
isaszeg
XIV. éVfolyam, 1. szám • 2015. január 

önkormányzati tájékoztató

Ûjévi köszöntő

Kedves barátaim, tisztelettel köszöntöm önöket az újság hasábjain 

keresztül a 2015-ös év kezdetén. Az elmúlt évben bőségesen volt 

mindannyiunk életében izgalmas pillanat, élhettünk meg örömet 

és bánatot, viseltünk el kudarcot, és büszkén élveztük sikereinket. 

Meggyőződésem, hogy településünk a következő években is 

látványos eredményeket fog elérni. Ehhez szükséges, hogy az előt-

tünk álló esztendő Isaszeg város szempontjából a nyugodt előké-

szítés és felkészülés éve legyen a közös célok elérése érdekében.

Remélem, városunk minden állampolgárának elképzelései, ter-

vei szerint alakul a saját és a szeretteinek az élete. Ehhez kívánok 

erőt, egészséget minden isaszeginek a 2015-ös esztendőre.

Hatvani Miklós polgármester
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Két ülés között történt

Szülők–nevelők bálja, Damjanich János Általános 
Iskola, november 22., sportcsarnok
A mostani alkalommal is színvonalas műsorral kedveskedtek 
a Damjanich-iskola tanulói a bálon megjelent szülőknek és 
tanároknak. Nagy örömmel nyugtáztam, hogy képviselő-tes-
tületünk tagjai szinte teljes létszámban megjelentek e jeles 
rendezvényen. Megtiszteltetésnek tekintem, hogy immáron 
másodszor kért fel az iskola igazgatóasszonya, Koháry Orso-
lya a nyitótáncra. 

Tárgyalás az Alkotó Költők és Írók Klubjának tagjai-
val, november 24., polgármesteri iroda
Majsa Györgyné, Olgi vezetésével kedves delegáció keresett 
fel a hivatalomban, és kértek segítséget az általuk alkotott 
művekből készülő könyv kiadásához. Ismerve a munkássá-
gukat, könnyű helyzetben voltam, amikor döntésre került a 
sor, hiszen minden városunkban élő tehetség felkarolását 
kiemelten fontosnak tartom. Úgy vélem, nem minden város 
büszkélkedhet írókkal, költőkkel, művészekkel.

Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulla-
dékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormány-
zati Társulás konferenciája, november 26., Gödöllő
Ezen a konferencián tisztségviselői változások történtek. 
Nagy megtiszteltetés ért – eddigi munkámat is elismerve –, 
amikor a társulás 109 polgármestere az elnökség titkárává 
választott. Remélem, hogy maradéktalanul meg lesznek elé-
gedve a munkámmal, és a pozícióval járó kapcsolatrendszer 
városunk javát fogja szolgálni. 

ÁROP zárórendezvény, november 27., Csata vendég-
lő, Baradlay-terem
A szervezetfejlesztési pályázat záróeseményei között első he-
lyen kell kiemelnem ezt a rendezvényt, ahol kollégáim szá-
moltak be az elért eredményekről, amelyen több környékbeli 
polgármesteri hivatal vezetője, illetve beosztottjai vettek részt 
és cseréltek tapasztalatokat. 

December 1–3. 
E három napon szintén az ÁROP pályázathoz tartozó fel-
adatokat láttam el, és megbeszélést folytattam a témában 
Dány, Zsámbok, Vácszentlászló, Valkó, Sülysáp, Aszód, Gö-
döllő, Kerepes, Nagytarcsa, Csömör és Veresegyház polgár-
mestereivel. 

Tűzifa kiosztása a szociálisan rászorulóknak, decem-
ber 8., Isaszeg város területe
Mindig elszomorít, hogy vannak városunkban olyan polgárok, 
akiknél a szociális védőháló nem tud érvényesülni, mert vagy 
a jogszabályok vagy a pénzügyi feltételek nem teszik lehető-
vé a segítségnyújtást. Ez alkalommal több olyan családnak 
is tudtunk fát osztani (az egész évben a közterületen össze-
gyűjtött fákból), akik rászorulnak a segítségre.

Tárgyalás a Vodafone munkatársával, december 10., 
polgármesteri iroda
A Pintér Zoltánnal, a Vodafone telefontársaság önkormány-
zati képviselőjével folytatott megbeszélés eredményekép-
pen ez évtől drasztikusan csökkeni fognak az önkormányzat 
telekommunikációs költségei. A költségcsökkenés elérheti 
akár az évi egymillió forintot is. 

Végezetül az alábbiakról szeretném tájékoztatni Isaszeg la-
kosságát. Bizonyára önök is tapasztalták, hogy az Isaszegi 
Városi Televízió adásait egyre szűkebb keresztmetszetben 
láthatták. Ennek több oka is van, egyrészt hogy csak a UPC 
hálózatán keresztül volt megtekinthető – más előfizetőnél 
soha nem is volt lehetőség az adás megtekintésére – más-
részt az analógról a digitálisra való technikai átállás követ-
keztében tovább szűkült a vételi lehetőség. A jelenlegi mű-
sorkészítő cég (Vár-Tech Kft.) szerződése 2014. december 
31-ével lejárt. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete keresi annak a lehetőségét, hogy minden egyes isaszegi 
ingatlanban látható legyen a város életéről készült műsor. 
A probléma megoldásáig tisztelettel kérem a műsort kedve-
lőknek és követőknek a türelmét és a megértését. 

Hatvani Miklós polgármester

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak a munká-
ját, akik a december eleji kritikus időjárási viszonyok miatt 
kialakult katasztrófahelyzetben részt vettek a mentesítési 
munkálatokban. Most vizsgáztak azok a műszaki beren-
dezések és nagyteljesítményű aggregátorok, amelyeket a 
szennyvíztisztítómű-beruházás során vásárolt a város ve-
zetése. Ennek köszönhetően fennakadásmentes volt az 
ivóvíz-szolgáltatás, illetve a szennyvízelhelyezés. Az alábbi 
képeken az Isaszeg és Nagytarcsa közötti útszakaszon ke-
letkezett károkat mutatjuk be.

Hatvani Miklós polgármester, 
katasztófavédelmi parancsnok

Részletek a képviselő-testület döntéseiből

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 
17-én tartotta 2014. évi utolsó ülését. A képviselő-testületi 
ülést megelőző héten a szakmai bizottságok minden napi-
rendi pontot megtárgyaltak és előkészítettek a döntéshoza-
talra. Az ülésen jelen volt Urbanics Gábor, a Gödöllői Járási 
Hivatal vezetője és Bozsó Zoltán tábornok. 

Hatvani Miklós polgármester az első napirendi pontban 
jutalmat osztott ki két-két, Isaszeg város közbiztonságáért, 
személy- és vagyonvédelméért sokat tett rendőrnek és pol-
gárőrnek, majd beszámolt a két ülés közötti megbeszélései-
ről, tárgyalásairól.

A testület módosította több pontban is a szervezeti és 
működési szabályzatát: 
•	 a	testületi	ülésekre	meghívandó	személyek	listája	kiegé-

szült a járási hivatal vezetőjével;
•	 a	módosítás	kiterjed	a	bizottsági	és	testületi	ülések	jegy-

zőkönyveinek a kezelésére;
•	 tartalmazza	a	helyi	önkormányzat	és	a	nemzetiségi	ön-

kormányzatok által elfogadott együttműködési megálla-
podásban rögzített működési feltételeket. 

A képviselők egyhangúan elfogadták Az Isaszegi Bóbita Óvo-
da és az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda 2014/2015. évi mun-
katervét.

A testület határozott a beiskolázási körzethatárokról. Alap-
vetően a körzetek nem változtak, csak néhány utcában tör-
tént házszámpontosítás, illetve az újonnan megnyílt utcák is 
bekerültek a felsorolásba. 
Isaszegi Damjanich János Iskola körzete: Április 6. u. 43–
89., Árpád u. 35-től végig, Béke u. 26–54., Dr. Barabás Géza 
u., Március 15. u. 41–81., Mátyás király u. 2–54., Szt. Erzsé-
bet u., Szent László u. 2–14., Külterület 3000–4000. hrsz.
Klapka György Általános Iskola és AMI körzete: Április 
6. u. 1–41., Árpád u. 1–33., Béke u. 2–24., Kossuth Lajos 
u. 13-tól végig, Kossuth Lajos utca 20-tól végig, Március 15. 
u. 1–39., Mátyás király u. 56–152., Szatmáry Zoltán u., Kül-
terület 5000 hrsz-tól.

Az iskolák körzeteinek teljes utcanévsora megtalálható 
az intézményekben kifüggesztve, illetve a város honlapján 
(www.isaszeg.hu).

A testület elfogadta a reprezentációs kiadások felosztá-
sának, azok teljesítésének és elszámolásának szabályzatát.

Határozott az önkormányzat intézményeinek és a polgár-
mesteri hivatalnak a belső ellenőrzésére vonatkozó, 2015. 
évre előirányzott ellenőrzési feladatokról, amely többek kö-
zött kiterjed: 
•	 az	önkormányzatok	által	kötött	bérleti	szerződések	és	dí-

jak felülvizsgálatára;

•	 az	önkormányzat	által	elnyert	pályázati	 források	felhasz-
nálásának ellenőrzésére;

•	 a	pénzkezelés	ellenőrzésére;
•	 a	hatósági	nyilvántartások	ellenőrzésére;
•	 az	óvodai	normatívák	elszámolására;
•	 a	civilszervezeteknek	adott	támogatásokra	és	azok	elszá-

molására;
•	 az	IGESZ	által	végzett	karbantartások	és	a	szervezet	által	

lebonyolított beszerzések felülvizsgálatára.
A testület elfogadta az új szennyvíztisztító telep aktiválásának 
körülményeiről szóló tájékoztatót, illetve határozatot hozott a 
létesítményhez vezető földterület önkormányzati tulajdonba 
vételéhez szükséges intézkedések megtételéről.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak változása

Az étkezési térítési díjak megállapítása a képviselő-tes-
tület feladatkörébe tartozik. Utoljára 2012. decemberé-
ben történt módosítás díjszabásban. Az alapélelmiszerek 
elmúlt években történő drágulása mellett 2015. január 
1-től új szabályozás is életbe lépett gyermekeink egészsé-
ges táplálkozása érdekében (a közétkeztetésre vonatko-
zó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. 
[IV.30.] EMMI-rendelet). Ezért a testület az önkormány-
zati intézmények napi élelmezési nyersanyagköltségét az 
alábbiak szerint állapította meg korosztályok szerint.
•	 Bölcsődés:	bruttó	374	Ft/adag	(háromszori	étkezés);
•	 óvodás:	bruttó	443	Ft/adag	(háromszori	étkezés);
•	 iskolás:	tízórai	bruttó	136	Ft/adag,	ebéd	bruttó	359	

Ft/adag,	uzsonna	bruttó	91	Ft/adag.	Háromszori	ét-
kezés	bruttó	586	Ft/adag;

•	 felnőtt	étkezők	részére	ebéd	az	óvodákban,	a	bölcső-
dében és az iskolában: (költségek adagban) nyers-
anyag	402	Ft,	rezsi	312	Ft,	összesen	bruttó	714	Ft.

Mivel a térítési díjak késedelmes kiegyenlítése vagy be 
nem fizetése miatt jelentős hátraléka keletkezett a vá-
rosnak, ezért belső ellenőrzés kapcsán, külsős szakértő 
javaslata alapján a testület döntött a díjak befizetési mód-
járól is. Ezentúl az étkezési díj befizetése a tárgyhónapot 
megelőző hó 15. napjáig lesz esedékes. Az igényelt nap-
közbeni ellátások (tízórai, ebéd, uzsonna) körében csak 
a következő hónapban lehet majd módosítani. A rende-
let 2015. január 1-én lépett hatályba.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal
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Tájékoztató az idősotthoni elhelyezésről
 

Idősek otthonában a legalább napi 4 órás gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógy-
intézményi elhelyezést nem igénylő, a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.

Az idősotthoni elhelyezés mint szociális ellátásra irányuló 
eljárás az ügyfél/kérelmező kérelmére indul, igénybevétele 
önkéntes, amelyeket az ellátást igénylő, illetve gondnokság 
esetén a kijelölt gondnok formanyomtatványon kérelmezhet 
a szolgáltatónál/önkormányzatnál.

1. Nem állami fenntartású intézmény esetén
A kérelmező, illetve hozzátartozója, gondnoka felkeresi a ki-
választott intézményt. Amennyiben megfelelőnek találja, ak-
kor kérelemnyomtatványt tölt ki, ezzel bekerül az intézmény 
„felvételre várók” nyilvántartásába. A kérelem három részből 
áll: személyes adatok, orvosi vélemény, jövedelmi adatok.

Az intézményvezető tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy 
a gondnokot az igény nyilvántartásba vételéről, valamint az 
előgondozás elvégzésének időpontjáról. Az előgondozás so-
rán az intézményvezető átadja az ellátottnak a megállapodás 
tervezetét, és tájékoztatja a házirend tartalmáról. 

Idősotthoni ellátás esetében az I. előgondozás során 
kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatát is, amely-
nek célja a gondozási, ápolási szükséglettel rendelkező, leg-
kisebb érdekérvényesítő képességű idősek ellátása, valamint 
a szolgáltatás célzottabbá tétele.

A II. előgondozás elvégzését követően az intézményve-
zető (vagy a megállapodás megkötésére feljogosított sze-
mély) szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénybe 
vevőt a férőhely elfoglalásának kezdő időpontjáról, valamint 
az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőkről.

A soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, 
ha az igénybe vevő
•	 önmaga	ellátására	teljesen	képtelen,	és	nincs	olyan	hoz-

zátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása más 
egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával 
sem oldható meg; 

•	 a	háziorvos,	kezelőorvos	szakvéleménye	szerint	soron	kí-
vüli elhelyezése indokolt; 

•	 szociális	helyzetében,	egészségi	állapotában	olyan	ked-
vezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli 
elhelyezése vált szükségessé; 

•	 kapcsolata	vele	együtt	élő	hozzátartozójával,	eltartójával	
helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés 
életét, testi épségét veszélyezteti. 

Az előgondozás során az intézmény tájékoztatást ad az 
igénybe vevő és hozzátartozója számára
•	 az	intézményben	biztosított	ellátás	tartalmáról	és	feltéte-

leiről; 
•	 az	intézmény	által	vezetett	nyilvántartásokról;	
•	 a	 bentlakásos	 intézményi	 elhelyezéskor	 a	 jogosult	 és	

hozzátartozói közötti kapcsolattartás, különösen a látoga-
tás, a távozás és a visszatérés rendjéről; 

•	 a	panaszjogok	gyakorlásának	módjáról;	
•	 az	intézményi	jogviszony	megszűnésének	eseteiről;	
•	 az	intézmény	házirendjéről;	
•	 a	fizetendő	térítési	díjról,	teljesítési	feltételeiről,	továbbá	a	

mulasztás következményeiről; 
•	 a	jogosult	jogait	és	érdekeit	képviselő	társadalmi	szerve-

zetekről.

A szociális ellátásért az ellátott által fizetendő térítési díj (a to-
vábbiakban: személyi térítési díj) az ellátott jövedelmi viszo-
nyai és a szociális törvényben meghatározott rendelkezések, 
valamint a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj 
alapján kerül meghatározásra.

Fontos	 tudni,	 hogy	 az	 intézmény	 kiválasztása	 nemcsak	
azért fontos, hogy megfelelő-e az ellátás, vagy be tudják-e fo-
gadni a lakót a meglévő betegségével, hanem azért is, mert 
sok intézményben adott a térítési díj, és azt nem a nyugdíj, 
illetve a jövedelem alapján számítják ki.

A fix térítési díj miatt sok állami intézmény sem tudja el-
helyezni a jövedelemmel nem, vagy alacsony jövedelemmel 
rendelkező kérelmezőket. 

Az ellátott által fizetendő személyi térítési díj konkrét ösz-
szegét – a fentiek szerint – az intézmény vezetője állapítja 
meg, amelyről az ellátást igénylőt a megállapodás megköté-
sekor írásban tájékoztatja.

2. Állami fenntartású intézmény esetén
Az önkormányzatnál indított elhelyezési kérelem benyúj-
tása esetén szintén szükséges az idősotthonokkal történő 
egyeztetés, a megfelelő intézmény kiválasztása, hogy az in-
tézmény nyilatkozzon a leendő lakó egészségi állapotának 
megismerése után arról, hogy tudja-e vállalni az elhelyezést, 
a lakó gondozását. Célszerű befogadó nyilatkozatot kérni az 
intézménytől, és ezt a kérelemnyomtatvánnyal együtt be-
nyújtani az önkormányzathoz.

A kérelem beérkezését követően az állami fenntartású in-
tézmény vezetőjét az önkormányzat megkeresi a gondozási 
szükséglet felmérése miatt.

Az intézmény vezetője vagy az arra kijelölt munkatársa a 
tartózkodási helyén keresi fel a leendő lakót, majd elvégezve 
a felmérést, annak az eredményéről tájékoztatja az önkor-
mányzatot.

A megfelelő (napi 4 óránál több) gondozási szükséglet 
esetén az önkormányzat elkészíti a beutaló határozatot, és 
azt eljuttatja az intézményhez és a kérelmezőhöz. Továb-
biakban az előgondozás menete a nem állami fenntartású 
intézményekével azonos.

Elégtelen gondozási szükséglet esetén az önkormányzat 
határozatban utasítja el a kérelmező idősotthonban történő 
elhelyezés iránti kérelmét.

Pályázati felhívás
a rendészeti szakközépiskolákban 2015. szeptemberében induló rendőr szakképzésre

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI
•	 magyar	állampolgár;
•	 a	2015.	évben	betölti	18.	életévét;
•	 cselekvőképes;
•	 állandó	bejelentett	belföldi	lakóhellyel	rendelkezik;
•	 büntetlen	 előéletű,	 és	 életvitele	 kifogástalan	 (a	 Rend-

őrség a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak 
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény – a 
továbbiakban: Szolgálati Törvény – alapján csak olyan 
személyeket fogadhat, akiknek a magatartása, életvitele 
a hivatásos állományúakkal szembeni társadalmi elvárá-
soknak megfelel. A közeli hozzátartozók és a jelentkező-
vel közös háztartásban élők életvitelét abból a szempont-
ból vizsgálják, hogy a szolgálat törvényes és befolyástól 
mentes ellátását veszélyezteti-e);

•	 közép-	 vagy	 emelt	 szintű	 érettségivel	 rendelkezik,	 vagy	
2015. július 1-jéig eredményes érettségi vizsgát tesz;

•	 vállalja	a	hivatásos	szolgálatra	való	alkalmasságának	meg-
állapításához szükséges vizsgálaton történő részvételt;

•	 elfogadja	 egyes	 alkotmányos	 jogainak	 a	 Szolgálati	 Tör-
vény szerinti korlátozását, amennyiben hivatásos állo-
mányba kerül;

•	 hozzájárul	személyes	adatainak	kezeléséhez,	továbbá	la-
kóhelyi és családi körülményeinek, illetve korábbi bünte-
téseire vonatkozó adatainak előzetes vizsgálatához;

•	 vállalja	 a	 hivatásos	 szolgálatot,	 a	 szakképzéssel	 járó	 –	
szerződésben foglalt – követelmények, kötelességek tel-
jesítését.

Jelentkezési határidő: 2015. február 13. A jelentkezési egy-
ségcsomag az iskolák honlapjáról, valamint a www.police.
hu-ról tölthető le, igény szerint a Gödöllői Rendőrkapitány-
ságon személyesen átvehető Bergl Alexandra személyzeti 
előadótól. 

A Gödöllői Rendőrkapitányság 2014. december 13-án 
és 2015. január 10-én 10.00 órától 12.00 óráig nyílt napot 
tart. A rendőri pálya iránt érdeklődőket szeretettel várjuk.

A Gödöllői Rendőrkapitányság  
vezetője és munkatársai

A RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁK ELÉRHETőSÉGEI
Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola
Cím: 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.
Postacím: 1286 Budapest, Pf.: 9.
Számlaszám: 10023002-00282376-00000000
Telefon: 1/391-3545
E-mail: arszki@arszki.hu
Honlap: www.arszki.hu
Körmendi Rendészeti Szakközépiskola
Cím: 9900 Körmend, Alkotmány út 5.
Postacím: 9900 Körmend, Pf.: 98.
Számlaszám: 10047004-01392320-00000000
Telefon: 94/592-650, 94/592-657

E-mail: krszki@t-online.hu
Honlap: www.rendeszkepzo-kormend.hu
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 82. 
Számlaszám: 10027006-00282668-00000000
Telefon: 46/412-060/50-12 mellék
E-mail: felveteli@mrszki.hu
Honlap: www.mrszki.hu
Szegedi Rendészeti Szakközépiskola
Cím: 6728 Szeged, Bajai út 14.
Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 495.
Számlaszám: 10028007-00282675-00000000
Telefon: 62/559-577
E-mail: ugyfelszolgalat@szrszki.hu

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 helye szerint illetékes önkormányzat – ebren-
dészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a ve-
szettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való 
tekintettel – háromévente legalább egy alkalommal eb-
összeírást végez.

A 2014. évi ebösszeírás során a négyhónaposnál 
idősebb ebek tulajdonosai/tartói kötelesek az ebössze-
író adatlapot az oltási könyv adatai alapján – ebenként 
külön-külön – kitölteni, és azt 2014. december 1-től 
2015. január 31-ig terjedő időszakon belül eljuttatni a 
hivatal részére.

Az adatszolgáltatás kötelező, amelynek elmulasztása 
állatvédelmi bírságot vonhat maga után.

A	bírság	 legkisebb	összege	30	000	Ft.	Az	ebössze-
író adatlap a kitöltési útmutatóval együtt beszerezhető 
az Isaszegi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (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, illetve a 28/583-118-os faxszámra megküld-
ve, aláírt, szkennelt dokumentum formájában;

– valamint az Isaszegi Polgármesteri Hivatal ügyfélszol-
gálatán elhelyezett gyűjtőládába.

Együttműködésüket és adatszolgáltatásukat előre is kö-
szönöm. 

Tóthné Pervai Katalin jegyző
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Jön a jövedéki adó
Az Országgyűlés 2015. január elsejével 
módosította a jövedéki adóról és a jö-
vedéki termékek forgalmazásának külö-
nös szabályairól szóló 2013. évi CXXVII. 
törvényt. 2015. január 1-től adóköteles 
lesz a magánfőzésben előállított gyü-
mölcspárlat. Az adót, az azzal kapcso-
latos jogokat, kötelezettségeket törvény 
állapította meg. A  magánfőző desztil-
lálóberendezésének bejelentésével, a 
magánfőzésnél az adóbevallással és az 
adó megfizetésével kapcsolatos eljárá-
sokban az önkormányzati adóhatóság-
nak kell eljárni.
A magánfőzést végző állampolgárt 
érintő feladatok:
•	 aki	 magánfőző	 desztillálóberendezés	

tulajdonjogával rendelkezik, 2015. ja-
nuár 15-ig bejelentést kell tennie erről;

•	 aki	 a	 későbbiekben	 vásárol	 desztil-
lálóberendezést, azon személynek 
a tulajdonszerzést követő 15 napon 
belül bejelentést kell tenni az önkor-
mányzat adóhatóságához;

•	 a	 magánfőzött	 párlat	 utáni	 adóbe-
vallást a tárgyévet követő év január 
15-ig, legkorábban 2016. január 15-
ig kell benyújtani, szintén az önkor-
mányzati adóhatósághoz.

Bejelentkezési és bevallási nyomtat-
vány a polgármesteri hivatal ügyfélszol-
gálatán beszerezhető.
Fontos tudnivalók
•	 Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző 

lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén 
használható, legfeljebb 100 liter űrtar-
talmú, párlat-előállítás céljára kialakított 
desztillálóberendezésen a magánfőző 

által végzett előállítása évente legfel-
jebb 50 liter mennyiségig.

•	 Magánfőző: az a 18. életévét betöltött 
gyümölcstermesztő személy, aki saját 
tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből 
származó alapanyaggal és párlat készí-
tésére alkalmas, saját tulajdonú desz-
tillálóberendezéssel rendelkezik.

Az előállított magánfőzött párlat adója 
évi 1000 forint, amelyet a magánfőző 
köteles megfizetni.

Az adóval kapcsolatban felmerült 
egyéb eljárási kérdésekben az adóiroda 
munkatársaitól kaphatnak felvilágosítást.

Egyúttal tájékoztatjuk önöket, hogy 
a képviselő-testület 2014. novem-
ber 19-i ülésén úgy határozott, hogy a 
már bevezetett helyi adókban adómér-
ték-emelést nem rendel el, valamint új 
adónemet nem vezet be.

Polgármesteri hivatal

Tudás- és ismeretmegosztás
Isaszeg Város Önkormányzatánál

Isaszeg Város Önkormányzata az ÁROP-3. A. 2-2013-2013-
0039 kódszámú, Szervezetfejlesztés Isaszeg Város Önkor-
mányzatánál című pályázat végéhez érkezett.

Több, a pályázatban nyertes önkormányzathoz hason-
lóan Isaszeg önkormányzata is megrendezte a pályázatban 
vállalt tudás- és ismeretmegosztás rendezvényét.

2014. november 25-én a pályázatban nem indult (nem 
nyertes) önkormányzatok részére szakmai bemutatóra, 
2014. november 27-én a pályázatban nyertes önkormány-
zatok részére műhelymunkára került sor, amely rendezvé-
nyek alkalmával az önkormányzatokat képviselt résztvevők 
hasznosan, a pályázat megvalósítása során szert tett ismere-
teiket, tudásaikat, tapasztalataikat adták át egymás számára.

Zajlik az önkormányzati 
képviselők képzése

1401 képviselőnek ír-
ja elő Pest megyében 
az új önkormányzati 
törvény, hogy megvá-
lasztásuk után három 
hónapon belül vegye-
nek részt a Pest Megyei 
Kormányhivatal által 
szervezett képzésen. 
A  felkészítésen a kép-
viselők megismerhetik a jogszabályi 
környezetet, és segítséget kapnak 
napi munkájukhoz.

A képviselő-testület és a bizott-
ságok működése, a hivatalok és 
társulások, a képviselői jogok és 
kötelezettségek, valamint az önkor-
mányzati feladatok és gazdálkodás 
szerepelnek abban a képzési prog-
ramban, amelyet a kor-
mányhivatalok szervez-
nek az önkormányzati 
képviselők részére. Pest 
megyében a november 
17-i, országos kezdési 
időpontot megelőzve 
már elkezdődtek az ok-
tatások. 

Fűts okosan! Vigyázzunk a levegő tisztaságára, és óvjuk egészségünket!

A légszennyezettség az egyik legnagyobb egészségügyi koc-
kázati tényező. Mindannyiunk érdeke a levegő minőségének 
a javítása, a szennyező anyagok kibocsátásának csökkentése. 
Nem mindegy, hogy mivel fűtünk, mert a szilárd tüzelőanya-
gok elégetésekor nagy mennyiségű káros anyag kerülhet a 
levegőbe.
Amit tilos égetni
•	 kezelt	(festett,	lakozott)	fa;
•	 bútorlap,	rétegelt	lemez;
•	 építési	fahulladék;
•	 színes,	fényes	papírhulladék;
•	 gumi,	műanyag;
•	 ruha,	cipő;
•	 bármilyen	települési	hulladék.
A helytelen tüzelés következtében olyan szennyező anyagok 
kerülhetnek a levegőbe, amelyek nemcsak a környezetre, 
hanem az emberi egészségre is károsak lehetnek.

Az égés során keletkező, a környezetben hosszú ideig, 
akár évtizedekig megmaradó szennyező anyagok belélegez-
ve vagy az élelmiszerekkel jutnak a szervezetbe, ahol fel-
halmozódnak.

A szennyező anyagok nagy mennyiségben a szervezetbe 
jutva növelik a szívinfarktus, az agyvérzés és egyéb keringési 
megbetegedések valószínűségét. Bizonyítottan daganatkeltő 
hatásúak, károsítják az ideg-, hormon- és immunrendszert.

Ez a probléma különösen veszélyezteti a csecsemőket, 
kisgyermekeket, a légúti betegségben szenvedőket és a le-
gyengült immunrendszerű embereket.
Milyen fűtést válasszunk?
A település levegőminősége szempontjából a legjobb meg-
oldás a távfűtés, illetve az elektromos fűtés, ezután a gáz-
tüzelés következik, majd a fa és a jó minőségű szén tüzelé-
se. Ha mérlegeltünk minden szempontot, és mégis a szilárd 
tüzelőanyag mellett döntünk, nagyon fontos, hogy milyen 
tüzelőberendezéssel és hogyan fűtünk.
Hogyan fűtsünk?
Ha helyesen használjuk fel a szilárd tüzelőanyagokat ottho-
nunk fűtésére, kevésbé szennyezzük a levegőt, nem veszé-
lyeztetjük egészségünket és környezetünket, ezenkívül pénz-

tárcánkra is vigyázunk, hiszen helyes tüzelési módszerrel 
csökkenthető a szükséges tüzelőanyag mennyisége.

A hatékony égéshez elengedhetetlen megfelelő meny-
nyiségű oxigén (levegő) biztosítása. Létfontosságú a haté-
kony füstelvezetés, a kémény átjárhatóságának a biztosítása, 
rendszeres karbantartása. Korszerű, megfelelően karbantar-
tott készülékek alkalmazásával biztosítható a legnagyobb ha-
tásfok és biztonság.
A megfelelő tüzelőanyag
A tiszta és hatékony tüzelés záloga a helyes tüzelőanyag ki-
választása.

A szénnél nagyon fontos a minőség, hiszen egy jó mi-
nőségű brikett, koksz vagy darabos szén nemcsak kevésbé 
terheli a levegőt, mint a gyenge minőségű, magas kéntartal-
mú lignit, hanem jobb fűtőértékkel is rendelkezik, és gazda-
ságosabb.

Ha szén vagy fa között kell választanunk, a fát részesítsük 
előnyben!

Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a tűzifa nedvesség-
tartalmára. A száraz tűzifa hőértéke akár kétszer nagyobb is 
lehet a magas nedvességtartalmúhoz képest. Legalább 18 
hónapon keresztül szárított tűzifát vásároljunk, de a legjobb 
megoldás, ha magunk szárítjuk a fát.

Fűtéshez	csak	száraz	keményfa	használható	gazdaságo-
san, ilyen a bükk, az akác, a gyertyán, a kőris, vagy a cser. 
A puhafák, gyümölcsfák önmagukban kevésbé alkalmasak 
a fűtésre, mert gyorsan, nagy hőleadással égnek, és ezzel 
megterhelik a tüzelőberendezést, illetve a kéményt.

Ha fabrikettet vásárolunk, fontos, hogy natúr fából, hozzá-
adott kötőanyag nélküli vagy természetes kötőanyaggal, pél-
dául enyvvel készült, legalább 5 kWh/kg (illetve 18MJ/kg) 
fűtőértékkel rendelkező tüzelőanyagot válasszunk.

Ha a fapellet mellett döntünk, szintén figyeljünk a cso-
magoláson feltüntetett minőségi jellemzőkre! Mivel a bri-
ketthez hasonlóan a pellet hőértéke is magas, minden-
képpen győződjünk meg arról, hogy az otthonunk fűtésére 
szolgáló tüzelőberendezés bírni fogja-e az ilyen jellegű hő-
terhelést.

Földművelésügyi Minisztérium
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Intézményünkben szakmai terv 
alapján folyik a nevelőmunka. Ne-
velőtestületünk nagy jelentőséget 
tulajdonít a néphagyományok őrzé-
sének. Mivel városunk védőszentje 
Szent Márton, ezért november hó-
napban kiemelkedő esemény volt  
számunkra ez a témakör, amely-
lyel egy teljes hétig foglalkoztunk. 
A népszokásnak megfelelően a li-
bákkal kapcsolatos tevékenységek 
domináltak. Gyermekeink sok új já-
tékkal, ismerettel gyarapodtak. Népi 
dalos játékokat játszottak, meséket, 
történeteket hallgattak, séta közben 
megtekintették a baromfiudvar la-
kóit, interaktív libanapi foglalkozá-
son vettek részt a Dózsa György 
Művelődési Otthon szervezésében. 
Művészeti tevékenységeink során is 
napról napra megjelent a liba mo-
tívum. Az óvoda egészét a témával 
kapcsolatos gyermekmunkák díszí-
tették.

Decemberben a Mikulás és a 
karácsony ünnep jegyében meg-
hitt pillanatok, foglalkozások és él-
mények gazdagították a gyermekek 
életét. Az ünnepségeket az óvoda-
pedagógusok mind az öt csopor-
tunkban szokásrendjüknek meg-
felelően szervezték. Gyermekeink 
nagy örömére közös ajándék is volt 
a Mikulás zsákjában és a fenyőfák 
alatt.

Ezúton szeretnénk köszönetün-
ket kifejezni Mészáros Gusztávné 
Piroskának és Vajda Tamásnak a 
támogatásukért. Mészáros Gusztáv-
né Piroska több csomag dekorációs 
hálóval járult hozzá az óvoda eszté-
tikus környezetének kialakításához. 
Vajda Tamás két új csúszdalapot 
ajándékozott az óvodánknak, ame-
lyet gyermekeink nagy izgalommal 
vettek birtokba.

Szabóné Kiss Márta óvodavezető

Az Isaszegi Bóbita Óvodába 
óvodapedagógust keresünk. 
Érdeklődni a 28/495-206-os 
telefonszámon lehet.

„Csak énekelj, mert az ének jó dolog, Csak énekelj, mert az 
ének víg dolog, Csak énekelj, mert az énekben szív dobog.”

Bárdos Lajos örökérvényű sorait valóban magukénak érzik a 
Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
nevelői és diákjai.

December hava az együtt éneklés, az örömzenélés je-
gyében telt iskolánkban.

December 7-én délután öröméneklésre vártuk a város 
lakosságát az isaszegi római katolikus templomba. Az estet 
a fellépő kórusok önálló és közös dalolása tette felejthetet-
lenné.

A Budapesti Váci Utcai Ének-zene Tagozatos Általános 
Iskola, a Péceli Petőfi Sándor Ének-zene Tagozatos Általá-
nos Iskola, a Gaudium Carminis kamarakórus, a Szent Már-
ton-kórus és a házigazda kórus vezetőit és tagjait illeti köszö-
net a szép programért.

December 16-án 18 órakor kezdődött iskolánk hagyomá-
nyos karácsonyi koncertje. Ismét a római katolikus templom 
telt meg zenét szerető szülőkkel, nagyszülőkkel és sok-sok 
érdeklődővel.

A közel kétórás program során hallhattuk a legkiseb-
beket éppen úgy, mint a nagyobbakat, a művészeti iskola 
hangszereseit, magánének tanszakosait, és iskolánk fúvós-
zenekarát.

Gulyka József prépost úr meleg szavakkal köszöntötte az 
ünneplő közönséget. Karácsony a ma embere számára is a 
megpihenést, a lelki béke és a csöndesség keresését jelenti.

A műsor során elhangzó kórusművek, versek, a hangsze-
res számok mind a Megváltó születéséről, a családról, a sze-
retetről, a közelgő ünnepről szóltak.

Zárásként a három legismertebb karácsonyi dalunk csen-
dült fel, amelyeket tiszta szívvel és áhítattal együtt énekelt az 
egész ünneplő közönség.

Alig csendesültek el a templom falai, alig halkultak el a 
taps utolsó hangjai, a nagyok kórusa már másnap Buda-
pestre utazott, hogy testvériskolánk, a Budapesti Váci Utcai 
Ének-zene Tagozatos Általános Iskola meghívásának eleget 
tegyen, és karácsonyi hangversenyüket még ünnepélyeseb-
bé tegye közreműködésével.

Ez a sok zenei élmény két fáradhatatlan kollégánk áldo-
zatos munkájának köszönhető. Bene Sándorné és Tűz Anita 
tanárnők idejüket és energiájukat nem kímélve azon fáradoz-

nak, hogy iskolánk hírnevét a kórusok fellépéseivel folyama-
tosan öregbítsék. Szívből köszönjük amunkájukat!

Köszönjük a szülők megértő segítségét, hiszen néha kö-
zös családi programról kell lemondani egy próba vagy fel-
lépés miatt. Úgy gondolom, hogy a szép és sikeres szerep-
lések kárpótolnak mindenkit, és mutatják, hogy a sok munka 
meghozza gyümölcsét.

Az alábbi gondolatok jegyében kívánok mindnyájunknak 
boldog új esztendőt.

Dr. Eszenyiné Sulyok Ágnes tanár

Milyen más lenne ez a világ
Ha ki-ki megtanulná alárendelni magát
Egy közösségnek, a családnak, a barátnak,
Egy eszmének, a hazának, a Mennyei Atyának!

Erre nevel az ének, ha sokan tesszük együtt.
Erre tanítottál. Nem feledjük.
Ezért oly elemi a hatása!
Ezért oly titokzatos a varázsa.

(Szabó Péterné Laczkó Gabriella)

Hagyományőrzés az Isaszegi Bóbita Óvodában
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210 éve született Damjanich János

1804. december 8-án, 210 éve szüle-
tett iskolánk névadója, az aradi vértanúk 
egyike, az 1848–1849-es forradalom 
és szabadságharc egyik legkiválóbb 
magyar tábornoka.

Tiszteletére ebből az alkalomból a 
felső tagozatosoknak vetélkedőt szer-
veztünk Damjanich Jánosról, ami a 
110. tanévében jubiláló iskolánk ün-
nepi rendezvénysorozatának egyik 
eseménye volt. A versenyben minden 
osztályból négy fő vett részt, akik az 
alkalmat megtisztelve, ünneplő ruhá-
ban jelentek meg, viselve iskolánk zöld 
egyensálját és nyakkendőjét.

A felkészüléshez a gyerekek előze-
tes feladatokat is kaptak. A vetélkedő 
során tanulóink nemcsak arról adhat-
tak számot, hogy mennyire ismerik 

Damjanich János életét, halála előtti 
utolsó imáját, hogyan tudnak plakátot, 
ppt-t készíteni, az interneten tájéko-
zódni, hanem arról, is mennyire tudnak 
csapatként, egymás tudását kiegészítve 
összedolgozni. 

A változatos feladatok megoldásait, 
a gyerekek munkáit a zsűri, Tóthné 
Ludman Ilona igazgatóhelyettes és 
Rafael Károlyné történelem szakos ta-
nárnő értékelte. A vetélkedő szervezői 
Rakóczi Katalin és Balázs Judit tanár-
nők voltak.

Balázs Judit

Panasonic Kölyöksuli program

Az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola 15 tanulója a 
Panasonic Kölyöksuli programjában való aktív részvételüknek 
köszönhetően meghívást kapott a 2014. december 15-én, 
az UNESCO és a Panasonic szervezésében megrendezés-
re kerülő programra, amelynek célja Budapest világörökségi 
helyszíneinek bemutatása és a környezetvédelem népsze-
rűsítése volt. A kirándulásra nagy lelkesedéssel készült a kis 
csapat. Öt percben kellett bemutatni, hogy iskolánkban és 
településünkön mit teszünk a környezetvédelem érdekében. 
Az utazást nagyon vártuk, hiszen úti célunk Budapesten a 
Zsófia Rendezvényhajó volt. Megérkezéskor ajándékcsoma-
gokkal kedveskedtek a szervezők, majd a Panasonic és az 
UNESCO képviselői köszöntötték a résztvevőket. Reggeli 
után elindult a hajó, és a Margit-szigetet megkerülve a Du-
náról csodálhattuk meg a világörökség helyszíneit. Ebéd után 
mind a tíz csapat bemutathatta környezetvédelmi tevékeny-
ségét. Az előadások után minden gyermek hibrid autót készí-
tett, amelyet nagy lelkesedéssel szereltek össze. Maradandó 
élményekkel érkeztünk haza. Köszönjük. 

Palaga Sándorné szervező

Karácsonyi ajándékkészítés  
és bolhapiac a Damjanich  
János Általános Iskolában

December 13-án tartottuk iskolánkban a már hagyományos 
karácsonyi ajándékkészítést és bolhapiacot a gyerekeknek. 
Az ajándékkészítésen választhattak több kézműves-foglalko-
zás között. Szebbnél szebb mézeskalács-figurák, asztaldíszek, 
bőrmedálok, gyöngyékszerek és egyéb ajándékok készültek 
az iskola pedagógusainak vezetésével.

A kézművesedés után tartottuk a bolhapiacot, 
ahol a gyerekek az otthonról hozott kisebb játékaikat, 
ajándéktárgyaikat vagy saját készítésű süteményei-
ket, apróságaikat árulták. Ebben a vásárban a szülők 
is részt vettek. Köszönjük szépen a segítségüket.

Úgy gondoljuk, hogy a mai rohanó, anyagiassá 
váló világban fontos, hogy megmutassuk gyermeke-
inknek, nem kell drága, nagy ajándék, hogy örömet 
szerezzünk. A magunk által készített ajándék, ami 
szívből jön, értékesebb bármi másnál. 

Köszönöm a pedagóguskollégáknak a segítséget.
Hortobágyi Beatrix 

diákönkormányzatot segítő pedagógus

Hagyományaink az értékeink
December 15-én hon- és népismeret órán ellátogattunk a 
helyi szlovák tájházba, ahol Klári néni már a kapuban várt 
minket. Mielőtt beléptünk a házba, mesélt a tótokról, azokról, 
akik itt telepedtek le, itt éltek és dolgoztak. Beszélt a mai la-
kosságról, a szlovák kisebbségről, a családnevek eredetéről. 
Nekem ez nagyon tetszett. 

A házba lépve rögtön a konyhában találtuk magunkat, 
ahol cserépedények, faeszközök, régi falvédők és díszes 
tányérok	 látványa	 nyűgözött	 le	minket.	 Felismertük	 azokat	
a tárgyakat, amikről a tanórán ta-
nultunk, például vajköpülő, para-
dicsompasszírozó, vasból készült 
diódaráló.

Átmentünk a szobába. No, itt 
aztán volt látnivaló! Az ágy olyan 
hatalmas volt régen, hogy ma ha-
tan is elférnénk rajta. Bár hallottuk, 
hogy akkor csak egy szoba volt, és 
ott aludt az egész család. Klári néni 
beszélt a viseletekről, a szokások-
ról, és a felöltöztetett két bábun 
ezt meg is nézhettük. Láttunk kéz-
zel készült kendőket, abroszokat, 

ágyneműt gyönyörű hímzésekkel. A gyerekágyból viseletbe 
öltöztetett babák néztek ránk. A  lányoknak a fejdíszek tet-
szettek a legjobban. 

Amikor mindent megnéztünk, és a kérdéseinkre is választ 
kaptunk, Klári néni meghívott minket a konyhába, ahol kap-
tunk libazsíros kenyeret és forró teát. De jólesett!

Kedves Klári néni! Köszönjük szépen.
Mikus Péter és Csatári József 5.a osztályos tanulók.

A hagyományaink az értékeink, 
amit minden körülmények között 
kötelességünk átadni a gyerme-
keknek, a felnövekvő nemzedék-
nek. Úgy tapasztaltam, hogy a ta-
nulókat lekötötte és érdekelte a 
tájház. Fuferenda Lászlóné Klárika 
mindent megtett, hogy a gyerekek 
minden kíváncsiságát kielégítse, és 
tavaszra kaptunk egy újabb meghí-
vást, amit el is fogadtunk.

Klárika! Köszönöm neked.
Kelemen-Csikiné  

Feigel Zsuzsanna tanárnő

Vegyél! Egyél! Tegyél!
Iskolánk 3. a és 4. b osztálya szeptemberben benevezett a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által meghirde-
tett Vegyél! Egyél! Tegyél! című vetélkedőre. Az országos 

versenyre 64 csapat nevezett. Az első forduló zöldségek, 
gyümölcsök, fűszernövények felismeréséről szólt. A máso-
dik fordulóban 3 termelői piacot kellett meglátogatni Buda-
pesten, ahol a játékban kapott VET-tallérokért vásárolhattak 
a gyerekek. A harmadik fordulóban plakátot kellett készíteni 
a piaci élményeikről. Az összesítés után kaptuk az értesítést, 
hogy a 4. b osztály bekerült az országos döntőbe. Ezt a napot 
a Mikulás hozta, hiszen december 5-én a Vajdahunyadvár-
ban mérhették össze tudásukat a csapatok. Többek között 
vásárolni kellett egy meghatározott ételhez alapanyagokat, 
és élelmiszer-biztonsági kérdésekre kellett válaszolni. Tanu-
lóink országos 5. helyezést értek el. Nagy örömmel vették át 
jutalmukat, a Kolibri színházba szóló jegyeket. Köszönöm az 
osztályfőnökök segítségét és aktív közreműködését.

Palaga Sándorné szervező
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Bemutatkoznak a Jókai Mór Városi Könyvtár AKÍK (Alkotó Költők és Írók Klubja) tagjai 

Rostás István költő
Ebben a hónapban Rostás Istvánnal ismerkedhetnek meg az irodalomkedvelők, aki szintén 
alapító tagja a 2012 márciusában alakult klubnak. A nyolcvanas évektől rendszeresen jelen-
tek meg versei az akkori Isaszegi Hírekben. Költeményei többször szerepeltek a március 15-i 
és az április 6-i Isaszegi csatáról megemlékező helyi ünnepségeken, a magyar kultúra napja 
és a költészet napja alkalmából rendezett könyvtári estjeinken. 

A nyolcvanas évektől részt vett a 
helyi roma kultúra felelevenítésé-
ben: főző- és varróklubot szervez-
tek, ápolták a hagyományaikat a 
tánc, az ének és a kézművesség 
terén. 2002–2010 között elnöke 
volt a helyi roma kisebbségi ön-
kormányzatnak. 2014-ben meg-
hívást kapott a gödöllői 202-es 
Madách Imre Szakmunkáskép-
zőbe, ahol az érdeklődő közép-
iskolások megismerkedhettek az 
isaszegi romák gasztronómiai kul-
túrájával (hasított tészta készítése) 
és István verseivel is, amelyeket a 
diákok olvastak fel. A felolvasást 
kötetlen beszélgetés zárta. Az iro-
dalmi délutánról videofelvétel is 
készült, ami fontos része a helyi 
értékeink megőrzésének.

Költőnk rendszeres résztvevő-
je a gödöllői Információs Központ 
és Könyvtár által évente meghirdetett irodalmi pályázatok-
nak is. Gondolatait, érzéseit a világ dolgairól, hazaszeretetről, 
elmúlásról, hazugságról stb. elsősorban versekben fejezi ki.

Majsa Györgyné klubvezető

Rostás István az alábbiakban mutatkozik be 
Isaszeg lakóinak
1956. január 4-én születtem Szegeden. A szülők ismerete 
nélkül, különböző intézetekben nevelkedtem. Általános is-
kolás éveimet Szegeden és Csanádpalotán töltöttem. Sze-

gedre visszakerülve elvégeztem 
a szakmunkásképzőt, ahol kő-
műves szakmát szereztem. Éle-
temben voltak olyan időszakok, 
amelyekre nem vagyok büszke. 
1978-ban kerültem Isaszegre, 
mivel mindenáron meg akartam 
változni. Itt ismertem meg édes-
anyámat és a feleségemet, aki-
vel immár 37 éve élünk együtt. 
Feleségemtől 5 közös gyerme-
künk van, akik már nagykorúak. 
Gyermekeim tizenhat unokával 
és két dédunokával ajándékoz-
tak meg. Az igaz, hogy nem is-
mertem a szülői szeretetet, de 
én megtanultam adni.

1969-ben autodidaktaként 
kezdtem el az írást Csanádpalo-
tán. A versek iránti rajongásomat 
a nyelvtant és irodalmat tanító 
tanárnőmnek köszönhetem. Az 

írás már függőséget okoz nálam. Ez is egyfajta drog, de ez 
nagyon jó hatással van rám. Voltak és vannak olyan dol-
gok az életben, amit szavakkal nem tudok elmondani, csak 
az írásaimon keresztül. Többnyire a romákkal kapcsolatos 
témákban írok. Verseimben is megemlítem sorsukat, életvi-
telüket. Az Isaszegi AKÍK alapító tagja és rendszeres résztve-
vője vagyok. Sokat köszönhetek nekik, mert segítenek előre-
mutató kritikáikkal, észrevételeikkel. Mindez kihatással van 
írói és költői tevékenységemre és fejlődésemre. Fogadják 
szeretettel a Csodálatos vagy Isaszeg című versemet.

Könyvtári hírek
November 19-én az Országos Széchényi Könyv-
tárban a közösségi szolgálatról tartott műhely-
napon vettünk részt. Mivel könyvtárunkban sok 
fiatal végzi a kötelező 50 órás gyakorlatát, szük-
ségesnek éreztük, hogy tájékozódjunk, meg-
ismerjük más könyvtárak gyakorlatát. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy az átlaghoz képest több fia-
talt fogadunk. Már több mint 30 diák vett részt a 
könyvtár munkájában és szívesen jönnek újra, sőt 
az 50 órán felül is vállalnának feladatokat.

November 21-én az Öko-kuckó foglalkozásán házi tész-
tát készítettünk Stoffer Heni	vezetésével.	Falainkon	kívülre	is	
elérnek a kuckó hatásai, egy ügyes kezű férj készített tészta-
szárító állványt, amit ki is próbáltunk. Erre aggattuk a színes, 
ízesített szálakat, de készültek háromszínű masnik, töltött 
párnácskák. Kipróbálhattuk a hagyomá-
nyos kézi nyújtást, de megismerkedtünk 
a modern technika tésztanyújtó gépével 
is. Szorgos gyerekkezek segítettek nem-
csak befalni a finom falatokat, de seré-
nyen forgatták a tésztanyújtó gép karját 
is.

November 24-én az AKÍK ötfős de-
legációja meghallgatást kért Hatvani 
Miklós polgármestertől az Álomszövők 
című kötetük megjelentetésével kapcso-
latban. A közvetlen, kötetlen beszélgeté-
sen beszámoltak az elmúlt közel három 
év munkájáról, és ígéretet kaptak a város 
vezetőjétől a kötet támogatására. A ter-
vezett könyvbemutató a költészet nap-
ján lesz áprilisban. Az AKÍK december 
5-i találkozóján a polgármester úr által 
javasolt „Menni vagy maradni” témakör-
ben készültek a versek, amely napjaink-
ban nagyon aktuális kérdés, s megihlette 
költőinket is. Közülük Hajdu Mária versét 
osztjuk meg az olvasókkal.

December 12-én a Tóth 
Árpád Nemzeti Társaskör 
által szervezett adventi öku-
menikus elcsendesedésen 
hallgathattuk Gulyka József 
római katolikus esperes, c. 
prépost és Végh Tamás ny. 
református vezető lelkész 
szavait, az adventi-karácso-
nyi ünnepkörrel kapcsola-
tos gondolatait. A várakozás 
hangulatát még elmélyülteb-

bé tették Kalocsai-Bozsik Fruzsina Kincső népi énekes cso-
dálatos hangján felcsendülő dallamok.

Januári programok
•	 5-én,	 hétfőn	 nyitott	 ki	 könyvtárunk	 az	 ünnepi	 bezárás	

után.
•	 15-én,	 csütörtökön	 17.30-kor	 a	 Tóth	 Árpád	 Nemze-

ti Társaskör szabadegyetemi sorozatának folytatásaként 
dr.  Margittai Gábor történész, a Magyar Nemzet társ-
szerkesztője tart előadást és dedikálja a Szamár-sziget 
szellemkatonái – A nagy háború eltitkolt halálmarsa című 
könyvét.

•	 23-án	17	órakor	Irodalmi	lakoma	címmel	tartunk	össze-
jövetelt az AKÍK és az Öko-kuckó tagjainak részvételével 
a magyar kultúra napja alkalmából. Az érdeklődők a va-
lódi finom falatok mellett ízes irodalmi csemegéket is fo-
gyaszthatnak íróink tollából.

Köszönöm, hogy 2014-ben is sokan láto-
gatták könyvtárunkat, és remélem, az el-
következő években is használják, kihasz-
nálják a sok könyv és a szolgáltatásaink 
nyújtotta lehetőségeket. A könyvtár dol-
gozóinak nevében is kívánok boldog új 
esztendőt minden kedves olvasónknak!

Ágoston Kata könyvtárvezető

Könyvajánló
A könyvtár olvasóinak ajánlom figyelmé-
be a közel húszkötetes Gárdonyi Gé-
za-sorozatot. Az író művei közül méltán 
népszerű az Egri csillagok, a Láthatatlan 
ember, vagy az Isten rabjai. Aki szereti 
a romantikus irodalmat, azoknak javas-
lom elolvasni az Ábel és Esztert, Ida re-
gényét, A Pöhöly családot, a Szunyoghy 
miatyánkját, vagy a Bibit. A XIX század 
elejének hangulatába enged betekintést 
az író. Szép élményben lesz részük, ha 
megismerik ezeket a regényeket. 

Ligeti László olvasó

Csodálatos vagy Isaszeg

Mindegy, hogy Ősz, Tél, Tavasz, vagy Nyár,
szerelem leple hullt reám.
Bármerre nézek, az Isaszegi táj,
számomra mindig oly csodás.
Bejártam erdőit, dombjait,
harminc hét éve járom utcáit,
szívemnek mindig újat, és újat ad,
mindegy, hogy Ősz, Tél, Tavasz, vagy Nyár van.
Még ég szememben

Még ott ég szememben,
őseimnek volt félelme.
Számon már nincs átok, 
másokat megrontó.
Ökölbe szorított kezem
mára már simogatóvá lett.
Nem értik meg az emberek,
miért változtam ennyire meg.

Okozz örömet!

Idén karácsonykor már második év-
ben látogattuk meg a Juhász Zsófia 
Református Gyermekotthont. Sze-
retetünk kézzelfogható kifejezése az 
ajándékozás. 176 fogyatékos gyer-
meket ápolnak itt Őrbottyánban. Éle-
tük könnyebbé tételéhez gyűjtöttünk 
egy kis adományt, amivel nagy örö-

met okoztunk. Köszönjük szépen az 
adományozóknak, hogy szívügyük-
nek tekintették ezeket a gyerekeket, 
„Krisztus kicsinyeit”. 
Név szerint hozzájárultak: Skíta Ist-
vánné (Liget Patika), Prókai és Tár-
sa, Káposztás vendéglő, Mészárosné 
Piroska, Turányi Lászlóné, Forczek 

Istvánné, ISA Bútor Kft., Kovács Pál, 
Szikszai Jánosné, Szikszai Jolán.

„Ujjongjatok az Úr előtt az egész 
földön, szolgáljatok az Úrnak öröm-
mel! Mert jó az Úr, örökké tart szere-
tete, és hűsége, nemzedékről, nem-
zedékre!” Az Isten szeretet.

Szikszai Jolika

Vándorbot

Elhagyni házat és hazát!
Arra készül a fiatal!
Röghöz láncolva tovább már
itt élni, halni sem akar!

Gyökerét tépi e földből,
s hazátlanok útjára lép!
Merre visz az út e ködből?
Homályba vész a jövőkép.

Kenyér sincs már az asztalon…
hat még a turáni átok!
Nem vár rá más, csak sírhalom,
nem vigyáz senki se rátok!

Elhagyni hazát és házat,
vándorbotot vesz a magyar.
Meghalt a csendes alázat,
itt élni, halni sem akar!
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Adventeztünk
A karácsony előtti időszak, az advent, 
vagyis Jézus Krisztusra várakozás, a JÓ 
HÍR klubban vidáman telt. Beszélget-
tünk Keresztelő Jánosról, útkészítésről, 
sziklára épített házról, világítótoronyról, 
kicsi fényről, ami bennünk él, mert ez 
a mi hitünk, ami világít. Közben ügyes-
kedtünk is. Mézeskalácsot díszítettünk, 
tobozangyalkát és igés könyvjelzőt ké-
szítettek a gyerekek ajándékba. Meg-
tanultuk, hogy a legnagyobb ajándék 
mindenki számára Jézus Krisztus. 
Ő  semmivel és senkivel nem pótol-
ható. Isten annyira szerette az embert, 
hogy elküldte ebbe a világba egyszü-
lött fiát, hogy mindenki megismerje őt, 
és örök életre juthasson.

Bábozás
Nagy szeretettel fogadták a gyerekek 
a Palánta Bábmisszió Karácsony a na-
gyinál című előadását a Klapkában 
és a SZISZI-ben. Szeretnénk megkö-
szönni az iskoláknak a lehetőséget és 
az isaszegi pünkösdi gyülekezetnek, 
valamint Mészárosné Piroskának a 
támogatását. Így a gyerekek gazda-
godhattak egy élő üzenettel, és in-
gyen kaphattak CD-t és foglalkoztató 
füzetet.

Engem nagyon elgondolkoztatott 
a történet mondanivalója. Arra hívta 
fel a figyelmünket, hogy elhiszünk-e 
olyan dolgokat, amiket nem látunk 
vagy még nem tapasztaltunk. Megkér-
dezték a gyerekeket, hogy elhiszik-e, 
hogy létezik Ausztrália? Természete-
sen igennel válaszoltak, pedig nem 
is voltak még ott, hogy erről valóban 
meggyőződhessenek. Vagy hogy ha 
anya azt mondja, hogy nagyon hideg 
van kint, ezért öltözz fel jól, akkor el-
hiszitek-e ezt neki, és felöltöztök-e? 
Mindenki maga dönt. És a dönté-
seinknek következményei vannak. 
A  bábtörténetben a kis nyuszi nem 
hitte el, hogy a friss hóban látszódó 
lábnyomait a róka észre fogja ven-
ni. Ezért, nem hallgatva anyukája in-
tő szavára, kiment hóembert építeni. 
Nemsokára a róka a nyomokat követ-
ve megtámadta őt. 

A római katolikus  
egyházközség eseményei
Állandó programjaink:
•	 Van	kérdése?	–	hittancsoport	felnőtteknek	minden	második	hétfőn	fél	7-kor	

a Katolikus Kultúrközpontban.
•	 Mária-légió	–	imaközösség	minden	szerdán	6	órakor	a	Katolikus	Kultúrköz-

pontban
•	 Bérmálkozók	hittanja	–	minden	pénteken	fél	5-kor	a	Katolikus	Kultúrközpont-

ban
•	 Felnőtt	kóruspróba	minden	pénteken	fél	7-kor	a	templomban
•	 Gitáros	énekkar	gyermekeknek	minden	szombaton	3	órakor	a	Katolikus	Kul-

túrközpontban
•	 Gitáros	énekkar	felnőtteknek	minden	szombaton	fél	5-kor	a	Katolikus	Kultúr-

központban
Programjainkra minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel hívunk és várunk a 
2015. évben is!

Egyházközségi farsangi bál lesz 2015. január 31-én délután 5 órától a műve-
lődési otthonban. A bál bevételével a Szent Rita Alapítványt szeretnénk támogat-
ni. További részletekről és a belépőjegyek vásárlásával kapcsolatban érdeklődni 
lehet Szárazné Marikánál. E-mail cím: szaraznemarika@citromail.hu.

Visszatekintés
Bár az új év mindig új terveket és új feladatokat jelent mindenki számára, de 
érdemes egy kicsit visszapillantani. A 2014-es adventi időszak sok szép és lélek-
emelő rendezvényt adott nekünk. Az egyházközség Mikulás-bálján több mint 
hatvan kisgyermek kapott ajándékot. A kis műsor után, amelyet a Mikulás sze-
mélyesen is megnézett, este 8 óráig táncolt, játszott a sokaság. Nagy örömünkre 
anyukák és apukák is tudtak gyerekek lenni, bekapcsolódva a vigalomba. Kö-
szönjük az anyagi támogatást a Szent Rita Alapítványnak.

November utolsó vasárnapján gitáros énekkarunk adott fergeteges koncer-
tet. Az immár hagyományos adventi hangversenyen ünnepelte a csapat a har-
mincadik születésnapját. A tortán lobogó gyertya fénye és a kis visszaemlékező 
képsorok könnyeket csaltak a szemekbe. Nagy gyönyörűség tagja lenni ennek 
a közösségnek. Együtt lenni a próbákon, énekelni a szentmiséken. Ez a kis kö-
zösség azonban az egyházközség életében is kiveszi a részét. A hittanos tábor, 
a napközis tábor, a farsangi bál, és még sorolhatnám azokat a területeket, ahol 
az énekkar komoly munkát végez. A Szent Rita Alapítvány programjait szervezi, 
aktívan részt vesz benne. Köszönet nekik és értük.

A Szent Rita Alapítvány hálásan köszöni az adományokat.
Örömzenélés címen kórustalálkozó volt december 7-én a katolikus temp-

lomban. Budapestről, Pécelről és Isaszegről érkezett gyermek- és felnőttkórusok 
énekeltek Istennek, egymásnak, a közönségnek. Lélekemelő előadásban volt 
része mindenkinek, aki eljött erre a délutánra. Szebbnél szebb dalok, értékes elő-
adások, mosolygós gyermek- és felnőttarcok jellemezték a kórusokat. Aki szépen 
énekel kétszeresen imádkozik. Nos, nagyon sok ima hallatszott az égig.

Előrenézés
Új év, új lendület, fogadalmak, tervek, elképzelések… Az év első napjaiban ezek 
a fogalmak meghatározóak mindannyiunk életében. Azután az idő múlásával 
kopik a lendület, feledésbe merülnek a fogadalmak. Kívánom, hogy a 2015. év 
legyen kivétel. Az év minden napja legyen lelkes, vidám, boldog, és főként Isten 
áldásával teljes!

Szárazné Marika

EGY KÉRDÉS ÉS EGY TÖRTÉNET
Elhiszitek-e, hogy van Isten? A hit a nem látott dolgokról való 
meggyőződés. Erről az alábbi történet jut az eszembe.

A fodrász és Isten
Egy ember elment levágatni a haját és megigazíttatni a sza-
kállát. Ahogy a fodrász dolgozni kezdett, kellemes beszélge-
tésbe elegyedtek. Sok mindenről szót ejtettek. Végül szóba 
került Isten is, mire a fodrász határozottan kijelentette:
– Én nem hiszem, hogy Isten létezik.
– Miért ilyen biztos ebben? – kérdezte a vendég.
– Nos, csak ki kell nézni az utcára, hogy mindenki megértse, 
miért nem létezhet Isten. Most mondja meg őszintén, ha Isten 
létezne, hogy lehetne annyi beteg ember a világon? Hogy is 
hagyhatnának el szülők gyerekeket? Ha Isten létezne, se szen-
vedés, se fájdalom nem lenne. El nem tudok képzelni egy 
szeretettel teli Istent, aki lehetővé teszi mindezt körülöttünk. 

A vendég gondolkodott egy kis ideig, aztán úgy döntött, 
hogy nem válaszol a fodrász kérdéseire, mert nem akart vitá-
ba keveredni. Miután a fodrász befejezte a dolgát, a vendég 
fizetett, majd elbúcsúzott tőle, és kilépett az utcára. A kö-
vetkező pillanatban meglátott egy embert, akinek hosszú, 
gondozatlan haja és loboncos szakálla volt. Piszkosnak és 
szegényesnek tűnt. A vendég visszafordult, és megint belé-
pett a fodrászüzletbe, ahol megszólította a fodrászát:

– Tudja, mit mondok? Nem léteznek fodrászok a világon!
– Hogy mondhat ilyet uram? – kérdezte meglepetten a 

fodrász. – Hiszen itt vagyok én, én fodrász vagyok, nem? Épp 
most fejeztem 
be az ön hajának 
és szakállának a 
rendbetételét.

–	Nem,	nem!	–	erősködött	a	vendég.	–	Fodrászok	már-
pedig nem léteznek, hiszen ha léteznének, akkor nem len-
nének olyan hosszú, gondozatlan hajú és szakállú emberek 
az utcán, mint az az ember ott, látja?

– Ah, de hát attól még léteznek fodrászok! – válaszolt a 
mester. – Tehetek én arról, hogy az az ember nem jön be 
hozzám?

– Hát ez az! – bólintott rá a vendég. – Éppen erről van 
szó! Isten is létezik! Tehet ő arról, hogy az emberek nem for-
dulnak hozzá, hogy nem keresik meg őt?

– Milyen igaza van! Ha legközelebb betér hozzám, foly-
tassuk ezt a beszélgetést, hogy többet tudjak meg Istenről! 
– válaszolt elgondolkozva a fodrász.

Ha hiszitek, hogy van Isten, akkor keressétek őt, és akarjá-
tok őt jobban megismerni. Ebben segítségetekre vagyunk a 
JÓ HÍR ifjúsági klubban minden pénteken 16 órától, vagy 
e-mailben is szívesen válaszolok kérdéseitekre. Mónika: 
johir.isaszeg@gmail.com. 

Áldott, békés új esztendőt kívánunk.
Szikszai Jolika 

és Hegedűs Mónika

ifjúsági klubJÓ HÍR
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A GEnKI Wado Karate Egyesület  
hírei, eseményei

Remekül zárta a GENKI Wado Karate Egyesület a 2014-es évet is. A növendékeinknek 
részük lehetett rengeteg edzésben, versenyben, bemutatókban és edzőtáborokban, 
ahol sok hasznos tapasztalattal és nagyszerű élményekkel lehettek gazdagabbak.

Nagy sikerként és előrelépésként köny-
velhetjük el, hogy sikerült kialakítanunk 
saját edzőtermünket a Rákóczi utca 
12-ben, ahol a már megszokott cso-
portok mellett új időpontokra és fog-
lalkozásokra is sok szeretettel várunk 
mindenkit jauártól.

•	 Óvodás	mozgásfejlesztés	és	ovika-
rate minden hétköznap 16.00-tól

•	 Kezdő,	 újrakezdő,	 középhaladó	
karate iskolásoknak új keddi és 
csütörtöki csoporttal minden hétköz-
nap 17.00-tól

•	 Gerinctorna	 felnőtteknek gyógy-
tornász irányításával, hétfő esténként 
19.30-tól

•	 Kondícionáló	 torna (GENKI ATS) 
minden kedden és csütörtökön 
18.00-tól

2015-ben sem fogunk tétlenkedni, a 
hétköznapi edzések mellett már össze-
állt a következő szezon menetrendje 
táborokkal, versenyekkel, szabadidős 
csapatépítő programokkal, amelyek 
sikereiről, élményeiről továbbra is be-
számolunk	a	honlapunkon	és	a	Face-
book-oldalunkon, de ha bárki szeretné 
kivenni a részét ezekből személyesen, 
csak annyi dolga van, hogy beiratkozik 
valamelyik foglalkozásunkra.

Elérhetőségek 
Jakab Attila, 70/439-0703; 
e-mail: attila.jakab@genki.hu, vagy 
személyesen a GENKI dojo-ban (Rákó-
czi u. 12.)

Klub Musashi
Sikeres időszakon van túl a Klub Musashi, és az 
elmúlt időszak eredményei valódi tartalommal 
töltötték meg a klub életét.

A elmúlt versenyidőszakban ellátogattunk 
Budakalászra, Dunakeszire, Budapest XII. kerüle-
tébe, és városunkba hívtuk versenytársainkat. Ta-
valy először helyiekből álló felnőttcsapatot is in-
dítottunk, az erősen küzdelem jellegű edzéseink 
jól felkészítettek minket a full kontakt megmé-
rettetésekre. Hatalmas próbatétel ez nemcsak a 
sportolóknak, de a hozzátartozóknak is. Ennek 
hatására kovácsolódott össze a szurkolói gárda, amelynek tá-
mogatása többletenergiával vértez fel bennünket.

Sportolóink a tavaly megvívott 137 küzdelemből egy hí-
ján százat megnyertek, ami bizonyítja csapatunk erejét. A jól 
összeszokott versenyzőgárda a saját rendezésű Isaszeg Ku-
pán a városi sportcsarnokban is bebizonyította, hogy érde-
mes fogadni rájuk. Ez a verseny csak egy állomása volt a 
tavaly indult sokoldalú együttműködésnek a várossal, amely-
nek során több rendezvényt tartottunk, és sok új foglalkozást 
is indítottunk.

A Damjanich János Általános Iskolával összefogva Ge-
rendás Hajnival több mint 120 gyereket sportoltatunk edzé-
seinken, most már iskolaidőben, fakultációkon is, és komoly 
feladat számunkra a sajátos nevelési igényű osztállyal zajló 
munka. 

Idén is szeretnénk tovább ápolni és szélesíteni együtt-
működésünket a helyi civilszervezetekkel és intézmények-
kel – gondolunk itt például a Mozdulj Velünk egyesületre 
–,	 részt	 szeretnénk	 venni	 idén	 is	 a	 Farsangi	 Sport	 Show-n	
és hasonló kezdeményezéseken. Szervezni fogjuk edzőtá-
borainkat, amelyek tavaly igen tartalmasra és jó hangulatúra 
sikerültek. Időről időre alkalmat adtunk a szórakozásra külön-
böző klubos bulikon, amelyek minket is meglepő fergeteges 
hangulatban zajlanak, de terveink szerint idén még ezeket is 
felülmúljuk.

Új foglalkozásaink közül a funkcionális erőnléti edzések 
mind a női, mind a vegyes csoportokban kiváló lendülettel 
indultak, ami kötelez minket a további kitartó munkára. A ta-
pasztalat azt mutatja, hogy van igény a kőkemény, magas 
pulzusszámos edzésmunkára, és egy jól felépített edzésterv 
mellett minden korosztály képes komoly sportteljesítményre.

A csapat legerősebb fegyvere az összetartás, és szeren-
csére ebben nálunk nincs hiány. A kihívásokat örömmel vál-
laljuk, de tudjuk, hogy az igazi harcot a sportoló a saját sár-
kányával vívja.

Várunk mindenkit, aki csatlakozni szeretne, köszönjük a 
támogatásokat, nélkületek nem lehetnénk itt, idén is számí-
tunk rátok.

Ezúton köszönjük a sportbarátoknak, Hajninak és a zum-
básoknak, a judósoknak, a macskanőknek, kicsiknek, nagyok-
nak és a hősöknek a győztes csatákat.

Stágel György
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Isaszeg BázIs sport CluB
több mint sport

telefon: 20/973-0596 • e-mail: bazis.sc.isaszeg@gmail.com

www.bazis-sc.hu

EdzEtt tEstbEn EdzEtt lélEk
Edzd meg magad Nálunk!

Mozgásban gazdag boldog Új évEt  
kíváNuNk miNdENkiNEk!

idén is várunk szeretettel téged is,  
folyamatosan bővülő edzéslehetőségeinkkel!

PÖTTÖm TORNA • PiCuRkARATE • LABdARÚ-
GáS – FOCiSuLi • BOkSZ/THAi-BOkSZ • HARCO-
SOk kLuBJA • ZumBA • FOGYi TORNA • HiP-HOP 

TáNC • ALAkFORmáLÓ TORNA • FiT-BALL  
• BOdY-BALL • ERŐSíTŐ TORNA • STRETCHiNG 
• STATikuS TORNA • váRANdÓS TORNA • idŐS 

TORNA • iNTim TORNA • PiNG-PONG  
• ÖRÖm-FOCi 

További elérhetőségek: 
Tel: 06-20/973-05-96, e-mail:bazis.sc.isaszeg@gmail.com, 

facebook: isaszeg Bázis Sport Club, web:bazis-sc.hu

A Bázis Focisuli 2014 második félévének beszámolója
Néhány fontosabb állomás az IBSC labdarúgópalántáinak életében

Június 8., Dány
A tavaszi szezon utolsó tornájára mentünk át a szomszédos 
Dányba. A torna 10 csapatos volt és az U7 és U9 korosz-
tálynak volt meghirdetve. Az U7-esek 4 csapattal játszottak, 
és ebből 2 mérkőzésen nyertek is, majd Péceltől kikaptunk 
a 6-7 helyosztón, így összesítésben a 7. helyen végeztek a 
focistáink. A csapat tagjai: Lipp-Molnár Máté, Csontos Olivér, 
Bugja Dávid, Szávuj Margaréta, Pálfi Dániel és Monosto-
ri Csaba. Az U9-es korosztálynál is 10 csapat vett részt a 
tornán. A focistáink az első két csoportmérkőzésüket meg-
nyerték, így az utolsó meccsen múlott, hogy az aranyéremért 
vagy a bronzéremért játszhatunk. Sajnos Kóka csapata erő-
sebbnek bizonyult, így a házigazda Dány ellen vághattunk 
neki a bronzmérkőzésnek. A csata szoros volt, és 1-1 lett a 
vége. A harmadik hely eldöntése a hétméteresek rúgására 
maradt.	Fej-fej	mellett	lőttük	a	gólokat,	amikor	Huszer Márk 
kapus védett, majd a végső döntést Nagy Attila adta meg, 
így megszerezve a 3. helyezést. Gratulálok a csapatnak, ami-
nek a tagjai: Nagy Tímea, Nagy Ákos, Nagy Attila, Singljár 
Ádám, Fehér Farkas, Huszer Márk, Bodnár Balázs. A gyere-
keknek hatalmas élmény volt, nem beszélve a szülőkről, akik 
ismét megmutatták, hogyan kell kulturáltan biztatni a Bázis 
csapatát. Köszönjünk a támogatásukat.

Nyári tábor a Bázisban
Július elején megrendeztük a focitábort, ahol meglepődve 
tapasztaltuk, hogy a toborzásunk milyen jól sikerült, ugyanis 
állandó 22 fő volt a táborban egész héten. A gyerekek napi 
2 edzésen vettek részt korosztályokra bontva és specifikus 

koordinációs és technikai foglalkozásokat is beiktattunk, hogy 
a fejlődésüket minél inkább segítsük. Persze a játékon volt 
a fő hangsúly, amiből rengeteg volt a táborban. A tábort jö-
vőre is megrendezzük, reméljük, még nagyobb sikerrel és 
létszámmal.

őszi Bozsik-tornák
2014 őszén sikerült elindulnunk a Pest megyei Bozsik-prog-
ramban. A Bázis gyermekei három korosztályban (U7, U9 
és U11) vettek részt. Korosztályonként 6 tornán mérkőztek 
meg. A legkisebbek remekül szerepeltek, és rengeteg győz-
tes meccsel és boldog élményekkel gazdagodtak. Az U9 a 
fesztivál jelleggel megbirkózva nagyon élvezetes és szép 
meccseket játszott. Kartallal, a legfőbb ellenféllel játszották 
a legizgalmasabb mérkőzéseket. A legidősebb korosztályunk 
pedig a legjobb tudását varázsolta elénk a pályán, mert az 
egész őszi szezonban nyertes meccseket játszottak. A követ-
kező Bozsik-tornák tavasszal lesznek megrendezve.

December 6.
A Gödöllői Sport Klub Miklós napján szervezte meg a Mi-
kulás-kupáját, amelyre a 2006-os korosztályban az Isaszeg 
Bázis SC labdarúgóit is meghívták. A 2014-es évet pedig re-
mekül sikerült búcsúztatni, mert a gyermekeink veretlenül 
nyerték meg a tornát, 27-6-os gólaránnyal. Az ellenfelek: 
GSK I., GSK II., Szada, Nagytarcsa. Gratulálunk a focistáinknak 
és köszönjük nekik a rengeteg sikert és élményt.

Köszönjük a szülőknek az eddigi segítséget, támogatást 
és persze a szurkolást! Hajrá, srácok! Hajrá, foci! Hajrá, Bázis!
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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 elkészí-
tését.
– 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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Anyakönyvi hírek
a 2014. XI. 16. – XII. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületéSeK
Fejes Dávid Bendegúz, Juhász Ádám, Oláh Ricardó,  
Farkas Vanda, Pogonyi Hédi, Pucsok Márk,  
Sárvári Lujza Anna, Mezei Hanna Kiara,  
Kanalas Amira Marina, Csákány Dorottya Zsófia,  
Nagy Levente Ákos, Antal Balázs István

HázASSágKötéSeK
Balogh Zsuzsanna Erzsébet és Nemes László
Kovács Judit és Bessenyei József

50 év egymáS SzeretetéBen
Kodaj Éva és Kisfaludi Imre 1964. november 21-én kötöttek 
házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HAláleSeteK
Zahratka János (69 éves), Vadász utca 24.
Labancz Jánosné Ragács Mária Piroska (82 éves), Görgey utca 16.
Friedl Józsefné Derekas Eszter (67 éves), Április 6. utca 87.
Ragács Istvánné Ecseri Katalin (84 éves), Görgey utca 13.
Turai János József (58 éves), Erdő utca 35.
Cserényi István (69 éves), Martinovics utca 14.
Fodor János (63 éves), Dózsa György utca 73.
Horváth József (83 éves), Kossuth Lajos utca 17.
Pénzes József (79 éves), Bercsényi utca 1/a

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Bodrogi Mihály 
temetésén részt vettek, mélységes bánatunkban, fájdalmunkban osz-
toztak.
 A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik férjem, édes-
apám, Horváth József temetésén részt vettek, megtiszteltek bennünket, 
és osztoztak mélységes fájdalmunkban.

Felesége, fia, menye, unokája

Programajánló
Január 12. (hétfő), 18.00:  Városi megemlékezés a doni áttörés 72. év-

fordulóján, helyszín a Hősök és áldozatok emlékparkja
Január 15. (csütörtök), 17.00:  Félévi társastánc tanszaki vizsga. 

A  Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vizsgá-
ja a művelődési otthonban. 17.00: nagycsoportok; 18.00: kiscsoportok

Január 17. (szombat):  Az Isaszegi Természetbarát Klub vetített képes 
előadása a Falumúzeumban. Téma: Észak-Csehország természeti cso-
dái. Az ITK, a Múzeumbarátok Köre és a Falumúzeum szervezésében.

Január 17. (szombat), 18.00:  MŰHELYNAP. Helyi és környékbeli ama-
tőr zenekarok koncertje

Január 18. (vasárnap), 9.00–12.00:  Tajcsi-workshop
Január 19. (hétfő), 19.00:  Okuláré Projekt V. Téma: Az egyén és a tö-

meg viszonya. Kortárs művek felolvasóestje a közönség bevonásával
Január 22. (csütörtök), 14.00:  A magyar kultúra napja. Plajbász, pen-

na, kalamáris – helyi általános iskolák közös műsora
Január 24. (szombat), 18.00:  Az építő – Kós Károly világa. Az építész, 

grafikus szerteágazó munkásságát bemutató kiállítás megnyitója
Január 24. (szombat), 19.00:  A Fekete, a Barna meg az Ősz – zenés 

kamaraelőadás. Kalandos utazás az élet hullámvasútján. Szereplők: 
Benkő Péter kétszeres Jászai Mari-díjas színművész; Bebe (Abebe Dá-
niel) Fonogram díjas énekes, a Back II Black együttes tagja; Kató Zoltán 
előadóművész, zeneszerző, szaxofonos, Fonogram díjas, Év zenésze 
díjas művész. Rendező: Mikó István. Belépőjegy elővételben 1500 Ft, 
az előadás napján 1700 Ft

Január 27. (kedd), 13.30:  Egészségügyi fórum. Téma: az emésztő-
rendszerünk működése és betegségei

Január 31. (szombat):  Római katolikus farsang

Induló foglAlKozáSoK, tAnfolyAmoK
Színjátszókör  indul Isaszegen. Várjuk azok jelentkezését, akik szeret-

nék magukat kipróbálni a szerepjátékok, a 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: művelődési otthon. Időpont: minden 
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. To-
vábbi információ: 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

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 januárban és februárban
január 16.: dr. Mészáros Zsolt; január 23.: dr.  Kürti József; január 30.: dr. 
Eszlári Egon; február 6.: dr. Tordai Gábor; február 13.: dr. Mészáros Zsolt; 
február 20.: dr. Kürti József; február 27.: dr. Eszlári Egon
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.



Adventtől az újévig
A Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület tagjai el-
kötelezettek a gasztronómiai hagyományok megőrzése, illet-
ve bemutatása iránt, ezt igazolta a december 10-i program 
kiemelkedően gazdag gasztronómiai kínálata a Budapesti 
Gazdasági	Főiskolán	megrendezett	Dr.	Ketter	László	Gaszt-
ronómiai versenye. (Info a gkrte.hu honlapon.)

Csapatunkat a főzőtudományban Grznár Józsefné Jolika 
képviselte. Kiváló hozzáértését a szakácsmesterséghez az 
elhozott díjak bizonyítják: a hagyományőrző kategóriában a 
második díjat és a közönségdíjat is megnyertük. A neves zsű-
ri elnöke Benke László olimpiai bajnok mesterszakács volt.

A turisztikai évzáró konferencia résztvevőinek és a főisko-
la hallgatóinak az isaszegi művelődési otthon képviseletében 
a Csata Táncegyüttes kamasz- és ifjúsági csoportjának tánco-
sai adventi népszokásokat, betlehemes játékot és Luca-napi 
köszöntőt mutattak be nagy sikerrel. 

Advent hónapjában az összes programkínálatunk va-
lóban a ráhangolódásról, a lelki előkészületről szólt: úgy a 
kézműves-foglalkozásokkal, mint a színdarabokkal és a Gau-
dium Carminis kamarakórus évzáró koncertjével. Végül a Mi-
kulás is eltalált hozzánk.

December legkülönlegesebb napjához – a Luca-naphoz 
– a termékenység-varázslatok kapcsolódnak. 12 nap van Lu-
cától karácsonyig, így a 12 hónap jóslása, varázslása tartozik 
hozzá. 

A leggazdagabb hagyományok időszaka advent hava, 
amelyben mi nem az utcákat, házakat jártuk végig rigmusos 
köszöntőkkel, mint a régmúlt időkben a fiatal fiúk. A színpa-
don a városi karácsony ünnepén a Csata Táncegyüttes tagjai 
mutatták be az ősi szokásokat. Elődeink hittek a kimondott 
szó varázserejében. Tudták, hogy egy nép lelki életét az ün-
nep fejezi ki legjobban, harmóniát teremt az egyén és a kö-
zösség között. Így, ha valakire nehezteltek, ilyenkor hangosan 

kikiabálhatták. Volt olyan fiúcsoport, akik igen pikáns mon-
dókákat mondtak, a vidámságon kívül a szövegek tartalma 
volt fontos, játékosan kikiabálhatták mindazt, ami nyomta a 
bögyüket. Kitisztították a lelküket. A karácsonyvárás idejében 
felkészültek a legszentebb ünnepre, a kis Jézus születésé-
re. Tudták, nemzedékről nemzedékre hagyományozták, ha a 
szívedben nincs karácsony, a fa alatt sem lesz.

Abban a reményben kezdjük az új évet, hogy mindany-
nyiunknak sikerült megtisztítania a szívét-lelkét. 

Boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónak. 
Verseczkyné Sziki Éva és a Dózsa György  
Művelődési Otthon és Múzeum dolgozói 


