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Döntött a kormány:  
önálló régió lesz Pest megye

A kormány döntött: támogatja Pest megye és Budapest közigazgatási határai mentén történő kettéválasztását ön-
álló NUTS 2-es régiókká.

A Magyar Közlöny 2015. december 29-i számában meg-
jelent kormányhatározat értelmében a nemzetgazdasági 
miniszter – a Központi Statisztikai Hivatal elnökével együtt-
működésben – 2016. február 1-jéig kidolgozza a Közép-Ma-
gyarország régió NUTS-besorolásának módosítására irányu-
ló kérelmet, és azt a brüsszeli magyar Állandó Képviselet 
útján benyújtja az Európai Bizottság Főtitkársága, valamint 
az Európai Unió Statisztikai Hivatala (Eurostat) részére.

A kormány döntésének eredményeként – figyelembe 
véve a vonatkozó uniós szabályokat – 2018-tól Pest megye 
önálló NUTS 2-es régióvá válik, így a magyarországi régiók 
száma az eddigi hétről nyolcra bővül.

Mivel Pest megye önálló régióvá válása az Európai Bi-
zottság döntésétől számított második évben léphet hatály-
ba, első ízben csak a következő, 2021-től induló uniós fej-
lesztési ciklusban jelenthet a megyének mint kevésbé fejlett 
régiónak járó többletforrást. Annak érdekében, hogy Pest 
megye gazdasági-társadalmi mutatóinak negatív tendenciái 
már ebben a fejlesztési ciklusban mérséklődjenek, a kor-
mány arról is döntött, hogy a nemzetgazdasági miniszter – 
a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával – meg-
vizsgálja a Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye 
területén működő vállalkozások számára célzott fejlesztési 
források biztosításának lehetőségét már a mostani fejlesz-
tési ciklusra.

Az uniós támogatáspolitikai szabályozás a támogatás 
szintjét és a nemzeti hozzájárulás mértékét (társfinanszíro-
zási arány) hozzáigazítja az egyes régiók fejlettségi szintjé-
hez. A Pest megye és Budapest által alkotott Közép-Magyar-
ország régió speciális helyzetét az okozza, hogy az egy főre 
jutó GDP tekintetében Budapest hatása miatt a közösségi 
átlag fölött áll, ezért – eltérően a többi hat magyar régiótól 
– 2014–2020 között nem jogosult olyan mértékű és felté-
telrendszerű európai uniós támogatásokra, mint a közösségi 
átlag 75 százaléka alatti legfejletlenebb régiók. A régióban 
elérhető források csökkenése elsősorban Pest megyét érinti 
hátrányosan, mivel Pest megye Budapest nélkül a kevésbé 
fejlett régiók jogosultsági szabályai szerint lenne támogat-
ható.

A Pest megyei települési önkormányzatok és Pest me-
gye önkormányzatának közgyűlése az elmúlt másfél évtized 
során több alkalommal kezdeményezte Pest megye önál-
ló NUTS 2 régióvá válását annak érdekében, hogy önálló 
tervezési-statisztikai régióként a megye egésze a valós fej-
lettségének megfelelő kategóriába kerüljön besorolásra az 
Európai Unió támogatáspolitikájának szempontjából. Pest 

megye önkormányzatának közgyűlése legutóbb 2015. ok-
tóber 30-án hozott határozatával javasolta a kormánynak, 
hogy a 2016. évi regionális lehatárolás-felülvizsgálat során 
Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válásáról szülessen 
döntés. A Pest Megyei Önkormányzat a döntés megalapo-
zásához egy  tanulmányt is készített, amely gazdasági-társa-
dalmi mutatókkal igazolta, hogy Pest megye leszakadásának 
oka részben arra vezethető vissza, hogy nem jutott hozzá 
azokhoz a forrásokhoz, amelyek tényleges fejlettségének 
megfelelően megillették volna.

A 187 Pest megyei települési önkormányzatból 182 – 
többek között városunk képviselő-testülete is – testületi ha-
tározattal erősítette meg a támogatását Pest megye önálló 
régióvá válása iránt. A Fővárosi Közgyűlés szintén egyhangú 
határozattal támogatta a kezdeményezést.

Nagykőrös és Szentlőrinckáta települési önkormányzatai 
– az önálló régió támogatása mellett – népszavazás kiírását 
kezdeményezték a település szomszédos megyéhez csat-
lakozása érdekében. A magyar területszervezési jogszabá-
lyok alapján a megyeváltás (eredményes népszavazás és az 
Országgyűlés támogató döntése esetén) 2019-ben léphet 
hatályba. Az uniós jog értelmében a megye egy százalé-
kát meghaladó népesség más megyéhez való átvitelének 
esetén e települések – függetlenül attól, hogy 2019-ben 
köz igazgatásilag más megyék, ezáltal más régiók részei le-
hetnek – csak 2021-től lesznek jogosultak a kevésbé fejlett 
régióknak járó támogatások igénybevételére. Erre az idő-
pontra pedig már Pest megye is kevésbé fejlett régióként 
tervezheti meg a remélhetőleg a jelenlegi támogatási szint 
többszörösének megfelelő uniós forrásfelhasználást.

Forrás: www.pestmegye.hu

Rendőrségi fogadóórák

Az Isaszegi Rendőrőrs minden hónap első hetének hét-
fői, keddi és csütörtöki napjain 15.00–17.00 óra között 
fogadóórát tart.

Hétfőnként Gelencsér István r. főtörzsőrmester, ked-
denként Paragi László r. főtörzsőrmester, csütörtökön-
ként pedig Villányi Tamás r. főtörzsőrmester fogadja az 
ügyfeleket.

A fogadóórák helyszíne: Isaszegi Rendőrőrs, 2117 
Isaszeg, Rákóczi utca 10.
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A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Kiadó: LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Hatvani Miklós 
Szerkesztô: Hefler Cecília Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.

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

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

Két ülés között történt

2015. november 20., polgármesteri iroda
A Genki Wado Karate- és Szabadidősport-Egyesület vezető-
jét, Jakab Attilát és az egyesület két tagját fogadtam. Képes 

Edina és Zsiba Péter az egyesület színeiben a Luxemburg-
ban rendezett karate Európa-bajnokságon harmadik helye-
zést értek el. A képviselő-testület nevében gratuláltam az el-
ért eredményeikhez és további sok sikert kívántam.

2015. november 26., Maglód, polgármesteri hivatal
Maglód város polgármesterének, Tabáni Pálnak a vendégei 
voltunk Ritecz Györggyel, a Daköv Kft. igazgatójával. A talál-
kozó témája az ivóvízellátással és a szennyvízkezeléssel kap-
csolatban felmerült gazdasági problémák megoldása volt.

Ugyanezen a napon Gulyka József címzetes prépost, espe-
res plébános, Gergely Szabolcs református lelkész, Szendrő 
Dénes református világi elnök és Könczöl Gábor római ka-
tolikus világi elnök társaságában megbeszélést folytattunk a 
közös adventi ünnepség megrendezéséről, valamint az egy-
házak és az önkormányzat együttműködéséről.

2015. december 1., polgármesteri iroda
Az önkormányzat képviselő-testületének megbízásából tár-
gyalást folytattam Pinke Zsolttal, a Szentgyörgypusztán fekvő, 
jelenleg kihasználatlan iparterület megvásárlásáról.

Képviselő-testületünk az elmúlt hónapokban a területet 
ingatlanszakértőkkel felértékeltette, és ennek birtokában vé-
teli szándékunkat jeleztük a tulajdonos felé. Az álláspontok 
közel vannak egymáshoz, így reményeim szerint 2016 első 
negyedévében megvásárlásra kerülhet ez a városunk szem-
pontjából kiemelkedően fontos terület.

2015. december 2., Dányi Agrárszövetkezet
Az önkormányzat birtokában lévő termőföldek haszonbérbe-
adásáról, illetve megmunkálásáról szóló szerződést kötöttem 
Szekeres József elnökkel. Képviselő-testületünk nevében 
elégedettségünknek adtam hangot a régóta tartó, mindkét 
fél számára előnyös együttműködésünket illetően.

2015. december 8., Budapest, MLSZ-székház
Sportkörünk fejlődése szempontjából létfontosságú meg-
beszélést folytattam Csuti Györggyel, az MLSZ beruházási 
igazgatójával az isaszegi sporttelepen létesítendő műfüves 
futballpályáról. A megbeszélésen részt vett Szabó Norbert, 
az ISE elnöke, Orlik József szakosztályvezető és Orlik Csaba, 
az ISE munkatársa, valamint Hefler Cecília, az önkormányzat 
kommunikációs referense. Örömmel tájékoztatom a város 
lakosságát, hogy a beruházáshoz szükséges taós forrásokat 
(Társasági Nyereségadó) a határidőig sikerült megszereznem. 

2015. december 15., polgármesteri iroda
Megbeszélést folytattam Urbán Dáviddal, a Magyar La crosse 
Szövetség elnökével. A lacrosse egy Amerikából induló, im-
már Magyarországon is meghonosult sportág. A terveik sze-
rint a 2016. évben Gödöllő és Isaszeg adna otthont a sport-
ág Európa-bajnokságának. Bízom benne, hogy ajánlatom 
elnyerte a Lacrosse Szövetség tetszését, és az a megtisztel-
tetés éri városunkat, hogy ilyen neves esemény házigazdái 
lehetünk. 

Kiemelten szeretném hang-
súlyozni önöknek, hogy a  
Go!Store céggel előrehala-
dott tárgyalásokat folytatunk 
városkártya kiadásáról és 
működtetéséről. A városkár-
tya használatával az Isaszegen élők olcsób-
ban tudnak vásárolni azokon az elfogadóhelyeken, amelyek 
csatlakoznak a rendszerhez. Isaszeg Város Önkormányzata – 
segítve a lakosságot – magára vállalja a kártya kibocsátásával 
járó költségeket. Tóth Tihamér, az igazgatótanács elnöke és 
Pintenics Gábor vezérigazgató mind a megbeszéléseinken, 
mind az Isaszegi Vállalkozók Egyesülete által szervezett talál-
kozón ismertették a rendszer előnyeit, ami egyaránt lehetősé-
get nyújt a vásárlóknak és a hazai kis- és középvállalkozóknak. 
Városunk lakosságát folyamatosan tájékoztatjuk a rendszer 
életbe lépéséről és működéséről. 

Hatvani Miklós polgármester

Az Isaszegi Bóbita Óvoda 
épületenergetikai fejlesztése
2013-ban Isaszeg Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be  
„Az Isaszegi Bóbita Óvoda épületenergetikai fejlesztése” címmel,  
KEOP-5.5.0/A pályázati kóddal.

A támogatói döntés 2015. október 2-án érkezett meg, amelyben a pályázat kiírója 54 182 744 forint támoga-
tást nyújtott a projekt megvalósításához. A munkálatok 2015. október 16-tól indultak, feszített munkatempóban. 
A munkálatok része volt a tisztasági festés, a lábazat leverése, valamint a homlokzati szigetelés. Ezeken felül sor 
került még a nyílászárók kibontására, illetve azok cseréjére is. A belső helyreállítási munkálatok részeként sor került 
komplett fűtéskorszerűsítésre, kazáncserére, illetve termosztátszelepek elhelyezésére. A munkálatok 2015. novem-
ber 23. napjáig tartottak, és volt olyan nap, amikor közel 30 fő dolgozott egyszerre a felújításon, hogy az időben 
elkészülhessen.

A felújítási munkálatok alatt a gyermekek a Klapka György Általános Iskola e célra átalakított termeiben kaptak he-
lyet. Az óvodás gyermekek 2016 januárjában újra birtokba vehették a megújult Isaszegi Bóbita Óvodát.

További információkat Isaszeg város honlapján, 
a „Pályázati beuházások Isaszegen” rovatban találhat. Tóth Gábor
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2016 januárjától az Isaszegi Kisállatrendelő (Ady Endre ut-
ca 1., Szolgáltatóház) rendelési ideje kibővül. Az immár két 
állatorvossal működő rendelő minden hétköznap délelőtt 
8.00–10.00 és délután 17.00–19.00 óra között, valamint 
szombaton délelőtt 10.00-től 12.00 óráig várja a kisállato-
kat és tulajdonosaikat. A megnövekedett rendelési idővel a 
betegek folyamatosabb és magasabb szintű ellátását sze-
retnénk elősegíteni.

A dr. Michalik László állatorvostól már megszokott se-
bészeti, ortopédiai és röntgendiagnosztikai ellátás mellett 
az új kolléganő, dr. Vaskó Márta segítségével egyéb szak-
területeken is szeretnénk emelni a szolgáltatás színvonalát. 
Így a doktornő elsősorban a belgyógyászati betegellátással, 
valamint ultrahang-diagnosztikával fog foglalkozni. Emel-
lett a kibővült csapattal lehetőségünk lesz a több állator-

vost igénylő műtéti beavatkozások elvégzésére és ezáltal a 
helyben elvégezhető műtétek körének bővítésére.

Tevékenységi körünk állatpatika üzemeltetésével is bő-
vül, így helyben beszerezhetőek lesznek a leggyakrabban 
használt készítmények, gyógyszerek. Külső és belső para-
ziták elleni jó minőségű készítmények, valamint táplálékki-
egészítők, diétás tápok forgalmazására helyezzük elsősor-
ban a hangsúlyt. 

Elérhetőségeink
•	 dr.	Michalik	László:	20/9813-100;	
•	 dr.	Vaskó	Márta:	20/9913-057;	
•	 rendelési	időben:	28/781-334.
Sok szeretettel várjuk régi és leendő pácienseinket és tulaj-
donosaikat! ■

XIV. Dr. Ketter László hagyományőrző gasztronómiai 
verseny

A Gödöllői Kistérségi Turisztikai Egyesület és a Budapesti 
Gazdasági Főiskola immáron tizennegyedik alkalommal ren-
dezte meg a Dr. Ketter László hagyományőrző gasztronómiai 
versenyt. A 2015. december 9-én megrendezett versenyen 
ezúttal századfordulós, 1880–1910 közötti időből származó 
ételsorokkal (előétel vagy leves, főétel, desszert) nevezhet-
tek a 3–5 fős csapatok, három kategóriában: hagyományőr-
zők, szakemberek és főiskolai hallgatók. A versenyen tizenöt 
csapat vett részt.

Az évadzárás az advent jegyében című kulturális program 
műsorvezetője Verseczkyné Sziki Éva, a Dózsa György Mű-

velődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely igazgatója 
volt. A műsorban közreműködött az Isaszegi Asszonykórus, 
valamint a Csata táncegyüttes Ficánka csoportja Bánszkiné 
Varga Judit művészeti vezető irányításával. Nagy sikerük volt. 
Szereplés után az asszonykórus tálalta fel a zsűrinek a fino-
mabbnál finomabb ételeket.

A szakmai konferenciát és a közgyűlést követően a verse-
nyen induló csapatok által készített ételek kóstolójával egy-
idejűleg a szakmai zsűri mellett a rendezvény résztvevői is 
minősítették a csapatok munkáját. 

A legtöbb közönségszavazatot a művelődési otthon csa-
pata nyerte el, hagyományőrző kategóriában pedig a harma-
dik helyezést sikerült elérnünk.

Verseczkyné Sziki Éva

Feketedió díjban részesült intézményvezetőnk,  
Verseczkyné Sziki Éva

A Pest Megyei Népművelők Egyesüle-
te 1996-ban alapította a Feketedió díjat, 
amely a vármegyeháza díszudvarában 
egykor állt fáról kapta a nevét. A díjat azok 
a közművelődési szakemberek nyerhetik el 
minden évben, akik kiemelkedő szakmai 
teljesítményt nyújtottak. A díj Janzer Frigyes 
Munkácsy-díjas érdemes művész, szobrász 
alkotása. 

2015. december 4-én az egyesület 
elnöksége Feketedió díjat adományozott 
Verseczkyné Sziki Évának, az isaszegi Dó-
zsa György Művelődési Otthon igazgatójá-
nak. Verseczkyné Sziki Éva huszonöt éve 
dolgozik az isaszegi intézményben, 1991. 
óta annak igazgatójaként. Az általa vezetett 
intézmény központi szerepet tölt be a vá-
ros színes kulturális életében. Éva szervezőcsapatával, cso-
portjaival, civilszervezetek együttműködésével, a lakosság 
támogatásával valósítja meg terveit, intézményi program-
jait. Emellett ápolják szép természeti adottságaikat, gazdag 
történelmi és néphagyományaikat. Huszonöt éves szakmai 

tapasztalata, tudása, felkészültsége és a gyakorlatban 
végzett munkája méltóvá teszi a Pest Megyei Népművelők 
Egyesülete által adományozott szakmai kitüntetés, a 
Feketedió díj átvételére.

Forrás: www.pestmegye.hu

Itt van a tél, itt van újra!

Kérjük a járművezetőket, indulás előtt győződjenek meg 
arról, hogy a gépkocsi gumiabroncsai és a világítóberende-
zések tiszták legyenek. A gépkocsiból minden irányból jól 
ki lehessen látni, a kormány és fék hatékonyan működjön. 
A jármű belső páramentesítő berendezései is megfelelően 
biztosítsák a szellőzést.

Hosszabb utak esetén vigyenek magukkal takarót, hóla-
pátot és meleg folyadékot is. Külföldi utazáskor érdeklőd-

jenek arról, hogy az adott országban vagy annak egyes táj-
egységein hólánc nélkül engedélyezik-e a behajtást. Menet 
közben ne az engedélyezett sebességhatár, hanem az adott 
úttest vonalvezetése, felületének állapota (jegesedés, úthi-
bák), a kanyarok íve és a forgalmi viszonyok határozzák meg 
a haladási tempót!

A gyalogosok és a kerékpárosok továbbra is tegyenek 
meg mindent a jó láthatóságuk érdekében. Lakott területen 

belül is – lehetőség szerint – vi-
seljenek láthatósági mellényt 
vagy színes, feltűnő ruházatot, 
amelyek fényvisszaverő csíkok-
kal vannak ellátva.

Városi Baleset-megelőzési  
Bizottság

Bővül az  
Isaszegi  
Kisállatrendelő 
rendelési ideje 
és szolgáltatási 
köre
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Könyvtári hírek

Kedves olvasók!
Januárban a megszokott nyitvatartás szerint várjuk önöket. 
Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 9–18 óra között, 
szombaton 9–13 óra között, szerdán zárva.

Decemberben megújult a honlapunk, januártól pedig fo-
lyamatosan frissítjük a könyvtár híreit, így a kedves látogatók 
első kézből értesülhetnek programjainkról. A címünk válto-
zatlanul www-jokai.bibl.hu.

Januári programjaink
Január 21-én, csütörtökön 18 órakor a magyar kultúra napja 
alkalmából szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket Beze-
rédi Zoltán Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész önálló 
estjére A kékszakállú herceg csodálatos élete címmel.

Január 22-én, pénteken 17 órakor lesz a Tóth Árpád 
Nemzeti Társaskör következő előadása.

Könyvespolcaink újdonságai
•	 Agatha	Christie:	A	szárnyak	szava	(krimi)
•	 Mary	Higgins	Clarke:	Csak	a	dallam	él	tovább	(krimi)
•	 Jeli	Viktória:	Időfutár	6.	(tini)
•	 Johanna	Lindsey:	Szeress	mindörökké!	(szerelem)
•	 E.	Lockhart:	A	hazudósok	(tini)
•	 Javier	Marías:	Holnap	a	csatában	gondolj	rám	(szépiroda-

lom)
•	 Guy	de	Maupassant:	A	szépfiú	(szépirodalom)
•	 Liz	Pichon:	Az	én	csúcsszuper	világom	(gyermekregény)
•	 Rachel	Renée	Rusell:	Egy	Zizi	naplója	–	Bálkirálynő	(gyer-

mekregény)

Decemberi események a könyvtárban
A Nemzeti Kulturális Alap ál-
tal támogatott Népek meséje 
a könyvtárban című rendezvé-
nyünk második meseolvasásán 
Gémes Antos és Elek Ányos 
voltak az útikalauzaink. Úti célunk decemberben Finnország 
volt. A mesélés igazán interaktívra sikeredett. A rendezvény-
ről készült DVD-felvétel a könyvtárból kölcsönözhető. 

2016-ban is várjuk önöket rengeteg új könyvvel, filmmel 
és színes programmal!

Kovács Dóra és Mátainé Ivicsics Mónika

Népek meséi a könyvtárban

A Jókai Mór Városi Könyvtár a Nemzeti 
Kulturális Alap pályázata révén elnyert 
egy olyan tendert, amelynek keretén 
belül neves színművészek látogatnak 
el könyvtárunkba a város gyermekei-
nek mesélni. A hat hónapon át tartó 
rendezvénysorozat alkalmával a gyere-
kek minden hónapban megismerked-
hetnek egy-egy ország népszokásaival 
és népmeséivel.

Novemberben volt az első ren-
dezvény, amikor a gyerekek Bezerédi 
Zoltán Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
színművész előadásában hallgattak és 
láttak meséket a Márton-nap jegyé-
ben, és megismerkedhettek az eh-
hez a naphoz köthető magyarországi 
népszokásokkal. A gyerekek nagyon 
élvezték a színművész előadását és 
azt, hogy vele együtt nézhették meg a 
Lúdas Matyi diafilmváltozatát.

Második alkalommal, december 
3-án Finnországba utaztunk a mesék 
szárnyán. Útikalauzaink Gémes Antos 
(Pesti Magyar Színház) és Elek Ányos 
voltak, akik élvezetes, interaktív módon 

játszották el a gyerekekkel a meséjüket. 
Humoruk és vidámságuk nagyon közel 
állt a gyerekekhez, emiatt rengeteg po-
zitív visszajelzést kaptunk tőlük.

Az Isaszegi Damjanich János Ál-
talános Iskola 2. évfolyama és a 3. a 
osztály immár másodjára látogatott el 
ezekre a rendezvényekre. 

A könyvtárvezető továbbá alkalmat 
biztosított iskolánk számára az osztály-
szintű könyvtárbemutatásra, kölcsön-
zésre és foglalkozásokra. Óriási ered-
ménynek tartom, hogy a gyerekek alig 
várják a könyvtári foglalkozásokat. A 2. b 

osztály nagy része már élt is a könyvtár 
által nyújtott osztályszintű beiratkozási 
lehetőséggel és a könyvtárhasználat-
tal egybekötött foglalkozásokkal. Az 
olvasóvá nevelés egyik alappillére a 
könyvtár, amelyet iskolánk szeretne is 
használni.

Ezúton is szeretnénk megköszönni 
a lehetőségeket a könyvtárnak, Dó-
ri néninek, és alig várjuk a következő 
alkalmat – legyen szó mesedélutánról 
vagy könyvtári óráról.

Malcsinerné Bilász Alexandra  
tanítónő

AKÍK hírek

Szorgosan dolgoznak az AKÍK tagjai, s születnek az 
újabb és újabb versek és prózák. Ezekből szeret-
nénk egy kis ízelítőt adni a város lakóinak.

HAáSZ Irén
Újszülött év

Hát megjöttél. Piszkosfehér 
és gyér havat pakolt e tél 
kis öklödbe, újszülötte 
időnknek, mely vénséges vén.

Kezecskéd már kutatva jár 
bölcsőd falán, ködöt szitál, 
s bár rózsát, lent nyáron teremt, 
nyoma még csak lógó jégcsap.

Nincs hangfogó, nincs altató, 
rakéta szór szikraözönt, 
petárda szól a talp alól, 
az ó világ ujjong, köszönt.

Mit vesz elő e csecsemő, 
jót vagy rosszat hoz a földre? 
Akármit adsz, reményt fakassz, 
egész világ üdvözöltje!

Ne létezzen fedéltelen, 
add, hogy egyen, áldott legyen 
minden szegény, s a földtekén 
szeretet és szép éledjen!

HAJDu MárIA
A csend

Színezüst fák alatt didereg a csend,
egy félénk fénysugár sápadtan dereng,
majd elé úszik egy éjsötét lepke,
ólóm-ködöt a rónára lehelve.
Alszik a földben a búza, az árpa,
telelő legelő a tavaszt várja.
Ott egy árva kisház, nem lakja senki,
csak a jeges szél az, mi körül lengi.
Havas az út is, innen visszafordul,
távol egy harang, egyet-egyet kondul.
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Három hetet meghaladó 
projekt a Klapka-iskola alsó 
tagozatán

Iskolánkban a Támop 3.1.4. pályázat keretén belül három 
hetet meghaladó projektet szerveztünk, amelynek idén egy 
igen szép ünnepkör, az advent volt a témája. A karácsonyt 
megelőző négy hét a várakozás, a felkészülés időszaka. Egy 
kicsit elcsendesedünk, felkészülünk lélekben az ünnepekre, 
jobban odafigyelünk arra, hogy mivel szerezhetünk örömet 
szeretteinknek, a környezetünkben élőknek.

Tanulóinknak ebben a három hétben változatos prog-
ramokkal igyekeztünk szebbé tenni a karácsonyvárás idő-
szakát. Nemcsak a tanítási órákon – ahol projektmunkákat 
készítettek, megismerkedtek a jeles napokkal, szokásokkal, 
néphagyományokkal –, hanem a tanórákon kívül is. A gye-
rekek nagy örömére ellátogatott hozzájuk a Mikulás, majd 
Mikulás-túrán vehettek részt a közeli játszótéren. Karácsonyi 
kézműves-foglalkozást szerveztünk, illetve különleges techni-
kával ünnepi gyertyát is készíthettek. Karácsonyi vásárt szer-
veztünk az iskola épületében a szülők bevonásával. Az iskola 
ének-zene tagozatosai hangversenyt adtak a római katolikus 
templomban, és az alkalomhoz illően ünnepi ebéddel és 
a napközis tanulók karácsonyi műsorával zártuk a projektet. 

Csipkésné Kővágó Szilvia tanítónő

Adventi készülődés gyerekszemmel
nálunk járt a Mikulás
2015. december 4-én, pénteken nálunk járt a Mikulás. A  földszinti folyosón 
gyülekeztünk, s izgalommal vártuk az öreg, nagy szakállú Télapót.

Az 1. a és az 1. b osztályos tanulók versekkel és dalokkal köszöntötték őt. 
A műsort követően megköszönte a kedves fogadtatást. Amikor elment a Miku-
lás az iskolából, felmentünk a termünkbe, s ajándékot találtunk a padjainkon. 
Nagyon örültünk, mert idén is szép és tartalmas ajándékcsomagokat kaptunk. 
Végül jól belakmároztunk a finom csemegékből. 

Köszönjük, Mikulás! Jövőre is várunk!
Hrustinszki Ádám 4. a osztályos tanuló

Mikulás-túra a játszótérre
2015. december 7-én, hétfőn újabb program várt minket. A Mikulás túrát szer-
vezett a tanító nénik segítségével az alsó tagozatos tanulók részére.

Osztályonként sorakoztunk az udvaron. Először a 4. évfolyamos tanulók in-
dultak. Piros nyilakat kellett követnünk, amelyeken egy-egy hóember, Mikulás, 
rénszarvas és pingvin volt. Az útjelzőket figyelve nemsokára eljutottunk a ját-
szótérre, ahol a tanító nénik már vártak minket különböző ügyességi feladatok-
kal. Az első feladat célba dobás volt, azaz vissza kellett juttatni a csomagokat a 
Mikulás puttonyába. Ezután négyfős csapatokat alkottunk, és csapatban kellett 
egy kirakót és egy totót kitöltenünk. Jutalmat is kaptunk. Visszafelé már köny-
nyen tájékozódtunk, mert tudtuk, hogy merre kell menni. Az iskolánál újabb 
feladat várt minket. Ezüstdiókat és piros mikuláscsizmákat gyűjtöttünk, amelye-
ket a Mikulás, illetve a tanító nénik elrejtettek. Végül mindenki talált vagy egy 
csizmát, vagy egy-két szem diót. Szerintem mindenki jól érezte magát ezen a 
túrán.

Katona Zsófia 4. a osztályos tanuló

Adventi kézműves-foglalkozás
Közeledik a karácsony, mindenki szeretné valamivel meglepni a szüleit. Na-
gyon jó alkalom volt erre a karácsonyi kézműves-foglalkozás, amelyet 2015. 
december 12-én, szombaton tartottunk az iskolában. Tudtuk, hogy ez a nap 
különleges lesz. Minden osztály a saját termében kezdte el a munkát. A 3. és 
a 4. évfolyamos tanulók az emeleti termekben dolgoztak. Itt hóember, vala-
mint üvegből vagy papírból mécsestartó készült, majd drótból és gyöngyökből 
karácsonyfadíszt fűztünk, és csomózásos technikával, gyöngyökkel díszítettük. 
A  kisebbek asztaldíszeket, filcanyagból fenyődíszeket és mókás hóembert is 
alkottak. Születtek még különleges technikával gyártott képeslapok is. Minden-
ki elégedett volt ezzel a nappal. Gyönyörködtünk az elkészített ajándékokban, 
boldogan vittük haza.

Vass Eszter Zsanett 4. a osztályos tanuló

Karácsonyi vásár
Iskolámban 2015. december 15-én karácsonyi vásárt tartottunk. A családom-
mal már nagyon készültünk erre az eseményre. Anyukámmal baglyokat varrtunk 
és cérnacsillagokat készítettünk karácsonyfadísznek. Ezenkívül még játékokat is 
vittem be az osztálynak. Amikor eljött a várva várt nap, és megkezdődött a vá-
sár, akkor mindenki nagy izgalommal tolongott a padoknál, asztaloknál. Árultak 
használt, gazdájuk számára már felesleges játékokat, kézzel készített koszorúkat, 
gyertyatartókat, ékszereket és plakátokat is. Sok ajándékot vettem a családom-
nak, amelyek mindenkinek nagyon tetszettek. Szeretném, ha jövőre is ilyen jó 
lenne a karácsonyi vásár!

Korom-Vellás Enikő 4. b osztályos tanuló
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Bennünket az Isten hozott ide

Interjú Gergely Szabolccsal, Isaszeg új református 
lelkipásztorával

– Kérem, pár mondatban mutatkozzon be. 
– Gergely Szabolcs vagyok, harminchét éves, református 

lelkész. Feleségem Gergely Eszter vallás–angol szakos ta-
nár. Három gyermeket nevelünk: Johanna tizenkét, Sámuel 
nyolc- és Zelma kétéves. Kárpátaljáról származom, a Tisza 
partján születtem, Haláboron. Itt jártam általános iskolába, 
majd a Nagyberegi Református Gimnáziumban érettségiz-
tem. Ezek az évek meghatározóak voltak életemben. 

– Mikor és hol végezte a teológiát?
– 2001-ben, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet-

ben.
– Milyen indíttatásból választotta a református lelké-

szi hivatást?
– Tizenhárom éves koromban történt egy változás 

az életemben, ami egy fordulópont volt. Akkor értettem 
meg Isten szeretetét és kegyelmét a személyes életemre 
nézve. Elkezdtem olvasni naponta a Bibliát, és kértem Isten 
vezetését az életem minden területére. Így kaptam vezetést, 
elhívást a lelkészi szolgálatra is. A gimnáziumi évek alatt ez 
folyamatosan erősödött bennem.

– Hol és mennyi ideig szolgált eddig? Mi indította 
Isaszegre?

– 2001 augusztusától a kárpátaljai Fornoson szolgáltam. 
Idekerültem segédlelkészként, majd megválasztottak. Tizen-
négy évet töltöttem az ottani közösség életében. Ez idő alatt 
sok mindent sikerült elérni a közösség életében, ezért Istené 
a hála és a dicsőség. Az utóbbi egy évben viszont úgy érez-
tem, hogy Isten le fogja zárni az életünknek ezt a részét. 
Több dolog is megerősítette ezt bennem. A feleségemmel 

gyakran imádkoztunk azért, hogy Isten mutassa meg, hol 
akar látni, hol van a helyünk, és ebben az időszakban kerül-
tünk kapcsolatba az isaszegi gyülekezettel. Aztán a meghívás, 
a megválasztás, a diplomahonosítás stb. azt erősítette meg, 
hogy itt a helyünk. Én hiszem azt, hogy bennünket az Isten 
hozott ide. 

– Mi volt a megtérési igéje? 
– A Kolossé 1,13. „Ő szabadított meg a sötétség 

hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába.” 
Érdekes, hogy ez volt a napi ige is, amikor először Isaszegre 
jöttem bibliaórát tartani. Nincsenek véletlenek. 

– Mit tart fontosnak a lelkészi szolgálatban?
– Az igehirdetést és az emberekkel való kapcsolatépítést.
– Mit szeretne megvalósítani az isaszegi gyülekezet-

ben? Melyek a jövőbeli tervei?
– Ezekre mindenképpen nagy hangsúlyt szeretnék fek-

tetni, mivel Istennek is így tetszett, hogy az ige hirdetése által 
tartsa meg az övéit. Fontosnak látnám, hogy olyan gyüleke-
zet legyen itt, ahol az emberek jól érzik magukat, meg tudják 
osztani örömeiket, bánataikat egymással. 

– Mi a véleménye a magyarországi hittanoktatásról, 
erkölcsi nevelésről? Hogyan lehet a fiatalokat megtarta-
ni az egyházban?

– Egy nagy lehetőség ez, amikor fiatalokat meg lehet 
szólítani Isten szavával. Csak ez tudja őket megtartani a mai 
világban, hogy ne hiábavaló életet éljenek. Az igazi kihívás az, 
hogy hogyan mondjuk el Isten üzenetét mai nyelven.

– Mit gondol, miért magas a válások száma nap-
jainkban?

A római katolikus egyházközség eseményei

Egyházközségi farsangi bál lesz 2016. 
január 30-án délután 5 órától a mű-
velődési otthonban. A bál bevételével 
a Szent Rita Alapítványt szeretnénk tá-
mogatni. További részletekről és a be-
lépőjegyek vásárlásával kapcsolatban 
érdeklődni lehet Szárazné Marikánál. 
E-mail: szaraznemarika@citromail.hu.

Mi mennyit ér?
2016. Beletelik egy kis időbe, amíg 
megszokjuk. Remélem, mindenki tett 
valamilyen fogadalmat az év első per-
ceiben. Amikor a gyerekekkel erről 
beszélgetünk, mindig azt mondják: 
„Minek fogadjak meg bármit is, hiszen 

úgysem fogom betartani.” Mintha a fel-
nőtteket hallanám!

Ez egy gyenge kifogás ahhoz, hogy 
ne kelljen átgondolnunk az életünket, 
bár valójában ez lenne a cél. Mi az, 
amin változtatni kellene? Ha az ember 
veszi a fáradságot, hogy legalább az el-
múlt év történéseit áttekintse, hamar 
rájön, hogy mi az, amit máshogyan 
kellett volna csinálnia. 

Nem kell valami nagy dolgot meg-
fogadni. Aprócska célt kell kitűzni, pél-
dául: megpróbálok kevesebb csúnya 
szót	mondani;	hetente	egy	tévéműsor-
ról lemondok, helyette a gyermekem-
mel	játszom;	kibékülök	valakivel,	akire	

már nem is tudom, hogy miért ha-
ragszom;	 meglátogatok	 egy	 ismerőst,	
akit	már	 rég	 láttam;	 gyakrabban	 járok	
a vasárnapi szentmisére… Érdemes 
tehát megfogadni valamit. Még most 
sem késő. Egy kis belefektetett energia 
meglepő eredményeket hoz. 

Mi mennyit ér? Beleszürkültem 
a mindennapokba? Mindig van mire 
fogni, hogy miért vagyok fásult, sze-
rencsétlen. Csak rajtam áll, hogy vál-
toztassak! Jobb akarok lenni? Új év, új 
lehetőségek. Kis lépések, apró fogadal-
mak. Megéri! Ebben az évben sokszor 
gondoljunk erre a kérdésre: mi meny-
nyit ér? Szárazné Marika

Az isaszegi katolikus karitász hírei 

Kedves isaszegi lakosok!
Ősi hagyomány az egyházban, hogy az adventi időszakban 
a Krisztus-hívők megtakarított javaikat a szegényeknek ad-
ják. Ezt a hagyományt felelevenítve és az elmúlt években 
kialakult szokást folytatva a Magyar Katolikus Karitász isaszegi 
csoportja a 2015-ös év adventi idősza-
kában is tartósélelmiszer-gyűjtést szer-
vezett rászoruló testvéreink részére.

Az adományokat a karitász eljuttat-
ta a rászorulókhoz, egyedülállókhoz, 
nagycsaládosokhoz. A legkisebb ado-
mánnyal is a felebaráti szeretet csodája 
valósult meg közöttünk.

A római katolikus egyház karitász-
csoportja köszönetet mond minden 
adományozónak. Köszönet mindazok-
nak, akik a 2015-ös évben is meghal-
lották az adománygyűjtő felhívásokat, 

és támogatásukkal hozzájárultak a nehéz körülmények kö-
zött élő családok megsegítéséhez. 

Segítségükkel közel 1200 kg tartósélelmiszer-adományt 
juttattunk el a rászorulóknak: húsvétkor harminc, karácsony-
kor ötven csomagot.

Támogattuk az iskolakezdést iskola-
szer-vásárlási utalványokkal. 

Minden hónap első szombatján in-
gyenes ruhaosztást tartunk a Katolikus 
Kultúrközpontban.

Adományok érkeztek ruhák, tar-
tós élelmiszerek, háztartási eszközök, 
bútorok, fenyőfák és készpénz formá-
jában.

Isten áldja meg segítőkész családja-
inkat! Hálásan köszönjük minden ked-
ves testvér jó szándékú adományát.

Katolikus karitászcsoport 

– Fogyasztói társadalomban élünk, mindenhol azt halljuk, 
hogy ami nem működik, ki kell dobni, újat kell venni. Régen 
az emberek igyekeztek mindent megjavítani, ami elromlott, 
ma pedig cserélik a dolgaikat nagyon sokan. Ez sajnos meg-
látszik az emberi kapcsolatokon is. Aztán az önzés szintén 
korjelenség. Amikor csak az a fontos egy kapcsolatban, hogy 
mi jó nekem, az nem fog sokáig tartani. Az elköteleződést is 
az Istentől kell nekünk megtanulni.

– Mi a véleménye az élettársi kapcsolatokról?
– Ahonnan én jöttem, ott ez még nem jellemző, de a 

nyugati világból ez is beszivárog. Én erről is csak keresztyé-
ni megközelítéssel gondolkodom. Ez sehol nincs benne a 
Bibliában. Pál apostol a házasságról azt tanítja, hogy „jobb 

házasságban élni”. [1Kor 7,9]. Abban is vannak nehézségek, 
egyet nem értések stb., de jobb így élni. Ez biztonságot je-
lent, keretet ad az ember számára, Isten így alkotta meg a 
legszorosabb emberi kapcsolatot.

– Mit gondol az egyház elvilágiasodásáról? Hogyan 
lehet ezt a folyamatot megállítani? 

– Nem az egyház az elvilágiasodott, hanem mindig a 
benne lévő emberek. Minél jobban távolodik valaki Istentől, 
annál távolabb kerül embertársától is. Elkötelezett keresztyé-
nekre van szükség, akik példaképek egy-egy közösség szá-
mára, és bibliai értéket képviselnek életvitelükkel.

Szikszai Jolán  
presbiter
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GENKI-évértékelő

Igazán eredményes évet zárt egye-
sületünk, minden karatékánk szépen 
halad a megszerzett tudást tekintve. 
Sikeresen kezdtük az évet isaszegi té-
li táborunkkal, ahol a kezdők leshettek 
el, amit csak tudtak a nagyobbaktól, 
majd a szokásos versenyszezonba ve-
tettük bele magunkat, ahol mind kez-
dő, mind haladó versenyzőink renge-
teg tapasztalattal és szépen csillogó 
érmekkel lettek gazdagabbak. A tava-
szi versenyszezon zárásakor kialakult 
az Európa-bajnokságra utazó keret, 
amelyben az elért eredmények alap-
ján helyet kapott két versenyzőnk is, 
akik így azzal a tudattal folytathatták 
az edzéseket, hogy október végén Lu-
xemburgban képviselhetik egyesüle-
tünket, Isaszeget és Magyarországot.

A versenyszezonban azonban ter-
mészetesen nem pusztán a verseny-
zéssel foglalkozunk, hiszen nagyon 
fontos fejlesztenünk magunkat a stí-
lusunk minden részében, hogy minél 
komplexebb tudással haladhassunk 
előre.

Szinte közvetlenül az utolsó ver-
seny után érkezett meghívásunkra 
Isaszegre a nemzetközi stílusszerveze-
tünk angol instruktora, Tim Shaw mes-
ter és néhány angol barátunk, akikkel 
az első magyarországi Shikukai-szemi-
nárium edzésein tanulhattunk igazán 
sokat a mestertől.

Június végén a már szokásos nyári 
edzőtáborunkat tartottuk Gyomaend-
rődön, ismét nagy sikerrel. Szép és si-
keres vizsgákkal egyre közelebb kerül-
nek tanítványaink a hőn áhított fekete 
övhöz.

A nyár folyamán még három alka-
lommal volt lehetőségük a gyerekek-
nek velünk táborozni dojónkban, amit 
szép számmal ki is használtak. Többen 
együtt edzettek, és ezzel segítették az 
Európa-bajnokságra készülők munká-
ját. A felkészülés fáradalmai meghoz-
ták a sikert a Luxemburgba utazóknak, 
hiszen életük első Európa-bajnoksá-
gáról egy-egy bronzéremmel térhet-
tek haza versenyzőink, Képes Edina 
és Zsiba Péter. Az új tanév kezdetével 
termünk ismét havi rendszerességgel 

vendégül látja a Hétszínvirág Óvoda 
csoportjait mozgásfejlesztő karatefog-
lalkozásokra. Valamint sok új kezdő 
csatlakozott hozzánk, és elindult az 
úton, amely, ha a gyakorlók kitartóak, 
soha nem ér véget, ezzel rengeteg él-
ményt nyújtva nekik.

Az év utolsó eseménye a kezdők 
első megmérettetése volt, amelyen 
minden érdeklődő belekóstolhatott a 
versenyzés világába, és kivétel nélkül 
hatalmas élményként élte meg első 
szereplését a küzdőtéren.

A 2016-os évünket immár hagyo-
mányosan isaszegi téli táborunkkal in-
dítjuk, és persze örömmel fogadunk 
minden érdeklődőt edzéseinkre a 
GENKI dojóban, a Rákóczi u. 12.-ben. 

Jakab Attila
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Ha nálunk hirdet, hirdetése minden 
háztartáshoz eljut
Az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató Isaszeg Város Önkormányzatá-
nak havonta megjelenő kiadványa. Lapunk 3800 példányban, minden 
hónap elején jelenik meg, és eljut városunk minden háztartásához, az 
intézményekhez, valamint a környékbeli önkormányzatokhoz.

Hirdetési áraink

Hirdetési méretek  
(szélesség × magasság)

Bruttó hirdetési díj

fekete-fehér 
belső oldal

színes belső 
oldal

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

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

13 970 Ft 19 050 Ft

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

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

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

A lap színes hátsó borítóján megjelenő hirdetések esetében a táblázat-
ban szereplő árakhoz képest 100%-os felárat számítunk fel. A hirdetés 
leadásának és befizetésének a határideje minden hónap huszadika.  
A hirdetési díj készpénzben az önkormányzat házipénztárában, il-
letve átutalással is kiegyenlíthető. Házipénztári nyitva tartás: hétfőn  
8.00–12.00, szerdán 12.00–15.00, pénteken 9.00–12.00 óra között.

Kedvezményrendszer
–  3 alkalom egyidejű megrendelése esetén 5%
–  6 alkalom egyidejű megrendelése esetén 10%
–  12 alkalom egyidejű megrendelése esetén 15%

A hirdetéseket nyomdai felhasználásra készen, 300 dpi 
felbontású jpg vagy pdf fájlban kérjük leadni. 
Amennyiben a megrendelőnek nincs lehetősége a hirdetést megszer-
keszteni, kiadónk az alábbi árakon vállalja a hirdetések elkészítését.
– Egész oldalas hirdetés: 6000 Ft + áfa
– 1/2 oldalas hirdetés: 4500 Ft + áfa
– 1/4 oldalas hirdetés: 3000 Ft + áfa
– 1/8 oldalas hirdetés: 2000 Ft + áfa
– 1/16 oldalas hirdetés: 1500 Ft + áfa
Hirdetésfelvétel és tájékoztatás a 28/594-590-es telefonszámon, illetve 
az ujsag@isaszeg.hu e-mail címen.
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Anyakönyvi hírek
a 2015. XI. 16. – 2015. XII. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületÉSeK
Stefanek Olivér, Pénzes Izabella, Rideg Levente,  
Csontos Rege Mária

HázASSágKötÉSeK
Zsák Zsófia Dorottya és Hrustinszki Zsolt
Bársony Hajnalka Zsuzsanna és Szabó Krisztián
Sebó Krisztina Olga és Horváth Mihály

50 Év egymáS SzeretetÉBen
Orsovai Erzsébet és Apágyi István 1965. november 27-én kötöt-
tek házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HAláleSeteK
Sárvári Istvánné Száz Mária (72 éves), Béke utca 26.
Lázár Ferenc (78 éves), Árpád utca 38.
Fejér Ernő (65 éves), Külterület 4635 hrsz.
Hanák Sándorné Hernyes Mária Erzsébet (78 éves), Rákóczi 
utca 27.
Kuskó Mihály (77 éves), Zrínyi Ilona utca 10.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

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

Fontos információk,  
elérhetőségek

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

KöSzöNEtNyILVáNÍtáSoK

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a szeretett férj és édesapa, 
Lázár Ferenc temetésén részt vettek, utolsó földi útján elkísérték, sírjára 
koszorút és virágot helyeztek, bánatunkban részvéttel osztoztak.

Felesége és gyermekei

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik lélekben vagy személye-
sen velünk együtt vettek végső búcsút Surman Istvántól, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek és mély gyászunkban részvéttel osztoztak.

A gyászoló család

A Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi  
Kiállítóhely programjai
Január 7. (csütörtök), 17.30, művelődési otthon:  Félévi társas-

tánctanszaki vizsga. A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola vizsgája 

Január 9. (szombat), 9.00–12.00, művelődési otthon:  Tajcsi-
workshop

Január 12. (kedd), 18.00, Hősök és áldozatok emlékparkja: 
 Városi megemlékezés a Don-kanyarban elesett áldozatok emlékére a 
Történelmi Vitézi Rend isaszegi alegységének közreműködésével

Január 14. (csütörtök), 15.00, Falumúzeum:  Időutazás a történe-
lem nyomában. Dr. Szabó József János előadása

Január 15. (péntek), 16.00, művelődési otthon:  Társasjáték-dél-
után

Január 16. (szombat), 9.00, művelődési otthon:  Cserebere. Ha 
már megunta, vagy több ajándékot kapott, cserélje el! Játék, ruha, mű-
szaki cikk…

Január 16. (szombat), 17.00, művelődési otthon:  Újévi jótékony-
sági koncert a művészeti iskola javára. A Klapka György Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola előadása és koncertje 

Január 19. (kedd), 18.00, művelődési otthon:  Civilek együtt, egy-
másért. Egyeztető fórum

Január 21. (csütörtök), 15.00, művelődési otthon:  A magyar kul-
túra napja. Isaszeg iskolásai a művelődési otthon színpadán a magyar 
kultúra napja alkalmából

Január 22. (péntek), 19.00, művelődési otthon:  A magyar kultúra 
napja. Alessandro Baricco: Novecento, avagy az óceánjáró zongoris-
ta legendája. A Novecento elbűvölő mese egy zongoristáról, aki egy 
óceánjáró hajón született, és ott is halt meg. Soha nem lépett le a 
szárazföldre, egyetlen percre sem. Azon a hajón azonban ott volt az 
egész világ… Belépő: 700 Ft

Január 23. (szombat), 9.00–12.00, művelődési otthon:  Tajcsi-
workshop

Január 26. (kedd), 15.30, művelődési otthon:  Félévi balettvizsga. 
A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vizsgája

Január 28. (csütörtök), 16.00, művelődési otthon:  Kreatív kéz-
művesklub

Január 30. 16.00 (szombat):  Római katolikus farsang

IndulÓ FoglAlKozáSoK, tAnFolyAmoK
Bűvésztanoda  indul 2016 januárjában Isaszegen, a Dózsa György Műve-

lődési Otthonban a 7–14 éves korosztály számára. További információ a 
művelődési otthon honlapján, illetve a 30/543-7578-as telefonszámon

állAndÓ progrAmJAInK
Hétfő  9.30:  Baba-mama klub
 13.00:  TA-ME-TO torna
 16.00–19.45:  Ritmus dance – tükrös terem
 17.00:  Csata – ifjúsági
 18.00:  Fonókör
 18.00:  Isaszegi Asszonykórus – magyaros terem
 19.00:  Csata – felnőtt
Kedd 10.15:  Zsipp-zsupp torna
 17.00:  Csata – utánpótlás
 17.00:  Csata Ficánka – tükrös terem
 20.00:  Zumba
Szerda 13.00:  TA-ME-TO torna
 17.30:  Jóga
 19.00:  Tajcsi
 19.00:  Piloxing – tükrös terem
Csütörtök 17.00:  Csata Huncutka 
 18.00:  Csata – kamasz
 18.00:  Színjátszó kör – tükrös terem
 20.00:  Zumba
péntek 13.00: tA-me-to torna
 17.00:  Csata – utánpótlás
 18.00:  Csata – ifjúsági
 19.00:  Csata – felnőtt

Ügyeleti ellátás, egészségügyi információk
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját háziorvosuk 
áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 óra között, pénteken 
1130–1800 óra között készenléti szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátásá-
ra, amely az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőnként dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 28/582-831, 30/831-1887
Keddenként dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
Szerdánként dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288
Csütörtökönként dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., tel.: 28/493-302; 
mobil: 20/928-3987
Pénteki ügyeleti beosztások januárban és februárban
január 8.: dr. Eszlári Egon; január 15.: dr. Tordai Gábor; január 22.: dr. Mé-
száros Zsolt; január 29.: dr. Kürti József; február 5.: dr. Eszlári Egon;  
február 12.: dr. Tordai Gábor; február 19.: dr. Mészáros Zsolt; február 26.:  
dr. Kürti József

Központi orvosi ügyelet Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 
28/430-655. Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig, 
hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában
Gyermekorvosi rendelők  
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12., tel.: 28/493-250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14., tel.: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartása szombaton és vasárnap
Ezüstkehely Patika: páros héten 8-tól 12 óráig
Liget Patika: páratlan héten 8-tól 12 óráig
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház utca 4.; 
tel.: 28/452-851
Fogorvosi rendelô: Rákóczi u. 10.; tel.: 28/495-237
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14.; tel.: 28/495-827

Képviselők elérhetőségei

• Balog Istvánné, 70//903-8668, balog46i@invitel.hu
• Pénzes János, 70/456-6969, penzes.janos@isaszeg.hu 
• Mészáros Gusztávné, 70/334-6401,  

meszarosgusztavne@gmail.com 
• Szilárdi László, 20/568-7358, lszilardi@gmail.com 
• Könczöl Gábor, 70/456-6976, isapaletta@freemail.hu 
• Karádi Zsuzsanna, 20/245-8260,  

karadizsuzsanna@gmail.com
• Markel István, 70/387-2692, lekram@freemail.hu 
• Gabrucza Marianna, 70/618-9236,  

gabrucza.marianna@gmail.com 
• Everling Róbert, 20/989-6959,  

everling.robert@isaszeg.hu 
• Bajusz Dániel, 20/362-3658, bajusz.daniel@gmail.com
• Horváth István, 70/337-2238,horvath.istvan@isaszeg.hu



Kulturális barangolás a városi karácsony alkalmával  
a Dózsa György Művelődési otthon  

és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely vendégeinek  
és csoportjainak közreműködésével


