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Újévi köszöntő

Tisztelt Isaszegiek, kedves Barátaim!
Az előttünk álló 2019-es esztendő Isaszeg város és 
a benne élők számára sok szempontból a kihívások 
esztendeje lesz. Kihívások, hiszen a városban történő 
fejlesztések idénre csúcsosodnak ki, ami az itt élőktől 
türelmet, megértést és együttműködést igényel. Tör-
ténelmi mértékű fejlődés előtt áll településünk, hiszen 
a fejlesztések összértéke meghaladja az ötmilliárd 
forintot. A folyamatban lévő projektek az élet számos 
területét érintik: közlekedés, egészségügy, oktatás, 
sport, gazdaság. E rövid felsorolásból is látszik, hogy 
volt, van és lesz tennivalónk bőven. Ismételten kérem 
együttműködésüket ezen feladatok végrehajtásához. 

Magánéletében mindenkinek eredményes, sikeres 
2019-es esztendőt kívánok! Kérem, ne feledjék, hogy 
közösen egy 21. századi kisvárost építünk!

Baráti üdvözlettel:
Hatvani Miklós  

polgármester

Idén sem emelünk adót

Isaszeg Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete a novemberi soros ülé-
sén elfogadta a 2019. év költségvetéséről 
szóló irányelveket, és megtárgyalta a 
háromnegyed éves gazdálkodási hely-
zetről szóló beszámolót. 

Önkormányzatunk a következő 
évre nem tervezett adóemelést annak 
ellenére, hogy az állami bevételeink je-
lentősebb csökkenésével kell számolni, 
pontosan arra visszavezethetően, hogy 
az önkormányzat adóerő-képessége a 
helyi vállalkozók által eredményarányo-
san fizetett iparűzési adó növekedése 
miatt emelkedett (Penny Market, Stra-
bag vasútfejlesztés). 

A kieső bevételekre fedezetül szolgál 
az előző évek szigorú, szabályt követő, 
takarékos gazdálkodása, amely egyben 
megalapozza a város életét jelentősen 
meghatározó, régóta tervezett, folya-
matban lévő, részben állami támoga-
tásból megvalósuló beruházásokat. 

A fejlesztések az isaszegi polgárok 
komfortérzetét, életminőségét hivatot-
tak az élet különböző területén emelni, 
érintve az egészségügyet, a köznevelést, 
az iparfejlesztést, az utak minőségét. 
A teljesség igénye nélkül a következő 
jelentősebb beruházásokat emelnénk 
ki: egészségügyi rendelőintézet komp-
lex fejlesztése a Hunyadi utcában, 270 
millió forint; Isaszegi Bóbita Óvoda 
fejlesztése, 155 millió forint; belterületi 
utak – Bartók Béla utca, Kodály Zoltán 
utca – aszfaltozása és csapadékvíz-el-

vezetése 38 millió forint önerőből; 
iparterület infrastrukturális fejlesztése 
(Szentgyörgypuszta), 255 millió forint.

Jelenleg pályázati elbírálás alatt áll a 
régi postakocsi-állomás épületében ki-
alakításra tervezett városi piacközpont 
és tér. 

A város költségvetése a teherviselő 
képességének határához jutott el, hiszen 
a megvalósítás alatt álló beruházási össz-
érték a teljes költségvetési főösszegnek 
csaknem a negyven százalékát teszi ki. 

PolgárMesteri Hivatal

Vonatpótló buszok 

Előzetes információink alapján 2019. február 4-től 
várható, hogy Gödöllő és Pécel között a Rákos–Hat-
van közötti vasútszakasz felújítása miatt vonatpótló 
buszok közlekednek majd. A MÁV-START Zrt., 
valamint a kivitelező Strabag Vasútépítő Kft. kommu-
nikációs munkatársaival az önkormányzat folyama-
tosan tartja a kapcsolatot, hogy időben tudjuk önöket 
értesíteni a részletekről. Kérjük, folyamatosan figyel-
jék a MÁV-START Zrt.-nek, valamint Isaszeg Város 
Önkormányzatának hiteles kommunikációs csator-
náit: Isaszeg.hu; Isaszeg Város Önkormányzatának 
Facebook-oldala.

szerkesztőség

Megkezdődött Isaszegen az önkormányzati ipari terület 
kialakítása

Átadták a munkaterületet a város új ipari területének helyszí-
nén, a fejlesztendő terület Isaszeg város külterületén található, 
a település szentgyörgypusztai részén. A projekt a Pest Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Kft.-vel közös konzorciumban 
valósul meg. A 207,90 millió forint európai uniós vissza nem 
térítendő támogatás segítségével a betelepülni szándékozó vál-
lalkozások igényeihez igazodó szolgáltatási körrel rendelkező 
iparterület kialakítása valósulhat meg.

A VEKOP-1.2.2-15 Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének 
támogatása Pest megyében című konstrukció keretében támo-
gatott, Üzleti infrastruktúra fejlesztése Isaszegen elnevezésű, 
VEKOP-1.2.2-15-2016-00006 azonosító számú projekt célja 
a gazdaságélénkítéshez és a foglalkoztatási szint növeléséhez 
szükséges helyi feltételek biztosítása. A helyi gazdaságfej-
lesztéshez szükséges üzleti infrastrukturális háttér fejlesztése 
a valós igényekhez igazodó szolgáltatási körrel rendelkező 
iparterület kialakítása letelepedési helyet kereső vagy már 
működő, de tovább növekedni kívánó vállalkozások számára, 
amelyek munkahelyek létrejöttét eredményezik.

A fejlesztés hozzájárul a területen tevékenykedő cégek al-
kalmazottai számára megfelelő munkakörülmények biztosítá-
sához az iparterület által nyújtott kiegészítő szolgáltatásokkal, 
a bérelt infrastruktúra minőségének folyamatos biztosításával. 

Kiemelt cél Isaszegen önkormányzati tulajdonban lévő ipari 
terület kialakítása a helyi és regionális vállalkozói igények 
kielégítése céljából, mivel jelenleg nincs a településen önkor-
mányzati tulajdonban lévő iparterület. Az iparterület alap-inf-
rastruktúrájának (gáz, víz, csatorna, út, parkoló, elektromos 
vezetékrendszer, energiahálózat) kiépítése, közlekedőfelület 
kialakítása valósul meg.

A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új 
épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruhá-
zások is a projekt részét képezik. A betelepülő vállalkozások a 
fejlesztett területen bérelnek parcellát, különálló irodát vagy 
egyéb helyiséget. Az új és korszerű infrastruktúra, a szolgál-
tatások magas színvonalú rendszere és a zárt, biztonságos 
szervezeti rendszer kedvező feltételeket biztosíthat a betele-
pülni szándékozó vállalkozás számára akkor is, ha saját maga 
szeretné a beruházást megvalósítani.

A tervezési terület Isaszeg város külterületén található, a 
település szentgyörgypusztai részén. A projekt a Pest Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Kft.vel közös konzorciumban va-
lósul meg. A közvetlen fejlesztéssel érintett terület nagysága: 
~2 ha. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul 
meg, a projekt várható befejezése 2019. szeptember 30.

PolgárMesteri Hivatal

Fotó: Ácsné Tóth Csilla
Little Star Photo
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Hatalmas klapka-siker Budapesten

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola társastánc szakos növendékei ismét sikeresen szere-
peltek. 2018. december 2-án a Fővárosi Művelődési Házban 
megrendezett történelmi jelentőségű tánciskolás versenyen 
számos érmet nyertek az isaszegi növendékek. Az iskola 3. és 

4. osztályos tanulói duó és szóló kategóriában is parkettre lép-
tek Budapesten. 

Balogh Sarolta három első és egy második helyezést, Hi-
dasi Gabriella két első, egy második és negyedik helyezést 
szerzett. Eris Ingrid Hanzel Viviennel második helyen, Nagy 
Andrea Horváth Renátával pedig a harmadik helyen végzett. 
A haladó kategóriában Hanzel Vivien Nagy Andreával ezüst, 
Eris Ingrid Horváth Renátával bronzérmet szerzett. Hajmásy 
Viktória Eszter negyedik helyezést ért el. 

A számos siker és eredmény mellett Benkő Zsófia, a ver-
seny szervezője és elismert táncpedagógus kiemelte az isko-
lánkban folyó eredményes munkát és a társastánc tanszakon 
működő pedagógusunk, Závodszky Rita Zsuzsanna felkészítő 
munkáját. A növendékek a sikeres versenyt követően félévi 
vizsgabemutatójukra készülnek, valamint megkezdik a fel-
készülést a következő év versenyeire.

Gratulálunk, és további örömteli gyakorlást kívánunk!
Hernyes virág

a művészeti iskola intézményvezető-helyettese

Tablettel játék a 
tanulás

A 19. században egyre több technikai 
újítás jelent meg, amelyek az élet min-
den területén pillanatok alatt elterjed-
tek. Ezalól az iskola sem kivétel. A mai 
gyerekek az információs kor szülöttei, 
akik minden gond nélkül kezelik és 
használják az informatikai eszközöket.

A Damjanich János Általános 
Iskola ebben a tanévben a padlórobo-
tok mellett, amelyek a programozás 
alapjait hivatottak játékos formában 
elsajátíttatni a gyerekekkel, tabletekkel 
is bővítette információs és kommuni-
kációs technológiai eszközállományát. 
Felmértük ennek az eszköznek az ered-
ményességét és motiváló hatását a diá-
kok körében, és úgy gondoltuk, hogy 
az oktatás hatékonyságának növelése 
érdekében lehetőség szerint egyre szé-
lesebb körben alkalmazzuk az oktatás 
során. A tabletek egy részét a fenntartó 
Klebelsberg Központ bocsátotta az is-
kola rendelkezésére, kaptunk egy osz-
tályra való tabletet a Systrend-Hungary 
Kft.-től – amit ezúton is köszönünk –, 
valamint a „100 Éves Iskola” Alapít-
ványtól.

A tableteket már kisiskolás kortól 
kezdve lehet alkalmazni a tanórákon, 
hiszen az egészen kicsik is el tudnak 
igazodni rajta. Az eszköz felhasználá-
sának tárháza kimeríthetetlen. Segít a 
diákoknak az információszerzésben, 
abban, hogy a tankönyvből és a munka-
füzetből megtanultakat gyakorolják és 
rögzítsék a letöltött alkalmazásokon ke-
resztül. Segítségével a tanulók felkészü-
lési szintje azonnal mérhető és nyomon 
követhető. A diákoknak nem okoz gon-
dot a kezelése már második évfolyamon 
sem (a mellékelt fotó a 2. b osztályban 

készült), fejleszti a digitális kompeten-
ciájukat, és használata motiválóan hat 
rájuk. Nem utolsósorban a gyerekek 
már alsó tagozatos korukban meg-
tapasztalják, hogy a tabletek nemcsak 
szórakozásra alkalmasak, hanem kitűnő 
eszközök a tudásuk elmélyítésére is.

Ezeket a szempontokat figyelembe 
véve egyre több iskolában alkalmaz-
zák sikeresen a tableteket, és most már 
a Damjanich-iskola is az ilyen haladó 
szellemiségű intézmények közé tartozik.

terecskei edina  
pedagógus

23. karácsonyi hangverseny

December 18-án este ismét megtelt az isaszegi római 
katolikus templom. A Klapka György Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola és a Váci Utcai Ének-zenei 
Általános Iskola 8. z osztályos növendékei adtak ünnepi 
hangversenyt a zeneszerető szülőknek, érdeklődőknek. 
A Fuvola zenekar és fúvószenekar ismert karácsonyi me-
lódiákat játszott, a zárószám pedig, mint minden évben, 
ütemes vastapsot kapott a közönségtől. Igazán szép zenei 
élményekkel gazdagodva, emelkedett hangulatban hagy-
tuk el a templom épületét.

dr. eszenyiné sulyok ágnes  
pedagógus

a Tiszta, virágos Isaszegért cím átadása

Pénzes János alpolgármester és Hor-
váth István, az isaszegi városüzemeltető 
szervezet igazgatója a november 26-án 
megtartott közmeghallgatáson ünne-
pélyes keretek között adta át a Tiszta, 
virágos Isaszegért címeket. Isaszeg Város 
Önkormányzatának képviselő-testülete 
az elismerő címet a település esztétikus 
képének kialakítása, kulturált lakókör-
nyezetének fejlesztése, a zöldfelületek 
bővítése, gondozása céljából alapította.

A Városfejlesztési, Környezetvédel-
mi és Közrendvédelmi Bizottság javas-
lata és a képviselő-testület 249/2018 
(X.17) Kt. határozata alapján a 2018. 
évben a következő isaszegi lakosok 
érdemelték ki méltán a címet: Kapecska 
László, Mankó Ferencné, Hargitai 
Ákos Tamás, Bagó Pál, Balatoni István, 
H. Nagy Bertalan, Nagy Judit, Skribek 

Andrea, Kurunczi István–Molnár 
Erzsébet, Vörös Csaba, Hidvégi Ildikó, 
Ecseri Csaba, Szekeres Sándor, Gajdor 

Gábor, Toronyi Ferencné, Magyari Osz-
kár, Ragács Péter, Rafael Károly.

PolgárMesteri Hivatal



6 Isaszeg Önkormányzati tájékoztató 2019. január  |  kulTúra 7

könyvtári kurír

Az év végével megsokasodtak a rendezvények a könyvtárban. 
Több iskolai osztályt ismertettünk meg a papírszínház me-
séivel. Szent Miklós története, amelyet munkatársunk, Pausz 
Angelika rajzolt, elvarázsolta a gyerekeket. Az óvodások Holle 
anyó meséjét láthatták a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 
könyvtárosainak zenével, dallal kísért előadásán.

A felnőtteknek is változatos lehetőségek nyíltak különbö-
ző művészeti ágak élvezetére. Két eseményünkön Isaszegen 
élő előadót, illetve alkotót ismerhettek meg. November utolsó 
napján Orosz Balázs ifjú énekes dalestjén hallhattunk szívhez 
szóló népdalfeldolgozásokat, december közepétől Sz. Opre 
Mária fotóiban gyönyörködhet a közönség.

A téli szünet után, 2019. január 7-től várjuk újra olvasóin-
kat és a kultúra iránt érdeklődőket. Január 28-tól a „meg-
bocsátás hetében” várjuk vissza azon könyveket, amelyeket 
olvasóik elfelejtettek visszahozni a könyvtárba. Ezen a héten a 
késedelmi díj fizetésétől eltekintünk.

Januári programok
2019. január 18., péntek, 17 óra: Emlékezés a doni hősök-
re – beszélgetés Földi Pál vezérkari ezredessel, hadtörténeti 
íróval

könyvajánló

A Nádtenger lakói
Berg Judit: Ősz a Nádtengeren
A József Attila-díjas Berg Judit a kortárs magyar gyerekiro-
dalom egyik legnépszerűbb és legtöbbet olvasott szerzője. Jól 
ismert sorozata a Lengemesék, amelyből 2017-ben animációs 
film is készült. Ezúttal ebből a sorozatból az Ősz a Nádtenge-
ren című fejezetet ajánlom a kedves olvasó figyelmébe.

A könyv a Nádtenger lakóit, a zöld hajú lengéket, a gonosz 
vízipatkányt, a délre vonuló fecskéket és még sok más kedves 
lényt mutat be, akik megannyi kalandot élnek át a Locsogó-tó 
végtelen Nádtengerében. Ezekből a történetekből az olvasók 
megismerhetik a főszereplőt, Füttyős Vilkót. Megtudhatják, 
miért csak a barna hajú lengék utazhatnak rigóháton, milyen 
izgalmakat rejt az őszi békaderbi, hogyan készülnek a lengék 
a télre, és még sok izgalmas dolgot ismerhetnek meg a lengék 
világáról ebből a gyerekeknek szóló, igényes, illusztrációkkal 
és gyönyörű tájleírásokkal teletűzdelt, kedves és tanulságos 
könyvből.

A mesés történet mellett a szülők segítségével a gyerekek 
megismerhetik a nádi világ legjellemzőbb növényeit, mint a 
gyékény, a nád, a sulyom, a békalencse és egyebek, hiszen a 
könyv részletgazdagon ábrázolja a lengék élőhelyét. A soro-
zat további részei: Tavasz a Nádtengeren, Nádtengeri nyár és 
A Nádtenger télen. Minden rész évszakonként mutatja be ezt 
az izgalmas, csodákkal teli mesevilágot. A könyvtárban mind-
egyik kötet kölcsönözhető.

Pausz angelika

Dalos madár a könyvtárban

A Jókai Mór Városi Könyvtárban 2018. november 30-án hallhattuk Orosz Balázs Isaszegen élő fiatalember dalestjét Árva ma-
dár címmel. Nagyszerű érzés volt látni, hallani, hogy egy ifjú tehetség milyen átéléssel és kiforrott színpadi jelenléttel örven-
deztette meg a zsúfolásig megtelt könyvtár közönségét. Balázs előadásában életre keltek Bartók Béla és Kodály Zoltán által 
feldolgozott népdalok. A dramaturgiai rendbe sorolt dalokat Baján Zsuzsanna grafikáinak vetítése tette még élvezetesebbé. Az 
előadás hallgatása közben felmerültek kérdéseim, amelyekre Balázs szívesen válaszolt.

– Manapság nem szokványos, hogy egy húszéves fiatal-
ember a klasszikus zene iránt érdeklődik. Hogy találtál rá erre 
a műfajra?

– Általános iskolás napjaim mindegyikén találkoztam 
az énekórákon a klasszikus zenével. Már akkor elvarázsolt, 
ezért majdhogynem egyértelmű volt, hogy középiskolás ta-
nulmányaimat ezen a vonalon folytatom. Énekelni szerettem 
volna, de olyan szak akkor még csak érettségi után indult, 
ezért elméleti szakra jelentkeztem. Felvettek, és kinyílt 
előttem a világ. A szabad estéimen koncertekre és színház-
ba kezdtem járni, így jutottam el 2014. november 24-én az 
Operába, ahol aznap este a Toscát játszották. Az előadás 
minden pillanatára emlékszem, a szünetekben nem tudtam 
felállni a székemből, annyira a hatása alá kerültem az elő-
adásnak. Akkor döntöttem el, hogy a klasszikus zenetörténet 
minden darabját meg kell ismernem. Azóta is igyekszem, és 
bár több száz művet meghallgattam, még mindig elég hosszú 
a „lejátszási lista”. 

– Van a családban más művészi hajlamú személy is?
– Az átlagemberekhez képest szerintem kifejezetten mű-

velt és zeneszerető családom van. Senki sem dolgozik a szak-
mában, viszont élete során mindenki énekelt már valamilyen 
kórusban.

– Kik a mestereid, mit lehet tudni róluk?
– Bene Sándorné Zsuzsa néni ismertette és szerettette 

meg velem a zenét, tőle tanultam furulyázni és zongorázni. 
Hernyes Virág néni tanított elsőként énekelni, ő készített fel 
a középiskolai felvételire. Ott kerültem Gémes Katalinhoz, 
jelenlegi tanáromhoz, aki több mint huszonöt éves színpadi 
tapasztalattal rendelkezik. Az Operaházban számos szerepben 
láthatta őt a közönség. Mielőtt tanítani kezdett, én is láttam 
Suzuki szerepében a Pillangókisasszony című operában, majd 
később nekem is volt szerencsém egy színpadon állni vele 
ugyanebben a darabban.

– Vannak példaképeid, akiknek a munkássága követendő 
számodra?

– Legnagyobb példaképeim Juan Diego Flórez és Horváth 
István operaénekesek.

– Hogyan telik egy zenész hétköznapja? Mennyit kell ah-
hoz gyakorolni, hogy ilyen szintre elérjen az ember?

– Az én hétköznapjaim és hétvégéim általában a szín-
házban telnek. Folyamatosan próbálunk valamire, és 
folyamatosan zajlanak az előadások is. Sikerült úgy össze-
állítanom az órarendemet, hogy kényelmesen átérjek két 
próba között az iskolába. Amikor van egy kis szünetem, 
előkapom a kottáimat a táskámból, és igyekszem elmélyül-
ni a darabokban.

– Közösségi oldalon közzétett fényképeken láthattunk már 
jelmezben. Ezek szerint megjelensz már színpadon is. Mesél-
nél kicsit erről?

– 2015-ben édesanyám talált az interneten egy felhívást 
az Európai operák napja című programra. Ez egy különle-
ges éjszakai vetélkedő volt, itt ismerkedtem meg a statiszták 
vezetőjével, aki amikor meghallotta, hogy operaénekesnek 
készülök, lehetőséget ajánlott, hogy statisztaként tevékeny-
kedjek a Magyar Állami Operaházban. Az első darab, amiben 
szerepeltem, a 2015 szeptemberében bemutatott Othello című 
előadás volt. Azóta huszonhét különböző opera és balett 159 
előadásán léphettem színpadra.

– Mit csinál egy énekes, amikor nem énekel? Hogyan kap-
csolódsz ki, töltődsz fel?

– Nagyon szeretek moziba és színházba járni, néha pedig 
szükségem arra van, hogy egy kicsit csend legyen körülöttem. 
Amikor pedig nagyon ráérek, könyvet olvasok, vagy írok.

– Mik a terveid a jövőre nézve?
– Idén felvételizem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

klasszikus ének szakára, ha ott végeztem, mindenképpen az 
Operaházban szeretnék énekelni. Hogy kórusban vagy szólis-
taként, az még a jövő zenéje.

– Köszönöm, hogy megismerkedhettünk veled. Úgy gondo-
lom, egy szép énekesi pályafutás kezdetének lehetünk tanúi, 
és várjuk a további híreket. Bízom benne, hogy többször 
hallhatunk még Isaszegen és az operaszínpadokon, koncert-
termekben is.

ágoston kata

Felhívás

kedves lokálpatrióták, 
irodalomkedvelők!

Az Alkotók, Költők és Írók Klubja (AKÍK) a jövő évi antoló-
giájához támogatásokat gyűjt. 

Klubunk az isaszegi Jókai Mór Városi Könyvtárban műkö-
dik. Minden hónap első péntekén tartunk találkozót tagjaink-
kal és bárkivel, aki szeret verseket, prózát írni vagy olvasni. 
Különböző irodalmi programokat szerveztünk és tervezünk. 
Az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató révén az elmúlt évek-
ben megismerhették itt élő tagjainkat, verseinket. Országszer-
te több alkotóművész, festő, rendező, versmondó csatlakozott 
klubunkhoz mint tiszteletbeli tag. Helybeli pártolóink sokat 
segítenek. Készülő második antológiánk érdekfeszítő, válo-
gatott prózai írásokat tartalmaz, megjelenését 2019. nyárra 
tervezzük. 

Amennyiben megtisztelnek támogatásukkal, megtehetik a 
Jókai Mór Városi Könyvtárban személyesen. A legkisebb ösz-
szeget is nagyon köszönjük.

az akÍk tagjai

kaleidoszkóp 

A Jókai Mór Városi Könyvtárban 2018 decemberében Ka-
leidoszkóp címmel nyílt meg Sz. Opre Mária fotókiállítása. 
Ágoston Kata, a könyvtár vezetője a nyitóbeszédében méltatta 
a fotóművész munkásságát, és rávilágított a kiállítás lényegére. 
Az igazgató asszony beszédéből idézünk. 

„Advent van. Várakozás az eljövetelre. Várjuk a fény visz-
szatérését, az újjászületést. Ilyenkor valahogy szemlélődőbbé 
válik az ember. Szeretne lelassulni, befelé figyelni, befogadni. 
Jólesik esténként felnézni a tiszta, hideg égre, a fénylő csilla-
gokat kutatni. Lefelé pillantva a fagyos úton visszatükröző-
dő fények játékát figyelni. A szobában meggyújtott gyertya 
lángjának lebegése a falakon, megcsillanása a sötét ablakon 
melegséggel tölti el az ember lekét. Sz. Opre Mária képei is a 
fény játékai. A fény által rajzolódnak ki környezetünk formái, 
színei, és mi a fotográfus szemével láthatjuk a pillanatot, a 
valóság keretbe foglalt szeletét. Marika képein sokszor meg-
jelenik a fény játéka, a tükröződés. Tükröződés a tükröződés-
ben. Hiszen minden képe már egy lenyomata, tükörképe a 
valóságnak, ami kétszeresen is megjelenik a képen. Vízben, 
üvegen láttatja önmagát a táj, a környezet, mintha magában 
gyönyörködne, de nem elbizakodottan, hanem határtalansága 
tudatában. Úgy gondolom, ezt a pillanatot kell észrevenni a 
fotósnak és keretbe zárva megmutatni. […] Remélem, hogy a 
kiállított fotókat szemlélve ma itt is összetalálkoznak ösvé-
nyek, összeérnek lelkek, gondolatok, érzelmek…”

Sz. Opre Mária képei február közepéig megtekinthetők a 
könyvtárban.

ágoston kata
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aquaman – lehengerlő látvány, üresjárat nélkül

Nincs év vége nagy látványfilm nélkül, így a már szokásosnak mondható új Star Wars-epizód híján keletkező űrt egy sokak 
szerint megfáradt műfaj próbálja betölteni, amely nem más, mint a képregényfilm. 

A Warner stúdió belátta, hogy az utóbbi 
időben elhibázott koncepciót követett, 
ami majdnem lerombolta Superman és 
Batman renoméját. Egyedül talán a kü-
lönálló Wonder Woman-film volt üdítő 
kivétel, ami arra engedett következtetni, 
hogy még egy ilyen nagy stúdió is képes 
belátni, hogy valami félrement az utób-
bi években. 

Ezt orvosolandó, hamarosan be-
jelentették, hogy Az Igazság Ligájából 
megismert és sokak által megszeretett 
karakter, Aquaman is kap egy különálló 
filmet. Arthur Curry két világ szülötte, 
aki ugyanolyan otthonosan mozog a 
sarki kocsmában, mint a víz alatti at-
lantiszi birodalomban. Ő a kulcs ahhoz, 
hogy ne törjön ki a háború a földön, 
ehhez azonban sok megpróbáltatást kell 
átélnie. 

Csak hogy gyorsan tisztázzuk, a 
film egy olyan hősről szól, aki a víz alatt 
hangsebességgel tud úszni, szupererős, 
beszél a halak nyelvén, és egy óriás 
csikóhallal indul csatába, majd dolga 

végeztével a felszínen alaposan beita-
lozik a helyi arcokkal a kocsmában. 
Akinek nem veszi be a gyomra az effajta 
dolgokat, az könnyen pórul járhat a 
moziban ülve. 

Kezdjük a legfontosabbal: a látvány 
egyszerűen lehengerlő. Iszonyatosan 
pörög a film, nincs egy perc üresjárat 
sem, voltak azonban olyan akciók, 
amelyek kicsit töményre sikeredtek, 
konkrétan koncentrálni kell az ember-
nek, hogy be tudja fogadni a szeme az 
eseményeket. Nagyon jót tett az alko-
tásnak, hogy nem végig a víz alatt folyik 
a csihi-puhi, jó arányérzékkel kerültek 
bele a felszín felett játszódó jelenetek is. 

Azonban mit ér a pazar látvány, ha 
nincs hozzá jó színészgárda? Itt azért 
már lehet kötekedni a filmmel, mivel a 
főhősnő, Amber Heard inkább csak a 
dekoráció funkcióját tölti be, de sajnos 
Patrik Wilson is a „Hogyan legyél sab-
lonos képregényes gonosz” kézikönyv-
ből készült fel a forgatás előtt. Azonban 
a lényeg, hogy Jason Momoa remek a 

főszerepben, lazán és karizmatikusan 
játszik, habár kérdéses, hogy mennyire 
színészkedik, ugyanis ő a való életben is 
hasonló karakter lehet. 

Ezek után azt gondolhatnánk, hogy 
az Aquaman a DC legjobb alkotása lett, 
azonban ez így nem teljesen igaz. Saj-
nos a valódi negatívumokat a forgató-
könyvben kell keresni. A történet igen 
egyszerű, semmilyen meglepetést sem 
tartogat, illetve a dialógusok egy-két 
helyen olyan szinten együgyűek lettek, 
hogy fájt hallgatni. A film végén látható 
csatajelenet is csak úgy oda lett téve. 
Látványos volt, szó se róla, de funkció-
jában kicsit szükségtelen.

Összességében az Aquaman egy na-
gyon hangos és látványos adaptáció lett, 
amely helyenként megbicsaklik. Az igen 
egyszerű forgatókönyvet jól kompenzál-
ja az élményszámba menő látványvilág 
és a szerethető karakterek. Akinek még 
nincs elege a képregényfilmek döm-
pingjéből, annak tudjuk ajánlani. 

H. t.

A látványvilág senkinek sem fog csalódást okozni
Fotó: Facebook.com/AquamanMovie

mit csináljunk a hibás vagy felesleges karácsonyi ajándékkal?

A neten vásároltunk, de sérült terméket kaptunk? Vagy olyan ajándékkal gazdagodtunk, amelyre semmi szükségünk? 
Karácsony után megnő a visszaváltani, kicserélni szándékozott termékek száma az üzletekben. A legtöbb helyen toleránsak a 
vevővel.

Túl vagyunk az ünnepeken, remélhetőleg mindenkinek volt 
ideje kifújnia magát, feltöltődnie a szerettei körében. Sokszor 
előkerül az idézet, hogy ilyenkor nem az számít, mi van a fa 
alatt, hanem az, hogy ki van a fa körül, ami az egyik legszebb 
megfogalmazása a karácsony értelmének. Az ünnepek után 
mégsem árt megnézni, milyen ajándékokkal lett gazdagabb a 
háztartásunk. Nem azok anyagi vonzata miatt, hanem mert ha 
felesleges vagy sérült terméket kaptunk, még időben ki lehet 
cseréltetni, hogy ne vesszen kárba az érte kifizetett összeg.

Nézzük meg, mit veszünk át a futártól! Egyre több panaszt 
kap például a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövet-
sége törötten, sérülten érkező csomagok kapcsán. Sok esetben 
a kereskedő és a futárcég egymásra vagy a vásárlóra mutogat, 
és senki nem akarja vállalni a felelősséget. Ráadásul általá-
ban kívülről nem is látszik sérülés a csomagon, így átveszik a 
fogyasztók a futártól, és csak később nézik meg alaposabban a 
terméket.

Amennyiben valamilyen sérülés, törés vagy hiba miatt 
vissza kell küldeni, a kereskedő nem követelheti meg, hogy a 
fogyasztó azt eredeti, gyári csomagolásban tegye meg. A szö-
vetség több pert nyert már, amelyekben a bíróságok kimond-
ták ezen feltétel jogellenességét.

Sokszor az is problémát okoz, hogy kinek küldjék vissza a 
hibás terméket, a szerviznek vagy a kereskedőnek. A szerviz 
ugyanis a jogszabályok szerint kizárólag javíthat, a kereskedő-
től viszont kérhetjük a javítás mellett a kicserélést, az árleszál-
lítást és a vételár visszatérítését. Sok esetben a szerviz maga 
dönt arról, hogy a termék cserélhető-e, így elképzelhető, hogy 
ez a gyorsabb megoldás.

Visszaveszik a hibátlan, de felesleges termékeket is. Noha a 
kereskedőket erre semmilyen jogszabály nem kötelezi, a gya-
korlatban igen eltérő feltételekkel ugyan, de minden megvizs-
gált üzletlánc lehetőséget kínál a hibátlan termékek visszavéte-
lére – derül ki a CP Contact ötvenegy hazai üzletlánc körében 
elvégzett kutatásából.

A vizsgált üzletek a hibátlan, de nem kívánt termékek 
cseréjére vagy levásárlására eltérő határidőt szabnak meg. 
A leggyakoribb a harminc nap, de három naptól két évig min-
den verzió előfordul. A leghosszabb határidőket a Möbelix (90 
nap), a Régió (183 nap), az IKEA (365 nap), a Deichmann és a 
J. Press (730 nap) biztosítja, a JYSK pedig bizonyos feltételek-
kel korlátlan ideig nyitva hagyja a lehetőséget.

A hűségkártyák tovább bonyolítják az összképet, azok bir-
tokában a cserére vagy levásárlásra kétszer vagy akár tízszer 
annyi idő is a rendelkezésére állhat. Újdonság, hogy karácsony 
alkalmából az üzletek 41 százaléka ajánl fel időszakos köny-
nyítést a hibátlan termékek visszavételére. Sokan a visszavételi 

határidejüket kitolják január második hetéig, másutt ezt a 
lehetőséget az üzletvezető jogkörévé teszik. 

A KIK-ben az átsatírozott vételár a visszavétel szempontjá-
ból nem jelent problémát, míg a Humanic a szokásos harminc 
helyett ötven napig veszi vissza a használatlan cipőket, ameny-
nyiben a blokkra a vásárló ráírja az „ajándék” szót.

Általános és egyedi szabályok. Ha a csere vagy a levásárlás 
lehetősége nem szimpatikus, a vásárlók a vizsgált üzletláncok 
71 százalékában élhetnek a pénzvisszatérítéssel is. Ez az arány 
növekedést jelent a tavaly mért 60 százalékhoz képest.

A pénz visszafizetésének lehetősége szektoronként eltér: 
míg a hiper- és szupermarketek, a ruházati, a műszaki, a 
sport- és játékboltok mindegyike biztosít erre lehetőséget, ad-
dig a könyv- és alsóneműboltok szinte teljes körben elzárkóz-
nak tőle. Ugyanígy tesz a drogériák, a bútor- és barkácsboltok, 
illetve a cipőboltok egy része is.

A cserére, a levásárlásra és a pénzvisszafizetésre számos 
általános és egyedi szabályt is felállítanak az üzletek. Általános 
szabály a nyugta megléte, illetve a csomagolás épsége vagy leg-
alább a termék újszerű állapota. Több üzletláncnál a készpénz 
visszafizetésének igényét csak a vásárlás helyén fogadják el, 
míg számos helyen az üzletvezető hatáskörébe utalják annak 
engedélyezését.

A hagyományos üzletekkel szemben a katalógusokra és 
webáruházakra, házaló kereskedőkre és árubemutatókra 
egyértelmű, egységes szabályok vonatkoznak: esetükben a 
vásárlóknak törvény szerint tizennégy napon belül bármilyen 
indokkal joguk van elállni a vásárlástól, és ebben az esetben a 
vételárat is vissza kell kapniuk.

szerkesztőség

Vajon hibátlan és hasznos ajándékot rejtenek a dobozok?
Fotó: Pixabay
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Ismerd meg hazádat! – napfényes szeged és környéke

Napjainkban – leginkább az olcsó, fapados légitársaságoknak köszönhetően – könnyen és rövid idő alatt elérhető Európa va-
lamennyi vonzó turisztikai desztinációja. Azt is tudjuk, hogy már néhány óra autózással eljuthatunk a honfitársaink körében 
nagy népszerűségnek örvendő, ám egyre borsosabb árú horvát tengerpartra. A bőséges kínálat sajnos sok esetben elhomályo-
sítja annak a lehetőségét, hogy hazai célpontot válasszunk. Jó, ha tudjuk, hogy ez a kilencvenháromezer négyzet-kilométeres 
földrajzi egység, amelyet hazánknak nevezünk, rengeteg vonzó turisztikai lehetőséggel kecsegtet. Vélhetően sokan ma is gond 
nélkül fel tudják idézni Rockenbauer Pál Másfél millió lépés Magyarországon című ismeretterjesztő sorozatának nosztalgikus 
zenéjét és képi világát. Bármennyire meglepő, jövőre lesz negyven éve, hogy a stáb tagjai elindultak az Országos Kéktúra keleti 
végpontjától, a Nagy-Milictől, és nekivágtak az Írott-kőig tartó 1124 kilométeres távnak. Az eltelt negyven esztendő és termé-
szetesen a szerzők előtt is tisztelegve szeretnénk népszerűsíteni a magyar tájakat egy kicsit más, a mai korunknak megfelelő 
szemszögből. Az Ismerd meg hazádat! rovatunkban olyan területi egységeket igyekszünk bemutatni, amelyek egy hosszú hét-
végén (4 nap/3 éj) belül gazdag élményanyaggal tudnak szolgálni egy családnak vagy egy baráti társaságnak. A kirándulások 
kiindulópontja magától értetődően minden esetben Isaszeg.

Szeged, azaz a napfény városa 162 ezer fős lakosságával Buda-
pest és Debrecen után Magyarország harmadik legnépesebb 
települése. A Tisza és a Maros találkozásánál elhelyezkedő 
város és környéke rengeteg programmal és látnivalóval várja 
az idelátogatókat évszaktól függetlenül. A változatos kulturális 
programok és a mindig pezsgő éjszakai élet alapját az itt élő 
közel húszezer egyetemista adja. A világhírű tiszai halászének 
és a földrajzi adottságokból adódóan könnyen fellelhető szerb 
ételeknek köszönhetően a gasztronómia szerelmesei is meg 
fogják találni a számításukat. Szállást érdemes a belvárosban 

keresnünk, hiszen így minden nevezetesség gyalogszerrel is 
könnyen megközelíthető.

Első nap. Az Isaszeg–Szeged-távolság közúton 183 kilométer, 
ami – köszönhetően a 2006-ban átadott M5-ös autópályának– 
alig két óra alatt leküzdhető. Amennyiben reggel indulunk, a 
Szegedre érkezés előtt érdemes megejtenünk egy ópusztaszeri 
kirándulást, hiszen az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlék-
park egész évben színes programokkal várja a turistákat. Az 
itt található Feszty-körkép impozáns látványa felejthetetlen 

élményt jelent kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A 120 méter 
hosszú, 15 méter magas és 38 méter átmérőjű, kört formázó 
panorámakép a festői eszközök segítségével idézi fel történel-
münk több mint 1100 évvel ezelőtti eseményének, a hon-
foglalásnak számos meghatározó állomását. Az alkotó Feszty 
Árpádot több festőtársa segítette a két évig, 1892-től 1894-ig 
tartó munkában, így a tájképi részleteket Mednyánszky László, 
a lovas csatajeleneteket Vágó Pál készítette.

A körkép mellett érdemes időt szánni az Eurázsia sztyep-
péinek világát bemutató Nomád parkra, az ember és a víz 
kapcsolatát prezentáló vízügyi kiállításra, továbbá a park fő 
szimbólumának tekinthető Árpád-emlékműre. A tizenkilenc 
épületből álló és három szabadtéri kiállítással rendelkező, 
Magyarország tájegységeit bemutató szabadtéri néprajzi gyűj-
temény pedig egyszerűen kihagyhatatlan program. Az egész 
napos látogatás után már csak fél órát kell ismét autóban töl-
tenünk, hogy megérkezzünk Szegedre, ahol vacsora után még 
érdemes egy rövid sétát tenni a belvárosban.

Második nap. Az Alföld fővárosának is nevezett Szeged a 
szecessziós stílusú épületeivel, bájos főterével és a Tiszával egy 
kedves, mindenki számára elragadó település képét sugározza, 
ahol akkor is jól érezhetjük magunkat, ha kulturális program-

ra vágyunk: ebben a Reök-palota és a Móra Ferenc Múzeum 
kiállításai lesznek a segítségünkre. Természetesen nem me-
hetünk el szó nélkül a város jelképének számító dóm, azaz a 
Magyarok Nagyasszonya-székesegyház mellett. Nyolcvanegy 
méteres magasságával Magyarország egyik legnagyobb bazili-
kája, amely 1913 és 1930 között épült Schulek Frigyes és Foerk 
Ernő tervei alapján, neoromán stílusban. A templom alap-
kövét ünnepélyes keretek között 1914. június 21-én rakták le, 
bár az építkezés már 1913 augusztusában megkezdődött. Az 
azóta országos hírnévre szert tett templom előtt elhelyezkedő 
Dóm tér szolgál pazar helyszínéül a minden évben megrende-
zett, folyamatosan telt házas rendezvényként üzemelő Szegedi 
Szabadtéri Játékoknak, amelynek ötletét először 1926-ban 
Juhász Gyula szegedi költő vetette fel. Az egész napos város-
nézés után az estét érdemes valamelyik hangulatos Tisza-parti 
halászcsárda finom fogásaival zárni.

Harmadik nap. Szeged és környéke akkor sem fog csalódást 
okozni, ha fürdőzéssel kapcsolódnánk ki. A Napfényfürdő 
Aquapolis négy évszakos fürdőkomplexumában a belső 
élménymedencében sodrófolyosók, zuhatagok, hatalmas 
csúszdák, pezsgőágyak várják a fürdőzni vágyókat. A belső él-
ménymedencéhez kiúszóval kapcsolódik a külső wellnessme-
dence. Szintén nagyszerű választás lehet a több mint százéves 
Anna gyógy-, termál és élményfürdő, amely egy csodálatosan 
felújított műemlék épületben kapott helyet. A neoreneszánsz 
stílusú műemléket 1896-ban építették Láng Adolf és Stein-
hardt Antal, bécsi építészek tervei alapján.

Hazaindulás. Amennyiben időnk engedi, érdemes útba ejte-
nünk a folyamatosan szépülő Kecskemét városát. A szecesszi-
ós stílus gyöngyszemeként ismert városháza, a minden órában 
itt hallható harangjáték, valamint a Cifrapalota épületének 
megtekintése további élményekkel ajándékozhat meg minket.

H. t.

A dóm egész Magyarország egyik legimpozánsabb épülete  
Fotó: Pixabay

Az Anna fürdő egész évben csodálatos környezetben várja az idelátogató fürdővendégeket 
Fotó: Szegedsport.hu

Természetesen a Reök-palota  
környezete is gyönyörű  

Fotó: Szegedtourism.hu
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Találkozás Gundel Takács Gáborral
„Ha ma kellene abbahagynom a televíziózást, elégedett lennék a pályafutásommal”

Nem kért tanácsot Vágó Istvántól, mielőtt belevágott a Legyen Ön is milliomos! forgatásába Gundel Takács Gábor, mivel sze-
rinte teljesen különböző személyiségek. Kicsit hiányzik neki a Játék határok nélkül és a sport, de mivel aktívan blogol, bármi-
lyen témában megnyilvánulhat. Hiába szabadúszó két éve, nincs könnyű dolga, ha előre szeretné beosztani az idejét.

– Éppen a január elején kezdődő Legyen Ön is milliomos! 
forgatása közben zavarjuk. Mennyire van létjogosultsága egy 
alapvetően lexikális tudásra épülő műsornak a mai világban?

– Mi is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, amikor elkezdtük 
előkészíteni a műsort. Világos, hogy egy klasszikus műveltség-
re épülő játékkal egyre kevésbé lehet leültetni az embereket a 
televízió elé, mert az ilyen jellegű tudás szintje egyre inkább 
csökken. Ráadásul az emberek nem is igazán érzik már kelle-
metlennek, ha klasszikus értelemben műveletlenek. Sok olyan 
jelzés érkezett azonban, ami arról szólt, hogy egy bizonyos 
rétegnek hiányzik az ilyen jellegű játék is. Pedig az elmúlt 
tíz-tizenkét évben csökkent a televíziós műsorok nézettsége. 
Sokan egyáltalán nem néznek tévét, de ezeknek az emberek-
nek egy része az ilyen műsor elé talán még hajlandó leülni. 
Hogy ez a réteg mekkora, az hamarosan kiderül.

– A kérdések alkalmazkodnak a megváltozott kulturális 
közeghez?

– A klasszikus műveltséget igénylő kérdések számát va-
lamilyen szinten csökkenteni kellett, de ez természetesen 
nem azt jelenti, hogy átmennénk egy bulvár jellegű adásba, 
mindössze annyit, hogy meg kell találni az arányt a klasszikus 
műveltség, az általános tájékozottság és azok között a témák 

között, amelyek inkább a fiatalabbakat érdeklik. Ugyanakkor 
ma már mást értünk klasszikus műveltség alatt is: húsz-har-
minc évvel ezelőtt ez színházi előadásokra, könyvekre, zenék-
re vonatkozott.

– Ez azt jelenti, hogy ne lepődjünk meg egy Trónok harcá-
ra vonatkozó kérdésen sem?

– Pontosan, ma már nem lehet kihagyni a televíziós so-
rozatokat, filmeket. Nem lehet megkerülni a Trónok harcát, 
az Agymenőket vagy éppen a Harry Pottert. A vizuális és a 
social média is olyan szinten tematizálja a közéletet, hogy nem 
szabad elmenni mellettük egy műveltségi műsorban. A kér-
déseket aktuálisan kell pozicionálni, ez már egész más, mint 
2000-ben, amikor az első Legyen Ön is milliomos! ment.

– Kért tanácsot a korábbi nagy elődtől, Vágó Istvántól?
– Viszonylag merev műsorról van szó, adott a berende-

zés, a zene, a struktúra. Ami más tud lenni, az a Vágó István 
és az én személyiségem közötti különbség. Ez ügyben tehát 
nem tudnék és nem is szeretnék tanácsot kérni, mert másfajta 
személyiség vagyok. Csak vetélkedőkből ezerötszáz körüli 
műsorszámot tudok magam mögött, jelentős tapasztalattal 
vágok bele ebbe is. Nem volt szükség az egyeztetésre. Több 
stábtagunk is dolgozott egyébként a korábbi műsorban.

– Gyakran gondol vissza a Játék határok nélkül című mű-
sorra, amelynek révén megismerte a nevét az ország?

– Már csak azért is, mert még mindig sokan emlegetik, 
többeknek meghatározó tévés élmény volt, én is nosztalgiá-
val gondolok rá vissza. Az első olyan műsor volt, amelyben 
nem sportos témával foglalkoztam, nagyon szerettem, nekem 
való, hangulatos feladat volt, örömmel csináltam. Kicsit talán 
hiányzik is.

– A labdarúgó-világbajnokság is hiányzott a nyáron?
– Amikor úgy döntöttem, elmegyek a Magyar Televíziótól, 

azzal is tisztában voltam, hogy nem leszek ott Oroszország-
ban. Vannak azonban sportcsatornák, ahol lehetne dolgozni, 
idén is vezettem műsort a Bajnokok Ligája-közvetítések során. 
Ez a munka azonban már ütközött a Legyen Ön is milliomos! 
felvételeivel, így lemondtam róla. Természetesen hiányzik 
a foci, a sport, de ezen a téren rengeteget kaptam az élettől. 
Jártam világbajnokságon, Európa-bajnokságon, olimpián, 
több döntőt is közvetíthettem. Ha ma kellene abbahagynom a 
televíziózást, akkor is azt mondanám, hogy elégedett vagyok a 
pályafutásommal. Viszont ha úgy hozza az élet, szívesen fog-
lalkozom majd sporttal továbbra is.

– A SZEMlélek blogra másfél éve ír, sok sportos témával 
foglalkozik. Így feledteti a hiányt?

– Arra jó, hogy bizonyos gondolatokat megosszak, és bár-
milyen témára gyorsan reagáljak. Egy-egy ilyen írással hamar 
lehet nagyszámú embert elérni. Ha könyvet írsz egy év alatt, 
akkor az csak néhány ezres nagyságrendben találja meg az 
olvasókat. Előfordult, hogy egy blogbejegyzésem százezres 
kattintást ért el. Kicsit visszaadja azt a szabadságot, amit rá-
diózás közben éreztem. Történt valami, másnap bementem 
a stúdióba, beszélgettem róla. Ha most valamit meg akarok 
osztani a világgal, az gyakorlatilag azonnal olvasható. 

– Érden lakik, ahonnan körülbelül ugyanannyi időbe telik 
megközelíteni Budapestet, mint Isaszegről. Élvezi az agglome-
ráció előnyeit? Milyen a kisváros hangulata a főváros mellett?

– Tizenkilenc éve élek Érden, azóta utazom a fővárosba 
szinte napi rendszerességgel. A feleségem is Budapesten dol-
gozik, a három gyerekem összes iskolája mindig itt volt. Így 
aztán megszoktam a „bejárós” hangulatot, ezt az életet élem, 
minden előnyével és hátrányával. Sokat kell utazni, logiszti-
kázni, autóban ülni, de imádom Budapestet, budapestinek is 
vallom magam. Érden azonban jó levegőt, nyugalmat talál-
tam. Csendes, bármikor kimehetek a kertbe, metszhetem a 
fákat, vagy például bográcsozhatok egyet. Ezt a nyugalmat 
nem cserélném el semmire.

– Milyen tervei vannak 2019-re?
– Két éve szabadúszó lettem, tulajdonképpen a piacról 

élek. Annak idején, amikor a köztévénél dolgoztam, tudtam 
előre, hogyan tervezhetek egy adott időszakra vagy például 
egy évre. Ez most nagyban változott. Természetesen szó van 
bizonyos műsorokról: ha a Legyen Ön is milliomos!-nak jó a 
fogadtatása, akkor, gondolom, hosszabbít majd a TV2. Az Áll 
az alku sem úgy fejeződött be, hogy örökre el kellene felejteni, 
elképzelhető a folytatás. Jól látszik, hogy sokkal bizonytala-
nabb év áll előttem, mint amikor állandó munkahelyem volt.

– Körülbelül tíz éve van még a nyugdíjig. Eszébe jut néha, 
hogy addig mire van még energiája?

– Az ember mindig kalkulál azzal, hogy mit tud még vál-
lalni a televízióban. Egy idő után kontrollálnod kell magad, 
hogy milyen showműsorokban állod meg a helyed, erre már 
volt is példa az életemben. A Dal című műsornál azt éreztem, 
hogy már nem biztos, hogy nekem való. Olyan előadók léptek 
fel, akik fiatalabbak voltak a gyerekeimnél, bizonytalanná vál-
tam, hogy a nézők elhiszik-e nekem, hogy őszintén rajongok 
a zenéjükért. Ebben a szakmában a legfontosabb a hitelesség, 
ezért magam kezdeményeztem, hogy egy fiatalabb kolléga 
vegye át a helyemet. Ahogy az ember öregszik, egyre inkább 
beszűkülnek azok a műfajok, amelyek jól állnak neki, amelyek 
alkalmasak a karakterének. Ezt tudomásul vettem és elfo-
gadtam, ugyanakkor sok év munkája, tapasztalata és tudása 
megerősíti a hitelességet, nagyobb súlyt ad annak, amit mond. 
Mindazonáltal úgy érzem, hogy szellemi és fizikai erőm tel-
jében vagyok, mára sokat tudok a szakmámról, és szeretnék 
még sok jó műsort készíteni. 

H. a.

Névjegy
Gundel Takács Gábor Táncsics Mihály-díjas magyar újságíró, műsorvezető, 
sportriporter, kommentátor. Budapesten született 1964. augusztus 27-én. 
Nős, három gyermek apja.

Fontosabb showműsorai 
•	 A köztévén:	Telesport	(MTV1,	MTV2:	1983–1995);	Játék	határok	nélkül	
–	műsorvezető	(MTV2,	MTV1:	1994–1999),	kommentátor	(M1:	2014;	
Duna:	2015);	Eurovíziós	dalfesztivál	–	magyar	kommentátor	(M1:	1998,	
2007–2009,	2011–2014;	Duna:	2015–2016);	A Társulat	–	műsorvezető	
(M1,	2007–2008);	Sztársáv	–	műsorvezető	(M1);	Maradj	talpon!	–	
műsorvezető	(M1:	2011–2014,	Duna:	2015–2017);	A Dal	–	műsorvezető	
(M1:	2012,	2013,	2014);	A következő!	–	műsorvezető	(M1:	2013–2014).

•	 A TV2-n:	Áll	az	alku	–	műsorvezető	(2004–2006,	2017–2018);	Legyen	Ön	
is	milliomos!	–	műsorvezető	(2019–).

Fontos	közvetítései	sportriportként:	1992.	évi	nyári	olimpiai	játékok	–	kom-
mentátor	(MTV1,	MTV2);	labdarúgó-világbajnokság	–	kommentátor	(M1:	
1998,	2010,	2014).

Fotó: Adidas Budapest / Soós Bertalan

Fotó: Wikipédia
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Keresztrejtvény
A megfejtést 2019. január 20-ig várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre vagy a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán.  
A helyes megfejtők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban olvashatják. Kellemes idő-
töltést kívánunk! Novemberi rejtvényünk megfejtése: Kellemes ünnepeket kívánunk! A decemberi jutalmat Mészáros Lászlóné, 
Fehér József, Gábor Dávid, Bukodi Miklósné és Karsai Veronika nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

Gyerekeknek
Segíts a nyuszinak eljutni a répához! Ha megfejtetted a rejtvényt, a fotót küldd vissza szerkesztőségünknek 2019. január 20-ig 
digitális formában az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre, vagy add le személyesen a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. A helyes 
megfejtők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban olvashatják. A decemberi jutalmat 
Tolnai Hanna, Pénzes Attila és Berényi Ottó nyerte.  

kecskepásztorból lett aranylabdás luka modrić

Luka Modrić elérte azt, ami tíz éve senkinek nem sikerült a futball világában: megnyerte az aranylabdát, ezzel letaszította a 
trónról a minden idők legjobbjának tartott Messi–Ronaldo-duót. Pedig a harminchárom éves világklasszis élete alakulhatott 
volna másképp is: a horvát függetlenségi háború több tragédiát okozott családjában.

Luka Modrić, a Real Madrid labdarú-
gója nyerte 2018-ban a France Football 
magazin által odaítélt, az év legjobb 
játékosának járó aranylabdát. A hír akár 
ennyi is lehetne, ám a horvát klasszis 
egyrészt életútja, másrészt egyedülálló 
teljesítménye miatt is megérdemli, hogy 
hosszabban foglalkozzunk vele. 

Merthogy Modrić úgy hódítot-
ta el az újságírók által megszavazott 
elismerést még december elején, hogy 
azt 2008-tól sorozatban tíz alkalommal 
kizárólag Cristiano Ronaldo és Lionel 
Messi kapta meg, igazságosan, öt-öt 
arányban elosztva. Ezúttal a már a Ju-
ventusban játszó korábbi Real-sztár a 
második, a Barcelona játékosa az ötödik 
helyen végzett. 

A harminchárom éves középpályás 
egész éve tündérmeséhez hasonlított: 
sorozatban harmadszor nyerte meg a 
Bajnokok Ligáját, a nyári világbajnoksá-
gon pedig a döntőig menetelt hazájával, 
ráadásul a legértékesebb játékos díját is 
megkapta. Nem csoda, ha az év labda-
rúgójának választotta a Nemzetközi 
Labdarúgó-szövetség.

– Minden gyereknek vannak álmai. 
Az enyém az volt, hogy nagy klubban 
játsszak, és fontos trófeákat nyerjek. Az 
aranylabda több mint egy gyerekkori 
álom – fogalmazott Modrić a díj átvéte-
lekor, és akkor itt a gyerekkoros részre 
külön ki kell térni. 

Mert másképp is alakulhatott volna 
az egykori Jugoszláviában, Zadarban 
született középpályás sorsa. Apja tanult 
ember volt, ám csatlakoznia kellett a 
hadsereghez az 1991-ben kirobbant 
horvát függetlenségi háború miatt, 
így Lukát ekkor a nagyszülei nevel-
ték, akiknél kecskepásztorként töltötte 
napjait. 

A háború tragikus eseményei hamar 
elérték: nagyapját kivégezték a szerb 
lázadók, a házukat pedig felgyújtották. 
A menekülő Modrić család több mint 
hét évig egy szállodában élt, Luka ekkor 
találta meg a menekülést a borzalmak 

elől a labdarúgásban. Utólag úgy fogal-
mazott: ebben a nehéz időszakban vált 
olyan emberré, amilyen manapság.

– Hatéves voltam, amikor kitört a 
háború, ezek kemény idők voltak. Élén-
ken él bennem, de ez nem olyan dolog, 
amire szívesen emlékszik az ember – 
nyilatkozta korábban a mindennapos 
bombázásról.

A futballt az NK Zadar együtte-
sében kezdte, majd tizenhat évesen 
került a Dinamo Zagrebhez. Egy évre 
Bosznia-Hercegovinába adták köl-
csön, ahol tizennyolc évesen a liga 
legjobb játékosának választották, ám 
pályafutása ennek ellenére sem alakult 
zökkenőmentesen. Próbajátékon sze-

repelt a francia Marseille-nél, de nem 
felelt meg, majd visszautasította őt az 
angol Arsenal és a Newcastle United 
is. Amikor pedig a Tottenhamnél már 
világsztárnak számított, és szerződtette 
a Real Madrid, 2012-ben a szurkolók 
a legrosszabb igazolásnak választották 
egész Spanyolországban.

Aztán Modrić érkezésével – termé-
szetesen nem csak miatta – a Real húsz 
év után visszatért az európai klubfutball 
csúcsára: előbb 2014-ben Carlo Ance-
lottival, majd 2016-ban, 2017-ben és az 
idén Zinédine Zidane vezetésével hódí-
totta el a Bajnokok Ligája-trófeát. Mod-
rić pedig egyénileg is túlnőtt önmagán.

szerkesztőség

Modrić felért pályafutásának csúcsára
Fotó: Wikipédia
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a Dózsa györgy 
művelődési otthon 
és Isaszegi Múzeumi 
kiállítóhely programjai

JANuár
12., szombat, 18.00: Megemlékezés a Don-kanyar 

áldozatairól, mécsesgyújtás és koszorúzás a 
Történelmi Vitézi Rend Isaszegi Alegységének 
szervezésében

12., szombat, 19.00: Táncház. Jegyár felnőtteknek 
1000 Ft, gyerekeknek 500 Ft.

15., kedd, 10.00: Ovis előadás: Vau és Miau (Porté-
ka Színház). Jegyár: 600 Ft.

17., csütörtök, 15.00: Időutazás a történelem nyo-
mában – Mátyás király udvara. Horváth Richárd 
előadása.

18., péntek, 16.00: Szövődő Szálak Műhelye Zsigár 
Cecíliával – kreatív kézműves-foglalkozás

20., vasárnap, 10.30: Jegesmaci és barátai (Ametiszt 
Bábszínház). Jegyár: 1400 Ft.

22., kedd, 14.00: A magyar kultúra napja. Toldi (gö-
döllői Club Színház). 

25., péntek, 18.00: Szex és más tabuk (Dumaszínház 
– Benk Dénes, Csenki Attila, Felméri Péter)

26., szombat, 15.00–17.00: II. keresztény zenei 
fesztivál a magyar kultúra napja alkalmából. Ko-
molyzenei, szakrális zenei, népzenei és egyházi 
könnyűzenei „egy húron pendülés” a vallásközi 
párbeszéd jegyében.

31., csütörtök, 17.00: A Jézus élete kiállítás záró 
gálaműsora és díjátadó ünnepség

FeBruár
1., péntek: Klapka AMI jótékonysági gálaműsor
3., vasárnap, 16.00: Charlie nénje – zenés vígjáték 

(Fedák Sári Színtársulat). Jegyek elővételben 
2000 Ft,  
a helyszínen 2500 Ft, nyugdíjasoknak 2000 Ft.

7., csütörtök, 16.00: Szövődő Szálak Műhelye Zsigár 
Cecíliával – kreatív kézműves-foglalkozás

7., csütörtök, 18.00: Kapolcsi Kováts Csaba grafikus 
– ajkai grafikai műhely. Kiállításmegnyitó.

9., szombat, 19.00: Táncház. Jegyár felnőtteknek 
1000 Ft, gyerekeknek 500 Ft.

Programokról, tanfolyamokról, csoportokról 
érdeklődni a művelődési otthon irodájában a 
28/582-055-ös vagy a 28/582-056-os telefonszá-
mon, az idgymo@gmail.com e-mail-címen, valamint 
az Isaszegmuvotthon.hu weboldalon és Facebook-
oldalunkon is lehet.A programok változtatásának 
jogát fenntartjuk!

verseczkyné sziki éva igazgató

anyakönyvi hírek
a 2018. november 21. és december 20. közötti időszak 
eseményeiről

Születések: Kapelláró Alexander Endre, Gregus Tamás,  
Patkó Zselyke, Hirsch Izabella, Dudás Nándor Dániel,  
Perge Bíborka, Burai Lilien 
Házasságkötés: Szekeres Szilvia és Cret Vasile,  
Tóth Marianna és György Zoltán
Halálesetek: Porteleki Lajos Jenő (65 éves), Törteli Ádám (36 
éves), Erki József (64 éves), Bede Miklósné Barnucz Anna (81 éves), 
Molnár Tibor (53 éves), Forgács Györgyné Kamenyiczky Erzsébet 
(86 éves)

isaszeg város PolgárMesteri Hivatala

Fontos információk, elérhetőségek

Isaszeg Város Polgármesteri Hivatala 
	 Rákóczi	u.	45.	Ügyfélszolgálat	telefonszáma:	28/583-100.	 
E-mail:	hivatal@isaszeg.hu

	 A polgármesteri	hivatal	ügyfélszolgálati	rendje:	hétfőn	8–12	és	
13–18,	kedden	8–12	és	13–16,	szerdán	8–12	és	13–16,	csütörtö-
kön	8–12	és	13–16,	pénteken	8–12	óra	között

	 A polgármesteri	hivatal	ügyfélfogadási	rendje:	hétfőn	13–16,	
szerdán	8–12	és	13–16,	pénteken	8–12	óra	között

Isaszegi Rendőrőrs	telefonszáma:	70/387-2693.	Amennyiben	nem	
elérhető,	hívja	a	112-t!

Közterület-felügyelet 	(munkaidőben	hívható)	telefonszáma:	 
70/315-2314,	70/198-6929

Isaszegi polgárőrség	70/328-4970
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 
	 Madách	I.	u.	14.,	telefon:	28/582-712	(munkaidőben);	 
e-mail:	varosuzemeltetes@isaszeg.hu

Mezőőrök	telefonszáma:	70/459-3301,	70/459-3302
Gyepmester,	állati	tetemek	elszállítása:	Hercig	József,	20/964-3025
Isaszegi Önkéntes Tűzoltóegyesület  
0–24	óra	között	hívható	központi	segélyhívószáma:	70/601-9105

Pest Megyei Kormányhivatal 
 Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály:	2100	Gödöllő,	
Szilhát	u.	53.	Tel.:	28/410-175,	28/410-297.	

 Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala:	2101	Gödöllő,	 
Ady	Endre	sétány	60.	Telefon:	28/514-305,	28/514-315.	Ügyfélfoga-
dás:	hétfőn	és	szerdán	8–15,	pénteken	8–1130	között

Temetkezés	Fény-Alkony	Kft.,	Mészáros	Gusztáv,	telefon:	30/964-7032
Temetőgondnok	Ecseri	Pál,	30/305-8962,	ecseriko@freemail.hu

SzolGálTaTóK ElÉrHETőSÉGEI
Közvilágítással	kapcsolatos	bejelentés	munkaidőben	a	28/520-873-as	
vagy	a	20/329-9347-es,	illetve	az	éjjel-nappal	hívható	80/625-726-
os	telefonszámon,	valamint	a	kozvilagitas@elmuszolg.hu	e-mail-
címen	és	az	Elmuszolg.hu	weboldalon	történhet

ELMŰ-ÉMÁSZ	Hibabejelentés:	80/42-43-44;	Elmuemasz.hu
 Mérőállás bejelentése	vezetékes	telefonról:	80/202-938;	 
mobiltelefonról:	20/938-3838,	30/938-3838,	70/938-3838

	 Telefonos	ügyfélszolgálat	számlázási	és	egyéb	ügyekkel	kapcsolat-
ban	hétfőn,	kedden	és	szerdán	8–16	óra	között,	csütörtökön	8–20	
óra	között:	20/978-5611,	30/978-5611	vagy	70/978-5611,	illetve	
20/978-5612,	30/978-5612	vagy	70/978-5612

 Munkatársak azonosítása:	80/200-338	(zöld	szám)
DAKÖV	Dabas	és	Környéke	Vízügyi	Kft.,	Rákóczi	u.	18.,	tel.:	28/494-517.	
	 Hibabejelentés	folyamatosan	a	nap	24	órájában
–		ivóvíz-szolgáltatással	kapcsolatban:	30/992-2283
–		szennyvízelvezetéssel,	-tisztítással	kapcsolatban:	30/378-9971

NKM Földgázszolgáltató Zrt.:	Nkmfoldgaz.hu.	Mérőállás	bejelentése	
vezetékes	hálózatból:	80/405-540;	mobilhálózatból:	1/237-7777.	
Telefonos	ügyfélszolgálat	hétfőn,	kedden,	szerdán	és	pénteken	8–18	
óra	között,	csütörtökön	8–20	óra	között:	20/474-9999,	30/474-9999	
vagy	70/474-9999

Zöld Híd B.I.G.G. Kft.	Zoldhid.hu.	Ügyfélszolgálat	hétköznap	8–16.30	
között:	28/561-200

egészségügyi információk

Munkanapokon 8.00–15.30 óra között a betegek számára saját 
háziorvosuk áll rendelkezésre. Hétfőtől csütörtökig 15.30–18.00 óra 
között, pénteken 11.30–18.00 óra között készenléti szolgálat műkö-
dik a sürgős esetek ellátására, amely az alábbi időbeosztás szerint 
hívható. Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 28/582-831, 
30/831-1887. Kedden dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238. 
Szerdán dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288. Csütör-
tökön dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., tel.: 28/582-830; 20/928-3987
Pénteki készenléti beosztások januárban és februárban
január 4.: dr. Mészáros Zsolt; január 11.: dr. Kürti József; január 18.: 
dr. Eszlári Egon; január 25.: dr. Tordai Gábor; február 1.: dr. Mészá-
ros Zsolt; február 8.: dr. Kürti József; február 15.: dr. Eszlári Egon; 
február 22.: dr. Tordai Gábor.
Központi orvosi ügyelet: Gödöllő, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 

70/370-3104. Ügyeleti idő: munkanapokon 18 órától másnap 
reggel 8 óráig, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 
órában

Gyermekorvosi rendelők: 
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12. Telefon: 28/493-250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495-233

A mentők ingyenes hívószáma: 104

Gyógyszertárak nyitvatartási rendje:
Ezüstkehely Patika: hétfőtől péntekig 8–18, szombaton és vasárnap 

8–12 óra között
Liget Patika: hétfőtől péntekig 8–18, szombaton 8–12 óra között, 

vasárnap zárva
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház utca 4. 

Telefon: 28/452-851

Fogorvosi rendelő: Rákóczi u. 10. Telefon: 28/495-237

Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495-827

Tormay Károly egészségügyi Központ: Gödöllő, Petőfi Sándor  
tér 1. Telefon: 28/430-655, 28/430-452, 70/502-1876, 70/502-1872

szűcs lászlóné emlékére

Megtört szívvel tájékoztatom Önöket, hogy szeretett Édesanyám, 
Szűcs Lászlóné született Urbancsek Antónia (Toncsi néni), 
1952–2008 között isaszegi lakos, életének 91. évében csendben 
eltávozott. Végakaratának megfelelően hamvait szűk családi 
körben helyeztük örök nyugalomra az isaszegi temetőben 
található családi sírhelybe.

Kérem Önöket, emlékét őrizzék jó emlékezetükben.
Köszönettel: 

szűcs gábor

köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a szeretett férj és édes-
apa, Fegyverneki József temetésén részt vettek, utolsó földi útján 
elkísérték, sírjára koszorút és virágot helyeztek, bánatunkban 
részvéttel osztoztak.

Felesége, leánya és unokái
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Hirdessen nálunk!
Az	Isaszeg	Önkormányzati	Tájékoztató	Isaszeg	Város	Önkormányzatának	havonta	
megjelenő	kiadványa.	Lapunk	3800	példányban,	minden	hónap	elején	jelenik	meg,	
és	eljut	városunk	minden	háztartásához,	az	intézményekhez,	valamint	a	környékbe-
li	önkormányzatokhoz.

Hirdetési áraink

Hirdetési méretek (szélesség × magasság) Bruttó hirdetési díj
1/1	oldal	(181	×	262	mm) 31	750	Ft
1/2	oldal	 
(fekvő:	181	×	128	mm;	álló:	87,5	×	128	mm)

19	050	Ft

1/4	oldal	(87,5	×	128	mm) 10	160	Ft
1/8	oldal	(87.5	×	61	mm) 5080	Ft
1/16	oldal	(87,5	×	27,5	mm) 3810	Ft

A	lap	hátsó	borítóján	megjelenő	hirdetések	esetében	100%-os	felárat	számítunk	
fel.	A	hirdetés	leadásának	és	befizetésének	a	határideje	minden	hónap	huszadika.	
A	hirdetési	díj	készpénzben	az	önkormányzat	házipénztárában,	illetve	átutalással	is	
kiegyenlíthető.	Házipénztári	nyitvatartás:	hétfőn	8.00–12.00,	szerdán	12.00–15.00,	
pénteken	9.00–12.00	óra	között.

Kedvezményrendszer:	3	alkalom	egyidejű	megrendelése	esetén	5%,	 
6	alkalom	egyidejű	megrendelése	esetén	10%,	12	alkalom	egyidejű	megrendelése	
esetén	15%.
A	hirdetéseket	nyomdai	felhasználásra	készen,	300	dpi	felbontású	jpg	vagy	pdf	

fájlban	kérjük	leadni.	Amennyiben	a	megrendelőnek	nincs	lehetősége	a	hirdetést	
megszerkeszteni,	kiadónk	az	alábbi	árakon	vállalja	a	hirdetések	elkészítését.	Egész	
oldalas	hirdetés:	6000	Ft	+	áfa;	1/2	oldalas	hirdetés:	4500	Ft	+	áfa;	1/4	oldalas	
hirdetés:	3000	Ft	+	áfa;	1/8	és	1/16	oldalas	hirdetés:	2000	Ft	+	áfa.	

Hirdetésfelvétel és tájékoztatás	a	28/583-102-es	telefonszámon,	illetve	az	
ujsag@isaszeg.hu e-mail-címen.
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Legyünk előrelátók a téli autózáskor

A mínuszok beköszöntével jelentősen megváltoznak az útviszonyok. Ebből kifolyólag fontos, hogy gépjárművünket folyamato-
san ellenőrizzük, és felkészültek legyünk a téli időjárás viszontagságaira.

Amennyiben egy előre megírt ellen-
őrző lista alapján készítjük fel autónkat 
a megváltozott körülményekre, biztosak 
lehetünk benne, hogy minden fontos 
tényezőt számításba vettünk, el fognak 
minket kerülni a kellemetlen meglepe-
tések. De pontosan miket is ellenőriz-
zünk autónkon? 

Folyamatosan figyeljük a guminyo-
mást, hiszen a helytelen értékek meg-
emelhetik a fogyasztást és ronthatják a 
menetbiztonságot. Az akkumulátor ál-
lapotát is ellenőrizzük: hideg időben az 
öregebb darabok hajlamosak rosszab-
ban teljesíteni, vagy ami még problémá-
sabb, akár teljesen lemerülni. 

Mivel télen a látási viszonyok meg-
változnak, fontos, hogy tökéletesen 
kilássunk autónkból. Elkerülhetetlen, 

hogy ellenőrizzük ablaktörlőink gumíro-
zását: amennyiben azt tapasztaljuk, hogy 
az anyag elöregedett, felülete töredezett, 
mindenképp cseréljük le. Hasonlóan 
fontos az ablakmosó folyadék télire cse-
rélése és a hűtőfolyadék téliesítése. Szinte 
bármelyik benzinkúton bemérhetjük a 
hűtővizünk fagyállóságát. 

Hidegebb téli napon a zárak is 
befagyhatnak, ezért érdemes jégoldó 
spray-vel befújni őket rendszeres idő-
közönként. Az ajtók gumitömítése is 
nehezen viseli a nulla fok alatti hő-
mérsékletet, így ne felejtsük el ezeket 
gumiápolóval vagy glicerinnel kezelni. 
Tekintve, hogy a téli hónapok alatt az 
autók fényezése hatványozottabb igény-
bevételnek van kitéve, ne feledkezzünk 
meg autónk folyamatos tisztán tartásá-

ról, hiszen így elkerülhetjük az idő előtti 
rozsdásodást.

Amennyiben nagyobb utazás-
ra szánjuk el magunkat, igyekezzünk 
minden olyan tárgyat beszerezni, amely 
váratlan helyzet esetén a segítségünkre 
lehet. Legyen nálunk takaró, zseblámpa, 
kesztyű, illetve meleg ruhadarabok, 
mert ha elakadunk, ezek a tárgyak életet 
menthetnek. 

Természetesen a legfontosabb, hogy 
mindig az adott időjárási körülmények-
nek megfelelően vezessünk. Amennyi-
ben ónos eső nehezíti a körülményeket, 
ne üljünk autóba, mert az sokszor olyan 
szituációkat eredményezhet, amelyek-
kel a legrutinosabb sofőrök sem tudnak 
megbirkózni.

H. t.

A mínuszok szeretett négykerekűnket is megviselik
Fotó: Pixabay


