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önkormányzati tájékoztató

Tisztelt isaszegi polgárok! 
Kedves barátaim! 

Ismét eltelt egy év, beköszöntött az advent, a 
karácsonyi készülődés időszaka. Ez az év talán 
legszebb, legszeretetteljesebb és egyben a 
legmozgalmasabb ünnepe. Az év vége köze-
ledtével mindenkit megérint az ünnep varázsa, 
amely nemcsak egy vallásos esemény, hanem 
a családok, a béke, az életbe vetett hit ünnepe 
is. Az egész évi munka után, a mindennapok 
rohanását követően le kell lassítani, fel kell 
készíteni szívünket-lelkünket a közelgő ünnep-
re. Az ünnepet megelőző forgatagban, amikor 
sietve beszerezzük a még hiányzó ajándékokat, 
az ünnepi vacsora hozzávalóit, meg kell áll-
ni egy pillanatra, időt hagyva szeretteinkre és 
embertársainkra egyaránt. Elgondolkodni, hogy 
a sok kis meglepetésen, ajándékon kívül mit 
adhatunk át, amit csak mi nyújthatunk számuk-
ra. A tisztelet, a megbecsülés, egy jó szó, egy 
hangtalan ölelés, odafigyelés. A szeretet mellett 
ezek a legfontosabbak, amiket önmagunkból 
adhatunk. 

Év vége közeledtével az ember számot vet 
azzal, mit tett és mit tehet a jobb jövő érdeké-
ben. Városunk vezetése évről évre arra törek-
szik, hogy a városunkban élők életét könnyeb-
bé tegye, boldogulását elősegítse. De ehhez, 
mint minden jó „projekthez”, együtt gondol-
kodásra, összefogásra van szükség. Ezúton is 
kérem és megköszönöm az önök segítségét, 
amelyet városunkért, az otthonunkért tettek és 
tesznek. 

Az említett gondolatok fényében kívánok 
mindenkinek áldott, békés ünnepeket és ered-
ményekben, örömben gazdag boldog új esz-
tendőt!

Hatvani Miklós polgármester
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Igazgatási szünet
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Isaszegi Polgár-
mesteri Hivatal a 2016. december 23-tól 2016. december 
30-ig terjedő időszakban igazgatási szünetet tart. A hivatal 
az igazgatási szünet alatt a születések és a halálesetek anya-
könyvezésének, ügyfélszolgálati nyomtatványok kiadásának 
és átvételének céljából 2016. december 28-án 8 órától 12 
óráig ügyeletet tart. 

Tóthné Pervai Katalin jegyző

A MÁV Nyugdíjas Szak-
szervezet ügyfélfogadása

A MÁV Nyugdíjas Szakszervezetben az ügyfélfogadás 
2016. december 15-től 2017. január 3-ig szünetel. 
Rendkívüli esetben Kecső Sándorné elérhető a 30/976-
9388-as telefonszámon.

Kecső Sándorné gazdasági felelős

Személycsere a Gödöllői Rendőrkapitányság élén

Bemutatkozó látogatást tett Hatvani Miklós polgármesternél Lajmer György rendőr alezredes, a Gödöllői Rendőr-
kapitány kinevezett vezetője.

 
Papp Károly rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány 
– dr. Mihály István rendőr dandártábornoknak, Pest megye 
rendőrfőkapitányának a javaslatára – október 15-i hatállyal 
indokolás nélkül visszavonta dr. Bozsó Zoltán címzetes rend-

őr dandártábornoknak, a Gödöllői Rendőrkapitányság veze-
tőjének vezetői beosztásba való kinevezését.

Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője október 16-i 
hatállyal Lajmer György rendőr alezredest bízta meg a Gö-
döllői Rendőrkapitányság vezetésével – adta hírül a Police.hu.

Lajmer György hivatalba lépését követően kereste fel iro-
dájában Hatvani Miklós polgármester urat, biztosítva a várost 
a további jó együttműködésről.

Forrás: Gödöllői Hírek Online

Lajmer György  
rendőr alezredes

1990. november 1-jei hatállyal 
került a rendőrség hivatásos állo-
mányába. Első szolgálati helye a 
Rendőri Ezred volt, ahol járőrként 
teljesített szolgálatot. 1991. ok-
tóber 1-jétől áthelyezték a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Rendőr-főkapitányság Kunszentmártoni Rendőrkapitány-
ságának állományába, ahol kezdetben körzeti megbízott, 
majd bűnügyi nyomozó és vizsgáló volt. 

2000. május 1-jétől lett a Jászberényi Rendőrkapitány-
ság Bűnügyi Osztályának munkatársa. Először főnyomozó 
volt, majd 2001. június 1-jétől a Jászapáti Rendőrőrs Bűn-
ügyi Alosztályát vezette. A 2006. december 1. és 2008. 
december 31. közötti időszakban a Jászapáti Rendőr-
őrs parancsnoka volt. 2009. január 1-jétől a Jászberényi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályát vezette. 2012. ja-
nuár 1-jei hatállyal került a Nagykátai Rendőrkapitányság 
élére, ahol 2016. október 15-ig teljesített szolgálatot. 

2016. október 16-i hatállyal az Országos Rendőr-főka-
pitányság vezetőjének döntése alapján a Gödöllői Rend-
őrkapitányság megbízott vezetője. 

Első diplomáját 2000-ben, a Rendőrtiszti Főiskola 
bűnügyi szakán szerezte, a másodikat pedig a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának ve-
zetés és szervezés mesterszakán. Civil végzettsége okle-
veles közgazdász.
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Közmeghallgatás

Isaszeg város képviselő-testülete november 21-én este meg-
tartotta hagyományos közmeghallgatását a Dózsa György 
Művelődési Otthonban. Az esemény kezdeteként Hatvani 
Miklós polgármester grafikonok segítségével beszámolt a vá-
ros bevételeiről, a rendelkezésre álló forrásokról és az éves 
eredményekről. Előadását a szakmai bizottságok elnökeinek 
részletes beszámolója követte éves munkájukról. 

A közgyűlés harmadik napirendi pontjában a polgármes-
ter úr átadta a Tiszta, Virágos Isaszegért címeket. (A címek 
átadásáról, címzettjeiről bővebben lenti cikkünkben olvashat-
nak.) Ezt követően Rácz Zoltán, az Isaszegi Polgárőrség Bűn-
megelőzési és Önvédelmi Egyesületének elnöke számolt be 
az egyesület munkájáról.

A meghallgatáson felmerült főbb problémákra, kérdések-
re Hatvani Miklós és Pénzes János alpolgármester, az Isasze-
gi Városüzemeltető Szervezet vezetője igyekeztek mindenre 
kiterjedő, pontos válaszokat adni:
–  a járdalapok cseréje, javítása a lakosság együttműködésé-

vel folyamatosan történik;
–  a fakivágások a megfelelő engedélyezési eljárás kereté-

ben, ütem szerint folynak;
–  az esővíz elvezetésére a legkritikusabb területeken a kép-

viselő-testület terv készítését engedélyezte;
–  az utak karbantartását a városüzemeltetés ütemezetten 

végzi;
–  a meglévő és új fúrt kutak bejelentési kötelezettségével 

kapcsolatban a lakossági tájékoztató a város hivatalos 
honlapján megtalálható. 

A polgármester úr kérése az volt, hogy amennyiben a jelen-
lévők valamire nem kaptak kielégítő választ, magyarázatot, a 
polgármesteri hivatalban felkereshetik az illetékes vezetőket, 
előadókat, akik minden kérdésükre válaszolnak. Kiemelte to-
vábbá, hogy problémáikkal a megjelent képviselőket is meg-
kereshetik. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az itt lakó állam-
polgároknak is felelősségük van közvetlen környezetükért. 

Mindenkinek köszönjük, aki megtisztelte jelenlétével a 
közmeghallgatást, és pozitív hozzászólásaival segítette az ön-
kormányzat munkáját.

Polgármesteri hivatal

Az özvegyi nyugdíjról

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által megállapítható ellátásokról szóló sorozatunk következő része 
az özvegyi nyugdíj megállapításának szabályairól ad információt.  A tájékoztatók teljes szövegét megtalálják az 
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján, és személyesen tájékoztatást kaphatnak az Isaszegi Humán-
szolgáltató Központ kollégáitól hétfői napokon 10-től 16 óráig, szerdai napokon 8-tól 16 óráig, péntekenként 8-tól 
13 óráig. Telefon: 28/494-042; 362-531.

Kinek a részére állapítható meg az özvegyi nyugdíj? Özve-
gyi nyugdíjat a házastárs, a bejegyzett élettárs, az elvált házas-
társ és az élettárs kaphat a társadalombiztosítási nyugellátásról 
szóló törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén.

Ki minősül élettársnak? Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan 
házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
nélkül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösség-
ben (életközösségben) együtt élő személy között, akik közül 
egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, be-
jegyzett élettársi kapcsolata vagy élettársi kapcsolata.

A házastárs milyen feltételek mellett jogosult özvegyi 
nyugdíjra? Özvegyi nyugdíjra az jogosult, akinek házastársa, 
bejegyzett élettársa öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy 
akinek házastársa a nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgá-
lati időt megszerezte.

Az élettárs milyen feltételek mellett jogosult özvegyi 
nyugdíjra? Az élettárs csak akkor jogosult özvegyi nyugdíjra, 
ha élettársával annak haláláig egy év óta megszakítás nélkül 
együtt élt, és gyermekük született, vagy megszakítás nélkül 
tíz év óta együtt élt, feltéve, hogy az együttélésük alatt özve-
gyi nyugdíjban nem részesült.

Meddig folyósítható az ideiglenes özvegyi nyugdíj? Az 
ideiglenes özvegyi nyugdíj az általános szabály szerint egy 
évig folyósítható. Ettől eltérően, ha az özvegy az elhunyt jo-
gán árvaellátásra jogosult másfél évesnél fiatalabb gyerme-

ket tart el, az özvegyi nyugdíj az árva 18 hónapos életkorának 
betöltéséig, illetőleg fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek 
esetén a gyermek harmadik életéve betöltésének napjáig jár.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően ki 
jogosult özvegyi nyugdíjra? Az, aki a jogszerző halálakor
–  betöltötte a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító kor-

határt; vagy
–  megváltozott munkaképességű (egészségi állapota leg-

feljebb 50 százalékos); vagy
–  házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, il-

letve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogo-
sult gyermek eltartásáról gondoskodik.

Özvegyi nyugdíjra jogosult az is, akinek az esetében a felso-
rolt feltételek valamelyike – a házastárs 1993. március 1-je 
előtt bekövetkezett halála esetén az elhalálozástól számított 
tizenöt éven belül; a házastárs 1993. február 28-a után be-
következett halála esetén az elhalálozástól számított tíz éven 
belül – bekövetkezik.

Ki jogosult özvegyi járadékra? Az elhunyt biztosított társa-
dalombiztosítási egyéni számláján nyilvántartott nyugdíjcélú 
befizetéseinek összege alapján a Nyugdíjbiztosítási Alap az 
özvegyi nyugdíjra jogosult személy – mint az elhunyt bizto-
sított különös jogutódja – számára özvegyi járadékot fizet, 
amennyiben az özvegyi járadék összege magasabb, mint az 
e törvényben meghatározott özvegyi nyugdíj összege. Özve-
gyi járadék fizetése esetén özvegyi nyugdíj nem folyósítható.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

A Virágos, Tiszta Isaszegért cím átadása

Hatvani Miklós polgármester a november 21-i közmeghall-
gatáson ünnepélyes keretek között átadta a Virágos, Tiszta 
Isaszegért elismeréseket.

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 
címet a település esztétikus képének kialakítása, kulturált 
lakókörnyezetének fejlesztése céljából, a zöldfelületek bő-
vítésének, gondozásának érdekében adományozza.

Az elismerés annak a lakóingatlan-tu-
lajdonosnak és -használónak juttatható, 
akinek az ingatlanán található épület, 
kert, udvar (a beültetett virágok és növé-
nyek vonatkozásában is) harmonikusan, 
esztétikusan illeszkedik a környezetéhez. 
Az ingatlanát és az ingatlan előtt, mel-
lett vagy mögött lévő közterületet kiváló 
minőségben gondozza, tisztán, rendben 
tartja és virágosítja. A növények, a fák, 
cserjék, évelők, örökzöldek, egynyári vi-
rágok, gyepfelületek minősége harmoni-
zál az épített és természeti környezettel, 
vagy a gondozott környezetben a prak-

tikussági és kényelmi szempontok dominálnak a tér és a 
kert kialakításánál.

A városfejlesztési, környezetvédelmi és közrendvédelmi 
bizottság javaslata és a képviselő-testület döntése alapján az 
idei évben a következő isaszegi lakosok érdemelték ki mél-
tán a címet: Holczberger Béla, Damjanich u. 11.; Bálint Lász-

ló, Alkotás u. 29.; Szibilla Attila, Alkotás u. 33.; Kő-
vágó Tibor, Alkotás u. 35.; Kovács István, 
Aulich u. 17.; Hargitai Ernő, Buda u. 47.; 
Győriné Sebián Erika, Kossuth L. u. 185.; 
Kertész Ferencné, Kossuth L. u.  122.; 
Brányán László, Kossuth L. u. 131.; Blau 
Iván, Kossuth L. u. 134.; Tarjáni László, 
Kossuth L. u. 136.; Király István, Kossuth 
L. u. 59.; Marosvölgyi István, Kossuth 
L. u. 68.; Ragács János, Kossuth L. u. 8.; 
Simon Józsefné, Móricz Zs. u. 9.; Földi Ist-
ván, Nyár u. 3.; Kövesdi István, Templom 
u. 42.; Zsinkó László, Thököly u. 26.; Vaj-
da Tamás, Vörösmarty u. 19/a.

Polgármesteri hivatal

A szünidei gyermekétkeztetésről

A szünidei gyermekétkeztetés kereté-
ben a gyermek lakóhelye vagy tartóz-
kodási helye szerinti települési önkor-
mányzat a szülő, törvényes képviselő 
kérelmére egyszeri meleg főétkezést 
ingyenesen biztosít a hátrányos hely-
zetű, valamint halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek részére a nyári 
szünet időtartama alatt legalább 43 
munkanapon, az őszi, téli és tava-
szi szünetben az adott tanítási szünet 
időtartamára eső valamennyi munka-
napon. Óvodai ellátásban részesülő, 
ingyenes étkezésre jogosult gyermek 

az étkeztetést egész nevelési évben a 
saját vagy a nyári szünet alatt nyitva tar-
tó óvodában veheti igénybe.

Az étkeztetések időpontjairól az 
érintettek levélben, illetve a polgár-
mesteri kivatal és a nevelési-oktatási 
intézmények hirdetőtábláján kapnak 
tájékoztatást. Az ebédért 10 órától 12 
óráig, megfelelő ételhordó biztosításá-
val lehet jelentkezni a Klapka György 
Általános Iskola és AMI étkezőjében. 
Helyben étkezésre nincs lehetőség.

A szünidei gyermekétkeztetés 
igénylésére rendszeresített forma-

nyomtatvány átvehető a polgármeste-
ri hivatal ügyfélszolgálatán, valamint a 
hátrányos, illetve halmozottan hátrá-
nyos helyzetet megállapító határozat 
mellékleteként küldik ki.

A kérelmet a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán, valamint az igazgatá-
si osztály szociális és igazgatási irodá-
jában (7. sz. iroda) lehet leadni. A ké-
relem az évközi szünet időtartamának 
kivételével a nevelési év, tanév során 
bármikor benyújtható, illetve módosít-
ható.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal
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Épülünk, szépülünk…

Mint már az újság előző számában is megírtuk, a Jókai Mór 
Városi Könyvtárban egy sikeres pályázatnak köszönhetően 
november 2-án megkezdődtek a felújítási munkálatok.

Az elmúlt egy hónapban nagyon sok minden történt. No-
vember első hetében míg az új nyílászáróinkat a helyükre 
tették, mi bedobozoltuk a könyveket, és a városüzemeltetés 
segítségével kiürítettük a régi „Könyvtári Galériát”. Felszedtük 
a régi linóleumot, a bejáratnál leraktuk a követ. Jelenleg a 
villanyszerelés munkálatai és a festés előkészítése zajlik.

Reményeink szerint december első hetében az új 
PVC-burkolat és a várva várt új polcok is elkészülnek.

Néhány fotóval önöket is szeretnénk beavatni a kulissza-
titkokba.

Kovács Dóra intézményvezető

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről 

Ki sepri a kéményt? A lakossági kéményseprést több me-
gyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, 
hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változat-
lanul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság csak 
az, hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a felada-
tot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a 
kéményseprés. 
Mikor jön a kéményseprő? A lakossági sormunka nincs ösz-
szefüggésben a fűtési időszakkal. A kéményseprők ütemterv 
alapján érintik az egyes települések utcáit. Ez gázüzemű és 
zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, min-
den egyéb fűtőberendezés esetében évente történik meg. 
Mennyibe kerül a kéményseprés? A lakossági sormunka 
ingyenes. Nemcsak ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, 
hanem mindenhol. A kéményseprő 15 nappal a sormunka 
előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a megadott idő-
pontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb idő-
pontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a 
második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kémény-
tulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös 
időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, kö-
zösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell 
fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem kész-
pénzben, hanem csekken vagy átutalással. Soha ne adjon 
készpénzt a katasztrófavédelem kéményseprőinek! 

Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába? A sormunka 
magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőr-
zését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt 
befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgá-
latát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, 
illetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő műkö-
dőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tarto-
zó munkákért, valamint a két sormunka között megrendelt 
kéményellenőrzésért fizetni kell. 
Hogyan lehet megrendelni a szolgáltatást? Van lehető-
ség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a kötelező 
és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat a 1818-as 
telefonszámon hívható, azon belül a 9-es, majd az 1-es me-
nüpontot kell választani. Hétfőnként 8-tól 20 óráig, a többi 
hétköznapon pedig 8-tól14 óráig érhető el. További infor-
mációkat talál a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu web-
oldalon. 
Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt. 
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztí-
tást, olyan viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő 
semmilyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése során. 
Ha valaki ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgála-
tunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő készpénzt 
fogad el.

Dr. Urbanics Gábor járási hivatalvezető, Gödöllő

Lehet minden napunk  
karácsony

Azt gondolom, már mindent leírtak a karácsonnyal kapcso-
latban, amit csak lehetett. Így megnéztem, mit jelent maga 
a karácsony szó. Jelenthet napfordulót vagy lépést, átlépést. 
Ha a latin incarnatio szóból eredeztetjük, akkor megtestesü-
lést jelent. 

Adventben Jézus 
születésére, megtes-
tesülésére készülünk. 
Bár ha végiggondoljuk, 
hogy mit teszünk, mi-
re mind a négy gyertya 
meggyullad az adven-
ti koszorún, rájövünk, 
hogy a legkevesebb 
időt töltöttük azzal, 
amire végül is készü-
lünk: hogy Jézusra 
gondoljunk, róla el-

mélkedjünk. Persze fontos, hogy 
minden ajándék időben megle-
gyen. Az is lényeges, hogy a la-
kás ragyogjon ezen a szép ün-
nepen. Egy év várakozás, négy 
hét készülődés pár perces vagy 
egy-két órás örömért. Persze 
nyilván megéri, még akkor is, ha 
nem történik minden úgy, ahogy 
elterveztük. 

Megtestesülés, testbeli jelenlét, látható, kézzelfogható 
módon megjelenni. Hiszen ez történik minden szentmisén. 
A pap szavára az ostya, a kenyér Jézus testévé válik. Igen, 
tudom, hogy minden szentmisén Jézus halálára és feltáma-
dására emlékezünk. De ez nem zárja ki, hogy szentáldozá-
sunk karácsonyi öröm lehessen számunkra. Egy találkozás 
a megtestesült Megváltóval. Ilyenkor megszületik bennünk 
a gyermek Jézus törékenyen, önmagát kiszolgáltatva, ránk 
nevetve. Mi pedig mosolygós lélekkel átélhetjük karácsony 
örömét mindennap!

Kívánom, hogy mindenkinek a lelkében szülessen meg 
Jézus. Találjanak békét, örömet családjukkal szent karácsony 
ünnepén!

Szárazné Marika

A római katolikus egyházközség eseményei
November 28-tól a hétköznapi szentmisék reggel 6-kor kez-
dődnek. Ezek az adventi hajnali szentmisék, a roráték.

December 24-én 16 órakor és 23 órakor gyermekek 
pásztorjátéka lesz a templomban. Utána következik a szo-
kásos éjféli szentmise.

Mindenkit szeretettel várunk, ünnepeljük együtt Jézus 
születését!

Hazai tájakon

Szeretettel várunk minden érdeklődőt az isaszegi Falu-
múzeumba 2016. december 17-én az Isaszegi Termé-
szetbarát Klub következő előadására. Előadó: Notter Bé-
la, a klub vezetője.
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Hová sietsz?

Augusztusban történt egy sajnálatos baleset a Dózsa György 
úton, ahol egy fiatal lány életét vesztette gyorshajtás miatt. 
Sajnos ez az esemény és az ott égő mécsesek nem gondol-
kodtatták el az erre közlekedőket, mert azóta is nagyon sok 
autó megy a megengedett sebességnél sokkal gyorsabban 
(70-80 km/óra, de gyakran a 100 km/óra sebességgel is!). 
Napközben az autók mintegy harmada halad gyorsabban, 
este és reggel a sötét időszakban a fele, kétharmada (sötét-
ben nem látni úgy a veszélyeket!?). Ez az út igen forgalmas, 
tizenhárom utca torkollik ide, erre jár haza a város felső ré-
szén élő emberek nagy része.

A Dózsa György út 1200 méter hosszú. A buszfordulótól 
a művelődési házig 50 km/órával haladva 1 perc 26 másod-
perc az idő. Mindez 100 km/órával 46 másodperc. De nem 
a buszfordulótól vagy a művelődési háztól startolunk, hanem 
rövidebb útszakaszon gyorsan haladva körülbelül 10-20 má-
sodperc a megspórolt idő. Megéri?! 50 km/órával haladva a 
féktávolság (reakcióidő plusz fékút) 23,89 méter, 100 km/
óránál 67,78 méter. (Ha egy hirtelen eléd kerülő akadálynál 
50 km/óra sebességgel épp meg tudtál volna állni, 100 km/
óra sebességgel haladva 23,89 méter megtétele után 100 
km/óra sebességgel ütközöl vele. Ez az akadály szempont-
jából nézve körülbelül olyan, mintha egy emeletes lakóház 
14. emeletéről, 43 méterről esett volna le (adatok: www.
kisdoboz.hu/fekut/).

Az utca széles, jól belátható, de az ilyen nagy sebesség-
nél a váratlanul az autó elé kerülő akadály az előbb említett 

hosszú fékút miatt veszélyes. Járnak erre kóborló komondo-
rok, macskák, gyerekek, idősek. Az idősekre vigyázni, figyelni 
kellene. Mindenki lesz egyszer idős. Mi is. Ezt a példát látva a 
mai gyerekek felnőttként sem fognak figyelni ránk? Az Arany 
János utcából kikanyarodva nem lehet felfelé kilátni. Orosz 
rulettel felérő kockázat. Kinek nem lesz szerencséje? Erre kell 
bízni az erre közlekedők életét?

 
Mindenkit hazavárnak
Az Árpád utcában lakom, amelynek szélessége kerítéstől ke-
rítésig kilenc méter. Ebben az utcában is gyakran 60-70 km/
órával közlekednek az itt átmenő autók, főleg reggel az isko-
lába, óvodába tartók. Ezzel 3-6 vagy 9 másodperccel előbb 
érnek oda? Nem tudom, mit szólnának az itt száguldó autó-
sok, ha előttük közlekednének ilyen gyorsan a járművek. Biz-
tos fel lennének háborodva. Azok a gyerekek, akik az autó-
ban ülnek, egyszer egyedül fognak iskolába járni. Gondoltak 
már erre az autóval száguldó szülők?

Ez a helyzet a település más mellékútjain is. Hová a szá-
guldás? A megspórolt másodpercek mire kellenek? Jobb lesz 
attól bárkinek az élete?

Ennél körültekintőbben, egymásra figyelve kell közleked-
nünk. A mi városunk, a mi gyermekeink, a mi jövőnk. Milyen 
példa ez a felnövekvő nemzedék, a gyerekek számára? 

Teljesen mindegy mit mondasz gyermekeidnek, a példá-
dat fogják követni, nem a tanácsaidat.

Rácz Gáborné

Albert Istvánné (1920–2016) tanítónő emlékére

Rokonai, tanítványai, ismerősei és pe-
dagógus utódai október 28-án az isa-
szegi temetőben a református egyház 
szertartása szerint vettek végső búcsút 
Albert Istvánné tanítónőtől, aki telepü-
lésünkön 1950 és 1975 között, hu-
szonöt éven át az általános iskola alsó 
tagozatában oktatta és nevelte a fiata-
lokat.

Albert Istvánné, leánykori nevén 
Kiss Ilona tisztviselőcsaládban 1920. 
január 12-én született Fehérgyarma-
ton. Gyermekkorát a Mátészalka mel-
letti Kocsordon töltötte, ott járt elemi is-
kolába, majd a Debreceni Református 
Leánygimnáziumban folytatta tanul-
mányait. Érettségi után felvételt nyert 
a Debreceni Református Tanítóképző 
Intézetbe, ahol 1939. június 29-én ta-
nítói oklevelet szerzett.

Első munkahelye Kocsordon volt, 
majd 1950-ben pályázaton nyert el 
egy tanítói állást Isaszegen, ahová 
szüleivel és első férjével, Szarvas Bé-
lával együtt költöztek. Településünket 
nagyon megkedvelték, közösségébe 
gyorsan beilleszkedtek. Édesapja, Kiss 
Gusztáv az isaszegi református gyüle-
kezet presbitere, majd 1953-tól 1957-
ig a presbitérium világi elnöke (gond-
noka) lett.

Ica néni 1975-ben történt nyugdíj-
ba vonulásáig mindig tanítónőként dol-

gozott. Szerette hivatását, szívesen és 
sokat foglalkozott diákjaival. Táborozni, 
kirándulni vitte őket, ünnepi műso-
rokat, színdarabokat tanított be nekik. 
Mindig volt türelme hozzájuk, sokszor 
hangoztatta, hogy nincsenek rossz gye-
rekek, csak meg kell találni a számukra 
megfelelő bánásmódot. Ezt a hozzáál-
lását nemcsak a kollégái, de a szülők 
is méltányolták. Állandó figyelemmel 
kísérte diákjai pályafutását, s büszke 
volt rá, hogy azok megállják helyüket 
az életben.

Magánéletében legnagyobb örö-
me lányának, Ildikónak a születése 
volt 1952-ben, akit féltő gondosság-
gal nevelt és taníttatott. Rövid ideig 
tartó első házassága után Albert Ist-
vánhoz ment férjhez, akivel szere-
tetben és megértésben éltek annak 
1980-ban bekövetkezett haláláig. Bol-
dog volt, hogy lánya is a pedagógus-
pályát választotta, majd Balog István 
feleségeként ő is Isaszegen tanította 
a gyerekeket, 2001-től 2012-ig pedig 
a Klapka György Általános Iskola igaz-
gatói posztját töltötte be.

Ica néni nyugdíjasként is aktív 
maradt. Kedvelte a baráti társaságot, 
sokat olvasott, kertészkedett, állat-
szeretete pedig mindenki előtt ismert 
volt. Családjában több generációval 
élt együtt, így megadatott neki, hogy 

rajongással szerethesse lányát, vejét, 
unokáját, annak feleségét, két déd-
unokáját és rokonait egyaránt. Utol-
só négy évében – az Egymást Segítő 
Egyesület isaszegi Alemany Erzsébet 
Segítő Ház lakójaként – az őt ápoló 
munkatársak szeretetét is megtapasz-
talhatta.

Erős lelkületű asszony volt, hosszú 
élete során sok örömben volt része, 
de a sors által reá mért megpróbálta-
tásokat is méltósággal viselte. Szellemi 
frissességét 96 éves korában, október 
26-án bekövetkezett elhunytáig meg-
őrizte. Emlékezzünk rá tisztelettel.

Szendrő Dénes

A hagyományok útján október 12-én

Ismét eltelt egy év. Az emberi élet rö-
vidsége gyakran tudatosul bennünk, 
különösen az évek előrehaladtával 
tűnnek egyre rövidebbeknek az esz-
tendők. Számomra az egyik ilyen alkal-
ma az évnek, amikor terepgyakorlatra 
hozom hatodikos diákjaimat Isaszeg-
re a Budapesti V. Kerületi Váci Utcai 
Ének-zenei Általános Iskolából az erdő 
életközösségének tanulmányozására 
(idén huszonhatodik alkalommal). Év-
ről évre új, mosolygós, érdeklődő ar-
cok adnak számomra muníciót a hiva-
tásomhoz. Ezeknek a kirándulásoknak 
az értéke, hogy gyermekeink megfog-
hatják, testközelből tanulmányozhatják 
mindazokat, amiket a tankönyvi sorok 
rejtenek. Egy életre megjegyzik a csip-
kebogyó, a kökény és a galagonya ízét, 
mert saját maguk gyűjtötték.

A kirándulást évek óta még em-
lékezetesebbé teszi, hogy az élővilág 

vizsgálata mellett az aradi vértanúkról 
is megemlékezünk az Együttműködés 
Isaszegért Egyesülettel közösen. Idén 
sem volt ez másként, bár az időjárás 
átformálta eredeti elképzelésünket. 
A koszorúzást a honvédemlékműnél 
tartottuk, majd felkerestük a honvéd-
sírokat. Térdig csatakosan érkeztünk a 
Vállalkozók Isaszegi Egyesülete házá-
nak udvarára, ahol tanítványaink igazán 
színvonalas műsorral tisztelegtek hő-
seink előtt. Varga Andrea kolléganőm 
ünnepi beszéde mindannyiunkhoz kö-

zelebb hozta az 1849. október 6-i ese-
ményeket.

A megemlékezést követően szere-
tetvendégség várt minket, ami különö-
sen jólesett a szomorkás időben.

Köszönöm az Együttműködés Isa-
szegért Egyesület elnök asszonyának, 
Verseczki Erzsébetnek a szervezőmun-
káját, a nagymamák sütijeit és a Csata 
vendéglő által felajánlott forró teát, a 
Vállalkozók Isaszegi Egyesületének pe-
dig a helyszín biztosítását.

Jövőre újabb mosolygós arcokkal 
érkezünk, hagyományainkat ápolva!

Kövesdi József

Élelmiszergyűjtés

A Katolikus Karitász isaszegi csoportja immár ha-
gyományos módon az idei adventi időszakban is 
tartósélelmiszer-gyűjtést szervez november 27-
től december 18-ig a szentmiséket követően a 
templomban. 

A legkisebb adománnyal is a felebaráti szere-
tet csodája valósul meg közöttünk. Kérjük, hoz-
zák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlá-
sukat, és tegyék a templomban az erre kijelölt helyre. Ezt 
megtehetik a szentmiséket követően vasárnap és a hétköz-
napokon is, november 28-tól december 13-ig. 

Adományaikat a Katolikus Karitász juttatja majd el a rá-
szorulókhoz. 

Isten áldja meg segítőkész családjainkat! Hálásan köszön-
jük minden kedves testvér jó szándékú adományát.

Segítsen, hogy segíthessünk!
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’56-ra emlékeztünk

Az 1956-os események 60. évfordulója alkalmából az isa-
szegi Dózsa György Művelődési Otthon nagyszabású prog-
rammal készült, hogy a város lakossága méltó módon 
emlékezhessen meg a magyar történelem eme jeles ese-
ményéről. A programsorozat kapcsán pályázatot adtunk be 
az ’56-os Emlékbizottsághoz, amelyen a programok meg-
valósításához szükséges anyagi hátteret elnyertük.

A programok több előzetes egyeztetés után szeptem-
ber 15-ével kezdődtek, amikor is alkotóművészeti pályá-
zatot hirdettünk különböző korosztályok számára és kü-
lönböző művészeti kategóriákban. A pályázat kapcsán sok 
pályamunka érkezett, amelyeket az általunk felkért szakmai 
zsűri értékelt; ez alapján osztottak ki helyezéseket, díjakat. 
A szakmai zsűri elnöke Balogh Istvánné önkormányzati 
képviselő. A beérkezett pályaműveket a Dózsa György Mű-
velődési Otthonban tekinthették és tekinthetik meg az ér-
deklődők. A kiállítás megrendezésében nagy segítségünkre 
voltak a pályázatban beszerzett új kiállítási sínrendszer és 
képkeretek, amelyeket a művelődési otthon színháztermé-
ben szereltek fel, valamint a megvásárolt posztamensállvá-
nyok. A kiállítást színesítette az előtérben felszerelt LCD te-
levízió is, amely által multimédiás felület is szerepet kapott 
a programsorozatban.

Szintén szeptember 15-étől indult az a kutatómunka, 
amelyet helyi iskolások és pedagógusok részvételével való-

sítottunk meg, és amelynek során olyan isaszegi idős em-
bereket kerestünk meg, akiknek az ’56-os forradalom és 
szabadságharc eseményeiről saját emlékeik vannak, és eze-
ket szívesen megosztották a fiatalokkal. Az interjúk anyagá-
ból dokumentumfilmet készítettünk Isaszeg ’56-os emlékei 
címmel, amelyet október 21-én mutattunk be a nagyközön-

ség számára, nagy sikerrel. A film azóta is megtekinthető a 
művelődési otthon előterében elhelyezett televízión.

Az iskolás korosztály számára több programpontot is 
terveztünk, ezek első állomása volt a helyi iskolák egy-egy 
osztálya vagy csoportja számára szervezett 1956-os mű-
helyfoglalkozás és előadás a Club Színház szervezésében. 

Az előkészítő műhelymunka során a részt vevő diákok ala-
posabban elmélyülhettek az ’56-os események világában, 
az akkori kor jellemzőiben. Az előkészítő folyamatban fon-
tos volt szempont volt, hogy a gyerekek úgy kapjanak minél 
erőteljesebb rálátást az 1956-os forradalom és szabadság-
harc eseményeire, hogy azokat a saját életükhöz tudják vi-
szonyítani, megértésük könnyebbé váljon. A Club Színház 
56 perc ’56-ról című előadására október 21-én került sor, 
amelyet telt ház mellett sikerült megvalósítani. Ebben nagy 

segítségünkre voltak a helyi iskolák igazgatói, pedagógusai. 
Az előadás után feldolgozó műhelyfoglalkozást tartottunk, 
amelynek keretein belül célunk volt, hogy az előadásban 
megjelenő, nehezebben feldolgozható témákat, eseménye-
ket könnyebben megérthetővé tegyük. Fő hangsúlyt kapott, 
hogy a tanulók saját, személyes életére milyen hatással van-
nak az ’56-os események.

Ugyanezen a napon 19 órakor volt látható Az angyalok 
nem sírnak című színházi előadás, a Főnix Színház produk-

ciója, amelyet a pályázati keretnek köszönhetően ingyene-
sen tekinthettek meg az érdeklődők.

Október 23-án a Szoborhegyen emlékezhettek meg vá-
rosunk lakói a forradalomról. Az ünnepségen dr. Csiba Tibor 
esperes-plébános mondott beszédet, majd a Club Színház 
művészeinek tolmácsolásában ünnepi műsort tekinthettünk 
meg „Mi csak maradunk…” címmel. Többek között Csoóri 
Sándor, Márai Sándor és Bogdán László versei hangzottak 

el, majd az isaszegi közéleti szervezetek koszorúzása zárta a 
műsort. Így Isaszeg lakói méltó módon emlékezhettek meg 
a forradalom során elhunyt és meghurcolt hősökről. 

November 4-én az érdeklődők színházi előadást tekint-
hettek meg a Dózsa György Művelődési Otthon színpadán, 
a fővárosi Katona József Színház vendégjátékát, amelynek 

címe: Egy komcsi nyanya vagyok! Az előadásra nagyszá-
mú néző érkezett, de a művelődési otthon dolgozóinak ru-
galmasságát dicséri, hogy pótszékek segítségével minden 
nézőt le tudtak ültetni, így minden érdeklődő meg tudta 
tekinteni az előadást, amely a nézők véleménye alapján ki-
emel kedően sikeres volt.

A cikkünk elején említett kutatómunkában részt vevő 
fiatalok és az alkotói pályázaton helyezést elérők számára 

ingyenes buszos kirándulást is szerveztünk a Terror Há-
za Múzeumba november 16-ára. A múzeum kiállításának 
megtekintésével a fiatalok személyesen is közelebb kerül-
hetnek a forradalom okainak megértéséhez.

Az 1956-os események 60. évfordulójára rendezett 
programsorozatunk november 18-án zárult. A záróesemé-
nyek keretében dr. Jászberényi Józsefnek a témához kap-
csolódó történelmi ismeretterjesztő előadását hallgathattuk 
meg, majd a programban részt vevők, segítők számára tar-
tottunk zárófogadást.

Köszönjük mindenkinek, aki a programsorozat megvaló-
sításában részt vett.

Verseczkyné Sziki Éva intézményvezető
Halász Tibor, a Club Színház vezetője
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Isaszegi gólkirály

Városunk futballrajongói közül sokan ismerik Káposztás La-
cikát, aki az U14-es bajnoki csapatunk oszlopos tagja. Lacika 
gólkirály lett a 2015/16-os bajnoki idényben. Így egyesü-
letünk is képviseltette magát az immár ötödik alkalommal 
megrendezett Gólkirályok Gáláján a Pest Megyei Kormány-
hivatal dísztermében. A gála rendkívül színvonalas volt, igazi 
sztárvendégekkel: a díjakat Détári Lajos, Dzurják József és 
Pataky Attila adta át. Reméljük, jövőre is jöhetünk, mert az 
azt jelenti, megint lesz olyan bajnokság, amelyen isaszegi 
focista a gólkirály!

Lacikával interjút is készített a Sportszelet újságírója, mi-
vel ő lett Pest megye legfiatalabb gólkirálya. Ezúton is gratu-
lálunk neki és edzőjének az eredményhez!

Másik jó hír a helyi labdarúgás tájáról, hogy az MLSZ 
Gyermekszektor programjának köszönhetően huszonnégy 
isaszegi fiatal és hat szülő ingyen tekinthette meg a Magyar-
ország–Svédország-futballmérkőzést a Groupama Arénában. 
A szervezésért külön köszönet a SZISZI Bozsik Intézményi 
Program koordinátorának, Tokai Csabának, aki egyúttal az 
Isaszegi SE U7-es csapatának az edzője is.

Fekvenyomó Magyar 
Bajnokság Beleden

A fekvenyomók bajnokságát október 29-én ren-
dezték meg Beleden. A Sebi GYM SE versenyzői 
ismételten kitettek magukért, és szebbnél szebb 
helyezéseket hoztak el.

Eredményeik a teljes igénye nélkül: Sebes-
tyén Tamás a –120 kg-ban 293 kg új országos 
csúccsal nyerte a súlycsoportot, ezen elül az ab-
szolút kategóriában is vitte az első helyet. Havai 
Viktor a +120 kg-ban a második helyen végzett, 
abszolút kategóriában a harmadik helyet sikerült 
elhoznia.

Gratulálunk, további hasonló szép sikereket!
Sebi GYM SE

Ûj csúcsot döntöttek a Sebi 
GYM SE versenyzői

Tóháti Tibor és Tóth Zsolt, a Sebi GYM SE versenyzői az If-
júsági és Masters Raw Erőemelő Magyar Bajnokságon szép 
eredményeikkel öregbítették egyesületük hírnevét. Tibor új 
országos csúcsot állított fel guggolásban, felhúzásban és ösz-
szetettben, Zsolt pedig egyéni eredményeit szárnyalta túl.

Eredményeik: –93 kg, Tóháti Tibor 542,5 kg-os össze-
tettel masters 2. korosztályban első helyezést, abszolút kate-
góriában harmadik helyezést ért el; –120 kg, Tóth Zsolt 625 
kg-os összetettel masters 1. korosztályban második helye-
zést, abszolút kategóriában harmadik helyezést ért el.

Gratulálunk!

Ûj bajnokot köszönthet a 
Sebi GYM SE

Puskás Benjámin a junior korosztály erőemelő magyar bajno-
ka. Benjámin a korosztályában induló harmincnégy verseny-
ző közül abszolút kategóriában a harmadik helyen végzett. 
Aznap 600 kg összetettel zárta a napot. Nagyon kiélezett és 
szoros küzdelemben volt része, de ilyenkor látszik megtérül-
ni a rengeteg edzés és a belefektetett energia. Gratulálunk!

Szerkesztőség

Ismét Minimaraton!

Sok-sok éves hagyományunkhoz hű-
en október 2-án, vasárnap harmincöt 
klapkás diák és hét pedagógus részt 
vett a Kirchhofer SE által 22. alkalom-
mal megrendezett Minimaraton verse-
nyen Gödöllőn. Bár reggel még hűvös 
volt az idő, a versenyzők indulásakor 
már szépen sütött a nap. A csodálatos 
napsütésben nagyszerű eredmények 
születtek.

Fontos megjegyezni, hogy tanu-
lóink sportiskolásokkal és egyesületi 
sportolókkal versenyeztek. Dobay Be-
nedek (4. a) harmadik helyezést ért 
el, Bereczki Norbert (5. a) és Kiss Ger-
gely (6. b) hetedikként, Gyurka Előd 
(4. a) és Boldizsár Adél (7. a) pedig a 
nyolcadik helyen érkeztek célba. A fi-
úk szereztek még 10. és 11., valamint 
15., 19. és 20. helyezést is (Gyurka 

Ádám, Brasnyó Balázs, Győrfi Máté, 
Ádám Dominik). 

A többiek is szépen teljesítettek, 
korcsoportjukban a középmezőnyben 
végeztek.

A verseny végén mindenki büszke 
lehetett magára, hiszen a két kilomé-
teres versenytávot teljesítette, és el-
mondhatta: „Nem a győzelem a fon-
tos, hanem a küzdelem maga.”

Schleerné Nagy Gyöngyvér,  
a Klapka-iskola testnevelő tanára



14 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XV. évfolyam, 12. szám • 2016. december 15

Ûjabb karatetanév 

Ismét sikeres és mozgalmas nyarat zárt egyesületünk. Re-
mek hangulatú, színvonalas nyári edzőtáborral kezdtük a 
nyári szünetet Gyomaendrődön, ahol igazán összeková-
csolódott a csapat az egész napos elfoglaltságok közepette. 
A tábor végén lehetőségük nyílt karatékáinknak számot adni 
megszerzett tudásukról és megszerezni a következő fokoza-
tot. Ezt követően kisebb szünetre vonultunk, hogy augusz-
tustól újult erővel vághassunk bele az előttünk álló szezonba.

Augusztusban három napközis táborban vehettek részt 
az érdeklődők isaszegi dojónkban. Ezen alkalmakkor a leg-
kisebbeknek volt lehetőségük megtapasztalni a vizsgázás 
élményét, illetve néhány tanítványnak pótvizsgát tennie. 
A táborok nagy része a felhőtlen kikapcsolódásról, mozgás-
ról, összekovácsolódásról szólt, s ezt minden résztvevőnek 
sikerült megélnie. Augusztusban a táborok mellett már meg-
kezdődött a visszarázódó és alapozó időszak, ennek köszön-
hetően szeptemberre szinte mindenki összeszedetten tudta 
folytatni tudásának bővítését, fejlesztését.

Szeptembertől minden korosztály számára külön csopor-
tokban beindultak edzéseink hétfőtől péntekig, ezt kihasz-
nálva egyre többen csatlakoznak hozzánk. Hely még akad 
edzéseinken, így aki ezeket a sorokat olvasva kap kedvet, ne 
habozzon, jöjjön be hozzánk bátran, nem fog csalódni. Má-
sok mellett a Hétszínvirág Óvodába járó gyermekek is jól is-
merik már a termünket, hiszen dojónk kialakítása után – im-
már három éve – első dolgunk volt felajánlani egy díjmentes 
lehetőséget a gyermekek mozgásfejlesztését elősegítendő. 

Ennek keretei közt minden csoport havi rendszerességgel 
részt vesz délelőtti mozgásfejlesztő foglalkozásokon, amelye-
ket az idei évben is már mindenki nagyon várt. Közülük so-
kan délutánonként is kihasználják a sportágunk adta fejlődési 
és energialevezetési lehetőségeket.

A tanév indulásával pedig természetesen a versenyek is 
beindulnak minden érdeklődő részére. Zsiba Péter az idei 
wadokai-Európa-bajnokságra is sikeresen kvalifikálta magát, 
így ennek szellemében végezte az alapozó edzéseket és 
kezdte meg a versenyszezont, biztató küzdelmekkel, győztes 
mérkőzésekkel, eddig begyűjtve a felkészülési versenyekről 
egy ezüst- és egy bronzérmet.

A tavalyi évben még kezdőként versenyző tanítványaink 
már gyakorlottabban, számukra nehezebbnek mondható 
versennyel kezdték meg a szezont, amely remek erőfelmérő 
volt mindannyiunk számára. Mindenki hasznos tapasztala-
tokkal gazdagodott és sokat tanult a Wado Magyar Bajnokság 
mérkőzéseiből, ahonnan két arany-, két ezüst- és hat bronz-
érmet hoztak el versenyzőink.

Október végén minden versenyzés iránt érdeklődő tanít-
ványunk kipróbálhatja magát szövetségünk utánpótlás-baj-
nokságán, amelyen a teljesen kezdők is saját szintjüknek 
megfelelő versenyszámokban mérhetik össze tudásukat 
más klubok versenyzőivel. Novemberben Svájcba utazunk a 
már említett Európa-bajnokságra, majd decemberben Miku-
lás-kupával zárjuk a 2016-os évet a versenyek tekintetében.

Továbbra is mindenkit szeretettel várunk termünkbe mo-
zogni, fejlődni, kikapcsolódni, korra és nemre való tekintet 
nélkül.

Jakab Attila
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Anyakönyvi hírek
a 2016. október 16. és november 15. közötti idôszak  
eseményeirôl

SzületéSek
Ozsváth Inez Viktória, Tóth Dominika, Pintér Noémi,  
Írházi Izabella, Valter Mihály Vince, Bungye Bíborka,  
Marton Bence, Skribek Máté 

HázaSSágkötéSek
Bartus Mónika és Berkes Zsolt

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HaláleSetek
Csabai Mihály (71 éves), Rákóczi utca 28.
Albert Istvánné Kiss Ilona Irén (96 éves), Alkotás utca 28.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Szolgáltatók elérhetőségei
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.  
Rákóczi u. 18., tel.: 28/494-517
Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban: 30/378-9971
ELMŰ  
Hibabejelentés: 40/38-39-40; www.elmuszolg.hu
Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel  
kapcsolatban vezetékes telefonról: 40/38-38-38;  
mobiltelefonról: 20/978-5611, 30/978-5611 vagy 70/978-5611 
Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938;  
mobiltelefonról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés munkaidőben a 
28/430-562-es, a 28/520-878-as vagy a 20/409-7573-as telefonszámon, 
valamint a kozvilagitas@elmuszolg.hu e-mail címen
Főgáz elérhetőségei: www.fogaz.hu; telefonos ügyfélszolgálat:  
06-40/474 474. Mérőállás bejelentése online a www.fogaz.hu/ugyfelszol-
galat címen, vezetékes telefonról a 06-80/40-55-40-es, mobiltelefonról a 
06-1/237-7777-es telefonszámon

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: varosuzemeltetes@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: 70/549-6223
Isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi  
Egyesület Rácz Zoltán, 20/220-7414, 20/563-4300
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Fog-
lalkoztatási 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

Ügyeleti ellátás, egészségügyi információk
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját háziorvosuk 
áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 óra között, pénteken 
1130–1800 óra között készenléti szolgálat mûködik a sürgôs esetek 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 ügyeleti beosztások decemberben
december 2.: dr. Kürti József; december 9.: dr. Eszlári Egon;  
december 16.: dr. Tordai Gábor; december 23.: dr. Mészáros Zsolt;  
december 30.: dr. Kürti József
 

Központi orvosi ügyelet Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 
70/370-3104. Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig,  
hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában
Gyermekorvosi rendelők  
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12., tel.: 28/493-250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14., tel.: 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.; tel.: 28/495-237
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14.; tel.: 28/495-827

KöszönetnyiLvánításoK

Köszönetet mondok mindazoknak, akik szeretett édesanyám, Albert 
Istvánné temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, és a család 
fájdalmában osztoztak.

Balog Istvánné

Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, akik szeretett édesanyánk, Ba-
lázsy Ernőné temetésén részt vettek, sírjára virágot hoztak és fájdal-
munkban osztoztak. 

Lányai és családjuk

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik férjemet, Csabai Mi-
hályt utolsó útjára elkísérték, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték, és 
gyászunkban velünk éreztek. 

Felesége és lányai

Képviselők elérhetőségei

• Balog Istvánné, 70/903-8668, balog46i@invitel.hu
• Pénzes János, 70/456-6969,  

penzes.janos@isaszeg.hu 
• Mészáros Gusztávné, 70/334-6401,  

meszarosgusztavne@gmail.com 
• Szilárdi László, 20/568-7358, lszilardi@gmail.com 
• Könczöl Gábor, 70/456-6976,  

isapaletta@freemail.hu 
• Karádi Zsuzsanna, 20/245-8260,  

karadizsuzsanna@gmail.com
• Markel István, 70/387-2692, lekram@freemail.hu 
• Gabrucza Marianna, 70/618-9236,  

gabrucza.marianna@gmail.com 
• Everling Róbert, 20/989-6959,  

everling.robert@isaszeg.hu 
• Bajusz Dániel, 20/362-3658,  

bajusz.daniel@gmail.com
• Horváth István, 70/337-2238, 

horvath.istvan@isaszeg.hu

A Dózsa György Művelődési Otthon  
és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely programjai

December 2., péntek, 16.00:  Kreatív Kézműves Klub – Miku-
lás-váró kézműveskedés

December 3. szombat, 16.00:  Tinibuli. Belépés csak diákiga-
zolvány felmutatásával! Belépő: 500 Ft

December 8., csütörtök, 9.30, 11.00:  Diótörő. A Nektár 
Színház gyermekelőadása. A történet karácsony estéjén játszó-
dik, amikor is a testvérpár – Marika és Frici – izgatottan várja 
az ajándékokat. Legfőképp keresztapjuk meglepetésére kíván-
csiak, hiszen ő minden évben valami különlegességgel ked-
veskedik nekik. Most sincs ez másképp. A Diótörő érkezik… 
Belépő: 1000 Ft

December 10., szombat, 16.00:  Városi karácsony. A művelő-
dési otthon művészeti csoportjai, a Csatangoló tánccsoport és 
a Club Színház karácsonyi műsora

December 11., vasárnap, 10.00–18.00:  Postagalamb-kiállítás 
– a B-I. tagszövetség kiállítása. A belépés díjtalan!

December 13., kedd, 18.00:  Lucázás – a Paramisi Társulat Lu-
ca-napi műsora

December 16., péntek, 11.30:  A művelődési otthon Tá-Me-To 
csoportjának karácsonya

December 17., szombat, 14.00:  A Nyugdíjas Baráti Kör kará-
csonyi rendezvénye

 17.00:  A Csata táncegyüttes karácsonyi összejövetele
December 20., kedd, 13.00–18.00:  Véradás

Mindenkinek békés karácsonyt és boldog új évet kí-
vánunk! 
2016. december 22-től a művelődési otthon zárva tart! 
Nyitás: 2017. január 2.

Január 7., szombat, 14.00–18.00:  Örökmozgó játszóház és 
ugrálóvár. Belépő: 500 Ft

Január 12., csütörtök, 18.00:  Megemlékezés a doni áldoza-
tokra – mécsesgyújtás és koszorúzás a Történelmi Vitézi Rend 
isaszegi alegységének szervezésében

Január 14., szombat, 17.00:  Klapka-gála – a Klapka György 
Általános Iskola és AMI gálaműsora

Január 20., péntek, 14.00:  A magyar kultúra napja – a város 
három iskolájának közös előadása

Január 21., szombat, 18.00:  A magyar kultúra napja – színpadi 
műsor

Január 26., csütörtök, 17.00:  Élet az élet után – R. Kárpáti 
Péter (filmvetítés és előadás). A halállal kapcsolatban nem csu-
pán az életből való távozás tudata nehéz, de legalább annyira 
fájó a szeretetkapcsolatok visszavonhatatlan szétszakadása. De 
elgondolkoztunk-e valaha azon, hogy eltávozott szerettünk lel-
ke, lénye tovább él-e, és ha igen, vajon mi történik vele? Belépő: 
1500 Ft

Január 28., szombat, 10.00–18.00:  Életre kelt mesehősök – 
családi nap. Süsü és barátai – kiállítás. Mirr-Murr, Oriza-Triznyák, 
Sebaj Tóbiás, a nagy ho-ho-horgász, Pom Pom, Süsü, a sár-
kány… és még nagyon-nagyon sokáig sorolhatnánk társaikat! 
Kedves látogatóink Csukás István emberméretű mesefiguráival 
találkozhatnak! Belépő: 350 Ft (gyermek), 500 Ft (felnőtt)

CSoportJaiNk fellépéSei
December 6., 9.00:  Csata táncegyüttes, Isaszegi Asszonykórus – 

Dr. Ketter László hagyományőrző gasztronómiai verseny. Nagy 
Jánosné Marcsó néni és csapata részt vesz a főzőversenyen.



Harmincéves a Klapka-iskola ének-zene tagozata

A Klapka György Általános Iskola és AMI intézményvezetőjének, Ruck Juditnak az ünnepi köszöntő-
beszéde az ének-zene tagozat harmincéves évfordulójára.

Kodály Zoltán írta: „…aki zenével indul az életbe […], beara-
nyozza minden későbbi tevékenységét. Az életének olyan 
kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene táplá-
lék, vigasztaló elixír, de az élet szépségét s ami benne érték, 
azt mind meghatványozza.”

Harminc év nagyon hosszú idő, az újszülöttből fiatal fel-
nőtt lesz, és már tudja, merre visz az útja. Amikor iskolánk-
ban elindult az emelt szintű ének-zene oktatás, a település 
és az iskola vezetői is tudták, hogy olyan útra terelik a gyere-
keket, amely időtálló értékeket ad. A zenei műveltségen túl 
a tudás iránti vágyat, céltudatosságot, érzelmi intelligenciát, 
fegyelmezett, felelősségteljes magatartást. Minden tanulónk 
nem hódította meg az Operaház színpadát, de az Erkel szín-
házi opera, a zeneakadémiai vagy a Művészetek Palotájában 
meghallgatott hangversenyek elvarázsolták növendékeinket. 

Vannak zenei pályát választó tanítványaik, és vannak volt 
ének tagozatos pedagógusaink is. Mindenkire büszkék va-
gyunk! Számtalan elismerést kaptak kórusaink, és fellépési 
lehetőségeket, például a Néprajzi Múzeumban, a belváro-
si templomban vagy a Gresham-palotában. Soha nem volt 
egyszerű A osztályosnak lenni. A kiváló tanulmányi eredmé-
nyekhez hozzátartoznak a fellépések is.

A hagyományos karácsonyi és év végi hangversenyeken 
túl rendszeres résztvevői vagyunk a Gaudium Carminis női 
kar őszi hangversenyének, a Budapest V. Kerületi Váci Utcai 
Ének-zenei Általános Iskola hangversenyének, a Falumúze-
um délutánjainak és a városi megemlékezéseknek. Új kez-
deményezésünk a novemberi „Öröméneklés” hangverseny. 
Jubileumi gálaműsorunkon tanulóink Kodály Zoltán Háry 
Jánosának rövidített változatát vitték színpadra. A második 
részben régi tanítványaink csillogtathatták meg tehetségüket. 

A múltunkat tiszteljük, becsüljük, és ebből építjük jövőn-
ket. Köszönet az elődöknek, dr. Tóthné Pacs Vera polgár-
mester asszonynak, Streng Ferencné Vera néninek és Balog 
Istvánné Ildikónak, akik igazgatóként elindították és támogat-

ták a tagozatot. Köszönet Pallosné Rozgonyi Piroska ének-
tanárnőnek, aki kezdeményezője volt a tagozat indításának. 
Köszönet Isaszeg város képviselő-testületének és Hatvani 
Miklós polgármester úrnak az elismerésekért és a támogatá-
sért. Köszönet illeti a Klapka-iskola minden volt és jelenlegi 
pedagógusát, mert a siker, az eredmény az ő munkájukat is 
dicséri. Köszönet Bene Sándorné és Tűz Anita tanárnőknek, 
hogy harminc éve az ének-zene tagozat munkáját irányítják, 
szervezik. 


