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Polgármesteri beszámoló a 
két ülés közötti időszakról

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-
testülete az áprilisi soros ülésének első napirendi 
pontjában meghallgatta és elfogadta Hatvani 
Miklós polgármester két ülés közötti időszakról szóló 
beszámolóját, amelyet ismertetünk.

Március 21. Pénzes János alpolgármester és Szilárdi 
László képviselőtársam társaságában Bogdan Wenta 
kielcei polgármester meghívására Lengyelországban 
jártam a magyar–lengyel barátság napjainak rendez-
vényein, ahol volt szerencsénk részt venni Áder János 
köztársasági elnök kitüntetésének átadásán. Elnök 
úr a legmagasabb lengyel állami kitüntetést vette át, 
a Fehér Sas érdemrendet. Polgármesterként ritkán 
teszek említést a protokolláris rendezvényeken kívüli 
szabadidős programokról, de meg kell említenem, 
hogy lehetőségünk volt megtekinteni Bartók Béla 
Fából faragott királyfi című remekművének modern 
feldolgozását a kielcei balettszínház előadásában, 
amely minden jelen lévő néző és külföldi vendég el-
ragadtatását kiérdemelte.

Március 27. A humánszolgáltató központ fel-
merült problémái miatt jegyző asszonnyal és a dol-
gozókkal folytattunk eszmecserét. Arra kerestünk 
válaszokat, hogy hogyan jutottunk ide, és leginkább 
arra, hogy hogyan tovább. A megüresedett álláshe-
lyek meghirdetése megtörtént. E témakörben április 
8-án Madar Csabával, a megyei kormányhivatal 
osztályvezetőjével is tárgyaltunk, és kértünk segít-
séget intézményünk problémájának megoldásához. 
Osztályvezető úr jelezte, hogy ez a probléma nem 
isaszegi sajátosság, hanem az egész országra jellemző. 
Azt már csak én jegyzem meg, hogy az ezen a terüle-
ten dolgozók juttatásai az elvégzett munkához képest 
valóban nagyon alacsonyak.

Március 29. Nagy örömmel jelentem be, hogy 
szóban megállapodtunk dr. Kelemen Réka fogorvos-
nővel a megüresedett praxis betöltéséről május 1-jével 
kezdődően. Reményeim szerint a fiatal doktornőt 
megszeretik városunk lakói, és alkalmazása hosszú 
távú megoldást jelent ezen terület ellátására. Munkájá-
hoz ezúton is sok sikert kívánok!

Április 3. Az Everling Kft. ügyvezető igazgatójával, 
Everling Balázzsal bejárást tartottunk a cég szent-
györgypusztai telephelyén, és megtekintettük az ott 
felhalmozódott építési és műszaki anyagokat, amelyek-
nek a felhasználását az ügyvezető igazgató felajánlotta 
a város részére. Másnap a városüzemeltetés igazgató-
jával, Horváth Istvánnal újra bejártuk a telephelyet, és 
megállapítottuk, hogy sok esetben nagy segítség lesz a 
város számára ezen felajánlás.

Április 5–6. Számos városi rendezvényen vettem részt. 
A csatajelenetet több mint ötezer ember tekintette meg, szá-
mos tévétársaság adott hírt Isaszeg nagy napjáról. Köszönöm 

mindenkinek, aki a rendezvények lebonyolításában részt vett, 
hogy idén is méltón tudtuk megünnepelni április 6-át.

Április 13. A Klapka-iskola által rendezett szülők-neve-
lők bálján vettem részt, ahol újra örömmel állapítottam meg, 
hogy milyen sok tehetséges gyerek jár az iskolába, amikor is 
megmutatták a különböző művészeti területeken szerzett tu-
dásukat. Minden, Isaszegen idén végző tanulónak sok sikert 
kívánok a középiskolai tanulmányaikhoz!

Végezetül szeretném elmondani, hogy minden folyamat-
ban lévő beruházás a tervek szerint halad. A vasútépítésnél 
adódó problémákat a kivitelezők azonnal kezelik, mint pél-
dául a Rákos-patak feletti híd lebontásánál kialakult helyzetet. 
Minden beruházásnál mindig keletkeznek újabb problémák, 
de igyekszünk megoldani. Az óvoda épülete a Vadász utcában 
gyönyörű lett, hamarosan elkezdődik mindkét óvodában a 
műfüves focipályák építése.

A kivitelezőkkel bejártam azokat az útszakaszokat, ame-
lyeket még ebben az évben kiépítenénk, illetve javítanánk. Az 
ezzel kapcsolatos munkák jelenleg az előkészítési szakaszban 
vannak.

HATVANI MIKLÓS 
polgármester

Az Isaszegi Sportegyesület 
tetőterének átadása

Április 5-én ünnepélyes keretek között sor került az Isasze-
gi Sportegyesület új tetőterének átadására. A létesítmény a 
klubhelyiségen, a tárgyalón a és konditermeken kívül két, 
sportolók elszállásolásának céljára kialakított vendégszobát is 
magába foglal.

Az átadáson az egyesület szakmai vezetője, Orlik József 
megköszönte mindazoknak a segítségét, akik a létrehozásban 
közreműködtek.

SZERKESZTŐSÉG
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Isaszegért kitüntetés

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a márciusi ülésén úgy dön-
tött, hogy Barkóczi Józsefnének Isaszegért címet adományoz. A kitüntetés átadá-
sára az április 6-i városi ünnepség keretein belül került sor. A következőkben az 
ünnepségen elhangzott méltatást olvashatják.

Barkóczi Józsefné 1949-es születése 
óta városunk lakója. Mindannyiunk 
Kati nénije 1977 óta tanított Isaszegen, 
előbb mint képesítés nélküli pedagó-
gus, majd a tanítói diploma megszerzé-
se után mint a Klapka György Általá-
nos Iskola alsós tagozatának oszlopos 
tagja. 

A folyamatos szakmai fejlődést 
nemcsak tanítványaira, kollégáira, de 
önmagára nézve is mindig kötelezőnek 
tartotta. Ez motiválta akkor, amikor 
elvégezte a műszaki egyetem közok-
tatás-vezetői szakát, majd 1992-ben 
megbízást kapott, hogy igazgatóhelyet-
tesként, a Tóth Árpád úti iskolaépület 
vezetőjeként szolgálja szeretett városát 
és intézményét. Igazgatóhelyettesi 
munkáját mindvégig az iskola tanu-
lóinak és dolgozóinak megbecsülése 
övezte. 

Kati néni azonban úgy érezte, hogy 
Isaszegért többet lehet és kell is tennie. 
1994-ben került be az önkormányzatba 
független képviselőként, és egészen 
2006-ig maradt tagja a testületnek. 
Képviselői munkájában, csakúgy, mint 
a tanítás során, mindvégig saját lelki-

ismerete és kikezdhetetlen erkölcsisége 
vezette. Elköteleződése nem az egyes 
pártok vagy oldalak, hanem Isaszeg 
érdekei mellett volt és maradt szilárd 
akkor is, amikor nemcsak neki, de a 
családjának is könnyebb lett volna, ha 
elveit feladva beáll a sorba. Ő azonban 
nem saját pillanatnyi anyagi és politikai 
érdekeire, hanem a város javára eskü-
dött fel, és azért is küzdött, sokszor más 
pártállású vagy világnézetű képviselő-
társaival karöltve. Meggyőződését, szi-
lárdságát a gyakran nemtelen támadá-
sok sem tudták kikezdeni. Az oktatási 
és kulturális, a pénzügyi, valamint a 
szociális bizottság tagjaként és a Vízmű 
Kft. felügyelőbizottságának tagjaként 
négy cikluson, tizenkét éven keresztül 
munkálkodott a város és a közösség 
boldogulásáért, azért, hogy Isaszeg ne 
csak a régió és a megye, de az egész 
ország megbecsült és virágzó települése 
legyen. Olyan hely, amely mindannyi-
unk otthona, és amiért együtt tudunk 
munkálkodni pártállástól függetlenül. 
Végigtekintve ezen a tizenkét éven, 
Barkóczi Józsefnének, Kati néninek 
elévülhetetlen érdemei vannak lakóhe-

lyünk fejlődésében, gyarapodásában és 
várossá válásában.

Kati néni ma, nyugdíjazása után is 
szeretett városát szolgálja mint óraadó 
pedagógus és fejlesztőtanár. Isaszegen 
szinte nincs olyan család, amelynek 
valamelyik tagját ne tanította volna 
hosszú szakmai útja alatt a számolásra 
és a betűvetésre. Volt tanítványainak 
tiszteletét és megbecsülését minden-
nél fényesebben jelzi az a rengeteg 
mosoly és szeretet, amely a város ut-
cáin végigmenve a mai napig árad rá. 

Férjével immár ötvenkét éve élnek 
boldog házasságban. Két felnőtt fia és 
három iskolás unokája van. Gyerme-
kei nek tekintett tanítványai sora azon-
ban megszámlálhatatlan.

SZERKESZTŐSÉG

Óvodavezetői pályázat

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda tekintetében óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A pályázatot meghirdető szerv: Isaszeg 
Város Önkormányzatának képviselő-
testülete, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. 
A közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidő. A vezetői megbízás idő-
tartama: a magasabb vezetői megbízás 
határozott időre, 2019. augusztus 16-tól 
2024. augusztus 15-ig szól. A munka-
végzés helye: Isaszegi Hétszínvirág 
Óvoda, 2117 Isaszeg, Madách u. 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a ve-
zetői megbízással járó lényeges feladatok: 
az intézmény alapító okiratában és mi-
nőségirányítási programjában meghatá-
rozott szakszerű és törvényes működte-
tés; takarékos gazdálkodás; munkáltatói 
jogok gyakorlása; döntéshozatal az 
intézmény működésével kapcsolatban 
minden olyan ügyben, amelyet jogsza-
bály nem utal más hatáskörbe; szakmai 
tevékenységének újítása; az intézmény 
működését érintő pályázati lehetőségek 
figyelése, pályázatok készítése.

Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek: felsőfokú képe-
sítés, óvónő-, pedagógus-szakvizsga; 
magasabb vezető – legalább öt év feletti 
vezetői tapasztalat; vagyonnyilatkozat-té-

teli eljárás lefolytatása; magyar állampol-
gárság; 18. év betöltése; büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások: a legfontosabb 
személyi adatok másolata; szakmai 
önéletrajz; az intézmény vezetésére vo-
natkozó program, a helyzetelemzésre 
épülő működési és szakmai elképzelés, 
különös tekintettel a nevelés színvona-
lának emelésére; szakirányú felsőfokú 
végzettséget igazoló okirat másolata; 
három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány; nyilatkozat, amelyben a 
pályázó hozzájárul, hogy a pályázat el-
bírálásában közreműködők a pályázatba 
betekintsenek, nyílt vagy zárt ülésen 
tárgyalja a képviselő-testület.

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: a munkakör legkorábban 2019. 
augusztus 16. napjától tölthető be. A pá-
lyázat benyújtásának határideje: a KSZK 
honlapján való megjelenéstől számított 
30 nap: 2019. május 27. A pályázat el-
bírálásának határideje: 2019. június 19.

A pályázat benyújtásának módja: 
postai úton, ajánlott küldeményként, 
két példányban a pályázatnak az Isa-
szeg Város Önkormányzata képvise-
lő-testületének címére megküldésével 
(2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító számot – 
SZ/32-4/2019 –, valamint a munkakör 
megnevezését: óvodavezető. 

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: nevelőtestületi javaslat, szakmai 
bizottsági meghallgatás és javaslatkiala-
kítás, az önkormányzat képviselő-tes-
tülete szakmai bizottságának javaslatát 
követően hozott képviselő-testületi 
döntés.

A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Pisiák Zsuzsanna 
igazgatási osztályvezető nyújt; telefon: 
28/583-100/123-as mellék.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Nyári karbantartási 
szünet az isaszegi 
óvodákban

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA (Madách Imre u. 11.): 
július 15. – augusztus 9. (Első nevelési nap: 
augusztus 10.)
BÓBITA ÓVODA (Vadász u. 2.): június 17. – jú-
lius 12. (Első nevelési nap: július 15.)
APRÓK FALVA BÖLCSŐDE (Móricz Zsigmond 
u. 14.): június 17. – július 12. (Első nevelési 
nap: július 15.)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Tisztelt adózók!

Tájékoztatjuk önöket, hogy a 2019-es 
évtől adószámla-kivonatot évente egy-
szer küldünk az adózók részére. Idén 
februárban sor került a második félévre 
vonatkozó csekkek megküldésére is. 
Kérjük, szíveskedjenek azt megőrizni és 
a befizetési határidőt – 2019. szeptem-
ber 16. – követni.

Továbbá tájékoztatjuk önöket, hogy 
az ingatlanokban bekövetkező tulaj-
donváltozásról nem kapunk értesítést 
a Földhivataltól. Az eladónak, illetve 
a vevőnek egyaránt tizenöt napos be-
jelentkezési kötelezettsége van adóiro-
dánk felé.

Megértésüket és együttműködésüket 
kérjük.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
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Történelmi hadszíntér Isaszeg

Mindegy, hogy hétköznapra vagy hétvégére esik április 6-a, 
mindenképpen jeles nap az isaszegi emberek életében: az isa-
szegi győztes csata napja.

Isaszegen április 6-a egy élő történelmi nap, „történelemóra”, 
amely mögött sokkal több van egy jó programnál: üzenet a 
múltból a mának.

Megjárva e történelmi diadal helyszínét elmondhatom, 
hogy felnézek a hagyományőrzőkre, mindazokra, akik a sza-
badidejüket áldozták rám és ránk, hogy lejátsszák őseinknek 
e hősi ütközetét, és teszik ezt évről évre. A magyar hagyomá-
nyokat elevenítik fel és adják át különböző generációknak, 
s ami nagyon fontos: a gyermekeknek. Az ütközet lejátszása 
mindeközben egy fajtája a tiszteletadásnak is, tisztelgésnek az 
őseink előtt, akik ugyan nem hősnek születtek, de azzá vál-
tak a hazájuk iránti elkötelezettségük folytán; akik tetteikkel 
gondoltak az utánuk jövő nemzedékekre. 1849. április nagy-
péntekén a harcban küzdők nem mérlegeltek, otthon hagyva 
gyermeket, szerető társat, szülőt, életüket áldozták Magyaror-
szágért, mert ezt diktálta a becsületük. Tisztességet, hazaszere-
tetet, tartást tanulhatunk tőlük.

A csatatéren idén is különleges volt a hangulat. Jó volt 
érezni, hogy magyar vagyok, megélni a magyarságomat. Ez 
az üzenet átjött a hagyományőrzők szimbolikus játékából, 
a táncosok és a lovasok előadásából. Büszkeség töltött el, 
ahogy láttam a fiatalok lelkes táncát, ahogy a lovasok eggyé 
váltak az állataikkal, ahogy hihetetlen egységben, összhang-
ban mozogtak a színtéren. Nem ismert emberek, nem cele-
bek, és mégis tudtak olyat mutatni és adni, amitől megtelik 
a szív, a lélek, s ki tudja, hány pici csíra indult fejlődésnek, 

hány jelenlévő döntötte el, hogy lovas vagy hagyományőrző 
szeretne lenni. 

Közben pedig készülhetünk, írhatjuk a naptárba a követ-
kező évi dátumot: 2020. április 6. Hajrá, Isaszeg!

ZSIGMONDNÉ SMID KAROLINA  
Veresegyházról érkező néző

Van mire büszkének lenni Isaszegen

Manapság hajlamosak vagyunk sza-
pulni a fiatalságot, miszerint inaktív, 
telefonfüggő, mihaszna banda. De be 
kell látni, ez rossz taktika, van Isasze-
gen bőven tenni vágyó, előrelendítő 
fiatal szép számmal, de nem biztos, 
hogy észrevesszük őket. Én most egy 
kicsit szeretném felhívni rájuk a fi-
gyelmet.

Isaszeg a történelemhez és a ha-
gyományokhoz ezer szállal kötődő 
város. Több intézmény, kiemelten a 
Dózsa György Művelődési Otthon, az 
Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány 
és sok civilszervezet lelkesen dolgo-
zik azért, hogy ezek a szálak megőr-
ződjenek, és ne szakadjanak szét. De 
nincs utánpótlásuk. „Hát igen, ezek a 
mihaszna fiatalok, ezeket nem érdekli 
semmi!”

A fiatalok többnyire nem őrizni 
szeretnék a hagyományokat, hanem 
megélni, és erre Isaszeg legfőbb ün-
nepe, április 6-a is ad teret és lehe-
tőséget. Isaszegen immár ötven éve 
talpon van a Csata táncegyüttes, sok 
sikerrel a háta mögött; itt vagyunk mi, 
a Hadak Útja Lovas Sportegyesület, 
viszonylag fiatalon (tizenöt évesen), 
de annál eredményesebben. Gondol-
tunk egy nagyot, és tavaly április 6-a 
tiszteletére együtt készültünk, majd 

mutattuk be közös produkciónkat a 
csatatéren.

Idén még merészebbet álmod-
tunk: bevontunk még több közösséget 
az előadásunkba, hogy minél többen 
érezhessük magunkénak ezt a dicső-
séges napot. Így idén a Csata tánc-
együttes, a Hadak Útja LSE, az Isaszegi 
Asszonykórus, a Damjanich János Ál-
talános Iskola énekkara és a gyergyó-
ditrói Kékszivárvány néptánccsoport 
együtt lépett fel az isaszegi csata hely-

színén. Közös produkciónk megko-
ronázásaként idén is velünk szerepelt 
Papadimitriu Athina Jászai Mari-díjas 
színművésznő és lánya, Magyar Réka. 
Végtelenül hálásak vagyunk nekik, 
hogy rengeteg elfoglaltságuk mellett 
már másodjára tiszteltek meg bennün-
ket a jelenlétükkel.

A próbák során tapasztalható volt, 
hogy van itt tenni akarás, lelkesedés, 
kitartás, összefogásra való hajlam a 
fiatalok körében bőven, de ösztönözni 
kell őket. Dicsérni, megbecsülni, hogy 
ne menjen el a kedvük az összefogás-
tól és a közös munkától.

Mérhetetlen büszkeséggel töltött 
el, hogy ezekkel a fiatalokkal, tánco-
sokkal, lovasokkal, énekesekkel együtt 
léphettem „színpadra” az isaszegiek 
előtt. Bízom benne, hogy a nézők szá-
mára is nagy élményt jelentett a pro-
dukció, és ezen felbuzdulva szívesen 
vesznek majd részt a város többi ünne-
pén is ezekkel a remek fiatalokkal.

Vegyük észre, becsüljük meg, ka-
roljuk fel az aktív fiatalokat! Azokból 
lesznek a legjobb hagyományőrzők, 
akik már átélték ennek a tevékenység-
nek az örömét.

GÁL-CSEKEŐ DOROTTYA
a Hadak Útja Lovas  

Sportegyesület elnöke
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Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan elérhető Önkormányzati Hivatali Portál

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor két-
ségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó esemény. Januártól már minden magyarországi településen, így nálunk is elérhető az 
Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online, akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan 
intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján. Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrá-
ciós feladatai is sokkal könnyebbé válnak.

Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkor-
mányzatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább nő életünk 
nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása, gépjármű- és 
építményadó-bejelentés, szociális támogatási kérelem benyújtá-
sa, szálláshely nyilvántartásba vétele, iparűzési adó bevallása, és 
még sorolhatnánk azon tevékenységeket, amelyek általánosan 
a személyes ügyintézések közé tartoznak, és automatikusan a 
hosszú sorban állás jut róluk eszünkbe. Ez a kép azonban idéntől 
teljesen megváltozik, mert az Önkormányzati Hivatali Portálon 
keresztül már egyre több ügyet elektronikusan is intézhetünk, 
amikor időnk engedi, akár a vasárnapi ebéd után is.

Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít, 
és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a 
digitális térben is végigvezet minket a jól ismert folyamatokon. 
Első lépésben saját magunk beazonosítása történik, majd a 
lakossági és a vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően 
pedig a szükséges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb 
biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, 
vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük, mint korábban. 

Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentke-
zett felhasználók számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, 
szociális vagy adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem 
rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet 
igénybe venni. Az e-ügyintézést választókat a belépést köve-
tően azonosítja a rendszer, és az űrlapok általános adatainak 
kitöltésére automatikusan sor kerül, rövidítve így a ráfordított 
időt. A felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk 
elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár 
kattintás után megismerhetik a folyamatok aktuális állapotát, 
és megnyithatják a lementett űrlapokat. 

A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett 
a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással kap-
csolatos ügyeiket, és távolról is lekérhetik helyi adóegyenlegü-
ket és aktuális folyamataik státuszát.

Az Önkormányzati Hivatali Portál az E-onkormanyzat.gov.
hu weboldalon érhető el, amelyet településünk weboldalán is 
megtalálnak.

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Önkormányzati ügyek mindenkinek, bárhonnan
A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!

Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is megkönnyíti 
a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország bármelyik pontjáról gyorsan és kényelmesen intézhetők az 
önkormányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók így nemcsak a sorban állás miatti bosszankodástól kímélik meg 
magukat, hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélő ügyintézést is.

Egy új vállalkozás elindítása vagy meglévő adminisztrációs 
feladatainak teljesítése mellett nehéz a mozgalmas 
hétköznapok során még az önkormányzati hivatalt is útba 
ejteni. Szerencsére manapság erre már nincs feltétlenül 
szükség, hiszen van olyan digitális tér, amelybe belépve 
egyre több helyi hivatali ügy elintézhető. Az Önkormányzati 
Hivatali Portálon keresztül lakossági, ipari, kereskedelmi, 
szociális ügyek sora indítható és egyszerűen nyomon 
követhető. 

A portál segítségével a papíralapú, személyes megjelenést 
igénylő ügyintézés helyett az ország bármely pontjáról bármi-
kor kényelmesen, online is intézhetők a magán- és a vállalko-
zói helyi adóügyek is. Adóigazolás kérhető, túlfizetés esetén 
átvezetés és visszatérítés kezdeményezhető, gépjármű-, illetve 
termőföldadó jelenthető be, valamint helyi, illetve önkor-
mányzati adó- és értékbizonyítvány igénylésére is van mód. 
A helyi iparűzési adó bevallása a portál segítségével szintén 

könnyűszerrel megoldható, függetlenül attól, hogy általános 
vagy ideiglenes tevékenységről van szó.

Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen 
megrövidül a helyi adóbevallásra fordított idő. A lakosság 
mellett a gazdálkodó szervezetek is kényelmesen teljesíthetik a 
helyi adóbevallással kapcsolatos kötelezettségüket, és lekérhe-
tik helyi adóegyenlegüket. Az online rendszerbe való belépést 
és személyes azonosítást követően a rendszer ismét időt taka-
rít meg a felhasználónak, ugyanis a közhiteles nyilvántartá-
sokban meglévő személyes adatok már automatikusan kitöltve 
jelennek meg az űrlapokon. 

Az online ügyintézési felületen 
közel félszáz különféle ügy indítha-
tó – többek között ipari és keres-
kedelmi, hagyatéki, birtokvédelmi, 
valamint szociális ügyek –, sőt az 
Önkormányzati Hivatali Portálról is 

közvetlen linken elérhető, az úgynevezett e-Papír szolgálta-
tás (Epapir.gov.hu) segítségével szinte bármilyen egyéb ügy is 
benyújtható elektronikus úton. A bejelentkezett felhasználók 
bármikor nyomon követhetik az általuk indított helyi önkor-
mányzati ügyeket, így pár kattintás után megtekinthetik, hol 

tart az adott ügy, illetve az előzetesen már kitöltött űrlapjai-
kat is könnyedén elérhetik.

Az Önkormányzati Hivatali Portál az E-onkormanyzat.gov.
hu weboldalon és településünk weboldalán is elérhető. 

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Szlovákiában jártak a Dami tanárai

Az Erasmus+ program keretében már-
cius 18. és 21. között három kollégám, 
Burin Éva, Zentai Piroska és Horváth 
Barbara társaságában ellátogattunk 
Szlovákiába, Szliácsra (Sliač), ahol kép-
viseltük az Isaszegi Damjanich János 
Általános Iskolát. 

Ez alatt a négy nap alatt betekintést 
nyerhettünk a helyi általános iskola 

mindennapjaiba, tanóráiba és szabad-
idős tevékenységeibe. Az iskolai progra-
mok mellett számos kulturális esemé-
nyen is részt vettünk. Kirándultunk 
többek között az Alacsony-Tátrába, 
Dóval (Donovaly) sípályáira, valamint 
Besztercebányára (Banská Bystrica) és 
Zólyomba (Zvolen) is.  A látogatásunk 
mindegyik napja nagyon jó hangulat-

ban telt, az ottani kollégákkal barátsá-
got kötöttünk, még a helyi polgármes-
ter asszony is vendégül látott minket. 
Szívélyesen fogadtak, és minden kérdé-
sünkre készségesen válaszoltak. Lehet, 
hogy a közeljövőben ők is felkeresik a 
mi kis városunkat, mert igazán megtet-
szett nekik Magyarország, különösen 
Isaszeg.

Kezdő spanyol nyelvű workshoppal 
és hungarikumokkal mutatkoztunk be, 
hogy a szliácsiak is belekóstolhassanak 
kicsit a tevékenységünkbe, valamint a 
magyar ízekbe.

Örülök, hogy részt vehettünk ezen 
az utazáson, és bízom benne, hogy szo-
ros együttműködés alakul ki a két iskola 
között.

TERECSKEI EDINA
Damjanich-iskola

Határtalanul!

Iskolánk az előző tanévben 
Erdélyi túrák a népszoká-
sok és népi kézművesség 
jegyében címmel pályá-
zatot adott be az Emberi 
Erőforrás Támogatáskeze-
lő Tanulmányi kirándulás 

hetedikeseknek címmel kiírt pályázatára.
File Edit és Palaga Sándorné tanárnők gondos mun-

kája sikert aratott, ennek köszönhetően huszonhárom 
tanulónk négy napot fog eltölteni Erdélyben. Az előké-
születekről és az utazáshoz kapcsolódó eseményekről 
folyamatosan beszámolunk.

A program Magyarország Kormányának támogatá-
sával valósult meg.

PALAGA SÁNDORNÉ  
Damjanich-iskola
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A fog végén mindig lóg egy ember is
Találkozás Mészáros Zsuzsanna nyugdíjas körzeti fogorvossal

Februárban ment nyugdíjba a negyven évig Isaszegen praktizáló Mészáros Zsuzsanna doktornő, aki generációkon keresztül 
segítette a helyieket abban, hogy egészséges fogakkal éljenek. Nem sokon múlt, hogy általános orvos, vegyész vagy biológus vál-
jon belőle, végül mindhárom tudományággal foglalkozik. Azt vallja, ha jól végezzük, elég akár két perc is a fogmosásra.

– Negyven év után ment nyugdíjba. Gödöllőiként mit sze-
retett ennyire Isaszegben?

– Bizony, az egyetem befejezése után itt volt az egyetlen 
munkahelyem. A felnőttek és a gyerekek alapellátásáért felel-
tem váltótársammal. A hét öt napján váltott műszakban ren-
deltünk. Kedves, nyugodt városnak ismertem meg Isaszeget, 
sok emberrel személyes, jó kapcsolatom alakult ki. Ennyi idő 
alatt ez nem is csoda. Több olyan isaszegi család is van, ahol a 
nagymama, akit elkezdtem kezelni negyven évvel ezelőtt, az 
unokáját is hozzám hozta. Máskor magam ismertem fel egy-
egy gyermeket, mert hasonlított arra a nagyszülőre, szülőre, 
akit kezeltem. Az ilyen élmények tovább élnek majd bennem 
a városról.

– Jól gondolom, hogy egy fogorvosnak kicsit pszichológus-
nak is kell lennie?

– Valóban, de ez szinte minden orvosi tevékenységhez 
hozzátartozik, az emberek lelkével is foglalkozni kell. Egyik 
egyetemi oktatónk kedvenc mondása az volt, hogy „a fog 

végén lóg egy ember is”. Fontos a beszélgetés a betegekkel, 
előfordulhat, hogy valakinek olyan fogászati panasza van, ami 
nem is fogászati eredetű. Volt betegem, aki erős fogfájás miatt 
keresett fel, átnéztem mindent, de nem találtam problémát. 
Azt javasoltam neki, menjen el belgyógyászhoz, és nézesse 
meg a máj-, illetve epeműködését. Kiderült, hogy beteg az 
epehólyagja. A fogunk gyakran jelez arról is, hogy egészen 
más testrészeink nincsenek rendben. 

– Lát-e összefüggést az isaszegiek egészségi állapota és 
aközött, hogy nem rohanó nagyvárosban laknak? 

– Itt szerintem nyugodtabbak az emberek, ez kihat a 
foguk állapotára is. Azt vettem észre, hogy aki Budapestre 
járt dolgozni, és munkából hazafelé jött be hozzám kezelés-
re, sokszor feszültebb és idegesebb volt, mint aki közvetlenül 
Isaszegről érkezett. Nem csodálom, engem is elfáraszt, ha 
valamiért Budapestre kell utaznom. Egyébként pedig vegyes 
a kép: mindenütt van ápolt és elhanyagolt fogú ember. Az 
utóbbi két-három évben megfigyeltem, hogy a frissen be-

költözők esetében valamivel több volt az ápolatlan fogazatú 
ember. 

– Tényleg három perc fogmosás kell, ahogy az ismert rek-
lám állítja? 

– Jól mondja a reklám, de akár kettő perc is elegendő le-
het, ha helyes technikával végezzük a fogmosást. 

– Hallgatnak az emberek a fogorvosokra?
– Általában hallgatnak ránk, sok sikerélményem van ez-

zel kapcsolatban, ami egyben a beteg sikere is. Többen még 
most is megszólítanak az utcán, és elmondják, milyen jó, hogy 
annak idején elbeszélgettem velük. Voltak, akik a váróba is 
alig tudtak eljutni, annyira féltek, később pedig csökkenhetett 
az aggódásuk. Nagy sikernek tartom, hogy sokakat sikerült 
rávenni a rendszeres fogorvosi kontrollra. Kedves emlékem, 
amikor egy tizenéves fiatalemberrel találkoztam, aki rend-
kívüli módon elhanyagolta a fogait. Sikerült hatni rá, kezel-
hettem a fogait, utána évente visszajárt hozzám ellenőrzésre. 
Szívesen segítettem az embereknek. 

– Ön jár fogorvoshoz?
– Természetesen igen, és persze bennem is van egy kis 

drukk a kezelések kapcsán. Szerintem nagyon fontos, hogy bi-
zalmi kapcsolat alakuljon ki orvos és beteg között. Sok hölgy 
azt mondja, hogy hasonló a fogorvosi kezelés a nőgyógyászati 
vizsgálathoz, amely szintén feltételezi a bizalmi kapcsolatot.

– A családjában van hagyománya az orvoslásnak?
– Édesapám és egyik bátyám állatorvos volt. Lehet, hogy 

éppen ezért érdekelt engem is a gyógyítás. Eleinte általá-
nos orvos akartam lenni, a bátyám azonban lebeszélt róla. 
A vegyészet is érdekelt, arról meg édesapám győzött meg, 
hogy nem nekem való. Gondolkoztam a biológusi pályán, de 
elvetettem. Végül ezt a hármat egybegyúrva lettem fogorvos. 
A gyerekeim közül senki sem választotta az orvosi hivatást, 

úgy látták, hogy túl sok időt venne el a családjuktól. Két gyö-
nyörű unokám van, ők még nincsenek abban a korban, hogy 
meg tudjuk mondani, mi lesz majd belőlük.

– Mennyit fejlődött a technika az utóbbi négy évtizedben?
– Elképesztően sokat. Persze nem olyan forradalmi a fejlő-

dés, mint, mondjuk, a számítástechnika területén, mert az élő 
szervezet nem változik annyit, mint a gép. Ezt csak folyamatos 
önképzéssel lehet követni. 1995 óta kötelezően továbbkép-
zésre kell járnunk, ezt rendkívül hasznosnak tartom. Olyan 
típusú kézi darabok, fúrók helyett, amikkel kezdtem, már 
régóta egyre korszerűbbekkel dolgozunk. A fogászatban hasz-
nálatos anyagok nagyrészt kicserélődtek, talán eggyel-kettővel 
találkozom azok közül, amelyekkel egyetemistaként tanultam. 
A legnagyobb fejlődés a fogpótlások terén történt. Évtizedek-
kel ezelőtt még gyerekcipőben járt a fogbeültetés. Az akkori 
technológiával kevesebb sikerrel jártak a beavatkozások. Ma 
már egyedi műgyökér-beültetéseket végeznek, jóval praktiku-
sabb és precízebb eljárás. Számítógéppel mintázhatják meg, 
szkennelhetik a fogcsonkot, e-mailben elküldik a megfelelő 
laboratóriumba az adatokat. Ott géppel előállítják a fogpótlást, 
majd visszajuttatják az orvosnak, akinek már csak a szájba kell 
helyeznie. Ilyesmire természetesen a drága magánrendelőkben 
van lehetőség, de egyre több helyen létezik a technika. 

– Hogyan látja az utánpótlás helyzetét?
– Van utánpótlás, de érthető módon nagyon fontosak az 

anyagiak, ezért aki teheti, inkább magánrendelésben gondol-
kozik, ami kifizetődőbb. Szerencsére az isaszegi önkormányzat 
sokat fordít saját keretéből a fogászati ellátásra, kiegészítve a 
társadalombiztosítás nyújtotta igen szűkös kereteket. Mindig 
a hátunk mögött állt az önkormányzat, így én ilyen szempont-
ból szerencsés helyzetben voltam. 

HORVÁTH ATTILA

Előttem az utódom

Dr. Kelemen Réka fogorvosnő veszi át május 1-jétől a nyug-
díjba vonult Mészáros Zsuzsanna doktornő praxisát. A követ-
kező sorokban Kelemen doktornő mutatkozik be az olvasóknak. 
Munkájához sok sikert kívánunk!

2016-ban szereztem diplomát. Nagy betegforgalmú, államilag 
finanszírozott, vegyes praxisban szereztem tapasztalatokat. Több 
rendelőben tevékenykedem, ami lehetővé teszi, hogy tudásom és 
kézügyességem napról napra fejlődjön.

Kiskoromban tudtam, hogy fogorvos szeretnék lenni. Jó ér-
zés segíteni gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Munkám 
során, amelyet hivatásomnak tekintek, nagy hangsúlyt fektetek 
a prevencióra. Fő tevékenységi területem a felnőttfogászati ellá-
tás, ezen belül az esztétikai helyreállítás, fogmegtartó kezelések, 
fogpótlások készítése, dentálhigiénia. Igyekszem széleskörűen 
tájékoztatni a betegeimet, hogy a rendelkezésre álló lehetőségek 
közül számukra a legmegfelelőbbet választhassuk ki, egyénre 
szabottan. Kezeléseimet a kölcsönös együttműködésre alapozom.
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A népzene ereje összetartja a közösséget
Beszélgetés Rosonczy-Kovács Mihály Junior Prima díjas népzenésszel

A Csatangoló Tánccsoport és Hagyományőrző Egyesület előadás-sorozatának legutóbbi vendégével, Rosonczy-Kovács Mi-
hály népzenésszel dr. Székely András Bertalan beszélgetett. A másfél órás diskurzus rövidített, szerkesztett változatát adjuk 
közre.

– A népzenével való „szerelembe esés” pillanata valamikor 
egy erdélyi szilveszterezés kapcsán történt. Hogy is volt ez?

– Valóban meg tudok határozni egy olyan mozzanatot, 
amely eldöntötte, hogy több lesz a népzene az életemben, 
mint egy hobbi vagy egy érdekes színfolt. Ekkor már egy jó 
évtizede hegedültem. Én klasszikus zenét kezdtem el egyéb-
ként tanulni, korábban a Bartók Béla Konzervatóriumban is 
brácsáztam, aztán az Óbudai Zeneiskolában hegedültem, de 
ez mégis valahogy elszáradt volna, ha nem vagyok ott 2004 
szilveszterén Magyarvalkón, ahol a valkóiakkal közösen szil-
vesztereztünk. Varga István „Kiscsipást” láttam hegedülni, 
és hát akkor leesett a tantusz, hogy amit mi a népzeneiskolá-
ban így meg úgy tanulunk, meg a felvételekről lehet hallani, 
az így néz ki, ha mulatnak rá, ha táncolnak rá; az egy ilyen 
csodálatos egységet tud képezni a táncosokkal. De bevallom, 
akkor engem még a zenének az önmagában való szépsége 
fogott meg, és akkor kezdtem, már elég idősen, húsz-hu-
szonegy évesen komolyabban foglalkozni a zenével, sokat 
gyakorolni, zenekart alapítani, és onnantól ez meghatározó 
volt. Azóta is ez folyamatos küzdelem, hogy az egyetemi ta-
nulmányok vagy a polgári lét és a zene között hogyan egyen-
súlyozok az időmmel. A zenében is sokszor bölcsész vagyok, 
és az olyan jellegű földhözragadtabb feladatokban, mint egy 
szervezőmunka megvalósítása, abban meg használom azt a 
művészi érzékenységet, amivel érzem, hogy néha megfelelő-
en tudok embereket motiválni, ami elengedhetetlen egy-egy 
nagyobb projekt megvalósításához. Még egy emléket hadd 
idézzek fel Kiscsipással, aki által megnyílt számomra Erdély, 
Kalotaszeg. Egészen varázslatos volt azt megtapasztalni, 
hogy milyen természetes módon éli meg a magyarságát, és 
milyen fontos neki. Amikor először volt nálam, folyama-
tosan azt kérte, hogy mutassam meg neki a Szent Koronát. 
Felemelő volt tapasztalni, hogy ő Szent István király prímá-
sának, a prímásdinasztia leszármazottjának tekinti magát, 
bármilyen nagy szónak is hangzik ez.

– Tizenegy éve jött létre a mostani zenekarod, a Hun-
garian FolkEmbassy. Milyen célkitűzésekkel indultatok, és 
milyen eredményeitek vannak?

– A diplomáciai véna benne volt a családomban. Gye-
rekkoromban Varsóban éltünk, édesapám főkonzul volt 
Krakkóban, most a nővérem nagykövet Varsóban. Elég 
hamar észrevettem, hogy érdemes tudatosan használni a 
kultúrdiplomáciában a zenét úgy általában. A népzene rá-
adásul egy nemzetnek a lelkét tudja megmutatni, a néptánc 
pedig gyönyörködtet, mindenkit rabul ejt, viszont nem 
választhatók le a történelmünkről, a lelkületünkről. Na-
gyon nehéz nyelv a magyar, de a népzenében és a néptánc-
ban nincs szükség nyelvi megértésre. Az utóbbi években a 
Balassi Intézet rendszeresen hív minket, sok szép helyen 
jártunk, és fontos programokon tudtuk képviselni a magyar 
népzenét. Például 2016-ban a tajvani ünnepi könyvvásá-
ron Magyarország volt a díszvendég, és a FolkEmbassyvel 
mi szolgáltattuk a kulturális programokat. Mit ad Isten, a 
koncert közben felugrik egy ázsiai úriember a színpadra, és 
elkezd táncolni a méhkeréki zenénkre. Másnap visszajött 
tizenötödmagával, mezőségi viseletben. Azt hittem, kan-
di kamera áldozata vagyok, de kiderült, hogy nem, húsz 
éve él-hal a magyar néptáncért. Hongkongban is van egy 
tánccsoportja, és tavaly nyáron negyven táncossal Magyar-
országon, Ausztriában, Felvidéken és Erdélyben is turnéztak 
a meghívásunkra. Az elmúlt évek bizonyították: működik az 
a koncepció, hogy tudatosan összekössük a magyar népze-
nét, néptáncot a kultúrdiplomáciával. Három fő pillér van, 
ami mellé lehet rendezni a programjainkat, ezek egyben a 
szívügyeim is: az egyik a cigányság magyar kultúrában be-
töltött szerepének az aláhúzása – erre kiválóan alkalmas a 
népzene –, a másik, hogy megmutassuk: amikor megéljük 
a nemzeti kultúránk iránti büszkeségünket, akkor igazá-
ból a közös európai kultúrkincsünk ránk bízott részét éljük 
meg és ünnepeljük. Hogyha, mondjuk, vajdaszentiványi 
táncokat járunk, akkor egyúttal olyan németalföldi barokk 
táncokat járunk, amelyeket Németalföldön már elfelejtettek, 
de mi visszük tovább ezt az ott keletkezett kultúrkincset. 
A harmadik pedig a közép-európai régió egységességét fel-
mutatni, hogy például Észak-Galíciától Dél-Erdélyig milyen 
szép átmenetekben lehet zeneileg végigjárni ezeket a tájakat, 
nemzeteket. Szintén szívügyem a táncházmozgalomnak az 
értelmiségtől való eltávolodását egy kicsit visszarángatni. 
Szabadegyetemet is működtettünk a táncház mellett, ahol 
az volt az elgondolás, hogy önmagában is izgalmas beszél-
getéseket szervezzük változatos témákkal, hogy az erre 
betévedőket kicsit megfertőzzük a néptánc iránti szeretet-
tel, de egyúttal a táncházaknak is kicsit komolyabb szellemi 

tartalmat adjunk. Kapolcson, a mai napig a Hagyományok 
Háza által szervezett Folkudvarban visszatérő elem ez a 
szabadegyetem, amelynek társházigazdája vagyok Sándor 
Ildikóval.

– A népzene és világzene kapcsolatát hogyan látod?
– Érdemes különválasztani a két műfajt. A világzenében 

pont a népzene legfontosabb sajátossága vész el, a közösség. 
Ez mindig egy közösség zenéje volt, közösségeket tud össze-
tartani. Lehet színpadra tenni, mégis akkor tud kiteljesedni, 
ha megvan benne vagy az együtt éneklés, vagy az együtt 
táncolás élménye. A népzene mindig funkcionális zene volt. 
A világzene pedig egy színpadi műfaj, amelyben a művészek 
egyénisége nyer utat. A művésznek az a dolga, hogy a saját 
lelkét megmutassa. Épp ezért hamis dolog szembeállítani a 
kettőt. Mindenki azt zenéljen, amit akar. Ostoba vagy go-
nosz dolog – ki-ki döntse el maga –, ha a népzene ünnepén 
elsősorban világzenét állítanak színpadra A táncháztól a 
világzenéig címmel, egyfajta evolúcióként állítva be, hogy 
hová fejlődik a táncház, mindezt adófizetői felhatalmazás-
sal. Hamis ez a szembeállítás. Attól, hogy a könnyűzenét 
eljátszom népi hangszereken, az még nem lesz népzene, de 
nem is kell annak lennie, csak nevezzük a körtét körtének, 
a rózsaillatot meg rózsaillatnak. Azt érzékelem, hogy lehet 
tudatosság abban, hogy a politikai szinten meglévő globali-
záció kontra nemzetekben való hit kulturális képviselői po-
litikai munkát végeznek akkor, amikor legalábbis hagyják, 
hogy zenészek marakodjanak. Ahelyett, hogy rendeznének 
egy világzene ünnepét meg egy népzene ünnepét. A nép-
zenét a népzene képviseli a legjobban. Bíznunk kell abban, 
hogy ez értékes, nem kell megmagyarázni. Hogy a kultúrá-
nak mely része tud virágozni, az nagyon sokszor politikai 
kérdés, hiszen pénz kell mindenhez. Milliárdokat költünk 
arra, hogy bemutassuk, hogy valamit harmadrangúan tu-
dunk utánozni, ami komoly teljesítmény az adott művészek-
től. De a népzenében világhatalom vagyunk. A módszerben 
és a táncokban is.

– Előttünk van két csodálatos kiadvány. Az egyik egy 
daloskönyv – Felsütött a nap az égre –, a másik egy népzenei 
karaoke-DVD. Ezeknek a keletkezéséről, célkitűzéséről be-
szélj nekünk!

– Egyszerű volt az indok, ami miatt nekivágtam. Ne-
kem mindig fájó pont volt, hogy nem tudunk közösségben 
énekelni. Sokszor tapasztaltam, hogy elhívnak népzenélni, 
majd amikor közös éneklésre kerülne sor, akkor egymást 
bökdösik az emberek, mert alig akad valaki, akinek lenne 
kedvenc népdala, amit el is tud énekelni. Jó esetben valaki 
egy olyat feldob, ami Kodály Székelyfonójában elhangzott. 
Ilyen gyakorlati szempont vezérelt, hogy legalább legyen egy 
olyan füzet, amit akkor ki lehet osztani. Ez lett az a „füzet”. 
Azt szerettem volna, hogy azok a népdalok legyenek együtt, 
amiket én is szeretek játszani, vagy amelyek az én generá-
ciómban népszerűek a táncházmozgalomban. A bölcsész-
véna akkor még különböző szempontokat hozzátett, hogy 
legyen benne minden dialektus, a dalok mellé adjunk egy 
kis háttérismeretet, jelenjen meg a magyar néplélek egy-egy 

tájához kapcsolódó történelem, az ott lakó emberek gondol-
kodásmódja, legyen egy-egy szépirodalmi részlet minden 
tájegységhez; ez egy ilyen „mulatási kézikönyv”-féle. Az 
egyes tájegységekhez felkértem egy-egy idősebb táncházas 
mestert, aki a saját élményein keresztül megvilágítja az adott 
tájnak a lelkét. Csak olyan dalt tettem bele, aminek megta-
láltam a gyűjtését, a végén található részletes mutató alapján 
meg lehet hallgatni az eredeti felvételeket. A nyolcvanezer 
felgyűjtött magyar dallamból ez csekély válogatás, a százöt-
ven darab szükségszerűen személyes. A legfontosabb szűrő, 
hogy én miket szeretek. Bátorítok másokat is, hogy ők is csi-
náljanak hasonlót, és akkor, mint a szakácskönyvekből, lehet 
válogatni ezekből is.

– Végső soron mi az, ami téged mindig hajt, motivál 
mindebben a sok dologban, amit csinálsz?

– A közösségépítés, ezen belül a nemzeti közösségnek az 
erősítése és az Európán belüli helyünk megtalálásához való 
csekély hozzájárulás. Nagyon fontos számomra a cigány 
honfitársainknak a nemzetbe való beemelése is, hiszen pél-
dául Kalotaszegre én egy cigány fiatalember által jutottam 
el, az oláhcigány kultúrát is megismertem egy kicsit. Azért 
mindig valamit tenni kell, hogy ez a kis lélekszámú nemzet 
fennmaradjon, pont az ilyen szépségek miatt, mint például a 
vajdaszentiványi forduló, ami a mi felelősségünk a világ felé, 
hogy megőrizzük. Széchenyit idézve, az igazi világpolgár-
ság egy nemzettel, a saját nemzetünkkel megajándékozni a 
világot. Ezek persze magasztos célok, jóval túlmutatnak egy 
emberen, de a magunk kis szeletét hozzá lehet tenni.

SZERKESZTETTE: ETO-PAPP BEÁTA
(A beszélgetés DVD-n kölcsönözhető  

a Jókai Mór Városi Könyvtárban.)

Rosonczy-Kovács Mihály (1984) olasz–angol–történelem szakon végzett a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Az olasz és az angol mellett felsőfokon 
beszél még lengyelül és németül. Junior Prima díjas népzenész, hegedűs, 
a Hungarian FolkEmbassy zenekar vezetője, az autentikus cigány népzenét 
játszó Romengo zenekar tagja. Számos hazai és nemzetközi, köztük 
lengyelországi kulturális program ötletgazdája és megvalósítója. A Fonó 
Budai Zeneház megbízott külügyi irodájaként is működő Philidor Intézet 
igazgatója.
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Könyvtári kurír

Májusban bár egyre többet tartózko-
dunk a szabadban, azért a könyvárban 
is lesznek érdekességek az új könyveken 
kívül is.

Május 24-én dr. Hajdu Zsanett neu-
robiológus tart könyvbemutatóval egy-
bekötött előadást, A trópusok ajándékai 
– Szenvedélyes kutatóutam igaz története 
Bolívia indiánjai között címmel. A vetí-
tett képekkel, rövid videókkal tarkított 
interaktív előadásban személyes bolíviai 
kalandjairól mesél, négy indián kultúrá-

ról, ahol hosszabb időt töltött (aymara, 
uru, araona, guarasug’we), a dzsungel 
szépségeiről, a gyógynövényekről és az 
álmaink megvalósításáról. Arról, hogy 
huszonkét éves fiatal nőként honnan 
vette a bátorságot, hogy két társsal egy 
kétéves expedíció szervezésébe fogjon, 
és az örömteli önmotiválás, az útközben 
kifejlesztett készségek miként vitték el 
odáig, hogy értékes, a pályafutását meg-
alapozó szakmai eredményekkel térjen 
haza.

Ingyenes angol beszélgetési tréning 
a könyvtárban
„Szükséged lenne angolnyelv-vizsgára 
a főiskolai vagy egyetemi diplomádhoz, 
de nem mersz megszólalni angolul? 
Gyere el hétfőn délutánonként 5 órára 
a Jókai Mór Városi Könyvtárba, ahol 
nyugodt és támogató környezetben gya-
korolunk. Az angolozás mellett abban is 
segítelek, hogyan győzd le a félelmeidet, 
és hogyan válj angolul magabiztosan 
beszélő nyelvvizsgázóvá. Gyere el, ha 
nyitott vagy az újra és a jókedvre. Első 
alkalom: május 6.

Az alkalmak ingyenesek, de kérlek, 
jelezd részvételi szándékodat Gergely 
Eszter angoltanárnál a 20/356-6375-
ös telefonszámon, ahol érdeklődni is 
tudsz.

Programok
• Május 3., péntek, 17 óra: Irodalmi 

kávézó az AKÍK tagjaival
• Május 6-tól hétfőnként 17 órakor 

angol nyelvű beszélgetések
• Május 27., péntek, 18 óra: A trópu-

sok ajándékai – dr. Hajdu Zsanett 
interaktív előadása

Könyvajánló

Májusi könyvajánlóm középpontjában az ember áll. Négy különböző életút jelenik meg az általam olvasott könyvekben, ame-
lyek mindegyike küzdelmekben, tapasztalatokban, kalandokban gazdag, és példaként állhat az olvasó előtt. Tudást, informá-
ciót, kitartást meríthetünk belőlük.

David Attenborough: Egy ifjú 
természettudós történetei
Gondolom, sokaknak nem kell 
bemutatnom Sir David Attenbo-
rough természettudóst. Szeren-
csére sok sorozatát láthattuk a 
televízióban, amelyeknek a segít-
ségével szórakoztató módon is-
merhettük meg a Föld élővilágát.

Ebben a könyvben három 
állatkerti gyűjtőútját ismerhet-
jük meg, amelyek során óriás-
hangyászok, komodói sárkányok 
és tatuk után kutatott. Izgalmas kalandokba, az őslakosok 
életébe is bepillanthatunk a szellemesen megírt történetek 
által. Az ember szinte kedvet érez, hogy csatlakozzon egy 
ilyen utazáshoz.

Daniel Tammet:  
Kék napon születtem – Egy 
autista zseni memoárja
Sokan emlékezhetünk az Eső-
ember című filmre, amelyben a 
Dustin Hoffman által meg-
formált autista fiatalember fi-
guráján keresztül találkozhatott 
a világ az autizmus spektrum-
zavarral. De ahogyan a film-
ben is ennek egyik különleges 
formáját, a Savant-szindrómát 
ismerhettük meg, úgy a könyv 
lapjain is egy Savant-szindrómás fiatalember önéletírását ol-
vashatjuk. 

Daniel egy magas szinten funkcionáló autista, aki sok tár-
sával ellentétben önálló életvitelre is képes. Különleges módon 

éli meg a számok világát, kilenc idegen nyelven beszél, de a 
körülötte élőkkel nehezen tud kapcsolatot tartani, nehezen tá-
jékozódik. Szüleinek kitartó segítségével és fantasztikus önis-
merettel mégis jól elboldogul a mindennapi életben. Felemelő 
élmény, ahogyan bepillanthatunk egy különleges elme belső 
világába, és megismerhetjük, hogyan érzékeli ő a környezetét, 
bennünket, „normális” embereket.

Királyhegyi Pál:  
Első kétszáz évem
Hogyan történhet meg az em-
berrel, hogy élete során annyi 
eseménybe sodródjon bele, 
amennyihez kétszáz év is kevés 
lenne? És ezek az események 
nem mindig pozitívak. Mi az, 
ami miatt az ember szíve min-
dig hazahúz, még akkor is, ha 
tudja, ennek nem lesz jó vége? 
De humorral túl lehet élni min-
dent? Amerikát, Angliát, csa-
podár társat, éhezést, munkatábort? Úgy tűnik, igen, a humor 
kapcsolatteremtő erő, orvosság a léleknek, és még meg is lehet 
belőle élni, ha szerencsés az ember.

Bár Királyhegyi ezen írása 1979-ben jelent meg először, 
ma is megdöbbentő, élvezetes és szórakoztató olvasmány. 
A könyv alapján Maár Gyula rendezett filmet 1985-ben.

Gálszécsy András: A birka-
hodálytól a parlamentig
Dőljünk hátra, beszélgessünk! 
Hallgassuk egy érdekes élet anek-
dotáit! Ezeken keresztül szemlél-
jük a 20–21. század történelmét!

Hogyan éli meg egy gyer-
mek a háborút, egy kamasz a 
kitelepítést, egy fiatal felnőtt 1956 
eseményeit? Hogyan boldogul a 
hetvenes években? Milyen sze-
repe van a sportnak az életében? 
Hogyan jut el egy politika iránt 
nem érdeklődő ember a titkosszolgálati miniszteri beosztásig, 
és miért áll fel tizennégy hónap múlva? Ezekről és sok más ér-
dekes történetről olvashatunk ebben az interjúkötetben, amely 
Várkonyi Benedek 2016–17-es beszélgetéseit rögzíti dr. Gál-
szécsy Andrással.

ÁGOSTON KATA 
intézményvezető

Szórt purhab 
szigetelés

TETŐTEREK, FÖDÉMEK, CSARNOKOK,  
KÖNNYŰSZERKEZETES FAHÁZAK SZIGETELÉSE

30/481-9084
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Ismerd meg hazádat! – Debrecen és a Hortobágy

Napjainkban – leginkább az olcsó, fapados légitársaságoknak köszönhetően – könnyen és rövid idő alatt elérhető Európa va-
lamennyi 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 elhomályo-
sítja 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 termé-
szetesen 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 hét-
végén (4 nap/3 éj) belül gazdag élményanyaggal tudnak szolgálni egy családnak vagy egy baráti társaságnak. A kirándulások 
kiindulópontja magától értetődően minden esetben Isaszeg.

Előző írásunkban Egert és környékét mutattuk be. Az irány 
most is hasonló, azonban a célért, Debrecenért plusz egy órát 
kell az autóban töltenünk, ami nem nagy ár az ott ránk váró 
élményekért. Debrecen Hajdú-Bihar megye székhelye, közel 
203 ezer lakosával Magyarország második legnépesebb telepü-
lése. A kálvinista Rómaként vagy cívisvárosként is emlegetett 
település Kelet-Magyarország szellemi, kulturális és gazdasági 
központja. A város legnépszerűbb turisztikai rendezvénye az 
Európában is egyedülálló, az államalapítás ünnepéhez kapcso-
lódó virágkarnevál. Az eredetileg egynapos rendezvény mára 
közel egyhetesre nőtte ki magát. A város számos nevezetessége 
közül kiemelkedik a református Nagytemplom és a kollégium, 
a Nagyerdő és a Déri Múzeum.

Első nap. Az Isaszeg–Debrecen-távolság az M3-as autó-
pályán haladva 215 kilométer, amelyet még egy rövid pihenőt 
számolva is körülbelül két és fél óra alatt teljesíthetünk. Az 
utazás során nagy élménnyel gazdagodhatnak a vásárlás szere-
lemesei, ugyanis útba esik a polgári M3 Outlet, ahol számos 
ruházati világmárka termékeit vásárolhatjuk meg – szerencsés 
esetben kedvezményes áron.

Miután elfoglaltuk debreceni szállásunkat, szánjuk az 
egész napot a város felfedezésére. Aki Debrecenbe utazik, 
annak kötelező látványosság a Nagytemplom. A kéttornyos 
épület 1805 és 1824 között épült klasszicista stílusban, Deb-
recen és a hazai reformátusok egyik ikonikus építménye. 
A templom Debrecen belvárosában, a Kossuth tér és a Kálvin 

tér között emelkedik az égbe. Móricz Zsigmond szavait idéz-
ve: „…két tömör tornyával, mint hortobágyi bika, szembenéz 
az idővel.”

Nem kell sokat sétálnunk a következő nevezetességig, 
alig néhány méterre található a klasszicista stílusú városháza. 
Az impozáns, timpanonos, árkádos épület a klasszicizmus 
letisztult ízléséhez igazodik, ennek megfelelően a timpanont 
csupán egyetlen díszítőelem szépíti, amely nem más, mint 
Debrecen címere. Az épület egyik jelentős történelmi ese-
ménye, hogy 1849-ben itt lakott Kossuth Lajos a családjával, 
valamint itt működött az Országos Honvédelmi Bizottmány 
is. A városban járva természetesen nem hagyhatjuk ki a Déri 
Múzeumot sem, ahová nem csak a Munkácsy-trilógia miatt 
érdemes betérni. Itt lehetőségünk lesz megismerni a város 
történetét, a református kollégium diákjainak életét, sőt a 
környék őskori leleteit is meg lehet tekinteni.

Amennyiben még maradt erőnk, látogassunk ki a nagy-
erdei parkba. A gyönyörűen felújított terület futópályával, 
dísztóval, hangulatos éttermekkel, csodálatos víztoronnyal, 
padokkal és rengeteg fával várja az idelátogatókat. A labda-
rúgást kedvelők is nagy élménnyel gazdagodhatnak, hiszen 
itt található Magyarország jelenleg második legnagyobb ka-
pacitású futballarénája, a 20 340 néző befogadására alkalmas 
Nagyerdei Stadion. A tömegközlekedés kiváló a belvárosból, 
ha mégis kocsival érkeznénk, a park alatt, a sportcsarnoknál 
mélygarázs könnyíti meg a parkolást. 

Második nap. A nyüzsgő nagyváros után „evezzünk 
csendesebb vizekre”, tegyünk egy kitérőt hazánk első nem-
zeti parkjába, az 1973. január 1-jén létrehozott Hortobágyi 
Nemzeti Parkba. A 82 ezer hektáros területen elhelyezkedő 
nemzeti parkot az UNESCO Világörökség Bizottságának 
ülésén 1999-ben felvették a világ kulturális és természe-
ti örökségeinek listájára. Nem véletlen, hogy a Hortobágy 
sokak szemében Magyarország esszenciája, a magyar puszta 
szinonimája.

Látogatásunkat a Hortobágy falu melletti látogatóköz-
pontban érdemes kezdenünk. A hatalmas parkoló melletti te-
rületen sok látnivalót találunk, viccesen azt is mondhatnánk, 

hogy itt a legsűrűbb a „pusztai romantika”. A parkolótól alig 
néhány perces gyaloglással elérhetők a legismertebb neveze-
tességek, a híres Kilenclyukú híd, a nemzeti park látogató-
központja egy természetrajzi kiállítással, a kézművesudvar, a 
pásztormúzeum vagy a Hortobágyi Csárda, ahonnan túrák 
indulnak a vadasparkba is.

Szintén nagyszerű látnivalók a közelben található horto-
bágyi halastavak, amelyek Közép-Európa egyik legnagyobb 
halastórendszerét alkotják. Változatos és gazdag élővilága gya-
logosan, kerékpáron, de akár kisvonattal is felfedezhető.

Harmadik nap. Most is szeretnénk fürdőzési lehetőséget 
ajánlani. Debrecen környékén nem meglepő, sőt mondhat-
nánk, magától értendő választás Hajdúszoboszló. A Debrecen-
től huszonkét kilométerre fekvő alföldi város Magyarország 
legnagyobb termálvizű fürdőhelye. A kereskedelmi szállás-
helyeken eltöltött vendégéjszakákat figyelembe véve Magyar-
ország harmadik legnépszerűbb települése Budapest és Hévíz 
után.

Ha az itt létrejött fürdőkultúra kiindulási pontját keressük, 
akkor egészen 1925-ig kell visszautaznunk az időben, ugyanis 
ez év október 25-én nagyszerű esemény történt Magyaror-
szág egyik alföldi – akkor még csak – kistelepülésén. Szén-
hidrogén-kutatások nyomán 1091 méter mélységből földgáz 
társaságában felszínre tört az a különleges, 73 Celsius-fokos 
víz, amelynek gyógyhatása rövidesen cáfolhatatlanul bebizo-
nyosodott.

A történet szerencsére nem állt meg, több évtizedes ke-
mény munka és fejlesztés eredményeként mára itt található 
Európa legnagyobb fürdőkomplexuma, amelynek változa-
tos élményelemei minden korosztály elvárásainak megfe-
lelnek.

Hazautazás. Amennyiben időnk és energiánk engedi, az 
M3-as autópályáról lehajtva tegyünk egy rövid kitérőt a muhi 
csata emlékművéhez. A muhi vagy Sajó menti csata 1241-ben 
zajlott. Ennek emlékére a község határában 1991-ben egy 
mesterséges dombon, jelképes sírhalmon Vadász György és 
Váncza László tervei alapján készült fakeresztek láthatók. Az 
emlékmű hetvenegy keresztből áll, és mivel az állapotuk az 
évek alatt igencsak leromlott, így tavaly Muhi község önkor-
mányzata pályázati pénzből felújíttatta őket.

H. T.
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Nyaralást szervez? Ezekre figyeljen oda!

Sokan már most lefoglalják a nyaralásukat, előre készülve az üdülési szezonra. Számos dolgot meg kell azonban fontolni, 
mi előtt szerződést kötnénk, hiszen egy útért tetemes összeget adhatunk ki. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsé-
gének segítségével összeszedtük, mire kell figyelni a későbbi kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében.

Ha önállóan intézkedünk. Ha magunk intézzük különállóan 
az utazást, a repülőjegyet és a szállodát, de késik a gép, vagy 
törlik a járatot, a szállodai szoba árát nem kérhetjük visz-
sza utólag. Ez igaz mind a belföldi, mind a külföldi szállások 
esetében. Ha a fogyasztók maguk foglalnak szállodát, úgy 
leginkább a hotelszobák minősége, a kapott szoba elhelyez-
kedése, az étkeztetés alacsony színvonala vagy más kiegészítő 
szolgáltatások hiányosságai okozzák a legtöbb problémát.

Mindig nézzünk utána az interneten, kivel szerződünk, 
mert a fórumokon és a blogokban a más, már pórul járt fo-
gyasztók rendszeresen beszámolnak rossz tapasztalataikról. 
Gyanúra adhat okot, ha egy szállodáról csupa negatív értéke-
lés vagy bejegyzés született.

Amikor bejön a képbe a kupon. Ha kuponos oldalról 
vásárolunk, győződjünk meg arról, melyik vállalkozás szol-
gáltatását kínálják számunkra. Ugyanis ha gond adódna a 
későbbiekben, ettől a cégtől várhatjuk a probléma orvoslását. 
Itt a vita jellege a döntő: ha nem volt szabad szoba az ígért 
időpontban, egyértelműen a szálloda a felelős, nem a kuponos 
oldal. Ha viszont a szálloda nem kapott értesítést a foglalásról, 
úgy a kuponos oldalnál kell írásos panaszt tenni.

Alaposan nézzük át a honlapot, hogy milyen felszerelt-
séget és szolgáltatásokat kínálnak a szobához, illetve, hogy 
mi az, amit a megrendelésért cserébe ígértek. Ha kiegészítő 
szolgáltatásokat is kínálnak a szobák mellé, és nem teszik 
hozzá sehol, hogy ezek csak külön díj ellenében vehetők 
igénybe, úgy rendszerint nem is követelhetnek ezért további 
fizetést. Ilyen eset lehet, ha például a wellness igénybevételét, 
annak ellenére, hogy a szobaárhoz hozzátartozna, további 
felárhoz kötik. Ilyenkor adjunk hangot panaszunknak, de 
tegyünk így bármilyen más esetben, ha hiányosságot tapasz-
talunk.

Rövidebb utazások, utazási csomagok: mi a különbség? 
Már az sem mindegy, hogy valaki utazási csomagot vásárol, 
vagy olyan utazási szolgáltatást vesz igénybe, amely nem mi-
nősül utazási csomagnak, és az előbbinél kevesebb szolgálta-
tást tartalmaz.

Tipikus utazási csomag a fogyasztók körében népszerű 
többnapos, -hetes nyaralások, körutazások, amelyek az előb-
biek szerint általában szállást, az utazási célra való eljutást 
és egyéb programokat is magukban foglalnak, mint például 
a helyi városnézés. Ha kifejezetten utazási csomagra vonat-

kozó szerződésről van szó, arról az utazási 
irodának külön tájékoztatást kell nyújtania 
egy formanyomtatványon, így a fogyasztónak 
nem kell ennek is külön utánanéznie, és tud-
ni fogja, mikor élvez védelmet, ha probléma 
adódna.

Ha nem utazási csomagot vásároltunk. 
A fogyasztók körében népszerűek a rövidebb 
utazások, például a szomszédos országokba, 
és több utazási iroda kínál olyan utakat, ame-
lyek huszonnégy óránál rövidebb időtartamra 
szólnak, és éjszakai szállást sem tartalmaznak. 
Ezek nem minősülnek utazási csomagnak, 
de itt is szigorú előírás érvényesül. Előleget 
ugyan kérhet az utazási iroda a szerződéskö-
téskor, de az legfeljebb a részvételi díj negyven 
százaléka lehet. Nem lehet már több hónappal 
az utazás előtt előre elkérni a teljes részvételi 
díjat, azt a vállalkozás legkorábban csak az 
utazás megkezdése előtt harminc nappal igé-
nyelheti.

A fogyasztóval közölt teljes díjat utóbb 
csak akkor emelheti az utazási iroda, ha ezt 
a lehetőséget a szerződésben kikötötték. 
A díjemelés továbbá csak akkor érvényes, ha 
az utazási iroda erről az utazás megkezdése 
előtt legkésőbb húsz nappal értesítette a fo-
gyasztót.

Ha a fogyasztó nem tud elutazni, pél-
dául betegség miatt, de nem szeretné, hogy 
elvesszen a már kifizetett összeg, el is adhatja 
másnak az utat: erről legalább az utazás meg-
kezdését megelőző öt napon belül értesíteni 
kell az utazási irodát. Egyébként a fogyasztó 
bármikor felmondhatja az utazási szerződést, 
ha nem szeretne elutazni; számolni kell azon-
ban azzal, hogy bánatpénzt kell fizetni.

Ha utazási csomagot vettünk. Az utazási 
csomagok esetében még szigorúbb előírások 
érvényesek, hiszen a fogyasztóknak meg kell 
kapniuk előzetesen egy írásos tájékoztatót, 
amely segít megismerni a csomagok esetében 
gyakorolható további jogokat.

Az utazási csomagoknál még inkább kor-
látozott a díjemelés lehetősége az utazási iroda 
részéről. Ha az a teljes díj nyolc százalékát 
meghaladja, vagy az utazás lényeges elemét 
változtatná meg, úgy a fogyasztó felmondhat-
ja a szerződést bánatpénz megfizetése nélkül. 
Ugyancsak az utazókat védi az az előírás, 
miszerint ha felmondják a szerződést, például 
nem tudnak elutazni betegség miatt, akkor a 
kikötött bánatpénz kizárólag indokolt mérté-
kű lehet.

SZERKESZTŐSÉG

Vállkörzés a kávé mellé, avagy 
trükkök a rendszeres testmozgáshoz

Egy friss felmérés szerint a magyarok kétharmada egyáltalán nem sportol, 
pedig a rendszeres mozgásnak komoly szerepe van az egészség megőrzésé-
ben. A kifogások terén széles a kínálat, pedig az akarat ott van a legtöbbek-
ben, csak motiválni kell őket. Erre találtak ki egy bárki számára alkalmaz-
ható megoldást.

Magazinunkban többször írtunk már a mozgás fontosságáról, a rendszeres 
sportolás egészségügyi előnyeiről – tettük ezt azért, mert tudtuk, országos 
problémáról van szó. Ezt támasztja alá a Rexona által februárban végzett, 
országos lefedettségű online kutatás, amely szerint a magyarok kétharmada 
egyáltalán nem sportol. 

A legnépszerűbb kifogások? „Nincs időm”, „nincs erőm elkezdeni”, „nem 
találok megfelelő mozgásformát”, „nem tudom, hogyan vágjak bele”, „nincs, 
aki támogasson”. A kutatás alapján a magyar lakosság 61 százaléka csak 
elvétve vagy egyáltalán nem sportol, ami azért is elgondolkodtató, mert a 
válaszadók közel kétharmada ülőmunkát végez, emiatt elengedhetetlen len-
ne számukra a rendszeres testmozgás. A lakásban élők sportosabbak, mint a 
kertes házban lakók, míg a budapestiek többet mozognak, és több mozgás-
formát is kipróbáltak már, mint a kisebb településeken élők.

A kifogások mellett ott van a motiváció is az emberekben, de elő kell 
hozni belőlük: a megkérdezettek 40 százaléka mondta azt, hogy lelkesítené, 
ha mozgást segítő tippeket, trükköket ismerhetne meg. A sportolást kerü-
lőknek jó példával járhatnak elöl a rendszeresen sportolók: őket az egészség-
megőrzés (64%), az általános állóképesség megőrzése (48%) és a stresszle-
vezetés (35%) motiválja.

Az érdeklődők a Mozogjtobbet.hu weboldalon hasznos tanácsokat és sze-
mélyre szabott kihívásokat találhatnak, valamint próbára tehetik magukat 
a szórakoztató mozgásformákkal. A koncepció kialakításakor az volt a fel-
adatokkal kapcsolatos legfontosabb elvárás, hogy azokat edzettségi szinttől 
függetlenül, valamint komolyabb eszköz- és időigény nélkül bárki megva-
lósíthassa. Néhány példa: végezzünk vállkörzéseket a kávé mellé; menjünk 
görkorcsolyával munkába; túrázzunk közösen a kutyánkkal; sétáljunk körbe 
egy tavat, vagy éppen guggoljunk ötöt, amikor e-mailt kapunk.

A felmérés azt is vizsgálta, milyen közlekedési eszközöket használunk: 
csupán az emberek 14 százaléka mondta, hogy mindig gyalogol, 85 száza-
lék az autót és a tömegközlekedést preferálja a gyaloglással szemben, sőt az 
emberek 14 százaléka mindenhová autóval vagy tömegközlekedéssel megy. 
Lépcsőzni sem szeretünk: csak a megkérdezettek 23,7 százaléka választja a 
lépcsőt, ha van lift is, 30 százalék viszont akár az első emeletre is lifttel megy.

SZERKESZTŐSÉG
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Oscar-díj 2019

Rami Malek célba ért, Glenn Close hoppon maradt

Idén is átestünk a legnagyobb filmes ünnepen, amely botrányok nélkül zajlott le, viszont meglepetések bőven akadtak. A 91. 
Oscar-gála szervezése nehézkesen indult, mivel a házigazdának szánt Kevin Harttal végül nem sikerült megegyezniük a szer-
vezőknek, így az este hosszú idők után házigazda nélkül maradt. Ez elsülhetett volna rosszul is, de nem vált zavaróvá, sőt sok-
kal feszesebb lett a rendezvény menete.

A díjazottak tekintetében is érhette 
meglepetés a nagyérdeműt: elsősor-
ban afroamerikai és mexikói filmesek 
emelhették magasba az aranyszobrocs-
kát a legfontosabb kategóriákban. Az 
este egyik nagy nyertese a Roma című 
alkotás lett, amely három díjat szer-
zett. Érdekesség, hogy Alfonso Cuarón 
mint legjobb rendező és mint operatőr 
is díjazva lett, ami nem mindennapi 
teljesítmény. A film egy mexikói család 
történetét meséli el fekete-fehér ké-
pekben. 

A ceremónia másik nagy nyertese a 
Zöld könyv – Útmutató az élethez lett, 
amely a legjobb film díját is magáé-
nak tudhatja. Ezenkívül a legjobb férfi 
mellékszereplő kategóriában is ered-
ményesnek bizonyult, Mahershala Ali 
szintén megkapta a szobrot az alakítá-
sáért. A színész két éve nyert már díjat 

a Holdfény című filmért, pont ebben a 
kategóriában. 

Rami Malek sem ment haza üres 
kézzel, a fiatalember Freddie Mercuryt 
játszotta (másolta?) a nagy sikerű Bohém 
rapszódiában. Érdekesség, hogy szegény 
Glenn Close idén hetedik alkalommal 
maradt hoppon, előle Olivia Colman 
vitte el a legjobb női főszereplőnek 
járó díjat, tegyük hozzá, hogy teljesen 
megérdemelten. Egyébként a Kedvenc 
című alkotás volt a ceremónia talán leg-
nagyobb vesztese: tíz jelölésből csak az 
imént említett díjat tudta begyűjteni. 

A 91. Oscar-gála azonban nemcsak 
a díjazottak miatt volt emlékezetes, 
hanem egy előadástól is, amelytől az in-
ternet sokáig hangos volt. Ez nem más, 
mint Lady Gaga és Bradley Cooper 
duettje. A rendező és múzsája a Csillag 
születik című film egyik nagy slágerét, a 

Shallow-t adta elő, elképesztő beleélés-
sel. Az előadás után mindkét sztárnak 
magyarázkodnia kellett a felröppent 
pletykák miatt, miszerint szerelmesek 
lennének egymásba, azonban határo-
zottan állítják, hogy csupán jó barátság 
van köztük.

Mára elmúltak azok az idők, amikor 
egy film bezsebeli az összes nagyobb 
díjat (például a Titanic vagy A Gyűrűk 
Ura: A király visszatér); az utóbbi évek 
trendje, hogy a díjak megosztottan 
vándorolnak az egyes alkotásokhoz. 
Ahogy végignézünk a nyerteseken, az 
akadémiát már a legkevésbé sem lehet 
azzal vádolni, hogy túlzottan a fehér 
bőrű művészeket díjazná. Ez örvendetes 
hír, egészen addig, amíg nem társadal-
mi nyomásra történik, és nem megy a 
minőség rovására. 

H. T.

Rami Malek Freddie Mercury megformálásáért  
nyerte el az aranyszobrocskát 

KERESZTREJTVÉNY A megfejtést május 20-ig várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre vagy a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán. A helyes megfejtők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban 
olvashatják. Kellemes időtöltést kívánunk! Áprilisi rejtvényünk megfejtése: Klapka György, Damjanich János, Aulich Lajos, 
Gáspár András. Az áprilisi jutalmat Frischmann Judit, Magyari Kővágó Beáta és Káli Anita nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

GYEREKEKNEK Keresd meg a képeken található hét különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet küldd vissza 
szerkesztőségünknek május 20-ig digitális formában az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre, vagy add le személyesen a polgármesteri 
hivatal ügyfélszolgálatán. A helyes megfejtők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban 
tesszük közzé. Az áprilisi jutalmat Boza Ágnes, Antal Gergely és Somlós Kinga nyerte. Gratulálunk!
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Programajánló
Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely programjai

MÁJUS 1., SZERDA 
A Csata táncegyüttes Huncutka cso-

portjának fellépése a Nagytarcsai 
majálison

MÁJUS 2., CSÜTÖRTÖK 
19.00: Dumaszínház – Szex és más ta-

buk – Benk Dénes, Csenki Attila, 
Felméri Péter

MÁJUS 4., SZOMBAT
19.00: A Club Színház isaszegi Le-

csó csoportjának előadása. Jegyár: 
1500 Ft.

MÁJUS 5., VASÁRNAP
Százhalombattán fellép a Csata tánc-

együttes a battai majálison, az Örök-
ség közép-magyarországi regionális 
gyermek- és ifjúsági fesztiválon

MÁJUS 8., SZERDA 
17.00–18.00: Mozgás és tánc időskor-

ban – az Isaszegi Szenior Akadémia 
II. előadása a múzeumban. Előadó: 
Novák Mária. A részvétel ingyenes. 

MÁJUS 9., CSÜTÖRTÖK 
16.00: Szövődő Szálak Műhelye Zsigár 

Cecíliával

MÁJUS 11., SZOMBAT
7.00–11.00: Babaruhabörze
19.00: Táncház. Belépő felnőtteknek 

1000 Ft, gyerekeknek 500 Ft.

MÁJUS 13., HÉTFŐ
18.00–19.30: Énzóna – női klub

MÁJUS 18., SZOMBAT
Az Isaszegi Asszonykórus fellépése 

Abasáron a nemzetközi katona- és 
bordalfesztiválon

MÁJUS 22., SZERDA 
17.00: A Klapka-iskola alsó tagozatos 

záróhangversenye
18.00: A Klapka-iskola felső tagozatos 

záróhangversenye
17.00–18.00: Svindlerek nyomában, 

avagy az idősek átverési kísérletei 
– az Isaszegi Szenior Akadémia III. 

előadása a múzeumban Előadó: Ko-
vács György. A részvétel ingyenes.

MÁJUS 24., PÉNTEK 
Utazás Székesfehérvárra az „Időutazás a 

történelem nyomában” legaktívabb 
diákjaival

MÁJUS 25., SZOMBAT
14.00: Májfadöntés

MÁJUS 13., HÉTFŐ
17.30: Klapka AMI – színjátszóvizsga

MÁJUS 29., SZERDA 
Kihívás napi tánc – meridiántorna

MÁJUS 30., CSÜTÖRTÖK 
Figyelem! A „Nekem érték Isaszeg…” 

pályázat leadási határideje.
17.00: Klapka AMI – táncvizsga

MÁJUS 31., PÉNTEK 
18.00: Király Mandi festőművész ki-

állításának megnyitója

JÚNIUS 1., SZOMBAT
Az Isaszegi Asszonykórus fellép a 

Kö dellik a Mátra 2019. regioná-
lis népzenei találkozó és országos 
citerazenekari fesztiválon

JÚNIUS 3., HÉTFŐ
18.00: Pedagógusnapi köszöntő műsor

JÚNIUS 4., KEDD
18.00: Trianoni megemlékezés. Közre-

működnek: a Történelmi Vitézi Rend 
Isaszegi Alegysége és a Club Színház.

Kövessen minket Facebookon és a hon-
lapunkon! Programokról, tanfolyamok-
ról, csoportokról érdeklődni a művelő-
dési otthon irodájában a 28/582-055-ös 
vagy a 28/582-056-os telefonszámon, 
az idgymo@gmail.com címen, valamint 
az Isaszegmuvotthon.hu weboldalon és 
Facebook-oldalunkon is lehet.
A programok változtatásának jogát 
fenntartjuk!

VERSECZKYNÉ SZIKI ÉVA
igazgató

Köszönet a bálért

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni 
mindenkinek, aki bármilyen formában 
hozzájárult a színvonalas tűzoltóbálunk 
létrejöttéhez.

ISASZEGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 

A Cambium ’98 
Kft. technológiai 
fejlesztése

A vállalkozásunk fűrészüzemében 
évente több mint ötezer köbméter fa-
anyag feldolgozása történik. A nagy 
mennyiségű faanyag mozgatásához két 
targoncát vásároltunk, s ehhez a Pénz-
ügyminisztériumtól 6,32 millió forint 
támogatást kaptunk.

Vállalkozásunk a Dány-Szentkirály 
külterületén 0157/2 hrsz. alatt találha-
tó fűrészüzemében dolgozza fel az Isa-
szeg térségében található akác-, fenyő-, 
nyár- és tölgyfaerdőkben kitermelt 
farönköket. A beérkező rönkökből 
fűrészárut, kerítéselemeket, raklapot és 
bútoripari faanyagot gyártunk. A nagy 
mennyiségű faanyag üzemen belüli 
mozgatásához két Hyundai targoncát 
vásároltunk. 

A beruházáshoz a Pénzügyminisz-
tériumtól a Pest megye területfejlesztési 
koncepciója 2014–2030 és Pest megye 
területfejlesztési programja 2014–2020 
megvalósításához nyújtandó célzott 
pénzügyi támogatás keretében 6,32 mil-
lió forint összegű, vissza nem térítendő 
támogatásban részesültünk.

A projekt megvalósítását 2018. ok-
tóber 26-án kezdtük, megrendeltük a 
gépeket az Axiál Kft.-től. A projekt idén 
április végén zárult, a beruházás ünne-
pélyes átadásával. 

A projekt eredményeként bővült a 
vállalkozás gépi kapacitása. Javult a tele-
pen belül az anyagmozgatás hatékony-
sága, gyorsabbá vált a termelő gépek 
kiszolgálása. A fejlesztés hozzájárult a 
meglévő alkalmazottak megtartásához, 
valamint plusz egy fővel bővítettük is a 
létszámot.

Anyakönyvi hírek
a március 22. és április 21. közötti időszak eseményeiről

Születések: Kiszel Attila Dominik, Demeter Mercédesz 
Vanessza, Tar Márton, Kanalas Dorina, Vincze Alíz Petra, 
Verseczki Márton Manó, Újházi Alíz, Újházi Norina, Béres Zoé 
Bettina, Ragács Mór, Horváth Merse, Horváth Hanga, Bene 
Izabella
Házasságkötések: Horváth Sarolta és Kanalas Christopher
Halálesetek: Levke Irén Lukács Irén (84 éves), Kurucz-Morvai 
Árpád Péter (74 éves), Vasvári László Sándor (74 éves), Tihon 
Jánosné Bakucz Mária (88 éves), Szegletesné Lászlop Andrea 
(46 éves), Sztojka Ilona (61 éves), Varga László (71 éves), 
Budavári Lajos (82 éves), Szabó László Ferenc (70 éves), 
Mákszem János (54 éves), Font Imre Ferencné Kévés Éva 
Erzsébet (78 éves), Kissné Czvach Márta (67 éves), Roznik 
Istvánné Szénási Mária (77 éves), Gyöngyösi Attila (49 éves), 
Szabó Lajosné Bagosi Mária (97 éves), Horényi Géza (81 éves), 
Galumba István (73 éves)

Fontos információk, elérhetőségek

Isaszeg Város Polgármesteri Hivatala Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat 
telefonszáma: 28/583-100. E-mail: hivatal@isaszeg.hu.  A hivatal ügy-
félszolgálati rendje: hétfőn 8–12 és 13–18, keddtől csütörtökig 8–12 és 
13–16, pénteken 8–12 óra között. Ügyfélfogadási rend: hétfőn 13–16, 
szerdán 8–12 és 13–16, pénteken 8–12 óra között

Isaszegi Rendőrőrs telefonszáma: 70/387-2693. Amennyiben nem elérhető, 
hívja a 112-t!

Közterület-felügyelet 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 70/459-3301, 70/459-3302 (munkaidőben hívható)
Vadkár bejelentése: Pilisi Parkerdő Zrt., Kolosi Géza, 20/984-6240; Jászberé-

nyi Márk, 20/444-1229
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. Ügyfélfogadás: 
hétfőn és szerdán 8–15, pénteken 8–11.30 között

Járási ügysegéd: Templom u. 11., fogadóóra hétfőn 14–16 óra között
Temetkezés Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 30/964-7032
Temetőgondnok Ecseri Pál, 30/305-8962, ecseriko@freemail.hu
Falugazdász Maczó Tamás, minden hónap harmadik-negyedik szerdáján 

8-tól 12 óráig tart ügyfélfogadást a Templom u. 11.-ben. Telefon: 30/418-
3789; e-mail: maczo.tamas@nak.hu

SZOLGÁLTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés munkaidőben a 28/520-873-as 

vagy a 20/329-9347-es, illetve az éjjel-nappal hívható 80/625-726-os 
telefonszámon, valamint a kozvilagitas@elmuszolg.hu e-mail-címen és az 
Elmuszolg.hu weboldalon történhet

ELMŰ-ÉMÁSZ Hibabejelentés: 80/42-43-44; Elmuemasz.hu
 Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938;  

mobiltelefonról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
 Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel kapcsolatban 

hétfőn, kedden és szerdán 8–16 óra között, csütörtökön 8–20 óra között: 
20/978-5611, 30/978-5611 vagy 70/978-5611, illetve 20/978-5612, 
30/978-5612 vagy 70/978-5612

 Munkatársak azonosítása: 80/200-338 (zöld szám)
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: 30/378-9971

NKM Földgázszolgáltató Zrt.: Nkmfoldgaz.hu. Mérőállás bejelentése ve-
zetékes hálózatból: 80/405-540; mobilhálózatból: 1/237-7777. Telefonos 
ügyfélszolgálat hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 8–18 óra között, csü-
törtökön 8–20 óra között: 20/474-9999, 30/474-9999 vagy 70/474-9999

Zöld Híd B.I.G.G. Kft. Zoldhid.hu. Ügyfélszolgálat hétköznap 8–16.30 között: 
28/561-200

Egészségügyi információk

Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját 
háziorvosuk áll rendelkezésre. Hétfőtől csütörtökig 1530–1800 
óra között, pénteken 1130–1800 óra között készenléti szolgálat 
működik a sürgős esetek ellátására, amely az alábbi időbeosztás 
szerint hívható. Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 
28/751-561, 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.: 
28/751-591; 20/928-3987. Pénteki készenléti beosztások 
májusban és júniusban: május 3.: dr. Tordai Gábor; május 
10.: dr. Mészáros Zsolt; május 17.: dr. Kürti József; május 24.: 
dr. Eszlári Egon; május 31.: dr. Tordai Gábor; június 7.: dr. 
Mészáros Zsolt; június 14.: dr. Kürti József; június 21.: dr. 
Eszlári Egon; június 28.: dr. Tordai Gábor
Központi orvosi ügyelet: Gödöllő, Szabadság tér 3. Tel.: 

70/370-3104. Ügyeleti idő: munkanapokon 18 órától 
másnap reggel 8 óráig, hétvégén, munkaszüneti és 
ünnepnapokon 24 órában

Gyermekorvosi rendelők: 
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12. Telefon: 28/493-250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14. Telefon: 28/750-970
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. Telefon: 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 tér 1. 

Telefon: 28/430-655, 28/430-452, 70/502-1876, 70/502-1872
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Vásárcsarnok és élelmiszerpiac Isaszegen

Előző lapszámunk címlapján tájékoz-
tattuk az olvasókat, hogy Isaszeg Város 
Önkormányzata a Helyi piacok fejlesz-
tése Pest megye területén című, PM_PI-
AC_2018 kódszámú pályázati kiírás 
keretében 148 886 154 forint támogatást 
nyert el. A pályázaton való részvételi 
szándékot hozó testületi döntést meg-
előzően a csarnok helyszínéül szolgáló 
ingatlan több funkciót is betöltött, de 
alapvetően üresen, kihasználatlanul állt. 

Az épület Isaszeg főútján Pécel felől 
a Rákóczi utca bal oldalán áll, és ere-
detileg vendégfogadóként működött. 
A rendszerváltás előtt a Pécel–Isaszeg 
ÁFÉSZ kocsmaként üzemeltette, akkor 
került az önkormányzat tulajdonába 
az épület és a közvetlen környezeté-
ben lévő terület is. A közel harminc év 
alatt többféle hasznosítási próbálko-
zás történt, ám sikeresnek egyik sem 
bizonyult. Egy biztos: az épület múltja, 
elhelyezkedése védendő értéket jelent 
a város számára, hiszen a Rákóczi ut-
ca képéhez tartozik. Ezen adottságok 
mellett a város vezetése több lehetősé-
get is megvizsgált az ingatlan hasznosí-
tására. Ötletben, javaslatban nem volt 
hiány, de esetleges befektető, komoly 
hasznosító csak nem akart jelentkez-
ni. Funkcióként felmerült a turisztikai 
vendégház, vendéglő, kereskedelmi 
feladatokba való bevonás, az önkor-
mányzat ehhez kereste a pályázati lehe-
tőségeket. 

A város településszerkezeti tervét és 
helyi építési szabályzatát úgy alkották 
meg, hogy a Rákóczi utca kisvárosi be-
építést tegyen lehetővé, magas beépítési 
százalékkal és megemelt építményma-
gassággal. Ezen elképzelések mentén 
indult el a terület kereskedelmi létesít-
ményeinek kialakítása. A vásárcsarnok 
és piac létesítéséhez minden infrastruk-
turális lehetőség rendelkezésre áll. Jó a 
megközelíthetősége, a helyi autóbusz-
járat révén a távolabb lakók számára is 
jól elérhető, az átmenő forgalom pedig 
vásárlókat vonz, nagyszámú parkoló 
megtervezésére is sor került, valamint 
további területek állnak rendelkezés-
re, ahol újabb fejlesztések valósíthatók 
meg. 

Mielőtt az önkormányzat bead-
ta volna a pályázatot, természetesen 
hatástanulmányt készített, felméréseket 
végzett. Az új létesítmény megtervez-
tetésénél a szükséges építészeti-műszaki 
megoldásokon túl figyelembe vette az 
épület eredeti formájának megtartását 
és emblematikus jelentőségét. Termé-
szetesen az önkormányzat a lakosság 
körében is végzett felméréseket (Face-

book), amelynek során szintén egyértel-
művé vált egy városi piac létrehozásá-
nak igénye.

Mindezt összefoglalva megterem-
tődött a pénzügyi lehetőség arra, hogy 
az épület régi formájában, de modern 
megoldásokkal megújuljon, és új funk-
ciót tölthessen be a város életében.

PÉNZES JÁNOS 
alpolgármester


