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önkormányzati tájékoztató

Haász Irén: Advent

Kis, pisla fények égnek kint,
az első gyertyát gyújtjuk bent,
leszáll az est sötétje kint,
fagyos ujjunkat fújjuk bent.
 
Csizma kopog a csendbe kint,
lobban a másik mécses bent.
Tanakszunk, hó most lesz-e kint,
sül a bejgli, a mézes bent.

Magyal, koszorú dísze kint,
harmadik láng is lobban bent.
Réce száll jeges vízre kint,
aprósütemény roppan bent.

Család apraja-nagyja kint,
négy gyertyalángocska megnő bent.
Gondját mindenki hagyja kint,
ünnep, szikrázó fenyő bent.
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Részletek a képviselő-testület döntéseiből
Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. 
november 19-i ülésén az alábbi határozatokat fogadta el.

Az első napirendi pontban a polgármester beszámolt 
a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézke-
désekről. 

A 2015. évi költségvetési rendelet elkészítéséhez az 
alábbi irányelveket határozta meg a testület, és felkérte a 
polgármestert, hogy ezek figyelembevételével készítse el a 
koncepciót.
– Az intézmények önkormányzati támogatási összegét a 

2015. évre vonatkozóan a feladatfinanszírozással meg-
határozottak szerint biztosítja azzal, hogy a 2015. évi 
költségvetésben szerepeljen a 24 fő technikai dolgozó 
6000 forint/fő cafetériajuttatása.

– A dologi kiadások területén nem irányoz elő növekedést, 
azzal a megkötéssel, hogy ezalól egyedül az energiaárak 
tervezése jelent kivételt. Itt a tényleges, illetve a várható 
emelések figyelembevételével történjen (jelenleg nem 
ismert) a tervezés.

– A közalkalmazotti szféra tekintetében változatlanul a köz-
alkalmazotti bértábla szerint állapítja meg a 2015. évi il-
letményeket, a pedagógus-bérfejlesztésre vonatkozó jog-
szabályváltozások figyelembevétele mellett.

– A köztisztviselők tekintetében változatlanul a 2015. évi 
köztisztviselői illetményalap (38 650 Ft) szolgál a szemé-
lyi előirányzatok alapjául. A képviselő-testület, tekintettel 
a forráshiányos költségvetésre, a 2015. év vonatkozásá-
ban a 20%-os illetménykiegészítést hagyta jóvá. 

– A bérleti díjakat 5%-kal emeli a 2015. évre vonatkozóan, 
ahol a szerződés másként nem szól (infláció).

– A költségvetési általános tartalék mértékét 20 millió fo-
rintban, a felhalmozási tartalékot 41 millió forintban (cél-
hoz kötött, környezetvédelmi alap) állapította meg.

– A képviselői tiszteletdíjakat a 2015. évben nem emeli.
– Az önkormányzat rendezvényeinek finanszírozására öt-

millió forintot hagy jóvá a művelődési ház költségvetésé-
ben, valamint egymillió forint összeget biztosít a rendez-
vények pályázati önrészére.

– A szlovák nemzetiségi önkormányzat és a roma nemzeti-
ségi önkormányzat részére a központi támogatáson felül 
nem tervez önkormányzati támogatást.

– A társadalmi szervezetek támogatását, valamint a bizott-
sági kereteket az előterjesztéshez tartozó 4. számú mel-
lékletnek megfelelően 9 300 000 forintban irányozta elő.

A testület felkérte a polgármesteri hivatalt, hogy a temetési 
segély, valamint a középiskolai egyszeri tanulmányi támoga-

tások megemelt összegét a 2015. évi költségvetés készíté-
sekor tervezze be a szociális keret terhére.

A szlovák nemzetiségi önkormányzattal kötött 2014. évi 
együttműködési megállapodást a testület felülvizsgálta, és 
azt tartalmi módosítás nélkül, a megváltozott jogszabályok 
átvezetésével elfogadta.

A roma nemzetiségi önkormányzattal kötendő együttmű-
ködési megállapodást a tervezet alapján elfogadta a testület, 
és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.

A testület a már bevezetett adónemekben 2015. január 
1-jétől adómérték-emelést nem rendel el, újat pedig nem 
vezet be.

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzá-
járult a 3,5 t súlykorlátozó és a 30 km/óra sebességkorlátozó 
táblák (egy oszlopon történő) kihelyezéséhez a Buda utca 
végétől Isaszeg közigazgatási határáig. A kihelyezendő táblák 
beszerzési, elhelyezési és esetleges pótlási költségeit a ké-
relmező Kisöreg-Közösség az Isaszegi Öreghegyért 4000-es 
Egyesület köteles viselni.

Majsa Györgyné könyvtárigazgató október 31-ével nyug-
díjba vonult. A testület pályázatot írt ki a Jókai Mór Városi 
Könyvtár intézményvezetői állására. Létrehozott egy szakmai 
testületet a pályázók személyének és pályázati dokumentu-
mainak elbírálására. A pályázati idő lejáratáig az intézmény 
vezetésével Ágoston Katalint bízta meg.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Igazgatási szünet  
a polgármesteri hivatalban
Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal a 2014. december 22-től 
december 31-ig terjedő időszakban igazgatási szünetet tart. 
A hivatal az igazgatási szünet alatt a születések, halálesetek 
anyakönyvezése, ügyfélszolgálati nyomtatványok kiadása 
és átvétele céljából az alábbiak szerint tart ügyeletet.
Anyakönyvvezető
•	hétfői	munkanapokon	(dec.	22.,	dec.	29.)	13.00–16.00,
•	keddi	munkanapokon	(dec.	23.,	dec.	30.)	8.00–12.00,
•	szerdai	munkanapon	(dec.	31.)	8.00–9.00	óra	között
Ügyfélszolgálat
•	hétfői	munkanapokon	(dec.	22.,	dec.	29.)	16.00–18.00,
•	keddi	munkanapokon	(dec.	23.,	dec.	30.)	14.00–16.00,
•	szerdai	munkanapon	(dec.	31.)	9.00–10.00	óráig

Tóthné Pervai Katalin jegyző

Közmeghallgatás 

November 24-én este a Dózsa György Művelődési Otthon-
ban megtartotta hagyományos közmeghallgatását Isaszeg 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A közmeg-
hallgatás kezdeteként a polgármester képekben beszámolt 
az elmúlt nyolc év elért eredményeiről, majd bemutatta az 
új képviselő-testületet és a bizottságokat. 

A meghallgatáson a következő főbb problémák merültek 
fel: a szemétszállítás díjazása, a MÁV vasúti átjáró és felül-
járó megvalósulási tervei, a Pilisi parkerdő területére történő 
belépés biztosítása, a Petőfi utca aszfaltozása, az autóbusz-
járat szombati piaci közlekedése, a kóbor kutyák összesze-
dése, a vasútállomás és a polgármesteri hivatal közötti gya-
logút biztonságossá tétele, a helyi turizmus fejlesztése, és 
nem utolsósorban a közétkeztetés minősége. 

A felmerült kérdésekre Hatvani Miklós polgármester, 
Pénzes János alpolgármester és a polgármesteri hivatalnak 
az aktuális kérdésben érintett osztályvezetői igyekeztek min-
denre kitérő, pontos válaszokat adni. 

A hulladékszállítással kapcsolatos kérdésekre adott tájé-
koztatás lényege a következő volt.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint 
2014. január 1. napjától közszolgáltató csak olyan hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, az Országos Hul-
ladékgazdálkodási Ügynökség által kiadott minősítő okirattal 
rendelkező, állami, önkormányzati tulajdonban lévő nonpro-
fit gazdálkodó szervezet lehet, amely közszolgáltatási szerző-
dést kötött az önkormányzattal. A korábbi szolgáltató A.S.A. 
Kft. ezen jogszabályi feltételeknek nem felelt meg.

Isaszeg Város Önkormányzata a Zöld Híd Régió Környe-
zetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.-vel a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási szerződést hároméves időtartam-
ra kötötte meg 2013. december 16-án.

A képviselő-testület a hulladékgazdálkodásról szóló 
4/2014. (III. 19.) önkormányzati rendeletében – amely jog-
szabály – állapította meg többek között a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással össze-
függő jogokat és kötelezettségeket.

A közszolgáltatási szerződés, valamint a helyi rendelet 
felsorolja a közszolgáltatás körében alkalmazásra kerülő 
gyűjtőedényeket méret szerint:
a) 80 literes szabványos hulladéktároló,
b) 120 literes szabványos hulladéktároló,
c) 240 literes szabványos hulladéktároló,
d) 1100 literes szabványos hulladéktároló.
Aki a fenti méretű, formájú hulladéktárolótól eltérő tároló-
edényt alkalmaz, és az a gépi ürítésre alkalmas, a közszolgál-
tató a szolgáltatást elvégzi, díjszámlázás azonban az ingatlan-
tulajdonos által alkalmazott hulladéktárolóhoz legközelebb 
álló, felajánlott tárolóedény mérete alapján történik. 

Az edény űrtartalmának kihasználatlansága nem vezet 
automatikusan díjcsökkentéshez, mivel a lakos a díjfizetésre 
akkor is köteles, ha a szolgáltatást nem használja ki teljes 
mértékben.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítása 
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javas-
latának figyelembevételével miniszteri rendeletben történik, 
tehát az esetleges díjcsökkentéssel kapcsolatban sem az 
önkormányzat, sem pedig a közszolgáltató nem rendelkezik 
hatáskörrel.

A Budapest–Hatvan vasúti pályaszakaszt érintő felújítás-
sal kapcsolatos kérdésekre Padányi József, az építésügyi és 
beruházási osztály vezetője adott választ: „A tervezett vasúti 
felüljáró nyomvonalát a 2011-es közmeghallgatáson feltárt 
problémák miatt a NIF (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) 
és a tervező UVATERV megváltoztatta. Az új, 2012. januá-
ri tervek szerint lakóterületet a fejlesztés nem érint. Az új 
koncepció azonnal felkerült a honlapra, hogy a lakosság kel-
lőképpen tájékoztatva legyen. Az, ami 2014 novemberében 
került fel a honlapra, nem más, mint az akkor konszenzussal 
létrejött útépítési tervek alapján átdolgozott településszerke-
zeti tervmódosulások, hiszen egyes területek rendeltetése, 
övezeti besorolása megváltozik.”

A polgármester kérése az volt, hogy amennyiben a jelen-
lévők valamire nem kaptak kielégítő választ, magyarázatot, 
a polgármesteri hivatalban keressék fel az illetékes vezető-
ket, előadókat, akik minden kérdést megválaszolnak, illetve 
kiemelte, hogy problémáikkal a megjelent képviselőket is 
megkereshetik a meghirdetett fogadóóráikon.

 Az egyik jelenlévő kiemelten megköszönte a szemét-
bánya rendbetételét, rekultivációját a környéken lakók nevé-
ben. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy az itt lakó 
állampolgároknak is felelősségük van közvetlen környezetü-
kért, környezetünkért.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Ûj okmányirodai  
ügyfélfogadási rend
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy 2014. decem-
ber 1-jétől módosul a Pest Megyei Kormányhivatal kor-
mányablakainak és a járási székhelyek okmányirodáinak 
ügyfélfogadási rendje, amely a következők szerint ala-
kul: hétfőn 7.00–17.00, kedden 8.00–18.00, szerdán 
8.00–20.00, csütörtökön 8.00–18.00, pénteken 8.00–
16.00 óra között.

Okmányirodáink és kormányablakaink nyitva tartá-
sáról honlapunkon, valamint a http://www.nyilvantarto.
hu/ oldalon tájékozódhatnak.

Kérjük, az új ügyfélfogadási időben is forduljanak bi-
zalommal ügyfélszolgálatunkhoz, ahol magas felkészült-
ségű ügyfélszolgálati munkatársak segítségével intézhe-
tik hivatali ügyeiket.
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Kötelező kéményseprés 
Isaszegen

Értesítjük önöket, hogy a kötelező kéményseprő-ipa-
ri közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC tv., valamint a 
63/2012 (XII. 11.) és 347/2012 (XII. 11) Kormányren-
delet alapján a Magyar Kémény Kft. (7400 Kaposvár, 
Petőfi tér 1., telephely: 2100 Gödöllő, Remsey u. 12.) 
alkalmazottai 2014. november 14. és 2014. december 
30. között keresik fel Isaszeg város lakosságát.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a társaság alkal-
mazásában álló dolgozók fényképes igazolvánnyal és 
névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Ebösszeírási felhívás
Tisztelt isaszegi ebtartók és ebtulajdonosok!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény (Ávt.) 42/B. § rendelkezése alapján az eb tartási he-
lye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatai-
nak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás jár-
ványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – háromévente  
legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A 2014. évi ebösszeírás során a négyhónaposnál idő-
sebb ebek tulajdonosai/tartói kötelesek az ebösszeíró adat-
lapot az oltási könyv adatai alapján – ebenként külön-kü-
lön – kitölteni, és azt a 2014. december 1-től 2015. január 
31-ig terjedő időszakon belül eljuttatni a hivatal részére. Az 
adatszolgáltatás kötelező, amelynek elmulasztása állatvédel-
mi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege 
30 000 Ft. 

Az ebösszeíró adatlap a kitöltési útmutatóval együtt be-
szerezhető az Isaszegi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála-
tán (cím:  2117  Isaszeg, Rákóczi u. 45.), illetve letölthető a 
www.isaszeg.hu weboldalról.

A kitöltött adatlapok benyújthatóak
– postai úton (postacím: Isaszegi Polgármesteri Hivatal, 

2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.);
– elektronikus úton az ebnyilvantartas@isaszeg.hu címre;
– faxon a 28/583-118-os számra megküldve aláírt, szken-

nelt dokumentum formájában;
– valamint az Isaszegi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála-

tán található gyűjtőládába helyezve.

Együttműködésüket és adatszolgáltatásukat előre is köszö-
nöm.

Tóthné Pervai Katalin jegyző

A földhivatal közleménye
2014. május 1-jén a törvény erejé-
nél fogva megszűnt a mező- és erdő-
gazdasági földekre nem közeli hozzá-
tartozók között, szerződéssel alapított 
haszonélvezeti jog, továbbá használat 
joga (a továbbiakban együtt: haszon-
élvezeti jog). 

A földhivatalnak legkésőbb 2015. 
július 31-ig törölnie kell az ingat-
lan-nyilvántartásból valamennyi, a fenti 
előírás hatálya alá tartozó haszonélve-
zeti jogot.

A törlési kötelezettség nem terjed ki 
a közeli hozzátartozók között alapított 
haszonélvezeti jogra, ezért a törvény 
alapján a bejegyzett haszonélvezeti jo-
gosultnak nyilatkozatot kell tennie arról, 

hogy a közte és a haszonélvezetet en-
gedő személy (tulajdonos, volt tulajdo-
nos) között a szerződéskötés időpont-
jában a közeli hozzátartozói jogviszony 
fennállt-e vagy sem.

2014 októberében az érintetteket 
értesítettük a nyilatkozattételi kötele-
zettségükről. A nyilatkozatot a felhívás 
kézhezvételétől számított 15 napon 
belül, de legkésőbb 2014. december 
31-ig lehet megtenni. Ezt követően a 
nyilatkozattételt elmulasztók haszonél-
vezeti joga törlésre fog kerülni. Az el-
járás díjmentes.

Kérjük önöket, hogy a megküldött 
formanyomtatványokat kitöltve, a hoz-
zátartozói viszonyt igazoló eredeti ok-

iratokkal együtt (egyenesági rokonok 
és testvérek esetén születési anya-
könyvi kivonatok, házastársak esetén 
házassági anyakönyvi kivonat, más 
közeli hozzátartozói viszony esetén 
gyámhivatali határozat) ügyfélfogadási 
időben nyújtsák be lehetőleg szemé-
lyesen, vagy küldjék meg postai úton 
a felhívást kiadó földhivatalhoz. Az ere-
deti anyakönyvi kivonat és a gyámhi-
vatali határozat személyes benyújtás 
esetén azonnal, postai előterjesztés 
esetén az eljárás lezárultát követően 
minden esetben visszajuttatásra fog 
kerülni a nyilatkozatot tevő részére.

Pest Megyei Kormányhivatal  
Földhivatala

A két ülés között történt
Hatvani Miklós polgármester minden képviselő-testületi ülés első napirendi pontjaként beszámol a testület 
tagjainak a két ülés között történt, általa legfontosabbnak vélt megbeszélésekről, tárgyalásokról. Ettől a lap-
számtól kezdve Isaszeg lakosságával is meg szeretné ezeket osztani egy új rovatban, amelynek címe A két 
ülés között történt.

Először is őszinte hálával és szeretettel köszönöm Isaszeg 
város lakóinak a bizalmát, amelyet az október 12-ei válasz-
tásokon szavazatok formájában jeleztek felém. Igyekszem 
megfelelni az irányomban megnyilvánuló óriási bizalomnak, 
és ígérem, mindent elkövetek ebben a ciklusban is városunk 
fejlődéséért és az itt élők mindennapjainak jobbá tételéért. 

A munkát azonnal folytattam, és elhatároztam, hogy a 
teendőimről teljes mértékben szeretném tájékoztatni a város 
lakosságát. Bízom benne, hogy ezáltal meggyőzöm a kétel-
kedőket is.

A választási eredmény, illetve ebből adódóan a képvi-
selő-testület összetétele garancia arra, hogy az adódó lehe-
tőségeket maximálisan ki fogjuk tudni használni. Remélem, 
minden képviselőtársam felül tud emelkedni párthovatarto-
zásán, és esküjéhez híven Isaszeg városát fogja szolgálni.

LegfonTosAbb TárgyALások, megbeszéLések

Az Erdőbirtokossági Társulás közgyűlése, 
október 20., Isaszeg, Városháza, Tanácsterem
Herkules Zoltán elnök a megjelent tagokkal ismertette a társu-
lás vagyoni helyzetét, valamint a tulajdonban lévő erdőterület 
ez évi vágási és telepítési terveit. A Pilisi Parkerdő képvise-
letében jelen lévő Magyar Ferenc beszámolt arról, hogy az 
idei évben a telepítések szakszerűen megtörténtek. A tárgya-
lás utolsó napirendi pontjában a jelen lévő tulajdonosokkal 
megismertettem azt a tervet, amelyben jelentős állami és/
vagy uniós közreműködéssel Isaszeg területén szeretnénk lét-
rehozni, illetve megépíteni az 1848–1849 évi szabadságharc 
tanösvényét, amely egyben nemzeti zarándokhellyé válna. 
A  jelen lévő tulajdonosok (Baldauf Attila, Római Katolikus 
Egyház, Isaszeg Város Önkormányzata, Pilisi Parkerdő) egy-
hangúlag támogatják elképzeléseimet, és egyúttal felkértek ar-
ra, hogy menedzseljem ezt a mindenki számára fontos ügyet.

Alakuló testületi ülés, október 27., Isaszeg,  
Városháza, Tanácsterem
Ünnepi külsőségek és emelkedett hangulat közepette kép-
viselőtársaimmal letettük az esküt. Nagyon örültem, hogy a 
polgármesteri eskü felmondója Csóry Józsefné Irénke, váro-
sunk megbecsült polgára volt. Jómagam a megszokott forga-
tókönyv szerint, a város zászlaját a kezemben tartva tettem 
le az eskümet.

A Trioda Vagyonvédelmi Kft. képviselőivel való 
tárgyalás, október 28., polgármesteri iroda
A térfigyelő kamerarendszer kiépítésével megbízott Trioda 
Kft. a kivitelezési munkálatokat illetően határidőcsúszásba ke-
rült. A cég területi vezetőjétől magyarázatot kértem a késleke-

dés okára. A megbeszélés során egyértelműen kiderült, hogy 
az ELMŰ tulajdonát képező villanyoszlopokra való elhelyezést 
ez idáig engedély hiányában nem tudták elvégezni. Ígéretet 
kaptam arra, hogy a munkálatokat ez év végéig befejezik.

Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai 
Egyesület konferenciája, november 14., Isaszeg, 
Csata Vendéglő, Baradlay-terem
Majd húszéves működése során most először tartotta so-
ros konferenciáját Isaszegen a GKRTE. A helyszín választása 
nem volt véletlen, hiszen tudomásom szerint a Csata Panzió 
és Étterem is tagja az egyesületnek. A jó hangulatú megbe-
szélésen, amelyen környékbeli települések polgármesterei 
és turisztikai cégek vezetői vettek részt, bemutattuk Isaszeg 
város látnivalóit. Reményeim szerint a GKRTE aktív partner 
lesz városunk idegenforgalmi beruházásaiban.

Végezetül engedjék meg, hogy pár gondolatot írjak a közelgő 
ünneppel kapcsolatban.

Úgy gondolom, a 2014-es év a világ, Magyarország és 
benne Isaszeg lakói számára is izgalmas, nehéz, de egyben 
eredményekben gazdag, szép év volt. Ezekben a napokban 
gondolatban mindenki összegzi a saját életének ez évet 
érintő eseményeit. Tiszta szívemből kívánom, hogy ennek 
a számadásnak az eredménye mindenki számára pozitív és 
megnyugtató legyen. A karácsony közeledtével kicsit lelassul 
minden, mód és lehetőség nyílik rá, hogy környezetünkkel, 
szeretteinkkel – és ami nagyon fontos: önmagunkkal is – 
megbékéljünk, és nyitottak legyünk egymás szeretetére. Kí-
vánom mindenki számára, hogy a karácsony meghitt, boldog 
és békés legyen.

Hatvani Miklós polgármester
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Októberi programok a Klapka-iskola alsó tagozatán
október 6. Az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyász-
nap. Iskolánk alsó tagozatán a 4. b osztályos tanulók műso-
rával, valamint a kis énekkar közreműködésével a magyar 
szabadság vértanúira, hőseire emlékeztünk.

október 10. Diákolimpiát 
rendeztünk tanulóink számá-
ra. Azok, akik szeretnek ver-
senyezni, szeretik magukat 
megmérettetni, a következő 
számokban mérhették össze 
ügyességüket, gyorsaságukat: 
kitartó futás, 100 méteres fu-
tás, kislabdahajítás. 

október 15., a fehér bot napja 
A látássérültek nemzetközi napján 
játékos keretek között, akadálypá-
lya bekötött szemmel történő le-
küzdése által igyekeztünk felhívni 
a gyerekek figyelmét a vakok és 
gyengénlátók sajátos helyzetére, 
nehézségeikre, a segítségnyújtás 
fontosságára, az elfogadásra. 

október 17. Első alkalom-
mal szerveztünk a gyerekek 
számára logikai játszóhá-
zat, amely igen nagy sikert 
aratott tanulóink körében. 
A  tornaszobánkat szelle-
mi játszótérré alakítottuk át. 

Minden osztály lehetőséget kapott, hogy megismerkedjen, 
s ki is próbálja a sokszínű fejlesztő játékainkat. Úgy tervez-
zük, hogy a logikai játszóházat minden hónapban megren-
dezzük.

október 18. Hagyomá-
nyainkhoz híven idén is 
meghívtuk iskolánkba a 
nagycsoportos óvodásokat 
és szüleiket egy hangula-
tos, játékos, őszi kézmű-
ves-foglakozásra. 

október 18. Köz-
lekedésbiztonsági 
napot tartottunk is-
kolánkban. A szer-
vezésben és lebo-
nyolításban nagy 
segítségünkre volt 
Villányi Tamás isko-
larendőr, valamint 

kollégái. Tanulóink hasznos információkat kaptak a kutyás 
bemutató által. Az előadás és a filmvetítés során bővítet-
ték ismereteiket a biztonságos gyalogos és kerékpáros köz-
lekedés terén. Azok a gyerekek, akik kerékpárral vagy rol-
lerrel érkeztek az iskolába, egy kialakított akadálypályán is 
kipróbálhatták ügyességüket. A biztonságos közlekedéssel 
kapcsolatban tesztet is kitöltöttek, valamint rajzpályázaton 
is részt vettek tanulóink.  

Csipkésné Kővágó Szilvia 
tanítónő

Kincsünk az energia 
Háromhetes projekt a klapka-iskolában

Ebben a tanévben is megtartottuk a TÁMOP 3.1.4. pályázat 
keretein belül a három hetet meghaladó projektünket. 

Tanulóink számára látogatást szerveztünk a Repülőgép 
Emlékparkba, felkerestük a megújult szennyvíztisztító tele-
pet, a Zöld Híd Kft. telephelyét, és ellátogattunk a Csodák 
Palotájába.

Ásványkiállítást  szerveztünk. Szakember tartott az alsó-
soknak fizikai kísérletekből álló bemutatót. A felső tagozato-
sok a Négy őselem című vetélkedő keretében adhattak szá-
mot tudásukról. A rendhagyó énekórán a művészeti iskola 
zene- és színművészeti tanszakos növendékei előadásukban 
megjelenítették a természeti elemeket. A délután emlékeze-
tes öröménekléssel és zenéléssel zárult.

Rendhagyó testnevelésóra keretében a kicsik megtapasz-
talták mozgásenergiáikat is a Bázis SC-ben. A felsősök az Erős 
ember elnevezésű sportversenyen mérték össze erejüket.

A gyerekek családjaikkal közösen készítettek szélmalom- 
és szélerőműmaketteket, amelyekből kiállítást is rendeztünk 
a Tóth Árpád utcai épületben. A Kossuth utcai épületben is 
látványos projektmunkák készültek az energiáról.

A tanítási órákon sok új ismeretet szereztek tanulóink a 
megújuló és a hagyományos energiafajtákról. 

Energiaőrség megszervezésével igyekeztünk diákjainkat a 
takarékos energiafogyasztásra nevelni. 

Molnárné Ruck Judit igazgató

Az én városom

November 8. a városok világnapja. Ebből az alkalomból hir-
detett meg a Klapka György Általános Iskola Az én városom 
címmel rajzversenyt alsó tagozatos diákoknak, két korcso-
portban (1–2. és 3–4. osztályos tanulóknak). A téma igen 
nagy érdeklődést váltott ki járásunk több oktatási intézmé-
nyében. A gyerekek kedvük szerint ábrázolhatták városukat, 
annak egy-egy részét a jelenben vagy a jövőben. Fantáziájuk 
szabadon szárnyalhatott. Szebbnél szebb művek érkeztek 
Gödöllőről, Pécelről, Zsámbokról, Csömörről, Vácszentlász-
lóról és Isaszegről – összesen 104 darab. A verseny tisztasá-
gának megőrzése érdekében iskolánk tanulóinak munkáit a 
zsűri külön értékelte. Rendkívül nehéz dolguk volt a döntnö-
köknek. A beérkezett rajzok készítőik kreativitását, igényessé-
gét dicsérték. Jó volt látni, hogy az alkotók milyen bátran al-
kalmazzák a különböző technikákat. Mindkét korcsoportban 
sok tanulót díjaztunk oklevéllel, tárgyjutalommal. Azoknak a 
kisdiákoknak, akiknek most nem sikerült helyezést elérniük, 
emléklapokat ajándékoztunk, mert mint tudjuk, a részvétel is 
nagyon fontos. 

Klapka György Általános Iskola  
és Alapfokú Művészeti Iskola napközis tanítói 

 
Csemegék a munkák közül: 

Tök jó nap a  
Klapka-iskolában

Ebben a tanévben is megrendeztük a 
már hagyományossá vált Tök jó napot 
iskolánkban.

A reggelt a szülők által tökből – 
leginkább sütőtökből – készített éte-
lek megtekintésével kezdtük. 

A délelőtt folyamán tökálarcot ké-
szítettek a tanulók, tökmagpöckölő 
versenyen vettek részt, délután pedig 
az udvaron elrejtett tökfilkókat kellett 
megkeresniük. 

Horváthné Pataki Éva 
igazgatóhelyettes
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Az európai hatalmak évtizedek óta készültek a nagy erőpró-
bára, de a lőporos hordóba vetett égő gyufaszál a szarajevói 
merénylet volt. 1914. június 28-án egy szerb diák meggyil-
kolta Ferenc Ferdinánd osztrák–magyar trónörököst. Német-
ország biztatására a Monarchia 1914. július 23-án ultimátu-
mot intézett Szerbiához, majd július 28-án, egy hónappal a 
merénylet után hadat üzent.

A „nagy háború” igen gyorsan megkapta a világháború 
minősítést, hiszen sem a harcok, sem a hadviselő államok 
nem korlátozódtak 
Európára.

Az első világháborúban összesen 38 ország, a harcokban 
70 millió katona vett részt. A veszteségek, áldozatok száma 
35 millió, ebből 10 millió civil. A nagy háború legnagyobb 
tragédiája, hogy ezután még nagyobb mészárlás következett, 
a második világháború.

Az erőszak háborúját nem szabad felednünk: november 
7-én a város iskolásait a Falumúzeumba hívtuk egy első vi-
lágháborúról szóló időutazásra, amelynek előadója dr. Szabó 
József János történész volt.

Sport poha-rak a Damjanich János Általános Iskolában

November második hetének csütörtökje a sport poha-rak 
világnapja.

Iskolánk ebben az évben benevezett erre az eseményre. 
25 éve a világ több országában sikeresen működő sport- és 
szabadidős tevékenység a sport poha-rak program. Hazánk-
ban oktatási segédeszközként van elterjedőben.

Használata korosztálytól, képességektől független. Javítja 
az iskolai eredményeket. Segítséget nyújt az olvasási, írási, 
számolási, logikai készségek kialakításában, fejlesztésében. 
Két kezünk váltott használata javítja az agyféltekék folyama-
tos kapcsolatát. Segít a figyelemkoncentrációban, ezáltal ja-
vul a teljesítmény.

Iskolánkba Héri Márta, a program magyarországi terjesz-
tője, továbbfejlesztője látogatott el. Az alsó és az SNI tagozat 
minden osztályában tartott bemutatót, illetve foglalkoztatta 
a gyerekeket. Megmutatta, hogyan kapcsolódhat bármelyik 
tantárgyhoz a játék.

Megismertetett bennünket az alapfeladatokkal, amelyek 
a jobb és a bal kéz váltott használatára késztetnek. Láttunk 
mozgásfejlesztő gyakorlatokat. A gyerekek különböző nyelv-

tan- és számtanfeladatokat oldottak meg egyénileg és cso-
portban is. Ritmusgyakorlatokat végeztek, énekeltek, és volt 
olyan osztály, aki angolul kapta az utasításokat. De Márti vál-
tóversenyt is szervezett a diákoknak.

Számomra nagy élmény volt látni a sok csillogó gyerek-
szemet, akik kíváncsian várták a feladatokat. Márti elvarázsol-
ta őket, bármit kért, mindent nagy örömmel végeztek a gye-
rekek, és a kollégák is.

Érdekes volt látni, hogy a gyerekek többsége csak az 
egyik kezét használja. Biztatni, irányítani kellett őket a váltott 
kéz használatára. Néhány gyakorlat után azonban rájöttek a 
technikára. Azt gondolom, megismerkedtünk egy újabb fej-
lesztési eszközzel, amelynek segítségével élményszerűbbé 
tehetjük gyermekeink számára a képességeik kibontakoz-
tatását.

Szeretném, ha minél hamarabb lehetőségünk nyílna 
ennek az eszköznek az osztályszintű használatára. Nagy él-
mény lenne mindannyiunk számára.

Köszönjük Héri Mártinak a lelkesítő bemutatóját.
Pásztorné Barkóczi Éva tanítónő

Azon az estén a Švejk című előadást láthatták vendégeink 
a Gödöllői Club Színház művészeinek előadásában. „A ha-
lálos csöndben újjászülettünk, hazamehettünk…” E gondo-
lat jegyében szerveztük a november 11-i első világháborús 
emlékestet, amely alkalommal nemcsak az 1918. november 
11-i, 11 órakor kimondott tűzszünetre emlékeztünk, de a 
103 elhunyt isaszegi katonára is. Az emlékezés nemcsak az 
utókor parancsa, hanem kötelességünk is a jövő nemzedé-
keinek példát mutatva.

A múzeumok őszi fesztiválja keretében az Emberi Erő-
források Minisztériuma, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a 
Múzeumi, az Oktatási és Képzési Központ és a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával egy programsorozatot indítot-
tunk útjára. Október 3-án, Rejtett kincseink nyomán csak itt, 
csak most – pincétől a padlásig címmel, majd október 11-én 
honismereti túrán, október 18-án Tárgydoktor rendel cím-
mel restaurálási bemutatón, játékos régészeti foglalkozáson 
és november 7-én történelmi időutazáson vehettek részt a 
történelmet kedvelők. 

A november 8-i könyvbemutató volt a múzeumok őszi 
fesztiváljának záró rendezvénye, amelyen Kovács István tör-
ténész professzor mutatta be Bem tábornok – az örök remé-
nyek hőse című könyvét.

November 10-én az Okularé – Szerelemtelen című 
nemzetközi projekthez kapcsolódtunk, amely kortárs drámák 
internetes felolvasóestje a közönség bevonásával.

Egy tárlatmegnyitó mindig bensőséges esemény, mert 
mi, akik elmegyünk egy ilyen találkozóra, egy különleges at-
moszférával, légkörrel szembesülünk, amelyben a művész 
lelepleződik, a szó jó értelmében közszemlére állítódik. 
A kiállító művész megmutatkozása az alkotói csodával való 

érintkezést, a szépséggel, a különlegességgel való találkozást 
nyújtja. November 13-án este így csodálhattuk meg Gyuris 
Krisztina reprezentatív kiállítását, amelynek címe Szívvita-
min 2. A különleges ruhabemutatón harmonikaszóra meg-
elevenedtek a modellek. A kiállítás anyagát, festményeket, 
lampionokat, ruhákat, kiegészítőket december 20-ig lehet 
megtekinteni a művelődési otthonban. 

A Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület szak-
mai konferenciáját városunkban a Csata Vendéglő Barad-
lay-termében tartotta november 14-én. Perna Pál a GKRTE 
elnökének ismertetőjét követően Hatvani Miklós, Isaszeg 
polgármestere a vendéglátó település nevében köszöntötte 
a jelenlévőket, majd tájékoztatót tartott az Isaszegen terve-
zett turisztikai fejlesztésekről. 

Verseczkyné Sziki Éva a Dózsa György Művelődési Otthon 
és Múzeumi Kiállítóhely igazgatója, a GKRTE Idegenforgalmi 
Bizottságának elnöke Isaszeg kulturális, turisztikai látnivalóiról, 
programjairól és szolgáltatásairól tartott vetített képes elő-
adást. A bemutatkozás lehetőségével élve Scelsa Zsuzsa a 
Liget Klubot, míg házigazdánk, Könczöl Gábor a Csata ven-
déglőt mutatta be. Dr. Varga Kálmán történész tájékoztatójá-
ból megismerhettük a veresegyházi – hazánkban egyedülálló 
– játék- és gyermekmúzeum létrehozásának tervét.

A konferencia végén az érdeklődők megismerkedhettek 
a Szent Márton-templommal (Öregtemplom).

December 10-én a Gödöllő Környéki Regionális Turisz-
tikai Egyesület évzáró konferenciáján városunkat a Dózsa 
György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely képviseli. 

Mindenkit szeretettel várunk a november 30-án kezdődő 
adventi rendezvénysorozatra.

Verseczkyné Sziki Éva intézményvezető

Történelmi november bemutatókkal színesítve

XIII.	évfolyam,	12.	szám	•	2014. december 9
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Könyvtári hírek

Könyvtárunkban újabb tanévét kezd-
te meg a Tóth Árpád Nemzeti Társas-
kör szabadegyeteme. Október 31-én 
dr.  Csoma Mózes, az ELTE Koreai 
Tanszéke vezetőjének előadását hall-
gathatták meg az érdeklődők Magyar-
ország és Korea – történelmi párhuza-
mok és kölcsönös szimpátia egymás 
iránt címmel. A képekkel kísért elő-
adásból megismerkedhettünk Korea 

történelmének fontosabb esemé-
nyeivel, személyeivel, Magyarországgal 
hasonlatos történelmi folyamataival. 
Több magyar utazó is eljutott Koreá-
ba, amiről könyvek, leírások és fotók is 
bizonyságot adnak. Érdekes volt talál-
kozni a koreai betűírás sajátságos ka-
raktereivel, amik nagyon könnyen elsa-
játíthatóvá teszik a koreai írást, olvasást. 
A mostanában több tévécsatornán futó 
koreai, történelmi ihletésű filmek vilá-
gát idézték fel az építészetről, kultú-
ráról, öltözködésről vetített képek és 
a hozzáfűzött információk. Az előadás 
után Dézsi Ibolya fordításában és elő-
adásában hallgathattuk Kim Sowol XX. 
századi koreai költő melankolikus, szo-
morkás hangulatú költeményeit. Cso-
ma Mózes Koreai csaták és harcosok 
című könyve és Kim Sowol–Dézsi Ibo-
lya–Kim Bogook Azáleák című verses-
kötete is megtalálható könyvtárunkban.

November 14-én találkoztak ismét 
az AKÍK (Alkotó Költők és Írók Klubja) 
tagjai. Meghívásukat elfogadva a talál-
kozón vendégük volt Balog Istvánné 
(Ildikó), a képviselő-testület kulturális, 
közművelődési és sportbizottságának 
elnöke. A háromórás, jó hangulatú be-
szélgetés a klub munkájáról, terveiről, 
a megjelentetni szánt Álomszövők cí-
mű kötetről folyt. Felolvasásra kerültek 
az adventről, karácsonyról és a „legna-
gyobb gondjaink” témakörben szüle-
tett versek, novellák. A versfordulóban 
(lépcsőházunk) olvashatóak majd a ka-
rácsonyi költemények, s olvasóinkat is 
ezekkel a versekkel ajándékozzuk meg 
az ünnep kapcsán.

November 17-én és 18-án a Bó-
bita Óvoda nagycsoportosai látogatták 
meg a könyvtárat. Nagy érdeklődéssel 
ismerkedtek a könyvtár használatával, 
dokumentumaival. Élvezettel lapoz-
gatták a könyveket, sokan mondták, 
hogy már járnak ide, vagy szeretnének 
beiratkozni. Fontos, hogy már kisgyer-
mekkorban megismerjék, megszeres-
sék a könyveket, hiszen ők lesznek a 
jövő olvasói.

E havi könyvajánlókat egyik ifjú ol-
vasónk, Gyurka Eszter írta. Fogadják 
szeretettel a lelkes könyvrajongó írását!

Decemberi programok
– 5-én, pénteken 17 órakor tartja ösz-

szejövetelét az AKÍK
– 12-én, pénteken 17.00 órakor 

a Tóth Árpád Nemzeti Társaskör 
szervezésében Gulyka József c. 
prépost, rk. esperes-plébános és 
Végh Tamás ny. református vezető 
lelkész tart adventi ökumenikus el-
csendesedést. Közreműködik: Ka-
locsai-Bozsik Fruzsina Kincső nép-
dalénekes

– 2014. december 20. és 2015. ja-
nuár 3. között zárva tartunk, nyitás 
2015. január 5-én hétfőn, rendes 
nyitva tartásunk szerint

Kellemes ünnepeket kívánunk minden 
kedves olvasónknak.

Ágoston Kata könyvtárvezető

könyvajánló
Rick Giordan csodálatos műve a Percy 
Jackson és az olimposziak. Ez a fanta-
sy regény a görög és római mitológiára 
épülő kalandos és aktív történet. A cse-
lekmény izgalmas, gördülékeny és vic-
ces. Minden olyan embernek ajánlom, 
aki szereti a görög vagy római mitoló-
giát, az állandó izgalmat és várakozást.

Percy Jackson évente vált isko-
lát rossz magaviselete miatt. Egyszer, 
amikor egy lény megtámadja az isko-
lában, élete gyökeres fordulatot vesz. 
Kiderül, hogy tanára kentaur, legjobb 
barátja, Grover Underwood pedig 
szatír. Egy Minotaurus elől menekül-
ve betévednek a Fehér Táborba, ahol 
minden gyereknek az egyik szülője is-
ten. Elindul Athé né lányával, Annabeth 
Chase-zel és Groverrel egy küldetésre, 
amelyet egy prófécia írt elő…

Gyurka Eszter

Bemutatkoznak a Jókai Mór Városi Könyvtár AKÍK  
(Alkotó Költők és Írók Klubja) tagjai – Haász Irén költő

Az Álomszövők címmel megjelentetni tervezett kötetünk szerzői között sze-
repel Haász Irén költő is, aki a 2012-ben, Arany János születésnapján ala-
kult AKÍK alapító tagja. Versei elhangzottak már könyvtári és városi irodalmi 
rendezvényeken, saját, illetve olvasóink előadásában. Írásai számos váloga-
tásban és antológiában jelentek már meg. Különböző irodalmi pályázatok 
rendszeres résztvevője, amelyeken többek között az alábbi elismerésekkel 
tisztelték meg: 2010-ben Cserhát Nívódíj, 2011-ben első és második he-
lyezés az Éden csoport Nyári hangulat és Poéták 2011 pályázatán, Vers-
lista Iskola pályázatán harmadik helyezés, 2012-ben a Budapesti Történeti 
Múzeumok Aquincumi Költőversenyén különdíj. 2014 novemberében a Ba-
tsányi-Cserhát Művészkör aranydiplomát adományozott neki, valamint be-
választották a Szigligeti Művész Egyesületbe. Ez évben lett tagja a Magyar 
Parnasszus (az Élő Magyar Líra) szerkesztőségének is. Kérésemre az aláb-
biakban mutatkozik be Isaszeg lakóinak.

Írásaim és életem lényegét Romain 
Rolland sorai fejezik ki tökéletesen, 
pontosan: „Az igazságot keresve, az 
életet szeretve, nagyokra törve leszünk 
csak ember.”

Budapestről jöttem ide, így hát he-
lyi születésű már nem lehetek, de lo-
kálpatrióta igen. Megszerettem az isa-
szegi jó levegőt, a lankákat, a köztük 
megbújó házakat, kanyargós utcákat és 
a bennük lakó embereket. Tizennégy 
éve élek Isaszegen, értékes barátságo-
kat szerezve ez idő alatt, többek közt 
a hozzám hasonló érdeklődési körű, 
az irodalom és más művészetek iránt 
fogékony emberekkel. Velük tartjuk 
életben az Alkotó Költők, Írók Klubját 
(AKÍK) havi összejöveteleinken, amely 
nyitott, nemcsak a gondolatokra, az 
élet szépségeinek és árnyoldalainak 
bemutatására, hanem tagjai közé vár 
bárkit, aki a fióknak ír, vagy egyszerűen 
csak szereti a művészeteket, a barát-
ságot.

Igazán írni 2009-ben kezdtem, két 
operáció után, figyelemelterelésként. 
Kifolyt a tollamból egyik kedvencem, 
a Büszkeség és balítélet (Jane Austen) 
folytatásaként elképzelt Napfényes 
Pemberley című regényem, amelyet 
karácsonykor kezdek közölni minden-
ki számára olvashatóan a blogomban. 
2010-ben a Hajnal kikötői című an-
tológiában válogatás jelent meg gyer-
mekverseimből, s a kiadó további alko-
tásra buzdított.

Ezután novellákat, szatírákat és kis-
regényt is elkövettem, amíg rájöttem, 
hogy elsősorban a versek, a költészet 
az én szívem csücske. Megpróbáltam, 
és biztatásokat kaptam. Mára sok an-
tológiában, sok irodalmi oldalon, kiad-
ványban megtalálhatóak a verseim, 
műfordításaim. A könyvkiadás mai 
helyzete miatt nem szándékozom ön-
álló kötetet kiadni, némi rezignáltság-
gal szoktam mondani: várom, hogy 
felfedezzenek… De szívügyem a helyi 
AKÍK-antológia, amelyhez mind ma-
gánemberektől, mind az önkormány-
zattól támogatást remélünk. 

Köszönve a befogadást, szeretettel 
nyújtom át egyik legutóbbi versemet.

Haász Irén: A hattyú/Az avoni
Gyér hó, pisla fény, álmos folyópart, 

ólomüveg ablakok gót íve. 

A sárdagasztó úr pár pór híve 

az ivóban még egy kupát felhajt…

Az édes hattyú itt szárnyal újra, 

és zuhan vissza naponta, mikor 

kifogyó tinta, eltompuló toll 

szabad fantáziáját visszahúzza.

Csak díszlet mind, templom, ivó, telep, 

faház alacsony szemöldökfája, 

hol esténként tán morc úrnő várja, 

menekül tőle hattyú-képzelet.

De a hely éter-tiszta lényege 

örök hattyú - dal, tünde szó - zene…

Fontosnak tartom, hogy a helyi érté-
keket, jelen esetben az irodalmi érté-
keinket megmutassuk a város lakóinak, 
az idelátogatóknak, a városunk iránt 
érdeklődőknek, testvérvárosainknak. 
Isaszeg egy fejlődésben lévő kisváros, 
s a verseket és novellákat tartalmazó 
kötet lehetőség arra, hogy hírt adjunk 
magunkról.

Majsa Györgyné 
klubvezető
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JÓ HÍR Ifjúsági Klub
Szeretnénk megköszönni a lehetőséget Istennek, hogy szolgálhatunk a 
gyerekek és a fiatalok felé, vallástól és felekezettől függetlenül. Vár-
juk őket az új református gyülekezeti teremben minden pénteken 16 
órától 17.30-ig. Ez egy olyan hely, ahol nyitva áll az ajtó mindenki 
számára. Minden kérdésre, minden helyzetre megkeressük a vá-
laszt a Bibliából, Isten igéjéből. Ebből a csodálatos régi könyvből 
megtudhatjuk, milyen is Isten valójában.

Isten maga a szeretet. Ezt a szeretetet szeretnénk tovább-
adni azoknak, akik eljönnek hozzánk. Tanítani, utat mutatni 
Jézus Krisztushoz.

Tervezzük, hogy decemberben mézeskalácsszíveket díszí-
tünk hófehér cukormázzal. Úgy, ahogy az Úr Jézus teszi a mi 
szívünkkel, ha megszületik bennünk: piszkos szívünket 
hófehérre mossa.

December hónapban lesz egy meglepetésajándé-
kunk is. A Palánta Bábmisszió fogja bemutatni a Kará-
csony a nagyinál című bábdarabot a Klapka-iskola 
Tóth Árpád utcai épületében, valamint a SZISZI-ben. 
Reméljük, felejthetetlen élmény lesz. 

Ha már az ajándékozásnál tartunk: soha ne fe-
lejtsük el, hogy Isten csodálatos ajándékot adott 
mindnyájunknak, Jézus Krisztust! Mindenkinek 
kívánjuk, hogy ezt a hibátlan, tökéletes aján-
dékot egy nap el tudja venni Istentől, hogy 
személyes megváltójaként ünnepelhesse. 

Áldott, békés karácsonyt!
Szikszai Jolika  

és Hegedűs Mónika

Ha nagyon muszáj
Ki-ki a maga sorsának kovácsa. Ezt a mondást mind-
annyian ismerjük, s az sem ismeretlen előttünk, 
hogy szavainkért és tetteinkért felelősséggel 
tartozunk. Alapesetben, egy olajozottan 
működő társadalomban mindez meg 
is állja a helyét, hiszen egy 
normális közösségi gon-
dolkodás tükröződik 
benne. Olyan, amely fel-
tételezi a nagykorú egyén 
öntudatos gondolkodását, 
elkötelezettségét istene, hazája, 
családja iránt. Az ilyen ember tudja, 
hogy szuverén egyénként is egy nagyobb 
közösség része, annak szerves alkotóeleme. 
Fogalma van arról, hogy tevékenysége, boldogu-
lása nem pusztán csak a saját érdeme, hanem a közösségé 
is, amely számít rá, s amelyre ő is számíthat. Kölcsönösen 
megbecsülik egymást, mert létük és boldogulásuk összefügg 
egymással.

A bajok általában akkor kezdődnek, amikor az egyén 
úgymond elszáll magától, s megfeledkezik a közösségről, 
amelynek tagjaként sikereit elérte, más szóval elfelejti, hogy 
honnan jött. Félre ne értse senki, nem azzal van a baj, ha 
valaki kemény munkával komoly sikereket ér el, látványosan 
gyarapodik minden tekintetben. Nem erről szeretnék most 
szólni. Hanem arról, amikor valaki krónikus emlékezetkiesés-
ben szenved, s úgy érzi, hogy ha valaki nálánál gyengébb, 
ügyetlenebb, szegényebb, nos, az a fickó magának kereste, 
s megérdemelte a sorsát, amelynek kovácsa.

Manapság, amikor atomizált társadalmunk alól lassan ki-
húzzák az amúgy is szakadozott szociális védőhálót, és soha 
nem látott méretű a gazdasági szakadék az emberek között, 
nos, ilyenkor nem árt az óvatosság, mert a feszültség mértéke 
lassan közelíti a kritikus szintet. Fontos ilyenkor a meggondolt, 
higgadt beszéd és cselekedet. Nem tudni, kiben mi lakik, mi-
féle indulatokat palástolnak esetenként az udvariasan elhang-
zó szavak. Nem tudható, hogy kinek-kinek mennyire telt meg 

m á r 
a pohara. Egy 

gúnyos, ostoba meg-
jegyzés vagy reflexből feltett 

kérdés is komoly indulatokat kavarhat 
akkor, amikor éppen senki sem számít rá. Hadd 

világítsam meg ezt egy olyan esettel, amely az egyik isme-
rősömmel nemrégiben történt meg. Róla annyit feltétlenül 
tudni kell, hogy dolgozik, igyekszik józanul, szerényen élni, 
de ennek ellenére nem veti fel a pénz, s a hónap végén ő 
is, mint nagyon sokan, filléreit számolgatva igyekszik kihúzni 
fizetésig. No, de nem szaporítom a szót, egy fillér sem volt 
a házban. De enni csak kell. Kenyeret legalább. Ismerősöm 
hosszas, kínlódó töprengés után leballagott a közeli élelmi-
szerboltba. Szerencséje volt. Az ismerős tulaj éppen az üz-
letében tartózkodott. Ismerősöm félrehívta, hogy ne nagyon 
hallja más, s megkérdezte tőle: 

– Te, Sanyi, felírnál nekem holnapig egy kiló kenyeret? 
A kérdezett elhúzta a száját és visszakérdezett: 
– Nagyon muszáj? 
Ismerősöm a tőle telhető legnagyobb nyugalommal fe-

lelte: 
– Ha nem volna muszáj, akkor meg sem kérdeztelek vol-

na, elhiheted.
Emberünk egy kiló kenyérrel a hóna alatt, s egy döbbe-

netes tapasztalattal a lelkében tért haza. Normális esetben 
ilyen meg sem történik e kis hazában. Az egyik ember nem 
kérdezhet ilyet komolyan a másiktól. Alapokat ugyanis nem 
kérdőjelezünk meg.

Végh Tamás

Meghívó 
a városi adventi koszorú gyertyagyújtására

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 2014. november 29-én, december 6-án, de-
cember 13-án és december 20-án szombaton, a 18 órai szentmisét követően a Szent 
István római katolikus templom előtti térre. Hagyományainkhoz híven több művészt és 
kórust is meghívtunk, hogy egy-egy dallal, verssel meghittebbé varázsolják mindany-
nyiunk számára az adventi időszakot. Fellép a Gaudium Carminis kamarakórus, a Szent 
István-kórus, az Isaszegi Asszonykórus, Pálinkás Pálné Annuska, és nem utolsósorban 
Lipp Szilvia. Mindenkit szeretettel várunk. 

Mészáros Gusztávné
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A római katolikus  
egyházközség eseményei 

•	 December	 1-jétől	 a	 hétköznapi	 szentmisék	 reggel	 fél	
7-kor kezdődnek. Ezek az adventi hajnali szentmisék, a 
roráték.

•	 Öröméneklés	címmel	hangverseny	lesz	december	7-én,	
16 órakor a katolikus templomban. Fellépők: Váci Utcai 
Ének-Zenei Általános Iskola kórusa, Budapest; Petőfi Sán-
dor Általános Iskola kórusa, Pécel; Klapka György Általá-
nos Iskola kórusa; Gaudium Carminis kórus; Szent Már-
ton-kórus. Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

•	 December	 24-én	 16	 órakor	 és	 23	 órakor	 gyermekek	
pásztorjátéka lesz a templomban. Utána következik a 
szokásos éjféli szentmise. Mindenkit szeretettel várunk, 
ünnepeljük együtt Jézus születését!

kötelező ünnep
Mi emberek általában nem szeretjük azt, ami kötelező. Plá-
ne, ha arra akarnak minket kötelezni, hogy ünnepeljünk. Az 
év során sok-sok ünnepnap van: családi, egyházi, állami stb. 
Azokat nagyon szeretjük, amelyek munkaszünettel járnak, 
mert ilyenkor van lehetőség az elmaradt házimunkákat be-
pótolni. Szerencsére vannak lelkes emberek, akik részt vesz-
nek a helyi ünnepségeken. Sokan csak megnézik a tévében 
az ünnepi közvetítést, vagy azt sem. Lehet, hogy nem is iga-
zán tudjuk, hogy hogyan kell ünnepelni? A családi ünnepek-
kel talán kicsit jobb a helyzet. Ilyenkor nagy készülődésben 
vagyunk. Takarítás, ajándékvásárlás, sütés-főzés. Az egyházi 
ünnepek legtöbbjét minden ember megtartja, csak a temp-
lom marad ki sokaknál. Például most, a búcsúnál, gondolom, 
többen voltak a bazárban, mint a szentmisén. Ők talán már 
nem is igen tudják, hogy mit is ünnepelünk ilyenkor. Egyhá-
zunkban immár négy olyan ünnep van, amely rendszerint 
nem esik vasárnapra. Az egyház parancsa szerint részt kell 
vennünk a szentmisén, ezért nevezzük kötelezőnek.
•	 Újév – Január 1.
•	 Nagyboldogasszony – Augusztus 15.
•	 Mindenszentek – November 1.
•	 Karácsony – December 25.
Jó lenne, ha minden megkeresztelt embernek fontos lenne 
a vasárnapok mellett a fenti alkalmak szentmisével történő 
megünneplése. Valójában az egyház egy nagy család, és a 
közös otthonunkban, a templomban együtt tudunk lenni. 
Hamarosan itt van a családunk egyik legszebb, legfontosabb 
ünnepe. Testvérünk születik, aki az életét adni jön. Elhagyta 
mennyei hazáját értünk. Ha a jászolban fekvő kisdedre né-
zünk, lássuk meg benne a kereszten haldokló Jézust is! Ta-
lán akkor nem a karácsony lesz az egyetlen kötelező ünnep, 
amikor együtt akarunk lenni a templomban egymással, az 
Atyával és Jézussal.

Szeretetben, családdal eltöltött, áldott ünnepeket kívánok 
mindenkinek. 

Szárazné Marika

Az egyenlő bánásmód  
mindenkit megillet

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatá-
hoz, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, 
nemzetiséghez való tartozása, kisebbséghez való tartozá-
sa, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási vagy 
világmeggyőződése, politikai vagy más véleménye, anya-
nyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális 
irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb 
tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri! 

ott vagyunk a közelében
Keresse fel dr. Szatmári Éva Pest megyei egyenlő bánás-
mód-referens ügyfélfogadását 
– 2014. december 1-jén (hétfő) 12.00 és 16.00 óra kö-

zött Veresegyház Város Önkormányzata, Polgármesteri 
Hivatala épületében (2112 Veresegyház, Fő út 35.);

– 2014. december 8-án (hétfő) 12.00 és 16.00 óra kö-
zött Törökbálinton, a Munkácsy Mihály Művelődési Ház 
épületében (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 83. 
II. emelet);

– 2014. december 15-én (hétfő) 8.00 és 16.00 óra kö-
zött a Pest Megyei Kormányhivatal épületében (1052 
Budapest, Városház u. 7.) vagy

– 2014. december 16-án (kedd) 12.00 és 16.00 óra kö-
zött a Pest Megyei Kormányhivatal épületében (1052 
Budapest, Városház u. 7.).

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!
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Gyereksport, felnőttöröm
nem lehet elég korán kezdeni

Rohanó világban élünk, és gyermekeink mozgásszegény 
életmódot folytatva nőnek fel. Pedig a mozgás a gyermekek 
alapszükséglete, ezen keresztül fejlődik az egész személyisé-
gük. Törvények, módszerek, forradalmi újítások jönnek-men-
nek, de a gyerekek, a velük kapcsolatos örömök, aggódások, 
problémák maradnak. Szakértők szerint az iskolás gyerekek 
tanulási nehézségeit nem az asztal mellett ülve kell meg-
oldani, hanem jobban tesszük, ha a mozgásban keressük a 
megoldást. A gyerekek számára természetes igény és alap-
vető szükséglet a mozgás. Ha teret adunk ennek, engedjük 
őket kibontakozni, és a természetes fejlődésüknek nem ál-
lítunk akadályokat, akkor biztosítjuk számukra, hogy iskolás-
korban sportágat választanak, és rendszeres mozgással kar-
bantartják testüket, lelküket, egészségüket.

Óvodáskorban a gyermek izomereje egyre növekszik, 
szinte állandón mozogna. Fut, mászik, ugrál, csúszkál és per-
sze verekszik. A mozgások lendületesek, hirtelenek és néha 
bizony durvák. Amelyik gyerek rendszeresen mozog, haszno-
san vezeti le a felgyülemlő feszültséget, agresszivitást. 

Iskoláskortól érkezik el a sportolás kora; a mozgások sza-
bályosabbak, eredményesebbek. Szinte minden sportot él-
vezettel űznek a gyerekek. Ekkor már kitartó, céltudatos moz-
gásra, tevékenységre képesek.

Az a gyermek, aki rendszeresen mozog, sportol, jobb fizi-
kális, egészségi állapotba kerül, jobban teljesít az iskolában. 
Lelkileg, szellemileg kiegyensúlyozottabbá válik. 

A sport hatással van a későbbi személyiségre. A folyama-
tos visszajelzés jó irányba befolyásolja az önértékelést és a 
kritika elfogadását.

Az elhízás megelőzésében és legyőzésében is kiemelt 
fontosságú a gyermek rendszeres testmozgása. 

Megháromszorozódott az elhízott gyerekek száma az el-
múlt húsz évben Magyarországon. Az elhízott gyermek pedig 
ritkán válik vékony felnőtté, ez hátrányt jelent az egészségi 
állapotban és a karrier építésben egyaránt. A fáradékonyság, 
a fizikai teljesítőképesség csökkenése, a romló koncentráló-
képesség mindennapos tünetek, gyakori a lúdtalp, az x-láb, 
gyenge az izomzat. Az elhízás megelőzésében és legyőzé-
sében is kiemelt fontosságú a gyermek rendszeres testmoz-
gása.

Ha csapatban edz a gyerek, másokat is megismer, másik 
közösség tagja lehet. Mindez előmozdítja a kommunikációs, 
a problémamegoldó és a kompromisszumképességét. Javul 
a kitartása, a kreativitása, jobban tud összpontosítani.

Összességében tehát elmondható, hogy a sport minden-
napjaink részeként segíti a testi és szellemi egészségünk 
megőrzését. Rendszert visz a mindennapjainkba, és minden 
korosztály számára egy káros szenvedélyektől mentes közös-
séget biztosít, ahol gyermekeink a szabadidejüket biztonság-
ban eltölthetik.

Tegyünk valamit gyermekünk egészségéért!
Bázis SC

ISMERD MEG! GYERE EL! PRÓBÁLD KI!
A Bázis sport Club az alábbi lehetőségeket kínálja a gyere-
kek számára:

PöttöM toRna
Óvodás korú gyermekeknek kialakított, játékos, mozgásfejlesz-
tő torna, amelynek egyik legfontosabb célja a mozgás megsze-
rettetése. Ezen a foglalkozáson egyaránt fejlesztjük a gyermekek 
kondicionális és koncentrációs képességét, ügyességét. A torna 

segíti az összerendezett mozgást, javítja a testtartást, erősíti a 
vázizmokat. Különböző eszközökkel fejlesztjük az egyensúlyér-
zéket, a labdaérzékenységet, a ritmusérzéket, figyelembe véve 
a gyerekek életkorát, hangulatát. Érdeklődni:06-20-446-8338

PIcuRKaRatE 
A 3-6 éves korig látogatható küzdősport alapjai foglalkozásunk 
természetesen a távol áll mindenféle ütő, rúgó technikától. 
Ezen a tornánkon a gyerekek megismerkednek a különböző 
gurulásokkal, dőlésekkel, fordulatokkal, a társas érintő, húzó-to-
ló játékokon át az esésekkel, esés-védésekkel, billenésekkel, a 
különböző talajelemekkel. Változatos ügyesség-, és egyensúly-
fejlesztő játékokon keresztül elsajátítják a térbeli tájékozódás, 
talpon maradás, az erőbeosztás, a taktika, a gyorsaság alapjait. 
Javul az önuralmuk, koncentrációjuk, fizikai teljesítőképessé-
gük. Érdeklődni: 20-424-3240

SuLIS toRna
7-18 éves gyerekeknek szánt, 
olyan aktív mozgás óra, ahol a 
gyerek úgy érzi jól magát tár-
saival, hogy közben javul a test-
tartása, állóképessége, fizikai erő 
nléte. Ügyességi feladatokat fel-
ölelő mozgások különböző esz-
közökkel, amelyek a koordinációs 
készséget, az egyensúlyérzéket, az 
érzékelést fejlesztik, növelik az állóképességet és önfegyelemre 
tanítanak. Ahol az iskolások mozgalmasan, tartalmasan és vi-
dáman töltik el az időt. Érdeklődni: 20-446-8338

Kötelező testnevelésnek is beszámítható!. 

KüzDőSPoRt: – haRcoSoK KLuBja – 
BoKSz – thaI-BoKSz
Egymás elleni küzdelem nélkül 
történő, küzdősport oktatás 7-18 
éves közötti iskolás fiúknak-lá-
nyoknak. Az erősítő gyakorlatok 
és a technikai alapok rendszeres 
gyakorlásával az önvédelem, ön-
fegyelem, önbizalom birtokosai le-
hetnek az edzésre járó gyerekek. 
Érdeklődni: 20-424-3240, 20-973-
0596.

FocI SuLI – GYERMEK LaBDaRúGÁS
A világ legnépszerűbb csapat-
sportja, amit versenyszerűen 
és szabadidős sportként is űz-
hetnek a fiúk-lányok egyaránt. 
Az 5-11 éves gyerekek - kor-
osztályokra bontva - az aktív 
mozgás mellett elsajátíthatják a 
labdakezelési technikákat, csa-
patban való munkát, a sport-
szerű küzdelmet és nem utol-
só sorban a labdarúgás írott és 
íratlan szabályait. És az itt tanul-

takat meg is mutathatják az OTP Bozsik Program tornáin, illetve 
a különböző meghívásos focikupák meccsein, a Bázis narancs-
színű mezében. Érdeklődni: 06 70 414 3493, 06 20 973 0596.
NÁLUNK CSAK NYERHETSZ! ■

Ha nálunk hirdet, hirdetése minden 
háztartáshoz eljut

Az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató Isaszeg Város Önkormányzatá-
nak havonta megjelenő kiadványa. Lapunk 3800 példányban, minden 
hónap elején jelenik meg, és eljut városunk minden háztartásához, az 
intézményekhez, valamint a környékbeli önkormányzatokhoz.

Hirdetési áraink

Hirdetési méretek  
(szélesség x magasság)

Bruttó hirdetési díj

fekete-fehér 
belső oldal

színes belső 
oldal

1/1 oldal (181 x 262 mm) 25 400 Ft 31 750 Ft

1/2 oldal (fekvő: 181 x 128 mm;  
álló: 87,5 x 128 mm)

13 970 Ft 19 050 Ft

1/4 oldal (87,5 x 128 mm) 7620 Ft 10 160 Ft

1/8 oldal (87.5 x 61 mm) 3810 Ft 5080 Ft

1/16 oldal (87,5 x 27,5 mm) 2540 Ft 3810 Ft

A lap színes hátsó borítóján megjelenő hirdetések esetében a táblá-
zatban szereplő árakhoz képest 100%-os felárat számítunk fel. A hir-
detés leadásának és befizetésének a határideje minden hónap husza-
dika. A hirdetési djí készpénzben az önkormányzat házipénztárában, 
illetve átutalással is kiegyenlíthető. Házipénztári nyitva tartás: 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 felhaszná-
lásra készen, 300 dpi felbontású jpg 
vagy pdf fájlban kérjük leadni. 
Amennyiben a megrendelőnek nincs lehe-
tősége a hirdetést megszerkeszteni, kiadónk 
az alábbi árakon vállalja a hirdetések elké-
szítését.
– egész oldalas hirdetés: 6000 Ft + áfa
– 1/2 oldalas hirdetés: 4500 Ft + áfa
–1/4 oldalas hirdetés: 3000 Ft + áfa
– 1/8 oldalas hirdetés: 2000 Ft + áfa
– 1/16 oldalas hirdetés: 1500 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel és tájékoztatás a 28/594-
590-es telefonszámon, illetve az ujsag@
isaszeg.hu e-mail címen.
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Őszi-téli átállás – közlekedésbiztonsági tippsorozat
Az út- és látásviszonyoknak megfelelő közlekedés

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság il-
letékességi területén a 2014. január 1. 
és szeptember 30. közötti időszakban 
bekövetkezett személyi sérüléses köz-
lekedési balesetek jelentős hányada 
a relatív gyorshajtás következménye. 
A járművezetők nem az út- és a látási 
viszonyoknak megfelelően választották 
meg a járművük sebességét. Nézzük, 
mit is jelent ez pontosabban. 

nem az útviszonyoknak  
megfelelő közlekedés
Példaként vehetjük azt az esetet, ami-
kor lakott területen kívüli útszakaszon 
közlekedünk, ahol a legnagyobb meg-
engedett sebesség a 90 km/h. Jogilag 
ennyivel is lehet közlekedni, ám pl. 
bukkanó, rossz minőségű útburkolat, 
beláthatatlan útkanyarulat stb. miatt a 
90 km/h helyett a 60, vagy a 70 km/h 
lenne a biztonságos sebesség.

megTörTénT eseT Egy októ-
beri hajnalon egy fiatal által vezetett 
személygépkocsi közlekedett lakott 
területen belül a megengedett sebes-
séggel. Egy lassabban haladó gépkocsit 
utolérve – még mindig a megengedett 
50 km/h sebességgel – annak előzésé-
be kezdett, ám nem vette figyelembe, 
hogy a csúszós, hideg aszfalt már nem 
tapad úgy, ahogyan azt normál körül-
mények között megszokhatta. Az autó 
megcsúszott, a járművezető elvesztette 
uralmát az autó felett, és egy oszlopnak 
csapódott. A balesetben négyen meg-
sérültek, ketten életüket vesztették. 

nem a látásviszonyoknak  
megfelelő közlekedés
Ismerjük azt az útszakaszt, ahol közle-
kedünk. Tudjuk hol, milyen kanyar van, 
milyen az aszfalt minősége, ezért a 
megszokott sebességgel haladunk. Egy 
dolgot azonban elfelejtünk: köd, sűrű 
eső, szmog, szürkület stb. miatt a látó-
távolság csökkent, később vesszük ész-
re a veszélyt. Az egyetlen megoldás az, 
hogy a sebességet – függetlenül attól, 
hogy jogilag közlekedhetünk az adott 
útszakaszra megengedett sebesség-
gel – csökkentjük, így a reakcióidő alatt 
megtett út csökken, tehát a féktávolság 
is csökken.

megTörTénT eseT A baleset ja-
nuárban, késő este, lakott területen kí-
vüli útszakaszon történt. A sűrű köd 
miatt egy személyautó a megengedett 
90 km/h sebesség helyett 50 km/h 

sebességgel haladt. Egy autóbusz a ta-
núk elmondása alapján 60-70 km/h 
sebességgel, tehát a megengedett se-
bességhatáron belül utolérte, majd az 
előzésébe kezdett. A sűrű köd miatt ké-
sőn észlelte a szemből érkező személy-
gépkocsit, így azzal frontálisan ütközött. 
A baleset következtében két személy 
életét vesztette. 

A sebességkorlátozó jelzőtáblákon lát-
ható számok nem a kötelező sebessé-
get mutatják. Ahogy a defenzív vezetés 
rövid, tömör megfogalmazása tartal-
mazza: „A tilosat sohasem; a kötelezőt 
mindig; olykor még a megengedettet 
SEM.” Figyeljünk a környezetünkre, 
mindig az út- és látási viszonyoknak 
megfelelően közlekedjünk!

Pest Megyei  
Baleset-megelőzési Bizottság

Aknavető gránátokat találtak Gödöllőn

Két aknavető gránátot találtak az Ökörtelek-völgy területén, a 
Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. hulladékkezelő központjában. 
A  gyűjtőszigeteken kihelyezett konténerekből beszállított 
üveg szétválogatása során kerültek elő a robbanószerkeze-
tek. Az alapos előválogatásnak és a dolgozók figyelmének 
köszönhető, hogy ezúttal sem történt baleset. Korábban is 
előfordult már hogy repeszgránát bukkant fel a vegyes hul-
ladékban. A feldolgozó szakemberei szerencsére időben 
észrevették, így a veszélyes tárgy nem került be az aprító-
ba. A hulladékba rakott tüzérségi eszközök rendkívül veszé-
lyesek. Az egykori világháborús lövedékek jó része máig ak-

tív, ráadásul a talajban töltött évtizedek hatására jelentősen 
korrodálódnak, instabilakká válnak. Megtalálásukkor csupán 
egy véletlen megmozdítás is beindíthatja a robbanószerke-
zeteket. A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. felhívja mindenki 
figyelmét, hogy ezeket a szerkezeteket hulladékként kezelni 
szigorúan tilos. A hulladékkezelés folyamatába bekerülő grá-
nátok ugyanis közvetlenül emberéleteket veszélyeztetnek. 
Nemcsak a szállítók, a válogatók, hanem a hulladékgyűjtőket 
használó állampolgárok életét is. Minden gyanús talált tár-
gyat azonnal be kell jelenteni a rendőrségnek vagy a kataszt-
rófavédelemnek.
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Anyakönyvi hírek
a 2014. X. 16. – XI. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületéSeK
Bartucz Boldizsár, Gencsi Gábriel, Szászi Liliána Terézia, 
Lestár Zalán László, Rafael Brájen Bendzsamin,  
Bajusz Bence Ferenc

HázASSágKötéSeK
Gera Berta és Moldvai Ármin Loránd

50 év egymáS SzeretetéBen
– Nagy Erzsébet és Marton Gábor 1964. október 24-én,
– Földvári Zsuzsanna és Deák Ferenc 1964. november 14-én,
– Sinka Ilona és Kincses József 1964. november 14-én 
kötöttek házasságot Isaszegen.

60 év egymáS SzeretetéBen
– Skribek Veronika  Margit és Bágyi János 1954. október 23-án 
kötöttek házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HAláleSeteK
Szemes István (67 éves), József Attila utca 19.
Pénzes István (46 éves), Petőfi Sándor utca 3.
Bodrogi Mihály (88 éves), Szent Imre utca 14.
Gaál Ottó (82 éves), Szent Imre utca 20.
Gajdi László Károly (81 éves), Belsőmajori utca 56.
Kántor János (74 éves), Alkotmány utca 5.
Horváth László (59 éves), Külterület, 5274 hrsz.
Kovács Ferenc Gergely (66 éves), Buda utca 33.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Programajánló
December 1. (hétfő), 14.00:  Tajtékos ég – zene 12 Radnóti-versre. 

A  Túlpart együttes előadása. A koncertműsorban a hetven éve meg-
halt költőt idézzük zenével, verssel, naplórészletekkel a holokauszt-év 
alkalmából. Közreműködnek: Molnár Katalin – ének, Mády-Szabó 
Eszter – cselló, Dévényi Zoltán – gitár, Bakai Márton – hegedű, Cle-
mente Gábor – ütőhangszerek, Fodor Miklós – fuvola, ének. A be-
lépés díjtalan

December 6. (szombat), 16.00:  A Gaudium Carminis kamarakórus 
éves koncertje. Fellépők: Boquilla Negra klarinétzenekar, Demendi va-
gányok – Demjén, Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola gyermekkórusa, Nemcsics Kinga népdalénekes, a SZISZI 
gyermekkórusa. A belépés díjtalan

December 9. (kedd), 10.00:  Az elkésett ajándék – gyermekszínházi 
előadás óvodásoknak. A Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének elő-
adása. Előzetes bejelentkezés szükséges. Belépőjegy: 500 Ft

December 9. (kedd), 17.00:  A Huncutka néptánccsoport karácsonyi 
foglalkozása

December 10. (szerda), Budapesti gazdasági Főiskola:  Gödöl-
lő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület évzáró konferenciája. Isa-
szeg városát képviseli a Dózsa György Művelődési Otthon

December 12. (péntek), 18.00:  Zumba gyerekkarácsony Gerendás 
Hajnival. Info: 70/398-0859. A belépés díjtalan

Dec. 13. (szombat) 9.00:  Tajcsi workshop
December 13. (szombat), 16.00, Falumúzeum:  Múzeumi esték. 

Az Isaszegi Természetbarát Klub (ITK) vetített képes előadása az 
egyesület I. félévi túráiról

December 13. (szombat), 16.00:  Lucázás – Luca-napi kézműves 
foglalkozás és játszóház

December 13. (szombat), 18.00:  Adventi népszokások – a Csata 
Táncegyüttes karácsonyi táncbemutatója. A belépés díjtalan

December 15. (hétfő), 18.00:  Karácsonyi ütős koncert. A Klapka 
György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola koncertje

December 16. (kedd), 14.00–18.00:  véradás 
December 18. (csütörtök), 17.00:  Csata Ficánka csoport karácsonyi 

záró foglalkozása
December 18. (csütörtök), 18.00:  Csata Kiskamasz csoport kará-

csonyi záró foglalkozása
December 19. (péntek), 17.00:  Kamasz csoport karácsonyi záró fog-

lalkozása
December 19. (péntek), 18.00:  Csata ifi csoport karácsonyi záró fog-

lalkozása
December 20. (szombat) 14.00:  Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Kö-

rének karácsonyi ünnepsége

InDuló FoglAlKozáSoK, tAnFolyAmoK
Színjátszókör  indul Isaszegen. Várjuk azok jelentkezését, akik szeret-

nék magukat kipróbálni a szerepjátékok, színpadi beszéd és mozgás 
világában. Aki elmerülne a színház világában, szívesen bújna mások 
bőrébe, szeretne jókat nevetni, jelentkezzen bátran. A foglalkozások 
javarészt készség- és képességfejlesztő, valamint önismereti gyakor-
latokból épülnek fel. Helyszín: Dózsa György Művelődési Otthon. Idő-
pont: minden héten csütörtökön 18–20 óra között. Alsó korhatár 10 
év, felső korhatár nincs

Felhívás fonókörre  Társakat keresünk induló fonókörhöz. Keressük 
azokat, akik már tudnak fonni orsón és/vagy rokkán. Akik néha szíve-
sen lennének együtt hasonló megszállottakkal, és osztanák meg ta-
pasztalataikat. Keressük azokat, akik most tanulnak fonni, és szívesen 
tanulnának és osztanák meg sikereiket vagy kérnének tanácsot a már 
tapasztaltabbaktól. Keressük azokat, akik szeretnék kipróbálni, de nem 
mernek ezért vagy azért belevágni. Segíthetnénk egymásnak ötletek-
kel, tanácsokkal, bátorítással. Érdeklődni lehet Gazdagné Tündénél a 
30/701-0077-es telefonszámon

gyöngyékszerkészítő klub  Kéthetente csütörtökönként várunk 
mindenkit, aki ismeri és aki még csak most ismerkedik az ékszer-
készítés szépségeivel. Szeretettel várjuk a kicsiket és a nagyokat. De-
cemberi alkalmak: december 4., december 18., 18 óra. További infor-
máció: Kis-Simon Melinda, 30/955-8343

Hímzőkör  Hímzés népi és modern alkalmazása. Hagyományos techni-
kák elsajátítása, valamint napjainkban alkalmazott díszítőelemek ké-
szítése különböző ruhadarabokra minden korosztálynak, keddenként 
17 órától.

Jó HÍr ifjúsági klub  „A világban volt, és a világ általa lett, de a vi-
lág nem ismerte meg őt.” A Biblia itt Jézusról beszél. Ha szeretnéd 
őt megismerni, kérdéseidre választ kapni, vagy ha már ismered őt, 
és egy közösséget keresel, ahol másokkal is beszélgethetsz Istenről, 
hitről, akkor itt a helyed. Minden pénteken 16 órától várunk az új re-
formátus gyülekezeti teremben. Érdeklődhetsz Hegedűs Mónikánál a 
70/367-2112-es, Szikszai Jolikánál a 20/976-9996-os telefonszámon 
és e-mailben a johir.isaszeg@gmail.com címen. Iratkozz fel hírleve-
lünkre, hogy egyéb programjainkról is értesülhess!

Szüleinket, nagyszüleinket köszönt-
jük 50. házassági évfordulójukon sok 
szeretettel.

Szilvi, Gyuri, Milán és Andrej,  
Csabi, Andi, Ricsi és Viktor

Ügyeleti ellátás
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 ellátására, 
amely az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőnként dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., 
 tel.: 28/582-831; mobil: 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.: 28/493-302; mobil: 20/928-3987
Pénteki ügyeleti beosztások decemberben
december 5.: dr. Tordai Gábor; december 12.: dr. Mészáros Zsolt; decem-
ber 19.: dr.  Kürti József; december 26.: Gödöllő
Központi orvosi ügyelet  
Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 28/430-655 
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. Adamikné dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14., 
tel.: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104

Gyógyszertárak nyitva tartása 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

Közérdekű elérhetőségek
Isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi utca 45. 
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 28/583-100. E-mail: hivatal@isaszeg.hu
Helyi rendôri járôrszolgálat 70/667-3535
Mezôôrök 70/459-3301, 70/459-3302
Közterület-felügyelet (munkaidôben hívható)  
70/387-2698, 70/315-2314
Gyepmester Hercig József, 20/964-3025
Isaszegi Vízmű Nonprofit Közhasznú 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
Isaszegi Önkéntes Tűzoltóegyesület 0–24 óra között hívható 
központi segélyhívószáma: 70/549-6223
Isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi 
Egyesület 20/981-9595
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.

Felhívás

Az isaszegi MÁV nyugdíjas szakszervezet évbúcsúztató batyusbált 
rendez 2014. december 10-én 10 órától a klubházban. Cím: Isaszeg, 
Rózsa u 3/b. 

Mindenkit szeretettel várunk.
Vezetőség
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Nagyon jó érzéssel tölt el, ha a városban ta-
lálkozom olyan gyerekekkel, akik hangszere-
ket, táncruhát, rajztáblát visznek magukkal. 
Az pedig különösen jó érzés, amikor hallom 
az iskola környékén a hangszerórák hangjait, 
a kóruspróbákat.

Az 1963-ban épült új iskolá-
ban, a Kossuth utcában tíz éven 
át nem volt ének szaktanár. 
1973-ban, amikor megéne-
keltettem az osztályokat, 
elámultam. Gyönyörűség 
volt hallani a tiszta, szép 
hangjukat, pontos ritmus-
érzéküket. Kórust ala-
kítottunk, próbáltunk, 
aminek az eredménye 
nyolc hónapnyi munka 
után a megyei kórus-
versenyen elért arany 
fokozat lett. Fellelkesül-
ve mentem az akko-

ri tanácselnökhöz, hogy a sok tehetséges gyerek számá-
ra kérjek engedélyt egy zeneiskola megszervezésére. Erre 

ugyan nem kaptam, de a művelődési otthon keretein 
belüli szakkörszerű munkára igen. Fehéregyházi László 
igazgató szívesen fogadta az elképzelésemet, és meg-
alakítottuk a táncegyütteshez hasonlóan a zeneoktatói 
munkaközösséget.

A folytatásban 1974-től zenei előképzőt tartottam, 
majd a Zeneakadémia tanárát, Párkai Istvánt kértem, 
hogy keressen nekünk Isaszegre jó zongoratanárt. Elő-

ször Vinczeffy Adriennt, következő évben Hraschek Kata-
lint küldte, majd Balogh László érkezett hegedűt tanítani. 

A tanulói létszám egyre emelkedett. Sikereink voltak.
1978-ban Ferenczi Anna a szakmai eredményeinket elfo-

gadva átvette a munkaközösségünket. A zenei tagozat viszont 
csak 1985-ben indulhatott. Pénz is kellett hozzá, amiből mindig 

kevés volt. Kellett plusz egy énektanár, plusz egy zongora… Streng 
Ferencné igazgatónő kijárta mindezt, a tagozat megindult. Csodás évek vol-
tak. Remélem, a régi tanítványok is így emlékeznek ezekre az időkre. Verse-
nyek, opera, zeneakadémiai hangverseny-látogatások, sőt, az Akadémián is 
énekelhettünk a gálakoncerten.

Amikor már így tető alá került a zenei nevelés alapja, a hangszeres okta-
tás Gödöllőhöz tartozott. A rendszerváltozás után, 1991-ben az iskolák álla-
mi irányítás után az önkormányzatokhoz kerültek, így Isaszegen is elérkezett 
az idő arra, hogy önálló, helyi igazgatás alá vonhassák a zeneiskolát. 1994-
től kezdve már alapfokú művészetoktatási intézményként szerepel, kibővítve 
más művészeti ágakkal.

2007 óta tartozik az intézmény az általános iskolához, és már éppen 
húsz éve négy művészeti ágat művelhetnek az isaszegi gyerekek. 

Higgyék el nekem, hogy ha valaki napi rendszerességgel műveli vala-
melyik művészeti ágat, különösen a zenét – mert miért is ne legyek szub-
jektív – kinyílik az érdeklődése, a gondolkodása, a befogadóképessége más 
tudományágak felé is. Erre talán jó példa Teller Ede atomfizikus története, 
aki Amerikában élt, de a rendszerváltozás után több alkalommal hazaláto-
gatott Magyarországra. Egy ilyen alkalommal – talán 80 éves volt – úgy 
tett, mint Bartók, amikor elbúcsúzott a hazától. Egész estét betöltő zongora-
hangversenyt adott a Zeneakadémia nagytermében. Ezek szerint nemcsak 
az atomfizikához értett. Elmondása szerint gondolkodásában, munkájában 
egyik nagy segítőjét találta meg a zenében.

Pallosné Rozgonyi Piroska nyugalmazott énektanár

A művészeti oktatás jubileumán


