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Részletek a képviselő-testület januári határozataiból
Január 21-én tartotta Isaszeg Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete ez évi első képviselő-testületi ülését. A ren-
des ülést megelőzően a testület zárt rendkívüli ülésén dön-
tött a Jókai Mór Városi Könyvtár intézményvezetői állásáról.

A november 19-i ülésen a testület pályázatot írt ki a Jókai 
Mór Városi Könyvtár intézményvezetői állására. A pályázat a 
megfelelő szakmai fórumokon kiírásra került. A beérkezett 
érvényes pályázattal induló Kovács Dórát a testület által 
megválasztott szakmai bizottság meghallgatta és javasolta a 
könyvtár vezetőjének. A testület a szakmai bizottság javaslata 
alapján megbízta Kovács Dórát 2015. február 1-jétől 2020. 
január 31-ig szóló időtartamra a könyvtár intézményvezetői 
feladatainak ellátásával.

A testület a rendkívüli nyílt ülésén támogatta az Isasze-
gi Bóbita Óvoda bővítésével kapcsolatos településszerkeze-
ti tervnek a határozat mellékletét képező tervdokumentáció 
szerinti módosítását. Megbízta a hivatalt, hogy a módosítá-
sokkal kapcsolatos egyeztetéseket a jelenleg érvényben lévő 
jogszabályokban meghatározott eljárásrend szerint folytassa 
le, összhangban Isaszeg Város Önkormányzatának Partner-
ségi együttműködési szabályzatával. A módosításokat a város 
hivatalos honlapján (www.isaszeg.hu) meg lehet tekinteni.

A rendes testületi ülés első napirendi pontjában Hatva-
ni Miklós polgármester beszámolt a két ülés közötti időszak 
eseményeiről, a várost érintő fontosabb tárgyalásairól. A be-
számolót a képviselők tudomásul vették és egyhangúlag jó-
váhagyták.

Elfogadták az Isaszegi Sport Egyesület 2014. évi szakmai 
és gazdasági beszámolóját. A polgármester kiemelten meg-
köszönte a szakmai vezetők, edzők önfeláldozó munkáját, és 
kifejezte reményét, hogy a képviselő-testület a továbbiakban 
is tudja majd támogatni az egyesületet.

A testület elfogadta a Gödöllő–Vác Térségi Vízgazdál-
kodási Társulat által felkínált közfoglalkoztatási lehetőséget 
átlag napi 40 fő isaszegi lakos 12 hónapon át történő köz-
foglalkoztatására. A közfoglalkoztatás 2015. évre szükséges 
fedezetét a hivatal az ez évi költségvetés készítésekor figye-
lembe veszi és biztosítani fogja.

A testület több önkormányzati tulajdonú közterület nevé-
ről is határozott. A 446-os helyrajzi számú közterület, amely-
re a fogorvosi rendelő is nyílik, a Baradlay köz nevet viseli 
ezentúl. A Bercsényi utca és az Alkotmány utca közötti jelö-
letlen utcaszakasz pedig a Szent György nevet kapta.

Polgármesteri hivatal

Tisztújítás a GTKT-nél
A Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás 2007. janu-
ár 25-én alakult meg tizenhárom település, köztük 
Isaszeg részvételével. A társulás által vállalt alapfel-
adatok a területfejlesztés, a közoktatási szakszolgá-
lati (nevelési tanácsadás és logopé-
dia), az egészségügyi feladat, valamint 
esélyegyenlőségi programok megva-
lósítása. A további vállalt feladatok kö-
zé tartozik a turisztika, kistérségi portál 
létrehozása, belső ellenőrzés, sport- és 
szabadidős programok szervezése.

A társulás január 20-án tartotta év 
eleji rendes ülését. Az ülés első napi-
rendi pontjában a társulás elnökének 
megválasztották Gémesi Györgyöt, Gö-
döllő polgármesterét, és alelnökének 
Hatvani Miklós polgármestert. A  to-
vábbiakban szó esett a településeket 
is összekötő turisztikai lehetőségekről, 
fejlesztésekről is.

Polgármesteri hivatal

Két ülés között történt
December 18–19.
A karácsony előtti időszakban felkerestem városunk vala-
mennyi önkormányzati fenntartású intézményét, hogy a kö-
zelgő ünnepek alkalmával személyesen tudjak minden dol-
gozónak békés ünnepeket és boldog új évet kívánni. Ezek 
a találkozások ragyogó alkalmat szolgáltatnak arra, hogy a 
szokásos munkamegbeszéléseken túl egy kicsit a magán-
életünkről is tudjunk gondolatokat cserélni. 

Január 6. 
Könczöl Gábor és Horváth István képviselőkkel, Herkules 
Zoltánnal, az Erdőbirtokossági Társulás elnökével, valamint 
Magyar Ferenccel, a Pilisi Parkerdő területi igazgatójával és 
utoljára, de nem utolsósorban Hanák Cecíliával, az önkor-
mányzat tájékoztatási referensével bejártuk a Szoborhegy 
mögötti teljes erdőszakaszt. Megtekintettük a decemberi ka-
tasztrofális időjárás következményeit, valamint a területen 
zajló kitermelési munkálatokat. Bejárásunk során örömmel 
nyugtáztuk, hogy a korábban kivágott fák helyén az újratele-
pítés sikeresnek mondható. 

A Szoborhegy növényzetében keletkezett károkat még az 
év folyamán tájba illő módon helyreállítjuk. Ez ügyben fel-
vettük a kapcsolatot az illetékes szakemberekkel. 

Kirándulásunkon Könczöl Gábor bizottsági elnök felvetet-
te, majd a testületi ülésen a képviselők egyhangúlag támo-
gatták azt az ötletet, hogy a tavasz folyamán a képviselő-tes-
tület tagjai, családtagjaikat is bevonva közösen újítsák fel a 
vízműtározó mögötti kiránduló- és pihenőhelyet.

Január 8., polgármesteri iroda
Megbeszélést folytattam a Fit-Med Ambulance vezetőivel 
az orvosi ügyeletet illetően. A megbeszélés aktualitását az 
szolgáltatja, hogy ez év végén lejár a Delta mentővel kötött 
négyoldalú megállapodás. A tárgyalás során jeleztem a part-
nereknek, bármilyen új rendszerhez Gödöllő város és Szada 
nagyközség bevonása is szükséges. 

Január 19., polgármesteri hivatal 
Gódor Lajosné, Dány, valamint Holló Ilona, Zsámbok pol-
gármestere volt a vendégem egy megbeszélésre, amelynek 
témája a közterületi kamerarendszer felügyeletének gondja. 
A fent említett két községben nincs közterület-felügyelő, így 
a kamerarendszer képeit nem tudják az előírásoknak meg-
felelően ellenőrizni. Felajánlottam annak a lehetőségét, hogy 
a nálunk foglalkoztatott két közterület-felügyelő valamelyike 
külön szerződésben rögzített szabályok szerint segítséget tud 
nekik nyújtani a probléma megoldásában. 

Nagy örömhírt oszthatok meg a város lakóival. Az új szenny-
víztelep építésének kapcsán felmerülő régészeti feltárás 
költségeit, mintegy tízmillió forintot visszautalnak a város 
számlájára. Ez lehetőséget teremt arra, hogy a nagyon rég-
óta esedékes tetőcserét a polgármesteri hivatalon, valamint 
a hivatal felújításának egy részét elvégezzük, illetve meg-
kezdjük. Az épület előtti park növényzetét is szeretnénk 
megújítani.

Hatvani Miklós polgármester

A hulladéklerakó műszaki átadása
A héten megtörtént a hulladéklerakó rekultivációjának műszaki átadása-átvétele. Hatvani Miklós polgármester, Pénzes János 
alpolgármester és Padányi József építésügyi és beruházási osztályvezető a hulladéklerakó-rekultiváció utolsó lépéseként meg-
tekintették és műszakilag átvették a területet. A jelen lévő tervező és kivitelező cég képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy 
az elkövetkezendő húsz évben a környezetvédelmi hatóság előírásai szerint a területet nem lehet sem gazdasági, sem egyéb 
célokból hasznosítani. Ez alá a tilalom alá tartozik a zöld növényzettel való beültetés, fásítás is.

Polgármesteri hivatal
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Február 1-jétől Pest megyében is változik az útdíjrendszer

Az egy hónapos próbaüzemet követően február 1-jétől válto-
zik az útdíjrendszer. Több szakasz újra ingyenes lesz, közöt-
tük a ferihegyi gyorsforgalmi út.

A megyei matricák nem a megyehatár előtti utolsó, ha-
nem a megyehatár utáni első csomópontig lesznek érvénye-
sek. Azok, akik januárban díjfizetés nélkül hajtottak díjköteles 
szakaszokra, nemcsak a pótdíj alól mentesülnek, ha február 
végéig éves matricát vesznek, hanem az egyéb esetekben 
szokásos szolgáltatási díjat sem kell megfizetniük.

Az M1-es Fejér megyei és az M7-es Veszprém megyei 
szakaszai a szomszédos megyékre érvényes matricákkal 
használhatók, a Budapest és Győr vagy Siófok között rend-
szeresen közlekedőknek így négy helyett elég három megyei 
matricát váltaniuk.

Ingyenes lesz a 4-es főút Budapest felől a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtérig tartó szakaszának használata, az 
M86-os főút szombathelyi és a 61-es főút kaposvári szaka-
szai (a csatlakozó gyorsforgalmi kapcsolat megépítéséig), és 
a dunaújvárosi, illetve a szekszárdi autópályahidak használa-
ta, a Pentele és a Szent László hídra nem kell egyetlen mat-
rica sem, a Megyeri híd mintájára. A négy- vagy többgyerme-
kes nagycsaládok és a mozgásukban korlátozottak számára 
utólagos kompenzációt biztosítanak a D2 és D1 kategóriák 
közti különbség megtérítésének érdekében, de ennek a jog-
szabályi feltételei áprilisra teremthetők meg.

A budaörsi autópálya-szakaszokat nem érintik a bejelen-
tett változtatások, azok fizetősek maradnak. Aki viszont csak 
egyszer használta az adott megyei matricát a most ingyenes-
sé vált szakaszon, szintén visszakaphatja az árát – február 
28-ig lehet díjmentesen visszaváltani. 

Forrás: MTI

Munkaügyi megbeszélés az Elmű munkatársaival
2014. január 12-én Pénzes János alpolgármester, Horváth 
István, az IGESZ igazgatója, Padányi József építésügyi és be-
ruházási osztályvezető, valamint Isaszeg Város Önkormány-
zatának erre illetékes tagjai munkaügyi megbeszélést tartot-
tak az Elmű, az Elmű Szolg. és a Trióda Zrt. képviselőivel. 

A megbeszélés első részében a biztonsági kamerarend-
szer kivitelezésének elhúzódása miatti problémákat tisztáz-
ták. A kivitelező Trióda Zrt. tájékoztatása szerint március kö-
zepe után indulhat a kamerarendszer próbaüzeme. 

Ezt követően a közvilágítással kapcsolatos problémákat 
egyeztették. Az elmúlt időszak viharos időjárása sok gondot 
okozott a lakosságnak, de a szolgálta-
tóknak is. A megbeszélésen tárgyaltak 
a lehetséges fejlesztésekről, valamint az 
üzemzavarok, a hibák bejelentésének 
módjairól. Jelenleg a hibabejelentés a 
következő elérhetőségeken tehető meg: 
munkaidőben a 28/430-562-es, a 
28/520-878-as vagy a 20/409-7573-
as telefonszámon, valamint éjjel-nappal 
a kozvilagitas@elmuszolg.hu e-mail cí-
men.

A http://elmuszolg.hu/elmu/ cí-
men elérhető online bejelentővel kap-
csolatosan egyeztetésre került sor az 
Elmű Szolg. Kft. igazgatójával, miszerint 

Isaszeg még nincs rajta a legördülő listájukon, és így a város 
lakossága ezt nem tudja igénybe venni. Az önkormányzatot 
képviselők ígéretet kaptak, hogy rövid időn belül pótolják ezt 
a hiányosságot. Ezt követően már egy okostelefonról is bár-
mikor bejelentést lehet tenni az észlelt hibákról. 

Döntés született arról is, hogy az elektromos vezetékek 
alatti fák gallyazásával, esetleges kivágásával kapcsolatosan 
is rendszeresen egyeztetést tartanak a megfelelő szolgálta-
tók és az IGESZ, ezzel is biztosítva az elektromos rendszer 
üzembiztonságát, hatékonyságát.

Polgármesteri hivatal

Tüdőszűrés
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Isaszeg városban 2015. 
február 27-től március 11-ig minden 40 éves vagy ennél 
idősebb személynek ajánlott tüdőszűrést tartunk.

A tüdőszűrés időpontjai (2015. február 27. és március 
11. között): 2015. február 27., március 2., 3., 4., 5., 6., 9., 
10., 11; hétfőn 12.10-től 17.50-ig, kedden 8.10-től 13.50-
ig, szerdán 12.10-től 17.50-ig, csütörtökön 8.10-től 13.50-
ig, pénteken 8.10-től 13.50-ig.

A tüdőszűrés helye: 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 14. (volt 
Egészségház).

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkal-
masság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján a mellkasrönt-
gen-vizsgálatot erre a célra igénylő lakosoknak 1700 Ft 
térítési díjat kell fizetniük, a szűrés helyszínén kapott, a tö-
rökbálinti kórház számára szóló csekk befizetésével. A vizs-
gálat eredményéről legkésőbb 14 napon belül szakorvosi 
lelet kerül kiadásra.

A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehe-
tő betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló 
egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazo-
lásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet értelmében 
életkorhoz kötötten, minden 40 év feletti személynek joga 
van évente egyszer tüdőszűrő vizsgálaton részt venni, be-
utaló nélkül, költségmentesen. Ehhez személyi igazolvány-
nyal és tajkártyával kell rendelkeznie.

Nem kell megjelennie a szűrővizsgálaton annak a sze-
mélynek, aki egy éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt 
vett, illetőleg azoknak, akik tüdőgondozó intézetben gyógy-
kezelés alatt állnak.

Polgármesteri hivatal 

Családi kérdőív 
Isaszeg egészségtervének aktualizálásához

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. 
május 17-én fogadta el településünk I. egészségtervét.

A települési egészségterv célja az, hogy felmérje a lakos-
ság testi, lelki, szociális, környezeti egészségének érdekében 
a meglévő problémákat, keressen megoldási lehetőségeket, 
és találjon partnereket a „jóllét” előmozdítására.

A 2013. évi II. Települési Egészségtervet 2015. május 
hónapjában aktualizálni szükséges, ezért keressük meg is-
mét városunk lakosait, hogy a kérdőív kitöltésével, aktív köz-
reműködésükkel segítsék a munkánkat, legyenek részesei a 
programok kidolgozásának, működtetésének.

Az újság mellékleteként megtalálják a kérdőívet, amelyet 
kérjük, 2015. február 28-ig juttassanak vissza az alábbi hely-
színeken kihelyezett gyűjtőládákba:
•	 Isaszegi	 Polgármesteri	 Hivatal,	 2117	 Isaszeg,	 Rákóczi	 

u. 45.
•	 Isaszegi	Hétszínvirág	Óvoda,	2117	Isaszeg,	Madách	u.	11.
•	 Isaszegi	Bóbita	Óvoda,	2117	Isaszeg,	Vadász	u.	2.
•	 Isaszegi	Damjanich	János	Általános	 Iskola,	2117	Isaszeg,	

Madách u. 1.
•	 Klapka	György	Általános	Iskola	és	AMI,	2117	Isaszeg,	Kos-

suth Lajos u. 85.
•	 Körzeti	orvosi	rendelők
·	 Dr.	Eszlári	Egon,	2117	Isaszeg,	Hunyadi	u.	19.
· Dr. Kürti József, 2117 Isaszeg, Csata u. 2.
· Dr. Tordai Gábor, 2117 Isaszeg, Aulich u. 3.
· Dr. Mészáros Zsolt, 2117 Isaszeg, Aulich u. 3.
·	 Dr.	Horváth	Anna,	2117	Isaszeg,	Botond	u.	12.
· Adamikné dr. Papp Tünde, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 14.

•	 Magyar	Posta,	2117	Isaszeg,	Kossuth	L.	u.
•	 Liget	Patika,	2117	Isaszeg,	Kossuth	L.	u.
•	 Ezüstkehely	Patika,	2117	Isaszeg,	Kossuth	L.	u.
•	 „Segítőkéz”	Családsegítő	 Szolgálat,	 2117	 Isaszeg,	Móricz	

Zs. u. 16.
Polgármesteri hivatal

Köszönet

Tisztelt isaszegi lakosok, kedves barátaink!
Az Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért Alapítvány meg-
köszöni az isaszegi embereknek és civilszervezeteknek, 
hogy 2013-ban személyi jövedelemadójuk 1 százalékát 
felajánlották az alapítvány javára. 2014 szeptemberében 
alapítványunknak a NAV 36 000 Ft-ot utalt át. Ez az ösz-
szeg működési költségeinket fedezte.

Továbbra is kérjük az isaszegi lakosokat, hogy jöve-
delemadójuk 1 százalékával támogassanak bennünket, 
hogy mi is tudjunk támogatást nyújtani.

Adószámunk: 18681701-1-13. Számlaszámunk: 
65100228-15100089. 

Köszönettel:
Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért Alapítvány

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítvány felhívása

Sérelmek a pszichiátrián

Alapítványunk húsz éve biztosít ingyenes jogsegélyszol-
gálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai 
kezelésük	során.	Ha	ön	vagy	ismerőse	ilyen	helyzetben	
van, illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük, jelezze 
a	következő	elérhetőségeken:	Állampolgári	Bizottság	az	
Emberi Jogokért Alapítvány, 1461 Budapest, Pf. 182.; 
telefon: 1/342-6355, 70/330-5384; e-mail: panasz@
cchr.hu; weboldal: www.emberijogok.hu. Minden infor-
mációt bizalmasan kezelünk!
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Könyvtári hírmondó
Beköszöntött 2015. Az új évet egy tavalyi kiállításunkra való 
utalással kezdem. Szendrő Szabolcs képeit sokan láthatták a 
Könyvtári Galériában. December végén lebontottuk a kiállí-
tást, de aki szeretne több szép természeti képet nézegetni az 
év folyamán, megvásárolhatja Szabolcs naptárát a könyvtár-
ban. Minden hónapra egy szép kép és egy vers. 

A könyvtár látogatói felfigyelhettek a bejárat mellett elhe-
lyezett kupakgyűjtő dobozunkra. Szerencsére nagyon sokan 
hozzák ide az üdítőspalackok és más flakonok kupakjait. Kö-
szönjük, hogy ezzel is segítenek Szikszai Szintia kilencéves kis-
lány családjának, hogy az agykárosodást szenvedett, járni és 
beszélni nem tudó gyermek gyógykezelését finanszírozni tud-
ják. Kérjük, hogy minél többen gyűjtsék otthon, és alkalomad-
tán hozzák el hozzánk a kupakokat, hogy a szemétbe kerülés 
helyett jó ügyet szolgáljanak ezek a műanyag hulladékok.

Januárban	a	Tóth	Árpád	Nemzeti	Társaskör	előadásával	
kezdtük az idei év programjait. Megrázó információkat hal-
lottunk dr. Margittai Gábor előadásában az első világháború 

sok magyar katonát is érintő eseményeiről. Aki nem tudott 
részt venni az előadáson, az is átélheti az eseményeket a 
könyvtárban is megtalálható Szamár-sziget szellemkatonái 
című	 könyv	 elolvasásával.	 Álljon	 itt	 egy	 rövid	 részlet	 Poll-
mann Ferenc könyvajánlójából: „Ez a könyv a szenvedésről 
szól. Azoknak a magyaroknak a szenvedéséről, akik a há-
ború kegyetlen kiszámíthatatlansága folytán 1914-ben vagy 
1915-ben a szerb hadszíntérre kerültek, hadifogságba estek, 
elmondhatatlan kínok árán túlélték az albániai halálmenetet, 
végül a Szardínia melletti Asinara fogolytáborba szállították 
őket. Margittai Gábor nekik állít emléket.”

A szerző ezen műve fáradságot nem ismerő, alapos le-
véltári kutatómunkával és a halálmars útvonalát végigjárva, 
emlékeket gyűjtve születhetett meg.

A Könyvtári Galéria is új kiállítást kínál az érdeklődőknek. 
Február 7-ig tekinthető meg Marabu (Szabó László Róbert) 
karikatúrakiállítása. Mi a farsang jegyében szerveztük ide a 
Maglódi	Művelődési	Ház	és	Könyvtár	vándorkiállítását,	de	a	
januári	párizsi	események	–	a	Charlie	Hebdo	szatirikus	 lap	

elleni támadás – is szomorú aktualitást kölcsönöznek neki. 
Mi mindenesetre a farsangi programjaink hátteréül szánjuk a 
vidám, olykor elgondolkodtató humoros képeket.

Februári programjaink
•	 7-én,	szombaton	16	órakor	a	Gaudium	Carminis	kama-

rakórus vendége lesz a budapesti Wéber István Női Kar 
Kismartony Katalin vezetésével. Farsangi kórusmuzsikára 
várjuk az érdeklődőket a Könyvtári Galériába, vidám da-
lokkal és finom falatokkal.

•	 24-én,	kedden	17	órakor	a	Tóth	Árpád	Nemzeti	Társas-
kör szervezésében Bank Barbara (a Nemzeti Emlékezet 
Bizottság tagja) tart előadást a kommunizmus áldozatai-
nak emléknapja alkalmából.

•	 AKÍK	 és	Öko-kuckó	 csoportjaink	 is	megtartják	 szokásos	
havi összejövetelüket. Az időpontokat honlapunkon és 
Facebook-oldalunkon tesszük közzé. 

Kérjük, figyeljék, keressék legfrissebb híreinket, tájékoztatóin-
kat a www.jokai-bibl.hu oldalon. Továbbra is várjuk a könyv-
ajánlókat kedvenc olvasmányukról az isaszeg@vk-isaszeg.
bibl.hu e-mail címünkre.

Ágoston Kata mb. könyvtárvezető

Könyvajánló
Cassandra Clare: Pokoli szerkezetek
Ez	az	elbűvölő	romantikus	könyv	bevezeti	az	olvasót	az	Árny-
vadászok világába. Izgalmas, változatos cselekményű regény, 
amelynek szerelmi háttere, de harcos előtere van. Ez a triló-
gia a Végzet ereklyéi előzetese, amely egy boszorkánymes-
terekből, vámpírokból, vérfarkasokból és démonokból álló 
világba vezet. Aki szereti a borzongást, a meglepetéseket és 
a véres jeleneteket, annak ajánlom.

Gyurka Eszter

Vállalkozói klub Gödöllőn
A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) gö-
döllői klubja és az Arundo Kft. havi két alkalommal rendez 
konferenciát cégvezetők, kis- és középvállalkozások képvise-
lői részére Gödöllőn, a Rézgombos Inkubátorházban 2015 
januárjától. A konferenciasorozaton ismert szakmai előadók 
közreműködnek a vállalkozásokat idén leginkább érintő té-
mákat feldolgozva, és lehetőség van konzultációkra, szemé-
lyes kapcsolatépítésre, közös gondolkodásra, tapasztalatcse-
rére is a sikeres működés és fejlődés érdekében.

Témakörök és időpontok az év első felében:
–  Stabil piaci pozícióban – Az ön cége is lehet beszállító! – 

2015. január 27. (kedd);
–  Tartalommarketing – A jó tartalommal tarolni lehet, hasz-

náljuk jól a világhálót! – Blog, hírlevél, Facebook, Linked-
In, Google Adwords – 2015. február 10. (kedd);

–  „A pénz mozgatja a világot” – EU-s pályázatok, vissza-
térítendő	 támogatások,	NHP	olcsó	hitel,	Széchenyi	Kár-
tya-konstrukciók – 2015. február 24. (kedd);

–  Értékesítési, marketingeszközök – franchise, ügyfélkeze-
lés, kapcsolattartás, webáruház, CRM mint IT-partnerke-
zelő – 2015. március 10. (kedd);

–  Cégértéknövelés – márkaépítés – PR-kommunikáció, 
mert a jó hírnév elengedhetetlen – 2015. március 24. 
(kedd);

–  Projektfinanszírozás – EU-s vissza nem térítendő forrá-
sok, hitelprogramok, tőkebefektetések– 2015. április 14. 
(kedd);

–  Exportlehetőségek, tevékenységek bővítése, finanszírozá-
sa – 2015. április 28. (kedd);

–  Cégvezetés okosan – okos eszközökkel, virtuálisan, jó 
megoldásokkal – 2015. május 12. (kedd).

A szervezők minden érdeklődőt szívesen látnak Gödöllő 
szívében, a Rézgombos Inkubátorház (Gödöllő, Szabad-
ság tér   1.) konferenciatermében! További információ, illet-
ve jelentkezés a www.arundo.hu honlapon, érdeklődni a 
20/410-1054-es telefonszámon lehet.

Forrás: MTI

További információk a magán-pálinkafőzés adójáról
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2015. január 5-én tájékoztatást adott ki a magán-pálinkafőzéssel kapcsolatban, 
amelynek a kivonatát az alábbiakban ismertetjük.

2015. január 1-jétől a magánfőző által 
előállított párlat nem minősül adómentes 
előállításnak. A magánfőzésben előállított 
párlat mennyisége évi 50 literre csökken, 
változik a magánfőző személyének meg-
határozása, s ennek alapján magánfőzést a 
jövőben csak gyümölcstermesztő személy 
végezhet.

2015. január 1-jétől a magánfőző a desztillálóberen-
dezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon be-
lül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati 
adóhatósághoz. A magánfőző köteles megőrizni és hatósági 
ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jog-
szerű	 tulajdonszerzést	 igazoló	 iratot.	Ha	2015.	 január	1-jét	
megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló desztilláló-
berendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 
2015. január 15-ig kell megtennie a bejelentést. (E célra a 
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjo-
gának megszerzéséről című nyomtatvány szolgál.)

A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000 forint, 
amelyet a magánfőzőnek kell megfizetnie, amely a magán-
főző lakóhelye szerinti önkormányzatnak a bevétele. A ma-
gánfőzőnek az előállított magánfőzött párlat utáni adóbe-
vallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év 
január 15-ig, első alkalommal 2016. január 15-ig – együtt 
– kell teljesítenie a lakóhelye szerinti önkormányzati adó-
hatósághoz.	 Ha	 a	magánfőző	 nem	 állított	 elő	 tárgyévben	

magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik 
tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötele-
zettsége. (A bevallást a Bevallás előállított 
magánfőzött párlat után című nyomtatvá-
nyon kell benyújtani.)

Az önkormányzati adóhatóság a magán-
főzői bejelentésről, valamint a magánfőző 
adóbevallásáról a bejelentést követő hónap 

15. napjáig értesíti az illetékes vámhatóságot és a bejelentés-
sel, bevallással érintett másik önkormányzati adóhatóságot. 

Az adóraktár részére történő értékesítéskor, illetve ha a 
magánfőző az általa előállított magánfőzött párlattal kíván 
részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, a pár-
lat eredetét a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés 
szerinti bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adó-
ról kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás bemutatá-
sával igazolja.

A magánfőző az évente előállítható párlatmennyiség túl-
lépése esetén a többletmennyiséget az erre rendszeresített 
nyomtatványon haladéktalanul köteles bejelenteni a vámha-
tóságnak, és a vámhatósággal egyeztetett módon gondos-
kodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. 

A bejelentési, bevallási kötelezettség teljesítésére, a meg-
semmisítés bejelentésére szolgáló nyomtatványok megta-
lálhatók a www.isaszeg.hu honlapon, valamint átvehetők a 
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán.

Polgármesteri hivatal
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Bemutatkoznak a Jókai Mór Városi Könyvtár Alkotó Költők és Írók Klubjának (AKÍK) tagjai

Hajdu Mária költő
Az Isaszegi álomszövők címmel meg-
jelentetni tervezett kötetünk szerzői 
között szerepel Hajdu Mária költő is, 
aki a 2012-ben Arany János születés-
napján	alakult	AKÍK	alapító	 tagja.	Tős-
gyökeres isaszegi, aki munkája mellett 
szabadidejében aktívan hódol szenve-
délyének, az írásnak. Költeményei sa-
játos, kellemes hangulatot árasztanak. 
Legjellemzőbben talán a szerelemről, a 
szeretetről és a természetről ír.

Különböző antológiákban jelen-
tek meg írásai: a Napkorong irodalmi 
portál által készített Napszilánkok és 
A Nap tornácán, az évente megjelenő 
Sodrásban és a Tízek című, a Vizuális 
Pedagógiai Műhely által kiadott gyűj-
teményekben. Utóbbi kötetbe a kiadó 
által a tíz legjobbnak ítélt költőt válasz-
tották be. A Verslista 2006 óta kiadott 
összes kiadványában szerepel vala-
melyik verse vagy prózai írása. Károlyfi 
Zsófia festőművész is válogatott a mű-
veiből legutóbbi könyvébe. 2011-ben 
meghívta őt egy kerekasztal-beszélge-
tésre a Fúzió internetes rádióba, ahol 
egyenes adásban felolvashatta néhány 
versét. Kérésemre az alábbiakban mu-
tatkozik be Isaszeg lakóinak.

Születésem óta isaszegi lakos va-
gyok. Voltam bolti eladó, boltvezető, 
raktárvezető. Jelenleg pénzügyi és 
gazdasági ügyintézőként dolgozom 
Budapesten. Harminchét éve élek há-
zasságban, férjem Hajdu Tibor. Fiunk, 
Zsolt 35 éves, számítástechnikai mér-
nök. Lányunk, Szilvia 28 éves közgaz-
dász. Már a saját jövőjüket építik.

Legjobban ez a néhány verssorom 
jellemez:

Magam
Néha semmi vagyok
máskor pedig minden.
Sokszor sírni tudok,
van, hogy örömömben.

Nem más, mint egy sóhaj
álmatlan éjszakán,
vagy lábnyom a hóban
fagyos tél derekán.

Érzékeny a lelkem
csak akkor mosolyog,
hogy ha a szívekben
én is ott vagyok.

Az olvasás szeretetét édesapámtól 
örököltem. Gyermekkoromban együtt 
tanultunk verset mondani. Részt vet-
tem szavalóversenyeken, és különféle 
rendezvényeken szavaltam. 1968-ban 
egy szavalóversenyen első helyezést 
értem el. Néhány ritmusos gyermek-
verset is írtam, amelyeket beküldtünk 
pár irodalmi lapnak, de nem jelentet-
ték meg. Ezután nagy szünet követ-
kezett, egészen 2005-ig. Először csak 
magamnak írogattam. Kislányom ol-
vasta első próbálkozásaimat. Ő és 
a férjem a legnagyobb kritikusaim. 
Őszintén megmondják, ha valami 
nem jól cseng, nem jól hangzik. Egy 
idő után mások véleményére is kíván-
csi voltam, ezért regisztráltam az Ama-
tőr Művészek Fórumára, a Napkorong 
Irodalmi portálra, a Verslista csoport-
ba. Tagja vagyok az Irodalmi Rádió-
nak és a Poet.hu irodalmi portálnak is. 
Írásaim rendszeresen megjelennek a 
Kláris irodalmi folyóiratban és a Koa-
la Magazinban. Ez utóbbi a Szívbeteg 
Csecsemőkért Alapítvány kiadásában 
jelenik meg. A magazin bevételéből 
segítik a beteg gyermekeket.

Első kötetemet 2008-ban Rímes 
gondolatok címmel, második kötete-
met 2013-ban A szemüveg mögül 
címmel magánkiadásban készítettük 
el barátaim, Petőné Berkucs Erika és 
férje, Pető Balázs nyomdász segítsé-
gével. Köszönet érte! Mindkét kötet ol-
vasható a MEK (Magyar Elektronikus 
Könyvtár) oldalán. Készült egy digitális 
mesekönyvem is Anya mesélj! címmel, 
amely a www.poet.hu/ingyen honla-
pon található és letölthető.

2012-ben megalakítottuk a lakóhe-
lyemen élő költőkkel és írókkal az Alko-
tó Költők és Írók Klubját (AKÍK) az isa-
szegi Jókai Mór Könyvtárban, Majsáné 
Olgi vezetésével. Minden hónapban 
egyszer összeülünk, és megbeszéljük 
írásainkat, terveinket. 2013-ban Olgi 

és munkatársai a költészet napja alkal-
mából a könyvtárban szervezték meg 
a színvonalas könyvbemutatómat, 
ahol szerzőtársaim adták elő a maguk 
által kiválasztott verseimet és prózákat.

Első kötetemmel párhuzamosan 
készítettük el fiammal a honlapomat 
(www.hajdumaria.hu), amely folya-
matosan alakul és bővül. Hagyomá-
nyos, egyszerű és könnyen érthető ver-
seket írok. Nem akarok, nem is tudok 
írni mást, mint amit érzek. Szeretettel 
nyújtom át egyik kedvenc versemet, 
amelyet Fetykó Judit kortárs költő Ok-
tóber végén című verse ihletett.

Mintha…
Mintha sose lett volna nyár
s tüze sose égett volna,
Szürke ködbe bújt a határ,
mintha sose fénylett volna.

Könnyben áztak a csillagok,
s a máskor fényes Holdkorong
a felhők felett bujdosott.

Rozsdaszín, szakadt falevél,
mit nem kényeztet, simogat,
csak durván leszaggat a szél.

A rózsák csendesen haltak,
állva estek áldozatul
dermedt, jéghideg hajnalnak.

Mikor felkelt a sápadt Nap,
fényébe öltöztek a fák,
mind kristályruhában álltak,
mintha sose lett volna nyár.

Az	AKÍK	tervei	között	szerepel	rendha-
gyó irodalomórák, illetve szavalóverse-
nyek rendezése a könyvtárban, ame-
lyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a 
költészetet kedvelő fiatalok megismer-
hessék a helyi alkotókat. Másik tervünk 
idén	a	 költészet	napjára	egy	AKÍK-an-
tológia kiadása, amelyhez továbbra is 
várjuk a felajánlásokat. Hatvani Miklós 
polgármester úr már biztosította a klu-
bot az önkormányzat támogatásáról, 
amelyet ezúton is köszönünk.

Majsa Györgyné klubvezető

A római katolikus egyházközség eseményei
Február 18-án hamvazószerda. Az egyház parancsa szerint 
ez a nap kötelező böjti nap: hústilalom van, és felnőtteknek 
csak háromszor szabad étkezni. Ezen a napon és a rá követ-
kező vasárnap – az előző évben megszentelt barka hamu-
jával – a pap meghinti a hívek homlokát. „Emlékezz ember, 
porból vagy és porrá leszel!”

Nagyböjtben (február 18-tól) minden pénteken 18 órá-
tól és vasárnap 15 órától keresztúti ájtatosságot végzünk a 
templomban.

Nagyböjt
Egyházunk két nagy ünnepét készületi idő előzi meg. Rend-
ben van ez így, hiszen rendesen fel kell készülni karácsonyra 
és húsvétra is. Adventben lakást díszítünk, ajándékokat vá-
sárolunk, mindenki megpróbál kedvesebb lenni a másikhoz. 
Szent izgalomban telnek a napok, és nagyon hamar elérkezik 
a várva várt ünnep.

Kicsit más a húsvétra való felkészülés. A negyven nap 
– vasárnapok nélkül, hiszen azok nem tartoznak a böjti na-
pokhoz – nagyon hosszúnak tűnik. Egy jó keresztény ember 
ilyenkor elhatározza: „Most aztán betartom a böjtöt!” De mit 
is kell betartani? Az egyház előírása, hogy hamvazószerdán 
és	 a	 nagyböjt	 péntekjein	 hústilalom	 van.	 Hamvazószerdán	
és nagypénteken csak háromszor szabad étkezni, és egyszer 
jóllakni. Egy ismerősöm megkérdezte: „Jó lesz, ha ezeken 
a napokon csak kaviárt és pezsgőt fogok fogyasztani?” Nos, 
nem ez a böjt. Kötelességből követni az előírásokat, morogva 
gondolni a rántott csirkecombra pénteken, nem gondolom, 
hogy érdemszerző tett. Közelítsük meg egy kicsit máshogy! 
Ha	én	szeretem	az	Úr	Jézust,	akkor	csatlakozni	akarok	hoz-
zá. Ő is böjtölt, mielőtt elkezdte tanítói munkáját. Negyven 
napig – ez a teljességet jelenti – lemondott az ételről. Mi 
erre nem vagyunk képesek, de egy-egy nap lemondani a 
húsról, azt igenis meg tudjuk tenni. Sőt, nagyon sok minden 
van, amiről lemondhatunk: tévéböjt, számítógépböjt, szóböjt, 

csokoládéböjt, és még sorolhatnám. Az így megnyert időt a 
másikra való odafigyelésre tudnánk fordítani. A feleslegessé 
vált	csokoládéval	megajándékozhatnánk	testvérünket.	Ha	az	
iskolában a gyerekekkel beszélgetek ezekről a lehetőségekről, 
akkor inkább a húsról mondanak le. Valójában az a fontos, 
hogy ne pusztán kötelességből, hanem szeretettel böjtöljek, 
akkor ugyanolyan szent izgalommal fogom várni Jézus fel-
támadását, mint a születését. Szárazné Marika 

Jó Hír Ifjúsági Klub
A hosszú téli szünet után az új évben új dolgokról 
beszélgettünk a Jó Hír Klubban. A gyerekek elmondták, 
milyen céljaik, vágyaik vannak az új esztendőben. Töb-
ben azt szeretnék, ha változnának dolgok az életükben, 
az iskolában. A Biblia is sok helyen használja az „új” szót. 
Megbeszéltük a gyerekekkel, hogy amikor Krisztus pél-
dául új szívről beszél, akkor az elmét, az életet és a teljes 
emberi lényt érintő változásról szól. Új szívet nyerni any-
nyi, mint új gondolkodást, új életcélokat, új indítékokat 
nyerni. Mi az új szív külső jele? Egy megváltozott élet. És 
ilyen szívet egyedül csak Jézus tud adni. Reméljük, so-
kunknak lesz ilyen új szíve ebben az új évben.

Ha szeretnél te is új dolgokat megtudni Istenről, ak-
kor gyere el alkalmainkra. Várunk szeretettel! Március-

ban a Palánta bábmisszió is meglátogat minket. Terve-
zünk egy egyhetes nyári ott alvós tábort is. Kirándulunk, 
játszunk, énekelünk, imádkozunk. Megbeszéljük az ige 
tanításait, és átvisszük a hétköznapokba. Megéljük a Jé-
zussal való járást. A hely még az Úrnál van, de hisszük, 
hogy ő időben megadja. Minden segítő ötletet, gyakorla-
ti segítséget örömmel fogadunk.

Jolika és Mónika 

Örömmel tudatjuk a kedves szülőkkel, hogy 2015 janu-
árjától az Isaszegi Damjanich János Általános Iskolában 
és a Klapka György Általános Iskolában is újraindul a re-
formátus hitoktatás. Imádságos szívvel várjuk a gyerme-
keket.  Joli néni és Ági néni
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Körzeti asztalitenisz-bajnokság a Klapkában

Január 12-én a körzet iskoláinak tanu-
lói asztalitenisz-versenyen mérhették 
össze játéktudásukat. Öt asztalon folyt 
a küzdelem, több korcsoportban.

„Lencsés Csaba vagyok, a Körzeti 
Diáksport szakreferense, és szeretném 
a köszönetemet kifejezni a Klapka-is-
kolának, elsősorban a testnevelőinek. 

Tizenhetedik éve járunk ide a körzeti 
asztalitenisz-versenyekkel, és tizenhét 
év óta minden évben flottul, gond nél-
kül zajlanak le a versenyek, és mindig 
részesülünk vendéglátásban is. Sok 
évig decemberben jöttünk, és akkor 
Mikulás-ajándékot vagy karácsonyi 
ajándékot kaptunk, most, mivel ké-

sőbbre tevődött a megyei bajnokság, 
almával és ásványvízzel kedvesked-
nek nekünk.

Tehát le a kalappal, és tényleg 
csak a köszönet hangján tudunk szólni 
a vendéglátásért. Bízunk benne, hogy 
még sok éven keresztül rendezhetjük 
itt a versenyeinket.”

Kiválóra minősített iskola
Húsz	év	történelmi	léptékkel	mérve	morzsányi	idő.	Mit	jelent	
ennyi idő egy ember életében? Csecsemőből a világot meg-
váltani akaró, életerős felnőtt lesz.

A közelmúltban egy ilyen felnőtté válási folyamatnak 
a színes, tartalmas eredményeiben gyönyörködhettünk a 
húszéves művészeti iskola jubileumi gálaműsorán.

Milyen úton jutottak el ide? Mint az élet minden terüle-
tén, itt is volt sok öröm és sok nehéz pillanat is.

A kezdeti lépéseket Pallosné Rozgonyi Piroska tanár-
nő – akinek lelkes, körültekintő munkája meghatározó volt 
az intézmény létrejöttében – ismertette az előző számban 
megjelent meleg hangú írásában. Köszönjük. Mint említette, 
önállóvá vált az intézmény, és Vályi Nagy Tamás igazgató 
vezetésével (1993. február 1-jétől 1996. szeptember 9-ig) 
Zeneiskola néven működött, amely a zenei tanszakok mel-
lett hamarosan bővült – dr. F. Orosz Sára igazgatóhelyettes 
szakmai gondozásában – a képző- és iparművészeti tansza-
kokkal és rövidesen a néptánccal is, így ettől kezdve Művé-
szeti Iskola néven működött tovább.

Az új iskola a Klapka épületében kapott helyet, de kü-
lön intézményként, amelynek működéséhez Streng Ferenc-
né általános iskolai igazgató igen pozitívan, támogatóan állt 
hozzá, jó szívvel nyújtott segítséget a tárgyi feltételek meg-
teremtésében is.

A Művészeti Iskola Dobos Olga igazgató vezetésével 
(1996. szeptember 10-től 2002. július 31-ig) folytatta mun-
káját, amely rövidesen a színjáték tanszakkal gazdagodott. 
Így	már	mind	a	négy	művészeti	 terület	 szerepelt	 az	 iskola	
programjában, majd további tanszakokkal bővült a szakmai 
kínálat, a növendékek és a szülők igényeinek megfelelően. 
A választható tanszakok száma 26-ra, az évfolyamok száma 
12-re emelkedett.

Az Oktatási Minisztérium megjelentette az új tanterveket 
és az ehhez szükséges eszközjegyzéket. Ennek megfelelően 
jelentős fejlesztés volt a hangszerállományban és az egyéb 
szükséges szakmai anyagokban, tárgyi feltételekben.

Megalakultak a szakmai munkaközösségek. A tantestület 
elkészítette az iskola hosszú távú céljait meghatározó pe-

dagógiai programját. Létrejött a klarinétegyüttes. 2001-ben 
megtörtént az iskola névadása a művészeti alkotótevékeny-
ségében sokoldalú, egyetemes gondolkodású Kós Károly 
nevének felvételével. Gábor Terézia igazgatóhelyettes a ze-
nei tanszakokat gondozta, Harkai Zsuzsanna igazgatóhelyet-
tes az iparművészet területére hozott új színt a szövés meg-
ismertetésével, és a mai napig példás ügyszeretettel látja el 
feladatait.

Nagy Júlia igazgatói ciklusának (2002. augusztus 1-jétől 
2007. július 31-ig) idején készült el az iskola emblémája, 
néhány tanszak változott, és tovább bővültek a tárgyi feltéte-
lek. Létrejött az iskola alapítványa, és a tantestület elkészítet-
te az intézmény minőségirányítási programját.

Ezután a Művészeti Iskolát – önkormányzati döntéssel 
–	összevonták	a	Klapka	György	Általános	Iskolával,	és	ettől	
kezdve Balog Istvánné közös igazgatásával (2007. augusz-
tus 1-jétől 2011. december 31-ig) működött, aki – bár fel-
adatai ezzel jelentősen megnövekedtek – szeretettel fogadta 
az intézményt. Erre az időszakra esett az ország összes mű-
vészeti iskolájának a minősítése. Őszinte örömmel mondhat-
juk el, hogy a teljes szakos ellátottsággal működő Művészeti 
Iskola az Oktatási Minisztériumtól megkapta az adható leg-
magasabb szintű minősítést, a Kiválóra Minősített Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény címet. Azóta is nagyon sokszor 
bizonyították mindannyiunk előtt, hogy maximálisan rászol-
gáltak erre a címre.

2012 első félévében Kővágó Jánosné megbízott igaz-
gató hasonló szellemben vezette az iskolát. 2012. július 
1-jétől – és ma is – Molnárné Ruck Judit az összevont in-
tézmény igazgatója, amelynek jelenlegi fenntartója a KLIK 
(Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) Gödöllői Tanke-
rülete. A KLIK továbbra is biztosítja az intézmény működé-
sét, és támogatja a rendezvényeit, így e jeles évfordulót is, 
amelyet a növendékek fényes eredményei még ragyogób-
bá tesznek.

Ennyi év távlatában mindannyian szívesen gondolunk 
vissza az elért eredményekre, a tanórai és azon kívüli él-
ményt adó, színes szakmai és szabadidős programokra: 
a  tanszaki vizsgákra, az év végi vizsgabemutatókra, a kiál-
lításokra, a versenyekre, a színház-, opera- és múzeumláto-
gatásokra, a hangversenyekre, vagyis az intézmény szakmai 

ünnepnapjaira és a nyári táborok hangulatára, a közös alko-
tás, a játék, a táborzáró műsor bensőséges, vidám perceire. 

Mindezek a Művészeti Iskolában tanító pedagógusok 
nagyszerű felkészültsége, igen pozitív hozzáállása nélkül 
nem valósulhattak volna meg. Mindannyian hittek és hisznek 
a művészetek személyiségformáló erejében, „varázsában” 
és a tehetséggondozás fontosságában. Őszinte szakmai-mű-
vészi elkötelezettséggel végzik munkájukat. A változatos, 
magas színvonalú jubileumi gálaműsor – amelyben mind 
a négy művészeti terület bemutatkozott – igényességüket, 
tevékenységük magas színvonalát és a gyerekek lelkes mun-
káját dicséri. Legyünk büszkék rájuk! 

Tóthné Ágoston Viktória zenetanár-karnagy nemcsak a 
jelenlegi növendékekkel dolgozik a hosszú éveken át érle-
lődő s mára már „nagykorúvá” váló zenekarban, hanem a 
korábban végzettekkel is, akik közül néhányan már szülőként 
muzsikálnak együtt gyermekeikkel. Sokféle zenei produkció-
ikkal a szakma és a közönség elismerését egyaránt kivívták. 
A helyi városi rendezvényekhez is sokat hozzáadnak szerep-
léseikkel.

A településünket vezető polgármesterek – a kezdetekkor 
dr. Tóthné Pacs Vera, jelenleg Hatvani Miklós – a képvise-
lő-testülettel egyetértésben mindenkor támogatóan álltak és 
állnak a művészeti nevelés mellett, elismerve e tevékenység 
fontosságát, értékeit, közösségteremtő erejét.

A szülők segítségét mindenkor élvezte az iskola – és ez 
jelenleg is így van –, egyre jobban felismerik a művészeti 
nevelés fontosságát, és örvendetes, hogy lankadatlan érdek-
lődéssel, együttműködéssel állnak az iskola mellett.

Különböző vizsgálatok, mérések bizonyítják, hogy a pozitív 
élményeket nyújtó művészeti nevelésben részesülő gyerekek 
tanulmányi eredményét igen kedvezően befolyásolja a mű-

vészeti tevékenység során átélt sikerélmény, amely erőforrás, 
ösztönző jellegű a tanulás minden területére vonatkozóan.

Az intézmény fennállásának húsz éve alatt elért országos 
és más versenyek kimagasló eredményei, a vezetői cikluson-
ként lefolytatott szakmai és gazdasági vizsgálatok kedvező 
eredményei és e jubileumi gálaműsor mind-mind biztatást 
jelentenek a jövőre vonatkozóan, hisz a művészetek olyan 
nevelési lehetőségeket rejtenek magukban, amelyek semmi 
mással nem pótolhatók.

E szép évforduló kapcsán őszinte köszönet illeti városunk 
és az intézmény vezetőit, a pedagógusokat, a szülőket, a lel-
kes, fáradhatatlan gyerekeket és mindenkit, aki az iskola által 
képviselt értékek mellett áll, és támogatja azokat.

Megemlékezésemet	Werner	Hofmann	 szavaival	 zárom,	
miszerint: „Ne azt várjuk, hogy a művészet váljon a mi szá-
munkra hozzáférhetővé, hanem mi nyíljunk meg a művészet 
számára.”

További sok-sok jókívánsággal:
Dobos Olga nyugdíjas igazgató
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„Dolgoznunk kell, ha élni akarunk: és aka-
runk élni, tehát dolgozni fogunk!”

Budapesttől  
Sepsiszentgyörgyig
94 év Kós Károly nyomában

A művelődési otthonban megtekinthetik azt a 
kiállítást, amely bemutatja annak a kalotasze-
gi ezermesternek, annak a magyar zseninek a 
munkásságát, aki megalkotta a budapesti állat-
kert India ősi emlékeit idéző, szecessziós ízlésű 
bejárati kupoláját a két elefánttal, aki megírta a 
múlt század egyik legszebb magyar történelmi 
regényét Az országépítő címmel, és drámairo-
dalmunk egyik kimagasló kompozícióját Budai 
Nagy Antal históriája címmel. Kós Károly példa-
értékű életművéről van szó, amelyet a magyar 
kultúra napja alkalmából mutattunk be a Magyar 
Művészeti Akadémia jóvoltából. Most, amikor 
olyan sokan elmennek az országból a jobb meg-
élhetés reményében, érdemes az alkotóművész 
szavait megszívlelni. 

Kós Károly (Temesvár, 1883. december 
16. – Kolozsvár, 1977. augusztus 24.) vallo-
mása: „A  történelem tanúsága szerint az igaz 
embernek, de mindenekelőtt az igaz művész-
nek – írónak, építő-, képző- és zeneművésznek 
– mindenütt a világon, minden időben és min-
den körülmények között a Sors által rendeltetett 
kötelezettsége volt, van és lesz, hogy a maga 
népének és szülőhazájának sorsát vállalja, és 
élete munkájával szülőhazáját és annak népét 
megbecsült hagyományai szellemében, hűsé-
gesen szolgálja. Ezt vállaltam és cselekedtem, 
nem mást és nem többet.”

Az igényes kiállításmegnyitón a Gaudium Car-
minis kamarakórus, Kántor Zsolt és Fodor Gergő, 
Hajdú Zsolt és Hajdúné Bilász Ildikó közremű-
ködtek. Kós Károly munkásságát Harkai Zsuzsa, 
a	Klapka	György	Általános	Iskola	és	Alapfokú	Mű-
vészetoktatási Iskola igazgatóhelyettese méltatta.

A megnyitó és a kiállítás anyagából azt az 
egyenes, tiszta lelkületű alkotót ismerhettük meg, 
aki hosszú élete során, a 20. század emberpró-
báló idején igaz ember, sokoldalú, a szülőföldjén 
való helytállásban példamutató művész tudott 
maradni. A 20. század egyik legnagyobb hatá-
sú építészének, írójának és grafikusának, közéleti 
emberének, leginkább polihisztorának munkás-
ságát bemutató kiállítás február végéig a Dózsa 
György Művelődési Otthonban tekinthető meg.

Verseczkyné Sziki Éva

Karácsonyi mese
Az elmúlt években hagyománnyá vált, 
hogy az intézményünkben működő 
idősek klubja is megrendezi saját ka-
rácsonyi ünnepségét, amelyre 2014. 
december 18-án került sor, ünnep-
hez méltó környezetben, kulturáltan 
megterített asztalnál. 

Ebben az évben a Damjanich Já-
nos	Általános	Iskola	4.	osztályos	tanu-
lói megható ünnepi műsorral kedves-
kedtek időseinknek. 

A karácsonyi műsorban a szeretet 
ünnepének fő mondanivalója „a hit, 
a remény, a béke és a szeretet” volt.

Ha	 nyugdíjasként	 ön	 is	 kedvet	
érez, hogy kellemes környezetben 
töltse mindennapjait, 
tartalmas programokon 
vegyen részt, csatlakoz-
zon közösségünkhöz, 
és keressen fel ben-
nünket a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szol-
gálatnál (Isaszeg, Mó-
ricz Zs. u. 16.).

Bakajsza Anna 
intézményvezető

Leleményes hőseink
Az	Emberi	Erőforrások	Minisztériuma	Kulturális	Államtitkárságának	kez-
deményezésére a Nemzeti Művelődési Intézet ifjúsági közösségi prog-
ramot indított útjára 2014. november 10-én, amely 2015 márciusáig 
tart. A „Leleményes hőseink” az általános és a középiskolai tanulókat 
szólítja meg, hogy háromfős csapatokat alkotva, egy felnőtt segítővel 
felkutassák a helyi hősöket, akik településükért példaértékű kezdemé-
nyezést vittek véghez. Választott hősük életét, munkáját mutassák be a 
Leleményes hőseink honlapon. A példája nyomán elindulva, kortársaik 
bevonásával elkészített helyzetelemzés alapján dolgozzanak ki olyan 
közösségi projekteket, amelyekkel hozzájárulhatnak a település fejlő-
déséhez, az ott élő fiatalok életének jobbá tételéhez. Minél kreatívabb 
módon mutassák be projektjüket a honlapon. A Nemzeti Művelődési 
Intézet a legértékesebbnek ítélt munkák megvalósítását vagy folytatá-
sát szakmailag támogatja.

Fontosabb időpontok
•	 Projektötletek	 kidolgozása,	 valamint	 feltöltése	 a	 honlapra:	 legké-

sőbb 2015. február 15.
•	 Országos	 találkozó	 a	 legígéretesebb	 projektek	 gazdáival:	 2015.	

február vége.
Bővebb információk: www.lelemenyeshoseink.hu.

Verseczkyné Sziki Éva
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Isaszeg BázIs sport CluB
több mint sporttelefon: 20/973-0596 • e-mail: bazis.sc.isaszeg@gmail.com

Csatlakozz te is a Bázis Csapatához,  
és találd meg a neked tetsző mozgásformát!

Bázis Foci Suli • PicurKarate • Öröm Foci • Ping Pong • Boksz/Thai 
boksz felnőtteknek és gyerekeknek • H

arcosok klubja • P
öttöm

 torna • Sulis torna • Fogyi torna • 

• Alakformáló torna • Erősítő edzés • Fit- Ball torna • Body- Ball torna 
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Pszichiátriai szerek 
viselkedési problé-
mákra?

Ha	gyermeke	tanulási	problémák	vagy	vi-
selkedési rendellenesség miatt pszichiátriai 
szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek 
állapota semmit sem változott vagy rosz-
szabbodott	emiatt,	keresse	az	Állampolgári	
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. 
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiad-
vány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf. 182.; telefon: 
1/342-6355, 70/330-5384; e-mail: in-
fo@cchr.hu; weboldal: www.emberijogok.
hu.

Minden információt bizalmasan keze-
lünk.

A MÁV Nyugdíjas Szak-
szervezet felhívása
A	MÁV	Nyugdíjas	Szakszervezet	2015.	 ja-
nuár 1-jétől minden szerdán 09.00–11.00 
óra között tart fogadóórát.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ÖTA 
címe megváltozott. Az ÖTA új címe: 1145 
Budapest, Amerikai út 42. Levélcím: 1580 
Budapest, Pf. 117.

Ügyfélfogadás: hétfőtől szerdáig 9.00–
15.00 óra között (ebédidő: 12.00–12.20); 
csütörtökön 9.00–14.00 óra között (ebéd-
idő: 12.00–12.20).

Az új nyomtatványokat a klubban (Ró-
zsa u. 3/b) lehet beszerezni ügyfélfogadási 
idő alatt. 

Február 25-én (szerdán) 13.30-tól év-
nyitó taggyűlést tartunk. Minden tagot sze-
retettel várunk.

Kecső Sándorné gazdasági felelős

Tisztelettel kérjük és várjuk, hogy személyi jövedelemadójának 1 száza-
lékát a Mozdulj Velünk Egyesület 18334351-1-13-as adószámára fel-
ajánlani szíveskedjenek! Köszönettel:

Mészáros Gusztávné, a Mozdulj Velünk Egyesület elnöke

Felhívás

A helyi értéktárbizottság és a Dózsa György Művelődési Otthon ez évi 
kiemelt feladata a város értékeinek és hungarikumainak gyűjtése, nép-
szerűsítése, megismertetése, megőrzésének és gondozásának támoga-
tása. Keressük, várjuk azokat a lakosokat, akik szívesen részt vállalnának 
ebben az értékközvetítésben.

Iskolai értékfeltáró csoportokkal felkeressük azokat az idős lakoso-
kat, akik még emlékeznek a régi történetekre, lefilmezzük a lagzis kalács 
készítését, a viselet gondozását, lefotózzuk a régi házakat, fákat, a tájat, 
kiállítást rendezünk az összegyűjtött anyagból. Tervezzük egy könyv ki-
adását. Kiemelt hagyományőrző programjainkként megrendezzük a máj-
faállítást és -döntést, a szüreti napokat és az Isaszegi Történelmi Napo-
kat. Év végi gálaműsorral zárjuk a gyűjtőmunkát. Kérjük, csatlakozzanak!

Verseczkyné Sziki Éva
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Anyakönyvi hírek
a 2014. Xii. 16. – 2015. i. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületéSek
Máté Viktória, Nemes László Brendon, Tóth Panni,  
Bogár Natália

HázaSSágkötéSek
Ecseri Katalin és Juhász Jácint

60 év egymáS Szeretetében
Deli Mária és Fityus József 1955. január 15-én kötöttek házasságot 
Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HaláleSetek
Hidasi Szabolcs (36 éves), Jókai utca 1/b
Tóth Gyuláné Urbán Erzsébet (67 éves), Tavaszmező utca 3.
Dr. Orosz Imre (82 éves), Kinizsi Pál utca 7.
Péter József (79 éves), Kossuth Lajos utca 63.
Szántai Pálné Krencz Terézia (82 éves), Dózsa György utca 35.
Varga Andrásné Szekeres Erzsébet (87 éves), Hétvezér utca 11.
Juhász Sándor (60 éves), Alkotmány utca 42/a
Kiss József (82 éves), Nagy Sándor utca 79.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

programajánló
Február 6. (péntek), 13.00:  A Damjanich János Általános Iskola alsó 

tagozatának farsangja
Február 6. (csütörtök), 16.00:  A Damjanich János Általános Iskola 

felső tagozatának farsangja
Február 7. (szombat), 9.00:  Az Isaszegi Horgászegesület közgyű-

lése
Február 7. (szombat), 14.00:  A Klapka György Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola alsó tagozatának farsangja
Február 12. (csütörtök), 9.30:  Itt a farsang, áll a bál – farsangi ját-

szóház óvodásoknak. Bejelentkezés szükséges
Február 13. (péntek), 15.00, Falumúzeum:  Időutazás a történe-

lem nyomában – Én, Grassalkovich
Február 14. (szombat), 14.00:  Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Kö-

rének farsangja
Február 15. (vasárnap), 9.00:  Tajcsi-workshop
Február 15. (vasárnap), 17.00:  Hogyan kell bánni a nőkkel? – A Fő-

nix Színház előadása. Jegyár elővételben 1300 forint, a helyszínen 
1500 forint

Február 19. (csütörtök), 9.30:  Itt a farsang, áll a bál – farsangi 
játszóház óvodásoknak. Bejelentkezés szükséges

Február 21. (szombat), 16.00, Falumúzeum:  Hazai tájakon – be-
számoló az ITK 2014. második félévi túráiról

Február 21. (szombat), 18.00, Hősök és áldozatok emlék-
parkja:  Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól

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 februárban és márciusban
február 6.: dr. Tordai Gábor; február 13.: dr. Mészáros Zsolt; február 20.: 
dr. Kürti József; február 27.: dr. Eszlári Egon; március 6.: dr. Tordai Gábor; 
március 13.: dr. Mészáros Zsolt; március 20.: dr. Kürti József; március 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.



A magyar kultúra napja
2015. január 22. 

A magyar kultúra napján a művelődési otthon isaszegi diákszínpadán újra találkoztak városunk három iskolájának diákjai egy jó 
hangulatú	délutánon.	Elénekeltük	nemzeti	énekünket,	a	Himnuszt,	amelyet	Kölcsey	Ferenc	Szatmárcsekén	1823-ban	fejezett	
be. Megemlékeztünk Kölcsey Ferenc születésének 225. évfordulójáról.

Balogh Istvánné képviselő asszony köszöntőjét követően a Plajbász, penna, kalamáris című előadást láthattuk a Damja-
nich- és a Klapka-iskola, valamint a Sziszi tanulóinak az előadásában.

Köszönjük az iskolák tehetséges diákjainak és felkészítő tanáraiknak, Kelemen-Csikiné Feigel Zsuzsának, Parrag Klárának, 
Lukácsné Pásztor Zsuzsannának a kellemes előadást.
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