreműködik: Kántor Zsolt orgonamű-
vész. Helyszín: Szent Márton-templom 
(Öregtemplom). Belépő: adományjelleggel.

19., kedd, 13.00–18.00:  Véradás
21., csütörtök, 15.00:  Időutazás a törté-

nelem nyomában – Rendhagyó történe-
lemóra

21., csütörtök, 18.00:  Színjátszó kör – új-
ra indul a gödöllői Club Színház isaszegi 
Lecsó csoportja! Jelentkezni lehet a műve-
lődési otthonban!

23., szombat, 16.00:  A 45 éves asszony-
kórus jubileumi műsora. Meghívott ven-
dégek: nagytarcsai Vencsok hagyomány-
őrző népdalkör; Kartali Asszonykórus 
Egyesület; meglepetés-díszvendég.

25., hétfő, 18.00:  Pályaválasztási börze
29., péntek, 16.00:  Családi nap. Kézmű-

ves-foglalkozás és társasjáték-délután
19.00:  Táncház
30., szombat, 16.00:  Ferenczi Zsuzsa 

kárpittervező iparművész és Orosz Károly 
szobrászművész kiállításának megnyitója

Október
4., szerda:  Állatok világnapja. Látogatás a 

Noé Állatotthonba isaszegi iskolásokkal
6., péntek, 18.00:  Városi megemlékezés
7., szombat, 14.00:  Nyugdíjasok Baráti 

Köre – szüreti bál
10., kedd, 10.00:  Portéka Színpad: Fekete 

Cilinder. Előadás óvodásoknak. Belépő: 
500 Ft

13., péntek, 12.00:  Idősek világnapja

19., csütörtök, 17.00:  Múzeum – Időuta-
zás a történelem nyomában. Rendhagyó 
történelemóra

23., hétfő, 10.00:  Városi megemlékezés
27., péntek, 20.00:  Táncház

orvosi készenléti ellátás, egészségügyi információk
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját háziorvosuk 
áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 óra között, pénteken 
1130–1800 óra között készenléti szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátásá-
ra, amely az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
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.: 28/582-830; 
mobil: 20/928-3987
Pénteki készenléti beosztások szeptemberben és októberben
szeptember 1.: dr. Mészáros Zsolt; szeptember 8.: dr. Kürti József;  
szeptember 15.: dr. Eszlári Egon; szeptember 22.: dr. Tordai Gábor;
szeptember 29.: dr. Mészáros Zsolt; október 6.: dr. Kürti József;  
október 13.: dr. Eszlári Egon; október 20.: dr. Tordai Gábor;  
október 27.: dr. Mészáros Zsolt

Központi orvosi ügyelet: Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 
70/370-3104. Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig,  
hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában
Gyermekorvosi rendelők:  
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12. Telefon: 28/493-250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartása szombaton és vasárnap
Ezüstkehely Patika: páros héten 8-tól 12 óráig
Liget Patika: páratlan héten 8-tól 12 óráig
éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház utca 4.; 
tel.: 28/452-851
Fogorvosi rendelô: Rákóczi u. 10. Telefon: 28/495-237
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495-827
tormay Károly egészségügyi Központ:  
Gödöllő, Petőfi Sándor tér 1. Telefon: 28/410-681

Szathmáry zol-
tán-emléktúra

Az Isaszegi Természetbarát Klub, az Isaszegi 
Múzeumbarátok Köre és a Mozdulj Velünk 
Egyesület október 8-án, vasárnap teljesít-
ménytúrát szervez 30, 15 és 5 kilométeres 
távon.

A túra megrendezésével Szathmáry Zol-
tánnak, az isaszegi Falumúzeum alapítójának 
állítunk emléket a Falumúzeum megnyitásá-
nak ötvenedik évfordulója alkalmából.

Szeretnénk megismertetni az érdeklő-
dőkkel, a természetjárókkal és a turistákkal 
a Gödöllői-dombság kevésbé látogatott, tel-
jesítménytúrák által alig érintett tájait, termé-
szeti szépségeit, turistaútjait. 

A részletes programot az októberi 
számban közöljük! 

Szeretettel várjuk Isaszeg város lakossá-
gát, a barátokat, ismerősöket!

A szervezők
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Érdeklődni lehet:
szabo.norbert@isaszegfootball.com • +36 20 569 7333
isaszegfootball.com

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

Focizz az isaszegi 
sportegyesületnÉl!




