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Kellemes karácsonyi ünnepeket  

és boldog, eredményekben gazdag  

új esztendőt kívánok minden  

isaszegi családnak!

Hatvani miklós polgármester
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Két ülés között történt
2015. október 22., Dózsa György Művelődési Otthon 
és Múzeumi Kiállítóhely
Az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola 110 éves évfor-
dulójára rendezett ünnepségen vettem részt a művelődési 
otthonban. Büszkeséggel tölt el, hogy városunkban működik 
egy olyan közoktatási intézmény, amely nemzedékek soka-
ságát képezte, tanította és nevelte. Az előadáson meghatot-
tan hallgattam az őseimről szóló anekdotákat, amelyek szo-
rosan kapcsolódtak az iskola életéhez. Bár én magam nem 
ebbe az iskolába jártam, a lelkem mélyén mégis damjani-
chos vagyok.

2015. október 23., Szobor-hegy 
Nemzeti ünnepünk alkalmából megkoszorúztuk a Szo-
bor-hegyen elhelyezett kopjafát egy színvonalas ünnepség 
keretében. A megemlékezést még bensőségesebbé tette, 
hogy részt vettek rajta határon túli testvértelepüléseink de-
legációi. 

2015. október 24.,  
római katolikus templom előtti tér
A Székely Nemzeti Tanács felhívásához csatlakozva jelző-
tüzet gyújtottunk az erdélyi autonómiatörekvés segítésére. 
A  jelenlévőknek Gergely András, Csíkszentmárton polgár-
mestere tartott előadást a romániai magyarság helyzetéről. 

2015. október 26., polgármesteri hivatal
A Pest Megyei Közgyűlés elnökét, Szabó Istvánt fogadtam 
hivatalomban Kuszák Miklóssal, a Területfejlesztési Nonpro-
fit Kft. ügyvezető igazgatójával együtt. A megbeszélésen két 
nagyon fontos témát érintettünk. Az egyik a megye önállóso-
dása, illetve az előző rendkívüli ülésen tárgyalt Rákos-patak 
menti kerékpárút. Az önállósodástól az unióból érkező pén-
zek jelentős emelkedését várjuk 2020-at követően. A  ke-
rékpárút sajnos csak hosszú távon megvalósítható, de kép-
viselő-testületünk, illetve a környező települések testületei 
is makacsul kitartanak egy ilyen idegenforgalmi beruházás 
létrehozása mellett. 

2015. október 31., Szerbia, Kishegyes
Testvértelepülésünkön, Kishegyesen jártunk több képviselő-
társammal együtt, ahol részt vettünk a közadakozásból újra-
öntött Mátyás-szobor Isaszeg városa által is támogatott újra-
állításának ünnepségén. Majd a temetőben megkoszorúztuk 
a szabadságharcban elesett hőseinek sírját. 

2015. november 5–8., Szlovákia, 
Trsztena 
Az Európa a polgárokért rendezvé-
nyen, illetve a visegrádi négyek ta-
nácskozásán vettem részt kollégáim-
mal és képviselőtársaimmal. Az a 
megtiszteltetés ért, hogy a részt vevő 
polgármester-kollégák közül rám esett 
a választás, és a város főterén egy rö-
vid beszédben én köszönthettem a 
jelen lévő sokadalmat. 

2015. november 12.
Padányi József építésügyi és beruházási osztályvezetővel a 
közreműködő szervezetnél lezajlott az óvoda szerződésének 
aláírása. Itt szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy bár az 
építkezés felügyeletével Pénzes János alpolgármester urat 

bíztam meg, magam is rendszeresen látogatom és ellenőr-
zöm a beruházást. Minden jel abba az irányba mutat, hogy 
az építkezés első fázisát a tervezett határidőre – ez év végére 
– elvégzik a kivitelezők.

2015. november 18., Gödöllő, Grassalkovich-kastély, 
lovarda 
A Magyar Önkormányzati Szövetség 25 éves megalakulására 
rendezett ünnepi konferencián vettem részt. Örömmel álla-
pítottam meg, hogy a szövetség negyedszázados fennállása 
során hivatalban lévő belügy- vagy önkormányzati miniszte-
rek elfogadták szervezetünk meghívását, és részt vettek ezen 
eseményen, így többek között Kónya Imre, Kuncze Gábor 
és Gyenesei István.

A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Kiadó: LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Hatvani Miklós 
Szerkesztô: Hefler Cecília Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.

Telefon: 28/583-102 • E-mail: ujsag@isaszeg.hu • Web: www.isaszeg.hu • Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva. 

Észrevételeiket, javaslataikat, írasaikat várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre. Kérjük, hogy amennyiben írást szeretnének megjelentetni lapunkban, ezt elôzetesen,  
minden hónap 10-éig jelezzék részünkre. Szerkesztôségünk a lap terjedelmi korlátai miatt fenntartja a jogot a cikkek tartalmi változtatás nélküli rövidítésére. 
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Képviselők  
elérhetőségei

•	 Balog	Istvánné, 70//903-8668,  
balog46i@invitel.hu

•	 Pénzes	János, 70/456-6969,  
penzes.janos@isaszeg.hu 

•	 Mészáros	Gusztávné, 70/334-6401,  
meszarosgusztavne@gmail.com 

•	 Szilárdi	László, 20/568-7358,  
lszilardi@gmail.com 

•	 Könczöl	Gábor, 70/456-6976,  
isapaletta@freemail.hu 

•	 Karádi	Zsuzsanna, 20/245-8260,  
karadizsuzsanna@gmail.com

•	 Markel	István, 70/387-2692,  
lekram@freemail.hu 

•	 Gabrucza	Marianna, 70/618-9236,  
gabrucza.marianna@gmail.com 

•	 Everling	Róbert, 20/989-6959,  
everling.robert@isaszeg.hu 

•	 Bajusz	Dániel, 20/362-3658,  
bajusz.daniel@gmail.com

•	 Horváth	István, 06-70/337-2238, 
horvath.istvan@isaszeg.hu

2015, 47. hét, Isaszeg város közétkezdéi
A hozzám eljutott észrevételek, kívánságok és panaszok ha-
tására ezen a héten magam is kipróbáltam az isaszegi men-
zát. Megnyugtatott, hogy a felszolgált ételek íze és mennyisé-
ge megfelelő. Természetesen azon gyermekek és felnőttek, 
akik egészségügyi vagy vallási okokból nem fogyaszthatják 
ezen ételeket, a törvénynek megfelelően külön ellátásban 
fognak részesülni. A szükséges intézkedéseket az IGESZ igaz-
gatójával, Horváth Istvánnal megtettük.
 
2015. november 23., Dózsa György Művelődési Ott-
hon és Múzeumi Kiállítóhely, közmeghallgatás
Rendes képviselő-testületi ülés keretében ez évben is hívtuk 
és vártuk a város lakóit a szokásos közmeghallgatásra. A bi-

zottsági elnökökkel beszámoltunk a mögöttünk hagyott egy 
év önkormányzati munkájáról. Köszönöm azoknak, akik részt 
vettek a város e fontos fórumán, hogy javaslataikkal, hozzá-
szólásaikkal segítik a testület tevékenységét.

Szeretném tájékoztatni a város lakosságát, hogy felkértem 
Mészáros Gusztávné (Erdő utca), Balog Istvánné (Belsőma-
jori utca), Könczöl Gábor (Május 1. utca) és Szilárdi László 
(Petőfi utca) képviselőket, hogy az említett utcák esetében 
kezdjék meg a lakosság megkérdezését az utak aszfaltozá-
sához való hozzájárulás szándékáról. A feltételrendszert a 
későbbiekben ismertetjük, de képviselőtársaim a személyes 
találkozás alkalmával mindenről részletesen tájékoztatják az 
érintett lakókat.

Utoljára, de nem utolsó-
sorban a lejáró szerződés 
okán ezúton szeretném meg-
köszönni az orvosi ügye-
leti szolgálatot ellátó Delta 
Mentőszolgálat valamennyi 
dolgozójának a városunk la-
kosságáért kifejtett áldozatos 
munkáját.

Hatvani Miklós 
polgármester

Hirdetmény igazgatási 
szünet elrendeléséről

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az Isaszegi Polgármesteri 
Hivatal a 2015. december 23-tól 2015. december 31-ig terjedő 
időszakban igazgatási szünetet tart.

A hivatal az igazgatási szünet alatt a születések, halálesetek anya-
könyvezésének, ügyfélszolgálati nyomtatványok kiadásának és 
átvételének céljából az alábbiak szerint tart ügyeletet:

I. anyakönyvvezető
– hétfői munkanapon – dec. 28.: 13 órától 16 óráig;
– keddi munkanapon – dec. 29.: 8 órától 12 óráig;
– szerdai munkanapokon – dec. 23., dec. 30.: 14 órától  

16 óráig;
– csütörtöki munkanapon – dec. 31.: 8 órától 9 óráig.

II. ügyfélszolgálat
– hétfői munkanapon – dec. 28.: 16 órától 18 óráig,
– keddi munkanapon – dec. 29.: 14 órától 16 óráig,
– szerdai munkanapokon – dec. 23., dec. 30.: 8 órától 

10 óráig,
– csütörtöki munkanapon – dec. 31.: 9 órától  10 óráig.

Tóthné Pervai Katalin jegyző

Az önálló régió mellett döntött a közgyűlés
A Pest Megyei Önkormányzat köz-
gyűlése egyhangúlag támogatta az 
önálló Pest megye régió kialakítását.

Pest megye társadalmi-gazdasági 
fejlődésében (a 2007–2013 közöt-
ti időszak adatait is megvizsgálva) 
több területen komoly visszaesés 
tapasztalható, és ezen visszaesés 
jelentős részben összefügg a megyei 
fejlesztésekre jutó források csekély 
voltával. Ezért a közgyűlés javasolja 
a kormány részére, hogy a 2016. évi 
regionális lehatárolás felülvizsgálata 
során Pest megye önálló NUTS 2-es 
régióvá válásáról szülessen döntés.

A képviselők egyben határoztak 
arról is, hogy felkérik a megye telepü-

lési önkormányzatait, hogy Pest me-
gye önálló régióvá válásának támoga-
tását képviselő-testületi határozattal 
fejezzék ki.

A Pest Megyei Közgyűlés az elmúlt 
másfél évtized során több alkalommal 
foglalkozott az önálló régió kérdésével 
annak érdekében, hogy Pest megye a 
valós fejlettségének megfelelő statisz-
tikai besorolásba kerüljön.

Jelenleg a megye a fővárossal kö-
zösen alkotja a Közép-Magyarország 
régiót (KMR). A régió speciális hely-
zetét az okozza, hogy az egy főre jutó 
GDP tekintetében – Budapest hatása 
miatt – a közösségi átlag fölött áll, 
ezért, eltérően a többi hat magyar ré-

giótól, 2015–2020 között nem jogo-
sult olyan mértékű és feltételrendsze-
rű európai uniós támogatásokra, mint 
a közösségi átlag 75 százaléka alatti, 
legfejletlenebb régiók. A régióban el-
érhető források csökkenése elsősor-
ban Pest megyét érinti hátrányosan, 
mivel Pest megye Budapest nélkül 
kevésbé fejlett régiónak számítana. 
Ez a megye számára lényegesen több 
forrást jelentene a gazdasági szerep-
lőknek és a közszféra fejlesztéseihez.

A közgyűlés döntését üdvözölte 
Szűcs Lajos, Pest megye miniszteri 
biztosa, korábbi megyeelnök.

Pest Megyei  
Önkormányzati Hivatal

Családbarát ügyfélfogadás Pest megyében
Egy gombnyomással a sor elejére – nincs többé kellemetlen 
várakozás a gyermekes családoknak.

A várandós kismamák és a kisgyermekkel érkező szülők 
ezentúl várakozás nélkül intézhetik ügyeiket Pest megye 
több kormányablakában és okmányirodájában. A családbarát 
ügyfélhívó rendszer az internetes foglalásokat is figyelembe 
veszi, és azok optimalizált kezelésével lehetővé teszi, hogy 
a kiemelt ügyfelek sorába lépő, a kisgyermekkel érkező szü-
lők gyorsan és zökkenőmentesen végezhessenek hivatalos 
dolgaikkal.

Erre a célra készült plakát, kisfilm, piktogram, valamint az 
ügyfélszolgálat munkatársai is segíteni fogják a megérkező-
ket, hogy egy gomb megnyomásával automatikusan előre-
kerüljenek.

Régi tervem válik végre valóra a családbarát ügyfélfoga-
dás létrehozásával – mondta Tarnai Richárd Pest megyei 
kormánymegbízott, aki ötgyerekes családapaként tisztában 
van vele, milyen könnyebbséget és segítséget jelent a szü-
lőknek, hogy érkezésük időpontjától függetlenül azonnal a 
sor elejére kerülhetnek.

A kezdeményezés nem titkolt célja, hogy a hivatalos te-
endőiket intézők között kialakuljon egyfajta közösségi érzés 
a kismamákkal és a kisgyermekesekkel szemben, vagyis ter-
mészetes legyen az, hogy előreengedik őket – hangsúlyozta 
Tarnai Richárd.

Jelenleg Pest megye hét járásában a következő tizen-
egy ügyfélszolgálaton várják ilyen gyors ügyintézéssel a 
családosokat:
•	 dunakeszi	okmányiroda	(2120	Dunakeszi,	Szent	István	ut-

ca 19.); 
•	 gödi	okmányiroda	(2131	Göd,	Pesti	út	60/a);	

•	 érdi	okmányiroda	(2030	
Érd, Budai út 8.);

•	 gödöllői	 okmányiroda	
(2100 Gödöllő, Kotlán 
Sándor u. 1.);

•	 péceli	 okmányiroda	
(2119 Pécel, Kossuth 
tér 1.);

•	 gyáli	 kormányablak	
(2360 Gyál, Somogyi 
Béla u. 2.);

•	 monori	 kormányablak	
(2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78–80.);

•	 ráckevei	 kormányablak	 (2300	 Ráckeve,	 Szent	 István	 tér	
4.);

•	 szigetszentmiklósi	okmányiroda	(2310	Szigetszentmiklós,	
Ifjúság tér 4.);

•	 dunaharaszti	 okmányiroda	 (2330	 Dunaharaszti,	 Báthory	
utca 1.); 

•	 tököli	okmányiroda	(2316	Tököl,	Fő	utca	119.).

Az ügyfélhívó számítógépes rendszer fejlesztésével a gyer-
mekbarát hivatalok száma a jövőben folyamatosan bővül-
ni fog. A Családbarát Munkahely címet elnyert Pest Megyei 
Kormányhivatal legfontosabb célkitűzése az ügyfelek igé-
nyeit és érdekeit figyelembe vevő, ügyfélközpontú műkö-
dés és az egységesen magas színvonalú, mindenki által 
hozzáférhető szolgáltatások kialakítása, ezért a Pest Megyei 
Kormányhivatal minden ügyfélfogadási helyszínén baba-
mama sarkok, illetve szobák várják az ügyeiket intéző szülők 
gyermekeit.
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Az ÖTE beszámolója a 2015. évről
Az Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let a lehetőségeihez képest a 2015-ös 
évben is teljes mértékben biztosította 

a lakosság védelmét és nyugalmát. Eb-
ben az évben egyesületünk teljes ve-
zetése átalakult, új elnököt, parancsno-
kot és elnökségi tagokat választottunk. 
Jelenleg taglétszámunk 34 fő, közülük 
20 főnek van tűzoltóvizsgája.

A teljesség igénye nélkül, röviden 
beszámolok az elmúlt egyéves mun-
kánkról, tapasztalatainkról.

A városunkra is többször lecsapott 
viharok kapcsán 24 esetben kellett be-
avatkoznunk, ez három teljes napot 
vett igénybe. Több ingatlannál kidőlt fá-
kat kellett eltávolítani, és megszüntetni 
a veszélyhelyzetet. Az önkormányzattal 
együttműködve számos veszélyes fát 
távolítottunk el közterületeinkről, töb-
bek között a bölcsőde és a családse-
gítő udvaráról.

Szerencsére kevés tűzesetünk volt, 
pontosan három, amelyeknél az utó-
munkálatokat is mi végeztük el. Műsza-
ki mentésünk pedig egy volt, amelyben 
személyi sérülés nem történt.

Ki kell emelnem, hogy az ÖTE tagjai 
önkéntes alapon vállalnak szolgálatot, 
így csak a hétvégéken áll módjukban 
szolgálatot teljesíteni.

Természetesen kivesszük a részün-
ket a városi rendezvények helyszínei-

nek tűzbiztosításából is, így például az 
április 6-i és az augusztus 20-i prog-
ramokon. Számos esetben Isaszegen 
kívülről is sok megkeresést kaptunk 
rendezvények biztosítására, amelyek-
nek örömmel tettünk eleget.

Gyereknapkor a „Nyitott szertárka-
puk” országos projekthez csatlakozva 
egész napos programokkal kedvesked-
tünk a gyerekeknek, amelyeknek óriási 
sikerük volt. Több mint száz család lá-
togatott el hozzánk. Jó néhány isaszegi 
főzőversenyen, sporteseményen indul-
tunk, és szép eredményeket értünk el.

Lehetőség szerint minden olyan 
alkalommal közreműködünk, amikor 
a munkánkat be tudjuk mutatni az ér-
deklődőknek, a város és a környező te-
lepülések lakosságának.

Szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak az önzetlen embereknek, 
akik támogatásukkal és felajánlásaikkal 
segítették az egyesület munkáját, és 
ezzel elősegítették Isaszeg biztonságát. 
Számunkra ezek a köszönetnyilvánítá-
sok, támogatások adnak visszajelzést 
munkánk elismeréséről. Reméljük, az 
elkövetkező évben is gondoskodni tu-
dunk az önök biztonságáról, nyugalmá-
ról, és továbbra is megelégedéssel fog-
ják tapasztalni munkánkat.

Telefonszámunk: 70/549-6223, 
hívjanak bizalommal!

Zárszóként minden isaszegi polgár-
nak kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új esztendőt kíván az Isaszegi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Borók Károly elnök

Hamarosan elkészül  
az új üzem

Jelentősen előrehaladt az Eagle Industry Hungary Kft.-nél a 
7414 négyzetméteres gyártócsarnok, raktár- és irodaépület 
építése Maglódon, a 31-es út Pécel felőli oldalán. Októberben 
avatták fel az épület legmagasabb pontját, a bokrétaünnepség 
keretein belül.

A 2005 óta Pécelen működő EIHU Kft. 2011-től már ja-
pán tulajdonban végzi a benzin üzemanyagú személyautók-
ban használt szelepek gyártását. Tizennégy világmárka autóiba 
építik be az itt gyártott alkatrészeket.

A német fejlesztői és a japán anyavállalati háttér magas 
szakmai és minőségi színvonalat biztosít, amely a magyar mun-
katársak, szakemberek hozzájárulásával mára már a régió egyik 
legsikeresebben működő vállalkozásává tette a céget. A cég 
vezetősége a műszaki színvonal és a magas minőség mellett 
nagy hangsúlyt fektet a munkahelyi légkör fejlesztésére is. 

Galaskó Gergely ügyvezető igazgatót kérdeztük:
–	 Hogyan	 halad	 az	 építkezés,	 mikorra	 készül	 el	 az	

épület?
– Jelenleg már a belső burkolási és gépészeti munkálatok 

zajlanak, így nagyon jó eséllyel december közepén átvehetjük 
az épületet. A költözés várható időpontja jövő év márciusa, 
mivel a közművek teljes kiépítése és engedélyeztetése időigé-
nyes folyamat.

–	Hány	munkatárssal	dolgoznak?
– Száz munkatárssal dolgozunk, és a tevékenység magyar 

beszállítói oldalról is több mint százhúsz fő alkalmazását biz-
tosítja. Igyekszünk anyagilag és erkölcsileg is megbecsülni dol-
gozóinkat, stabil munkatársi gárdát szeretnénk építeni, hiszen 
japán tulajdonosunk a jövőben további gyártási feladatokkal 
fog megbízni minket, amelyek magas szakmai felkészültséget 
igényelnek tőlünk. Éppen ezért jelenleg is várunk munkatársa-
kat a gépsorainkhoz, operátori munkakörbe.

–	Hogyan	 fognak	 eljutni	 a	 dolgozók	az	 új	 gyárba	a	
2016.	tavaszi	költözést	követően?

– Megszervezzük a céges buszt Pécelről és ahonnan indo-
kolt, így minden dolgozónknak biztosítani szeretnénk a hosszú 
távú foglalkoztatást. Tudjuk, hogy elkötelezett munkatársaink-
nak köszönhetjük sikereinket, erre építünk a jövőben is.

Változás az isaszegi 
polgárőrség életében

2015. szeptember 11-én Turányi Lászlóné lemondott 
a polgárőrség elnöki posztjáról. Helyébe Rácz Zoltán 
Jánost szavazták meg az őrség tagjai, helyettese pedig 
Villányi László lett.

Rácz Zoltán János 1954-ben született Budapes-
ten, iskolái elvégzése után autószerelőként dolgozott. 
1985-ben költözött Isaszegre, ahol házát is építette.

2009. január 1-jén csatlakozott a polgárőrség kö-
zösségébe, amelyben hét éve segíti a város életét. 
Ennek elismeréseként 2014. augusztus 20-án az Isa-
szegi Polgármesteri Hivataltól kitüntetést kapott.

„Célom a város közbiztonságának megerősítése és 
segítése – nyilatkozta az új elnök. – Ennek érdekében 
szeretném, ha a szolgálatok nem csak a hétvégékre 
korlátozódnának. Szeretném, ha a hét többi napján 
is járőrözhetnénk, nemcsak autóval, hanem a lovas 
járőröket, valamint a biciklis járőröket is bevonnánk. Ez 
a többletszolgálat anyagi többlettel is jár, ezért kérem 
a lakosság segítségét, hogy támogassák az újonnan 
szerveződő szolgálatot. A hatékonyabb lakossági köz-
biztonság érdekében adományozó urnákat fogunk ki-
helyezni a következő helyszíneken: a DM drogériában, 
a Rákóczi úti lottózóban, István Húsboltjában, Erzsike 
Ajándéküzletében, valamint a Piri–Guszti Virágüzlet-
ben. Adományaikat előre is köszönjük!” – tette hozzá 
Rácz Zoltán János, az Isaszegi Polgárőrség elnöke, sze-
rető férj, édesapa, nagyapa, a város méltán elismert és 
kedvelt polgára, a polgárok békességének őre.

Varga Zsolt
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lépések.
A csodát kihoztuk magunkból! A tudattalan mélyrétegé-

ből éppen most hívódnak elő szinte gondolkodás nélkül a 
sajátos jellemkották, az egyéniséget hűen tükröző jellemző 
részletek. Jóleső megújulást nyújtva mutatkozik meg a saját 
kézzel alkotott műben a szívünk, a lelkünk. Az alap ugyanaz, 
mégis a szubjektivitás mezején – az egyedisége jegyében – 
a szobrok különféle formát öltöttek, mindegyik másmilyen 
lett. A kézművesség öngyógyító ereje legfőképpen abban 
rejlik, hogy visszairányítja a figyelmünket önmagunkra, és 
segít, hogy átéljük és szabadon kifejezzük a bennünk lévő 
érzéseket.

„A selyemmel való találkozás szerelem volt első látás-
ra, igaz, már akkor tudtam, hogy másképp szeretném meg-
mutatni a bennem lévő gondolatokat és érzésvilágot, mint 
amit általában láttam a selyemfestésről. A festményeim az új 
kor szellemében, három dimenzióban készülnek, legfőképp 
nonfiguratív ábrázolási módban. Elmondhatom, hogy ezzel 
a technikával egyedülálló módon készítem festményeimet. 
Korábban a képzőművészet több ágát is kipróbáltam, pasz-
tellfestés, olajfestés és ceruzarajzok formájában, én a se-
lyemben találtam meg azt a pluszt, amely magával ragadott. 
Tiszta, lágy és nemes, mindehhez társítom a bennem lévő 
gondolatokat, érzéseket, így készülnek a műveim. A másik 
szerelem a textilszobrászat. A dekorációs tárgyak, amelyek az 
otthonunkban vagy az irodánkban vannak, sok mindent el-
árulnak rólunk, hogy kik is vagyunk valójában. Akik fel merik 
vállalni magukat, akik nyitottak az új felé, szeretik a dizájnt, 
a művészetet, az eltérőt, a formabontót, azoknak tiszta szív-

vel és őszinte odaadással készítem alkotásaimat” – vallja az 
alkotó.

Edina több ízben is szerepelt a Gödöllői Királyi Kastély 
kiállításán – amelyet hasonló gondolkodású emberekkel és 
a textilkeményítő magyarországi importőrével hoztak létre 
–, valamint Győrben a Zichy-palotában, az országos baba-
kiállításon, Szlovéniában, Budapesten a Dürer-kertben, az 
ArtFesten,	a	Petőfi	Csarnokban	és	a	Millenárison	is.	Elmond-
ható, hogy Magyarországról elsőként kerültek ki többször is a 
munkái Jossy de Roode (aki kitalálta ezt technikát) könyveibe 
és internetes publikációiba. Aki szeretné ezt a technikát elsa-
játítani, s Edina művészeti foglalkozásán új utakra lépni, sze-
retettel várja a műhelyébe Isaszegre. (Elérhetősége: www.
edoart.hu;	Facebook:	Szilárdi	Edina;	tel.:	30/9905-373)

Borka Elly

„Hozd	ki	magadból	a	csodát…”

Ûjrahasznosítás művészi fokon
Látogatóban Szilárdi Edina selyemfestő és textilszobrász műhelyében

A	művésznő	megfogalmazása	szerint	minden	egyes	művében	benne	van	az	érzé-
kenység,	a	gondolatiság,	a	 finomság	és	a	színek,	az	élet	 játéka,	hol	a	sötétsége,	
hol	pedig	a	 fénye.	Arra	 törekszik,	hogy	ezek	az	alkotások	minden	megszokott	és	
általános	dologtól	térjenek	el,	mégis	egy	egységet,	energiát,	a	lélek	áramlását	és	
működését	közvetítsék.

Véletlenek nincsenek, mondják. A sors pedig mindig le-
hetőséget ad arra, hogy újabb lépéseket tegyünk a töké-
letes felé. Találkozásom Szilárdi Edina művészetével nem 
egyszerű történet. Eredetileg csak Karádi Zsuzsához jöttem 
vendégségbe Isaszegre, virágos, életfa-faragásos, autentikus 
kis házát megcsodálni. Zsuzsa elcsábított egy kis kitérőre, ám 
nem gondoltam volna, hogy ugyanazon a szép napon a gö-
döllői dombság ölelésében fekvő történelmi településen egy 
másféle csodára, a művészet egyféle különleges ágára, az 
emberi leleményesség kiapadhatatlan forrására bukkanok.

Edinánál a szépségre, a lelkünkben szunnyadó díszítő 
ösztön megnyilvánulásaira, a fogékonyságra számítottam, de 
a legnagyobb meglepetés csak ezután ért. Az alkotótér szel-
lemiségében inkább volt az új kor útveszőiben arany iránytű, 
mintsem egy újabb kreatív műhely. Belépve a műtermébe 
még a lélegzetem is elállt. A velencei karneválra érkeztem 
talán? Legalábbis úgy éreztem magam itt, mintha egy elva-
rázsolt helyre kerültem volna. A polcokon, tárlókban valami 
megfoghatatlan misztériummal átitatott légkörben zsolnai 
mázas hatással vagy a selyem suhogásának finom eleganciá-
jával nonfiguratív látomások, pasztellszín-átmenetes reliefek, 
egyedien megkomponált domborművek vagy éppenséggel 
antik szoboralakok, angyalok, fényes arcú babák néztek ve-
lem szembe, gyönyörű jelmezekbe öltöztetve. 

„Újítónak vallom magam, aki más szemlélettel mutatja 
meg az élet szépségét vagy sötétségét. A 21. század meg-
érett arra, hogy ne a szériagyártást preferálja, hanem az em-
beri kreativitásban, az egyediség megtalálásában adja tovább 
az értékeit, ami természetesen az egyénhez szól” – mondta 
a művész.

Edina műhelyében többszintű folyamatok olvadnak 
egybe, s ezenfelül még – önálló alkotótevékenységével 
összhangban – tanfolyamokat is szervez, ahol a hallgatók 
(a hazánkban még ritkaságszámban menő) különleges 
kézművestechnika elsajátításával egyedi tárgyakat készít-
hetnek, ami által életfelfogásuk is (szinte észrevétlenül) egy 
másik irányba terelődik.

Terápia? Újrahasznosítás? A lélek tisztítása? A társas 
kapcsolatok erősítése? Vidám asszonyklub összefogása? 
Mit jelent e másik téren Edina munkálkodása? Összesítve 
mindegyik fogalmat. A címül választott „hozd ki magadból a 
csodát” mondat Edina fontos jelszava. 

Tanfolyamvezetői arcát is megmutatva Edina továbbszövi 
a mesét: „Négy éve kezdtem ezzel a technikával foglalkozni, 

amit azóta is tanítok a tex-
tilművészeti műhelyem-
ben. Ezzel a technikával 
készíthetünk szobrokat, 
domborműveket, képeket, 
babákat, a megunt 
holmikat alakíthatjuk át 
teljesen új formába, üvegből, fadobozból műalkotásokat 
hozhatunk létre, ékszereket, és még sorolhatnám, mi min-
dent tudunk alkotni. Az ország több pontjáról jönnek el 
hozzám művészek és amatőrök is egyaránt, és tapasztalják 
meg, mi mindent tudunk létrehozni, alkotássá tenni, akár egy 
megunt régi pólónkból vagy a nagymamánktól megörökölt 
csipketerítőből, amelyet már csak emlékként őrzünk. Ezekből 
és sok minden más anyag felhasználásával egy bizonyos tex-
tilkeményítő segítségével készítjük az alkotásokat.” 

A siker, az alkotás örömének megtapasztalása, a képes-
ségek felfedezése és kamatoztatása nem csak a profi művé-
szek kiváltsága. A bennünk rejlő művész megtalálásával az 
élmény a miénk is lehet.

Edina a tanfolyamokon egy-egy témakört jelöl meg, 
azonban nem befolyásol senkit. Mindenki a saját egyénisége 
szerint alkot. S valóban, a lányok – a résztvevők – az el-
mélyült alkotásban mintegy varázskört alkotva állták körbe a 
terebélyes munkaasztalt. Az alapok elsajátítása hihetetlenül 
könnyű. „Mi mindenre vagyok képes, és ez ilyen egyszerű?! 
El sem hittem volna” – mondják a tanfolyamon sokan. 

Semmilyen előképzettség nem szükséges a művek elő-
állításánál. És az is garantált: az egynapos foglalkozás után 
mindenki a saját szobrával térhet haza. „Elrontani nem le-
het itt semmit, a lényeg, hogy azt tedd bele, ami te vagy” 
– magyarázta Edina. Ebben a meghitt közegben mindenki 
megszépült, az élet árnyoldalai pozitív energiákká szelídül-
tek. Edina oda-oda lép valakinek a munkájához, egy kevés 
simítás itt, némi pasztázás amott, egy csepp aranyfény, egy 
csipetnyi fűszer, körbejárva, fáradhatatlanul így ízesíti, színezi 
a munkákat, és aranyozza be a hallgatók életét.

Végre elérkeztünk a munka utolsó fázisaihoz. A már „fel-
öltöztetett” szobrokra csak a színezés, a díszítés várt. (Való-
jában a keményített és megszárított textilredők adják a szo-
boralakot s egyben a ruházatot). Az így keletkezett ruha és 
az egyéni felfogásban alkalmazott díszítés határozza meg a 
művek végső megjelenését, s adja meg a művek egyedisé-
gét. A kialakításban ezek a legkényesebb és leglényegesebb 
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Könyvtári hírek
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy könyvtárunk 2015. 
december 19. és 2016. január 3. között zárva tart. Nyitás: 
2016. január 4., 9 óra. December 2-án (szerda) és decem-
ber 9-én (szerda) 14 és 18 óra között nyitva leszünk.

Ajándékozzon könyvtárat!
Ajándékozza szeretteinek az olvasás örömét, az információ-
szerzés élményét! Váltson olvasójegyet családtagjainak, ba-
rátainak a Jókai Mór Városi Könyvtárba, és helyezzen a kará-
csonyfa alá egy évre érvényes könyvtári tagságot!

A mi könyvtárunk az ön könyvtára
Advent idején naponta apró ajándékkal kedveskedünk 
egy-egy olvasónknak, akit az aznapi látogatók közül sorso-
lunk ki.

December 7–18. között könyvbörzét tartunk a könyvtár 
állományából kivont könyvekből az intézmény nyitvatartási 
idejében. A könyvek egységesen 200 forintért lesznek meg-
vásárolhatók.

December 14–18. között a megbocsátás napjait tartjuk 
a könyvtárban. Megkérjük azokat a kedves olvasókat, akiknél 

esetleg régen lejárt könyvek vannak, hogy ebben a néhány 
napban hozzák vissza nekünk, ebben az esetben a késedel-
mi díjat elengedjük. Előre is köszönjük!

December 11-én (péntek) 18 órától a Tóth Árpád Nem-
zeti Társaskör szeretettel vár minden érdeklődőt dr. Kőrö-
si Mária A szeretet kultúrája (nemcsak) advent idején című 
előadására. A rendezvényen közreműködnek a Gaudium 
Carminis kamarakórus tagjai. Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Könyvespolcaink újdonságai
•	 E.	 L.	 James:	Grey	–	A	 szürke	 ötven	 árnyalata	Christian	

szerint
•	 Frei	Tamás:	Agrárbárók
•	 Leiner	Laura:	Illuzió
•	 Bartos	Erika:	Együtt	lenni	jó!
•	 Katie	Fforde:	Karácsonyi	lakoma	és	más	történetek
•	 Orosz	Ildikó–Halász	Judit:	Nem	születtem	varázslónak
•	 Guy	De	Maupassant:	Bel	Ami	a	szépfiú
•	 Jussi	Adler-Olsen:	A	64-es	betegnapló
•	 Jane	Shemilt:	Lányom

Novemberben történt
A Jókai Mór Városi Könyvtár 230 ezer forint visz-
sza nem térítendő támogatást nyert a Nemzeti 
Kulturális Alaptól a Népek meséje a könyvtárban 
programsorozat megvalósítására.

November 17-én e rendezvénysorozat ke-
retén belül a könyvtár vendége volt Bezeré-
di Zoltán Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész. 
A Damjanich János Általános Iskola 2. osztályos 
diákjai Móni néni jóvoltából megismerkedtek a 
Márton-napi hagyományokkal és Bezerédi Zol-
tán előadásában Szent Márton legendájával. 

A hat hónapon át tartó programsorozat célja 
különböző népek meséinek és népszokásainak 
bemutatása a gyerekek számára. A rendezvény-
sorozat december elején folytatódik, amikor is 
a finn karácsonyi népszokásokkal találkoznak a 
gyerekek. A mesélőnk Gémes Antos lesz, a Ma-
gyar Színház társulatának tagja.

A meseolvasásokra várjuk óvodai csoportok 
és iskolai osztályok jelentkezését.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új 
évet kívánunk!

Kovács Dóra és Mátainé Ivicsics Mónika

Könnyebb az élet, ha 
dalolhatsz róla
Szól a muzsika a Klapkánál

Ebben a tanévben is töretlenül folytatódnak a Klapka-iskola 
ének tagozatának hagyományos zenei programjai.

Mint minden évben, az őszi szünet megkezdése előtt da-
los pacsirtáink most is összemérték torkukat a népdaléneklési 
versenyen. Az elsőtől a hatodik évfolyamig indultak tanulóink 
egyéni és csoportos formációban. A magyar népdalkincsünk 
szebbnél szebb motívumait hallhatta a zsűri. Nagy örömmel 
fogadtuk a sok szép hangú fiú énekét, valamint a testvérek 
közös előadását. Számos diákunk vitte haza az eredményes 
produkcióért járó oklevelet. 

Ettől a tanévtől sokkal egyszerűbb lett a Mesélő Muzsika 
hangverseny előadásainak látogatása. Sikerült megegyez-
nünk a gödöllői szervezőkkel, hogy míg idáig Gödöllőre 
kellett átutaznunk ahhoz, hogy hangversenyt hallhassunk, 
most a zenekar és az előadók jöttek hozzánk Isaszegre. Az 
első előadás Balogh Sándor Brémai muzsikusok című műve 
volt. Igazán hangulatos, a kisdiákok figyelmét felkeltő műsort 
adtak a Gödöllői Szimfonikus Zenekar tagjai.

Az elmúlt évben indítottunk egy újabb kezdeményezést, 
amelyből szintén hagyományt szeretnénk teremteni. Öröm-
éneklés címmel hívtuk a vendégkórusokat a római katolikus 
templomba, hogy egymás énekét hallgatva egy hétköznapi 
estéből csodát varázsoljunk. Boldogan hallgattuk testvérisko-
lánk, a Budapest V. Kerületi Váci Utcai Ének-Zenei Általános 
Iskola műsorát, a Gaudium Carminis kamarakórust, valamint 

a Szent Márton kórust. Külön öröm volt számunkra, hogy 
elfogadta meghívásunkat az Isaszegi Damjanich János Álta-
lános Iskola kórusa is. Reméljük, jövőre ismét találkozunk.

Hamarosan kezdődik advent időszaka, és az ünnepet 
várva kisdiákjaink boldogan énekelnek, muzsikálnak tovább.

Tűz Anita tanárnő

Meghívó
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt 
a Klapka-iskola ének-zene tagozatának karácsonyi hang-
versenyére 2015. december 16-án 18.00 órától a ró-
mai katolikus templomba.

Az V. kerületi Váci Utcai Ének-Zenei 
Általános Iskola kórusa

A Damjanich János  
Általános Iskola kórusa

A Klapka György Általános Iskola 
és AMI kórusa

Szent Márton kórus

Gaudium Carminis kamarakórus
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A római katolikus egyházközség eseményei
November 1-jétől a hétköznapi szentmisék reggel fél 7-kor 
kezdődnek. Ezek az adventi hajnali szentmisék, a roráték.

December 24-én 16 órakor és 23 órakor gyermekek 
pásztorjátéka lesz a templomban. Utána következik a szoká-
sos éjféli szentmise. Mindenkit szeretettel várunk, ünnepel-
jük együtt Jézus születését!

Hogyan süssünk hamuban pogácsát?
Az érzelmi kötődés kialakítása 
fontos a néphagyományok to-
vábbörökítésében – mondta 
Benedek Krisztina Mária nép-
táncpedagógus, népi énekes, 
a gödöllői Csodabab Tanoda 
vezetője azon előadás-soro-
zat első alkalmán, amelyet a 
Katolikus Kultúrközpontban 
rendezett az Isaszegi Római 
Katolikus Egyházközség a Csa-
tangoló Tánccsoport és Hagyományőrző Egyesülettel. A ha-
gyomány tovább élése című előadásában Benedek Kriszti-
na Mária a „hagyományőrző évkörző” ünnepeit vette sorra, 
a hallgatóságot arra ösztönözve, hogy gyermekkori emlékeit 
megidézve, a gyermek szemével tekintse végig ezeket az ün-
nepeket. Az este folyamán a népi énekek mellett népi hang-

szerek is megszólaltak, és az előadás-sorozat címéhez hűen 
a pogácsakóstolás sem maradt el. 

November 17-én is megtelt a Katolikus Kultúrközpont, 
amikor Keszey Tivadar, a keszthelyi Család Iskola, valamint 
Horváth Szilárd, a gödi Búzaszem Iskola alapítója arról tar-
tottak előadást, hogyan sikerült alulról jövő kezdeményezés 
nyomán, közösségi összefogással megvalósítaniuk azt az is-
kolamodellt, amelyben a szülőkkel szorosan együttműködve, 
a családok értékrendjével összhangban nevelnek. 

Az estet szervező családok a rendezvény végén elmond-
ták, hogy a következő alkalmakkor már arról fognak szólni a 
beszélgetések, hogy ők milyen iskoláról álmodtak Isaszegen, 
és ez az álom hogyan valósítható meg. További információk 
a	Facebookon:	Katolikus	iskola	Isaszegen.

Dr. Budaházi Árpád

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem 

örökké éljen.” (Jn 3,16) 

Karácsonykor fogadjuk be szívünkbe a gyermek Jézust, hogy 
örök életünk legyen! Minden kedves olvasónak szeretettel-
jes, békés, egymásra figyelős, mosolygós karácsonyt és re-
ményteli, Istenben bízó új esztendőt kívánok!

Szárazné Marika

Gergely Szabolcs Isaszeg új református lelkésze
2015. február 10-én, hatvan-
negyedik életévében hosszan 
tartó, súlyos, de türelemmel és 
méltósággal viselt betegsége 
után elhunyt Bajusz Árpád, az 
Isaszegi Református Egyházköz-
ség lelkipásztora, Isaszeg város 
díszpolgára. Mivel az egyház-
község 1995 óta teljes jogú, 
önfenntartó gyülekezet, ezért 
a megüresedett lelkészi állást 
meghívás útján való választással 
lehetett betölteni. A hosszadal-
mas és bonyolult eljárás rövid 
története – amelynek minden 
mozzanata után tizenöt napos 
fellebbezési határidőt kellett ki-
várni – a következő.

Február	 26-án	 presbiteri	 összejövetel	 volt,	 amelyen	
Nyilas Zoltán, az Észak-pesti Református Egyházmegye 
esperese és dr. P. Tóth Zoltán, az egyházmegye gondnoka 
tartott tájékoztatót a gyülekezet új lelkészének megválasztási 
lehetőségeiről és az addig tartó átmeneti állapotról. 

Március 17-én – mivel ismeretségi körből nem akadt ele-
gendő Isaszegre pályázó lelkész – a tizenkét tagú presbité-
rium egy, a gyülekezet internetes honlapjáról letölthető kér-
dőívet szerkesztett, amelyet kitöltve és visszaküldve lehetett 
érdeklődni az állás iránt. Ily módon április végéig hét komoly 
pályázó jelentkezett, akik közül a presbitérium négy lelkészt 
hívott meg egy-egy bibliaóra tartására, amelyeknek tárgya 
mindig a református Bibliaolvasó kalauz aznapi igéje volt.

Május 11-én a presbitérium tagjai külön-külön nyilvání-
tottak előzetes véleményt a magas színvonalú bibliaórák-
kal és a kérdőívekkel kapcsolatosan. E-mailben kérték fel a 
két, határon túlról jelentkező lelkészt, hogy jelölhetőségük 
érdekében szerezzék be saját püspöküktől az elbocsátó, a 
Dunamelléki Református Egyházkerület püspökétől pedig a 
befogadó nyilatkozatot.

2015. május 21-én Gergely Szabolcs, a mai Ukrajná-
ban,	 Kárpátalján,	 Fornos	 községben	 szolgáló	 lelkész	 –	 a	
Dunamelléki Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője 
(püspökhelyettese), Simonfi Sándor és világi főjegyzője, Ve-
res Sándor általi, mintegy kétórás meghallgatását követően 
– a Püspöki Hivataltól befogadó nyilatkozatot kapott. Az 
eseményen részt vett az Észak-pesti Református Egyházme-
gye esperese, Nyilas Zoltán, valamint az Isaszegi Református 
Egyházközség Presbitériumának elnöke, Szendrő Dénes is.

Május 27-én a presbitérium titkos szavazással a gyülekezet 
új lelkészének Gergely Szabolcs lelkipásztort jelölte. 

Június 15-én az Észak-pesti Református Egyházmegye 
elnöksége Gergely Szabolcs isaszegi bemutatkozó istentisz-
teletét július 5-re, a gyülekezet általi lelkészválasztást pedig 
július 12-re tűzte ki.

A július 3-án, két nappal a 
bemutatkozó istentisztelet előtt 
kelt esperesi rendelkezés sze-
rint Gergely Szabolcs gyülekezet 
általi megválasztása csak akkor 
tartható meg, ha sikeres hono-
sító vizsgát tesz a Magyarországi 
Református Zsinat által kineve-
zett Egységes Lelkészképesítő 
Vizsgabizottság előtt, amely 
évente egyszer, szeptember kö-
zepén ülésezik.

Július 5-én Gergely Szabolcs 
megtartotta bemutatkozó isten-
tiszteletét Isaszegen, majd két 
hónapos várakozás következett.

Szeptember 15-én Gergely 
Szabolcs sikeres honosító vizsgát tett a Magyar Református 
Zsinat Egységes Lelkészképesítő Vizsgabizottsága előtt, így 
minden akadály elhárult a megválasztása elől.

Szeptember 20-án a vasárnapi istentiszteletet köve-
tő közgyűlésen a gyülekezet tagjai egyhangú szavazással 
Gergely Szabolcsot választották meg lelkipásztoruknak.

Gergely Szabolcs a családjával október 6-án kezdte meg 
költözését Isaszegre. Búcsú-istentisztelete korábbi gyüleke-
zeténél,	 Fornoson	 október	 18-án	 volt.	 Október	 20-án	 állt	
szolgálatba Isaszegen, ahol október 25-én, vasárnap tartot-
ta első istentiszteletét. Ennek kapcsán – és éppen az erre 
a napra eső harminchetedik születésnapja alkalmából – az 
egyházközség presbitériumának elnöke köszöntötte, majd 
Nagy Miklósné gyülekezeti tag szavalta el ezen ünnepi ese-
ményre írott versét.

Gergely Szabolcs lelkész 1978-ban a mai Ukrajnában, 
Kárpátalján, Halabár községben magyar család gyermeke-
ként született. Középiskola tanulmányait a Nagyberegi Re-
formátus Líceumban 1993 és 1996 között folytatta. Lelké-
szi diplomáját a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 
2001-ben szerezte. Azóta is Kárpátalján, a Munkács melletti 
Fornosi	Egyházközségben	végezte	lelkészi	szolgálatát.	A	Be-
regi Református Egyházmegyében 2006 és 2008 között 
jegyzői, 2008 és 2014 között főjegyzői tisztséget töltött be, 
2015-től pedig a Kárpátaljai Református Zsinat tagja. Vallás- 
és angoltanár feleségével, Eszterrel – aki Kolozsváron szü-
letett, és tanulmányait is ott végezte – 2001-ben kötöttek 
házasságot. Három gyermekük van: Johanna tizenkét, Sá-
muel nyolc-, Zelma pedig kétéves.

Új lelkészünknek és családjának ezúton is áldott, békés, 
hosszú és eredményes isaszegi munkálkodást, ehhez pedig 
jó erőt és egészséget kívánunk. 

A gyülekezet további aktuális hírei és eseményei a www.
parokia.hu/lap/isaszeg honlapon találhatók.

Szendrő Dénes
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Wadokai-Európa-bajnokság, Luxemburg
Egyesületünk első alkalommal kvali-
fikált versenyzőket a Magyar Wadokai 
Karate Szövetség válogatottjába, amely 
október 31-én részt vett a 23. wado-
kai-Európa-bajnokságon Luxemburg-
ban. 

Két versenyzőnk, Képes Edina és 
Zsiba Péter nyarának nagy részét és 
az azt követő hónapokat folyamatos 
felkészüléssel töltötte, amelyben sze-
repet kaptak mind erőnléti, mind tech-
nikai és taktikai edzések. 

A felkészülés jól sikerült, szorgalma-
san edzettek a verseny-
zők, csapattársaik pedig 
nagyban segítették mun-
kájukat edzésről edzésre.

Mivel életükben ez 
volt az első Európa-baj-
nokság, így reményekkel 
ugyan, de nagy elvárá-
sok terhe nélkül, a tisztes 
helytállást kitűzve utaz-
tunk a versenyre. Mint 
minden versenyző, így a 
genkisek is magas elvá-
rásokat támasztottak ön-
magukkal szemben, így 
a tisztes helytállással már 
nem lehetett gond.

Csütörtök éjjel érkez-
tünk meg a szállásunkra, 
pihenés után pedig pén-
teken, kis városnézést 
követően kezdődtek a 
verseny hivatalos prog-
ramjai a regisztrációval. 
Az Európa-bajnokságra 
19 országból érkezett 
több mint 450 nevező. A 
regisztráció után a versenyzők átmoz-
gató edzésen vettek részt, az edzői 
értekezlet után pedig az egész csapat 
visszatért a szállására, és pihenéssel, 
ráhangolódással töltötte a nap hátralé-
vő részét.

Szombaton a kumiteversenyszá-
mok ugyan csak 14 óra után kezdőd-
tek, de már reggel a teljes válogatott 
együtt érkezett a csarnokba, hogy 
szurkoljanak versenyzőtársaiknak a hat 
tatamin zajló megmérettetésen. Ver-
senyzőink közül Edina kategóriájára 

került sor hamarabb. Edina egy svájci 
ellenféllel kezdett, aki nagyon magabiz-
tosan mozgott, de ezzel Edinának sem 
volt problémája. Kiegyenlítetten zajlott 
a mérkőzés, a svájci lány szerezte az 
első pontot, azonban Edinának sikerült 
kiegyenlítenie. Végül a svájci lány ma-
gabiztossága meghozta neki a sikert, 
így ő jöhetett le győztesként az első 
mérkőzésről. Ám Edina sem csüggedt, 
jól érezte magát a tatamin, élete első 
Eb-jén nem volt ez rossz kezdés, főleg 
hogy a nap végén az U18-as lánycsa-

pat tagjakén részese volt a bronzérem 
kiharcolásának, ráadásul épp a svájci 
csapat ellen.

Peti kategóriája nem sokkal Edináé 
után következett, ahol ír ellenfél ellen 
kezdett. A mérkőzésen magabiztosab-
ban mozgott, de a verseny nyomása 
a küzdelem elején még meglátszott 
a pontatlanságban és a rossz távolsá-
gokban. Ezt viszonylag hamar sikerült 
korrigálnia, és végül továbbjutott a kö-
vetkező körbe 3-1-es győzelemmel. 
A  következő mérkőzésen hazai ver-

senyző várta, aki jó taktikával, Peti hibá-
ját kihasználva megnyerte a meccset, 
és bejutott a döntőbe, így magával vitte 
Petit a vigaszágra, ahol a bronzéremért 
küzdhetett. A bronzmérkőzésen jól 
összpontosított, megszerezte a veze-
tést, amelyet azonban ellenfele a vé-
gén még visszahozott, de két másod-
perccel a vége előtt egy jól begyakorolt 
akcióval pontot szerzett, és egyúttal 
megnyerte a bronzérmet.

A Magyar Wadokai Karate-váloga-
tott az éremtáblázatban második he-

lyen végzett a hazai, luxemburgi csapat 
mögött, a pontversenyt pedig meg-
nyerte.

Nagyon boldog és büszke az egész 
egyesület, örülünk, hogy sikerült ilyen 
szép eredményt hoznunk Isaszeg szá-
mára is, és példát mutathatunk csa-
patunk és követőink minden tagjának. 
Egyúttal szeretnénk megköszönni Hat-
vani Miklós polgármester úrnak a ver-
senyzőkbe vetett bizalmat és támoga-
tást.

Jakab Attila, Genki Wado SE

Jó Hír Klub
Jó hír a gyerekeknek, hogy közeledik a téli szünet. Bár nem-
rég volt az őszi szünet, de ahogy elkezdődött az iskola, máris 
nekiláttak a visszaszámlálásnak. Várják a szünetet. Várako-
zásban volt Mennyei Atyánk is, amikor irántunk érzett szere-
tetéből várta az alkalmas időt, hogy fiát elküldhesse értünk. 
Hiszen elvesztünk mindnyájan, még a kezdetek kezdetén az 
édenben. Már ott keresett minket.

Fehérke,	 a	 kisbárány	 története	
sokszor előkerül a klubfoglalkozá-
sainkon. Épp az Elveszett című rész-
hez érünk ebben az időszakban. 

A  kisbárány, aki a jó pásztor 
nyájában élvezhette a szeretet sok-
féle megnyilvánulását, most elve-
szett. Az idegen nyájban meg-
tapasztalta a rossz pásztor által 
sújtott bot fájdalmait, a magá-

nyosságot, a reménytelenséget, a 
félelmet, a gúnyolódást. Annyira vágyakozott 
visszamenni a jó pásztorhoz, hogy legyőzve 
félelmét, megszökött. Közben, amikor a jó 
pásztor felfedezte, hogy hiányzik egy bárá-

nya, otthagyta a többieket, hogy elmenjen, 
megkeresse azt az egyet. A találkozás csodála-

tos pillanat volt: „Ó, te szegény, megtépett, meg-
gyötört kis bárányom. Ne sírj, nincs semmi baj… itt 

vagyok veled!” – vigasztalta a pásztor kedves sza-
vakkal, szorosan magához ölelte, és vitte hazafelé.

Ebből a történetből megérthetik a gyerekek, hogy 
csak Jézus közelében érdemes élni. Lehet, hogy iz-
galmasnak tűnhet egy idegen nyáj élete, de nagyon 
sok fájdalom, csalódás érheti ott őket. Jézus elhagyta 
az otthonát, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki 
elveszett. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az 
ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)

Az advent időszakában a gyerekek izgatottan 
nyitják ki a naptár aznapi ablakát, aztán alig várják, hogy más-
nap is kinyithassanak egyet. Jézus is várja, hogy a szívük, a 
szívünk megnyíljon számára, hogy megszülethessen benne. 
Hogy ne csak ünnepnapként éljék, éljük át Jézus születését, 
hanem valóságosan bennünk szülessen meg. 

Tervezzük, hogy decemberben egy szombati napon 
együtt sütünk, díszítünk mézeskalácsot a pünkösdi imaház-
ban. A Palánta Bábmisszió a Petike eltűnik című karácsonyi 
darabjával ismét meglátogatja városunk iskoláit. A történet-
ben Petike eltűnése lehetőséget ad Pannának arra, hogy a 
Bibliában felfedezze az Úr Jézus születésének történetét. 

Várunk alkalmainkra továbbra is mindenkit szeretettel, 
péntekenként 16 órától a református templomnál. E-mail-cí-
münk: johirisaszeg@gmail.com. Az ünnepekre kívánjuk Is-
ten áldását és békességét!

Hegedűs Mónika és Szikszai Jolika

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 × magasság)

Bruttó hirdetési díj

fekete-fehér 
belső oldal

színes belső 
oldal

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

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

13 970 Ft 19 050 Ft

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

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

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

A lap színes hátsó borítóján megjelenő hirdetések esetében a táblázat-
ban szereplő árakhoz képest 100%-os felárat számítunk fel. A hirdetés 
leadásának és befizetésének a határideje minden hónap huszadika.  
A hirdetési díj készpénzben az önkormányzat házipénztárában, il-
letve 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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Hogyan ne váljunk idős  
korunkra csalók áldozatává?

Szépkorú családtagjaink, ismerőseink, szomszédjaink foko-
zott figyelmet igényelnek jóindulatuk, hiszékenységük vagy 
pusztán a korukból adódó figyelmetlenségük miatt, mivel 
mindezek révén nagyobb eséllyel válhatnak bűncselekmény 
áldozatává. 

Értesüléseink szerint a Gödöllői Rendőrkapitányság ille-
tékességi területén nem vesztett népszerűségéből a bűnel-
követők körében a hiszékeny, jóindulatú időskorúak kihasz-
nálása.

Jellemző, hogy telefonon keresztül névtelenül keresik fel 
az idős embereket, és megpróbálják megtudni, hogy egye-
dül élnek-e, milyen korúak, hányan élnek egy háztartásban, 
van-e családtagjuk, sűrűn látogatja-e a családjuk stb. Az ilyen 
beszélgetések után – a körülmények ismeretének birtoká-
ban – jól megtervezetten újra felhívják a csalás áldozatául 

kiszemelt idős személyt, és kisebb-nagyobb összegeket kér-
nek tőlük, különböző kitalált indokokra hivatkozva. 

Kérjük, ha ismeretlen személyek telefonon személyes in-
formációkat szeretnének megtudni, gondolkodás nélkül ta-
gadják meg a válaszadást. Ha rég nem látott rokonnak adják 
ki magukat, és pénzbeli segítséget kérnek, akkor mondják 
meg, hogy nemsokára visszahívják őt telefonon. Ekkor a hi-
vatkozott rokonnál ellenőrizzék, hogy valóban ő telefonált-e, 
és segítségre szorul-e. Továbbá forduljanak bizalommal az in-
gyenesen hívható 112-es központi segélyhívó telefonszámon 
keresztül a Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársaihoz!

Kérjük, minden időskorú ismerősüket, rokonukat tájé-
koztassák, hogy velük ne fordulhasson elő az említetthez 
hasonló	bűncselekmény.	Figyeljünk	egymásra,	figyeljünk	az	
idősekre!

Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság
Gödöllői Rendőrkapitányság

Sérelmek a pszichiátrián

Alapítványunk húsz éve biztosít ingyenes jogsegélyszol-
gálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai 
kezelésük során. Ha családtagjának, barátjának, ismerő-
sének, hozzátartozójának a jogait megsértették a pszi-
chiátrián, jelezze panaszát a következő elérhetőségeken:

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 342-6355, 70/330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke tanulási problémák vagy viselkedési rend-
ellenesség miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy ér-
zi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy 
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság 
az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingye-
nes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás té-
májában a fenti elérhetőségeken, illetve az info@cchr.
hu e-mail-címen.

Figyeljenek egymásra!

Ősz vége felé közeledve az éjszakák egyre hidegebbek 
lesznek, valahol már most megjelent a hajnali fagy, nem-
sokára beköszönt a tél.

A hideg időjárás komoly fenyegetést jelent a fedél 
nélkül élőkre, azonban nemcsak ők vannak veszélynek 
kitéve, hanem azok a többnyire idős, egyedül élő em-
berek is, akik korukra, egészségi állapotukra, vagyoni 
helyzetükre tekintettel – vagy egyéb körülmények miatt 
– nem tudják befűteni a lakásukat.

Sajnálatos módon minden évben előfordul olyan 
haláleset, amely kihűlés következménye, és a legtöbb 
esetben elkerülhető lett volna. Az ilyen esetek megelő-
zése össztársadalmi érdek, az egyes állampolgároknak is 
fontos szerepük van ebben.

A rendőrség kéri a lakosságot, hogy senki ne men-
jen el a hidegben földön vagy padon fekvő ember 
mellett, illetve ha tudomásukra jut, hogy a környezetük-
ben valaki fűtetlen lakásban él, akkor értesítsék a ha-
tóságokat a 107-es vagy a 112-es központi segélyhívó 
telefonszámok valamelyikén. 

Tegyünk együtt azért, hogy senki ne essen a hideg 
idő áldozatául!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság



18 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XIV. évfolyam, 12. szám • 2015. december 19



20 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XIV. évfolyam, 12. szám • 2015. december 21

Anyakönyvi hírek
a 2015. X. 16. – 2015. XI. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületéSeK
Hortobágyi Dominik, Földes Milán, Mészáros Patrik, Csámpai 
András, Takács Barbara

HázASSágKötéSeK
Az eltelt időszakban nem volt házasságkötés.

50 év egymáS SzeretetéBen
Kovács Margit és Biró Lajos 1965. november 13-án kötöttek 
házasságot Isaszegen.
Kerek Mária és Végh Albert 1965. november 13-án kötöttek 
házasságot Isaszegen.
Lupsika Anna és Balogh László 1965. november 6-án kötöttek 
házasságot Isaszegen.

60 év egymáS SzeretetéBen
Hajdú Mária és Németh Rudolf 1955. november 5-én kötöttek 
házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HAláleSeteK
Kerti Sándorné Berecz Julianna Erzsébet (76 éves),  
Szent István utca 40.
Horváth Józsefné Szabó Piroska (85 éves), Görgey utca 21.
Kiss Istvánné Kovács Borbála (79 éves), Mátyás király utca 63.
Gyöngyösi Lajos (81 éves), Bem utca 25.
Nyerges Jánosné Ignéczi Mária (69 éves),  
Mikszáth Kálmán utca 4.
Stanga Mária (63 éves), Csengeri utca 10.
Szabaczki István (63 éves), Rózsa utca 18.
Csumányi László (80 éves), Kossuth Lajos utca 57.
Kántor Györgyné Hernyes Rozália (85 éves), Szent István utca 18.
Györki Lajos (82 éves), Mikszáth Kálmán utca 7.
Boló Terézia (72 éves), Táncsics Mihály utca 5.
Bognár Lajosné Németh Mária (95 éves), Bercsényi utca 5.
Fityus József  (88 éves), Kinizsi u. 2.
Futó Gábor (59 éves), Hold utca 9.
Nagy László (63 éves), Hétvezér utca 1/a

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Szolgáltatók elérhetőségei
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.  
Rákóczi u. 18., tel.: 28/494-517
Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban: 30/378-9971
ELMŰ  
Hibabejelentés: 40/38-39-40. Telefonos ügyfélszolgálat számlázási 
és egyéb ügyekkel kapcsolatban vezetékes telefonról: 40/38-38-38; 
mobiltelefonról: 20/978-5611, 30/978-5611 vagy 70/978-5611.  
Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938;  
mobiltelefonról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés  
munkaidőben a 28/430-562-es, a 28/520-878-as vagy a 20/409-7573-as 
telefonszámon, valamint a kozvilagitas@elmuszolg.hu e-mail címen.
TIGÁZ  
Gázszivárgás bejelentése: 80/300-300. Holnap: www.tigaz.hu
A TIGáz zrt. gödöllői ügyfélszolgálati irodája bezárt, az ügyintézést  
a Magyar Posta vette át. Ügyfélfogadás a gödöllői központi postán 
(Gödöllő, Dózsa György út 15.) kedden 8–16 és csütörtökön 10–18 óra 
között.

Fontos információk,  
elérhetőségek

Isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat 
telefonszáma: 28/583-100. E-mail: hivatal@isaszeg.hu
A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati rendje: Hétfőn 800–1200  
és 1300–1800, kedden 800–1200 és 1300–1600, szerdán 800–1200 és 1300–1600, 
csütörtökön 800–1200 és 13.00–1600, pénteken 800–1200 óra között
A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfőn 1300–1600, 
szerdán 800–1200 és 1300–1600, pénteken 800–1200 óra között
Isaszegi Rendőrőrs 0–24 óra között hívható telefonszáma:  
70/387-2693. Villányi Tamás r. főtörzsőrmester: 70/492-0755
Közterület-felügyelet (munkaidôben hívható) telefonszáma: 
70/315-2314
Mezôôrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302
Gyepmester Hercig József, 20/964-3025
Isaszegi Önkéntes Tűzoltóegye sület 0–24 óra között hívható 
központi segélyhívószáma: 70/549-6223
Isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi  
Egyesület Rácz Zoltán, 20/220-7414, 20/563-4300
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály 2100 Gödöllő, Szilhát u. 53. Tel.: 28/410-
175, 28/410-297.  Ügyfélfogadás: hétfőtől szerdáig 830–1500, csütörtökön 
830–1200 (csak az első jelentkezők és a munkáltatók számára), pénteken 
830–1300 között
Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala 
2101 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514-305, 28/514-315.  
Fax: 28/514-306. Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 8.00–15.30,  
pénteken 8.00–11.30 között
Temetkezés Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 30/964-7032

KÖSzÖnETnyILVáníTáS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részt vettek szeretett édes-
anyánk, Gyurkó Antalné temetésén, sírjára virágot helyeztek és mély 
fájdalmunkban részvéttel osztoztak.

Gyermekei

A Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi  
Kiállítóhely programjai
December 4. (péntek), 15.00:  Mikulás-váró kézműves-foglalkozás
December 5. (szombat), 9.00:  Tajcsiwork shop
December 5. (szombat), 14.00:  Mikulás-váró ugrálóvár krampuszok-

kal, és a Mikulás is „beugrik”!
December 8. (kedd), 10.00:  Székely népmesék – mesék az állatokról. 

A ParaMisi Társulat előadása óvodásoknak. Jegyár: 500 Ft. Előzetes be-
jelentkezés szükséges!

December 8. (kedd), 14.00:  Székely népmesék – mesék az állatokról. 
A ParaMisi Társulat előadása iskolásoknak. Jegyár: 500 Ft. Előzetes be-
jelentkezés szükséges!

December 10.  (csütörtök), 16.00:  Adventváró kézműves-foglalkozás 
– vessző- és szalmacsillag-, valamint asztaldíszkészítés

December 13. (vasárnap), 9.00:  Tajcsiworkshop
December 13.  (vasárnap), 14.00–16.00:  Adventváró kézmű-

ves-foglalkozás – Luca-napi búzaültetés, csuhéboszi- és szalmaan-
gyal-készítés

December 13. (vasárnap), 16.00:  Adventi barangolás – karácsonyi 
műsor az isaszegi művészeti csoportok közreműködésével. Fellépők: 

Club Színház, Csata táncegyüttes apraja-nagyja, Csattanó tánccsoport, 
Csatangoló tánccsoport, Isaszegi Asszonykórus, a Dózsa György Mű-
velődési Otthon dolgozói. Belépő adományjelleggel!

December 15. (kedd), 13.00–18.00:  Véradás
December 18. (péntek):  Melyiket a 9 közül? – a Múzsák Társulat elő-

adása. zártkörű rendezvény meghívott vendégeinknek! 

CSoportjAinK fellépéSei
December 9. (szerda), Budapest, Bgf:  Hagyományőrző gasztronó-

miai versenyen vesznek részt a művelődési otthon dolgozói, az Isasze-
gi Asszonykórus és a Csata táncegyüttes tagjai

December 12. (szombat), isaszeg:  A Gaudium Carminis kamara-
kórus énekel a Szent István katolikus templom előtt, az ünnepi adventi 
gyertyagyújtáskor

Kedves látogatóink, a Dózsa György Művelődési Otthon 2015. december 
21. és 2016. január 3. között zárva tart. Nyitás 2016. január 4-én. 
Kellemes ünnepeket kívánunk!

Ügyeleti ellátás, egészségügyi információk
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját háziorvosuk 
áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 óra között, pénteken 
1130–1800 óra között készenléti szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátásá-
ra, amely az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőnként dr. Mészáros zsolt, Aulich u. 3., tel.: 28/582-831, 30/831-1887
Keddenként dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
Szerdánként dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288
Csütörtökönként dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., tel.: 28/493-302; 
mobil: 20/928-3987
Pénteki ügyeleti beosztások decemberben és januárban
december 4.: dr.  Tordai Gábor; december 11.: dr. Mészáros zsolt; decem-
ber 18.: dr. Kürti József; december 25.: Gödöllő; január 1.: Gödöllő; január 
8.: dr. Eszlári Egon; január 15.: dr. Tordai Gábor; január 22.: dr. Mészáros 
zsolt; január 29.: dr. Kürti József

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. 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

Köszönjük a sok  
éven át tartó  
gondoskodásotokat  
és szeretetet! 

A család
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www.erzsebetgondozohaz.hu

Ha nem akar, vagy nem tud várni!

VÉRCUKOR, HBA1C MÉRÉSE AZONNAL

dr. Fodor Erika, belgyógyász
Bejelentkezés: 70 / 434-2392, 28 / 785-526

DIAGNÓZIS, KEZELÉS
EGYSZERI INGYENES  
ÁLLAPOTFELMÉRÉS

Cukorbeteg? 

A CSALÁDIAS MAGÁNRENDELŐ
2100 GÖDÖLLŐ, LÉGSZESZ U. 6.

(a tüdőgondozóval szemben)
www.erzsebetgondozohaz.hu

www.erzsebetgondozohaz.hu

Ha nem akar, vagy nem tud várni!

dr. Kiss Krisztina, szemész szakorvos
Bejelentkezés: 70 / 434-2392, 28 / 785-526

EGYSZERI INGYENES   
ÁLLAPOTFELMÉRÉS   

CUKORBETEGEK SZÁMÁRA

SZEMÉSZETI 
szakorvosi 
m a g á n r e n d e l é s

A CSALÁDIAS MAGÁNRENDELŐ
2100 GÖDÖLLŐ, LÉGSZESZ U. 6.

(a tüdőgondozóval szemben)
www.erzsebetgondozohaz.hu



Ünnepeljünk együtt! 
Mindenkinek az életében vannak ün-
neplésre méltó, jeles napok. Ezek ak-
kor igazán emlékezetesek, ha sokan 
vagyunk együtt az eseményen. Így 
történt ez október 22-én a Klapka-is-
kola Tóth Árpád utcai épületében is. 
Csakhogy nem valakit, hanem valamit 
köszöntöttünk. Az iskola épülete szep-
temberben nyitotta meg harmincadik 
alkalommal kapuit a gyerekek előtt. 

Ezt a születésnapot igyekeztünk 
vidámmá, a hétköznapoktól eltérő-
vé tenni jelenlegi tanulóink számára. 
A  nap elején az osztályok ajándékok 
készítésével lepték meg az ünnepeltet: 
hatalmas, képekkel teli évkönyvet, pa-
pírból készített, csillogó tortát, születés-
napi függődíszeket, meghívót, szülinapi 
gömböt, papírmuffinokat kapott az is-
kola épülete, amelyek azóta is a folyo-
sókat, termeket díszítik. 

Délelőtt az udvaron minden osz-
tály egy-egy harmincas számot viselő 
lufit eresztett egyszerre légi útjára. Idő-
kapszulát is készítettünk osztálynév-
sorokkal és néhány üzenettel az utó-
kor számára. A lezárt dobozt az iskola 
kertjében helyeztük el, remélhetőleg 
harminc év múlva az akkori tanulók ér-
deklődve olvassák majd. Nincs szüle-
tésnap igazi torta nélkül. Mi hatalmas, 
gyertyákkal díszített, csokoládés finom-

sággal ünnepeltünk. Minden gyerek-
nek jutott az iskola tortájából.

A tanulókat egy egyedi, ünnepi 
díszbe öltöztetett, az iskola épületét 
ábrázoló, 2016-os zsebnaptárral lep-
tük meg. A programot zenés-táncos, já-
tékos feladatokkal gazdagított szülinapi 
bulival zártuk. 

A jó hangulatú nap emlékét még 
sokáig igyekszünk megőrizni.

Horváthné Pataki Éva  
intézményvezető-helyettes


