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Isaszeg egy gyöngyszem a főváros kapujában, arra törekszem, hogy ezt 
minél többen megtapasztalhassák.

Mészáros Gusztávné alpolgármester asszonnyal készített interjúnkat a 10. oldalon 
olvashatják.
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A közmeghallgatás  
rendjének változása

Isaszeg Város Önkor-
mányzatának képvise-
lő-testülete a kialakult 
közegészségügyi hely-
zetre való tekintettel, 
az Országos Operatív 
Törzs ajánlásait figyelembe véve a november 23-ra ter-
vezett közmeghallgatást a következő módosításokkal 
és rendben tartja meg:
•  Helyszín: Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Ki-

állítóhely nagyterme (2117 Isaszeg, Dózsa György 
utca 2.); időpont: november 23., 16 óra.

•  A művelődési ház nagytermébe kizárólag maszk-
ban, a testhőmérséklet helyszíni lemérése és 
kézfertőtlenítés után lehet belépni.

•  A kötelező/megfelelő távolság megtartása miatt a 
létszám korlátozott, ezért a belépés csak az érkezés 
sorrendjében, a terem befogadókapacitásának 
szem előtt tartásával történik.

•  Kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát 
egészségesnek érző személyek vehetnek részt a 
meghallgatáson. Vigyázzunk egymásra! Mindenki-
nek felelőssége van ebben!

•  A maszkot a közmeghallgatás során végig kötelező 
viselni.

A közmeghallgatás napirendje:
•  A képviselő-testület úgy határozott, hogy eltekint 

a polgármesternek és a bizottságok elnökeinek a 
beszámolóitól.

•  A Virágos, Tiszta Isaszegért elismerő címek át-
adására a díjazottak külön értesítését követően, ün-
nepélyes keretek között, később megjelölt időben a 
polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében vagy 
előre meghatározott városi ünnepség keretén belül 
kerül sor.

HATVANI MIKLÓS POLGÁRMESTER

Hirdetmény igazgatási 
szünet elrendeléséről

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az Isaszegi 
Polgármesteri Hivatal december 23-án, valamint a 
december 28-tól december 31-ig terjedő időszakban 
igazgatási szünetet tart.

A hivatal az igazgatási szünet alatt a születések, ha-
lálesetek anyakönyvezésének, ügyfélszolgálati nyom-
tatványok kiadásának és átvételének céljából december 
28-án, hétfőn 8 órától 12 óráig ügyeletet tart.

TÓTHNÉ PERVAI KATALIN JEGYZŐ

A tiszta, virágos Isaszegért

Isaszeg Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete a Virágos, Tiszta 
Isaszegért elismerő címet a település 
esztétikus képének kialakítása, kulturált 
lakókörnyezetének fejlesztése céljából, 
a zöld felületek bővítése, gondozása 
érdekében alapította

 A díjat az ez idáig minden évben 
megtartott rendes közmeghallgatás 
keretein belül adták át. A képviselő-tes-
tület úgy döntött, hogy a kialakult 
járványügyi helyzetre való tekintettel a 
díjak ünnepélyes keretek közötti átadá-
sára egy később megjelölt időpontban, a 
polgármesteri hivatal hivatalos helyisé-
gében vagy előre meghatározott városi 
ünnepség keretén belül kerül majd sor.

A kormányzati kapcsolatok, a kör-
nyezetvédelmi és közbiztonsági bizott-
ság javaslatának és a képviselő-testület 
határozatának alapján a 2020. évben a 
következő isaszegi lakosok érdemelték 

ki méltán a címet: Hámoriné Szegedi 
Erzsébet, Lévai Andrea, Hernyesné 
Sziklai Szilvia, Siklósi Lászlóné Tolnai 
Mária, Holenár József Zoltán, Kővágó 
Lajosné, Nagy Istvánné, Zentainé Bar-
sán Andrea, Ligeti Lászlóné, Szabó-Bi-
bók Barbara, Sárosi István és Sárosiné 

Rideg Mária, Szalóki János, Tóth Miklós 
és Tóthné Kovácsik Tímea, dr. Goda 
Mária Anna, Kelemen Ida, Kóbor 
György, Kóborné Luliák Mária, Patkó 
István, Nemes Istvánné, Király Csaba, 
Szabó László és Szabó Lászlóné.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

A fogyatékkal élők karácsonyi támogatásáról

Tisztelt Lakosság! Isaszeg Város Önkormányzata képviselő-testületének szociális és egészségügyi bizottsága a helyi szociális 
rendeletben foglaltak szerint a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló, 1998. évi XXVI. törvény 
szerint a 141/2000. (VIII. 9.) kormányrendelet I. számú mellékletében meghatározott fogyatékossággal rendelkező személyek 
részére – jövedelmi helyzet vizsgálata nélkül – kérelemre egyszeri, azonos összegű karácsonyi támogatást állapít meg.

A kérelemnyomtatvány szeptember 15-től november 2-ig nyújtható be, amelyhez csatolni kell a fogyatékosság tényét igazoló 
orvosi dokumentumot. A határidő elmulasztása jogvesztő. A döntéshozatal november 30-ig folyamatosan történik.

Kérelemnyomtatványok igénylése és leadása: Isaszegi Polgármesteri Hivatal, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. • Isaszegi Humán-
szolgáltató Központ (tel.: 28/362-531), hétfőtől csütörtökig 8–12 óra, 13–16 óra; péntek 8–12 óra • szociális és igazgatási iroda, 
7. sz. iroda (tel.: 28/583-100/121-es mellék), hétfő 13–16 óra; szerda 8–12 óra, 13–16 óra; péntek 8–12 óra.

Amennyiben a támogatással kapcsolatban kérdések merülnek fel, a humánszolgáltató és a polgármesteri hivatal szociális és 
igazgatási irodájának munkatársai ügyfélfogadási időben telefonon vagy személyesen állnak rendelkezésre.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
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Pályázati felhívás

Isaszeg Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása 
során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 28/2004. (X. 21.) számú rendelete, 
valamint az önkormányzat tulajdonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdoni jogok gyakor-
lásáról szóló 27/2004. (X. 21.) számú rendelete alapján a következő nyilvános pályázati 
felhívást teszi közzé.

A kiíró szerv megnevezése, székhelye
Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. 
(Telefon: 28/583-100; fax: 28/583-118; e-mail: hivatal@
isaszeg.hu).

Az értékesítésre szánt vagyon
• Isaszeg, belterület 4015/5 helyrajzi számú „beépítetlen 

terület” rendeltetésmódú, 9992 m2 területű ingatlan
• Isaszeg, belterület 4015/6 helyrajzi számú „beépítetlen 

terület” rendeltetésmódú, 9992 m2 területű ingatlan
• Isaszeg, belterület 4015/7 helyrajzi számú „beépítetlen 

terület” rendeltetésmódú, 9988 m2 területű ingatlan
• Isaszeg, belterület 4015/8 helyrajzi számú „beépítetlen 

terület” rendeltetésmódú, 9992 m2 területű ingatlan
• Isaszeg, belterület 4015/9 helyrajzi számú „beépítetlen 

terület” rendeltetésmódú, 9990 m2 területű ingatlan
• Isaszeg, belterület 4015/10 helyrajzi számú „beépítetlen 

terület” rendeltetésmódú, 9990 m2 területű ingatlan

Az értékesítés és hasznosítás feltételei, a fizetés módja
Isaszeg Város Önkormányzatának célja az ingatlanok értéke-
sítésével a városban fellépő magáncélú lakóházépítési igény 
kielégítése. Az önkormányzat lebonyolításában lefolytatan-
dó szabályozási tervmódosítás jóváhagyását követően az 
ingatlanokkal érintett területen legalább 55, legfeljebb 70 db 
építési telek kialakítására kerül sor a szabályozási terv előírá-
sainak megfelelően, a következő paraméterekkel: beépíthe-
tőség: 30%; zöldfelület-mutató: 50%; épületmagasság 6,5 m; 
szintterület-mutató: 0,5; legkisebb építési telekméret: 800 m2; 
egy lakóépületben legfeljebb két lakás alakítható ki (ikres 
beépítési mód); a mellékfunkciókat (például tüzelőanyag-, 
gépjárműtároló) kiszolgáló helyiségeket nem a főépületben 
kell elhelyezni.

Az önkormányzat a vevőnek előírja a telkek kitűzését, 
a keletkező közterületeken szilárd útburkolat, járda, csapa-
dékvíz-elvezetés kiépítését, valamint a teljes közműhálózat 
(beleértve az erős- és gyengeáramú hálózatokat) térszint 
alatti kialakítását. Az önkormányzat a bírálat során előnyben 
részesíti a megújuló energiák biztosítását. Az önkormányzat 
előírja 250-300 m2 játszótér és kültéri edzőpark megépítését 
európai uniós szabványoknak megfelelően.

Az értékesítésre kiírt pályázatban szereplő építési 
területet a hatályos településrendezési eszközök tartalmaz-
zák, amelyek részletesen a pályázati kiírás mellékleteként 
csatolt SZT-3 jelű szabályozási tervlapon találhatók. Ettől 
eltérő hasznosítás igénye esetén a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet előírásai szerint kell eljárni. Az eljárás várható idő-

tartama három–hat hónap. 
A kiíró előnyben részesíti a 
vételár egy összegben való 
megfizetését. Az adásvé-
teli szerződés aláírásakor 
a pályázati biztosíték összege beszámítódik a vételárba, a 
fennmaradó vételár megfizetésére az önkormányzat részére 
az ismertetett telekalakítás jogerőre emelkedését követő 
tizenöt munkanapon belül kerül sor. A fizetés ütemezése 
Isaszeg Város Önkormányzatának bírálati szempontjait 
képezik.

A beérkezett értékbecslések alapján az ingatlanoknak a 
kiíró által meghatározott értéke bruttó 74 600 000 Ft.

Az ajánlati kötöttséggel kapcsolatos információk
A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az 
ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt. A pályázó 
ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, 
de legalább a benyújtási határidő lejártától számított hatvan 
napig, illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, 
kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás 
nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályá-
zati eljárást eredménytelennek minősíti.

A versenyeztetési eljárással kapcsolatos információt 
szolgáltató neve, címe telefonszáma, elektronikus 
elérhetősége
Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal ügyintézője, Padányi 
József műszaki és beruházási osztályvezető, 2117 Isaszeg, 
Rákóczi u. 45.; telefon: 28/583-100, 70/ 376-5127; e-mail: 
padanyi.jozsef@isaszeg.hu – vagy személyesen ügyfélfogadási 
időben.

A részletes tájékoztató rendelkezésre bocsátásának 
helye módja, ideje és költsége
A részletes tájékoztató ingyenesen átvehető személyesen az 
Isaszegi Polgármesteri Hivatal kabinetirodájában a hivatal 
ügyfélfogadási idejében, hétfőn 13–16.30, szerdán 8–12 és 
13–16.30, pénteken 8–12 óra között, vagy elektronikusan 
igényelhető a hivatal@isaszeg.hu e-mail-címen. A versenyez-
tetési eljárás hivatalos nyelve: magyar.

A versenyeztetési biztosíték összege, a rendelkezésre 
bocsátás határideje és módja
Az ajánlattevőnek a pályázati biztosítékot Isaszeg Város 
Önkormányzatának bankszámlaszámára kell átutalnia (OTP 
Bank Nyrt. 11742049-15391528). A pályázati biztosíték 

összege 10 000 000 Ft. Az átutalás tárgyában kérjük feltün-
tetni: „Pályázati biztosíték a 4015/5, 4015/6, 4015/7, 4015/8, 
4015/9, 4015/10 hrsz.-ú ingatlanok megvételére”, továbbá a 
pályázó megnevezését.

Az ajánlat leadásakor mellékelni kell a befizetésről szóló 
banki igazolást. A nyertes pályázó által befizetett biztosí-
ték beszámít a vételárba. Amennyiben a pályázat kiírója az 
ajánlatok beadási határideje előtt visszavonja a pályázati 
felhívást, és az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizette az 
önkormányzat számlájára, továbbá az ajánlatok érvénytelen-
ségének megállapítása esetén sor kerül az ajánlati biztosíték 
visszafizetésére a pályázók részére.

Amennyiben a pályázó az ajánlati kötöttség időtartama 
alatt visszavonta az ajánlatát, vagy az ajánlat benyújtását 
követően, de az eredményhirdetést megelőzően vonta vissza 
az ajánlatát, továbbá a szerződés megkötésének meghiúsulá-
sa felróható a pályázónak, vagy az ő érdekkörében felmerült 
más okból hiúsult meg, az ajánlati biztosíték visszafizetésére 
nem kerül sor.

A pályázó a következő adatait köteles megnevezni a 
pályázatában:
Természetes személy esetén név, cím, telefonszám, elektro-
nikus elérhetőség; jogi személy esetén elnevezés, székhely, 
cégjegyzékszám, telefonszám, elektronikus elérhetőség, 
törvényes képviselő neve.

A pályázó által kötelezően csatolandó nyilatkozatok
Az ajánlati kötöttség vállalásáról szóló nyilatkozat; jogi sze-
mély esetén: átláthatósági nyilatkozat; köztartozás-mentesség 
igazolása; nyilatkozat a pályázati felhívásban foglalt feltételek 
elfogadásáról; nyilatkozat megújuló energia felhasználásáról, 
alkalmazásáról; vételár összegének megjelölése.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
14. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat tulaj-
donában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden 
más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, amely 
tényt a pályázó az ajánlata benyújtásával tudomásul vesz.

A tervezett fejlesztésre vonatkozó hatósági előírások 
meghatározására a hatályos jogszabályok alapján kerül sor. 
Az adásvételi szerződés megkötésére legkésőbb a telekalakí-
tások jogerőre emelésétől számított nyolc munkanapon belül 
kerül sor a pályázati felhívásban és a nyertesnek hirdetett 
ajánlatban megfogalmazott feltételek alapján. Amennyiben a 
nyertesnek hirdetett ajánlattevővel a szerződés megkötése az 
ajánlattevő részéről bármely okból elmarad, az önkormány-
zat jogosult a második érvényes ajánlatot adó pályázóval 
szerződést kötni.

Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele: a magyar 
állam elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozata; a telek-
alakítások véglegessé válása.

Az ajánlatok beadásával kapcsolatos információk
A benyújtás módja: az ajánlatok benyújthatók személyesen, 
meghatalmazott útján vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt 

borítékban, egy példányban, hivatalos cégszerű aláírással, 
az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig és helyen 
kell benyújtani. Az ajánlat minden oldalát kézjeggyel kell 
ellátni. 

A zárt borítékon a pályázatra utaló jelzésként kizárólag a 
következő szöveget kell feltüntetni: „Vételi ajánlat az Isaszeg 
4015/5, 4015/6, 4015/7, 4015/8, 4015/9, 4015/10 hrsz.-ú 
ingatlanokra”. A késve érkezett és a formai előírásoknak nem 
megfelelő ajánlatokat a kiíró érvénytelennek nyilvánítja.

Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje 
A pályázatokat Isaszeg Város Önkormányzatának székhelyén 
– 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. – 2020. november 23-án 10 
óráig a polgármesteri hivatal kabinetirodáján lehet benyúj-
tani (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be 
kell érkezniük). 

Az ajánlatok bontása nyilvános. 

A bontás helye és időpontja
Isaszegi Polgármesteri Hivatal 6. számú nagyterem, 2020. 
november 23., 14 óra.

Az ajánlatok elbírálásának módja, menete, 
szempontrendszere
A versenyeztetés formája: nyilvános egyfordulós pályázat. 
A pályázók írásban benyújtott ajánlatának értékelésével 
megvalósuló versenyeztetés, amelynek során a pályázati eljá-
rás nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek 
teljesítése mellett az összességében legkedvezőbb ajánlatot 
tette. Az összességében legkedvezőbb ajánlat meghatározása 
a 151/2020. (IX. 17.) Kt. határozatban rögzített bírálati pont-
rendszer alapján történik.

A pénzügyi, jogi, városfejlesztési bizottság javaslata 
alapján a képviselő-testület dönt a pályázatokról. A pályá-
zat eredményéről a képviselő-testületi döntést követő öt 
munkanapon belül a polgármesteri hivatal írásban értesíti a 
résztvevőket.

Egyéb információk
Isaszeg Város Önkormányzata fenntartja magának azt a 
jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek 
nyilvánítsa. Ebben az esetben az önkormányzat a versenyez-
tetési biztosítékot három munkanapon visszafizeti a pályázó 
részére.

Az ingatlan igény szerint az Isaszegi Polgármesteri Hiva-
tal ügyintézőjével előre egyeztetett időpontban a helyszínen 
megtekinthető. A pályázó a pályázati eljárás során köteles 
személyesen közreműködni.

A pályázati kiírás közzétételére a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1)–(13) bek., illetve az 
önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során 
alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 28/2004. 
(X. 21.) Önk. rendelet szerinti módon kerül sor.

HATVANI MIKLÓS  
POLGÁRMESTER
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Mire figyeljünk?
A fűtési időszak veszélyei

A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a hűvösebb idő beköszöntével sokan 
nem várják meg a hivatalos fűtési 
szezon október 15-i kezdetét, és es-
ténként felfűtik a lakásukat. A ház-
tartások zömében vegyes tüzelésű 
kazánt használnak. Önmagában ez 
nem okozhatna gondot, ha mindenki 
a megfelelő karbantartást követően és 
rendeltetésszerűen alkalmazná ezen 
eszközöket.

A legtöbb robbanás a kazánok hely-
telen használatából ered, hiszen a 
tulajdonosok nem mindig megfelelően 
üzemeltetik az eszközöket. Sok esetben 
a műszaki állapotuk sem a legmegfele-
lőbb, és gyakran túlfűtik a szerkezete-
ket, amelyek nem képesek megbirkózni 
a megemelkedett nyomással. Egyéb 
okok is közrejátszhatnak a kazánok 
robbanásában, mint például egy eset-
leges áramszünet, amelynek hatására 
leáll a keringetőszivattyú. A modern 
kazánoknál ez ma már nem jelenthet 
gondot, hiszen egy túlnyomást szabá-

lyozó szelep biztosítani tudja az állandó 
és megfelelő üzemi nyomást.

Fontos, hogy minden begyújtást 
megelőzően győződjünk meg arról, 
hogy a tüzeléstechnikai berendezés és 
a fűtési rendszer az előírt mértékig fel 
van-e töltve vízzel; a csapok, szelepek 
és egyéb nyitó- és zárószerelvények 
nyitott, illetve az üzemeltetésnek 
megfelelő állásban legyenek; szivattyús 
fűtés esetén győződjünk meg a szivattyú 
zavartalan működéséről és megfelelő 

áramellátásáról; ellenőrizzük a termosz-
tát helyes beállítását a kondenzáció 
és az ezzel együtt járó kátrányosodás, 
illetve az ebből eredő fokozott mértékű 
korrozió elkerülése érdekében.

A robbanásokat többnyire embe-
ri mulasztás okozza, így a balesetek 
megelőzése érdekében kiemelt figyel-
met kell fordítani az alapvető szabályok 
betartására.

GÖDÖLLŐ KATASZTRÓFAVÉDELMI 
KIRENDELTSÉG

Október 23.

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetre való tekintettel nem a 
hagyományos módon emlékezett meg az 1956-os eseményekről. Október 23-án reggel városunk, valamint a művelődési ház hiva-
talos honlapján megjelent a Klub Színház megemlékező műsora. Szintén ezen a napon az ,56-os kopjafánál a Fidesz–KDNP helyi 
képviselője, Bajusz Dániel tanácsnok beszédet mondott, majd az önkormányzat, a helyi intézmények és civilszervezetek képvise-
lői elhelyezték a megemlékezés virágait a kopjafánál. Bajusz Dánielnek a megemlékezésen elhangzott beszédét olvashatják. 

Tisztelt emlékezők! Hatvannégy évvel ezelőtt tört ki a forra-
dalmunk Pesten. A forradalom, melyre a világ is felfigyelt. Az 
előzményekkel kapcsolatban engedjenek meg egyetlen gon-
dolatot, amit Asztalos István Isaszeg című könyvéből idézek, a 
Száz Magyar Falu Könyvesháza sorozatából: „Új reménységgel, 
megújult lendülettel láttak hozzá 1945-ben a háború sebeinek 
begyógyításához, ezekben az években Isaszeg 
népe nagyszerű példát mutatott az összefogásból, 
a községszeretetből. A személyi kultusszal átitatott 
pártállami diktatúra a vallásos, a magyar hazafiság 
szellemében élő, a történelmi tradíciókat tisztelő 
népre egy teljesen idegen ideológiát, gazdasá-
gi-társadalmi-közigazgatási rendszert erőltetett 
– súlyos következményekkel. A válasz az össznépi 
tiltakozás dicső állomása, 1956.” 

Tisztelt isaszegiek! Hatvannégy évvel ezelőtt a 
magyarok kimondták, hogy elég volt a kommu-
nista diktatúrából! A pesti srácoktól a vidéken élő 
idősebbekig, a szegedi diákoktól a salgótarjáni 
munkásokig az egész nép, köztük az értelmiségiek 
betiltott körei, a megtört parasztság, az üldözött 
hívők és a politikából kiszorított minden igaz 
magyar egyaránt azt kiáltotta: „Ruszkik, haza!”

Követelték még Rákosi Mátyás felelősségre vo-
nását, az ártatlanul elítéltek szabadon bocsátását, 
a Szovjetunióba elhurcolt foglyok hazaszállítását; 
új választásokat; a Sztálin-szobor eltávolítását, 
helyére 1848–49-es emlékmű állítását; a nemzeti 
címert; a magyar hagyományoknak megfelelő új 
egyenruhát a katonáknak; március 15. nemzeti 
ünneppé nyilvánítását. Azt, hogy október 6-a legyen nem-
zeti gyászünnep és tanítási szünet. Valamint szolidaritást a 
lengyel néppel – akik szintén a szovjet befolyás ellen tüntettek 
akkoriban.

’56-os forradalmunkhoz és szabadságharcunkhoz a 
legtöbb támogatás egyébként – nem véletlenül – Lengyelor-
szágból érkezett. De több nyugati országban is szovjetellenes 
jelszavakkal vonultak a diákok a városok utcáira és a szovjet 
követségek elé.

XII. Pius pápa imára szólította fel a világ katolikusait a 
magyar felkelés győzelméért. 

Az épp ekkoriban befutott Elvis Presley az akkor legné-
zettebb tévéshow-ban hívta fel az amerikaiak figyelmét az 
adakozásra a magyarok javára. Forradalmunkra tehát a világ 
is felfigyelt.

2002-ben volt szerencsém kezet fogni Pongrátz Gergely-
lyel, aki 1956-ban, huszonnégy évesen lett a Corvin köziek 

főparancsnoka. Nyolc testvére közül öt vele együtt harcolt a 
szovjet tankok ellen. Kezdetben kövekkel, bicskákkal, majd 
Molotov-koktélokkal és az ellenségtől rabolt fegyverekkel. 
Hihetetlen eredményt értek el – a felkelők többi csoportjával 
együtt –, és tudták tartani magukat napokig a többszörös 
katonai túlerővel szemben.

A katonai segítséget azonban hiába várták a Nyugattól. 
Több országtól kapott ugyan gyógyszereket, vért, élelmiszert 
a Magyar Vöröskereszt, pénzt is küldtek, de a katonai konflik-
tust – miattunk – nem akarta felvállalni az Egyesült Államok 
a Szovjetunióval. A szovjet hadsereg végül – a Forgószél had-
művelet keretében – egy hét alatt eltiporta a forradalmunkat.

A kádári megtorlás évei során négyszáz embert végeztek ki 
a forradalomban való részvételért, több mint huszonegyezer 
személyt börtönöztek be, és közel tizennyolcezer főt internáltak. 

Nem sikerült tehát kitörni a szovjet fennhatóság alól. 
Ausztriából 1955-ben kivonultak a szovjet csapatok, nálunk itt 
maradtak egészen 1991-ig. Mégsem volt hiábavaló az ’56-os 
hősök áldozatvállalása. Megmutatták, hogy a magyar nemze-
tet nem lehet örökre elnyomni, becsapni, leigázni!

Ahogyan Magyarország Alaptörvénye is megállapítja:  
„…mai szabadságunk az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki.”
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Akikre büszkék vagyunk a Klapka-iskolában

Immár hagyomány, hogy a Klapka György Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola felső tagozatán országos verse-
nyekre nevezzük be tanulóinkat.

Az elmúlt tanévben meghirdetett Kaán Károly és Herman 
Ottó természetismeret verseny iskolai fordulóját tavasszal, 
megyei és országos fordulóját a vírushelyzetre való tekintettel 
idén ősszel rendezték meg. Iskolánk tanulói közül hárman 
vettek részt a megmérettetésen, igen szép eredménnyel: Hidasi 

Gabriella 6. b osztályos tanulónk 4. helyezést ért el a Herman 
Ottó-verseny országos döntőjén; Madarassy Hedvig 7. a osz-
tályos tanulónk 8. helyezést, Popovics Péter Pál 6. a osztályos 
tanulónk pedig 5. helyezést ért el a Kaán Károly-verseny 
megyei döntőjén.

Az eredményekhez ezúton is szívből gratulálunk.
BERÉNYINÉ JUHÁSZ PIROSKA ÉS NÉMETH ISTVÁN 

FELKÉSZÍTŐ TANÁROK

A Klapkából indult

Hrustinszki Norbert, iskolánk egykori tanítványa 
Hatvani Miklós polgármester úr társaságában meglepő 
látogatást tett iskolánkban. Norbert 2004-ben végzett 
a Klapkában. Először meg sem ismertük őt, hiszen a 
tizennégy éves kisfiúból magas, jó kiállású, magabiztos, 
megnyerő modorú felnőtt lett.

Elmondta, hogy az általános iskola után asztalos- 
szakmát tanult, le is érettségizett. Tett ugyan néhány 
kitérőt élete során, de végül is megmaradt a tanult mes-
terségénél. Ma már két cége is van, a Rupel-Asztalos 
Kft. és az MND Konstrukt Kft. Sőt hamarosan nyit egy 
pékséget Rupel pékség néven. Ma is Isaszegen él, házas, 
egy gyermek boldog édesapja. Szóval sikeres ember. 
S hogy miért keresett meg minket? Szeretne iskolánk-
nak ajándékozni négy, fogasokkal felszerelt tornapadot 
és tizenkét kárpitozott széket. Nagyon nagy meglepetés 
volt ez az adomány számunkra, hiszen évek óta nem 
részesültünk hasonlóban. Az ajándékot október 16-án 
Molnárné Ruck Judit igazgató asszony vette át.

Hálás szívvel mondunk köszönetet iskolánk diák-
jainak és pedagógusainak nevében egykori tanítvá-
nyunknak, Hrustinszki Norbertnek! 

BERÉNYINÉ JUHÁSZ PIROSKA  
INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES

Könyvtári kurír

Még kicsit messze a karácsony, de nem lehet időben felké-
szülni az ajándékok beszerzésére. Ebben szeretnénk egy kis 
segítséget nyújtani. Könyvtárunkban megvásárolhatók helyi 
alkotókhoz kötődő kiadványok. Szép és kedves ajándékok 
lehetnek azok számára, akik szeretik az irodalmat, a zenét, a 
művészeteket. Például az Alkotók, Költők és Írók Klubjának 
az Álomszövők – AKÍK vagyunk, valamint a Hét szálból szőtt 
Mozaiktörténetek című antológiájában helyi alkotók verseit, 
novelláit olvashatják az érdeklődők, amelyek szórakoztatnak, 
elgondolkodtatnak, örömet szereznek.

Nagy Eszter Emlékül a jövő nemzedékének című könyve az 
isaszegi hímzésről, hímzőasszonyokról, kézművesmesterekről 
és hagyományőrzőkről szól, rólunk, nekünk. A kötethez kap-
csolódó színezőkönyv is nagy élményt és kikapcsolódást nyújt 
a hosszú téli estéken kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Eto-Papp Beáta fáradságot nem kímélő kutatómunkájá-
nak eredményeként megjelent a Száll az ének szájról szájra 
című CD, amelyen isaszegi népzene szólal meg. Kenesei Ilona 
hajdani isaszegi tanítónő gyűjtőmunkáját dicséri a sok szép 
dallam lejegyzése, amelyeknek a kéziratát az Országos Széché-
nyi Könyvtár őrzi.

Reméljük, mindenki talál valamilyen kedves ajándékot 
szeretteinek, amelynek segítségével Isaszeg szépségeivel ismer-
tetheti meg a megajándékozottat.

Sajnos mostanában kevés lehetőségük van a diákoknak, 
óvodásoknak csoportosan rendezvényekre járni. Ebben 
próbálunk egy kis segítséget nyújtani azzal, hogy nyitvatartási 
időn kívül fogadjuk az osztályokat, csoportokat könyvtári 
foglalkozásokon. Igény szerint könyvtárhasználatot, olvasási 
kompetenciafejlesztést, tematikus foglalkozásokat tartunk. 
Igyekszünk minél színesebbé, élvezetesebbé tenni ezeket az 
alkalmakat, hogy játékos formában, a megszokottól eltérő 
környezetben és eszközökkel ismerkedjenek a fiatalok az őket 
körülvevő világgal.

Novemberi program: 13-án, pénteken 18 órakor Pető 
István fotókiállításának megnyitója. Programjaink megvaló-
sítása a vírushelyzet miatt változhat, kérjük, figyeljék Face-
book-oldalunkat (Jókai Mór Városi Könyvtár) és honlapunkat 
(Jokai-bibl.hu), ahol a legfrissebb információkat mindig 
közzétesszük. 

ÁGOSTON KATA

KÖNYVAJÁNLÓ
Pat Conroy: Hullámok hercege
Pár hónappal ezelőtt a televízióban 
láttam a Hullámok hercege című fil-
met Barbra Streisand rendezésében 
a színésznő, valamint Nick Nolte 
főszereplésével, és nagyon tetszett. 
Rákeresve a címre kiderült, hogy 
a film Pat Conroy azonos című 
regénye alapján készült, amelyet 
szerencsére megtaláltam a könyv-
tárban.

A Wingo család – nagyszülők, szülők, gyerekek és az 
ő gyerekeik – életét ismerhetjük meg a történetből, amely 
váltakozva Dél-Karolina, Colleton megye szépséges vidékein 
és New York City kopott ragyogásában játszódik a 20. század 
közepétől kezdődően. Az író Tom Wingo életén, érzésein és 
gondolatain keresztül vezet végig minket párhuzamosan a 
múltban és a jelenben történt családi eseményeken, s ezáltal 
megismerhetjük a szereplők küzdelmes, egyszerre szomo-
rú és boldog életét. Tom húga pszichiátriai gyógykezelésre 
szorul, s ehhez a kezelőorvosa Tom segítségét kéri. Ahhoz, 
hogy tudjon a húgának segíteni a gyógyulásban, vissza kell 
emlékeznie a néha boldog, de legtöbbször boldogtalan gyer-
mekkorukra…

Engem teljesen magával ragadott a történet hangulata. 
Együtt nevettem és sírtam a szereplőkkel a vicces és szomorú 
történéseken. Nem zavart az sem, hogy már láttam a filmet, és 
ismertem a történetet, mert olvasva sokkal több érzés és gon-
dolat jött át a sorokon keresztül. Arról nem is beszélve, hogy 
bizonyos részek kimaradtak a filmből, tehát a könyv ebből a 
szempontból is tudott újat adni.

M. I. MÓNIKA
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„Szolgálatot ígértem”
Találkozás Mészáros Gusztávné alpolgármesterrel

Arra kértük Isaszeg alpolgármesterét, Mészáros Gusztávné Piroskát, hogy értékelje a város, valamint az ő elmúlt egy évét. 
Közben azt is elárulta nekünk, hogy mi a kedvenc virága, és miért fontos a szüleinktől kapott jó példa.

– Mi a kedvenc virága?
– Egyértelműen a rózsa. Gyerekkorom óta az Alsóvégen 
lakom, az akkori szomszédunk, „Rózsás Verus” néni két 
forintért vágott le nekem a kertjéből virágot, ezt az elsős tanító 
nénimnek vittem, örömet szerezve neki ezzel. Így mindig volt 
a vázájában virág az osztályteremben. De nem ezért lettem 
virágárus. Családi hagyomány az oka, a férjem édesanyja, 
Ilonka néni Isaszegen 1968-ban kiskereskedőként kezdett elő-
ször élő virágból különböző alkalmakra csokrokat, koszorúkat 
készíteni. Az elmúlt ötven évben üzletünkben igyekeztünk 
a kedves vevők kérését figyelembe véve a lehetőségeinkhez 
képest mindent teljesíteni, ezt ezután is folytatni szeretnénk.

– Jellemző manapság, hogy a családok nem maradnak 
együtt, sok fiatal költözik el a szülővárosából munka vagy 
egyéb okok miatt. Isaszeg mintha kivétel lenne. Minek köszön-
hető ez?

– A legtöbb dolog a fejekben dől el: sokat számítanak a 
családi körülmények, a gyerekkor, a gondolkodásmód. Az én 
nagyszüleim tizenketten voltak testvérek, mindenki itt nőtt 
fel, így segítve egymást és családjaikat. A helyben maradáshoz 
kell egyfajta belső késztetés, hogy az ember magáénak érezze 
a környezetét, amiért mindent megtesz. Jó példát mutatva 
alakítsa, formálja azt legjobb tudása szerint szebbé, jobbá. Ne 

csak a feladatokat kiosztva, hanem önzetlenül cselekedjen 
településünk minden lakójáért. Önkormányzatunk termé-
szetesen mindent megtesz azért, hogy mindehhez kedvező 
feltételeket teremtsen. Lehet, hogy nincs sok ipari üzemünk, 
gyárunk, de a megépült ipari parkunk és a helyi kisvállalkozá-
sok rendkívül fontosak a város számára. 

– Hogyan értékeli az elmúlt egy évét alpolgármesterként?
– Kilenc évig voltam önkormányzati képviselő, így az el-

múlt évi választáson is azért indultam, mert nem munkának, 
hanem szolgálatnak tekintem mindazt, amit a településünkön 
élőkért tehetek. 1978-ban ápolónőként végeztem, ezért hamar 
megismertem a minden korosztályt – újszülöttektől a felnőtte-
kig – egyformán érintő feladatok ellátását. Öt évig a szociális 
bizottság elnökeként, az elmúlt egy évben pedig alpolgár-
mesterként a nap huszonnégy órájában fontos számomra az 
emberekkel való kapcsolattartás. Óhaj, sóhaj, kérés, kívánság, 
tervek és ötletek hangzanak el, amelyhez az önkormányzat a 
megfelelő szakmai és jogi háttérrel biztosítja az isaszegi lako-
sok kedvező életfeltételeit. De ehhez a lakosságnak is partner-
nek kell lenni. A lakók kötelességeiről se feledkezzünk meg, 
illetve a törvények betartásáról és betartatásáról sem. Fontos-
nak tartom, hogy az önkormányzat terveinek találkoznia kell 
a lakosság igényeivel, a mindehhez szükséges anyagi feltételek 

előteremtése mindannyiunk feladata. Ebből a közös nevezőből 
alakulhatnak tervek, valósulhatnak meg ötletek, így élhetőbbé 
válik lakóhelyünk. Erre jó példa, hogy pályázatot adtunk be az 
Idősbarát Önkormányzat díjra, a Kubinyi Ágoston program 
keretében a falumúzeum akadálymentesítésére. Megírtuk 
a művelődési ház érdekeltségnövelő pályázatát is. Bízunk a 
pozitív elbírálásban minden esetben.

– Ön egyfajta civil hang a városházán?
– Igen, mondhatjuk, hogy a civileket képviselem. Több 

helyi szervezetnek vagyok tagja, a Mozdulj Velünk Egyesü-
letnek, valamint a Vállalkozók Isaszegi Egyesületének pedig 
elnöke is. Kulturális, sport- és szabadidős programokat 
szerveztünk nagy sikerrel. Adományokból, pályázatokból, 
valamint önkéntes munkával a folyamatosan bővülő Liget téri 
szabadidőparkunk nagy népszerűségnek örvend. Rendszere-
sen járok konferenciákra, az ott hallottakat megosztom itthon 
másokkal is, törekedve arra, hogy könnyítsük mindannyiunk 
életét. Keressük a megoldásokat, nem ígérgetünk, hanem 
cselekszünk. Igyekszem minél több helyen, rendezvényen ott 
lenni. Nem azért, mert feladatnak érzem, hanem ebből tudok 
erőt meríteni, jó, esetleg rossz tapasztalatokat szerezni.

– A lakosok is segítik az ön és az önkormányzat munká-
ját?

– Igyekszünk összehangolni a lakosok kéréseit és az 
önkormányzat munkáját. Együtt vesszük észre, hogy miből, 
hogyan lehet a legjobbat kihozni. Ebben óriási szerepet vállal-
nak az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet dolgozói Horváth 
István vezetésével. Fontos, hogy ha valaki csak egy apró dolgot 
is tud tenni a környezetéért, a körülötte élőkért, akkor azt 
tegye meg. Hálával tartozunk az Isaszegi Polgárőr Egyesület 

önzetlen tagjainak is, akik rendszeresen segítik a települé-
sünkön élőket, részt vesznek a rendezvények biztosításában 
és a közbiztonság javításában. Számos ember figyelmen kívül 
hagyja a békés egymás mellett élés szabályait.

– Milyen céljai vannak a következő években alpolgármes-
terként?

– Mindent meg szeretnék tenni, ami az isaszegi lakosok 
életét pozitív irányban befolyásolhatja. Egyik alapelvem, 
hogy múltunk nélkül nincs jövőnk. Ezért az Isaszegi Értéktár 
Bizottság tagjaként fontosnak tartom a hagyományok megis-
mertetését minél szélesebb körben. Ezen keresztül fejleszthető 
Isaszeg turizmusa. Az idelátogatóknak igyekszünk minél több 
programot biztosítani. Az 1849-es győztes isaszegi csatáról 
már sokan ismernek bennünket, de szervezünk országos 
érdeklődésre számot tartó futóversenyt, ezzel is ismertebbé 
tesszük lakóhelyünket. Az ötvenéves Csata táncegyüttes, a 
Csatangoló tánccsoport, a Csattanó táncegyüttes, az asz-
szonykórus, a Gaudium Carminis kamarakórus, a nyugdíjas-
klubjaink, a sportklubjaink, számos alapítvány mind eljutnak 
az ország sok településére, ezzel is reklámozva városunkat. 
Így nemcsak a kulturális örökség napján, hanem az év többi 
napján is érkeznek látogatók, hogy megtekintsék városunk ne-
vezetességeit. Hatvani Miklós polgármester úrral több olyan 
beruházást szeretnénk megvalósítani, amelyek bevételeket ge-
nerálhatnak. Szeretnénk erre még nagyobb hangsúlyt fektetni. 
Ezek igen fontosak, a bevételekből tudnánk a szilárd burko-
latú utakat elkészíteni, egyéb fejlesztéseket megvalósítani. 
Isaszeg egy gyöngyszem a főváros kapujában, arra törekszem, 
hogy ezt minél többen megtapasztalhassák.

H. A.
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Zenélt az utca

Október 10-e reggeltől estig a zene bűvöletében telt Isaszeg 
utcáin. A Szent Márton-kútnál, a Zöld ABC-nél, a Hősök és 
áldozatok emlékparkjában és az Isaszegi Művelődési Ház előtt 
csendült fel a muzsika, hogy néhány percre magával ragadhas-
sa a dolgukat intéző járókelőket vagy akár hosszú órákra az 
összeverbuválódott, kitartó koncertjáró publikumot.

A latinos pezsgést a Boquilla Negra klarinétzenekar, az 
andalító bárhangulatot a Hedda Jazz, a rockos vonalat a dalla-
mos és lendületes zenét játszó InThePendent zenekar képvisel-
te, professzionális előadással.

Napjaink és a közelmúlt nemzetközi slágereit szólaltatta 
meg zseniálisan a Garda Zsuzsa Piano Projekt: Garda Zsuzsa 
énekesnő és Szabó Gergő zongorista. A koncert különlegessé-
ge volt fél hatkor a Szent István katolikus templom harangsza-
vára rögtönzött rövid zongoraimprovizáció.

A napot a Folksteps zenekar zárta a művelődési ház előtti 
téren egy pörgős folk-rock bulival – igazi harsány befejezése 
volt ez egy fergeteges szombati minifesztiválnak.

Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni Isaszeg lakosai-
nak és a lelkes közönségnek a részvételt, de nem feledkezhe-
tünk meg a rendezvény háttértámogatóiról sem, akik nélkül 
nem sikerülhetett volna összehozni ezt a zenei örömünnepet. 
Köszönjük az Isaszegi Városüzemeltető Szervezet, az Isasze-
gi Polgárőr Egyesület, a Zöld ABC és a Farfalla fagylaltozó 
segítségét.

Amennyiben szeretne értesülni további eseményeink-
ről, kérjük, kísérje figyelemmel az Isaszegi Művelődési Ház 
honlapját (Isaszegmuvotthon.hu), Facebook-oldalát (Facebook.
com/muvelodesihazisaszeg), vagy érdeklődjön személyesen a 
Dózsa György u. 2. szám alatt.

PONGRÁCZ GABRIELLA IGAZGATÓ

Közlekedésbiztonsági nap isaszegi módra

Kocsitolás, kerékpáros ügyességi pálya, 
KRESZ-teszt, kézműveskedés, arcfestés, 
gyönyörű rajzok, jó hangulat, buzdítás, 
nevetés, verőfényes napsütés – mind-
ez része volt a Told a verdát, ne a gázt 
nyomd! közlekedésbiztonsági napnak, 
amelyet a Családok Isaszegért Egyesü-
let, a Polgárőrség Bűnmegelőzési és Ön-
védelmi Egyesület, valamint az Isaszegi 
Rendőrőrs szervezett.

A rendezők nevében Bebrevszky 
Dániel, a Gábor Dénes Óvoda, Általá-
nos Iskola, Gimnázium és Szakközépis-
kola középiskolai tanára köszöntötte a 
Béke térre kilátogató isaszegieket. Míg a 
verdatoló versenyen a kisebb-nagyobb 
autók sofőrjei becsatolt övvel, jól manő-
verezve tartották pályán a járműveket, 
addig a négy csapattárs szusszal vagy 
szusz nélkül igyekezett minél gyorsab-
ban célba tolni. Ezúttal száz méteren 
a leggyorsabb minden idők papírsár-
kánya, a Trabi volt, amelyet a 601-es 
brigád névre keresztelt csapat juttatott 
szélsebesen a célba.

A második legjobb időt az Isasze-
gi Damjanich János Általános Iskola 
3. b-seinek szülei tolták, harmadik 
helyen az Újtelepi Gyüttmentek vé-
geztek. Gyerekekkel a hátukon futott a 
Pink Madmoms csapata, természetesen 
rózsaszínben. Szintén gyorsan toltak 
a Gyüttment Anyukák, nem beszélve 
a szülinaposok csapatáról, amelyben 
két anyuka is verdatolással ünnepelte a 
születésnapját.

Nagy szurkolást kapott Tibor atya 
és csapata, a katolikus legények is, 
akik nem kisebb autóval vágtak neki a 
távnak, mint egy kilencszemélyes kis-

busszal. Ha már nagy autók, a szervező 
Családok Isaszegért Egyesület csapata 
is kitett magáért: egy Mazda kisteher-
autót toltak – nem is olyan lassan – a 
célba. Fiatalos lendülettel versenyeztek 
az Újtelepi Kölykök, a Klapka György 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola 7. a-sai, a Molnár család, a Ver-
seczki család és a Gödöllői Jégkorong 
Sportegyesület csapata is.

Miközben a versenyzők tolták az 
autókat, a gyerekek a kerékpáros ügyes-
ségi pályán próbálhatták ki magukat, és 
KRESZ-tesztlap is várta őket, nemkü-
lönben a felnőtteket. Megtelt kicsikkel 
a kézművessátor is. Köszönjük Mazula 
Ildikónak, hogy széppé tette a délután-
jukat! Lipp Szilvia arcfestését is köszön-
jük, seregnyi gyermek várta türelmesen, 
hogy sorra kerüljön. Köszönjük az 
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület-
nek, hogy a gyerekek a tűzoltóautóra is 
felmászhattak.

A Béke téri játszótér kerítését 139 
rajz és 19 plakát díszítette, 155 gyer-
mek rajzolta meg, hogyan is látja a 
közlekedést. A kiállítást Palágyi István, 
az Országos Rendőr-főkapitányság 

Országos Balesetmegelőzési Bizottsá-
gának nyugalmazott vezető főtanácsosa 
nyitotta meg. A Pest Megyei Baleset-
megelőzési Bizottságnak köszönhetően 
minden gyereknek, aki rajzolt, aján-
dékot tudtunk adni. Nemcsak nekik 
jutott a rengeteg baleset-megelőzési 
ajándékból, hanem minden gyereknek 
és felnőttnek, aki verdát tolt, ügyességi 
versenyen vett részt, vagy KRESZ-
teszt lapot töltött ki.

A rendezvény főtámogatója az Or-
szágos Polgárőr Szövetség volt. Köszön-
jük Faragó Attilának a jutalomcsokikat 
és a kézfertőtlenítőket, a Pici Shopnak 
a támogatást, a városüzemeltetésnek a 
fűnyírást, Isaszeg Város Önkormányza-
tának, hogy a helyszínt megkaphattuk 
a rendezvényre. Köszönjük a Lopakodó 
Biztonsági Szolgálatnak a közremű-
ködést a rendezvény biztosításában, 
és a katolikus egyházközségnek, hogy 
használhattuk a padokat, asztalokat. 
Köszönjük az Isaszegi Művelődési 
Háznak a sátrakat és azt, hogy október 
végén otthont adott a Közlekedj okosan! 
című rajzkiállításunknak.

BUDAHÁZI ÁRPÁD



November 11-én kezdték meg az 
új hordókat a gazdák, ekkor került az 
asztalra a libasült mellé az úgynevezett 
libás bor vagy sok helyen Márton-bor, 
amelynek még gyógyító hatása is volt a 
hagyomány szerint.

Egyéb szokások, időjóslások
A liba mellcsontjából az időjárást 
jósolták meg. Ha a csont fehér és hosszú 
volt, havas telet jelzett, ha pedig barna 
és rövid, az sáros telet ígért. A népszo-
kás úgy tartotta, minél többet esznek 
Márton napján, annál erősebbek 
lesznek.

Gyakran rendeztek Márton-napi 
vásárokat, bálokat, s a lakomázásnak 

kedvezett az is, hogy ilyenkor nem 
szabadott takarítani, mosni, teregetni 
sem. A Márton napján szedett vesszőt, 
amelyet az állatok terelésére használ-
tak, az istálló ajtaja fölé helyezték, és az 
megvédte az állományt a betegségek-
től. A szőlővidékek némelyikén azt is 
mondták, ha Márton-napkor még zöld 
a szőlő levele, bizonyosan enyhe télre 
számíthatunk, s ha ezen a napon esik 
az eső, akkor a következő évi szüret is 
bőséges lesz.

Mártont már a középkorban a 
jószág jeles patrónusaként tisztelték. 
A jószág Márton napján került végleg 
az istállóba. A pásztorok ekkor számol-
tak el a jószággal és a szolgálattal. Ekkor 

kapták meg a bérüket és újították meg 
– vagy nem – a szolgálatukat.

Nem sokkal Márton napja előtt vilá-
gító lampionokat barkácsolnak, és este 
ezekkel vonulnak az utcákon. Gyakran 
tűnik fel a menetben egy római légio-
náriusnak beöltöztetett lovas, aki piros 
kabátjában Szent Mártont testesíti meg. 
A felvonulást mindig énekszó kíséri 
a szokásos Márton-napi dalokkal. Az 
esemény végén sok helyütt játsszák el 
Márton és a koldus találkozását, majd 
libasült helyett kelt tésztából készült 
perecet, „emberkét” falatoznak. 

A gyerekek mindig örömmel várják 
ezt a vidám ünnepet, amely egyben a tél 
kezdetét is jelenti.

FORRÁS: KEREKITO.HU
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Márton-napi libaságok 

Szent Márton személye Isaszeg életében igazán akkor vált fontossá, amikor itt élő őseink e szentet választották Isaszeg első 
templomának, az Öregtemplomnak a védőszentjéül. A személyével kapcsolatos mondák, népszokások városunk életében 
minden év novemberében, Márton-napon kelnek igazán életre. De a világon sok helyen megemlékeznek erről a szent emberről. 
Hogy miért? Ismertetünk néhányat a Szent Mártonról szóló legendákból, a hozzá köthető tradíciókból, gasztronómiai érdekes-
ségekből.

Szent Márton, egy római tribunusnak 
az i. sz. 316-ban Savariában (a mai 
Szombathely) született fia apjának kí-
vánságára a légió katonája lett. A legen-
da szerint tizennyolc éves volt, amikor 
lováról leszállva odaadta palástját egy 

didergő koldusnak. Nem sokkal ezután 
Amiens-ben megkeresztelkedett, ott-
hagyta a sereget, és misszionárius lett.

371-ben a Loire menti Tours püs-
pökévé választották. A legenda szerint 
Márton a ludak óljába bújt, hogy kitér-
jen püspökké választása elől, de a ludak 
a gágogásukkal elárulták a szentet, így 
„kénytelen volt” elvállalni a püspök-
séget. Úgy tudni, meggyőző, hiteles, 
jótékony püspök volt. Fontos hittérítő 
munkát végzett, a pogány falvak nagy 
részét megtérítette. Életét csodák, gyó-
gyulások kísérték. Munkáját haláláig 
kitartóan végezte, időszámításunk után 
397-ben hunyt el. 

Halála után váratlanul igen népsze-
rűvé vált: ő az első keresztény szent, aki 
nem mártírként emelkedett az oltá-
rokra, Franciaországban pedig az 5–6. 
század fordulóján egyenesen nemzeti 
szentként tisztelték.

Márton-napi lakoma
A november 11-ei Márton-napi liba-
lakomáról szóló első írásos beszámoló 
1171-ből származik. Akkoriban ez nem 
annyira a szent életű püspököt eláruló 
szárnyasokkal függött össze, hanem az-
zal, hogy Szent Márton napja jelentette 
a paraszti év végét; a cselédek ilyen-
kor kapták meg évi bérüket és hozzá 
ráadásként egy libát, mert a szárnyasok 
nyáron felduzzadt hadát a tél beállta 
előtt meg kellett tizedelni. Ám e szokás 
gyökerei is mélyebbre, pogány állatvá-
gási ünnepekre nyúlnak vissza, amelye-
ket a kereszténység így vett át.

A Márton lúdja tulajdonképpen egy 
régi római étkezési szokást elevenít fel. 
Ismeretes az is, hogy a Capitolium lúd-
jainak gágogása ébresztette föl a fáradt 
őrséget, amikor a gallusok éjnek idején 

el akarták foglalni a várost. Innen ered 
a lúd megtisztelő neve, az avis Martis 
(Mars isten madara), ebből lett népies 
szófejtéssel „Márton madara”. Mindezek-
kel magyarázható, hogy ezen a napon 
szép, hizlalt lúd volt az ünnepi eledel.

Újbor és lúd
A lúd fogyasztásának hagyománya szo-
rosan kötődik az újbor fogyasztásához. 
Nem véletlen az egybeesés, hisz épp 
novemberre fejeződik be a must borrá 
alakulása. Márton emiatt a nagyobb 
borvidékeken az újbor védőszentje is.

A bor és a liba gyorsan össze is 
kapcsolódott, német területen már a 
12. században a Márton-ludat szüreti 
lúdnak vagy „préslibának” is nevezték. 
A közeli Szlovénia területén szokás 
volt, hogy a szőlősgazdák a hegyekben 
különböző helyekre borospalackokat 
rejtettek el, amelyeket a legényeknek 
kellett megkeresniük. Eközben a lányok, 
asszonyok sokféle finomságot főztek, 
sütöttek, amelyeket aztán a szőlőhe-
gyen nagy vigasság közepette közösen 
fogyasztottak el.

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete a november 15-i Szent Márton-napi 
búcsúhoz kapcsolódó rendezvények megtartá-
sára a Covid19 vírus terjedése és már ismert és 
várható járványügyi következményei miatt nem 
adott megbízást, így a mindeddig hagyomá-
nyosan a Szobor-hegy alatti téren megtartott 
vásár idén elmarad.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
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Programajánló
Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely programjai

NOVEMBER
7., szombat, 15–18 óra: Viseletgondozás Pálinkás Tündivel. 
Hogyan ápoljuk a népviseleti ruháinkat, miképpen tisztítsuk, 
tároljuk, vasaljuk, szállítsuk.
Prof. dr. Sáska László Afrika-kutató, természetbúvár, Isaszeg 
egykori orvosa és Afrika csodadoktora születésének 130. év-
fordulója alkalmából megemlékezés a múzeumban. Kövessék 
figyelemmel a múzeum honlapját (Muzeum.isaszeg.hu) és 
Facebook-oldalát.
9., hétfő, 18 óra: Görög Ibolya protokollszakértő előadása 
a művelődési házban. Hétköznapi protokoll járvány idején. 
Jegyár elővételben 1500 Ft, az előadás napján 2000 Ft. 
10., kedd, 19 óra: Pál Feri atya előadása a művelődési házban. 
Téma: Hogyan válhat erőforrássá a múlt, hogyan alakítható 
szabadon a jövő. A március 16-án elmaradt előadás terve-
zett pótlása. Az előadásra érvényesek a korábban megváltott 
jegyek. Jegyár elővételben 2000 Ft, az előadás napján 2300 Ft.
12., csütörtök, 16 óra: Márton-napi kézművesklub
14., szombat: Szent Márton-napi lámpás felvonulás a Moz-
dulj Velünk Egyesület szervezésében
14., szombat, 20–23 óra: Táncház Stéger Danival és Pálinkás 
Tündivel. Belépő gyerekeknek 500 Ft, felnőtteknek 1000 Ft.
20., péntek: Attila-vonal – Megemlékezés
20., péntek, 18 óra: Adventi kiállításmegnyitó
21., szombat, 16 óra: A Gaudium Carminis női kamarakórus 
harmincéves jubileumi ünnepsége. Közreműködik az Isaszegi 
Asszonykórus, Nemsics Kinga, Martinkó Gábor.

21., szombat, 16 óra: A Múzeumi esték programsorozat 
keretében az Ausztria, Tirol című vetített képes előadás kerül 
sorra. Előadó Notter Béla, az Isaszegi Természetbarát Klub 
elnöke.
23., hétfő: A korábban meghirdetett közmeghallgatás elma-
rad.
28., szombat, 15–18 óra: Viseletgondozás Pálinkás Tündivel
28., szombat: Első adventi gyertyagyújtás a Mozdulj Velünk 
Egyesület szervezésében

DECEMBER
5., szombat, 15 óra: Matinéműsor gyerekeknek
5., szombat: Második adventi gyertyagyújtás a Mozdulj Ve-
lünk Egyesület szervezésében
5., szombat, 20–23 óra: Táncház Stéger Danival és Pálinkás 
Tündivel. Belépő gyerekeknek 500 Ft, felnőtteknek 1000 Ft.
19., csütörtök, 16 óra: Vetítés az Isaszegi Természetbarát 
Klub első félévi túráiról

Kövessen minket a Facebookon, az Instagramon és a hon-
lapunkon! Programokról, tanfolyamokról, csoportokról 
érdeklődni a művelődési otthon irodájában a 28/582-055-ös 
vagy a 70/333-6081-es telefonszámon, az idgymo@gmail.com 
e-mail-címen, valamint az Isaszegmuvotthon.hu weboldalon 
és Facebook-oldalunkon is lehet.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

PONGRÁCZ GABRIELLA IGAZGATÓ
KERESZTREJTVÉNY 
Rejtvényünk megfejtését november 25-ig várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre vagy a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. 
A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban olvashatják. 
Kellemes időtöltést kívánunk! Októberi rejtvényünk megfejtése: A jól megcsinált dolog jobb, mint a jól elmondott. A jutalmat 
Kecskés-Nagy Anna, Bognár Éva és Papp Attila nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

GYEREKEKNEK
Keresd meg a képeken található kilenc különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet küldd vissza szerkesztőségünk-
nek november 25-ig digitális formában az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre, vagy add le személyesen a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán. A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő szá-
munkban tesszük közzé. Az októberi rejtvény helyes megfejtéséért járó jutalmat Kocsány Máté és Bungye Boglárka nyerte. 
Gratulálunk!

16 ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

Énekelj te is az asszonykórusban! 
Gyere, és ereszd ki a hangod bátran egy jó társaságban! Heti egy próba, gyönyörű népviselet.  

Nyílt napok: novemberben hétfőnként 18 órakor a művelődési házban. Fiatalokat és időseket egyaránt 
szívesen várunk a csoportba. Érdeklődni a 30/986-9338-as telefonszámon lehet.
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Fontos információk, elérhetőségek

ISASZEG VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Rákó-
czi u. 45. Ügyfélszolgálat telefonszáma: 28/583-100. E-mail: 
hivatal@isaszeg.hu. A hivatal ügyfélszolgálati rendje: hétfőn 
8–12 és 13–18, keddtől csütörtökig 8–12 és 13–16, pénte-
ken 8–12 óra között. 

 A polgármesteri hivatal általános ügyfélfogadási rendje: 
hétfő 13–16; szerda 8–16.30; péntek 8–12 óra. 

 Az anyakönyvvezetők ügyfélfogadási rendje: hétfő 8–12, 
13–18; szerda 8–12, 13–16.30; péntek 8–12 óra. 

 Az ügyfélszolgálat ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12, 13–18; 
kedd, szerda, csütörtök 8–12, 13–16; péntek 8–12 óra

ISASZEGI RENDŐRŐRS munkaidőben (8–16 óra között) 
hívható telefonszáma: 27/518-973. Munkaidőn kívül hívja a 
112-t!

ISASZEGI POLGÁRŐRSÉG telefonszáma: 70/328-4970
ISASZEGI VÁROSÜZEMELTETŐ SZERVEZET  

Madách Imre utca 14. Telefon: 28/582-712 (munkaidőben); 
e-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu

ISASZEGI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
hétköznap este 18 és reggel 8 óra között, valamint péntek 
délután 16 óra és hétfő reggel 8 óra között hívható ügyeleti 
telefonszáma: 70/451-5087

MEZŐŐRÖK 70/459-3301, 70/459-3302 (munkaidőben 
hívható)

VADKÁR BEJELENTÉSE: Pilisi Parkerdő Zrt., Kolosi Géza, 
20/984-6240; Jászberényi 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 Gö-

döllő, Szilhát utca 53. Telefon: 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 
13–15 óra között.

TEMETKEZÉS Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 
30/964-7032

TEMETŐGONDNOK Ecseri Pál, 30/305-8962, ecseriko@
freemail.hu

FALUGAZDÁSZ Juhász László János. Telefon: 20/288-4458; 
e-mail: juhasz.laszlo.janos@nak.hu. Ügyfélfogadás előre 
egyeztetett időpontban a megadott telefonszámon.

SZOLGÁLTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI
KÖZVILÁGÍTÁSSAL kapcsolatos bejelentés munkaidőben 

a 28/430-562-es vagy a 28/520-873-as, munkaidőn kívül 
a 80/625-726-os telefonszámon, valamint a kozvilagitas@
elmuszolg.hu e-mail-címen és az Elmuszolg.hu weboldalon a 
hibabejelentési felületen történhet.

ELMŰ-ÉMÁSZ  
Hibabejelentés: 80/42-43-44; Elmuemasz.hu

Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938; mo-
biltelefonról: 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 (zöldszám)
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft., Rákóczi u. 18., 

telefon: 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 vezetékes hálózatból: 80/405-540; mo-

bilhálózatból: 1/237-7777. Telefonos ügyfélszolgálat hétfőn, 
kedden, szerdán és pénteken 8–18 óra között, csütörtökön 
8–20 óra között: 20/474-9999, 30/474-9999 vagy 70/474-
9999

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

Anyakönyvi hírek
A szeptember 16. és október 16. közötti időszak esemé nyei

Születések: Bíró Kristóf, Kurunczi Dzsenifer, Péter Panna, 
Szécsényi Olivér, Urbán Nelli, Kanalas Sándor Emir, Kutka 
Efraim, Miklósi Nóra
Házasságkötések: Stumpf Ferenc és Steingruber Kitti Vivien; 
Svarcz Balázs és Hanák Kinga; Terecskei Zsolt és Kardos Mó-
nika; Szalóki László és Szentesi Dalma Edina; Palásthy Gábor 
és Barna Bernadett; Miskolczi Zoltán és Hanák Zsanett; Tóth 
Simon Ferenc és Lipták Brigitta Dóra
Halálesetek: Tálas Mihályné Káplár Margit (79), Czibulka 
Józsefné Szebelédi Katalin (92), Szabó Sándorné Futó Má-
ria (70), Zámbó István János (79), Berta József (73), Pálfalvai 
Pál (73), Albert László Gézáné Szilágyi Erzsébet (77), Tukacs 
Józsefné Mátrai Mária Magdolna (79), Pál József (72), Mikics 
Jánosné Bántó Etelka Mária (83), Gyenes István Zoltánné Nagy 

Zsuzsanna (65), Sárosi Gábor Jánosné Élő Ilona Mária (78), 
Kurunczi Gyula (62), Ohanyal Miklós (70), Somogyi Lajos 
Csabáné Lesti Anna (68), Lódi Józsefné Nyíri Eszter (86), Ru-
bint Ferenc (60), Sárvári Istvánné Pásztor Margit (72), Kajtár 
Frigyesné Szigeti Róza (94), Varga Gábor József (62), Bonto-
vics András (57), Tarjáni László (86), Szatmári Ferenc (80), 
Lukács László (76), Vojácsik Ferenc (54), Muszkatal Ferenc 
(83), Nagy Istvánné Rácz Margit (100), Péter Gáspárné Belényi 
Ilona (83), dr. Fehér Jánosné Szeman Zsuzsánna (90), Kovács 
Béla (86), Lakatos Sándorné Megyesi Erzsébet (89)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik édes-
apám, Fekete Pál temetésen részt vettek, utolsó útjára elkísér-
ték, sírján virágot helyeztek el, a család fájdalmában osztoztak.

FEKETE CSALÁD

Egészségügyi 
információk

Munkanapokon 8–15.30 óra között a 
betegek szá má ra saját háziorvosuk áll 
rendelkezésre. Hétfőtől csü tör tö kig 
15.30–18 óra között, pénteken 11.30–18 
óra kö zött készenléti szolgálat műkö-
dik a sürgős ese tek el lá tására, amely 
az alábbi időbeosztás szerint hívható. 
Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 5., 
telefon: 28/751-561, 30/831-1887. Ked-
den dr. Kürti József, Csata u. 2., telefon: 
28/495-238. Szerdán dr. Eszlári Egon, 
Hunyadi u. 19., telefon: 28/493-288. 
Csütörtökön dr. Tor dai Gábor, Aulich 
u. 5., telefon: 28/751-591; 20/928-3987. 
Pénteki készenléti beosztások no-
vemberben és decemberben:  
november 6.: dr. Mészáros Zsolt; no-
vember 13.: dr. Kürti József; november 
20.: dr. Eszlári Egon; november 27.: 
dr. Tordai Gábor; december 4.: dr. Mé-
száros Zsolt; december 11.: dr. Kürti 
József; december 18.: de. Eszlári Egon; 
december 25–27 (hosszú hétvége): 
ügyelet, Gödöllő
Központi orvosi ügyelet: Gödöllő, 
Szabadság tér 3. Tel.: 70/370-3104
Ügyeleti idő: mun ka na po kon 18 órától 
másnap reggel 8 óráig, hétvégén, mun-
kaszüneti és ünnepnapokon 24 órában.
Gyermekorvosi rendelők: 
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12. Tele-
fon: 28/798-148

Dr. Papp Tünde Éva, Hunyadi u. 19. 
Telefon: 30/861-6208, 28/750-970
A mentők ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartási rendje: 
Ezüstkehely Patika hétfőtől péntekig 
8–18, szombaton 8–12 óra között; Liget 
Patika hétfőtől péntekig 8–18, szomba-
ton 8–12 óra között.

Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógy-
szertár, Pécel, Tanácsház utca 4. Telefon: 
28/452-851
Fogorvosi rendelő: Rákóczi u. 10. 
Telefon: 28/495-237
Dr. Illényi Tamás rendelési ideje
Hétfőn és szerdán 8–12 (szerdán iskola-
fogászat), kedden és csütörtökön 14–19 
óra között, pénteken páros héten 8–12, 
páratlan héten 14–19 óra között. 
Dr. Novák Zsófia fogszakorvos rende-
lési ideje
Szeptember: hétfő, 14–19; szerda,14–19; 
péntek, páros héten 14–19, páratlan 

héten 8–12 óra között.
Október: hétfő, 14–20; szer-

da,14–20; péntek, páros héten14–20, 
páratlan héten 8–13 óra között.

Előzetes bejelentkezés, idő-
pont-egyeztetés szükséges a 28/495-
237-es telefonszámon! A rendelés utol-
só órájában nincs mód akut (sürgős) 
eset ellátására, amennyiben lehetősége 
engedi, ilyen esetben a rendelési idő 
elején jelenjen meg, hogy a szükséges 
ellátást biztosítani lehessen.

Munkaszüneti napokon az ügyeleti 
rendelés helye: Központi Stomatológiai 
Intézet, 1088 Budapest, Szentkirályi 
utca 40.
Védőnői szolgálat: Hunyadi u. 19. Tele-
fon: 28/744-223
Tormay Károly Egészségügyi Köz-
pont: Gödöllő, Petőfi tér 1. Telefon: 
28/430-655, 28/430-452, 70/502-1876, 
70/502-1872

Módosult az ügyfélfogadási rend

A Gödöllői Járáshivatal – 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u 3. – hatósági osztá-
lyának ügyfélfogadása október 14-étől megváltozott. Az új ügyfélfogadási 
időpont: kedd, 8–16 óra; csütörtök, 8–16 óra; péntek, 8–12 óra.

Az Isaszeg, Templom u. 11. szám alatti ügysegédi ügyintézés időpontja: 
minden hétfő, 13–15 óra.



20 ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2020. NOVEMBER 21



22 ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2020. NOVEMBER 23



Mire figyeljünk a karácsonyi online vásárláskor 

A karácsonyi ajándékok beszerzésének egyre elterjedtebb 
formája az online vásárlás. Nem is csoda, hiszen így kényel-
mesen, a zsúfolt bevásárlóközpontokat elkerülve, néhány 
kattintással meg tudjuk rendelni szeretteink számára a kará-
csonyi ajándékokat.

Amennyiben a vásárlásnak ezt a formáját választjuk, cél-
szerű megfontolni a következő tanácsokat:
•  Lehetőleg olyan webáruházból rendeljünk, 

ahonnan már korábban is rendeltünk.
•  Lehetőség szerint válasszunk utánvétes 

fizetési vagy személyes átvételi lehetőséget, 
így nem áll fenn az a veszély, hogy a már 
kifizetett áru nem érkezik meg.

•  Rendelés során ellenőrizzük, hogy a 
termék áraként feltüntetett összeg a 
ténylegesen fizetendő ár-e, vagy ehhez még 
hozzátartoznak egyéb járulékos költségek is 
(áfa, csomagolási költség stb.).

•  Amennyiben számunkra még ismeretlen 
webáruházban vásárolunk, már a regisztráció 
során legyünk óvatosak, hogy milyen 
személyes adatokat adunk meg.

•  Vásárlás előtt mindenképp nézzünk utána az 
adott webáruháznak a különböző fórumokon 
és webshopértékelő portálokon. Amennyiben 

sok negatív hozzászólás található az adott webáruházzal 
kapcsolatban, célszerű elkerülni azt.

•  Vásárlás előtt hívjuk fel a webshop ügyfélszolgálatát, 
vagy írjunk nekik e-mailt, így le tudjuk ellenőrizni, 
hogy felmerülő probléma esetén mennyire elérhető és 
segítőkész az ügyfélszolgálat.

FORRÁS: MEGBIZHATOBOLT.HU

Bűnmegelőzési tanácsok

Hamarosan elkezdődik az adventi időszak, így a bevásárlóközpontok, vásárok forgalma jelentősen megnő. Az állampolgá-
rok a készülődés hevében gyakran figyelmetlenebbek, a közlekedés során pedig türelmetlenebbek. Az ünnepi forgatag, a nagy 
tömeg lehetőséget kínál az alkalom szülte zsebtolvajoknak és az autófeltörőknek is. A következő tanácsok szem előtt tartásával 
mindezen kellemetlenségek elkerülhetők, és az ünnep is bosszankodás nélkül telhet el.

Pénztárcájukat, értékeiket, irataikat ne a 
táskában, hanem a kabát belső zsebében 
tartsák! Ha nem feltétlenül szükséges, 
ne vigyenek magukkal kézitáskát, vagy 
tartsák azt zárt állapotban, lehetőség 
szerint szorosan a testük mellett – írja a 
rendőrség. 
A bevásárlókocsira ne tegye se a táská-
ját, se a kabátját, mert egyetlen pillanat 
is elég ahhoz, hogy az abban lévő érté-
keket elvegyék.

Ne vigyen több készpénzt magával, 
mint amennyire előreláthatólag szük-
sége lesz a vásárlás során. Bankkártyá-
jára is vigyázzon, ne tartsa mellette a 
PIN-kódot. Mielőtt pénzt vesz fel, fi-
gyeljen arra, hogy ne álljon ön mögött 
senki. Napjainkban egyre többen vá-
sárolnak internetes web áruházakban. 

Ebben az esetben is legyenek óvatosak 
a személyes adataik és bankkártyájuk 
adatainak megadásakor. 

Nézzék át a webáruház működési 
szabályzatát és a fizetési feltételeket, ha 
lehet, válasszanak utánvételes fizetést, 
és figyeljenek a visszavásárlási garan-
ciára. 

Ha bankkártyával fizet, válasz-
szon olyan internetes áruházat, ahol a 
fizetés valamely pénzintézet internetes 
oldalán keresztül történik.

A parkolókban hagyott autóval 
kivilágított helyen, ha lehet, őrzött 
parkolóban álljon meg. Az utastérben 
ne hagyjon látható helyen értékeket, 
műszaki cikkeket. A már megvásárolt 
ajándékot a vásárlást követően a cso-
magtartóba tegye be. Ellenőrizzék, hogy 

valóban bezárták-e a járművet. Az abla-
kokat mindig húzzák fel.

A jármű indítókulcsát is nehezen 
hozzáférhető helyre tegye el! A nadrág 
hátsó zsebe nem biztonságos. Az áruhá-
zak parkolóiban ilyenkor megjelennek 
az adománygyűjtők és az értéktelen, jel-
lemzően bóvli tárgyakat kínáló árusok. 
Ezeknek a személyeknek a pénzünk 
eltulajdonításán kívül gyakran céljuk az 
is, hogy adatainkat megszerezve később 
bejussanak a lakásunkba.

Amennyiben hosszabb időre utazik 
el az ünnepek idején, ha lehetséges, 
kérje meg a szomszédját, barátját, hogy 
néhány naponként menjen be a lakásba, 
kapcsolja fel a villanyt, ürítse ki a pos-
taládáját.

FORRÁS: NAPI.HU


