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A püspök úrral készült interjút a 16. oldalon olvashatják)
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Isaszeg Város Önkormányzata novemberi soros képviselő-testületi ülésének első napirendi pontjában
Hatvani Miklós polgármester beszámolt elmúlt havi
tevékenységéről, tárgyalásairól és azok kimeneteléről.
A következőkben az ülésen elhangzottakat olvashatják.
Október 18. Villányban egy a térség önkormányzatai
számára rendezett konferencián tartottam előadást
a jelen lévő polgármester- és alpolgármester kollégáknak a hivatal ASP-rendszerre való átállásával és
működésével kapcsolatban.
Október 19. A Mélygép vasútépítési ágazati vezetőjével, Frigyik Attilával folytattam tárgyalásokat
a jelenleg is folyamatban lévő vasútfejlesztésről.
A vasúti tenderen belül a nevezett cég nyerte el
városunk vasútállomásának felújítását, valamint
a Pécel–Isaszeg közötti vasúti szakasz töltésének
teljes cseréjét. A tárgyaláson többek között tájékoztatást kaptam arról, hogy a vasúti töltés tervezett
kiszélesítése miatt több fa kivágására is szükség
lesz, és ígéretet kaptam arra, hogy a kivágásból
származó fatuskókat a Mélygép vállalat felajánlja a
lakosság részére.
Október 23. Városi megemlékezésen vettem részt, és
itt szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy
köszönetet mondjak a Gábor Dénes-iskola szakközépiskolás tanulóinak és felkészítő tanáraiknak az
igényes és igen színes előadásukért.
Október 24. Hivatali kollégáimmal átvettük a Marcsányi utcai ingatlant. Mihelyt a városüzemeltetés
munkatársai jelenlegi munkáik alól kicsit mentesülnek, a szóban forgó épületet – amely jelenleg
takarja városunk egyik kiemelkedő műemlékét, az
Öregtemplomot – teljesen lebontják. A felszabadult területen a megfelelő tervezési munkálatok és
engedélyeztetés után parkoló kialakítására kerül
sor, amely egyben biztosítja majd a katolikus iskola
számára a biztonságos feljutást a templomhoz.
Október 25. Jakab Attila, a GENKI Wado Karate és
Szabadidősport Egyesület elnöke és edzője keresett
meg irodámban, és kért támogatást két sportolója
részére az Európa Kupán való részvételhez. Természetesen segítettem sportolóink kijutását a kupára,
és nagy örömömre, de az egész város örömére is
szolgált az a hír, hogy Pintye Anasztázia, az egyesület kiemelkedő sportolója jelentős helyen végzett
a bajnokságon. Ugyanezen a napon a falumúzeumban dr. Sáska László emlékére rendezett vetélkedőn
vettem részt.
Október 29. Az új egészségügyi intézmény, valamint
az ipari park megvalósításában közreműködő
kivitelezők, kommunikációs vezetők, az osztályvezető és a pályázati referensek részvételével

Isaszeg Önkormányzati tájékoztató

lezajlott az érintett területek, helyszínek műszaki átadása,
az ütemtervek átbeszélése és a legközelebbi mérföldkövek
kitűzése.
November 5. A Zöld Híd Régió Kft. közgyűlésén vettem részt
ebben és az előző hónapban már sokadik alkalommal
– a kialakult és sokak által ismert és tapasztalt problémák
miatt –, ahol Gémesi György, a kft. elnöke lemondott tisztségéről. Három hétig még mint ügyvezető ellátja a kft.-ben
ráháruló feladatokat, majd új elnök megválasztására kerül
sor. Szintén ugyanezen a napon megtörtént az Isaszegi Bóbita Óvoda területének műszaki átadása a közbeszerzésen
nyert kivitelező cég részére.
November 6. Kolléganőmmel, Hefler Cecíliával részt vettem
egy, a vasútfejlesztéssel kapcsolatos munkaértekezleten,
ezt követően pedig a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.
projektmenedzserével, Kangyerka Ádámmal és a Strabag
projektvezetőjével, Brassay Istvánnal folytattam megbeszélést, és információkat kértem a lakosság megfelelő
tájékoztatása céljából.
November 7. Vécsey László országgyűlési képviselő tartotta
városunkban fogadóóráját, és ennek apropójaként folytattunk egy rövid megbeszélést a várost érintő kérdésekben.
November 8. A Ts Gastro munkatársaival tartottam megbeszélést irodámban. Az értekezleten szóba került többek
között a Damjanich-iskola ebédlője kialakításának kérdése, valamint a Vadász úti, éppen felújítás alatt álló óvoda
konyhai felszerelésének cseréje.

November 14. Felkerestem dr. Eszlári Egont az átmenetileg
a Rákóczi utca 12. szám alatt működő rendelőjében.
A Hunyadi utcai rendelő teljes felújítása miatt átköltöztetett, ideiglenesen kialakított rendelővel kapcsolatos problémákat beszéltük meg a doktor úrral és dr. Papp Tünde
gyermekorvossal. Ennek folyományaként egy konténert
helyeztünk el a Rákóczi utcai orvosi rendelő udvarán,
amelyben egy várótermet alakítottunk ki a felnőtt betegek részére, ezzel elkülönítve a felnőtteket a gyermekektől.
Későbbiekben ezt a konténert az önkormányzat többféle
módon is hasznosíthatja majd.
Ezen a napon megbeszélést folytattam Dány polgármester
asszonyával, Gódor Lajosnéval a településeinket érintő hulladék elszállításának problémájával, valamint az
ASP-rendszer működésével kapcsolatban.
November 15. Állampolgársági esküt vettem. Majd a délután
folyamán Vácon dr. Beer Miklós váci megyés püspökkel
folytattam beszélgetést az életútjáról. Az önkormányzati
tájékoztató karácsonyi lapszámában olvashatják majd a
beszélgetés rövid részletét.
A képviselő-testület a 256/2018 (XI. 21.) Kt. határozatával a
két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul vette, a megtett
intézkedéseket jóváhagyta.
Szerkesztőség
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Felújítják a péceli
okmányirodát

Az egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Isaszegen

Tisztelt ügyfeleink!
Tájékoztatjuk önöket, hogy a PMKH Gödöllői Járási Hivatal péceli okmányirodája 2018. november 19-től
2019. február 1-jéig zárva tart. A zárvatartás ideje alatt az
ügyintézés a Gödöllői Járási Hivatal Gödöllői Kormányablakában (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3.) zavartalanul biztosított.
További kormányablakhelyszínek:
1173 Budapest, Pesti út 163., 1/896-3270
1165 Budapest, Baross Gábor utca 28–30., 1/237-4854
2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78–80., 29/612-370
2360 Gyál, Somogyi Béla utca 2., 29/341-341
2220 Vecsés, Szent István tér 1., 29/350-080
Települési ügysegéd
A péceli okmányiroda felújítási ideje alatt a települési
ügysegéd a városháza épületében (2119 Pécel, Kossuth tér
1.) a településsel egyeztetett (az eddigiekkel megegyező)
időpontban a következő ügytípusokban áll szíves rendelkezésükre:
– lakcímbejelentő lapok (állandó lakóhely, illetve tartózkodási hely változtatása) átvétele;
– lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem benyújtása (fiktiválás);
– mozgáskorlátozottak számára parkolási igazolvány
kiadására irányuló kérelem benyújtása;
– eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról
(adásvételi szerződés);
– ügyfélkapu-regisztráció;
– családtámogatási, szociális, nyugdíj-, egészségbiztosítási ügyben kérelmek átvétele;
– adatszolgáltatási kérelmek leadása.
Továbbá felhívjuk szíves figyelmüket, hogy egyes közigazgatási ügytípusok esetén teljes körű elektronikus
ügyintézésre van lehetőség a webes ügysegéd szolgáltatás
igénybevételével:
– eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról;
– gépjármű ideiglenes kivonása;
– gépjárműadat-lekérdezés;
– törzskönyv pótlása;
– útlevél elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének bejelentése és az okmány pótlása iránti
kérelem benyújtása;
– külföldön történő letelepedési szándék bejelentése;
– egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyintézés;
– hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése.
A webes ügysegéd elérhetősége: Nyilvantarto.hu/ugyseged.
Szíves megértésüket köszönjük!
Dr. Jávor Ágnes járási hivatalvezető
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Bemutatkozik a SZISZI
egészségügyi csapata
A Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium
a 2017/2018-as tanévben indította el
első egészségügyi tagozatát. Az iskolában a tanulók nemcsak az elméleti,
hanem a gyakorlati tudást is elsajátítják a kialakított demonstrációs
teremben. Gyakorlati foglalkozásokhoz folyamatosan bővítjük az ehhez
szükséges eszközöket, amelyek nagy
részét felajánlott adományokból szereztük be.
Érettségi után a következő szakirányú OKJ-képzések valamelyikének elvégzésére lesz lehetőség az iskolában: gyakorló csecsemő- és gyermekápoló, gyakorló ápoló.
A főbb tantárgyak többet között a következők: anatómia, orvosi latin, klinikumi ismeretek, asszisztensi feladatok, ápolástan.
A tanév során szakmai kirándulásokon és intézménylátogatáson is részt veszünk tanulóinkkal. Az előző tanévben ellátogattunk
a Sziklakórházba, megtekintettük a Body kiállítást, betekintést
nyerhettünk a Bethesda Gyermekkórház életébe, valamint a Flór
Ferenc Kórház néhány osztályát és a Tormay Károly Egészségügyi
Központ szakrendelőit is meglátogattuk.
Kis Ágnes igazgató

Isaszeg Város Önkormányzata célzott pénzügyi támogatást
nyert el a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Pest megye területfejlesztési koncepciója 2014–2030 és Pest megye területfejlesztési programja 2014–2020 megvalósításához benyújtott,
Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó
intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében című
pályázatán. A PM_EUALAPELLATAS_2017/42 számú pályázat keretében a Hunyadi utcai háziorvosi rendelő komplex
egészségügyi alapellátást nyújtó központtá alakítása, bővítése
történik. A vissza nem térítendő támogatás összege 188,78
millió forint.
Hatvani Miklós polgármester október 29-én hivatalosan is
átadta a kivitelező Info-Szolg Kft. részére a Hunyadi utca 17.
szám alatti munkaterületet. A részletes ütemtervet a projektcsapat az önkormányzaton belül vitatta meg, és lezajlottak
az első projektfázisok feladatainak egyeztetései. November
folyamán megtörtént a tereprendezés, az alapkitűzés, és megkezdődtek a meglévő épület bontási munkálatai.
Egészségközpont kicsiknek és nagyoknak
„Az önkormányzat régóta szerette volna megvalósítani egy
modern egészségügyi központ kialakítását, ahol az isaszegi
lakosokat egy korszerű és megfelelően felszerelt épületben
fogadhatják és kezelhetik az orvosok, védőnők” – mondta el
Hatvani Miklós polgármester. Kiemelte a jövendőbeli központ

preventív szerepét, ahol helyben valósíthatók meg az egészségügyi szűrések, sőt egy külön kialakított rész edukációs,
lakossági tájékoztatásra is alkalmas lesz.
„Reményeink szerint az új egészségház a 21. század kihívásainak megfelelő, új és korszerű létesítmény lesz. Mi már
nagyon várjuk az átadását. Hatalmas előrelépés lesz minden
várandós és kisgyermekes család számára, hogy az egészségesés a betegváró el lesz különítve egymástól, és a mellékhelyiségek is külön lesznek. Ez higiénia és megelőzés szempontjából
is nagyon fontos, és azt gondolom, hogy a családok, édesanyák is nyugodtabban jönnek majd hozzánk a gyerekekkel”
– mondta el Szilágyi Ildikó védőnő.
Az építkezés ideje alatt a körzeti orvosi rendelő átmenetileg a Rákóczi utca 12. szám alatt található gyermekorvosi rendelőben működik, amely eredeti funkciójából adódóan nem
igényelt átalakítási munkálatokat.
A felújítás időszaka alatt folyamatosan tájékoztatjuk Isaszeg lakosságát a helyben szokásos módon az építési munkálatokról és a befejezés időpontjáról.
Isaszeg Város Önkormányzata

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Isaszeg Város Polgármesteri Hivatala a
december 27-től 31-ig terjedő időszakban igazgatási szünetet tart. A hivatal az
igazgatási szünet alatt a születések, halálesetek anyakönyvezése, ügyfélszolgálati
nyomtatványok kiadása és átvétele céljából december 27-én 8 órától 12 óráig
ügyeletet tart.
Tóthné Pervai Katalin jegyző

A projekt keretében a Hunyadi utcában található orvosi rendelő felújítása,
átalakítása és bővítése valósul meg a következőkkel:
– a közel hatvan éve létesült orvosi rendelő felújítása;
– a használaton kívüli szolgálati lakás rész átalakítása háziorvosi rendelővé;
– két háziorvosi rendelő kialakítása;
– meglévő épülethez közvetlenül kapcsolódó bővítményben két gyermekorvosi rendelő és négyfős védőnői szolgálati helyiség építése;
– az új épületrészben 31 négyzetméteres multifunkciós tér kialakítása
kiszolgálóhelyiségekkel, amely alkalmas preventív, oktató, szemléletformáló kiscsoportos lakossági tájékoztatásra;
– meglévő elavult orvosi berendezések cseréje;
– az orvosi eszközpark bővítése, új készülékek beszerzése lakossági
szűrőprogram szolgáltatások bevezetéséhez (például melanoma-,
asztmaszűrés);
– parkolóférőhelyek és akadálymentes parkolóférőhelyek létesítése.
A projekt megvalósulásával az egészségügyi ellátási feladatok nagy része
egy épületkomplexumba kerül, ami kedvező az isaszegi lakosok számára.

Isaszeg Önkormányzati tájékoztató
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Hirdetmény igazgatási szünet
elrendeléséről

Kedves Isaszegiek!
Örömmel és büszkeséggel tudatom mindenkivel, hogy Európa odavan a mi kis
városunkért! Október elején az Isaszegi Damjanich János Általános Iskolát és
városunkat képviseltem egyedüli magyarként egy európai uniós konferencián az
Erasmus+ program keretében. A bemutatkozó prezentációm nagy sikert aratott a
nyolc országból érkezett résztvevők körében.

Kitüntették a Damjanich-iskola igazgatóját
Gratulálunk iskolánk igazgatójának, Koháry Orsolya igazgató asszonynak, aki november 8-án az emberi erőforrások miniszterétől, prof. dr. Kásler Miklóstól az oktatás érdekében hosszabb időn át végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként
Trefort Ágoston-díjat kapott.
„Mindazzal nevelünk, amik vagyunk…” (Anna nővér). Ezzel
a hitvallással adta be a pályázatát 2005-ben Koháry Orsolya
igazgatónő iskolánk igazgatói állására. A pályázatban foglaltak, valamint az igazgatónő személyisége meggyőzte az akkori
képviselő-testületet arról, hogy a gyermekek jövője, nevelése,
oktatása jó kezekben lesz az általa vezetett iskolában. Mára valamennyiünk számára – kollégák, szülők, gyermekek
– bebizonyosodott, hogy Koháry Orsolya igazgató asszony
magas szintű szakmaisággal, megbízhatóan, eredményesen, a
gyermekek iránti nagyfokú empátiával, elkötelezetten vezeti
iskolánkat. Az igazgatónő egész élete, tevékenysége jó példát
mutat a rábízott gyermekeknek és kollégáknak.
Pályáját – 1985-től 1990-ig tanítónő a Sárándi Általános
Iskolában, majd 1990-től 1996-ig a Munkácsy Mihály Általános Iskolában; 1996-tól 2005-ig alapító igazgatója a Tamás
Apostol Katolikus Általános Iskolának; 2005-től igazgatója az
Isaszegi Damjanich János Általános Iskolának – végigkíséri a
kihívások keresése, a közoktatásban a változó társadalmi környezet hatására jelentkező igények innovatív megoldása. Szívügye a hátrányos helyzetű, lemorzsolódásban veszélyeztetett,
sajátos nevelési igényű tanulók támogatása. Részt vesz olyan
jó gyakorlatok kidolgozásában és adaptációjában, amelyek
építenek az egyes tanulók, tanulócsoportok sajátos tanulási,
nevelési igényeire, az élethosszig tartó tanulás kompetenciáinak fejlesztésére, s a személyre szabott tanulás változatos
feltételeit teremtik meg.
Az intézményben komplex tanulási környezetet teremtett. A tanulás támogatásával kapcsolatos ötleteit, fejlesz-
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téseit az intézményi tanulásfejlesztés szolgálatába állítja.
A pedagóguskollégák szakmai támogatásában és az iskola
szervezeti életében kezdeményező pozíciót tölt be. Az iskolai
nevelési-oktatási problémák értelmezésében, megoldásában
irányító szerepet tölt be. Képes a kollégák önismeretének,
lelki egészségvédelmének támogatására és szakmai fejlődésének segítésére, saját reflektív, szakmai elemző technikáinak
megosztására. Iskolai projektek vezetését, pályázatok tervezését, megvalósítását professzionális szinten látja el. Az iskolai
innovációkban szakmailag segíti munkatársait.
Aktívan vesz részt a szakmai közéletben. A Köznevelési
Szakértők Országos Egyesületének Pest megyei elnökeként és
neves szakértői munkát végző cégek partnereként magas színvonalú szakértői munkát végez. Részt vesz oktatásfejlesztési
pályázatokban, szakmai munkákban, előadásokat tart tantestületek, tankerületek, pedagógiai intézetek felkérésére. 2014
óta minősítési és tanfelügyeleti szakértőként is dolgozik.
Iskolánk nevelőtestületének véleménye, hogy Koháry
Orsolya igazgatónő sokoldalú tevékenysége, kiváló emberi tulajdonságai, a közoktatásban végzett több évtizedes munkássága alapján méltán kapta meg ezt a nívós kitüntetést. További
munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk.
Külön örömünkre szolgált, hogy a nevelőtestület előterjesztését támogatta Eich László tankerületi igazgató, Bella Tibor, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületének elnöke,
valamint Hatvani Miklós, Isaszeg város polgármestere.
Tóthné Ludman Ilona és Zentai Piroska
igazgatóhelyettesek

Isaszeg Önkormányzati tájékoztató

A látottak-hallottak hatására többen is
kifejezték, hogy mindenképp meglátogatják hazánkat. Volt, aki a bemutatott
dal (Tavaszi szél vizet áraszt) szövegét
és kottáját kérte el, volt, aki a települést madártávlatból bemutató videót.
Gyönyörködtek a csoda szép isaszegi
népviseletben, és jóízűen kóstolták a
hungarikumokat, amelyeket isaszegi
motívummal hímzett blúzba öltözve,
isaszegi szalvétával megterített asztalon kínáltam. A találkozó más szempontból is nagyon eredményes volt:
sikerült olyan kapcsolatokat kiépíteni,
együttműködéseket előkészíteni, amelyek nyomán a Damjanich-iskola és
diákjaink számára lehetőség nyílik arra,
hogy több európai uniós országba is
eljussanak. Az egyik ragyogó lehetőség:
a finn kollégák szakmai látogatásra hívták meg iskolánk pedagógusait!
Egy másik, nagyobb horderejű terv:
Szlovénia, Szlovákia, Németország,

Dánia öt iskolája és az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola közösen
valósítanak meg egy együttműködési
projektet. 2019 és 2021 között öt alkalommal tervezünk projekttalálkozókat,
minden esetben más-más részt vevő
országban, így mi is vendégül láthatjuk majd a külföldi diákokat. Ezeken
a eseményeken diákjaink és pedagógusaink küldöttsége vesz majd részt,
bemutatják a két találkozó között
elvégzett munkánkat, ismerkednek a
helyi diákokkal, látnivalókkal. Nagyszerű lehetőség ez a gyerekeknek arra,
hogy valódi élethelyzetekben, európai
környezetben fejleszthessék nyelvtudásukat, és nem utolsósorban világot
lássanak, életre szóló élményeket szerezzenek.
Ezúton szeretném megköszönni
mindenkinek, akik kiutazásom előtt
segítettek abban, hogy méltón képviselhessem településünket: Chriszt

Beáta – hímzés; Dunai Melinda – szervezés; Garasanin Sándor – drónvideó;
kollégák, ismerősök – jó szó, biztatás;
Mészárosné Piroska – szalvéta, képeslap, asztali dísz; Pi-Ci Shop – üdvözlőkártya; Vajda Tamás és neje – kínálópoharak, szalvéta; Városüzemeltetés,
Isaszeg – szalvéta.
Burin Éva
Isaszegi Damjanich János
Általános Iskola
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Modern ovi a Vadász utcában
A Bóbita Óvodában megkezdődtek a munkálatok
Isaszeg Város Önkormányzata célzott
pénzügyi támogatást nyert el a Pénzügyminisztérium, a Pest Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014–2030 és
Pest megye területfejlesztési programja 2014–2020 megvalósításához
benyújtott pályázatán. Isaszeg Város
Önkormányzata az Isaszegi Bóbita
Óvoda fejlesztésére a PM_OVODAFEJLESZTES_2017/51 számú pályázat
keretében 147,55 millió forint vis�sza nem térítendő támogatást nyert.
A beruházás teljes összege 155 313 063
Ft, amelyből az önkormányzat önrésze
7 765 654 Ft.
Az épület felújítási munkálatai
november 5-én kezdődtek a terület
hivatalos átadásával a Bóbita Óvoda
székhelyén (2117 Isaszeg, Vadász u. 2.).
A felújítás ideje alatt az intézményt
átmenetileg a Klapka György Általános Iskola és AMI Aulich utcai intézményébe (2117 Isaszeg, Aulich u. 85.)
költöztette át az önkormányzat, amelyet
megfelelően átalakítottak a gyerekek
számára.
A hivatalos átadón Pénzes János alpolgármester és Horváth István
városüzemeltetési igazgató átadták a
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területet a fejlesztést kivitelező cégnek,
Burián Gyula egyéni vállalkozónak, és
megtörtént az első helyszíni egyeztetés
a kivitelezést végző munkatársakkal.
November hónap folyamán a bontási
munkálatok zajlanak az épületben.
Költözik az óvoda
Az óvoda kiürítése több ütemben
megy végbe. A legnagyobb feladatot
a régi konyhában lévő berendezések
elszállítása jelenti, amelyeket csak a
falak lebontása után lehet az épületből
kihozni. A folyamatos működéshez
szükséges eszközöket átvitték az óvoda
ideiglenes helyére. Az egyéb használati
tárgyakat elraktározták, illetve rászorulóknak adományozták, az elavult és
használatra alkalmatlan tárgyakat pedig újrahasznosításra küldték.
A terület bejárása során megtekintették a jelenlegi épület felújítandó
részeit, a javításra szoruló szerkezeti feladatokat, és megtörtént az első
hét munkálatainak megbeszélése.
A projektcsoport novembertől hetente
értekezik a felújításról az önkormányzat és a kivitelezők részvételével, hogy
minél gördülékenyebb legyen a haladás.

A projekt során megvalósuló fejlesztések:
– óvodai ellátást biztosító helyiségek felújítása, átépítése;
– teljes belső épületgépészeti felújítás;
– tetőhéjazat-csere;
– a belső padlóburkolatok cseréje;
– tornaszoba kialakítása;
– új vizesblokk kialakítása;
– udvar, játszóudvar felújítása, kerti játszóeszközök beszerzése;
– bútorok, berendezési tárgyak, informatikai
eszközök beszerzése;
– parkolóférőhely és akadálymentesített
parkolóférőhely létesítése;
– kerékpártároló, babakocsi-tároló kialakítása.
„Ezeken a kooperációkon a nagyobb
volumenű dolgokat beszéljük át, de napi
szinten tartjuk a kapcsolatot, hiszen így
tud igazán az óvodai közösség igényeire
szabottan megvalósulni a felújítás” –
mondta el Horváth István városüzemeltetési igazgató.
Szabóné Kiss Márta, a Bóbita Óvoda vezetője arról beszélt, hogy nagyon
várják az új épületet és a modern eszközöket. „A gyerekek fejlesztésében
és a pedagógusok napi munkájában is
hatalmas előrelépést fog jelenti például
az új tornaszoba. A napi komfortérzetünket a felújított csoportszobák, az új
mosdók, kiszolgálóhelyiségek növelik
majd. Mindannyian nagyon várjuk,
hogy visszaköltözhessünk, ám megéri
türelmesnek lennünk.” Az óvodavezető
hozzátette, hogy bár szűkösen vannak
a Klapka-iskolában, de a pedagógiai
programjukat igyekeznek maradéktalanul megvalósítani. „Kicsitől és nagytól
is kitartást igényel a következő néhány
hónap, de úgy érzem, megvan felénk
a bizalom és a helyzet iránti megértés,
ami a legfontosabb. Ha van olyan programunk, amelyet az ideiglenes helyszínen nem tudunk megvalósítani, az
sem marad el, csak a késő tavaszi időre
tolódik át.”
A felújításról a továbbiakban is tájékoztatjuk önöket az önkormányzati
tájékoztatóban, Isaszeg város hivatalos weboldalán, valamint az érintett
gyermekek szüleit az intézményvezetőn
keresztül.
Isaszeg Város Önkormányzata

Isaszeg Önkormányzati tájékoztató

Nyári szezon a GENKI-nél
Amint az már megszokott, a GENKI Wado Karate és Szabadidősport Egyesület háza táján nem telnek eseménytelenül a hónapok. A tavaszi versenyszezon sikerei után az edzőtáborozás, egy kis kikapcsolódás, majd pedig egy újabb szezonra való alapozás és felkészülés kapott főszerepet.
Idén kilencedik alkalommal szerveztünk nyári edzőtábort
június utolsó hetében. Ezúttal Jászapáti adott otthont a táborunknak. Remekül éreztük magunkat, a napi négy-öt óra
edzésen sokat fejlődött mindenki. Az edzések közti és utáni
feltöltődés, játékok, strandolás pedig igazán összekovácsolta a
csapatot. Ez az egy hét szakmailag rendkívül sokat tett hozzá
egyesületünk működéséhez, a hétvégi övvizsgán mindenki kihozta magából a maximumot, és sikeresen lépett a következő
övfokozatra.
A táborral lezárult egy újabb mozgalmas tanév. Jöhetett a
megérdemelt pihenés. A július idén is a pihenés jegyében telt.
Mire elérkezett az augusztus, a többség már egészen kiéhezett
az újabb edzésekre, hogy ismét együtt lehessenek edzéseken,
előtte és utána. Remek lehetőség volt erre bármelyik augusztusi napközis táborunk, amelyeket ki is használtak tanítvá-

nyaink. Az augusztusi táborokkal egy időben beindult a napi
szintű felkészülés is az idei Európa Kupára is, illetve az őszi
versenyszezonra.
A sűrű augusztus utolsó napjaiba azért még sikerült beiktatnunk a termünk megújítását, így szebb környezetben
kezdhettük meg a tanévet szeptemberben.
A táborokhoz ezúton is köszönjük Isaszeg város képviselő-testületének, hogy a kiírt pályázatokra beadott anyagainkat
pozitívan bírálták el, és ezzel hozzájárultak a nyári programjaink sikereihez, valamint köszönjük mindenkinek a felajánlott
egy százalékot, amely nagy hasznunkra vált az edzőtermünk
felújításakor, illetve az eszközeink, a szükséges felszerelések
pótlásakor.
Jakab Attila
GENKI WKSZE

GENKI-siker a 46. Wadokai Karate Európa Kupán
Négy hónapos időszakot zártunk le
november 17-én, az idei 46. Wadokai
Karate Európa Kupán, sikerrel.
Pintye Anasztázia és Zsiba Péter
jó formában, elszántan érkezett a versenyre. A pénteki mérlegelés, regisztráció és átmozgató edzés után szombaton
délután került sor a versenyszámaikra.
Peti első, skót ellenfele jobbnak
bizonyult, így nem jutott tovább az
első körből. A skót fiú viszont szépen
haladt a döntő felé, így bizakodtunk
a vigaszág esélyében. A döntőbe jutás előtt azonban sajnos lesérült, így
feladni kényszerült a versenyt, ezzel
pedig mi sem kerültünk be általa a
vigaszágra, és elúszott a bronzérem
esélye.
Anasztázia jól felpörögve versenyzett, belga ellenfelét a döntőbe jutásért
nehéz mérkőzésen, mégis lehengerlő,
8-0-s végeredménnyel verte. A döntőben végül alulmaradt, így egyéni kumite
(küzdelem) versenyszámban második
helyezést ért el!
A magyar válogatott tíz arany-, tíz
ezüst- és tizenhat bronzéremmel az
összesített éremtábla első helyén zárta a
versenyt!

Ezúton is szeretnénk megköszönni
mindenkinek a biztató szavakat, a szurkolást és a segítséget a felkészülésben,
Hatvani Miklós polgármester úrnak
pedig a versenyhez nyújtott anyagi támogatást.

Remek lezárása volt ez a hétvége az
elmúlt időszaknak. A munka természetesen nem áll meg, készülünk a következő szezonra, az újabb kvalifikációra!
J. A.
GENKI WKSZE
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abban, hogy a hazavitt kóstoló és receptek alapján hamarosan
családi körben is elkészülnek ezek az ételek.”
Koháry Orsolya intézményvezető asszony hatvan diákot
jelölt ki a részvételre, így két turnusban tudott elkészülni a padlizsánkrém, a hummusz, a gyümölcsös túrókrém és a zöldséges
sajtkrém. A TS Gastro Kft. minden szükséges alapanyagot és
eszközt biztosított az eseményhez, így a gyerekekre már csak az
aprítás, a kavarás és kóstolás várt. A legsikeresebb a gyümölcsös
túrókrém volt, de a padlizsánkrém ezüstérme is szépen csillog.
A cég a Krémkészítő roadshow-t hamarosan további városokban, iskolákban valósítja meg, hogy ezzel az új, szokatlan
eszközzel győzzék le a krémekkel kapcsolatos ellenérzéseket a
gyerekekben – és a felnőttekben.
Fotók és szöveg: Lajos Nikoletta
marketingkoordinátor, TS Gastro Kft.

A gyár, amely tárt kapukkal vár!
Gyárlátogatás a TBMI Hungary Kft.-nél
Bizonyára te is kíváncsi vagy, hogyan
gyártják az autóink műanyag alkatrészeit. Tényleg robotok csinálnak
mindent?
Az Isaszegen működő gyár örömmel fogadta a Klapka György Általános
Iskola 6. b osztályos tanulóit, akik betekinthettek a kulisszák mögé.
A TBMI Hungary Kft. a francia
tulajdonú TBI-csoport tagja. A magyarországi leányvállalat 2006 elején jött

Krémkészítő roadshow Sági Szilárddal

létre, és dinamikusan fejlődött az elmúlt
tizenkét évben. Ma már közel nyolcvan embernek ad munkát, és dolgozóik
többsége isaszegi lakos.
A TBMI a legnagyobb autóipari
cégeknek gyárt műanyag alkatrészeket
korszerű gépekkel. Évente ezerkétszáz
tonnát is meghaladó műanyag granulátumot dolgoz fel, illetve gépparkjukat
folyamatosan modernizálják a hatékonyabb termelés érdekében.

A pályaválasztás közeledtével fontos
segíteni a fiataloknak annak eldöntésében, hogy milyen típusú munka az, amelyik legjobban illik személyiségükhöz.
A végzős diákok komoly döntést
hoznak. A TBMI Hungary Kft. ehhez
szeretne segítséget nyújtani: bemutatja a
gyárat, a különféle szakmunkákat, ezzel
lehetőséget biztosít arra, hogy jobban
megismerjük ezeket.
TBMI Hungary

A Damjanich János Általános Iskola ebédlőjében nagy volt
a sürgés-forgás a november 10-i, szombati munkanapon. Az
iskola gyermekétkeztetője, a TS Gastro Kft. egy úttörő kezdeményezés első alkalmát valósította meg nagykövetük, Sági
Szilárd vezetésével.
Gyura Zsanett kereskedelmi vezető elmondta: „Tudjuk,
hogy az újfajta ízek és textúrák ellenállásba ütköznek, amikor

a tízórai részét képezik. Egy padlizsánkrém vagy csicseriborsókrém sok gyermek, de akár felnőtt számára ismeretlen,
emiatt kétkedve kóstolják meg, nehezen fogadják el. A változatos étkezést szem előtt tartva arra törekszünk, hogy a magas
sótartalmú felvágottakat és a magas cukortartalmú pékárukat
lehetőség szerint zöldség-, túró- és sajtkrémekre cseréljük.
Nagykövetünk, Sági Szilárd azonnal az ügy mellé állt, és
hamar megszületett a Krémkészítő roadshow ötlete. Ezen alkalmak során gyerekekkel készíti el ezeket a feltéteket, bízva
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A Tá-Me-To
sikere

A római katolikus egyházközség
eseményei

A VIII. Népek tánca – népek zenéje országos kulturális fesztivál második
középdöntőjén vett részt az
isaszegi Tá-Me-To csoport
Hódmezővásárhelyen november 13-án, és maximális pontszámmal továbbjutott a döntőbe. Valamennyi
közreműködőnek gratulálunk ehhez a nagyszerű
eredményhez!

December 3-tól a hétköznapi szentmisék
reggel 6-kor kezdődnek. Ezek az adventi
hajnali szentmisék, a roráték. Minden hajnali szentmise után agapé lesz a kápolnában. Mindenkit várunk szeretettel!
December 16-án 16 órától jótékonysági koncertet ad a Light zenekar az Isaszegi
Szent Rita Alapítvány javára templomunkban. Mindenkit szeretettel várunk, aki
szereti a jó zenét, és azt is, aki szeretné támogatni az alapítványt!
December 24-én 16 órakor és 23 órakor fiatalok, gyermekek pásztorjátéka lesz a
templomban. A pásztorjátékot követően lesz az éjféli szentmise. Mindenkit szeretettel várunk, ünnepeljük együtt Jézus születését!
Minden olvasónak örömteli készülődéssel teljes, szeretetben megélt karácsonyi
ünnepeket kívánunk!
Szárazné Marika

Márton-nap a Szlovák Tájházban
Második alkalommal gyűltünk össze kicsik és nagyok november 10-én a Szlovák Tájházban, hogy Öregtemplomunk – és hazánk – védőszentjének, Szent Mártonnak az ünnepét énekkel, tánccal, lakomával, végül ünnepi szentmisével üljük meg.
A Mozdulj Velünk Egyesület és az isaszegi szlovák önkormányzat kezdeményezéséhez – másokhoz hasonlóan – mi
is örömmel csatlakoztunk, akárcsak a Csata táncegyüttes
ifjúsági csoportja Hajdu Zsolt és Hajduné Bilász Ildikó vezetésével. Táncainkhoz a Suhajda zenekar húzta a talpalávalót. Fabók Mancsi Bábszínháza A székely menyecske meg az
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ördög című előadásával szórakoztatta a közönséget. A bábelőadásnak – minden időjárási körülményre felkészülve – a
katolikus közösségi ház adott helyet, bár ez már-már szűkösnek bizonyult, megcáfolva a mondást, hogy sok jó ember kis
helyen is elfér.
Az előadást követően a Csatangoló tánccsoport legifjabbjai, a Baginé Jakócs Zsuzsanna és Kollár Pálné vezette Búzavirág csoport népi gyermekjátékokba vonta be a résztvevőket,
és közben felidézték a Márton-naphoz kötődő népszokásokat
is. Az Együttműködés Isaszegért Egyesület tagjai az isaszegi
hímzéssel ismertették meg a jelenlévőket. A valódi libák gágogása mellett a délután folyamán Hajdu Marcsi segítségével
egyre szaporodtak a gyékénylibák. A Csatangoló tánccsoport
többi tagja a kis lámpások készítésében segédkezett, amelyeknek fényénél az Öregtemplomhoz vonultunk.
Az ünnepi szentmisét az Isaszegi Szent Erzsébet Katolikus
Általános Iskola elsős diákjainak kitűzőszentelése tette még
emlékezetesebbé. A miséről a Szlovák Tájházba visszatérve
egy teljesnek megélt nap örömével fogyasztottuk el a maradék
„morzsákat”, hálás szívvel a közösségi élményért.
Köszönöm Isaszeg Város Önkormányzatának, hogy pályázati forrásával támogatta a rendezvényt! Hálásak vagyunk
Mészáros Piroskának, Fuferenda Lászlónénak, a Csata táncegyüttes ifjúsági csoportjának, az Együttműködés Isaszegért
Egyesületnek, az Isaszegi Polgárőr Egyesületnek, a Nyugdíjasok Baráti Köre lelkes kis csapatának, a PC Shopnak – Dániel
Zoltánnak és Lázár Ferencnek –, Valkony Tóni bácsinak és
mindazoknak, akik önzetlenül segítették a Márton-napi programok megszervezését, megvalósítását.
Eto-Papp Beáta,
a Csatangoló Tánccsoport
és Hagyományőrző Egyesület elnöke
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Felhívás
Tisztelt isaszegi lakosok!
Az Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2011-ben alakult újjá mint hagyományőrző egyesület. Alakulás után a vezetőség az Isaszegi Április 6. Kör és sok
civil felajánló segítségével megvásárolta
a mai napig szolgálatban lévő műszaki
mentő gépjárművet. Az idei esztendő júniusában a katasztrófavédelem
határozata szerint ez a gépjármű már
nem felel meg Isaszeg város biztonságos
tűzvédelmi és műszaki mentési feladatainak ellátására.
Ezúton szeretnénk a város lakóinak
segítségét kérni egy újabb, korszerűbb
gépjármű beszerzésének megvásárlásához.
Amennyiben lehetősége van, és segíteni szeretne, szíves felajánlását a Pátria Takarékszövetkezet bankszámlaszámán – 65100228-11375182-00000000
– megteheti.
Előre is köszönjük önzetlen felajánlását!
Isaszegi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület
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Könyvtári kurír
Egy új előadási lehetőséggel bővült könyvtárunk kínálata. Beszereztünk egy papírszínházat, amelyhez már tizenhárom mesével
is rendelkezünk, és tovább bővítjük a repertoárt. Egy másodikos
osztály már élvezhette az előadást, és úgy tűnik, nagy sikere volt
a gyermekek körében. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének
Pest Megyei Szervezete által szervezett gyermekkönyvtáros műhelynapon közelebbről is megismerhettük a papírszínházzal való
mesélés módszertanát, új és érdekes ötleteket kaptunk, hogyan
tudjuk minél szerteágazóbban kihasználni a színház adta lehetőségeket. Szeretettel várjuk óvodás csoportok és iskolai osztályok
jelentkezését, hogy megismerhessék ezt a számunkra új, de tradicionális japán előadási módot.

Az év vége közeledtével megélénkül a könyvpiac, és mi is
igyekszünk ilyenkor minél több és sokszínűbb könyvkínálattal jelentkezni. A Márai-program keretében több mint hetven,
nagyrészt gyermekeknek szóló mesekönyvvel és regénnyel
gyarapodott állományunk. A Cser Kiadó akciós kiadványaiból
is válogattunk harmincötöt, hogy a hideg téli estéken is legyen
mivel múlatni az időt: kötés, horgolás, nemezelés, fonás, kézműveskedés, ház körüli teendők témában válogathatnak olvasóink.
Decemberben még várható egy nagyobb csomag, szép- és szórakoztató irodalom témakörben, illetve idegen nyelvű könyvek
vásárlásával és kölcsönzésével kívánjuk segíteni a nyelvtanulókat,
nyelvgyakorlókat.
Ágoston Kata
könyvtárvezető

Rendezvényeink
•

December 7-én, pénteken 17 órakor az AKÍK (Alkotó Költők és Írók Klubja)
tartja összejövetelét. Várjuk az irodalom, az írás iránt érdeklődőket.
• December 14-én, pénteken 18 órakor Sz. Opre Mária fotográfus kiállításának
megnyitója.
Mindkét rendezvényünkre szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket!

Karácsonyi szünet
2018. december 22-től 2019. január 5-ig zárva lesz a könyvtár. Utolsó nyitvatartási nap: 2018. december 21., péntek; első nyitvatartási nap: 2019. január 7., hétfő.
Minden kedves olvasónknak és látogatónknak áldott, békés ünnepeket kívánunk!
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Könyvajánló

Mezei Elmira: Autoimmun
szakácskönyv – Diéta
lemondások nélkül
Napjainkban egyre
több ember küzd olyan
betegségekkel, szenved
olyan jellegű tünetektől,
amelyek többéves orvosi
utánajárás, rengeteg ráfordított pénz, energia és
idő ellenére sem adnak
választ arra, hogy mi betegíti a testünket és ezzel
együtt a lelkünket. Ez
idő alatt a bizonytalanság
miatti félelem, szorongás
sajnos megnehezítheti az egész család mindennapjait is.
Szerencsés esetben egy-két laboratóriumi érték változása mutathat arra, hogy a tünetek mögött úgynevezett
autoimmun jellegű folyamatok állhatnak, ami a szervezet
önpusztító mechanizmusa. Ennek során az immunrendszer saját maga ellen fordul, és rombolja az egészséges
szöveteket, gyulladásokat okoz az egész testben, és megbetegít. Leküzdésében az orvosi ellátás mellett a táplálkozás és életmódbeli változás nagy segítséget nyújthat, és
ebben az esetben fokozottabban igaz a mondás, miszerint
„amit eszel, azzá leszel”, hiszen a megfelelő méregtelenítő,
gyulladáscsökkentő és bélregeneráló ételek fogyasztása
elengedhetetlen az autoimmun folyamatok visszaszorításának vagy megszüntetésének szempontjából.
Manapság rengeteg divatos diétával találkozhatunk,
amelyek közül szabadon válogathatnak a karcsúságra
vagy az egészségesebb életmódra vágyók. Azonban nem
minden diéta célja a fogyás, hanem az csak egy kedvezőbb
„mellékterméke” az aktuális étrendváltásnak. A paleolitdiéta mintájára megalkotott autoimmun-diéta célja a testünkben végbemenő kóros folyamatok megszüntetése, az
egészségünk visszanyerése. Ehhez nagy segítséget nyújthat Mezei Elmira Autoimmun szakácskönyve, amelyben
változatos és ízletes gyógyító ételeket sorakoztat fel az
egészséges reggeliktől kezdve a tápláló főételeken keresztül
egészen az ínycsiklandó desszertekig. A könyv bevezető
részében az írónő saját történetét is megosztja az olvasókkal, így minden sorát a személyes érintettség és a tapasztalat hitelesíti.
Szeretettel ajánlom a művet minden kedves olvasónak,
aki az étkezéssel nemcsak az étvágyát kívánja csillapítani, hanem új, egészséges, változatos és gyógyító ételekre
vágyik.
Pausz Angelika
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Az első ember
Film az emberiség történetének legnagyobb utazásáról
Egyszerűen érthetetlen, miért várt Hollywood egészen 2018-ig azzal, hogy filmre vigye az emberiség történetének legnagyobb
utazását. Úgy tűnik, Damien Chazelle fejében is megfogalmazódott ez a kérdés, és mivel nagy vágya volt, hogy a holdra szállást végre nagyvásznon láthassa, elkészülhetett az a film, amelyikre minden bizonnyal már sokan vártak.
A sztori Neil Armstrong szemszögéből mutatja be az 1961 és
1969 közti időszakot. Ennek során tanúi lehetünk azoknak a
technikai és emberi erőfeszítéseknek, amelyek lehetővé tették
a holdra szállást. Ami kifejezetten tetszetős Chazelle filmjeiben, hogy egy vékony határon egyensúlyozik a giccses, a
hatásos és az epikus jelenetek között úgy, hogy semerre sem
billenti a mérleget. Ezt több alkotásában is tapasztalhatjuk,
hiszen míg a Kaliforniai álom egy remekül elkészített musical
lett, addig a Whiplash sok kritikus szerint 2014 legjobb drámája volt. Ezek az alkotások független produkcióknak számítottak, így a rendező keze nyoma hatványozottabban érezhető
volt rajtuk.
Azonban Az első ember már egy nagy költségvetésű projekt, amely kevésbé ad teret a szerzői stílusnak. Ez persze nem
azt jelenti, hogy a filmben nem lenne tetten érhető, hogy ez
egy Damien Chazelle-mozi. Kezdjük azzal, hogy a látvány
egyszerűen lehengerlő. A készítők végre nem kívülről szerették volna bemutatni a kilövéseket és az űrutazást, hanem
belső nézetből, dokumentarista stílusban, mellőzve mindenfajta felesleges számítógépes effektust. Így az ember 3D nélkül

is azt érezheti, hogy ott van az asztronautákkal az űrben vagy
akár a holdon.
Az epikus jeleneteken sokat dobott a film zenéje, amely
szinte meditatív állapotot idéz elő a nézőknél. Az egész mű
Neil Armstrong életén keresztül mutatja be a holdra szálláshoz vezető éveket, így legalább annyi személyes földi drámára
számíthat a néző, mint űrbeli izgalomra.
Ryan Goslingnak köszönhetően a karakter nagyon
emberközelivé válik, a színész kétségkívül élete alakítását
hozza. Elismerésre méltó, hogy a film nem volt tele felesleges, pátoszos jelenetekkel, illetve az amerikai zászlót sem
lebegtették az arcunkba percenként. Talán a családi konfliktusok lettek kissé szájbarágósan és unalmasan prezentálva,
illetve a többi asztronauta bemutatása is csak a szokásos
sablonokból épül fel.
Összességében Az első ember egy remek mozi lett. Akit egy
kicsit is foglalkoztat a téma, annak egyszerűen kihagyhatatlan,
de vélhetően az is élvezni fogja, aki egy érdekes ember nem
mindennapi életére kíváncsi.
H. T.
Ilyen realisztikusan még egyik filmben sem élhettük át az űrkilövést.
Fotó: Simbasible, FirstManMovie
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„A szegények a te emberré válásod esélyei”

Találkozás Beer Miklós váci püspökkel
Tizenhatodik karácsonyára készül váci püspökként Beer Miklós. Lapunknak adott interjújában azt is elárulta, hogy milyen
ajándékkal. Az atya az éjféli misén Ferenc pápa üzenetét igyekszik majd közvetíteni. Egy betlehemi játékot követő este az egyik
legszebb emléke az ünnepről, szívesen gondol vissza arra is, milyen alkalom hozta először Isaszegre.
– Mi a legszebb karácsonyi emléke
egyházi emberként?
– A márianosztrai első plébániám
idejéből származik. Minden szenteste szerveztünk betlehemes játékot a
helyi gyerekekkel. Egyik alkalommal
a hivatalos műsor után azt mondtam
az előadásban részt vevőknek: ha van
még erőtök és kedvetek, menjünk körbe a faluban, látogassunk el a magányos, egyedül élő emberekhez. Maguk
a gyerekek adták az ötleteket, minden
magányoshoz eljutottunk a faluban. Bekopogtunk, énekeltünk, vittünk néhány
szem szaloncukrot is. Örökre megmaradt bennem, hogy az örömünket meg
kell osztani egymással, és fel kell keresni
azokat, akiknek különösen szükségük
van a szeretetre.
– Gyerekkorából melyik karácsonyra emlékszik vissza szívesen?
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– Az utolsó budapesti karácsonyom
emléke élénken él bennem. Édesanyám
szólt, hogy megjött a Jézuska. Láttam
magam előtt, hogy nyitva van az ablak,
a gyermeki fantáziámnak ez nagyon
fontos volt, mert az hittem, hogy ott jött
be. Égtek a gyertyák a karácsonyfán,
alatta az ajándékok, én egy kis traktort
kaptam, most is érzem a gumikerék illatát. Ezt sosem felejtem el.
– Általában hogyan telik a karácsony a püspöki palotában?
– Ilyenkor mindig hazajönnek a kispapjaink, a teológusaink a fővárosból,
Esztergomból és Egerből. Szentestén
közös vacsorát fogyasztunk, leginkább
halat eszünk, de bejgli is kerül az asztalra. Együtt meggyújtjuk a gyertyákat
a karácsonyfán, megajándékozzuk egymást. Én rendszerint könyvvel készülök. Az éjféli miséig együtt vagyunk,

kicsit énekelünk, beszélgetünk. Szeretem a kórus énekét és a teli templomot
az éjféli misén.
– Püspökként ez lesz a tizenhatodik
karácsonya. Hogyan készül az éjféli misére, mi újat lehet ilyenkor mondani?
– Tavaly már elbúcsúztam egyszer,
mert azt hittem, az lesz az utolsó karácsonyom püspökként. Idén, úgy tűnik,
még nem adhatom át a szolgálatomat.
Nemrég, november 18-án tartottuk a
szegények világnapját. Tavaly éppen
ezen a napon jártunk Ferenc pápánál.
Erre a napra idén is küldött egy fontos
körlevelet a szentatya, ezzel a témával
idén is kiemelten foglalkozik. Ebben azt
üzente, a szegények nem a társadalom
terhei, hanem „a te emberré válásod
esélyei”. Aki nálad nehezebb körülmények között van, akivel meg tudod
osztani a szellemi, anyagi javaidat, ben-
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ne észre kell venned Krisztust. Elhatároztam, hogy idén én is erről beszélek
majd az éjféli misén.
– Mi az oka, hogy még nem vonult
vissza?
– Nem az én döntésem volt: amikor
betöltöttem a hetvenötödik évemet
júniusban, kértem a felmentésemet. Az
a válasz jött Rómából a pápa nevében,
hogy elfogadja, de amíg nem találják
meg az utódomat, addig arra kértek,
töltsem ki a szolgálatot. Egyébként pedig készülök a nyugdíjas életre, Verőcén
már elő van készítve nekem egy paplak.
– A pápával való találkozásról milyen emlékei vannak még?
– Nagyon készültem erre a személyes találkozóra. A televízióból rengeteg
élményt és információt kaptam róla.
Olyan volt az egész, ahogy elképzeltem:
közvetlen és sallangmentes. A vatikáni nagyteremben találkozott rengeteg
emberrel, mindenkivel kezet fogott.
Megáldotta azt a keresztet, amelyet az
eucharisztikus kongresszusra készíttettünk. Ezután mind a huszonkét püspök
átment a fogadószobájába. Arra kért,
bátran szolgáljuk ki magunkat teával,
kávéval. Egy órát töltöttünk nála, mindenki mondott valamit, a pápa mindenre reagált, mindenre kíváncsi volt. Sok
minden szóba került, felhoztuk, hogy
Európában válságba került a vallás.
Felvetettük, hogy Nyugat-Európában
eladnak templomokat, és alig járnak
misére az emberek. Erre ő azt kérdezte:
miért vagytok meglepve? „Ex orienteventit lux, ex occidentevenit luxus” –
mondta latinul. Ez magyarul azt jelenti,
Keletről jött a fény, Nyugatról pedig a
luxus, azaz a kényelem. Ezeket a szavakat megjegyeztem, remélem, hogy most
még inkább csak Nyugat-Európára igaz.
Mindenesetre jó figyelmeztetés nekünk
is. Sok segítséget várunk ebben a fiataloktól. Azt kérjük tőlük, hogy ne hagyjanak minket, öregeket besavanyodni,
illetve azt is, hogy azért hallgassanak a
bölcsebb öregekre.
– Emlékszik arra, hogy mikor járt
először Isaszegen?
– Húsz évvel ezelőtt még Pilismaróton voltam plébános, készültünk a
1848-as ünnepségre a cserkészekkel.
Valaki kitalálta a csapatból, hogy néz-

zük meg az emlékcsatát Isaszegen. Úgy
is tettünk, átmentünk, a hegyről izgultuk végig az előadást. Akkor még nem
gondoltam, hogy egyszer én leszek az
egész egyházkerület vezetője.
– Éppen épül a katolikus iskola Isaszegen. Mi az egyház terve vele?
– Erről még nem beszéltem a főigazgatóval, de az indulásnál kézenfekvő megoldás volt, hogy ha a péceli
iskola a közelben van, annak legyen egy
tagiskolája, és kezdjük elölről az „építkezést”. Nemcsak át akartunk venni egy
iskolát, hanem új intézményt szerettünk
volna létrehozni. Mivel Gulyka esperes úr halálával üres lett a parókia, el
is kezdtük. Folyamatosan növekszik és
bővül, el tudom képzelni, hogy egy-két
éven belül önállóvá váljon.
– Miért választotta a papi szolgálatot?
– Nagy hatással volt rám a zebegényi pap, ő tartotta a miséket a településen, amikor odaköltöztünk gyerekkoromban. Vajda József atya tudós, szent
életű ember volt. Pálos Frici bácsi volt
a másik példaképem. Vácon ő volt a
hittantanárom. Egy agilis, remek tanár,
kilencvenöt éves, ma is itt él a városban. Az ő példájuk hatott rám, érettségi

környékén már tudtam, hogy nekem is
ez az utam.
– Egyszer azt mondta egy interjúban, hogy nős férfiakat szeretne pappá
szentelni. Ezt még mindig így gondolja?
– Egyre inkább ez a véleményem.
Reménykedtem benne, hogy a szolgálatom alatt nős férfiakat fogok pappá
szentelni, de ez már nem sikerülhet.
Amikor tizenöt éve püspök lettem, még
kétszáz papunk volt, ma már talán csak
százötven. Ez alatt az idő alatt közel
kilencven papot temettem már el, ez
hatalmas veszteség. Hiszek azonban egy
nagy fordulatban, hogy majd más oldalról közelíthetjük meg a papi szolgálat
kérdését. Nem biztos, hogy csak az a jó
módszer, ha „gyerekeket” iskolázunk be,
és azért izgulunk, hogy a tanulmányaik
alatt ne legyenek szerelmesek. Olyan
férfiakat keresnék, akik köztiszteletben
állnak, családosok, értéket teremtettek.
Hívők, olyanok, akik saját szakmájukban már bizonyítottak, akár már a nyugdíjkorhatárt is elérték. Egy hatvanöt
éves ember még nem öreg. Őket szívem
szerint odaállítanám a közösségek élére,
ahogy a görögkatolikusoknál, a protestánsoknál is.
H. A.

Beer Miklós magyar római katolikus pap, a Váci egyházmegye püspöke 1943. június 1-jén Budapesten
született. Első lelkipásztori tevékenységét 1967-ben kezdte Kőbányán, ez 1969-ig tartott. 1969–70-ben
Szobon volt káplán, majd 1975-ig Márianosztrán plébános. Ezután 1976-tól 1997-ig Pilismaróton volt
plébános. 1988 és 1997 között a dömösi plébánia vezetését is ellátta. 1997-ben Esztergom-Belvárosban
lett plébános. 2000. április 8-án az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke lett. II. János Pál
pápa 2003. május 27-én nevezte ki a Váci Egyházmegye megyés püspökévé. Beiktatása 2003. június 20án történt. 2004-től az Országos Magyar Cecília Egyesület elnöke. Jelmondata: „Permanentes in fide”, azaz
„rendületlenül a hitben”. Díjai, elismerései: Szent Cirill és Metód emlékérem (2013), a Magyar Érdemrend
középkeresztje (2015), Radnóti Miklós antirasszista díj (2017), Raoul Wallenberg-díj (2017).
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Spórolj időt!
Beszélgetés Bogatin Attilával, a Csemege Futár Kft. ügyvezetőjével.
Magyarországon először Isaszegen kezdi meg működését a Csemegefutar.hu élelmiszer-házhozszállítási szolgáltatás, amelynek
köszönhetően minden lakosunk számára elérhetővé válik egy gyors, korszerű és takarékos bevásárlási forma. A vállalkozás
további előnyeit részletezi Bogatin Attila ügyvezető.
– Hogyan jött létre a vállalkozás?
– Harminckét évvel ezelőtt kezdtem el élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozni. Hosszú ideig dolgoztam multicégnél,
majd hazai üzletláncnál, sőt vállalkozóként is. Beosztások
tekintetében is megjártam a ranglétra összes fokát, eladó
pénztárostól egészen az ügyvezető szintig, eközben kiváló
tanítóktól, vezetőktől tanulhattam. Szakmai irodalom tanulmányozásával is sok tapasztalatot szereztem, ennek köszönhetően komoly rálátásom van a kereskedelmi szektor egészére.
A tavalyi évben tanulmányozva a fogyasztói szokásokat, az
értékesítési trendek alakulását és az internetes kereskedelem
térnyerését, munkatárasammal közösen fogalmazódott meg
bennünk egy gondolat, egy házhozszállítási stratégia, amely
különbözik a már piacon jelen lévő multikétól. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a vállalkozás ötlete mellett Zoltánnal még
egy közös pontra akadtunk: mindketten abban hiszünk, hogy
sikeres üzletet csak elégedett, megbecsült munkatársakkal lehet megvalósítani. Törekszünk arra, hogy kollégáink a magas
szintű szakmaiság mellett jó hangulatú, rendezett környezetben végezhessék munkájukat. Ezeknek a szellemében kezdtük
el összerakni az üzleti koncepciót.
– Már sokan foglalkoznak házhozszállítással. Önök miben
különböznek a konkurenciától?
– Fontos tudni, hogy mi nem egy webáruházat hoztunk
létre, hanem egy élelmiszer-házhozszállítási szolgáltatást
nyújtunk. A jelenlegi szolgáltatóknál csak internetes felületen lehet rendelést leadni, és pár nappal később, egy általuk
meghatározott időkapuban szállítják ki, és kizárólag a kártyás fizetést fogadják el. Nálunk a rendelés leadható a Csemegefutar.hu holnapon keresztül elektronikusan és telefonon az
1/700-2255-ös telefonszámon. A beérkezett igényeket azonnal feldolgozzuk, majd összekészítés után rögtön szállítjuk.
Futárunknál bármely fizetési eszköz – készpénz, bakkártya,
utalvány – elfogadott. Tehát akár fél órán belül sor kerül a
vásárolt termék kiszállítására.
– Mennyibe kerül ez a szolgáltatás?
– A termék árán felül minden egyes kiszállítás egységesen
ötszáz forintba kerül. Minimum rendelési összeg nincs, akár
egy doboz gyufát is kiszállítunk, ha arra van a vevőnek igénye.
– Miért éri ez meg a vásárlónak?
– A mai rohanó világban nagyon felértékelődött a szabadidő. A szlogenünk ezért is a „spórolj időt”. Egy hagyományos
vásárlásnál a vevő beül a kocsijába, elmegy a boltba, bepakolja
a kosarába a megvásárolt terméket, majd kipakolja a pénztárnál, majd újra visszapakolja a táskába, újra belül az autójába, majd otthon kipakolja. Azt az időt, amelyet a vásárlásra
fordít, nyugodt, boldog családi körben is töltheti. A szállítási
költség sem jelent pluszkiadást, hiszen a jelenlegi literenkénti
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virtuális gombnyomás, és szolgáltatásunkkal máris pótolható
minden. Kisgyermekes szülőknek sokszor okoz gondot eljutni
a boltba, a kicsikkel vásárolni, főleg ott, ahol több gyermek is
van. Anyuka vagy apuka szinte logisztikussá válik, hiszen az
egyik csemetét úszni viszik, a másikat zeneiskolába, a harmadikat pedig drámaszakkörre. Nehéz mindent összehangolni,
szinte alig van idő az együttlétre. Ha azt az időt megspórolják és a családdal töltik, amit máskor vásárlásra fordítanak,
már nyertek. Mindannyian ismerjük azt a helyzetet, amikor
kisfiunk, kislányunk minden második polcon lévő dolgot a
magáénak szeretne. Nehéz nemet mondani, így sok nem tervezett áru kerül a kosárba. Ha valaki igénybe veszi a szolgáltatásunkat, csak azt a terméket kapja, amelyiket igazán szeretné,
átgondolt döntést hozhat, ezzel pénzt spórolhat, valamint a
végösszeg alakulását is folyamatosan nyomon követheti. A naponta dolgozni járó felnőttek a hazaúton telefonon vagy akár
mobilinternet segítségével elintézhetik a napi bevásárlást, és a
megrendelt termékeket hazaérkezésük után nem sokkal kézhez is kapják. Nem kell külön időt fordítaniuk még a boltban
való sorban állásra is. Talán a nyugdíjasoknak a legnehezebb
a napi bevásárlás megoldása, mivel sem fizikai erővel, sem
olyan mobilitással nem rendelkeznek, hogy a legnagyobb választékhoz és a legjobb árakhoz hozzájussanak. Kénytelenek a

legközelebb eső, sokkal drágább sarki kisboltban megvásárolni a kívánt termékeket, vagy szívességet kérni másoktól, hogy
eljussanak egy szupermarketbe. Elsősorban az ő számukra
hoztuk létre a telefonos rendelési lehetőséget, hiszen ők nehezebben tájékozódnak az internet világában, viszont telefonon
könnyen, egyszerűen megoldhatják a bevásárlás problémáját.
Sorolhatnék még számtalan lehetőséget, mint például intézmények, üzemek, vendéglátóhelyek rendelései. Azt hiszem,
nem túloztam, amikor azt mondtam, minden célcsoport számára korrekt, vonzó lehetőséget kínálunk.
– Termékeik között találhatók helyi üzemek, termelők készítményei is, vagy csak a brand termékeket kínálják?
– Igen, találhatók, sőt várjuk a helyi termelők, vállalkozók
jelentkezését, hiszen szívesen forgalmazzuk az ő termékeiket,
erősítve a helyi ipart. Emellett vállalkozásunkban alapvetően a
helyi lakosokat kívánjuk foglalkoztatni, további munkahelyek
teremtésével.
– Ha valaki szeretne jelentkezni, hol teheti meg?
– Önéletrajzokat várunk a csemegefutar@csemegefutar.hu
e-mail-címre.
– Köszönöm, szépen a tájékoztatót, és örülünk, hogy Isaszeg városát választották a szolgáltatás elindításához.
Schalk Tímea

négyszáz-ötszáz forintos üzemanyagárak mellett egy hideg autó kétszeri beindítása és pár kilométer megtétele ugyanekkora
költség. Ezzel az emberek nem számolnak, mert nem azonnali
kiadás, ugyanakkor hetente a tankolásnál igenis észrevehető.
– Milyen célcsoportnak kedvez leginkább a szolgáltatás?
– Szinte mindenkinek.
– Mire alapozzák ezt? Tudna konkrét példát mondani?
– Üzleti tevékenységeim mellett lakóhelyemen elnöke vagyok az érdi nagycsaládosok egyesületének, valamint három
gyermeket nevelek. Feleségemmel együtt sok időt töltünk az
idősebb generáció társaságában is, így nagyon közelről látjuk,
milyen gondot jelenthet egy egyszerű bevásárlás, valamint
az egymással töltött idő hiánya. Nézzük a konkrét példákat!
Egy baráti összejövetel alkalmával nem lehet többé probléma
a kifogyó étel- vagy italkészlet, hiszen csak egy telefon, pár

Isaszeg Önkormányzati tájékoztató

2018. december | interjú19

Füzér vára
Fotó: Fuzervara.hu

Ismerd meg hazádat! – Zemplén
Napjainkban – leginkább az olcsó, fapados légitársaságoknak köszönhetően – könnyen és rövid idő alatt elérhető Európa valamennyi vonzó turisztikai desztinációja. Azt is tudjuk, hogy már néhány óra autózással eljuthatunk a honfitársaink körében
nagy népszerűségnek örvendő, ám egyre borsosabb árú horvát tengerpartra. A bőséges kínálat sajnos sok esetben elhomályosítja annak a lehetőségét, hogy hazai célpontot válasszunk. Jó, ha tudjuk, hogy ez a kilencvenháromezer négyzet-kilométeres
földrajzi egység, amelyet hazánknak nevezünk, rengeteg vonzó turisztikai lehetőséggel kecsegtet. Vélhetően sokan ma is gond
nélkül fel tudják idézni Rockenbauer Pál Másfél millió lépés Magyarországon című ismeretterjesztő sorozatának nosztalgikus
zenéjét és képi világát. Bármennyire meglepő, jövőre lesz negyven éve, hogy a stáb tagjai elindultak az Országos Kéktúra keleti
végpontjától, a Nagy-Milictől, és nekivágtak az Írott-kőig tartó 1124 kilométeres távnak. Az eltelt negyven esztendő és természetesen a szerzők előtt is tisztelegve szeretnénk népszerűsíteni a magyar tájakat egy kicsit más, a mai korunknak megfelelő
szemszögből. Az Ismerd meg hazádat! rovatunkban olyan területi egységeket igyekszünk bemutatni, amelyek egy hosszú hétvégén (4 nap/3 éj) belül gazdag élményanyaggal tudnak szolgálni egy családnak vagy egy baráti társaságnak. A kirándulások
kiindulópontja magától értetődően minden esetben Isaszeg.
Őrségi kalandozásunk után irány a
Zemplén, azaz nyugat helyett fedezzük
fel az északkeleti végeket! A Zempléni-hegység, amely az Északi-középhegység részét képezi, a Bodrog és a
Hernád ölelésében elterülő Eperjes–Tokaji-hegység Magyarországon elhelyezkedő része. 895 méteres csúcsával a
Nagy-Milic a terület legmagasabb pontja, a névadó Zemplén település ma már
Szlovákiában található. Hazánk egyre
nagyobb turisztikai vonzerejű északkeleti sarka: túlzás nélkül mondhatjuk,
hogy tele van csodálatos látnivalókkal.
A sűrű erdőrengetegben komoly történelmi múlttal rendelkező városok,
romantikus várromok és kastélyok,
valamint festői völgyek várják az idelá-
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togatókat. Túránk „bázisának” ezúttal a
mindössze három utcából álló, minden
oldaláról erdővel és hegyekkel körülvett, körülbelül háromszáz fős községet,
Kishutát választottuk.
Első nap. Isaszeget elhagyva Gödöllő érintésével ráhajtunk az M3-as
autópályára, elmegyünk Miskolcig,
ahonnan az M30-as úton továbbhaladva érkezünk meg Kishutára. Ez így
nem tűnik nagy távolságnak, azonban
jó, ha tudjuk, hogy 247 kilométerről
beszélünk, ami megállás nélkül is minimum háromórás autókázást jelent. Ezt
figyelembe véve érdemes már az odaúton egy rövid pihenőt beiktatnunk.
Több szempontból remek megállóhely
lesz Tállya. A Borsod-Abaúj-Zemplén

megyei község központjában felállított
szobor arról tanúskodik, hogy az ott
szemlélődő turista jelenleg Európa
geometriai középpontján áll. A mérési
mechanizmusok elég bizonytalanok,
így ezt a „címet” egy fehérorosz, egy
litván és egy észt település is a magáénak tudja, de természetesen mi a
tállyai állítást igazoló eredményeknek
hiszünk. A tokaji borvidéknek köszönhetően a településen több pincészet is
működik, ahol jó áron kiváló minőségű
borokat vásárolhatunk, ezzel fokozva
az előttünk álló zempléni esték vidám
hangulatát. Innen már csak szűk egy
órát kell leendő szállásunkig utazni. Délutáni programként kézenfekvő
választás, ha felkeressük az alig tíz kilo-
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méterre található füzéri várat. Hazánk
talán legszebb fekvésű vára – amely az
elmúlt években teljes körű felújításon
esett át –, és az ott található látogatóközpont egész éves nyitvatartással várja
az érdeklődőket.
Második nap. Ébredés után nagyon
jó alternatívát jelenthet egy kis erdei kirándulás. Erre a gyalogtúra mellett más
lehetőség is adódik, ugyanis Pálházáról
indulva Kishután át Kőkapuig erdei
kisvasút közlekedik. Magyarország legrégebben üzemelő kisvasútja csodálatos
erdei tájakon viszi keresztül évenkénti
körülbelül negyvenezer utasát. Az útra
mobilt felesleges magunkkal vinni, a
sokszor érintetlennek tűnő erdei tájakon nem lesz se térerőnk, se wifikapcsolatunk, itt a telefon helyett csak az
erdei madarak csipogását hallhatjuk.
Amennyiben megérintett minket a
természet közelsége, akkor érdemes ezt
a napot ennek szellemében eltölteni.
Kishutától körülbelül harminc kilométeres autóútra található hazánk egyik
legszebb természeti jelensége, a még
sokak által nem ismert Megyer-hegyi
tengerszem. A Megyer-hegyet alkotó
303 méter magas, vulkanikus eredetű

kőzet tökéletesen megfelelt a malomkőgyártásnak, így már az 1400-as években
kőbánya működött a területen. Az
1900-as évek elején álltak le a kőfejtéssel, viszont a fejtési gödörben az évek
alatt víz gyűlt fel, így a természetnek és
az emberi kezeknek hála, kialakult sokak szerint hazánk legszebb természeti
csodája. Mélysége egyes helyeken eléri
a 650 centimétert, a tavat körülölelő
meredek sziklafalak magassága pedig
közel hetven méter.
Harmadik nap. Utolsó teljes napunkat érdemes a kultúrának és a
kalandnak szentelni. A szállástól alig
negyvenöt perces autóútra található a
már középkor óta jelentős, körülbelül
tizenkétezer fős Sárospatak. A műemlékekben gazdag város életét sok generáció óta meghatározza a 16. századtól itt
működő református kollégium. Sárospatak talán legjelentősebb műemléke
a Rákóczi-vár, amelynek legrégebbi
része az öt emelet magas Vörös-torony.
A várban található állandó Rákóczi-kiállítás szabadon látogatható, azonban
a Vörös-torony megtekintése kizárólag
idegenvezetővel lehetséges. További kihagyhatatlan élményanyagként szolgál

a vár parkja alatt egy kilométer hosszan
húzódó Rákóczi-pince, amely grandiózus méretével Tokaj-Hegyalja legnagyobb pincéje.
Sárospatak után látogassunk át a Sátoraljaújhely mellett található Zemplén
Kalandparkba. Felejthetetlen élményekkel gazdagodik majd, aki egy kicsit
is szereti az adrenalint. 2275 méteres
távjával itt található az ország leghos�szabb bobpályája. Magyarország leghosszabb ülőszékes libegője is itt van,
amelynek tengerszint feletti magassága
250-480 méter, így a „lebegés” alatt
folyamatosan gyönyörű panoráma kényezteti a szemünket. Az igazi adrenalinfüggők ne hagyják ki Sólymot, amely
a Szár-hegy és a Magas-hegy között
repíti egy drótkötélpályán akár nyolcvan kilométeres sebességgel a vakmerő
látogatókat.
Hazaindulás. A hazautat is érdemes egy vonzó turisztikai látnivalóval
megszakítani: Boldogkő vára egy hatalmas, kopár sziklagerincen magasodik
a környék fölé. A festői építmény nemcsak Magyarország, hanem talán egész
Európa legkülönlegesebb vára is.
H. T.

A Megyer-hegyi tengerszem
Fotó: Wikimedia
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Jó tanácsok a téli gumi helyes használatához

Fejtörők

Unalomig ismételt szabály az autósok számára: ha 7 Celsius-fok alá csökken a hőmérséklet, téli gumira kell váltani. A határvonalat sokan vitatják, és nem is kell nagyon szigorúan venni, ám ha berögzül ez a szám, hamarabb eszünkbe jut, hogy szükség van a váltásra.

Gyerekeknek
Kösd össze a pontokat a bal oldali ábrán, majd segíts a hóembernek eljutni a karácsonyfához! Ha megfejtetted mindkét rejtvényt,
a fotót küldd vissza szerkesztőségünknek 2019. január 1-ig digitális formában az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre, vagy add le személyesen a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. A helyes megfejtők között öt nyereményt sorsolunk ki. A nyertesek nevét a
következő számunkban olvashatják. A novemberi jutalmat Kókai János Márk, Balázs Lilla Evelin és Bilász Kinga nyerte. Jó keresgélést!

A Kovács Autóalkatrész webáruház több mint kétezer autóst
érintő felmérése alapján a magyarok tisztában vannak ezzel
a szabállyal: 60,2 százalék válaszolt a kérdésre helyesen, míg
39,1 százalék már 10 fok alatt elkezdi intézni a cserét. Szerencsére csupán 0,7 százalék gondolja úgy, hogy meg kell várni
a mínuszokat… A határértéknek megjelölt 7 Celsius-fok alatt
a nyári gumik anyaga megkeményedik, ilyen nappali hőmérsékletnél pedig hazánkban megérkeznek a hajnali mínuszok
és a talaj menti fagyok, vagyis a reggeli indulásnál különösen
fontos a jó tapadás.
Szerencsére a kérdőívet kitöltő magyar autósok 96,2 százaléka már tudja, hogy szükséges téli gumira váltania, 3,5 százalék próbálkozik négy évszakossal, míg 0,3 százalék felelőtlenül rajta hagyja a nyári abroncsokat a kocsin. A válaszadók
csaknem fele, 49,3 százalék mindig ugyanannál a szerviznél
végezteti ezt a műveletet, 45,5 százalék egyedül oldja meg, 5,2
százalék pedig ott kér segítséget, ahol aktuálisan a legolcsóbb.
Egy gumicsere alkalmával 61,9 százalék szokott futómű-ellenőrzést is végeztetni, 38,1 százalék viszont – tévesen – nem
tartja ezt fontosnak.
A megkérdezettek 43 százaléka vásárolt már használt téli
gumit, annak ellenére, hogy sok szakember ezt nem ajánlja.
Két adatot kell megjegyeznünk: az egyik a profilmélység, a
másik a gumik kora. A profilmélységet figyelve, ha az a biz-

tonságosnak tartott négy milliméter alá csökken, új gumikra
van szükség. Erre a kérdésre 51,5 százalék tudta a helyes választ, 30,4 százalék vár a két milliméterig, 18,1 százalék pedig
1,8 milliméterig is képes koptatni a gumikat. Ez hiba, mert
csökkent a tapadáson.
Legkésőbb ötévente ajánlott lecserélni az abroncsokat a
megtett kilométerektől függetlenül, van ugyanis egy öregedése
a gumiknak. Ezt hazánkban – a válaszok alapján – 50,4 százalék meg is teszi, 28,5 százalék viszont addig vár, amíg teljesen
elkopik a felület.
A téli szezon során ügyeljünk a rendszeres ellenőrzésre.
A magyarok 22,8 százaléka néz rá az abroncsokra hetente,
55,5 százalék csupán havonta egyszer teszi ezt meg, míg 21,8
százalék csak a szezon elején foglalkozik azzal, hogy rendben
vannak-e a gumik.
Ne csak a felületre figyeljünk, hanem a guminyomásra
is: az általános szabály szerint a nyárihoz képest 0,2 barral
nagyobb nyomás kell a téli abroncsok hatékony működéséhez. Erre 18,6 százalék válaszolt helyesen, 45,6 éppen fordítva
tudja, szerintük 0,2 barral kevesebb kell, mint a nyáriba, míg
35,8 százalék szerint ugyanakkora a két érték. A guminyomást
17 százalék hetente, 25,9 százalék kéthetente, 47,2 százalék havonta, 9,9 százalék pedig még ritkábban ellenőrzi.
Szerkesztőség

Keresztrejtvény
A megfejtést 2019. január 1-ig várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre vagy a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán.
A helyes megfejtők között öt nyereményt sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban olvashatják. Kellemes időtöltést kívánunk! Novemberi rejtvényünk megfejtése: Aki libát nem eszik, egész évben éhezik. A novemberi jutalmat Kincses
Jánosné, Molnár Sándorné, Vidákné Hibacska Edit, Rónaszékiné Remport Györgyi és Joó Ágnes nyerte. Gratulálunk!

Hét fok alatt jöhet a téli gumi!
Fotó: Pixabay
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A Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi
Kiállítóhely programjai
December
1., szombat, 18.00: A Gaudium Carminis női kamarakórus és
vendégeinek évzáró koncertje. Közreműködnek: Nemcsics
Kinga – ének; Zsigmond Szabolcs – tárogató, klarinét; Kántor Zsolt – zongora; Martinkó Gábor – gitár; a péceli női kar
Kovács Gézáné Surmann Mária vezetésével; a Klapka-iskola
kórusa Tűz Anita vezetésével; a Gaudium Carminis női
kamarakórus, karnagy: Kovács Gézáné Surmann Mária.
2., vasárnap, 9.00–17.00: A B-1 Szilasmenti Versenykerület
postagalamb-kiállítása – a belépés díjtalan!
4., kedd: A művelődési otthon szolgáltatja a kulturális műsort
a GKRTE éves konferenciáján a Dr. Ketter László hagyományőrző gasztronómiai versenyen a Budapesti Gazdasági
Egyetemen.
8., szombat, 14.00: Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének
karácsonyi ünnepsége
8., szombat, 19.00: Táncház. Jegyár: felnőtteknek 1000 Ft, gyerekeknek 500 Ft.
21.00: Csángálló zenekar
10., hétfő, 10.00: Holló együttes – Weöres Sándor: Varázsének.
Rajzfilmekkel illusztrált jelmezes, interaktív gyermekkoncert. Jegyár: 800 Ft.
11., kedd, 10.00–13.00: Pest megyei értéknap – Hét járás
értéknapja
10.00: Megnyitó – Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke; Hatvani Miklós, Isaszeg polgármestere; Csóka Eszter, a
Nemzeti Művelődési Intézet Pest megyei irodájának vezetője
10.20: A Csata táncegyüttes műsora
10.30: Az értékek értékelése. Mit jelent az értéktári munka
a gyakorlatban? – Ambrus Vilmos etnográfus, a Pest Megyei Értéktár Bizottság szakmai tanácsadója
10.45 A tárogató mint hungarikum bemutatása – Terék
József, Pest Megye Önkormányzatának kulturális szakreferense, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja
11.00: Gyergyószék értékei, értékmentés a múltban és ma
– Kolcsár Béla, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ igazgatója, menedzsere
11.15: Isaszegi értékeink és kincseink – Verseczkyné Sziki
Éva, a Dózsa György Művelődési Otthon igazgatója, az
Isaszegi Értéktár Bizottság elnöke
11.30: Kerekasztal-beszélgetés – vezeti Kisfaludi Aranka,
a Pest Megyei Értéktár Bizottság titkára
12.30: Az Isaszegi Asszonykórus műsora
A 2018-as értéknapon a következő települések értéktárainak bemutatkozását tekinthetik meg: Hévízgyörk, Isaszeg,
Galgahévíz, Fót, Sülysáp, Üllő, Péteri. Határon túli résztvevő: Hargita megye, Gyergyószárhegy.
13., csütörtök, 16.00: Luca-napi kreatív kézműves-foglalkozás
Zsigár Cecíliával. Részvételi díj: 700 Ft.
15., szombat, 17.30: A Csata táncegyüttes ötvenéves jubileumának gálaműsora a sportcsarnokban. A jubiláló együttest
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az Isaszegi Asszonykórus és a Csatangoló tánccsoport köszönti. Közreműködik a Fix-Stimm zenekar. Este táncház.
Támogatói belépő: 1500 Ft.
17., hétfő, 18.00: Csata-karácsony meglepetésvendéggel
18., kedd, 14.00–18.00: Véradás
December 20-tól 2019. január 4-ig a Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely zárva tart.
Mindenkinek békés, boldog, áldott ünnepeket kíván a
Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi
Kiállítóhely valamennyi dolgozója!
január
5., szombat: Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének pótszilvesztere
10., csütörtök: A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény táncvizsga-bemutatója
12., szombat, 18.00: Megemlékezés a doni áldozatokra – mécsesgyújtás és koszorúzás a Történelmi Vitézi Rend Isaszegi Alegységének szervezésében
12., szombat, 19.00: Táncház. Jegyár: felnőtteknek 1000 Ft,
gyerekeknek 500 Ft.
15., kedd: Ovis előadás. Portéka Színház: Vau és Miau. Jegyár:
600 Ft.

Pályázati felhívás
A Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely,
valamint a Hetednapi Adventista Egyház közös szervezésében a művelődési
otthonban (Isaszeg, Dózsa György u. 2.) 2018. november 30. és 2019. január
31. között látható a Jézus élete címet viselő, Aknay János, ef Zámbó István
és Tábori Csaba festményeiből álló kiállítás. Ezzel egybekötve azonos címen
rajzpályázatot hirdetünk általános iskolák 1–8. osztályos tanulói részére a
pályázat mellékletét képező huszonegy bibliai történet alapján.
A rajzpályázatra A/4-es, A/3-as álló vagy fekvő formátumú, bármilyen
kézi technikával (ceruza, szén, pasztell, zsírkréta, akvarell stb.) készült
alkotást várunk. (Számítógépes grafikával pályázni nem lehet!) Az alkotás
hátoldalán fel kell tüntetni a pályázó adatait (név, cím, telefonszám,
e-mail-cím, életkor/osztály, iskola neve, felkészítő tanár neve). A beérkezett pályaműveket Mecseki Hargita képzőművész és Pongrácz Gabriella
kiállításszervezőkből álló zsűri bírálja el. Minden pályázó értékes könyvjutalmat kap. A pályázat első, második és harmadik helyezettje 10 000, 8000,
illetve 6000 Ft díjazásban részesül.
A pályaművek leadási határideje és helyszíne: 2019. január 17., csütörtök, 17.00 óra, művelődési otthon, Dózsa György u. 2. A leadott pályaművek
2019. január 18-tól 31-ig a Jézus élete kiállítás keretében lesznek láthatók a
művelődési otthonban. A rajzpályázat ünnepélyes eredményhirdetésére és a
jutalmak személyes átvételére egy záró gálaműsor részeként kerül majd sor
2019. január 31-én 17 órakor a művelődési otthonban.
További információ: Horváth Péter, 30/583-8194; jezuseletekiallitas.hu@
gmail.com.
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Egészségügyi információk

Fontos információk, elérhetőségek

Munkanapokon 8.00–15.30 óra között a betegek számára saját
háziorvosuk áll rendelkezésre. Hétfőtől csütörtökig 15.30–18.00 óra
között, pénteken 11.30–18.00 óra között készenléti szolgálat működik a sürgős esetek ellátására, amely az alábbi idôbeosztás szerint
hívható. Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 28/582-831,
30/831-1887. Kedden dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238.
Szerdán dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288. Csütörtökön dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., tel.: 28/582-830; 20/928-3987
Pénteki készenléti beosztások decemberben
december 7.: dr. Mészáros Zsolt; december 14.: dr. Kürti József;
december 21.: dr. Eszlári Egon; december 28.: dr. Tordai Gábor;
január 4.: dr. Mészáros Zsolt
Központi orvosi ügyelet: Gödöllő, Szabadság tér 3. Telefonszáma:
70/370-3104. Ügyeleti idő: munkanapokon 18 órától másnap
reggel 8 óráig, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24
órában

Isaszeg Város Polgármesteri Hivatala
Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat telefonszáma: 28/583-100.
E-mail: hivatal@isaszeg.hu
A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati rendje: hétfőn 8.00–12.00
és 13.00–18.00, kedden 8.00–12.00 és 13.00–16.00, szerdán 8.00–12.00 és 13.00–16.00, csütörtökön 8.00–12.00 és
13.00–16.00, pénteken 8.00–12.00 óra között
A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: hétfőn 13.00–
16.00, szerdán 8.00–12.00 és 13.00–16.00, pénteken 8.00–12.00
óra között
Isaszegi Rendőrőrs
telefonszáma: 70/387-2693. Amennyiben nem elérhető, hívja
a 112-t!
Közterület-felügyelet
(munkaidőben hívható) telefonszáma: 70/315-2314, 70/198-6929
Isaszegi polgárőrség 70/328-4970
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet
Madách I. u. 14., telefon: 28/582-712 (munkaidőben);
e-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu
Mezőőrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302
Gyepmester, állati tetemek elszállítása: Hercig József, 20/964-3025
Isaszegi Önkéntes Tűzoltóegyesület
0–24 óra között hívható központi segélyhívószáma: 70/601-9105
Pest Megyei Kormányhivatal
Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 2100 Gödöllő,
Szilhát u. 53. Tel.: 28/410-175, 28/410-297.
Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala: 2101 Gödöllő,
Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514-305, 28/514-315.
Fax: 28/514-306. Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 800–1530,
pénteken 800–1130 között
Temetkezés Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 30/964-7032
Temetőgondnok Ecseri Pál, 30/305-8962, ecseriko@freemail.hu

Gyermekorvosi rendelők:
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12. Telefon: 28/493-250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495-233
A mentők ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartási rendje:
Ezüstkehely Patika: hétfőtől péntekig 8–18, szombaton és vasárnap
8–12 óra között
Liget Patika: hétfőtől péntekig 8–18, szombaton 8–12 óra között,
vasárnap zárva
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház utca 4.;
tel.: 28/452-851
Fogorvosi rendelő: Rákóczi u. 10. Telefon: 28/495-237
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495-827
Tormay Károly Egészségügyi Központ: Gödöllő, Petőfi Sándor
tér 1. Telefon: 28/430-655, 28/430-452, 70/502-1876, 70/502-1872

Anyakönyvi hírek
az október 21. és november 20. közötti időszak eseményeiről
Születések: Burján Csaba Noel, Balogh Tamás, Boros Csongor,
Pálfi Zoárd, Varga Emília Ágnes, Sztrizs Leila
Házasságkötés: Illés Adrienn és Verseczki András Manó
Halálesetek: Dombóvári Jánosné (70 éves), Villányi István
(86 éves), Sződi István (65 éves), Pető Sándor (71 éves),
Seregi Zoltánné (94 éves), Nagy Adrien Ilona (89 éves),
Meravec Irén (79 éves), Fegyverneki József (81 éves),
Heller Mihályné (77 éves)
Isaszeg Város Polgármesteri Hivatala

Szolgáltatók elérhetőségei
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés munkaidőben a 28/520-873-as
vagy a 20/329-9347-es, illetve az éjjel-nappal hívható 80/625726-os telefonszámon, valamint a kozvilagitas@elmuszolg.hu
e-mail-címen és az Elmuszolg.hu weboldalon történhet
ELMŰ Hibabejelentés: 80/38-39-40; Elmuszolg.hu
Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel kapcsolatban vezetékes telefonról: 40/38-38-38; mobiltelefonról: 20/9785611, 30/978-5611 vagy 70/978-5611
Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938;
mobiltelefonról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft., Rákóczi u. 18., tel.: 28/494-517.
Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
– ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
– szennyvízelvezetéssel, -tisztítással kapcsolatban: 30/3789971
Főgáz Fogaz.hu; telefonos ügyfélszolgálat: 40/474-474.
Mérőállás bejelentése online a Fogaz.hu/ugyfelszolgalat címen,
vezetékes telefonról a 80/40-55-40-es, mobiltelefonról az 1/2377777-es telefonszámon
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Figyeljünk oda jobban online jelszavainkra!
Se a „jelszó”, se a „000000”, se az „123456” ne jusson eszünkbe, amikor egy internetes szolgáltatásnál jelszót választunk. Törekedjünk az erős megoldásra: ez betűket, számokat és szimbólumokat is tartalmaz.
A magyarok nagy része még mindig
nem fordít elég figyelmet az online
szolgáltatások igénybevételekor jelszavainak megóvására, és nem készült
fel az adathalászok elleni védekezésre
sem – derült ki a Google megbízásából
készített reprezentatív kutatásból.
A hazánkban elvégzett felmérés
alapján a magyarok 33 százaléka használ jelszavakat különböző online szolgáltatáshoz. Honfitársaink 28 százaléka
néhány online felületen, 27 százalék
a legtöbb online felületen, 7 százaléka pedig minden felületen ugyanazt a
jelszót alkalmazza – ez nem szerencsés.
A kutatás szerint 13 százalék használ
úgynevezett erős jelszót, amely betűket,

Kirívó japán példa
Nem használ munkájához számítógépet a kiberbiztonságért is felelős japán miniszter, Szakurada Jositaka
– az ő jelszavait így lehetetlen feltörni. A számítógép használatát igénylő feladatokkal az asszisztensét
szokta megbízni. Szakuradát a miniszterelnök nevezte ki a kormányátalakítás alkalmával, és ő a felelős a
2020-as tokiói olimpia megrendezéséért is.

számokat és szimbólumokat is tartalmaz. A választ adók 48 százaléka aggódik amiatt, hogy feltörik a jelszavát az
általa használt online felületen.
A kutatási eredmények alapján a
magyar lakosságnak érdemes nagyobb
hangsúlyt fektetnie jelszavai megóvására. Ezt erős jelszóval érhetik el, amely

legalább nyolc karakter, és olyan szót
vagy szavakat tartalmaz, amelyeket
másnak nehéz kitalálni. Az egyedi jelszóhasználat minden fiókhoz javasolt.
Azért ha lehet, írja fel valahová, biztos
helyre, mert mindent úgysem tud majd
egyből megjegyezni.
Szerkesztőség

Az egyedi jelszóhasználat minden fiókhoz javasolt
Fotó: Pixabay
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