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önkormányzati tájékoztató

Ünnepre készülve
Tisztelt isaszegi polgárok! Kedves barátaim!

Eltelt egy év, beköszöntött advent idôszaka. Várjuk az év talán legszebb, legszeretetteljesebb ünnepét. Az egész évi 
munka után, a mindennapok rohanását követôen lassítani kell ilyenkor. Fel kell készíteni szívünket, lelkünket a kö-
zelgô karácsonyra. Az ünnepet megelôzô forgatagban, amikor sietünk, hogy beszerezzük a még hiányzó ajándékokat, 
az ünnepi vacsora hozzávalóit, álljunk meg egy pillanatra. A karácsonyi készülôdésben és hangulatban szeretteink 
mellett embertársainkra is gondoljunk, mit nyújthatnánk számukra. A jó szó, a megbecsülés, az odafigyelés fontos 
emberi értékünk. A szeretet mellett ezek a legfontosabbak, amit önmagunkból adhatunk. Ezt az érzést érdemes át-
adni családjaink, rokonaink, barátaink, ismerôseink, munkatársaink, embertársaink számára.

Év vége közeledtével alkalmunk nyílik arra is, hogy számvetést készítsünk és tervezzük a jövôt. Városunk új veze-
tése arra törekszik, hogy az itt élô emberek boldogulását minél jobban szem elôtt tartsa – a ránk váró nehézségek 
ellenére. Továbbra is együttgondolkodásra van szükség, hogy városunk elôrelépjen a megkezdett úton. Ehhez most 
is kérem és megköszönöm az Önök segítségét. 

A fentiek jegyében Isaszeg minden lakójának, aprajának és nagyjának szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, bol-
dog, eredményekben gazdag új esztendôt és jó egészséget kívánok! 

Hatvani Miklós, polgármester

Juhász Gyula:  

Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet, 
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 
Beheggesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedô beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 
S ne csak így decemberben. 
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– Dr. Kardos Gábor, az önkor-
mányzat társadalmi megbízatású 
alpolgármestere lett az Isaszeg 
Önkormányzati Tájékoztató felelôs 
szerkesztôje. Nagyon sokan isme-
rik városunkban, de azoknak, akik 
mégsem, kérem, mutatkozzon be.

– Ötvennégy éves vagyok, Buda-
pesten születtem és ott szereztem 
meg orvosi diplomámat is. Azóta a 
kelet-pesti régióban dolgozom szü-
lész–nôgyógyászként. Családom Zala 
megyébôl származik, anyai apai ágon 
jómódú gazdálkodók, úgynevezett ku-
lákok voltak, de elôfordult a családban 
jogász, pap és orvos is. Gyermekko-
rom szép részeit a nagyszüleimnél töltöttem a dimbes-dom-
bos zalai vidéken, így örökre megmaradt bennem a vonza-
lom a természet, a táj és a kemény, de mégis csodálatos 
falusi élet iránt. Ez a vonzalom hozott húsz évvel ezelôtt a 
szép fekvésû Isaszegre.

Itt ajándékozott meg a Teremtô egy gyönyörû kisfiúval, 
akit boldogan nevelek. Sok barátom és jó ismerôsöm van. 
Sok mindenhez és sok mindenkihez kötôdöm. Röviden: itt-
hon vagyok Isaszegen.

– Mi késztette, hogy az önkormányzati választásokon 
induljon?

– Nemzeti érzelmû, konzervatív nézeteim vannak. A Fi-
desznek 1989. június 16. óta vagyok a híve. A mindenki által 
ismert, bátor Orbán-beszéd sejtette számomra, hogy ez egy 
olyan erô, amely meg fogja változtatni a hamis, hazug életet 
Magyarországon. Isaszegen az elmúlt ciklusokban a jobbol-
dal egyes politikai szervezetei sajnos teljesen szétverték ön-
magukat, és eltûntek a politikai palettáról. Némi biztatásra 
vállaltam, hogy szervezem és megerôsítem a nemzeti oldalt. 
Ez olyan jól sikerült, hogy a felduzzadt létszámú csapatom az 
Április 6. Körrel közösen elsöprô gyôzelmet aratott. A munka 
most az önkormányzatban folytatódik.

– A világon az egyik legszebb hivatás az Öné: a gyer-
mekek világra segítése. Egészségügyi ismereteit miként 
tudja hasznosítani az önkormányzati munkában?

– Jelentôs mértékben, mivel egy feladatot le tudok ven-
ni a polgármester válláról. Az egészségügyi ellátás egyelô-
re önkormányzati feladat. Talán az egészségügyi dolgozók 
is örülnek, mivel könnyebben megértjük egymást. Az ön-
kormányzatban a szívemhez közel álló, humán feladatokkal 
bíztak meg: az egészségügyön kívül a közoktatás, a kultúra, 
a kommunikáció, az egyházügyek, a kisebbségi ügyek, a kül-

honi kapcsolatok tartoznak hozzám, a 
helyi sportügyekkel kapcsolatos tenni-
valókkal együtt.

Rengeteg szép és izgalmas fel-
adat, de arról nem szabad elfeledkez-
ni, hogy az én fô hivatásom az orvosi 
munka, amelyet fôállásban Budapes-
ten látok el. A két dolognak meg kell 
férnie az életemben, amely csak úgy 
képzelhetô el, ha a hivataltól komoly 
segítséget kapok. Ennek a körülmé-
nyeit szervezzük jelenleg. A jegyzô úr 
és a dolgozók biztosítottak támogatá-
sukról, amelyet ezúton is köszönök.

– A humán terület felelôseként 
az önkormányzati lap felelôs szer-

kesztôje is lett. Tervez-e változást az újság tartalmában, 
szerkezeti felépítésében, kivitelezésében?

– Az újság igen elônyôs fejlôdésen ment keresztül az 
elmúlt években, amely a korábbi szerkesztôség elévülhe-
tetlen érdeme. Ezeket a jó dolgokat szeretném megôrizni, 
és ehhez adni még valami újat magunkból. Mindenképp 
szeretném, ha csapatmunka lenne, és minél több szakem-
ber tájékoztatna a lapban az isaszegi újdonságokról, válto-
zásokról. Szeretnék új, állandó rovatokat. Ilyenek lennének 
az egyházügyek, a sport, a kisebbség vagy az egészségügy 
állandó rovata, isaszegi portré, olvasói levél, de izgalmas le-
het a szabadidôs tevékenységeket tárgyaló rovat is. Szeret-
nék minél több érdekes isaszegi embert bemutatni. Sze-
retném, ha sok ember véleménye jelenhetne meg egy-egy 
probléma kapcsán. Reményeim szerint az egyre sokasodó 
kulturális és ismeretterjesztô rendezvényekrôl szóló tudósí-
tások mellé tartalmi beszámolók is készülnének. Egyszóval 
sok tervem van. 

– Mit üzen az olvasóknak?
– Azt üzenem, hogy a feladat közös. Közösen kell a dol-

gainkat rendeznünk. Vegyenek részt minél többen a közélet-
ben, mert a közöny a tett, a fejlôdés legnagyobb ellensége. 
Még egyszer köszönöm a választók bizalmát. Igyekszem a 
szolgálatomat becsülettel elvégezni.

Szeretném megüzenni az olvasóknak az elérhetôségei-
met is. Telefon: 70/456-6972, email: kardos.gabor@isa-
szeg.hu. Mindenkinek a rendelkezésére állok, amennyire tô-
lem telik, személyesen is.

Kedves olvasóinknak és Isaszeg minden polgárának 
meghitt, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és sikeres, örö-
mökben gazdag új esztendôt kívánok.

Dr. Székelyné Opre Mária

A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Kiadó: LA4 Média Kft. 
Felelôs szerkesztô: dr. Kardos Gábor. Szerkesztô: dr. Székelyné Opre Mária. Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea. 

Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi út 45. Telefon: 28/584-590 • E-mail: hivatal@isaszeg.hu • web: www.isaszeg.hu 
Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva. 

Hirdetésfelvétel: a 70/387-2694 telefonszámon vagy a szekely.opremaria@gmail.com e-mail címen minden hónap 20-áig.

Bemutatkozik az új felelôs szerkesztô
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Közterületi játszótér-  
és parkfejlesztés

Isaszeg Város Önkormányzata sikerrel pályázott az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív 
Program Pest megyei településközpontok fejlesztése – Kis-
léptékû megyei fejlesztések felhívás keretében a Közterületi 
játszótér- és parkfejlesztés Isaszegen címû projektjével.

A tervezett parkfejlesztés 
keretében a Béke téren és az 
Ady Endre és Görgey utcák ta-
lálkozásánál lévô közterületen 
kerülnek kialakításra játszóterek, 
parkok. A fejlesztés megvalósí-
tásához a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásra került, a vállalkozó-
val a szerzôdéskötés megtör-
tént. A munkaterületet novem-
ber 16-án átadtuk, a kivitelezési 
munkálatok rövidesen elkez-
dôdnek. A közmûegyeztetések 
lezárását követôen indulhat el a 
tényleges munka. A megvalósí-
tás során a területen lévô beteg 
és életveszélyes fák kivágásra 
kerülnek, amelyek visszapótlása 

a fejlesztés keretében megtörténik. A beruházás szerzôdött 
befejezési határideje 2011. március hónap. Eddig az idô-
pontig valamennyi tervezett fejlesztési elem (térburkolat, ját-
szóeszköz) kivitelezésre kerül.

Padányi József, építésügyi és beruházási osztályvezetô 

Felhívás

A betlehemi jászol 
címû kiállításon 
való részvételre

Isaszeg Város Képvi-
selô-testület Humán-
erôforrás és Közoktatási Bizottsága meghirdeti A betlehemi 
jászol címû kiállításon való részvételt.

Téma: betlehemi jelenet felelevenítése, a betlehemezés ha-
gyományának ápolása, közösen készülve így is az ünnepre. 
A kiállításra készülô alkotásokban a betlehemi jelenetet vagy 
annak szereplôit kell ábrázolni, a betlehemezés hagyomá-
nyát feleleveníteni, az advent, a karácsonyi ünnepkör tárgyait 
és díszítô elemeit is felhasználva. 

Alkalmazott anyagok, technikák: a kiállításra kerülô mun-
kák elsôsorban természetes alapanyagok (többek között fa, 
agyag, csuhé, szalma, gyékény, vesszô, termények, textil, bôr, 
papír, fém, üveg, kô, mézeskalács) felhasználásával, külön-
bözô technikák (faragás, formázás, csuhé-, szalma- és vesz-
szôfonás, szövés, hímzés, foltvarrás, nemezelés, batikolás, 
faintarzia-készítés, festés, hajtogatás, gyurmázás stb.) alkal-
mazásával készüljenek.

Az alkotások mérete: maximum 50 cm × 50 cm.
A résztvevôk köre: az isaszegi oktatási–nevelési intézmé-

nyek gyermekközösségei, isaszegi családok.
A leadás határideje: december 17-én 1600–1800 óra. 
Helyszíne: a Szent István római katolikus templom.
Elismerés: minden jászolt készítô gyermek december 19-

én, 9.30 órakor az ünnepélyes kiállításmegnyitón a római 
katolikus templomban ajándékot kap.

A kiállítás megtekinthetô: a római katolikus templomban 
december 19-tôl karácsony elsô napjáig (december 25), 
karácsony második napjától (december 26.) a reformá-
tus templomban.

A pályázatról bôvebb információ kérhetô: Czeglédi Sán-
dornétól, a Humánerôforrás és Közoktatási Bizottság el-
nökétôl a 20/255-4217-es telefonszámon.

Humánerôforrás és Közoktatási Bizottság

Fontos a biztonság

A Templom utca elején védôkorlátokat helyezett el az ön-
kormányzat a járda mellett. Minderre két probléma meg-
szüntetése miatt volt szükség. Egyrészt a járdán közlekedôk 
biztonsága érdekében, másrészt, mivel a helyi járat autó-
buszmegállója is ott található, a busz odaérkezésekor a 
mögé felsorakozó gépkocsik feltorlódtak, mert a járda mel-
lett parkoló autóktól nem lehetett kikerülni. Az önkormány-
zat kéri mindazon gépjármûtulajdonosok megértését, akiket 
érintett ez az intézkedés. Minden arra járónak – gyalogos-
nak vagy gépjármûvezetônek – körültekintô közlekedést ja-
vaslunk. 

Horváth István, városüzemeltetési osztályvezetô
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Ûjabb köztéri szobrunk lesz

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány 
részérôl Nick Ferenc elnök, ön-
kormányzatunk részérôl Hatva-
ni Miklós polgármester aláírták 
azt a megállapodást, miszerint 
az önkormányzat, megismerve 
az Alapítvány céljait (a kulturális 
örökség megôrzése, alkotó fej-
lesztése és az európai integráció 
elôsegítése) elhatározta, hogy 
200 000 Ft támogatást nyújt a 
kárpátaljai magyar gyerekek ta-
nulásához. Ennek fejében az 

alapítvány felajánlotta, hogy a Csoma Gergely szobrász és 
fotómûvész által készített Ady Endre-mellszobrot a városnak 
adományozza. A szobor méltó helyen kerül elhelyezésre a 
jövô évben, az Ady és a Görgey utca találkozásánál épülô 
Nemzedékek Parkjában. Örömmel könyvelhetjük el, hogy 
újabb köztéri szoborral gyarapszik városunk. 

szerk.

Közmeghallgatás 

A Képviselô-testület – a polgármester javaslatára, valamint a 
Képviselô-testület bizottságainak állásfoglalása alapján – köz-
meghallgatást tart. 

A közmeghallgatásra 2010. december 13-án (hétfôn) 
17.00 órai kezdettel a Dózsa György Mûvelôdési Otthon és 
Múzeumi Kiállítóhely (Isaszeg, Dózsa György utca 2. szám) 
nagytermében kerül sor.
A közmeghallgatás témája:
– Polgármesteri beszámoló az elmúlt idôszakban végre-

hajtott feladatokról, valamint a következô évre vonatkozó 
tervekrôl és elképzelésekrôl. 

– Az új Képviselô-testület tagjainak bemutatkozása, prog-
ramjuk ismertetése.

– Közérdekû kérdések, bejelentések és javaslatok.
Minden érdeklôdôt tisztelettel várunk!

Hatvani Miklós, polgármester

Pályázat

Isaszeg Város Önkormányzatának  
Polgármesteri Hivatala A köztisztviselôk jogállásáról 

szóló 1992. évi XXIII. törvény 10.§ (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet 

Isaszeg Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala aljegyzôi munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan 
idejû közszolgálati jogviszony
Foglalkozás jellege: teljes munkaidô
A munkavégzés helye: Pest megye, 2117 Isaszeg, Rá-
kóczi utca 45.

Az aljegyzôi feladatkör ellátásához a Ktv. 8.§ (1) be-
kezdés a.) pontja alapján elôírt képesítés:
– Igazgatásszervezôi vagy állam- és jogtudományi 

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási me-
nedzser szakképesítés, 

– kétéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga

Ellátandó feladatok az Ötv. 36.§ (1) bekezdése értel-
mében: jegyzô helyettesítése, a jegyzô által meghatáro-
zott feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illet-
mény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselôk 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint az 
Isaszegi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati 
Szabályzata rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvôképesség,
– büntetlen elôélet,
– igazgatásszervezôi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítés

A pályázat benyújtásának határideje: 
 2011. január 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 
 2011. február 20.
A munkakör betöltésének idôpontja legkorábban: 
 2011. március 1.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pá-
lyázat Isaszeg Város Önkormányzat Polgármesteri Hiva-
talának címére történô megküldésével (2117 Isaszeg, 
Rákóczi utca 45.)
Bôvebb információ: 20/476-7000

Hatvani Miklós, polgármester

A Gödöllôi Kistérségi  
Társulás alelnöke lett

A Gödöllôi Többcélú Kistérségi Társulás alakuló ülésén dr. 
Gémesi Györgyöt, Gödöllô polgármesterét újraválasztották 
a Társulás elnökévé. Alelnöknek Hatvani Miklóst, városunk 
polgármesterét fogadták el, mintegy elismerve Isaszeg el-
múlt évekbeli mûködését, a polgármester négyéves tevé-
kenységét.

szerk.
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A 2010. november 16-i ülésen a következô határozato-
kat fogadta el a Képviselô-testület: 
• Pályázatot írt ki a Testület a Polgármesteri Hivatal aljegyzôi 

álláshelyére.
• A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Mûvészet-

oktatási Intézmény alapító okiratát módosították. A Damja-
nich János Általános Iskola 2010/2011-es tanévindulásá-
ról szóló tájékoztatóját és éves munkatervét jóváhagyták 
képviselôk.

• A közbeszerzési tanácsadói tevékenység végzésére vonat-
kozó szerzôdést változatlan feltételek mellett határozatlan 
idejûvé módosította a Testület.

• A 2011. évi belsô ellenôrzési ütemtervet elfogadták.
• A Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és a Szlovák Kisebb-

ségi Önkormányzattal 2010. december 1-tôl a következô 
kisebbségi önkormányzati választásig szóló együttmûködé-
si megállapodást kötöttek.

• Isaszeg Város Önkormányzat honlap felelôs szerkesztôjé-
nek Czeglédi Sándorné képviselôt, az Isaszeg Önkormány-
zati Tájékoztató felelôs szerkesztôjének dr. Kardos Gábor 
alpolgármestert választotta meg a Testület. A szerkesztôi 
feladatokat díjazás nélkül látják el. Köszönetüket fejezték ki 
az eddigi felelôs szerkesztônek, Szilárdi Lászlónak a váro-
sért kifejtett ezirányú munkájáért. 

• Nem járult hozzá a Testület, hogy a város tulajdonában 
lévô, Isaszeg, Rákóczi utca 56. szám alatti üzlethelyiség 
jelenlegi bérlôjének helyébe más lépjen. 2010. decem-
ber 1-tôl 3 hónapos határidôvel, 2011. február 28-ra fel-
mondja a jelenleg is érvényben lévô, 2008. január 04-én 
megkötött bérleti szerzôdést.

• A polgármester saját hatáskörben hozott elôzetes döntésé-
vel, a Fidesz Isaszegi Szervezetének kezdeményezésével 
és anyagi hozzájárulásával a Hôsök és Áldozatok Emlék-
parkjában október 23-i emlék-kopjafa felállítását fogadta 
el a Testület, és egyben köszönetét fejezi ki a vállalkozók 
pénzügyi támogatásáért.

• Hatvani Miklós polgármester akadályoztatása, egyéb irá-
nyú elfoglaltsága esetén a Gödöllôi Kistérség Önkormány-
zatainak Többcélú Kistérségi Társulása ülésein történô 

részvételre és a település képviseletére felhatalmazta Pén-
zes János alpolgármestert, akadályoztatása esetén dr. Kar-
dos Gábor alpolgármestert.

• Meghatározta a Testület a közmeghallgatás idôpontját és 
témáját.

• A város egészségtervének elôkészületi munkáiról szóló be-
számolót fogadott el a Testület, az elôkészületi munkák 
állásáról tájékoztatást kért.

• A Polgármesteri Hivatal 2009. október 1. és 2010. szep-
tember 30. közötti idôszakról szóló beszámolóját elfogad-
ták a képviselôk.

• A Képviselô-testület az Isaszeg Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselô-testületének többször módosított 7/2004. 
(III.16.) sz., az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 
rendeletének 40.§ (1) pontja értelmében, az üzlethelyi-
ség bérleti jogát a bérbeadó által meghirdetett pályázat 
útján kívánja bérbe adni 5 éves idôtartamra, 2011. már-
cius 1-tôl. A bérleti díj alsó határát bruttó 250 000 Ft ösz-
szegben állapítja meg. Meghatározta a Testület a pályázati 
feltételeket is. 

• Módosította a Testület Isaszeg Város Önkormányzata 
Képviselô-testületének Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatáról szóló 15/2007. (IV. 20.) sz. önkormányzati, és Az 
önkormányzati felújítások, beruházások és karbantartások 
lebonyolítási rendjérôl szóló 3/2008. (II. 22.) sz. rende-
letét. A rendeletek a helyben szokásos módon megte-
kinthetôek.

dr. Székelyné Opre Mária

Tájékoztató 
a Képviselô-testület határozatairól, rendeleteirôl

Felsôoktatási ösztöndíj
Isaszeg Város Önkormányzat Képviselô-testületé-

nek Népjóléti és Esélyegyenlôségi Bizottsága 
2010. november 18-i ülésén a 

Bursa-Hungarica Felsôoktatási Ösztöndíjpályázatra 
beérkezett kérelmeket elbírálva 

37 fô felsôoktatásban tanuló isaszegi lakos részére 
ítélt meg 2011. február 1-tôl

tíz hónapra vonatkozóan
havi 5000 Ft szociális ösztöndíjat.
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December 12. 16.00:
	 Banka Gabriella	 „Délvidéki	 imádságok”	címû	adventi	elôadó-

estje	–	szeretetvendégséggel	egybekötve
December 18. 16.00:
	 Gyermekkarácsonyi	ünnepség

December 15. 18.00:
	 A	Klapka	iskola	karácsonyi	koncertje
December 19. 9.30:
	 „A	betlehemi	jászol”	címû	kiállítás	megnyitása

December 4. 08.00–12.00: 
	 Mikulás-	és	karácsonyváró	gyermekfoglalkoztató	a	Baba-mama	

klubban.	Színes	programokkal	egybekötött	babaruhabörze	(ját-
szóház,	 lufihajtogató,	Mikulás)	 Információ:	 Laci	Anna,	 telefon:	
20/391-6683

December 5. 15.00:
	 Adventi	készülôdés.	Kézmûves	foglalkozás,	táncház	és	a	Csata	

Táncegyüttes	gyermekcsoportjainak	mûsora
December 7. 10.00:
	 A	Túlpart	Együttes	„Három	király	útra	kel”	címû	elôadása	gye-

rekeknek.	Belépô:	500	Ft

December 7. 15.00:
	 Roma	Advent	a	Cigány	Kisebbségi	Önkormányzat	szervezésében
December 12. 18.00:
	 Városi	Karácsony.	A	Múzsák	Társulatának	szórakoztató	musical	

elôadásával	kívánunk	kellemes,	békés,	örömökben	gazdag	ka-
rácsonyt	a	város	lakóinak

 Kb. 19.00: 
	 Helyi	egyházi	vezetôk	karácsonyi	köszöntôje	az	Isaszegi	Asszony-

kórus	és	a	Gaudium	Carminis	Kamarakórus	közremûködésével
December 12-én este	kerül	sor	a	kívánságláda	ajándékainak	ki-

osztására	a	városi	karácsonyfa	alatt,	a	mûvelôdési	otthon	elôtti	
téren

December 17. 17.00:
	 A	Damjanich	 János	Általános	 Iskola	alsó	 tagozatos	 tanulóinak	

karácsonya
December 18.:
	 A	Csata	Táncegyüttes	csoportjainak	karácsonya
	 14.00:
 Az	Isaszegi	Nyugdíjasok	Önsegélyezô	Klubjának	karácsonyi	ün-

nepsége	a	klubhelyiségben
December 19. 16.00:
	 Az	Isaszegi	Nyugdíjasok	Baráti	Körének	karácsonya

December 19. 17.00:
	 A	Gaudium	Carminis	Kamarakórus	karácsonyi	koncertje

KArácsonyi ProGrAmoK KínálATA isAszeGen 
RefoRmátus templom

sZIsZI

RómaI KatolIKus templom

DóZsa GyöRGy mûvelôDésI otthon

A városi karácsonyfa felállítása 

Hideg novemberi pénteken került sor a város karácsonyfájának felállítására a 
mûvelôdési otthon elôtti téren. Most már hagyományosnak mondható, hogy a 
lakosság közremûködésével kerül sor a karácsonyfa kiválasztására. Idén is több 
felajánlás érkezett. Ezúton köszönjük Tóth Ibolya, Isaszeg, Liget utca 7/a szám 
alatti lakosnak a fenyôfát, valamint a Városüzemeltetési Osztály dolgozóinak a 
munkáját. Elôvigyázatosságképpen térfigyelô kamerákat is elhelyeztek a téren. 
Reméljük, hogy ebben az évben nem ismétlôdik meg az elmúlt évi karácsony-
fa-csonkítás, ami minden jóérzésû lakosból ellenszenvet váltott ki az elköve-
tôkkel szemben. A mûvelôdési otthon szervezésében felkerültek a díszek, az 
égôsor a fára, és a betlehemi jászol is a fa mellé került. A város gyermekei 
számára elhelyeztek még egy „kívánságládát” a fa alatt, amelybe a gyerme-
kek „belerakhatják” leírt kívánságaikat. 
12-én este kerül sor az ajándékok ki-
osztására ugyanitt.

így ünnepeljük  
a karácsonyt 

Az Isaszegi Nyug-
díjasok Önsegé-
lyezô Klubjában 
hagyományosan, 
közösen, családi-
asan ünnepelünk. 
Karácsonyfát dí-
szítünk, és közö-
sen elkészítjük a 
karácsonyi cso-
magot minden 
tagunk részére. December 18-án 14 óra-
kor kerül sor a meghitt ünneplésre, ahol a 
Vadrózsa csoport betlehemi játékkal ked-
veskedik, majd a karácsonyfa fényénél 
közösen elfogyasztjuk a finom édessé-
get, szétosztjuk a karácsonyi csomagokat. 
Minden kedves klubtagnak és mindenki-
nek szeretetteljes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk. 

Harmati Lászlóné elnök 
és a vezetôség tagjai
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A Szociális és Munkaügyi Miniszter 2010. évre meghatáro-
zott munkarendje alapján Isaszeg Város Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala az alábbi munkarend szerint mûködik.
2010. december 11. (szombat)
 munkanap – a hivatal 8.00–12.00 óra között tart nyitva
2010. december 20–23.
 a hivatal szokásos munkarendben mûködik
2010. december 24. (péntek)
 pihenônap, a hivatal nem tart nyitva
2010. december 27–30.
 a hivatal szokásos munkarendben mûködik
2010. december 31. (péntek)
 a hivatal ügyeleti rendszerben 8.00–12.00 óráig tart nyitva

A 2011-es év elsô munkanapja 2011. január 3. (hétfô), 
Isaszeg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a szoká-
sos munkarendben várja tisztelt ügyfeleit.

Minden kedves ügyfelünknek és minden kedves isaszegi 
lakosnak nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog 
új évet kívánunk!

Polgármesteri Hivatal

Fakivágási engedély

A fakivágásra vonatkozó szabályokat a fás szárú növények 
védelmérôl szóló 346/2008 (XII. 30) kormányrendelet tar-
talmazza. A rendelet szerint a közterületen lévô fa kivágásá-
hoz a jegyzô engedélyezése szükséges. Az egyéb ingatlanon 
történô fakivágást az ingatlan tulajdonosának a fakivágást kö-
vetô három napon belül be kell jelentenie a jegyzônek.

A fakivágási engedélykérelem-nyomtatvány a Polgármes-
teri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Isaszeg, Rákóczi utca 
45.) szerezhetô be.

A fakivágási engedély illetékköteles, az eljárási illeték ösz-
szege 2200 Ft, melyet a kérelmen illetékbélyegben kell le-
róni. Az eljárási illeték meg nem fizetése esetén a kérelmet 
érdemben elbírálni nem lehet, a kérelemre indult eljárást 
meg kell szüntetni. 

A fakivágáshoz – az Ady Endre, Kossuth Lajos, Rákóczi, 
Templom, Aulich utcákon, illetve a Dózsa György és a Ma-
dách Imre utcák Árpád utcáig terjedô szakaszán lévô fák 
kivételével – az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása 
szükséges. Az egyéb utcákon és a két utcaszakaszon lévô 
fák kivágásához a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei 
Igazgatóságának (1024 Budapest, Fényes Elek utca 7–13.) 
elôzetes hozzájárulása szükséges. 

A kivágni kívánt fát pótolni kell, ezért a kérelemben nyi-
latkozni kell a kérelmezônek, hogy a kivágni kívánt fát milyen 
fajú, fajtájú fával, illetve hol és hány darabbal kívánja pótolni.

Tulajdonosi hozzájárulás és pótlási nyilatkozat hiányában 
a fakivágási kérelmet el kell utasítani.

Polgármesteri Hivatal, dr. Bombicz József

Foglalkoztatási Fórum  

A Gödöllôi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum keretében el-
indult a gyakorlati munka: a paktum parlamentjének számí-
tó Foglalkoztatási Fórum elsô gyûlésére november 17-én, 
a Szent István Egyetem állásbörzéjén került sor. A délelôtt 
folyamán a Paktumról és a foglalkoztatási problémák megol-
dásához szükséges új gondolkodásmódról, a térség aktuális 
munkaerôpiaci helyzetérôl volt szó. Délután a paktum tag-
jai olyan kérdéseket vitattak meg, mint a pályaorientáció, a 
megváltozott munkaképességûek foglalkoztatása és a közös-
ségi közlekedés hiányosságainak a foglalkoztatásra gyakorolt 
hatása.

Haszara Andrea

mezôgazdasági összeírás

A Központi Statisztikai Hivatal 2010. december 1. és 15. kö-
zött reprezentatív mezôgazdasági összeírást hajt végre Isa-
szegen is. Az összeírás célja, hogy nyomon kövesse a mezô-
gazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve 
pontos és hiteles képet adjon a hazai gazdaságirányítás, az 
Európai Unió és a gazdálkodók részére. Az összeírást a KSH 
Szegedi Igazgatósága által kiadott – pecséttel és aláírással 
ellátott – igazolvánnyal rendelkezô számlálóbiztosok végzik. 

Polgármesteri Hivatal

Felkészültünk a télre

A Városüzemeltetési Osztályon dolgozók felkészültek a télre. 
Az elmúlt hetek még lehetôvé tették, hogy néhány kritikus-
nak mondható helyen az utakon kátyúzást végezzenek. Kiala-
kítottuk a Rózsa utcai raktár területén a síkosságmentesítéshez 
szükséges anyagok (só, homok, fûrészpor) tárolásának felté-
teleit. A szóróanyagok beszerzése folyamatosan történik. A 
gépek felkészítése is befejezôdött. Megvásároltunk egy új só-
szóró berendezést. Elkezdtük a homoktároló ládák kihelyezé-
sét az adott forgalmi csomópontokba, buszmegállókba. A kézi 
hóeltakarítás eszközei – seprû, hólapát – is már a raktárakban 
van. Kérjük a város lakóit is, hogy hasonlóképpen készüljenek 
a hideg, téli, fagyos, havas napokra. 

Horváth István, városüzemeltetési osztályvezetô
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A cigány Kisebbségi Önkormányzat hírei

Idén is, mint minden évben, megrendezzük a Roma Mikulás nevû rendezvényünket. Ebben az évben december 7-én ke-
rül rá sor a Dózsa György Mûvelôdési Otthonban. A mûsort a Damjanich János Általános Iskola növendékei adják, illetve 
a Szecsô Kovács Zoltán tánckoreográfus által pártfogolt Ande voja táncegyüttes, akik már országos versenyt is nyertek. 
A programok után – úgy tudjuk – a Mikulás is ellátogat hozzánk, és apró ajándékokat osztogat a gyermekeknek. Minden 
kedves érdeklôdôt szeretettel várunk!

Az isaszegi Cigány Kisebbségi Önkormányzat tervei kö-
zött szerepel, hogy a jövô évben tehetségkutató rendez-
vénysorozatot indít el cigány és nem cigány gyermekek, 
fiatalok, felnôttek számára. Ezért felhívunk minden olyan 
isaszegi lakost, nemtôl és kortól függetlenül, aki érez magá-
ban tehetséget tánc, ének vagy vers- és prózamondás terén, 
hogy jelentkezzen. Különösen fontosnak tartjuk a magyarnó-
ta-énekesek segítését, hiszen sajnos egyre kevesebben van-
nak, akik ezt a mûfajt képviselik. A jelentkezôket egy szakmai 
zsûri bírálná el. A kimagasló képességûeknek lehetôséget 
biztosítunk különbözô rendezvényeken való fellépéseken, 
segítenénk ôket tehetségük kibontakozásában. Jelentkezni 
az isaszeg.cko@gmail.com e-mail címen lehet, vagy szemé-
lyesen bármelyik képviselônél.

Kun Gergely, Vidák Sándor

Az isaszegi szlovák Önkormányzat eredményei és tervei 

Az Isaszegi Szlovák Önkormány-
zat megalakulásakor az egyik 
legfontosabb feladatának tartot-
ta a település kulturális öröksé-
gének felkutatását. Elköteleztük 
magunkat a helytörténet kutatá-
sára, a még megtalálható szlo-
vák emlékek összegyûjtésére. 
Mindezt Isaszegen, a Templom 
utca 30. szám alatti lakóházban 
kialakítandó tájházban tervezzük 
bemutatni.

A tájháznak szánt, magán-
tulajdonban lévô épületet Fufe-
renda László és felesége újítja fel, akik szeretnék annak ere-
deti állapotát visszaállítani. A lakóház valamikor a helyi zsellér 
Huszka-család tulajdonában állt. A berendezéshez szükséges 
néprajzi, helytörténeti tárgyakat 1980-tól nagy lelkesedéssel 
gyûjti a Fuferenda család, fôként családi örökségbôl és a he-
lyi lakosok régiségeinek a felajánlásából. A gyûjteményben 
megtalálhatók az isaszegi szlovákok által viselt népi ruházat 
darabjai, helytörténeti iratanyagok és a kenderfeldolgozás, a 
szôlôtermesztés, a földmûvelés, az állattartás eszközkészlete. 
Bízunk a tájház megvalósításában, hiszen az elmúlt négy év-
ben már több programot is sikeresen megszerveztünk. 

A 2006 októberében alakult szlovák önkormányzat az 
isaszegi csata 160. évfordulójára emlékkápolnát épített. A Vi-
segrádi Négyek együttmûködése keretében két alkalommal 
részt vettünk az Árvanádasd/Trstena városában megrende-

zett Dilong Star énekversenyen, 
elôször a Damjanich, majd a 
Klapka iskola tanulóival. Ezután 
mi is 4000 eurót nyertünk a 
V4-tôl, és a felújított, 105 éves 
Damjanich János Általános Is-
kolában megszerveztük a Sztár-
láb táncfesztivált, ahol négy or-
szág gyermekei ropták a táncot. 
A sikerhez a helyi és környékbe-
li vállalkozók, valamint a telepü-
lés lakóinak önzetlen segítsége 
is fontos volt. Trstenába a Gau-
dium Carminis Kamarakórus is 

eljutott, és sikeres fellépésével bemutatkozott.
Ténykedésünkkel nem terheljük a várost, hanem igyek-

szünk a központi költségvetési támogatásból és a több hely-
re benyújtott, eredményes pályázatainkon elnyert támo-
gatásokból fedezni azt. Ahhoz, hogy 2011-ben sikeresen 
megrendezhessük a Sztárláb táncfesztivált, az isaszegi gye-
rekek újra énekelhessenek Trstenában a Dilong Star ének-
fesztiválon, hogy Isaszeg újratelepítésének 300. évforduló-
ját megünnepelhessük és ezeken kívül más programokat 
is szervezhessünk, minden tagunk és támogatónk önzetlen 
segítségét köszönettel fogadjuk.

Ezúton kívánunk békés, boldog karácsonyt és egészség-
ben gazdag, sikeres újévet minden kedves olvasónak.

Mészáros Gusztáv, 
az Isaszegi Szlovák Önkormányzat tagja
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A mikulás és a Télapó

A Mikulás, a Télapó neve hallatára sokunk lelki szemei elôtt 
megjelenik egy ôsz hajú, hosszú szakállú öregember, piros 
ruhában, óriási zsákkal a hátán, aki korát és a zsák mére-
tét meghazudtoló gyorsasággal osztogatja az ajándékot és 
csusszan be és ki a kéményeken. Az ôt ábrázoló csokifigurá-
kat már novemberben megtalálhatjuk többféle méretben az 
üzletek polcain.

Szent Miklós viszont valóban létezô személy volt, bár tör-
ténelmi adatunk kevés, és életének számos eseményét le-
genda vagy homály fedi. A hagyomány szerint a kis-ázsiai 
Patara városában született (Krisztus utáni III. században) gaz-
dag család gyermekeként. Kisgyermekként árvaságra jutott. 
Nagybátyja felügyelete mellett nevelkedett Patara város ko-
lostorában.

Felnôttként a papi hivatást választotta: emberek szerete-
tének, gyerekek tanításának szentelte életét. Jó cselekede-
teiért és jámborságáért Myra püspökévé választották.

Egyszerûségben élt a nép között. Vagyonát a gyerekek és 
az emberek megsegítésére fordította. Az ô nevében szerte a 
világon megajándékozzák a gyermekeket.

Az ünnep egy alkalom, hogy a lényegre emlékezzünk, 
arra, ami igazán fontos. Szent Miklós nem egy mesehôs, rek-
lám- és játékfigura, hanem példa lehet a mai ember szá-
mára. Egy olyan világban élünk, hogy a jólét vakká tehet a 
szûkölködôkkel szemben. Fontos, hogy mit tartunk igaznak 
és milyen példát követünk, mert lehetôséget kaptunk, hogy 
formáljuk szeretetben, és örömben gazdagabbá tegyük ezt 
a világot.

Haszara Andrea

ejtôernyôsök isaszegen

A II. világháború védelmi harcaiban elesett magyar katonákra 
emlékeztünk Isaszegen november 12-én, a Magyar Ejtôer-
nyôsök Bajtársi Szövetségének (MEBSZ) szervezésében, a 
temetôben található emlékmûnél. 

Rendhagyó módon a Szövetség a Városházán tartotta so-
ros elnökségi ülését, amelyet Hatvani Miklós nyitott meg. 
Polgármester úr méltatta a szövetség húszéves tevékenysé-
gét, a hagyományok ápolásának fontosságát, ami kiemelten 
fontos településünknek és a Magyar Ejtôernyôsök Bajtársi 
Szövetségének is. Felajánlotta, hogy a szövetség tekintse 
„bázisának” Isaszeget, hiszen a várost és ôket közös értékek 
kötik össze; a történelmi hagyományok és a hôsök emléké-
nek ôrzése. Ennek szellemében hívta meg az „öreg ejtôer-
nyôsöket” a jövô évi, 1849. április 6-i isaszegi csatát meg-
elevenítô ünnepségre. Dr. Boda József, a szövetség elnöke 
megfogalmazta, hogy élni fognak a lehetôséggel és termé-
szetesen eljönnek a csatába is.

A délutáni megemlékezésen dr. Novák Béla történész 
tartott múltidézést. 1944 ôszén Budapest védelmére épí-
tették az Attila védelmi rendszert, amely más védvonalakkal 
összekapcsolva teljesen körbefogta a fôvárost. Az Attila-vo-
nal délkeleti szakasza Isaszeg–Dány–Valkó között húzódott, 
amelyekben – sokszor cserélôdve – magyar és német ala-
kulatok foglaltak állásokat. Az Isaszeg környékére nehezedô 
szovjet–román nyomás enyhítésére a hadvezetés november 
12–23. között e térség védelmére vezényelte az 1. Vitéz 
Bertalan Árpád Magyar Királyi Honvéd Ejtôernyôs Ezred 1. 
Zászlóalját Tassonyi Edömér parancsnoksága alatt.

Dr. Farkas Attila Márton, mint egyike az egykori emlék-
tábla-állítóknak, felidézte az emlékmû 1984-es és elôdje, az 
édesapja által elkészített emlékkereszt 1979-es felállításának 
zaklatott körülményeit.

Az elnökség emléktáblát avatott, amit Gulyka József kato-
likus prépost és Bajusz Árpád református lelkész megszen-
telt és megáldott. Szmolicza József a Falumúzeum egykori 
Honismereti Szakköre, Dézsi Zoltán a Csatangoló Tánccso-
port, Képes Tamás és Szabó Sándor az Isaszegi Vállalkozók 
Egyesülete nevében helyezték el az emlékezés virágait.

A megemlékezés másik helyszínén az elesett román ka-
tonák, valamint a négy ismert magyar honvéd sírjára is virá-
gokat és gyertyákat helyeztek el a megjelentek. A megemlé-
kezést a Takarodó hangjai zárták.

Dr. Boldizsár Gábor



Gondold el – kedves isaszegi atyámfia –, milyen szegények lennénk a csillagok nélkül! Koromsötét lenne az éjsza-
ka. Egyedül éreznénk magunkat, mintha kietlenben lennénk. Isten kreációja elôtt így nézett ki a világ. A csillagmezô 
derûssé teszi az éjszakát. Mintegy „betakar” minket, merthogy felettünk ragyog, és az Örökkévaló titkait hordozza.

Jelen korunkban, ahogy fut a világ a vég felé, növekszik a sötétség és a bizonytalanság. De nem a hívô ember 
életében! Mi, hívô emberek legyünk olyanok, mint „csillagok az éjszakában!” Nem „sztárok”. Jézus Krisztus sem 
volt „szupersztár”! Egyszerû, szelíd fényû csillag volt Ô. Melegfényû „esthajnalcsillag”. Ô gyújtott világosságot a mi 
szívünkben, s Ô késztet és bátorít arra, hogy: „úgy fényljék a ti világosságotok az emberek elôtt, hogy lássák a ti jó-
cselekedeteiteket, és dicsôítsék a ti mennyei Atyátokat”. Ne legyünk „hullócsillagok”. Hanem fényeskedjünk ott, ahol 
szükség van reánk, „ahol vagyunk. Legyünk csillagok a világban! Karácsony üzenetének ebben a fényében, református 
gyülekezetünk nevében kívánok áldott ünnepeket lakosságunknak. 

 Bajusz Árpád, lelkipásztor

Karácsony lényegét Prohászka Ottokár csodálatosan mondja el: „Adott-e az Isten nagyobb ajándékot, mint mikor 
fiát adta, szeretetének kenetével, az irgalom illatával töltötte el a földet? Lépett-e valamikor olyan közel az emberi-
séghez, mint mikor köztünk született? S fogadta-e ôt valamikor lélek oly bensôségesen, mint mikor édesanyja ölelte 
szívére?”

Ilyen szeretettel várjuk és fogadjuk mi is a betlehemi kisdedet, aki a mi életünknek is értelmet és a szeretet aján-
dékát hozta, hozza el. Ezekkel a gondolatokkal kívánok a város minden lakójának örömteli, békés karácsonyi ünne-
peket és boldog új évet! Az ünnepi szentmisékre szeretettel várjuk a város minden lakóját!

Gulyka József c. prépost, kerületi esperes, plébános

Karácsony nem a mi szeretetünkrôl, hanem Isten szeretetérôl szól. Fiában, Jézus Krisztusban testté lett, és leszállt 
hozzánk, emberekhez. Azóta több mint 2000 év eltelt, de jó tudni, hogy Isten még ma is szeret bennünket. Kétfé-
leképpen reagálhatunk erre az isteni szeretetre: elfogadjuk vagy elutasítjuk. Ha elutasítjuk, karácsony számunkra el-
veszti igazi értékét, és csak egy üres, felejthetô alkalom marad. Ha elfogadjuk, akkor valódi örömünnep lesz, az igazi 
szeretet ünnepe. 2010 decemberében is alkalom nyílik elfogadni Isten szeretetét. Aki ezt megteszi, annak életében 
valóság lesz a János evangéliuma 3. részének 16. verse: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz ôbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

Mindenkit szeretettel várunk összejöveteli alkalmainkra. Ünnepi istentiszteleteink idôpontjai megtalálhatók a 
www.epk-isaszeg.hu weboldalon.

Szabó Endre lelkipásztor, Evangéliumi Pünkösdi Közösség Isaszegi Gyülekezete

Az emberré lett Istenrôl alkotott kép a keresztény hit páratlan üzenete. Immánuel, velünk az Isten! (Máté 1,23). Jézus 
megmutatta, hogy Isten szeret bennünket, és ezt a szeretetet kész tettekkel is alátámasztani. Osztozik örömünkben 
és bánatunkban. 

A görögök szerint az istenek elfojtják érzéseiket. Önmagukkal vannak elfoglalva, és teljes közönnyel szemlélik az 
emberek fájdalmait. Isten Fia azonban élô, érzô emberként jött a Földre, hogy emberi természete által még jobban 
megértse az embert (Zsid 2:18).

Krisztus nem azért jött, hogy kárhoztassa a világot, hanem azért, hogy „üdvözüljön a világ általa” (Jn 3:17) Az em-
bernek sok bírálója, de csak egy Szabadítója van. Ma inkább, mint valaha, mindannyiunknak szüksége van a Szabadí-
tóra. Ezért a karácsonyi ünnepkörben szánjunk idôt arra, hogy élvezzük mennyei Szabadítónk közelségét.

Szilvási Józsefné, adventista lelkész

Gondolatok az ünnep táján
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Akikre büszkék lehetünk

Kodály Zoltán: „Hallgass figyelemmel minden népdalt, ez a legszebb dallamok kincses-
bányája, s általuk megismered a népek jellemét.”

Jó érzés, ha elismerik a munkát, az összetartást, az értéket, a népi kultúrát. Annak pedig 
mindannyian örülünk, ha olyan embereknek adnak át kitüntetést, akik értünk és városunk 
ismertebbé tételéért munkálkodnak. Az Isaszegi Asszonykórust minden helyben élô ismeri. 
Rendszeresen lépnek fel ünnepségeken, rendezvényeken nemcsak itthon, hanem az ország 
különbözô településein, sôt külföldön is. Kiválóan énekelnek, utánozhatatlan az isaszegi 
népviseletes ruhákban való megjelenésük. A közelmúltban elnyerték a Vass Lajos Népzenei 
Szövetség Vass Lajos Nagydíj elismerô kitüntetését, amihez szívbôl gratulálunk Benedek 
Krisztina mûvészeti vezetônek és a kórus minden tagjának. A szép eredményhez további 
lelkesedést és vidám együtténeklést kívánunk.

– Nagy Jánosnét, a kórus vezetôjét kérdeztük meg, 
mit jelent a csoport számára a legújabb díj.

– Számunkra ez nagy öröm. Az egész országból, Kárpát-
aljáról, Szlovákiából, Szlovéniából vettek részt versenyzôk, és 
csak húszan kaphattak ilyen díjat. Ez a többfordulós verseny 
2009-ben kezdôdött. Mi Bogácson voltunk az elôdöntôn 
2009. július 4-én, ahol továbbjutottunk, „Arany” helyezést 
elérve. Az elôdöntôk – ugyanúgy, mint a középdöntôk – az 
ország különbözô részein kerültek megrendezésre. A közép-
döntôre 2010. május 15-én Mezôkövesdre utaztunk, ahol 
„Kiemelt Arany” díjat kaptunk, és feljebb jutottunk a dön-
tôbe. Mondanom sem kell, hogy már akkor nagyon boldo-
gok voltunk, mert idáig eljutni több száz csoport közül óriá-
si eredmény. A döntô 2010. november 6-án Budapesten 
zajlott, ahol 61 felnôtt csoport mérettetett meg. Különbözô 
díjakat osztott a zsûri: „Nívódíj”, „Kiemelt Nívódíj” és a leg-
magasabb, a „Vass Lajos Nagydíj”, amibôl nagy örömünkre 
egyet mi kaptunk meg. Igen nagy elismerés ez számunkra, 
amire méltán lehetünk büszkék.

– A népzene mai helyzetét illetôen vannak borúlátók 
és derûlátók. Marcsó néninek mi a véleménye errôl az 
Asszonykórus eddigi dicséretes szereplése tükrében?

– Úgy gondolom, hogy igenis derûlátónak kell lennünk, 
hiszen a november 6-i döntôn 14 éven aluliak közül is verse-
nyezett 50 csoport. Ôket egy külön színházteremben zsûriz-
ték, és nagyon szépen énekeltek. Tehát ez is bizonyítja, hogy 
lesz utánpótlás, csak beléjük kell nevelni a népdalok szerete-
tét. Igenis a mi gyermekeink is látják, hallják eredményeinket, 
és ôk is kedvet kapnak majd az énekléshez.

– Az asszonykórus tagjai szívesen lépnek fel minden-
hol, amit nem kötelességbôl tesznek, hanem szívügyük-
nek tekintik. Mik a közeljövô tervei?

– Ahová felkérnek, mindenhová elmegyünk, és ezt való-
ban jó szívvel tesszük. Köszönjük a Polgármesteri Hivatalnak, 
a mûvelôdési otthon vezetôjének, hogy ezt lehetôvé teszik, 
és kérjük továbbra is szíves támogatásukat. Nemrég jártunk 
a Péceli ESE Központban, kicsit felvidítani beteg és öreg em-
bertársainkat. Öröm volt látni, ahogy próbáltak velünk éne-
kelni, táncolni. Bizony fájt a szívünk értük, de jó érzés töltött 
el bennünket, hogy örömet tudtunk nekik szerezni.

Hogy mik a terveink: még sokáig együtt maradni, és ter-
mészetesen minél több hasonló díjat elérni, Isaszeg városá-
nak is dicsôséget szerezni, mert ez ad erôt a további mun-
kánkhoz. Jövôre szeretnénk elmenni Kárpátaljára is, az ottani 
magyarokat megismerni, megmutatni kölcsönösen szakmai 
tudásunkat és egymástól tanulni.

– Közeledve a karácsonyhoz, kérem, ossza meg gon-
dolatait az olvasókkal.

– Úgy gondolom, ennél szebb karácsonyi ajándékot nem 
kaphattunk volna. Kérjük a Kis Jézust, hogy továbbra is le-
gyen velünk és tartson össze bennünket, egészségben, bé-
kességben, szeretetben. A karácsonyra készülve gondoljunk 
embertársainkra szeretettel. A családokba hozzon békét, 
megértést, legyünk türelmesek egymáshoz, mert ez az igazi 
ajándék, nem az, ami kézzel fogható. Isaszeg város lakóinak 
békés, boldog karácsonyt kívánok az Isaszegi Asszonykórus 
nevében. Gondoljatok szeretettel ránk!

dr. Székelyné Opre Mária
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A Dózsa György mûvelôdési 
otthon és múzeum 
decemberi programjaiból
Karácsonyi programjainkat a 6. oldalon olvashatják.
Tervezett programkínálat:
December 4. 17.00: Szent Korona-kiállítás megnyitója. 

Közremûködik az Isaszegi Baranta Had. A kiállítás decem-
ber 19-ig tekinthetô meg a mûvelôdési otthon elôteré-
ben és nagytermében

December 10. 19.00: Jótékonysági koncert az iszapkáro-
sultak javára. Közremûködnek, a Klapka György Általános 
Iskola és AMI ütôs növendékei, a H-599 rockzenekar, 
Varga Joe és a Blues Fire, valamint a Green Moon rock-
zenekar. Belépô: 500 Ft/fô

December 11. 17.30: Mû-Hely Nap. Kreatív kulturális kap-
csolódás, közös élôzenére épülô közösség építô foglalko-
zás. Helyi és környékbeli amatôr zenekarok bemutatkozó 
élményzenéje

December 16. 13.00–18.00: Véradás

Szolgáltatások:
December 6. 18.00: KRESZ-tanfolyam jelentkezés és tájé-

koztatás
December 13. 11.00–13.00: A.S.A. ügyfélszolgálat a mûve-

lôdési otthon elôterében
Új! Csütörtökönként 16.00–17.00 óráig a mûvelôdési ott-
hon elôterében kézmûves foglalkozással várja a kicsiket a 
Mosolysziget.
Kedves látogatóink! A Dózsa György Mûvelôdési Otthon 
2010. december 22. és 2011. január 2. között zárva tart. 
Nyitás 2011. január 3-án. 

Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklôdni a Mûvelô-
dési Otthon irodájában a 28/582-055 vagy a 28/582-056 tele-
fonszámon, az isaszegmuv otthon@citromail.hu címen valamint a 
www.dozsamuvotthon.atw.hu weboldalon is lehet. A programok 
változtatásának jogát fenntartjuk!

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk!
Verseczkyné Sziki Éva

múzeumi esték

December 11-én 16.00 órakor tartja soron következô 
vetítettképes elôadását az Isaszegi Természetbarát Klub 
szervezésében a múzeum Hazánk szép tájain címmel.

A túrák során felkeresték Isaszeget és környékét (Új-
évköszöntô és éjszakai túra), a Budai-hegységet, a Pilist, a 
Mátrát, a Mecseket, a Helembai-hegységet (Szlovákia), a 
Cserehátat, a Fóti-Somlyót, Ócsa környékét, jártak Debre-
cenben és környékén és a Nemzeti Sírkertben.
Helyszíne: Falumúzeum, Madách u. 15.
A szervezôk szeretettel várják az érdeklôdôket!

A táj és a benne élôk  
szépsége ihletet ad

Nagy Éva festômûvész „Élô-Világ” 
címû kiállítását november 12-tôl te-
kinthették meg az érdeklôdôk a mû-
velôdési otthonban. A tárlatot Kiss Or-
bán László nyitotta meg.

A mûvésznô 1970-ben született 
Gyulán. A rajz szeretetét szüleitôl örö-
költe. Fiatalon készítette elsô képeit, 
melyek grafitrajzok voltak. Hosszú szü-
net után 2006-ban Gárdonyban csatlakozott a Velence-tavi 
Mûvészbarátok Köréhez, ahol számos közös kiállításon vett 
részt. Magával ragadta a táj szépsége, a tó hangulata. Tag-
ja lett az Országos Képzô- és Iparmûvészeti Társaságnak is, 
amelynek a szervezésében több alkalommal részt vett a Ve-
lencei-tó környéki tájat megörökítô festôversenyen. Nagy Éva 
2005-ben III. helyezést ért el egy, a tóparti játszótér homoko-
zójában ülve készített, a kora reggeli tavat ábrázoló képével.

2007-ben költözött Isaszegre, ahol ma is él népes csa-
ládjával. A Gödöllôi-dombvidék szépsége, a tavak, az erdôk 
szintén a rajzolásra ösztönözik, de a tájképek mellett az állat-
portré festése mozgatja meg leginkább a fantáziáját. 

Mivel nagyon szereti az élôvilágot, képein a két- és négy-
lábúak egyéniségét igyekszik visszatükröztetni, nem csupán 
fényképszerû másolatokat készít. Javarészt porpasztellel dol-
gozik, ez a technika a legkedvesebb a számára, hiszen az 
érzelmeket a lágy és erôs színek kiválóan megjelenítik.

Haszara Andrea

mentünk, láttunk, gyôztünk

Az ország – mára már úgy mondják, hogy Európai szinten 
is helytálló – leghíresebb, leglátványosabb, legszebb kará-
csonyi vására a Vörösmarty téri kézmûves, kirakodó és népi 
hagyományainkat bemutató karácsonyi vásár. Mi, az Asz-
szonykórus és a Csata Táncegyüttes képviselôi, itt szórakoz-
tathattuk november 20-án és 26-án 15 órától a nagyérdemû 
közönséget. Nagy sikerünk volt, és büszkén hirdettük, hogy 
Isaszegrôl jöttünk és idevárjuk 2011-ben a kedves turistákat.

Verseczkyné Sziki Éva
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est a könyvtárban festményekkel, zenével,  
könyvbemutatóval

Reprezentatív eseményre került sor 2010. november 20-án 
a Könyvtári Galériában, amelyre szokatlanul sok vendég lá-
togatott el. A képzômûvészeti és irodalmi esten dr. Koháry 
György orvos, festômûvész Mozaikok a Teremtô gazdag-
ságából címû kiállításával, míg dr. Székely András Berta-
lan mûvelôdésszociológus, kisebbségkutató Közép-európai 
szôttes címû legújabb, tizedik esszékötetével mutatkozott 
be. A rendezvény fényét emelte a Dr. Kercsmár Zsolt ének-
mondó által elôadott megzenésített versek sora.

Dr. F. Orosz Sára iparmûvész nyitotta meg Koháry György 
kiállítását, aki számos festményét ajándékozta a Damjanich 
iskolának. A mûvésznô taglalta, mennyi minden szükséges 
ahhoz, hogy valaki igazi festônek tudhassa magát. Koháry 
doktor a hatvanas éveibe lépve kezdett el komolyan fog-
lalkozni a festészettel. Addig „csak” orvos volt. Autodidakta 
módon elkezdett tanulni „a színekrôl, a kompozícióról, a fes-
tészeti technikákról, a perspektivikus térábrázolási rendszer-
rôl, aztán a fényrôl, a nap nélküli ég ragyogásáról, falevelek 
és szirmok áttetszôségérôl (…) Hogy kitartása volt és van, 
azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy társadalmi kötele-
zettségei és a lovaglás mellett folyamatosan hoz létre új 
mûveket, ami hozzájárul a kollekció bôvüléséhez.” Mûveit 
a mostani kiállítás mellett az internetes honlapján (http://
drkoharygyorgy.ewk.hu) is megcsodálhatják.

Ezután Futó Tamás grafikusmûvész, tanár dr. Székely 
András Bertalan kötetéhez kapcsolódó, különleges gondo-
latait hallgattuk. Úgy érzi, az író „helyre teszi a Kárpát-me-
dencét: Közép- és nem Kelet-Európába. A szôttes pedig 

egy szóban sugallja az olvasónak azt a színes és sokoldalú 
megközelítést, ahogy a szerzô e földet szemléli (…) ta-
pasztalatait érdemesnek tartotta arra, hogy kibeszélje és 
kibeszéltesse mindazt, amirôl egyesek azt hiszik, hogy nem 
való beszélni.” A Trianon után szétszabdalt területek ma-
gyarságával, a kisebbségek kultúrájával foglalkozó írások, az 
isaszegi és más rendezvényeken elhangzott beszédei, meg-
jelent írásai mind a szôttes szerves részei. A kötetnek A hely 
szelleme címû fejezete a városunkhoz kapcsolódó esszé-
ket tartalmaz. A könyv megvásárolható és olvasható a városi 
könyvtárunkban.

A gondolatindító bevezetôk után beszélgetés kezdôdött 
a jelenlévôk és az alkotók között, amely a könyvtárunkban 
szokásos terített asztal mellett folytatódott. A jó hangula-
tú, gondolatgazdag eszmecserék, amelyek az alkotások és 
a személyes ismeretségek kapcsán alakultak ki, újra és újra 
végiggondolhatók, mint szép emlékek fölidézhetôk mind-
nyájunkban. Balassi Bálint „Ó én édes hazám, te jó Magyar-
ország” verscíme fejezi legjobban az egész est hangulatát. 
Valóban minden jelenlévônek sikerült eltávolodni a minden-
napok világától, és nyitottabban fordulni a bemutatandó al-
kotások felé, merthogy az akvarellek, az énekelt versek és 
az új könyv egyaránt a Kárpát-hazában és a hitünkben való 
otthonosságunkról szóltak. 

Horváth Árpádné, könyvtárigazgató
Fényképek: Kalocsai Richárd

Homoki és Társa Jármûvezetô-képzô Kft.
Gödöllô, Vasútállomás

tel./fax: 28/413-866 • mobil: 30/977-8800
Felnôttképzési nyilvántartási szám: 13-0091-04  Akkreditációs lajstromszám: AL-0084

Tanuljon nálunk vezetni!
Személygépkocsi-vezetôi és motoros tanfolyamot indítunk

Isaszegen, a Mûvelôdési Központban 
2010. december 6-án és 2011. január 3-án 18 órai kezdettel. 

A vizsgára felkészülést számítógépes,  
projektoros, klimatizált tanteremben biztosítjuk.

Felvilágosítás és részletes információ: 
Kôrösi József szakoktatónál: 20/966-1439.

Gödöllô, vasútállomás: hétfôtôl csütörtökig 8–16h, pénteken 8–13h.
Iskolavezetô: Homoki László (30/977-8800).

E-mail: info@homokikft.hu • Honlap: http://www.homokikft.hu

Válassza a minôséget!
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Karate versenyeredmények

2010. november 6-án került megrendezésre a háromfordu-
lós I. C. Tatami bajnokság I. fordulója, melyen egyesületün-
ket 14 karatéka képviselte. A nyarat követô elsô versenyen 
újonc és már rutinosabb versenyzôinknek egyaránt lehetôsé-
ge nyílt tapasztalatszerzésre és bizonyításra. Szinte minden 
indulónk legalább egy gyôztes mérkôzést tudhat magáénak, 
melyekkel a következô eredmények születtek:
Sebôk Bence: Kata 2. helyezés, Kumite 1. helyezés
Bezák Tamás: Kata 3. helyezés, Kumite 1. helyezés
Gellért Anna: Kata 3. helyezés, Kumite 1. helyezés
Papp Gabriella: Kata 4. helyezés, Kumite 1. helyezés
Bodó Richárd: Kata 3. helyezés, Kumite 2. helyezés
Szoboszlai Szandra: Kata 3. helyezés, Kumite 2. helyezés
Dobai Eszter: Kata 4. helyezés, Kumite 2. helyezés
Tóth Máté: Kata 3. helyezés, Kumite 3. helyezés
Varga Gábor: Kata 3. helyezés, Kumite 3. helyezés
Varga Réka: Kata 3. helyezés, Kumite 4. helyezés
Farkas Bence: Kata 3. helyezés
Harmati Alex: Kata 3. helyezés
Kende Ádám: Kata 3. helyezés
Berecz Gergely Gábor: Kata 4. helyezés, Kumite 5. helyezés

Az idei év utolsó versenye a Wado Mikulás Kupa lesz, mely-
re december 5-én kerül sor, egyesületünk évzáróját pedig 
december 18-án tartjuk. Ennek keretében a kezdô karatékák 
övvizsgán adhatnak számot eddig megszerzett tudásukról, 
majd az eltelt évet összegezve díjazzuk a legeredményesebb 
versenyzôket.

Jakab Attila, Genki WKSzE

A sebi Gym se a hagyomány 
megtartása és ápolása útján

Néhány éve még a hagyományteremtést emlegettük, most 
pedig már a hagyomány megtartásáról kell beszélnünk, mely 

a III. Nôi–férfi Fekvenyomó Sebi 
GYM Kupával 2010. november 
6-án meg is valósult.

Mára ez a torna szervesen 
illeszkedik a Magyar Erôemelôk 
Szövetségének versenysoroza-
tába. Nem véletlen tehát, hogy 
a verseny fôbírája egy nem-
zetközi bíró volt, kinek mun-
káját segítette a MERSZ bírája, 

valamint a versenyigazgató, Sebestyén János, aki egyben a 
Sebi GYM SE elnöke is. Sebestyén Tamás edzô és szerve-
zô bevezetô beszédét követôen Czeglédi Sándorné, Isaszeg 
Város Humánerôforrás és Közoktatási Bizottságának elnöke 
üdvözölte a megjelent hetven sportolót és a nézôket, majd 
jó versenyzést kívánva indította útjára a nemes versengést. 

A Genki Wado Karate Egyesület bemutatója után a „fek-
venyomók” vették birtokukba a tornatermet. Az elsô fogások 
némi bizonytalansággal kezdôdtek, de aztán a idô elôreha-
ladtával felforrósott a levegô, s egy nagyszerû versengésnek 
lehetett tanúja az érdeklôdô közönség. 

A szünet sem telt el látványosság nélkül. Nick Árpád erô-
mûvész, a világ egyik legerôsebb embere egy ujjnyi vastag 
köracél meghajlításának folytatásaként egyre vastagabb tele-
fonkönyvek széttépésével kápráztatta el a nézôket. 

A nôi fitnesz kategória három világ- és Európa-bajnok he-
lyezettje fürdôruhás alappóz bemutatása után akrobatikus 
gyakorlatával dobogtatta meg a férfiszíveket. 

A bemutatók méltó zárása volt az ez évi Superbody ver-
seny újonc aranyérmese, Vladár Sándor bemutatója, mely 
osztatlan sikert aratott. 

A Sebi GYM SE versenyzôi keményen állták a küzdelmet, 
dicsôséget hozva egyesületünkre és Isaszeg városára is. De 
nem csak a sportolók tettek ki magukért, a szervezôket is di-
cséret illeti, ugyanis folyamatosan érkeztek a visszajelzések 
mind a versenyzôk, mind a közönség részérôl a jó szervezés-
re, versenyzôbarát rendezésre vonatkozóan. 

Most pedig következzenek büszkeségeink: Puskás Ben-
jámin (ifjúsági –70 kg) 1. helyezett. Hényel Péter (junior 
–90 kg) 4. helyezett. Hernyes Dávid (junior –100 kg) 4. he-
lyezett. Nádasdi Tamás (felnôtt –90 kg) 4. helyezett. Bojtár 
Tamás (felnôtt –90 kg) 3. helyezett. Schönek Gábor (fel-
nôtt +125 kg) 2. helyezett. Havai Viktor (felnôtt +125 kg) 1. 
helyzett, egyúttal abszolút felnôtt kategória gyôztes, valamint 
a legnagyobb súlyt nyomó versenyzô is.

A verseny véget ért. A tornaterem lassan kiürült, de kintrôl 
még be-behallatszottak a vidám búcsúzkodások, fogadkozá-
sok: „majd jövôre!” Mit is mondhatunk erre? Így legyen!

Bodrogi Imre

Dr. Szeredi Levente
2117 Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13.

Telefon: 20/353-4547 • e-mail: szeredil@t-online.hu

Rendelési idô: 
Hétfô, szerda, péntek: 19–20 óráig

Kedd, csütörtök: 18–20 óráig
(sürgôs esetben hétvégén és ünnepnapon is)

Igény eSeTén HázHoz IS megyeK
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Változások az „öregfiúknál”

1995-ben Orlik József sportköri elnök szervezésében megalakult az Isaszegi KSK öregfiúk csapata. A csapat tagjai felkértek 
az edzôi teendôk ellátására, melyet nagy örömmel el is vállaltam. A csapat tagjai: Grezsák József, Havjár László, Kiszel Attila, 
Hajdú János, Kôszegi András, Halászi Ferenc, Orlik József, Csépány Csaba, Kisréti János, Fekete István, Raffael Károly, 
Péter Gyula, Bognár István, Hanák Sándor, Magyar Ferenc, Demeter Miklós, Velkai Gábor, Gyurik János. 

A csapat nagyszerûen szerepelt a bajnokságokban: vagy bajnokok voltunk, vagy az élmezônyben végeztünk. Egyre többen 
kérték a leigazolásukat, ezért ebben az évben két csapatot indítottunk, hogy mindenki játéklehetôséget kapjon. Isaszegi SE és 
Isaszeg Fincsi néven szerepelnek a bajnokságban. 

Mindkét csapatunk kiválóan teljesített – az ôszi idény befejezése után a csoportjukban elsô helyen állnak. Kiváló teljesít-
ményükért mindkét csapatnak szívbôl gratulálok, és további sportsikereket kívánok, hogy ismét örömet okozhassunk a törzs-
szurkolóinknak.

Kiss Sándor, edzô

Damjanich bál

November 13-án este ismert ballagási ének hangjai szólaltak meg, és 
a nyolcadik osztályosok gyönyörû ruháikban bemutatkoztak a báli ven-
dégeknek. A bál egyebekben a szokott módon zajlott. Fellépett az 1.a, 
1.b, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a és 6.a osztályunk. Az aranyos és színvonalas tánco-
kat betanította Kocsárdy Nóra, Pásztor Zsófia és Bánszkiné Varga Judit. 
A fiaink a szokásos ugrásokkal szórakoztatták a közönséget. A mûsor fény-
pontja a nyolcadik osztályosok keringôje volt. Most a fiúk is különlegesen 
szépen felöltöztek, a lányok pedig elragadóak voltak hófehér ruháikban. 
A zárószám végén felkérték szüleiket majd a tanáraikat is.

A rövid táncot finom vacsora követte – a Klapka iskola konyhájából –, 
majd a bál hajnalig tartott. Nagyon szép élmény, különösen a nyolcadiko-
sok életében, hiszen ezzel az eseménnyel kezdenek búcsúzni iskolájuktól 
és a felhôtlen kisgyermekkortól. Mi, nyolcadikos osztályfônökök megha-
tottan csodáltuk a gyermekeket, hiszen röpke négy év alatt kiskamaszból 
szinte felnôtt lányok és férfiak lettek.

Bálunkat idén is sokan segítették, támogatták munkával, adományok-
kal. Mindkettôt nagyon szépen köszönjük!

Oláhné Szántó Tünde, a 8.a és Bagó Beatrix, a 8.b osztályfônöke

Fotók: Csekéné Valkony Andrea
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A XVIII. században egy angol orvos, 
Dr. Edward Jenner a világot megvál-
toztató felfedezést tett. Megfigyelte, 
hogy a tehénhimlôvel fertôzôdô 
fejôlányok nem betegedtek meg a 
halálos fekete himlôtôl. Megfigye-
lése alapján a tehénhimlô vírusát a 
bôrbe karcolással a szervezetbe jut-
tatta, és ezután védettség jött létre. 
Új tudományág alakult ki, és az oltá-

sok sok millió ember életét mentették meg. Számos halálos 
betegség végleg eltûnt a földkerekségrôl.

A módszer hasznosságát nem lehet elvitatni, de az el-
múlt idôszakban sokféle véleményt hallunk pro és kontra. 
A védôoltásoknak, mint minden orvosi beavatkozásnak, le-
hetnek szövôdményei. Gyakran valamilyen megbetegített 
állatban szaporítják a kórokozókat. Az oltóanyag tartalmaz le-
gyengített kórokozót vagy annak részletét, idegen élôlénybôl 
nyert szérumot. Ezen kívül tartósítószer-adalékokat, mint a 
higany. Ezek az anyagok a beoltott személyre károsak lehet-
nek, ezért fontos a mérlegelés a kockázat és a várt hatás 
között. Az oltások számlájára írnak egyesek több betegsé-
get, mint az autizmust, idegrendszeri betegségeket, allergiát. 
Ezek nem bizonyítottak.

A vírusok által okozott betegségek ellen nincsenek gyógy-
szerek. Kezelésükben nagyon fontos a megelôzés, a védô-
oltás.

Az elmúlt idôszak botrányos oltóprogramja volt a H1N1 
influenza elleni oltás. A beharangozott világjárvány szeren-
csére sokkal szelídebb lett, de az igaz, hogy viszonylag sokan 
meghaltak, fôleg várandós kismamák. 

Jelenleg az új szenzáció a Human Papilloma Vírus (HPV) 
elleni oltás. A HPV fôleg a nôk méhnyakrákját okozza. A szer-
vezet immunizálásával, amely három oltást jelent, elkerülhe-
tô a halálos kór. 

Magyarországon évente körülbelül ezer méhnyakrákos 
megbetegedés kerül felfedezésre, ezeknek a nôknek csak-
nem fele meg is hal a betegségben. Az elmúlt évtizedben 

nem sikerült ezt az elkerülhetô halálozást csökkenteni, 
amelynek oka, hogy a nôk jelentôs része nem jelentkezik 
szûrôvizsgálatra. A HPV-fertôzés általában nemi úton terjed, 
de szülés kapcsán HPV-pozitív anya újszülöttje is fertôzôd-
het. A méhnyakon kívül a szeméremtest, a fej-nyaki régió, a 
nyelôcsô és végbéltájék is fertôzôdhet. Értelemszerûen a há-
rom utóbbi férfiakon is elôfordul a nemi szerv betegségével 
együtt. Emiatt tovább emelkedik a megbetegedések illetve 
a halálos kimenetelû esetek száma. A magyar nôi lakosság 
HPV fertôzöttsége eléri a 25%-ot, amelynek egy része vezet 
méhnyakrákhoz, de minden méhnyakrák a HPV-fertôzés ta-
laján fejlôdik ki.

A védekezésnek két fontos tényezôje van. Az elsô az 
évenkénti szûrôvizsgálat, a második a védôoltás. A vírus fe-
hérjeburkot és örökítôanyagot (DNS) tartalmaz. Felépítése 
szerint több mint 50 fajtája létezik, ezeket nagy és alacsony 
rizikójú csoportokba osztjuk. A védôoltás négy nagy rizikójú 
vírus fehérje részét tartalmazza. A többi típus ellen kereszt-
védelem alakul ki.

Ezt az oltást három alkalommal kell beadni, legcélsze-
rûbb 13–14 éves korban – mert még nincs nemi fertôzött-
ség –, de nem kötik korhatárhoz.

Dr. Kardos Gábor
szülész-nôgyógyász szakorvos

oltással a nôk védelméért
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Háziorvosi ügyeletek

2010. december

01. Dr. Eszlári Egon 17. Dr. Kürti József

02. Dr. Déri István 18. Dr. Horváth Anna

03. Dr. Horváth Anna 19. Dr. Horváth Anna

04. Dr. Déri István 20. Dr. Kürti József

05. Dr. Déri István 21. Dr. Horváth Anna

06. Dr. Kürti József 22. Dr. Eszlári Egon

07. Dr. Horváth Anna 23. Dr. Déri István

08. Dr. Eszlári Egon 24. Dr. Eszlári Egon

09. Dr. Déri István 25. Dr. Eszlári Egon

10. Dr. Horváth Anna 26. Dr. Eszlári Egon

11. Dr. Eszlári Egon 27. Dr. Kürti József

12. Dr. Eszlári Egon 28. Dr. Horváth Anna

13. Dr. Kürti József 29. Dr. Eszlári Egon

14. Dr. Horváth Anna 30. Dr. Déri István

15. Dr. Eszlári Egon 31. Dr. Horváth Anna

16. Dr. Déri István

2011. január

01. Dr. Horváth Anna 05. Dr. Eszlári Egon

02. Dr. Horváth Anna 06. Dr. Déri István

03. Dr. Kürti József 07. Dr. Horváth Anna

04. Dr. Horváth Anna 08–09. Dr. Eszlári Egon

Dr. Eszlári Egon: Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288.
Dr. Horváth Anna: Botond utca 12. Telefon: 493-250, 
 mobil: 30/591-7086.
Dr. Tordai Gábor: Aulich utca 3. Telefon: 493-302.
Dr. Kürti József: Csata utca 2. Telefon: 495-238.
Dr. Déri István: Aulich utca 3. Telefon: 493-302.

HéTKÖzi, HéTVéGi orVosi üGyeleT  
TeleFonszámA: 70/387-2685
A hétközi ügyelet héfôtôl csütörtökig 1530-tól másnap reggel 
730-ig tart. Pénteken 1200-tól szombat reggel 730-ig. 
A hétvégi ügyelet szombat 730-tól hétfô 730-ig tart. Délutáni 
rendelés a mindenkori ügyeletes rendelôjében 1630–1730-ig.

Gyógyszertárak nyitvatartása szombat–vasárnap: 
Ezüstkehely Patika: páros héten 8–12 óráig,
Liget Patika: páratlan héten 8–12 óráig.

A mentôk ingyenes hívószáma: 104.  
Mobiltelefonról való hívás esetén: 28/420-844.
A helyi rendôri ügyelet közvetlen száma: 70/203-3888.
A mezôôrök telefonszáma: 
70/459-3301 és 70/459-3302.

Anyakönyvi hírek
a 2010. 10. 15 –  11. 15. közötti idôszak eseményeirôl

Születések:

Ecseri Balázs Attila  Kossuth Lajos utca 106.
Könczöl Dorka Elza  Buda utca 67.
Tihon Olivér  Jászberényi utca 13.
Nagy Dominik  Erdô utca 7/b
Palásti Patrik  Rákóczi utca 60/a
Kasuba Evelin  Liszt Ferenc köz 6.
Nagy Zsombor László  Hétvezér utca 1/a
Zámbó Alexandra  Tompa Mihály utca 50.
Balák Zsófia  Dózsa György utca 4.
Rödönyi Anna  Bartók Béla utca 2. 

Házasságkötések:

Zemen Lídia és Béres János

60 év egymás szeretetében:

Kovács Erzsébet és Bene István 1950. október 28-án kö-
töttek házasságot, a Tompa Mihály utca 34. szám alatt élnek.

 Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Halálesetek:
Németh Jenô Péter (59 éves)  Dózsa György utca 27.
Palyaga Gábor (58 éves)  Rákóczi utca 59.
Kecskés Imréné Berta Erzsébet (53 éves) 
 Bercsényi utca 6.
Kovács Jánosné Lelik Ilona (68 éves) 
 Jegenye utca 9.
Balázs Csaba Ferenc (55 éves)  Alkotmány utca 47.
Csécsi Sándorné Mohácsi Terézia (84 éves) 
 Erdô utca 24.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Ragács Marianna, anyakönyvvezetô

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik édesanyá-
mat, Csécsi Sándornét utolsó földi útján elkísérték, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.

Abdelhamid Mohamedné és családja

Decemberi állatorvosi ügyelet
XII. 4–5. Dr. Mile Attila

Pécel, Kálvin tér 6.
30/986-2643

XII. 11–12. Dr. Rédling Tibor
Kistarcsa, Váci M. u. 2.

30/966-8415

XII. 18–19. Dr. Almási Csaba
Csömör, Ady Endre u. 19.

30/349-2166

XII. 24–26. Dr. Csizmadi Sándor
Kistarcsa, Malom u. 2.

30/951-8590

XII. 31– 
2011. I. 2.

Dr. Békési Béla
Pécel, Szemere Pál u. 17.

30/954-9684



Közel ötven éve  
a lakosság és a vállalkozók szolgálatában…

szolgáltatásaink: 
• Lakossági és vállalkozói számlavezetés
• Lakossági és vállalkozói hitelezés
• Fogyasztási hitelek
• Építési és lakáscélú hitelek
• Jelzáloghitelek
• Záloghitelek (arany kézizálog fedezetre)
• Betétkezelés
• Befektetések
• Bankkártya szolgáltatások
• InternetBank szolgáltatások
• Biztosítások

Hitelintézetünket, a Pécel és Vidéke Takarékszövetkezetet sze-
retnénk bemutatni Önnek. Takarékszövetkezetünk már közel 
ötven éve áll a lakosság és a vállalkozók szolgálatában. Akkor 
és most is egy cél vezérelt minket, hogy kiemelkedô banki szol-
gáltatásokkal és kedvezô díjakkal ésszerû alternatívát nyújtsunk 
versenytársaink kínálatával szemben. Tapasztalt és kiválóan fel-
készült kollégáink Budapesten és Pest megye tíz pontján állnak 
az ügyfelek rendelkezésére.

Takarékszövetkezetünk számlavezetési díja az egyik legkedvezôbb a pia-
con, legyen szó akár lakossági vagy vállalkozói számlavezetésrôl. Szám-
láinkhoz külön igényelhetô internetes számlacsomag, melyhez a jelen-
leg Magyarországon alkalmazott legbiztonságosabb portálon keresztül 
lehet csatlakozni.

Hiteltermékeink ügyfeleink valamennyi igényét kielégítik. Szabad fel-
használású hiteleink, folyószámlahiteleink, vállalkozói és jelzálog típusú 
hiteleink egyszerûen és nagyon kedvezô feltételekkel igényelhetôek. 
Gyors hitelelbírálást követôen az igényelt hitel akár 5 munkanap alatt 
felvehetô. Hiteleink legfontosabb jellemzôje, hogy elôtörlesztés, valamint 
a hitel lejárat elôtti teljes visszafizetése esetén sem számolunk fel szer-
zôdésmódosítási díjat.

Egyéni vagy társas vállalkozások számára kirendeltségünkön lehe-
tôség van a Széchenyi Kártya Programban részt vevô hitelkonstrukciók 
igénylésére és pénzügyi tanácsadásra. Mindezeken túlmenôen kézséggel 
állunk Ön és munkatársai rendelkezésére lakossági számlavezetéssel és 
különbözô hitelkonstrukciókkal is.

Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet
2117 Isaszeg, Kossuth Lajos utca 15/a
Telefon: 28/582-270, Fax: 28/582/271
www.pecel.tksz.hu

Gödöllôi kirendeltség

Isaszegi kirendeltség

Albertirsai kirendeltség
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– Konkrétan mit jelent ez az adakozás?
– Ezzel is szeretném városunkat – mely a mindennapi 

életünk színtere – szebbé és hangulatosabbá tenni. Jó ér-
zés a szeretet ünnepéhez közeledve, hogy nem csupán az 
otthonunkban érezhetjük a karácsony hangulatát, hanem az 
utcákon és a közterületeken is. Engem mindig irigységgel 

töltött el, mikor más települése-
ken tapasztaltam, milyen szép 
ünnepi díszbe öltöztetik a tere-
ket, utcákat. Most végre polgár-
mester úr – aki személyes jó barátom – kezdeményezésére 
és szervezômunkájának köszönhetôen, több támogató ösz-
szefogásával városunkban is gyarapodik az oszlopokon el-
helyezett karácsonyi díszkivilágítás.

– Mibôl táplálkozik ez az önzetlenség? Milyen jelen-
tôséget tulajdonít ennek?

– Ez belsô késztetés, amelyet nem lehet tanulni, érezni 
kell. Aki ezt érzi, ott segít, ahol szükség van rá, ha kell, pénz-
zel vagy bármi más módon. Az az igazi önzetlenség, ha ezt 
nem kényszerbôl vagy érdekbôl tesszük. A támogatások nél-
kül sok minden nehezen vagy egyáltalán nem valósulhatott 
volna meg. Továbbiakban is elsôként állok bármilyen nemes 
kezdeményezés mellé, ha az Isaszeg és az isaszegi polgárok 
érdekeit szolgálja.

– Hogyan készül a Vajda család a karácsonyra?
– Számomra a karácsony a legszebb ünnep. A karácsonyi 

készülôdés két külön vonalon folyik. Az egyik – a fontosabb 
– a családi karácsony, amelynek különösen nagy figyelmet 
szentelünk. A másik az üzlet felkészítése a karácsonyi forga-
lomra. Decemberben vasárnap is nyitva van az üzletünk, és 
hétköznap is meghosszabbított nyitvatartással várjuk a ked-
ves vásárlóinkat. Az ilyenkor megnövekedett feladatok miatt 
kevesebb idô jut a családra, melyet a karácsony és Szilvesz-
ter közötti idôszakban igyekszem bepótolni.

Végezetül engedjék meg, hogy ezúton kívánjak Isaszeg 
minden lakójának, polgárának kellemes karácsonyi ünnepet 
és boldog új évet.

Dr. Székelyné Opre Mária

Aki odaáll a jó ügyek mellé

Vajda Tamás, a volt Prókai vegyesiparcikk-üzlet vezetôje családjával együtt örömmel kap-
csolódik be a város közösségi életébe. Már nem szokatlan tôle, hiszen nem egyszer se-
gítette a rendezvényeket, a helyben szervezett programok megvalósulását. Elég, ha csak 
a legutóbbi, október 23-i kopjafaállításra gondolunk. Most a város utcáinak karácsonyi 
díszkivilágítását is támogatja anyagilag. 

ünnepi fények

Szép karácsonyi ruhába öltözteti a villanyoszlopokat az önkormány-
zat a PROFI, a Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet, és az Isaszegi 
Vegyesiparcikk és Mûszaki Bolt anyagi támogatásával. A cél az volt, 
hogy a díszkivilágítás egységes és szebb legyen, a város fôutcáján 
minél hosszabb szakaszon gyönyörködtesse az arra járókat, itt élô-
ket. Hatvani Miklós polgármester a jövôben tervezi, hogy megkérdez 
más vállalkozókat és a fôúton lakókat is, hogy hozzájárulnának-e a 
karácsonyra készülôdô város hangulatosabbá tételéhez, újabb díszek 
kihelyezésével. Viszonzásul a mecénások az újság hasábjain reklám-
felületet kaptak. Köszönjük, hogy támogatásukkal szó szerint emel-
ték városunk fényét. 

VeGyesiPArciKK-üzleT
Isaszeg, Kossuth Lajos utca 22.
Telefon: 28/495-218





Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselô-testülete az Isaszeg Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testületének többször 

módosított 7/2004. (III.16.) sz., az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabá-

lyokról szóló rendeletének 40.§ (1) pontja értelmében pályázatot ír ki jelenlegi állapotában, az Isaszeg Város Önkormányza-

tának tulajdonában lévô, Isaszeg, Rákóczi utca 56. szám alatti üzlethelyiségre kereskedelmi, szolgáltatási, irodai tevékenység 

céljára, 2011. március 01-tôl 5 éves idôtartamra.

 

A PályázTATni KíVánT üzleTHelyiséG:

a 399. helyrajzi számú, természetben a 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 56. szám alatt található, 218 m2 nagyságú üzlethelyiség. 

A helyiségben önálló áram-, gáz- és vízmérô óra található.

 

A bérleményre a pályázatot írásban kell benyújtani Isaszeg Város Polgármesteri Hivatal titkárságára: 2117 Isaszeg, Rákóczi 

utca 45. 

 

A pályázat beadási határideje: 2011. január 25. (kedd) 10.00 óra

A bérleti díj alsó határa: 200 000 Ft + ÁFA/hó

A pályázatok bontásának idôpontja: 2011. január 27. (csütörtök) 10.00 óra

 

Isaszeg Város Önkormányzata a pályázaton résztvevôk közül azt hirdeti ki a pályázat nyertesének, aki a pályázati feltételeknek 

megfelel, a pályázat során a legmagasabb összegû bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

– a pályázó nevét, címét, nyilatkozatot a pályázati feltételek vállalásáról

– a pályázó tevékenységének bemutatását, a helyiségben folytatandó tevékenység megnevezését

– igazolást arról, hogy a pályázónak az önkormányzat, APEH felé köztartozása nem áll fenn

– hogy a bérleti díj minden év január 1-tôl a KSH által megadott infláció mértékével emelésre kerül

– azt, hogy a pályázó a helyiség használatba vételekor a tevékenységével kapcsolatos szakhatósági feltételeket megszerzi 

és azoknak eleget tesz

– tájékoztatást arra vonatkozólag, hogy ha a pályázó a helyiségben folytatandó tevékenység gyakorlásához már rendelke-

zik másik helyiséggel, részt vehet-e a pályázaton és milyen feltételekkel 

A bérleti jogot elnyerô háromhavi bérleti díjnak megfelelô összeget kaució címén köteles letétbe helyezni az önkormányzatnál 

a szerzôdés aláírásával egyidôben.

A borítékra rá kell írni „Önkormányzati üzlethelyiség pályázat”.

 

A bérbeadással kapcsolatban bôvebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodájában (cím: 2117 Isaszeg, Rá-

kóczi utca 45., 1. szoba. Telefon: 28/583-110, Szarkáné Horváth Anita pénzügyi elôadó) lehet kérni.

Hatvani Miklós polgármester

Pályázati felhívás



Fontos, hogy tisztában legyetek egy-két számotokra is hasznos információval azért, hogy a téli szünidô a kellemes 
élmények miatt legyen felejthetetlen.

– Ha a szünidô alatt egyedül maradsz otthon, akkor is légy elôvigyázatos, és ne engedj be idegeneket a lakásba, 
bármilyen indoka is legyen arra, hogy be szeretne jutni! 

– A karácsonyi ünnepek fontos kellékei minden családban a gyertyák, csillagszórók, de ezeket csak a szüleitek fel-
ügyelete alatt gyújtsátok meg, mert helytelen használatuk súlyos következményekkel járhat.

– A szünidôben a barátokkal közösen szervezett programok (kirándulás, mozi, színház stb.) tekintetében legyetek 
figyelemmel arra, hogy a téli idôszámítás miatt hamarabb sötétedik, ezért lehetôség szerint erre tekintettel szer-
vezzétek meg a programokat és utána a hazafelé vezetô utat. A szüleitek tudjanak arról, hogy hova mentek és 
várhatóan mikor érkeztek haza. 

– Karácsonykor szeretjük meglepni a szeretteinket ajándékokkal, de ezek megvásárlásakor a nagy tömegben meg-
bújó és nagy rutinnal rendelkezô zsebtolvajokra próbáljatok figyelni, és ne adjatok nekik esélyt, hogy a megtaka-
rított pénzetekbôl ôk lepjék meg a szeretteiket. A pénzeteket vagy a bankkártyátokat, ha rendelkeztek ilyennel, 
tegyétek olyan helyre, ahol más nem tud könnyen hozzáférni. 

– Szilveszter idején a pirotechnikai eszközöket (petárdák, tûzijátékok) csak a rendeltetésüknek megfelelôen hasz-
náljátok, betartva a jogszabályok által elôírt idô- és helybeli korlátokat, ezáltal elkerülve a baleseteket, melyek 
maradandó sérüléseket okozhatnak. 

– Az ünnepek ideje alatt sem ajánlott az alkoholfogyasztás, mert a fiatalkorúak esetében is a legtöbb „diszkóbale-
set” ennek a számlájára írható. Emellett könnyebben válhatsz alkohol befolyása alatt bûncselekmény áldozatává 
(kirabolnak, tettleg bántalmaznak), vagy még rosszabb esetben elkövetôjévé (garázda magatartás, testi sértés).

Ne feledd: nem csak az tartozik felelôséggel az elkövetett cselekményért, aki azt teszi, hanem az is büntetésben ré-
szesül, aki a bûncselekmény elkövetéséhez valamilyen módon segítséget nyújtott. 

Kellemes szünidôt kíván a Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság Bûnmegelôzési Osztálya.

Biztonságban a téli szünidôben is
Jótanácsok gyermekeknek


