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Valós hírek, álhírek, rémhírek
Ömlenek ránk a hírek országon kívülrôl és belülrôl, kapkod-
juk a fejünket, nem egészen értjük, de egy dolog biztos: hogy 
szinte mind riasztó. Európa pénzügyi válságban vergôdik, és 
nem tudni, hogy mi lesz a vége. Felröppennek különbözô 
hírek, elemzések, meghallgatjuk a szakértôket, de tôlük is 
sokféle véleményt hallhatunk. Elvesztünk a pénzügyi manô-
verek, spekulációk útvesztôjében, és már fogalmunk nincs, 
mi lesz velünk. Minden igaz lehet, de mindennek az ellen-
kezôje is. 

Olyan kuszaság van, amit a legjobban tájékozottak is ne-
hezen értenek, aki pedig kevéssé tájékozott, az még inkább 
elvész a hírek tengerében, csak azt érzékeli, hogy nagy a baj. 

A valós hírek okozta káoszt tetézik a közszájon forgó álhí-
rek, rémhírek. Az emberek alapvetôen szeretik a rémhíreket, 
és vannak, akik szívesen terjesztik is ôket. A hallottakat pedig 
sokan készpénznek veszik, nem gondolják végig, hogy van-e 
valóságalapja, egyáltalán hihetô-e. Még most is elhisszük, 
hogy amit egy újság megírt, az úgy van, ami elhangzott rá-
dióban, televízióban, az igaz. 

Nem tudom, ki honnan vette, de a nyugdíjakkal kapcso-
latban többféle rémhír terjedt el. 

Van, aki azt állítja, hogy minden nyugdíjastól elveszik a 
nyugdíja 20%-át, és helyette fix 20 000 forintot kap. Be-
látható, hogy ez a kisnyugdíjasoknak kedvezô lenne, de 
azoknak, akiknek a nyugdíja 100 000 forint fölött van, már 
kedvezôtlen. A hír forrása nem derült ki, de ô biztosan tudja, 
hogy így lesz, és ô ezzel rosszul jár.

A másik ember egyenesen azt terjeszti, hogy az 1950 és 
1954 között születetteknek elveszik a nyugdíját. Elképzelhetô, 
hogy több ezer vagy tízezer embert egyszerûen megfosz-
tanak a nyugdíjtól? Nem hinném, de ô határozottan állítja, 
hogy ez így igaz. 

Az is elterjedt, hogy az elôrehozott nyugdíjat igénybe vevô, 
1950 és 1954 között született emberek addig nem kapnak 
nyugdíjemelést, ameddig nem töltötték be a korhatárt. 

A rokkantsági nyugdíjak esetében is hasonló a helyzet: a 
közbeszéd szerint a kezét, lábát vesztett embereket is mun-
kára fogják kényszeríteni. Keringett olyan hír is, hogy elveszik 
a nyugdíjasok utazási kedvezményeit, ami fôleg a szegé-
nyebb réteget érintené fájóan.

Beszélik azt is, hogy ingatlanadó-módosításra kerül sor, 
amely az ingatlanok forgalmi értékének akár 3 százaléka is 
lehet. Ez azt jelenti, hogy egy 15 millió forintos lakásnál éves 
szinten 450 ezer forintot kell fizetni. Nem olvastam, de egy 
ismerôsöm állította, hogy egy újságban konkrétan bemutat-
ták, hogy milyen értékû ingatlan után mennyi lesz az adó. 

Ezek a rémhírek alkalmasak arra, hogy elkeserítsék az 
embereket, akik nem ismerik a vonatkozó jogszabályokat, 
és elhiszik, amit hallanak, leginkább akkor, ha az rossz hír. 
Ismerjük a rémhírek kialakulásának forgatókönyvét.

Annyi is elég, hogy valaki olvas vagy hall valamit, amit 
félreért. Esetleg egy feltételezést tényként kezel, és tovább-
adja. Aki hallja, még hozzátesz egy kicsit a saját fantáziája 
szerint, és így terjed tovább, végül egészen eltorzul. Ôk 
azok, akik tudálékoskodva, fontoskodva továbbítják, saját 
jólértesültségüket fitogtatják.

 Vannak azonban, akik kifejezetten a zavarkeltés miatt, 
saját céljaik elérése érdekében találnak ki és terjesztenek ne-
gatív híreket. Most ennek vagyunk elszenvedôi, „bóvli” kate-
góriába sorolták az országot az elmúlt idôszak eredményeit 
figyelmen kívül hagyva.

Minden megváltozik körülöttünk. Részben világgazdasági 
folyamatok közt vergôdünk, részben tudatos átalakítás vál-
toztatja meg életünket. Módosítani kell a szociális, az öregsé-
gi és a rokkantsági ellátáson, amely bizony idônként érdeke-
ket sért. Évtizedek óta hurcoljuk a költséges, fenntarthatatlan, 
pazarló rendszert, amelynek nincs fedezete, fenntartásukat 
kölcsönbôl finanszírozni tovább nem lehet, ezt tudomásul 
kell venni.

Ugyanazokkal a gondokkal küzdünk, mint egész Európa, 
öregszik a lakosság, alacsony a népszaporulat. Nézzünk kö-
rül: a nyugdíjkorhatár mindenhol a 65 év felé halad (Csehor-
szágban a 70 év felé). Egyetlen ország sem engedheti meg 
magának, hogy munkaképes, negyvenes, ötvenes éveikben 
járó embereket eltartson. A rokkantnyugdíjasok számában 
pedig valószínûleg élen járunk.

Miért kell nekünk minden negatív híresztelést elhinni, és 
ezek miatt állandóan rémképek közt élni? Vajon nincs elég 
valós gondunk az életben? És miért van az, hogy a jó hírek 
mellett csukott füllel elmegyünk? Rengeteg pozitív dolog is 
történik az országban, amelyekrôl nem beszél senki.

Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, a nehéz helyzetekbôl 
pedig csak kemény helytállással, összefogással lehet kike-
veredni. Sajnos rengeteg olyan dolog történik körülöttünk, 
amelyre semmiféle befolyásunk nincs, talán ezért is érezzük 
oly elveszettnek magunkat.

Szeretnénk jó híreket hallani, szeretnénk bizakodni. Hit 
nélkül, bizalom nélkül, önbizalom nélkül nem lehet dolgozni, 
alkotni, teremteni. Ezek nélkül pedig mit ér az életünk? 

Bízzunk tehát abban, hogy a most szorító gondok megol-
dódnak, életünk jobbra fordul. Más lehetôségünk nincs.

Kósza Júlia
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Képviselô-testületi határozatok 

A képviselô-testület 2011. november 22-i ülésén tudomásul 
vette a polgármesteri tájékoztatót.

Meghosszabbította a 0145/63 helyrajzi szám alatti hor-
gásztanya bérleti szerzôdését az Isaszeg Horgász Egyesülettel 
84 000 Ft + áfa bérleti díj összeggel 2012. december 31-ig, 
a külterület 0141/26 helyrajzi szám alatti rét és tôzegtelep 
bérleti szerzôdését pedig november 30-ig 348 000 Ft + áfa 
összeggel. Elfogadta az önkormányzat 2011. évi költségve-
tésének háromnegyedéves helyzetérôl szóló beszámolót és 
a 2012. évi költségvetési koncepciót.

Tudomásul vette Grznár József vállalkozó 4,5%-os, az inf-
láció mértékének megfelelô áremelését az élelmiszernyers-
anyag-beszállítói szerzôdése alapján 2011. december 1-tôl. 

Az isaszegi állandó lakóhellyel rendelkezô és életvitel-
szerûen a városban lakó, 2012. évben a 13–14. életévüket 
betöltött leányok részére a négykomponensû, HPV elleni vé-
dôoltás programjában az oltóanyag bekerülési költségéhez 
6 000 Ft/fô támogatással járul hozzá, amelyre a 2012. évre 
30 fô igényével számolva 180 000 Ft összeget biztosít.

Polgármesteri Hivatal

Közmeghallgatás

Isaszeg Város Önkormányzata az idén november 21-én tartot-
ta szokásos évi közmeghallgatását a mûvelôdési otthonban. 

Az elsô napirendi pontban a polgármester beszámolt az 
elmúlt idôszakban végrehajtott feladatokról, valamint a kö-
vetkezô évre vonatkozó tervekrôl és elképzelésekrôl. 

A beszámolóban elhangzottak szerint az önkormányzat 
költségvetése stabil, a lehetôségekhez mérten fejleszté-
sek megvalósítását is lehetôvé teszi. Az elmúlt egy évben 
átadásra került az uniós szabvány szerint megépített Béke 
téri játszótér, a két közúti forgalomirányító lámpa, a szobor-
hegyi feljáró, és megvalósult a sportpálya világítása is. Fel-
avatták a Nemzedékek Parkját az Ady Endre utcában, ahol 
szintén játszótér épült. Elkészültek a garanciális útjavítások, 
és folyamatos a város utcáinak járdafelújítása. A római kato-
likus templomnál és a Damjanich iskolánál parkoló épült, és 

felújításra került az önkormányzat mögötti útszakasz egy új 
közúti gyalogos híddal. Az önkormányzat rendbe hozta, szol-
gálati lakásnak alkalmassá tette a tulajdonában lévô Akácfa 
utcai ingatlant. A lakossági igényeknek megfelelôen átalakí-
tás történt a családsegítô épületében. Az önkormányzat több 
pályázatot is sikeresen megnyert, amelyek közül hatalmas 
eredménynek tekinthetô a szennyvíztisztító telep fejlesztésé-
re elnyert összeg. 

Hatvani Miklós megköszönte a lakosság és a civil szer-
vezetek együttmûködését, és kiemelte az intézmények sze-
repvállalását a település társadalmi és kulturális életében. 
Nehézségként említette meg az autóbusz-közlekedés aka-
dozását és az orvosi ügyeletben bekövetkezett változások 
okozta problémákat, amelyek kiküszöbölésére igyekszik az 
önkormányzat. Pozitívumként hangsúlyozta a negyedik házi-

Ünnepre készülve
Tisztelt isaszegi polgárok! Kedves barátaim!
Újra eltelt egy küzdelmes esztendô, volt részünk örömben, bánatban, bosszúságban, si-
kerben és kudarcban egyaránt. A lázas ünnepi készülôdések idôszaka áll a küszöbünkön: 
advent, karácsony, szilveszter, újév. Az ünnepek pedig mindig alkalmat kínálnak szá-
munkra, hogy megnyissuk szívünket az örömre és a szeretetre. Karácsony a szeretet ün-
nepe, a szeretethez pedig nem kellenek fényes külsôségek, csupán kedves szó és mo-
soly, hiszen tudjuk jól: „a szeretet az egyetlen kincs, amely növekszik, ha pazaroljuk”. 

Az igazi öröm pedig csak akkor és úgy születhet meg a szívünkben, ha másokat, 
embertársainkat is örvendeni látjuk. Legyen bennünk ehhez több empátia, meg-
értés egymás iránt! Segítsük a rászorulót a bajában! Legyünk szolidárisak ember-
társainkkal, tételezzük fel a mellettünk állóról, hogy ô is jót akar! Ha sikerül felül-
emelkedni saját gondjainkon, egészen biztosan jobb lesz a köz érzetünk, s ha 
megtanulunk örülni egymás vagy tá gabb környezetünk sikereinek is, elôbbre 
juthatunk helyben és az országban egyaránt. 

Kívánom mindannyiuknak, hogy az öröm, a szeretet és a vele együtt járó 
békesség tegye széppé az ünnepüket! Kívánok az új esztendôben mindenki-
nek jó egészséget, hi tet, kitartást, erôt és sok örömet mind a magán-, mind a 
közügyeinkben!

Hatvani Miklós polgármester
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orvosi körzet beindítását, és arról tájékoztatta a lakosságot, 
hogy jövôre 14 fô jelenlétével mûködô rendôrôrs biztosítja 
majd a település nyugalmát és közbiztonságát.

A közmeghallgatás következô napirendi pontjaként a la-
kosság életében komoly változást jelentô állami beruházás-
ról, a vasútvonal és környezetének fejlesztési terveirôl adott 
tájékoztatást Barta Endre, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô 
Zrt. (NIF) projektvezetôje és Lipták Attila, az Uvaterv Zrt. iro-
davezetôje.  A meghívott vendégek ismertették a beruházást, 
amelynek keretében a néhány éves elôkészítô munka után, 
2015-ben elindul a Budapest–Hatvan–Miskolc vasútvonal 
fejlesztése. Az uniós támogatásból megvalósuló beruházás 
Isaszeget is érinti, a településen a vasúti átjárók helyett felül-
járók megépítésével tervezik megoldani az autóval való köz-
lekedést. Az uniós beruházással elnyert összeg lehetôvé te-
szi egy modern vasútállomás fedett peronnal való kiépítését, 
a tôzegtelepi városrész gyalogos aluljáróval való összeköté-
sét és a vasúti közlekedés korszerûbbé tételét. A korszerûsí-
tés része a szintbeli közúti keresztezôdések megszüntetése. 
A tervezések során a felüljárók kivitelezésének megvalósítá-
sára több elképzelés, tervezet is készült, ezek közül Isaszeg 
péceli határában lévô megvalósítására több is. A tervezôk el-
mondása szerint a környezetvédelmi hatóságok a lápvédel-
mi terület védelme miatt csak egy terv engedélyezését tették 
lehetôvé, amely ha megvalósulna, az azzal a következmény-
nyel járna, hogy a település Ófalunak hívott részén több ház 
is kisajátításra, majd lebontásra kerülne. Ez az információ a 
hallgatóság körében óriási felháborodást okozott, amelynek 
több isaszegi polgár hangot is adott. A jelenlévôk tiltakoztak 
az ingatlanjaikat érintô beruházás és Isaszeg életét, fôként a 
település ezen részét jelentôsen befolyásoló tervezet ellen. 

A polgármester tájékoztatta a jelenlévôket, hogy a bemu-
tatott terv még nem a véglegesített nyomvonal, a vendégek 
meghívására és a tervek bemutatásra azért került sor, hogy 
a lakosság és az önkormányzat közös tiltakozásával ez még 
idôben elvetésre kerüljön. Ígérete szerint a fejlesztési beru-
házás további lépéseirôl folyamatos tájékoztatást fog kapni 
a lakosság.

A továbbiakban a közmeghallgatás következô napirendi 
pontjaként Pénzes János alpolgármester a település hulla-
dékgazdálkodásával kapcsolatos változásokról tájékoztatta a 
megjelenteket. Elmondta, hogy a településeknek a közelség 
és az önellátás törvényi elvét betartva kell megoldaniuk a 
közszolgáltatásokat, vagyis a lehetô legkorszerûbb és legma-
gasabb szintû hulladékkezelést biztosító létesítménybe kell 
elszállítani a településekrôl a szemetet. Isaszeg város tagja 
a 110 település összefogásával létrejött Észak-Kelet Pest és 
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környe-

zetvédelmi Önkormányzati Társulásnak. Az európai uniós 
és állami forrásokból megépített, korszerû kerepesi Ökörte-
lek-völgyi hulladékkezelôbe kerül majd városunk kommuná-
lis hulladéka. A létesítmény üzemeltetôje a Zöld Híd Régió 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. Az alpolgár-
mester a tájékoztató után felkérte Gyenes Szilárdot, a Kft. 
ügyvezetô igazgatóját, hogy tájékoztassa a lakosságot a cég 
hulladékgazdálkodásáról.

A meghívott vendég ismertette a hulladékgazdálkodás-
sal kapcsolatos fontosabb tudnivalókat. Elsôsorban kiemelte, 
hogy az önkormányzati törvény módosításai alapján 2013-
tól már nem az önkormányzatok, hanem az állam feladata 
lesz a települési hulladékgazdálkodás. Az unió tagjaként jog-
szabályi elvárás, hogy növelni kell az újrahasznosítató hulla-
dékok arányát, be kell vezetni a szelektív hulladékgyûjtést is, 
amely mértékének 2020-ra az 50%-ot kell elérnie. Ez csak 
úgy lehetséges, ha a polgárokat partnernek tekintve vonják 
be a közszolgáltatók. A változások Isaszeget is érintik, mi-
vel a régi szemétlerakó helyek teljes rekultivációját meg kell 
oldani, ami ebben az esetben a Kft.-n keresztül, pályázat 
útján fog megtörténni. Az igazgató elmondta, hogy a Zöld 
Híd Régió Kft. komplex közszolgáltatásként 110 települé-
sen látja el a hulladékkezelést, -ártalmatlanítást és a szelektív 
hulladékgyûjtést. Isaszeg tekintetében a szolgáltatás ellátá-
sával kapcsolatos szerzôdéskötés még csak tárgyalási folya-
matban van az önkormányzattal. A nonprofit Kft. szolgálta-
tásairól többek között elmondta, hogy hulladékgazdálkodási 
rendszerfelügyeletet mûködtet, amely folyamatos helyszíni 
ellenôrzést végez. Ezen kívül a telephelyen oktatási referens 
elôadásán keresztül ismerhetik meg az óvodás, iskolás gyer-
mekek és a felnôtt lakosság a hulladékgazdálkodás folya-
matát. Az elôadó lakossági kérdésekre válaszolva elmondta, 
hogy jövôre a várható infláció ebben a közszolgáltatásban 
6,9% lesz. Isaszeg esetében szeretnék a szolgáltatás díját 
évi bruttó 30 ezer forint alatt tartani (ez az összeg a 120 li-
teres kukára vonatkozik).

Az alpolgármester a további kérdésekre reagálva elmond-
ta, hogy az önkormányzat a lakosságot a közszolgáltatásban 
történô változásokról folyamatosan tájékoztatni fogja a helyi 
médiákon keresztül.

A közmeghallgatáson elhangzott lakossági panaszokkal 
(csúszós járda, szemetelés a buszmegállókban) kapcso-
latosan a hivatal részérôl a polgármester intézkedést ígért. 
A Gyöngyvirág utcában történô járdaépítés kérdésérôl tájé-
koztatásként elmondta, hogy a körzet képviselôje és a Vá-
rosfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
elnöke tesz majd lépéseket.

Adorjánné Fehér Éva
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A szennyvíztelep fejlesztése KEOP-1.2.0/09-11-2011-0015 számú pályázat

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mint Támogató az Új Szé-
chenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program kere-
tén belül KEOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és -tisztítás 
megvalósítása tárgyú felhívást tett közzé, melyre Isaszeg Vá-
ros Önkormányzata KEOP-1.2.0/09-11-2011-0015 azono-
sítószámon regisztrált, 2011. év április hó 01. napon befo-
gadott projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be a felhívás és 
útmutató szerint, amelyet a Támogató a 2011. év szeptem-
ber hó 14. napján kelt támogató levél szerint támogatásban 
részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett 
vissza nem térítendô támogatásban részesül, a támogatás 
intenzitása 85%, vagyis a beruházás bekerülési költségét 
85%-ban az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormá-
nya állja, ami nettó 555 063 600 Ft támogatási összeget je-
lent Isaszeg számára.

A támogatási szerzôdés aláírásra történô elôkészítése 
gyors ütemben történt, a szerzôdés aláírására 2011. szep-
tember 29-én került sor. A szerzôdés aláírását követôen 
elkezdôdött tehát a megvalósítási fázis, melynek elsô lép-
csôje a támogatási szerzôdésben meghatározott célfelada-
tok közbeszerzéseinek lefolytatása. A közbeszerzési eljárás a 
hatályos Kbt. szerint lefolytatásra került a közbeszerzési szak-
értô kiválasztására. A nyertes szakértô közremûködésével 
folyamatban van a beruházás megvalósítása során operatív 

feladatokat ellátó projektmenedzsment-szervezet, a mûsza-
ki ellenôri és mérnöki tevékenységet ellátó FIDIC mérnök-
szervezet, valamint a tájékoztatás és nyilvánosság feladatot 
ellátó PR-szervezet közbeszerzési eljárás során történô ki-
választása. A nevezett tevékenységek közbeszerzései ez év 
december hónapban lezárulhatnak a nyertes ajánlattevôk 
képviselô-testület által történô kiválasztásával, majd ezt kö-
vetôen indulhat a kivitelezés közbeszerzési folyamata, amely 
a hatályos Közbeszerzési Törvény értékhatáraira tekintettel 
„közösségi értékhatárt elérô, nyílt eljárás”. Az ajánlati felhívás 
több törvényességi ellenôrzési kontroll után jelenhet csak 
meg a hivatalos Közbeszerzési Értesítôben, várhatóan 2012. 
január-február hónapban. A kivitelezésre a szerzôdéskötés 
várhatóan 2012. április hónapban megtörténik, ekkor indul-
hat meg a kivitelezési tevékenység, amely az elôzetes üte-
mezés szerint 12 hónapig fog tartani, 9 hónap próbaüzem-
mel. Az új szennyvíztisztító telep mûködése megkezdésének 
várható idôpontja 2014. elsô negyedévére tehetô.

A támogatási szerzôdés szerint a projekt befejezése 
2014. május 4.

A projekt megvalósítása során természetesen több alka-
lommal is tájékoztatni fogjuk Isaszeg lakosságát településünk 
egyik legjelentôsebb beruházásáról.

Padányi József építésügyi és beruházási osztályvezetô

Légszennyezettség-vizsgálat 

Az újság elôzô számában tájékoztattuk a lakosságot a telepü-
lésünkön történô légszennyezettségi vizsgálatról, amelynek 
indoka, hogy megfelelô mérések alátámasztásával megbíz-
ható adatokkal rendelkezzünk arról, miként befolyásolja vá-
rosunk levegôjének minôségét az ôszi avar és kerti hulladék 
égetése. A mérést a GreenLab Magyarország Mérnöki Iroda 
Kft. nyolc napon keresztül, október 25. és november 1. kö-
zött végezte a Bóbita Óvoda kertjében felállított mobil labo-
ratóriumban, amelynek eredményeként a táblázatban sze-
replô adatokról tudunk beszámolni. 

NO2
nitrogén-dioxid

SO2
kén-dioxid

*CO
szén-monoxid

PM10
szálló por

határérték 24 órás 85 125 5000 50
október 25., kedd 15,7 27,3 837,3 22,3
október 26., szerda 22,2 28,3 1414,2 34,2
október 27. csütörtök 25,4 28,7 1410,4 37,2
október 28., péntek 28,2 19,1 1519,3 62,5
október 29., szombat 30,4 10,9 1642,9 57,0
október 30., vasárnap 29,8 19,8 1631,0 61,0
október 31., hétfô 32,7 16,5 1606,9 71,0
november 1., kedd 27,4 14,5 1834,1 81,0

*napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma

A levegôterheltségi szintre alapvetô hatást gyakorolnak a 
szennyezést okozó anyagok, az éghajlati adottságok, az idô-
járás elemeinek összetett rendszere, valamint Isaszeg dom-
borzati adottságai. A mérési eredményeket megvizsgálva 
megállapítható, hogy a mérés ideje alatt a 24 órás egészség-
ügyi határérték túllépés csak a szállópor PM10-es frakciójá-
nak esetében történt, a többi komponens eredményei jóval 
az egészségügyi határértékek alatt maradtak. Fontos körül-
mény, hogy azokon a napokon, amikor Isaszegen a szálló-
por értéke túllépte a határértéket, az Országos Légszennye-
zettségi Mérôhálózat regisztrált mérôállomásainak túlnyomó 
többségében is ez történt. A mérési eredmények objektív 
bázisul szolgálnak arra vonatkozóan, hogy Isaszeg önkor-
mányzata a jövôben ezek ismeretében alakíthassa ki a város 
jó levegôjének megôrzését segítô intézkedéseket. 

Pénzes János alpolgármester
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Védendô fogyasztó
Védendô fogyasztóként a lakossági fogyasztót a földgázke-
reskedôtôl és földgázelosztótól, valamint az elektromosener-
gia-szolgáltatótól különleges bánásmód és kedvezmények 
illetik meg. A védendô fogyasztókról szóló nyilvántartásba 
vételt a fogyasztónak kell kérelmeznie. A nyilvántartásba 
vétel kétféle jogcímen történhet: 
– szociálisan rászoruló fogyasztóként és/vagy 
– fogyatékkal élô fogyasztóként. 

A kérelem benyújtásának feltétele a szolgáltatók által ki-
küldött adatlap kitöltött és aláírt példányának, valamint az ön-
kormányzat jegyzôje által leigazolt példányának eljuttatása a 
szolgáltatókhoz. 

Szociális rászorultság esetén a kérelmezô által a sze-
mélyes adataival kitöltött adatlapokat a polgármesteri hiva-
tal ügyfélszolgálatán kell leadni, melyet az igazolás kitöltése 
után a hivatal visszaküld a fogyasztónak.

Fogyatékosság szerinti igénybevétel esetén a Magyar 
Államkincstárhoz kell eljuttatni a kérelmezô által kitöltött 
adatlapokat, és a MÁK állítja ki, valamint juttatja vissza az 
igénylôhöz az igazolást az általa folyósított ellátásokról.

A nyilvántartásba történô felvételrôl 8 napon belül írás-
beli értesítést küld a szolgáltató. A különleges bánásmód és 
a kedvezmény ezután érvényesíthetô.

Szociálisan rászoruló fogyasztónak, illetve fogyatékkal élô 
fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki 

vagy akinek a háztartásában élô személy megfelel a kö-
vetkezô feltételeknek:
Szociális rászorultság szerint
– idôs korúak járadékában részesül,
– aktív korúak ellátására jogosult,
– lakásfenntartási támogatásban részesül,
– ápolási díjban részesül,
– rendszeres gyer mekvédelmi kedvezményre jogosult,
– otthonteremtési támogatásban részesült a támogatás 

megállapításától számított 3 éven keresztül vagy
– nevelôszülô, hivatásos nevelôszülô, aki saját háztartásá-

ban neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós 
ne velésbe vett gyermeket.

Fogyatékossága szerint
– aki fogyatékossági támogatásban részesül,
– a vakok személyi járadékában részesül,
– olyan személy, aki vagy aki után szülôje vagy eltartója a 

családok támogatásáról szóló törvény szerint magasabb 
összegû családi pótlék ban részesül.

Ugyanazon fogyasztónak egyidejûleg csak egy fogyasztási 
hely tekintetében adható ki igazolás. Egy fogyasztó egyszer-
re kérheti a nyilvántartásba vételét mind a földgáz-, mind az 
elektromosáram-szolgáltatójánál a külön-külön kitöltött és az 
önkormányzat jegyzôje által igazolt adatlappal.

Polgármesteri hivatal

Rendôrségi hírek

Együtt még többet tehetünk
Mindenki szeretné biztonságban tudni családját, otthonát, 
ingóságait, gépkocsiját, amelyeknek megóvása közös cé-
lunk. Ennek érdekében a Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság 
Bûnmegelôzési Osztálya „Együtt még többet tehetünk…” 
címmel prevenciós vagyonvédelmi programot indított el. 
Tapasztalt megelôzési szakembereink által megfogalmazott 
ajánlásokat helyezünk ki augusztustól Pest megye gyermek-
orvosi rendelôibe, illetve a védônôi szolgálatok kijelölt he-
lyiségeibe.

A tájékoztatók havonta, új témakörökben, aktuális tarta-
lommal cserélôdnek az információs táblákon. 

Nagy örömünkre szolgálna, ha a kézhez kapott szóró-
lapot mindenki elolvasná, és a tanácsokat ismerôseikkel is 
megosztanák, mert együtt még többet tehetünk otthonunk 
biztonságáért.

A témákkal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat az 
alábbi e-mail címre várjuk: elbir@pest.police.hu (ELBIR: Elekt-
ronikus Lakossági Bûnmegelôzési Információs Rendszer).

Kérje szakembereink tanácsát a rendôrség bûnmegelô-
zési szolgálatainál! 

Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság
Bûnmegelôzési Osztály
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városunk
In memoriam Magdalena

November 3-án vettünk végsô búcsút 
a lengyel származású Jakócsné Mag-
dalena Dabrowskától, akit utolsó földi 
útján a családja, rokonai, ismerôsei, a 
magyar és lengyel barátai, önkormány-
zatunk, Bojanów lengyel testvértelepü-
lésünk és a Magyarországi Bem József 
Lengyel Kulturális Egyesület képviselôi 
kísértek el. Tragikus hirtelenséggel, 61 

éves korában hagyott itt bennünket. A temetési szertartás 
magyar és lengyel nyelven zajlott az isaszegi temetôben. 

Élete Lengyelországban kezdôdött, majd családi kapcso-
latai Magyarországra hozták. Míg lelkében boldogan dédel-
gette a gyermekkor emlékeit, lassan ráébredt, hogy neki itt, 
Magyarországon is van helye, és engedte kibontakozni csalá-
di és közösségi életét. Soha nem tudott úgy szólni szülôföld-
jérôl, hogy ne szökjenek könnyek a szemébe. Odaadással 
szerette Lengyelországot és Magyarországot is. 

Isaszeg 2007-ben alakította ki máig élô kapcsolatát a len-
gyel Bojanów településsel. A kapcsolat ápolásában, a nyelvi 
nehézségek áthidalásában számíthatott közremûködésére, 
segítségére önkormányzatunk és városunk valamennyi in-
tézménye, mûvészeti csoportja. Biztosította közöttünk a 
megértést, a közös nyelvet, és ezzel – az együttmûködés 
mellett – mély barátságok kialakulását is lehetôvé tette. Hiá-
nyát érezni fogjuk. Szívesen kapcsolódott be minden olyan 
kulturális programba, amelyeken a lengyel barátaink is meg-
tiszteltek bennünket. A magyar–lengyel barátság ápolása el-
sôdleges volt számára. 

Szerette az embereket, mosolygós, vidám arcát, egész 
lényét megôrizzük emlékezetünkben. 

Isaszeg Város Önkormányzata

Emlékezés a II. világháború vé-
delmi harcaiban hôsi halált halt 
magyar katonákra Isaszegen

2011. november 11-én, Szent Márton napján megemlékezést tartott Isaszeg 
Város Önkormányzata, a Magyar Ejtôernyôsök Bajtársi Szövetsége (MEBSZ) 
és a Történelmi Vitézi Rend isaszegi állománya. 

1944-ben Budapest védelme érdekében a hadvezetés kiépítette a több 
övbôl álló Attila-vonalat. A védelmi harcban több magyar és német alakulat 
vett részt. A Magyar Királyi Honvédség 1. Vitéz Bertalan Árpád Ejtôernyôs 
Ezred Tassonyi Edömér százados vezette elsô zászlóalja november 12-én ér-
kezett Isaszegre, és az újabb át-alárendelésig, november 22-éig a térségben 
harcolt jelentôs veszteségeket elszenvedve.

A román és szovjet katonák ellen küzdô magyar honvédekre csak titokban 
emlékezhettek a háború utáni idôszakban. De 1979-ben (ma úgy monda-
nánk: civil kezdeményezésre) magánszemélyek és az Isaszegi Könyvbarát 
Klub a hatalommal dacolva emléket állított az isaszegi temetôben a hôsi ha-
lált halt honvédeknek. Jelenlegi formáját 1984-ben nyerte el. 

Dr. Farkas Jenô A Szent László hadosztály katonái írták… címû könyvében 
lejegyzett adatközlések alapján a MEBSZ 2010-ben kihelyezett elnökségi ülést 
tartott a településen, és megemlékezett a temetôben. 2011-ben folytatódott 
a megkezdett „hagyomány”.

Az idei megemlékezésen már több szervezet is képviseltette magát, és a 
település gyermekei is szép számmal megjelentek. 

A Himnusz elhangzása után dr. Novák Béla történész idézte fel 1944 
ôszének vérzivataros eseményeit. Gulyka József katolikus prépost és Bajusz 
Árpád református lelkész egyházi szolgálata után v. Bodrogi Imre szavalt. 
A hála és tisztelet virágainak elhelyezése után a Szózat hangzott el. Ezután a 
megjelentek átvonultak a temetô másik megemlékezési helyszínére, ahol az 
egykori ellenség, a román katonák emlékhelye és kilenc magyar honvéd sírja 
található. Itt Ecseri Pál temetôgondnok emlékezett az 1944-es katonatemeté-
sekre. A tavalyi megemlékezésen „csak” négy honvéd sírja volt ismert, de ez 
évben újabb öt került beazonosításra, melybôl három ejtôernyôs. 

A gyertyagyújtást és koszorúzást követôen a katonai hagyományoknak 
megfelelôen a „Takarodó” hangjai zengték be a temetôt.

A megemlékezôk baráti beszélgetésre átvonultak a közeli Csata Vendéglô-
be, ami a korábbi Hangya Szövetkezet épületében található. Az Isaszeg-kör-
nyéki védelmi harcok egyik ideiglenes harcálláspontja ebben az épületben 
volt. Így találkozott a múlt és jelen egy helyen.

„Emlékezünk a Hôsökre!”
Dr. Boldizsár Gábor MEBSZ alelnök
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Isaszeg város kisebbségi önkormányzatainak hírei
CIgány KIsEbbségI ÖnKOrmányzaT
A CKÖ vezetôségében változások történtek. Az önkormány-
zat megválasztott elnöke Váradi Attiláné, alelnöke Vidák 
Sándor lett. 

A kisebbségi önkormányzat fontosnak tartja, hogy lehe-
tôségeihez képest segítsen, foglalkozzon a rászoruló oláh 
cigány vagy muzsikus cigány, illetve magyar származású em-
berekkel, akik segítségre szorulnak, hátrányos helyzetben él-
nek.

A hagyományokhoz híven immár hatodik alakalommal 
kerül megrendezésre a mikulásünnepség. Az idei rendez-
vény idôpontja: december 10., szombat 14.00–20.00 óra, 
helyszíne a Dózsa György Mûvelôdési Otthon.

A CKÖ eddig minden évben mikuláscsomagot készített 
a gyermekek számára. Idén a rossz gazdasági helyzetet fi-
gyelembe véve úgy döntött, hogy a gyermekek ajándéka 
kevesebb lesz mint az elôzô években, 
de a családok számára egy kis tartós-
élelmiszer-csomaggal is kedveskedik. 
Napjainkban fontosabb az élelmiszer-
rel, mint az édességgel való segítség.

A kisebbségi önkormányzat tiszte-
lettel kéri, hogy aki segítséget tud nyúj-
tani tartós élelmiszerrel vagy játékkal a 
mikulásünnepség megrendezéséhez, 
az alábbi elérhetôségeken jelezze: 
e-mail: evacsoki@freemail.hu, telefon-
szám: 30/743-8088 vagy 70/977-
9566.

Felhívás
A CKÖ olyan nagykorú személyeket keres (nem csak cigány, 
hanem magyar származásúakat is), akiknek nincs meg a 
nyolc osztálya, ezáltal nem tudnak szakmát szerezni és el-
helyezkedni, dolgozni. A kisebbségi önkormányzat a beisko-
lázáshoz segítséget nyújt mindazon felnôttek számára, akik 
szeretnék az általános iskolai végzettséget megszerezni. Je-
lentkezni a fenti telefonszámon lehet. 

Váradi Attiláné, a CKÖ elnöke

szlOváK KIsEbbségI ÖnKOrmányzaT
Az idén április 3-án, ünnepélyes keretek között megtörtént 
a Szlovák Tájház megnyitója. Sámsonházán Országos Szlo-
vák Tájház Találkozó volt, ahol hasznos tanácsokat kapott a 
kisebbségi önkormányzat az isaszegi tájház mûködtetésével 
kapcsolatban. 

Az önkormányzat tagjai a Schubert-napokon vettek részt, 
ahol fellépett a Gaudium Carminis Kamarakórus, és együtt-
mûködési szerzôdés aláírására került sor a dr. Horváth Géza 
által vezetett énekkarral.

Az isaszegi csata alkalmából városunkban járt Polka Pál 
történész, aki a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat vendége 
is volt.

A városi „pünkösdi ízcsata” fôzôversenyen örömmel vett 
részt cseresznyés gombóc és májusi kapros-juhtúrós derelye 
készítésével. 

Május 20–21-én második alkalommal került megrende-
zésre a Sztárláb modern táncfesztivál 150 versenyzô részvé-
telével, lengyel, magyar, szlovák fellépôkkel. Ez az ingyenes 
városi program sok száz nézôt is odavonzott.

Május 27–28–29-én harmadik alkalommal vettek részt 
isaszegi gyerekek a szlovák önkormányzat szervezésben 
Trstenában, a Dilongstar énekversenyen, ahol szép ered-
ményt értek el. A rendezvény a Visegrad Fund pályázatá-
val került megrendezésre. A szüreti felvonulás alkalmával a 
szlovák önkormányzat a tájháznál látta vendégül a rendez-
vény résztvevôit.

Az augusztus 20-i ünnepségen a Zselízrôl érkezett dele-
gációt fogadta.

A kulturális örökség napjai kereté-
ben az Isaszegi Szlovák Tájház is sze-
repelt az országos programban, ez al-
kalomból 120 fô kereste fel a tájházat, 
többek között a nemzetközi költôtalál-
kozó résztvevôi és a „Pápai vonat em-
lékének életben tartásáért” program 
szervezôi is.

Az Isaszegi Pont TV felvételt ké-
szített a Tájházról és az isaszegi lagzis 
kalács sütésérôl, amely hagyományte-
remtô lesz.

Az önkormányzat részt vett Ecseren a magyar–szlovák 
misén a Gaudium Carminis Kamarakórus tagjaival, akik gyö-
nyörû mûsort adtak elô.

A szlovák nagykövetségen tett hivatalos látogatáskor 
megbeszéltek szerint a Duna TV 2011. október 11-én fel-
vételt készített Isaszeg nevezetességeirôl, az önkormányzat 
életérôl, munkájáról, ami november 21-én 13.30 órakor, az 
MTV m1-es csatornáján, a Domovina címû kisebbségi mû-
sorban került levetítésre.

Fuferenda Lászlóné,
a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

1995-ben a magyar kormány 
a kisebbségbarát társadalmi 
légkör kialakítása és fenntartá-
sa érdekében az ENSZ Nemzeti 
vagy Etnikai, Vallási és Nyelvi 
Kisebbséghez tartozó Szemé-
lyek Jogairól szóló Nyilatkozata 
elfogadásának napját – decem-
ber 18-át – a kisebbségek nap-
jává nyilvánította. 
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magyarország

lengyel–magyar barátság
Idén a lengyel–magyar barátság napja alkalmával Schmitt Pál ünnepi kö-
szöntôjében azt mondta: „mi lengyelek és magyarok valamit mindig ad-
tunk egymásnak, amink volt, amit adni kellett és lehetett…”

a lengyel függetlenség nemzeti napja, november 11-e alkalmából a mú-
zeumbarátok köre ünnepi megemlékezést tartott Isaszegen.

a rendezvényen megjelent a hagyományôrzô Wysocki légió, és maguk-
kal hozták két veterán bajtársukat is. mindkét idôs katonatiszt vegyes, len-
gyel–magyar házasságból származik, és identitásuk is kettôs. Nizalowski 
Ernô bácsi repülôszázados, és 94 éves kora ellenére lendületes élménybe-
számolót tartott. elmondta, hogyan került a II. világháború idején a lengyel 
hadseregbe.

Vitéz Bolváry József a magyar királyi hadsereg huszár fôhadnagya volt. 
a 97 éves öregúr mosolyogva mondta: ha komolyan belekezd az emlékek-
be, reggelre sem végzünk. mindketten jelentôs hôstetteket hajtottak végre, 
és mindketten szibériában raboskodtak.

a modern lengyelország megteremtôjérôl, 
Piłsudski tábornagyról dr.  Dürr Sándor tartott 
nagyon izgalmas ismertetô elôadást.

Piłsudski az I. világháború után, fogságából 
szabadulva, 1918. november 11-én kikiáltotta 
a független lengyelországot, majd a had-
sereg segítségével megragadta a történelmi pillanatot, és az összeomlott 
birodalmak romjain újjáteremtette lengyelországot. Természetesen nem 
sokáig váratott magára az orosz támadás. 1920-ban Piłsudski marsallnak 
sikerült, ami soha senkinek a történelemben: katonai gyôzelmet aratott a 
Vörös hadsereg felett. ehhez a gyôzelemhez a magyarok is hozzájárultak 
egy lôszerszállítmánnyal.

köszönjük a rendezôknek ezt a szép délutánt, és reméljük, hogy tovább-
ra is „Isaszeg a lengyel–magyar barátság jelképe” lesz.

Dr. Kardos Gábor

Ne hagyjunk éket verni közénk! Magyar–szlovák kapcsolat
Sok minden terheli jelenkori kapcsolatainkat. Az állampol-
gársági törvény, a gróf Esterházy János-ügy, a nyelvtörvény, 
a Benes-dekrétumok, a köztársasági elnök udvariatlan ki-
utasítása, a Malina Hedvig-ügy kezelése, a dunaszerdahelyi 
magyarverés stb. Fájón tapasztaljuk a határon túli magyar-
ság drámai fogyatkozását, s a szinte hetente megnyilvánuló 
magyarellenes, szélsôjobboldali kirohanásokat. Ehhez képest 
egészen a legutóbbi ideig azt gondoltam, hogy Magyarorszá-
gon a magát szlováknak valló embert semmilyen atrocitás 
nem érheti, és akár még az állampolgárságot is felveheti.

A Magyar Televízió m1-es csatornáján 2011. november 
21-én a Domovina címû szlovák nemezetiségi magazinban 
régi kedves isaszegi ismerôseimmel találkoztam a képernyôn. 
Szlovák gyökereik utáni kutatásaik eredményeirôl beszélnek, 
miközben természetesen Isaszeget népszerûsítik a nagyvilág-
nak. A szépséghibája a dolognak ott van, hogy a film a kö-
vetkezô kérdéssel kezdôdik: „Vajon megnyeri-e újkori csatáját 
Isaszeg?” Milyen csatát? Ki akar itt kivel háborúzni? Aztán a 
mûsorvezetô egyértelmû kijelentésével folytatódik az érdekes 
aspektus: „Gyengéd, de határozott csatát fognak vívni az asz-
szimiláció ellen.” Ez félreérthetô. Értelmezhetjük úgy is, hogy 
Isaszegen sötét erôk kényszeríteni akarják a beolvadást, de 
úgy is, hogy a kisebbség tagjai küzdenek azért, hogy a kö-
vetkezô generációk is megtartsák kultúrájukat. Feltételezem, 
hogy ez lehet a „csata” valódi oka. Hiszen senki nem tiltotta 
meg, hogy az édesanyák megtanítsák a gyermeküket az édes 
anyanyelvre. Ha a szülôk, nagyszülôk, dédszülôk nem így tet-
tek, azon nem lehet változtatni. Van Isaszegen olyan kisebb-
ség, amelynek minden tagja beszéli az anyanyelvét.

Ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy nagyon szép do-
log a gyökerek felfedezése és a hagyományok ápolása, de 
csatákról beszélni veszélyes. Ismert dolog, hogy északra, dél-
re, keletre, nyugatra csaknem minden ház belseje ugyan-
ilyen, mint az itteni szlovák tájház. Van benne ónémet bútor, 
többféle vidékrôl származó szôttes és fazekasedény, spar-
helt, kemence, tisztaszoba stb. Inkább azt mondanám, olyan 

Kárpát-medencei itt minden. Isaszegen jellegzetes a régi 
házak ornamentikája. Elöl két ablak, sárga téglával kirakott 
áthidaló szerkezetek stb. E jellegzetességek a felújítást köve-
tôen eltûntek az isaszegi szlovák tájházról, de szerencsére jó 
néhány található még ezekbôl a településen.

Az egyik riportalany azt nyilatkozta, hogy nyugdíjba men-
tek és megôrültek, azért kezdték kutatni a múltjukat. Azt gon-
dolom, nem ôrültek meg, s a világon az egyik legszebb és 
legszentebb dolog az ôsökre visszaemlékezni, az ô szoká-
saikat, érzéseiket, tudásukat feleleveníteni és fôként tisztelni. 
Ehhez csak biztatást lehet adni.

Végül felmerül bennem egy kérdés: ha a határon túl ezt a 
mûsort látják, vajon nem úgy értelmezik-e, hogy a magyarok 
Isaszegen üldözik a szegény szlovákokat?

Isaszegen hosszú évtizedek óta, de legkorábban 1723 
óta él együtt a magyar és a szlovák lakosság. Nem tudni 
olyan esetekrôl, ahol a nemzeti hovatartozás ellentéteket 
szült volna. Együtt harcoltuk végig a szabadságharcot, együtt 
éltük meg a világháborúk borzalmait, a veszteségeink is kö-
zösek. Isaszeg közmegbecsülésnek, köztiszteletnek örven-
dô polgárai közt szép számmal találunk szlovák gyökerek-
kel rendelkezôket az iparosoktól a kereskedôkön keresztül 
egészen a polgármesterig, mint ahogy ez a mûsorból is ki-
derült. Elôttük ugyanúgy adva voltak a lehetôségek az érvé-
nyesülésre, mint a magyarok elôtt, és mint látjuk, élhettek is 
vele, s a magyar közösségbôl ezt senki sem nézte a nem-
zeti hovatartozás „ferde tükrében”! Napjainkban is egy kö-
zösségben élünk egymás mellett, s csatáinkat a mai nehéz 
gazdasági körülmények közepette is együtt vívjuk, és nem 
egymás ellen. Úgy gondolom, és azok is úgy gondolják, akik-
kel megvitattam a nemzetiségi magazin zavart keltô kérdés-
feltevését, hogy ez a majd’ 12 ezer fôs közösség, Isaszeg 
város polgárai nem akarják, hogy félreértések zavarják meg 
mindennapjainkat, kialakult közös szokásainkat, ünnepein-
ket, együttélésünket.

Dr. Kardos Gábor
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kultúra
A Tóth Árpád Nemzeti  
Társaskör bemutatkozása

Tóth Árpád, a XX. századi magyar irodalom egyik csil-
laga 2011-ben lett volna 125 éves. Mint az ez 
év áprilisában lezajlott évforduló eseményein 
hangsúlyosan rámutattunk, tevékenysége 
több éven át Isaszeghez is kötôdött. Miu-
tán a halálát követôen, a ’30-as években 
figyelemre méltó eredményeket felmutató 
irodalmi társaság is ôrizte városunkban a 
nevét, mi, nemzeti érzelmû mai isaszegiek 
úgy éreztük, felvesszük ezt a régen megsza-
kadt szálat. 2011. szeptember 2-án közös el-
határozással megalakítottuk a Tóth Árpád Nem-
zeti Társaskört, amely a költô keresztyén és nemzeti 
felfogásának megfelelôen a magyar hagyományok éltetését, 
megismertetését tûzte ki célul, elsôsorban Isaszeg városában.

A sikeres nemzetek felismerték, hogy mindenekelôtt a 
hit és a kultúra biztosítja hosszú távon a fennmaradásukat. 
A nemes hagyományaink – úgy a népi, mint a vallási, közös-
ségi és a mûvészeink által létrehozottak – a globalizálódó, 
egyre a pénzvilág által diktált világunkban, és a kozmopolita 
liberalizmus által fellazított, szétzilált értékrend zûrzavarában 
világos iránymutatók kell hogy legyenek.

Mi, a Történelmi Vitézi Rend tagjai és rokonszenvezôi, a 
nemzeti önazonosságunk megôrzése érdekében szeretnénk 
a tervezett programjainkkal, kezdeményezéseinkkel hozzá-
járulni Isaszeg polgársága keresztény/keresztyén hitének és 
magyarságtudatának megerôsítéséhez.

Dr. Székely András Bertalan

Incze Mózes kiállítása 

Incze Mózes, a székelyföldi születésû, isaszegen élô festô-
mûvész legújabb, immár sokadik kiállításának megnyitójára 
került sor az Art Salon Társalgó Galériában november 16-án, 
amelyen jeles személyek mellett helybeliek is részt vettek. 

A kiállítást Rákay Philip nyi-
totta meg, az eseményen 
közremûködött az isaszegi 
Túlpart együttes. 

A mûvész 2011-ben 
készült festményeit de-
cember 20-ig lehet megte-
kinteni a II., Keleti Károly u. 
22. szám alatt. Az isaszegi 
helyi televízió közvetítette 
a kiállítás megnyitását, ami 
megtekinthetô a www.isa-
szeg.hu honlapon is.

(oprem)

Könyvtári hírek
2011. november 18-án, pénteken du. fél 5-tôl tartotta meg 
elsô összejövetelét a Tóth Árpád Nemzeti Társaskör könyv-

tárunkban. A társaskör felkérte Kubínyi Tamás mûvelô-
déstörténészt, az Echo TV mûsorvezetôjét, hogy 

az „Álmos Király Akadémia” szabadegyetem 
isaszegi kihelyezett tagozatának megalakulá-
sát segítse elô elôadássorozatával. Elôadá-
sai havonta egy alkalommal kerülnek meg-
tartásra, az elsôt „Álmos és Bartók” címen 
most hallhatták a szép számmal (45–50 
fô) megjelent érdeklôdôk. Bevezetôként a 

Történelmi Vitézi Rend isaszegi alegységé-
nek a társaskört kezdeményezô tagjai az „Isten 

áldja meg a magyart” kezdetû népdallal köszön-
tötték a jelenlévôket, majd dr. Székely András Berta-

lan ismertette a keresztény-nemzeti értékrendû alapelveiket.
A Tóth Árpád Nemzeti Társaskörhöz hasonlóan az Álmos 

Király Akadémia célja: „történelmünk fehér foltjainak feltá-
rása, az információs blokád lebontása. Életünknek ezek a 
legfontosabb kérdései.” Az Akadémia Bösztörpusztán, idén, 
Nagyboldogasszony napján alakult meg Kubínyi Tamás ve-
zetésével. Alapvetô küldetése a magyarság rejtett és titkolt 
tudásának a terjesztése minél szélesebb körben itthon és 
határainkon túl. Amivel foglalkoznak: az ôstörténet, a törté-
nelem, a XX. századi politológia, mûvészet- és zenetörténet 
témakörökben tartott nyilvános, ingyenesen látogatható elô-
adások, tandíjmentes kurzusok szervezése. A következô elô-
adás december 9-én, pénteken délután fél 5-tôl lesz „Jézu-
si kereszténység” címen, tematikájában már kapcsolódik az 
Advent ünnepköréhez.

Majsa Györgyné könyvtáros

a Tóth árpád nemzeti Társaskör kezdeményezôi: 
v. dr. Székely András Bertalan, dr. Székelyné 
Opre Mária, v. dr. Bucsy László, v. Bodrogi Imre, 
Bodroginé Kunkli Katalin, Szôke András,  
Szôke Judit, v. dr. Kardos Gábor, Kaló Gulmira,  
v. Csekeô Ervin, v. Kovács Gábor, Nagy Emma,  
v. Hanák Ede Tamás, v. Szmolicza József
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Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007–2013
Zeliezovce – Isaszeg/HUSK/0901/1.7.1/0103

Kulturális nyár Egymás kultúrájának tükrében Isaszeg – zselíz 2011.

Projektzáró sajtótájékoztató 2011. október 29., Isaszeg
Különleges, élményekben gazdag nappal zártuk a projekt sajtótájékoztatóját.

Mitôl lehet egy sajtótájékoztató élménydús? A kezdeteknél Hatvani Miklós pol-
gármester úgy fogalmazott, hogy „ha a jó mag termôföldbe ér, virág szökken 
belôle, amiben közösen gyönyörködhetünk.”

 A barátságok a mindennapok gondjait oldják. Nos, nemcsak mi, résztvevôk 
és a két város lakossága élvezhette azokat a barátságokat, a kiváló programokat, 
amelyek júniustól alakultak ki. A szlovák partnerektôl különbusszal érkezett kül-
döttség a mi csoportjainkkal újra egy egész napot töltött együtt.

A délelôtt folyamán történelmi múltunkkal és jelenünkkel találkoztak a mú-
zeumban, a Szoborhegynél; a Damjanich iskolában ismerkedtek a magyar isko-
lák sajátságaival. A nyár történéseit felelevenítô filmekkel újra átélhették az együtt 

töltött napokat. A Dózsa György Mûvelôdési Otthonban a rövid projektzárás, a 
közös néptánc után a filmes képi összefoglaló által a jövôkép is megfogalmazó-
dott – minden résztvevô közös akarata, hogy újra együtt szervezzünk és éljünk át 
kulturális programokat.

A zselízi és isaszegi gyermek táborozók és pedagógusaik, a Gaudium Carminis 
hangversenykórus, a Csata táncegyüttes tagjai, a média munkatársai mindannyian 
jó érzéssel zárták nemcsak a napot, de az egész évi projektet, mely a Magyaror-
szág–Szlovákia Határon Átnyúló Együttmûködési program 2007–2013 keretében 
Zselíz és Isaszeg kulturális hagyományainak összekötése a Partnerség jegyében az 
Európai Unió társfinanszírozásával került megrendezésre.

Verseczkyné Sziki Éva projektmenedzser

meghívó
az Isaszegi Természetbarát klub (ITk), az Isaszegi múzeumbarátok köre és a Falumúzeum tisztelettel meghívja önt és 
kedves családját a múzeumi esték soronkövetkezô programjára december 10-én, szombaton 16 órára a Falumúzeum-
ba, a hazai tájakon I. címû vetített képes elôadásra az ITk I. félévi túráiról (Gödöllôi-dombság, Gerecse, Budai-hegy-
ség, Cserhát, Bükk, mátra, Dráva-mellék, kôszegi-hegység, Börzsöny). elôadó: Notter Béla elnök (ITk). 

Információ: Falumúzeum, Isaszeg, Madách Imre utca 15. Telefon: 28/582-280, e-mail: falumuzeum@fotnet.hu, 
web: muzeum.isaszeg.hu. Minden érdeklôdôt szeretettel várunk! A belépés díjtalan.
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oktatás
„Barangolás a sokszínû Európai Unióban”

A Klapka György Általános Iskola és AMI-ben 2011. október 24–29. között 
témahetet tartottunk „Barangolás a sokszínû Európai Unióban” címmel.

A gyerekek a megszokottól teljesen eltérô módszerekkel bôvíthették 
tudásukat, ismereteiket. Nemcsak a délelôtti tanítási órákon foglalkoztak 
a témával, hanem délutánonként is a lehetôségek tárháza nyílt ki elôt-
tük. Rengeteg érdekes, változatos program közül válogathattak a diákok. 
A felsô tagozatban elôadást hallhattak az Európai Unió történetébôl, rajz-
pályázaton, sport- és versmondó versenyen mérettethették meg magukat, 
interaktív angol és német nyelvi vetélkedôn pillanthattak be az EU életébe. 
Az unió országainak jellegzetes táncait is iskolánk falai közé varázsoltuk, 
csodás hangulatot teremtve mind a nézôközönségnek, mind a „parkett” 
szereplôinek. Projekteket készíthettek, amelyek egy-egy tagállamot mutat-

nak be. Az ezekbôl összeállított kiállítás jelenleg is megtekinthetô iskolánk ebédlôjében. A rendkívüli énekórán az Európai Unió 
zenei gyöngyszemei csendültek fel. Az utolsó nap – ahogy mondják – szó szerint „hab a tortán”, hiszen ételbemutató volt! 

Igazán jó hangulatban telt a hét, miközben rengeteg új ismerettel lettünk gazdagabbak. 
Kurunczi Imréné tanár

Szülôk-nevelôk bálja a Damjanich iskolában

November 19-én a Damjanich iskola dolgozói megrendez-
ték évi hagyományos jótékonysági báljukat. Mivel Erzsé-
bet-napon rendeztük a bált, a visszatérô motívum stílszerûen 
„Sissi” volt. A bált a korabeli ruhába öltözött Szabó Katalin 
kolléganô nyitotta meg. Külön köszöntötte Erzsébet nevû 
kedves vendégeinket, akik névnapi üdvözlôkártyát kaptak is-
kolánk tanulóitól. 

Koháry Orsolya igazgatónô elmondta, hogy a bál bevéte-
lébôl az 1.a osztály számára szeretnénk informatikai eszkö-
zöket vásárolni. Ezután a „mûvészeké” volt a fôszerep, akik 
az iskola tanulói és – ebben az évben elôször – a Hétszín-
virág óvoda kis növendékei voltak. 

A hagyományossá vált, végzôs diákjaink által elôadott ke-
ringô után kezdetét vette a hajnalig tartó bál, amelyhez a jó 
hangulatot a Pepita zenekar biztosította.

Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk 
a bál elôkészítésében részt vett valamennyi dolgozónknak, 
a mûsorszámokat betanító pedagógusoknak, mindenkinek, 
aki a lebonyolításban segítségünkre volt, valamint adomá-
nyozóinknak, akik hozzájárultak a bál sikeréhez. Végül, de 
nem utolsósorban köszönjük vendégeinknek, hogy elfogad-
ták meghívásunkat.

Tóthné Ludman Ilona
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civil fórum
A civil szervezetekhez
Lassan lezárult egy év, amely – megkülönböztetve a többi-
tôl – a civilek éve volt. 

Nálunk, Isaszegen is élénkebb volt a civil élet, a szerveze-
tek jobban megismerhették egymást, közelebb kerülhettek 
egymáshoz. Szeretnénk, ha a következô évben is mûködne 
a civil fórum, és néhány alkalommal mindannyian egy asztal-
hoz ülnénk megvitatni problémáinkat, egymásnak segítséget 
és ötleteket adva. 

Az elkövetkezôkben nagyon fontosnak érezzük a civil ház 
kialakítását, amely fizikailag a régi postakocsi csárdában mû-
ködhetne. Szívesen vesszük az ezzel kapcsolatos ötleteket, 
segítséget.

Kérjük, hogy a 2012-es év programjainak szervezésekor 
legyünk egymásra figyelemmel, ebben a honlapon található 
eseménynaptár segítségünkre lehet. Az eseménynaptár fris-
sítése érdekében kérjük önöket, hogy folyamatosan küldjék 
szerkesztôségünkbe a rendezvényterveiket. 

Minden civil szervezetnek boldog, békés karácsonyt kí-
vánunk!

a civil fórum

Kitüntetések isaszegieknek

A Történelmi Vitézi Rend Közép-magyarországi Törzsszéke 
október 28-án a Premontrei Szent Norbert Gimnázium au-
lájában tartotta szokásos ôszi állománygyûlését, amelyen az 
Isaszegi Alegység is teljes létszámban jelen volt. 

A rend tagjai a közös ima után ünnepi kere-
tek között emlékeztek meg az 1956-os már-
tírokról és a 2006-os áldozatokról. A meg-
emlékezést v. Bodrogi Imre élményt nyújtó 
szavalata zárta. Az ezt követô fôkapitányi kö-
szöntô után került sor az elismerések és a 
kitüntetések átadására. Az isaszegi alegység 
tagjai közül négyen – v. Bodrogi Imre, dr. v. 

Kardos Gábor, v. Hanák Ede, v. Szmolicza Jó-
zsef – kaptak elismerést. A kitüntetések átadásánál 

törzskapitány úr méltatta az isaszegi alegység fegyelmezett, 
kitartó munkáját, s örömmel beszélt az isaszegi „Képesfa” 
környezetének felújításáról, s az ott helyet kapott emlékmû-
rôl, melyet a Történelmi Vitézi Rend címere is díszít. 

A kitüntetettek meghatódva fogadták az elismerést, s el-
mondták, szolgálatukat önzetlenül, nemes célok érdekében 
tették.

szerk.



egyház

Karácsonyi üzenet 
Karácsony nem azt hirdeti, hogy egyszer régen Isten itt járt a Földön, hanem azt, hogy velünk van, köztünk 
él most és mindörökké az Isten. Rajtunk áll, hogy észrevegyük, hogy megérezzük: köztünk van, velünk van, 
szeret bennünket.

Nem érzed? Szólítsd, hívd, nyújtsd feléje szívedet, meg fogod találni, és szép lesz az életed! Ezt jelenti 
a karácsony. Megtalálni az Istent és megtalálni egymást!

Az éjféli és a többi szentmisére is vár bennünket a megszületett szeretet!
Ezekkel a gondolatokkal kívánok a város minden családjának és lakójának szeretetben gazdag, békés, 

boldog karácsonyt.
Gulyka József c. prépost, kerületi esperes, plébános

Mint tavaszi szél a búzatáblákon, úgy árad rá életünk minden területére emberi küldetésünk komolyanvé-
tele. Ma már nem lenne szabad senkinek sem könnyelmûen, felületesen a mindennapi élet felé néznie, 
mert olyan világban élünk, ahol életünknek egyetlen jellemzôje lehet: a komolyság. 

Ezeket szem elôtt tartva felvetôdik a kérdés: mennyi komolyság van a mi karácsonyi ünneplésünkben? 
Könnyed estét, hangulatos együttlétet, játékosságot, ajándékozást csinálunk-é a karácsonyból, vagy a ko-
molyság légkörében élünk az ünnep adta áldással és lehetôséggel? 

 A karácsony Isten legkomolyabb tette! Ô „testté, emberré lett érettünk”. Ezt a tényt nem lenne sza-
bad elérzelmeskedni, hangulattá varázsolni, mert Isten a karácsonyi eseménnyel megváltoztatta a világ 
menetrendjét. Komolyan vette az embert, értékelte és új irányba állította szemléletét. S ha Ô ezt tette, ak-
kor felhatalmazásunk van arra nekünk, embereknek is, hogy mi is komolyan vegyük a „szeretet ünnepét”, 
igyekezzünk egy „új irány” felé fordulni. 

 Isten a karácsonyi tettét angyalok szavával bocsátotta útra. Három mondatot hirdetett meg a szent 
estén: „dicsôség a magasságban az Istennek, e földön békesség, az embereknek jóakarat!” Hiszem és 
vallom, hogy a magasságos mennyekben visszhangzik a „dicsôség”. Istennek ott töretlenül érvényesül a 
meghirdetett karácsonyi üzenete. De a földön a „békesség” uralkodásával még adósok vagyunk, gondol-
junk csak az észak-afrikai vagy a közel-keleti forradalmi változásokra, melyek a „békességért, a békéért” 
zajlanak. Isten karácsonyi üzenete kötelez minket: „legyen békesség mindenütt a földön!” Angyalok szavá-
val szólít fel erre minket. Hitünk és engedelmességünk minden erejét fel kell kínálnunk erre a szolgálatra. 

 De ugyanígy a harmadik mondattal is találkozunk: „az emberekhez jóakarat”. A jónak az akarása is a 
karácsonyhoz tartozik. A „jó” pedig az, amely mindannyiunkért való. Mert ami egyéni célokat, álmokat, vá-
gyakat táplál (értsd: „valósítsd meg önmagadat” és egyéb liberális álláspontok), és belôle a közösségnek 
(ha úgy tetszik: a társadalomnak) semmi elônye nem származik, az nem lehet jó. Isten a jót mindig úgy 
adja, hogy az az egész népnek, nemzetnek, az ô gyermekeinek, a „kiválasztottaknak” „jó” legyen. Én ezért 
fogok az ünnepek alatt szolgálni a református gyülekezetünkben, és imádkozom azért, hogy Isten üzene-
tének ebbôl a teljességébôl semmit el ne hallgassak karácsonykor. Kívánom, hogy minél többen hallják 
az angyali híradás hármas üzenetét! Ennek örömében kívánok mindenkinek Istentôl megáldott karácsonyi 
ünnepeket! 

Bajusz Áprád református lelkipásztor 

Az ünnep alkalmából elsôsorban azokat szeretném megszólítani, akik sok nehézségen mentek keresztül 
ebben az évben, legyen az gyász, betegség, csalódás vagy kilátástalan anyagi helyzet. Talán úgy érzik, jo-
gosan teszik fel a kérdést: Mit ünnepeljek? Minek örüljek? Kit szeressek?

Karácsonykor nem a napot, hanem Jézus Krisztust ünnepeljük, akirôl a Biblia ezt írja: „…azért jött, hogy 
megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett.” Eljött, hogy segítsen, és helyrehozza azt, ami tönkrement.

Kedves olvasó! Jézus az ön számára is igazi segítség kíván lenni. Ezen a karácsonyon forduljon hozzá, 
adjon neki lehetôséget, hogy az ön életében is helyrehozza azt, ami tönkrement. Ô igazi ünneppé teheti 
a karácsonyt.

Összejöveteli alkalmaink idôpontjai megtalálhatók a www.epk-isaszeg.hu weboldalon. Mindenkit sze-
retettel várunk!

A Pünkösdi Gyülekezet nevében áldott, meghitt karácsonyt kívánok városunk lakóinak! 
Szabó Endre lelkipásztor



Menjünk el Betlehemig! Betlehem! Bár ez a város volt a legkisebb 
Júda városai között, mégis a Föld legismertebb helyeinek egyike lett. 
Betlehemben megtaláljuk az emberiség minden örömét, bánatát. Ta-
lálkozik itt a testvérgyûlölet (2Sám2) és az idegenek iránti szeretet 
(Ruth 2,8-8,14). Járt itt a halál – itt halt meg Ráhel (1Móz 35,16-21), 
és itt születtek az Isten szíve szerinti férfiak: Dávid és Jézus. A keresz-
tényeknek azért emlékezetes Betlehem, mert itt hangzott el a meny-
nyei hír: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely 
az egész nép öröme lesz. Üdvözítô született ma nektek, az Úr Krisz-
tus, a Dávid városában.” (Lk 2,10-11).

Betlehem sokat változott azóta: már nincs meg a fogadó, amely-
nek barlangistállójában Jézus megszületett, de helyére épült a világ 
legôsibb keresztény temploma. A születésrôl nevezett bazilika oltára 
alatt alacsony sziklaüreget találunk. A padlón ezüst csillag jelzi a he-
lyet, ahol Jézus megszületett. A barlang másik oldalán van egy fülke, 
ami úgy néz ki, mint egy kôjászol, ide fektették Jézust, miután bepólyálták ôt. A hely tisztelete korán kialakult. Konstantin csá-
szár édesanyja, Heléna a palesztinai keresztényektôl megtudta, hol van a barlang, és kápolnát építtetett fölé.

Az elsô bazilikát Konstantin építtette. Négy oszlopa ma is látható. A templomot a samaritánusok lerombolták ugyan, de 
Justinianus 531-ben újjáépíttette. A kegyes zarándokok a mecset és a bazilika közötti téren ma is megtartják a karácsonyi 
ünnepséget. Az olvasók közül sokan nem vehetik szó szerint a pásztorok biztatását: „Menjünk el egészen Betlehemig, és néz-
zük meg, hogyan is történt mindaz, amirôl üzent nekünk az Úr” (Lk 2,15). Nem kell elcsüggedniük, az üzenet nekik is szól: 
„Dicsôség a magasságban Istennek, és a Földön békesség és az emberekhez jóakarat!” (Lk 2,14).

Szilvási Józsefné adventista lelkész

A városunkban lévô hetednapi adventista gyülekezet lelkésze néhány héttel ezelôtt meglátogatta Betlehemet, és az ünnepen 
képekkel illusztrált beszámolót tart látogatásáról. Mindenkit szeretettel várnak, akik szeretnék felidézni a Megváltó születésé-
nek szívet melengetô történetét.

A Katolikus Egyházközség eseményei
• Baba-mama klub minden pénteken 10 órától a Katolikus 

Otthonban. Minden érdeklôdôt szeretettel várunk.
• Decemberben a hétköznapi szentmisék reggel fél 7-kor 

kezdôdnek. 
• December 8-án a szeplôtelen fogantatás ünnepe van. 

Szûz Mária fogantatása pillanatában mentes volt minden 
bûntôl.

• December 24-én délután 4 órakor és éjszaka 11 órakor, 
az éjféli mise elôtt lesz a gyermekek pásztorjátéka. 

Tervezô Isten
„Gyerekek! Ma Jézus születésének törté-
netét tanuljuk” – hangzott el az egyik hit-
tanórán a nagyobbaknál. „Már megint, ezt 
már annyiszor hallottuk!” – volt a reakció. 

Valóban, hiszen errôl minden évben beszélünk. Ám, ha 
a történet felszínét unalmasnak találjuk, akkor nézzünk egy 
kicsit a mélyére!

Isten az elsô embereknek megígérte, hogy elküldi a 
Messiást. Az emberek vártak valami csodás vagy éppen 
meghökkentô módon megjelenô égi tüneményt. De az Úr 
másként gondolta. Szövetséget kötött Ábrahámmal, nagy 
néppé tette. Az Ószövetség „kalandos” történeteit olvasva 
tudjuk, hogy milyen változatos módon, mennyi türelem-

mel készítette fel ôket fia befogadására. Újra és újra, a prófé-
tákon keresztül üzent is nekik. 

Mikor elérkezett az idô, elküldte angyalát egy szûzhöz Ná-
záretbe. Isten gondoskodott arról, hogy Mária szeplôtelen, 
vagyis bûn nélkül legyen. Jegyese, József pedig Dávid házá-
ból származott, ugyanis a jövendölés szerint Dávid-leszárma-

zottnak kellett lennie a Megváltónak. És ne feledjük, 
hogy Betlehemben kellett megszületnie. Mária és Jó-
zsef önszántukból nyilván nem mentek volna oda. Az 
Úr erre is gondolt, hiszen nem véletlen, hogy ebben 
az idôben a kicsi Palesztina a nagy Római birodalom 

fennhatósága alá tartozott. És éppen 
akkor rendelte el Augusztusz császár 
a népszámlálást. Mindenkinek a szár-
mazási helyén kellett feliratkoznia. 

Felmerül a kérdés: akkor miért nem tudott Isten vala-
mi jobb helyet készíteni a számukra egy rozzant istálló 
helyett? Mert Isten tudja, hogy nem az a fontos, hogy 
milyenek a körülményeink, hanem az, hogy szeretettel 
legyünk egymás iránt, és velünk legyen a Megváltó. 

Azt kívánom, hogy minden ember ismerje fel a 
Megváltót, és akkor szeretet lesz a földön! Áldott, szép 
ünnepet!

Szárazné Marika
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egészségügy
Isaszeg új háziorvosa dr. Mészáros Zsolt
Decembertôl a település 4. körzetet látja el. Rendelôje az Aulich utcai egészségházban van. Már nagyon vártuk a 
fiatal, lelkes szakembert. Reméljük, érezhetôen javulni fog az ellátás, és csökken a várakozási idô. Sokan ismerik ôt, 
hisz orvosi szolgálatot teljesített már nálunk részben helyettesítés kapcsán, részben ügyeletesként. Akik még nem 
találkoztak Mészáros doktorral, azoknak szeretném bemutatni ôt.

– Mesélnél a gyökereidrôl?
– 1970-ben születtem Szolnokon. Édesapám gépész-

mérnök, édesanyám pedagógus. Általános iskolába Kun-
szentmártonban jártam, középiskolába a Verseghy Ferenc 
Gimnáziumba Szolnokon. 1988-ban az Országos Középisko-
lai Tanulmányi Versenyen biológiából országos hetedik helye-
zést értem el, így gyakorlatilag felvételi nélkül kerültem be az 
egyetemre. Általános orvosi diplomámat 2000-ben vettem át.

– Merre vezetett az utad az egyetem után?
– A gyógyszeriparban helyezkedtem el, kezdetben or-

voslátógatóként, a késôbbiekben egy orvosi mûszereket for-
galmazó cég orvosigazgatójaként. Az ebben az idôszakban 
szerzett tapasztalatok a gyógyító tevékenységben is jól fel-
használhatóak. 2006-ban beléptem az Országos Alapellátá-
si Intézet által irányított Praxisprogramba. Ennek keretében 
Tiszanána egyik tartósan betöltetlen háziorvosi körzetében 
kezdtem el háziorvosi tevékenységemet, a napi munka mel-
lett végezve a szakorvosi vizsgához szükséges gyakorlati és 
elméleti képzést. 2010-ben a szakvizsga után Veresegyhá-
zon folytattam a háziorvosi munkát. Szakmai terveim között 

szerepel további szakvizsga megszerzése, amely jól kiegészíti 
a háziorvosi tevékenységet.

– Hogy kerültél Isaszegre?
– Isaszegi kötôdésem nem új keletû. Feleségem, dr. Kot-

tán Éva isaszegi, akivel 1995 óta élünk együtt. A családi kö-
tôdésen túl 2010-ben háziorvosként is megismerkedhettem 
az isaszegi emberekkel, amikor dr. Tordai Gábor lábsérülése 
idején néhány hónapon keresztül helyettesítettem.

– Akkor te igazából Isaszegen itthon vagy, és ez 
megkönnyíti a munkádat. Köszönöm az interjút. Kívá-
nok neked sok erôt és jó egészséget.

Dr. Kardos Gábor

Dr. mészáros Zsolt ellátandó körzetének utcái: alsóerdősor u., ápri-
lis 6. u., arany János u., árpád u., Béke u., Béke tér, Benkovics u., dr. Barabás 
Géza u., Fácántelep, Gábor Dénes köz, harsányi Bálint u., horacsek tanya, 
hóvirág u., Nap u., madách u., május 1. u., március 15. u., mátyás király u. 
1–111. és 2–94. házszámig, Nádor u., Petőfi u., rákos u., szent erzsébet u., 
szent Imre u., szent lászló u., Tavaszmező u., Zrínyi Ilona u. 

ebből a körzetből mészáros doktor minden beteget köteles a praxisába 
felvenni, de nem kötelező minden betegnek átjelentkezni. a település többi 
utcájából bárki jelentkezhet mészáros doktor úrhoz, abban az esetben, ha a 
doktor úr fogadni tudja.
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programajánló
 véradás
December 1-jén 13.00–18.00 óra között a mûvelôdési ott-

honban

zene, tánc
Cigány táncház december 3-án 18.00 órától a mûvelôdési 

otthonban
Adventi készülôdés III.: december 11- én 14.00 órától a Ko-

lompos együttes „Kiskarácsony–Nagykarácsony” címû 
koncertje gyermekeknek. Belépô: 500 Ft/fô

összejövetelek, foglalkozások
a mŰvelŐdési otthonban
Adventi készülôdés II.: „Eltévedt a Mikulás” címmel decem-

ber 4-én 14.00 órától (kézmûves foglalkozás, játékok, a 
Katáng együttes koncertje, karaoke, mikulásbuli)

Mikulásbuli a baba-mama klubban december 10-én 08.00–
12.00 óra között 

Roma Mikulás december 10-én 14.00 órától a Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat szervezésében

Adventi készülôdés III.: december 11-én 14.00–16.00 óra 
között kézmûves foglalkozás

December 17-én 14.00 órától az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti 
Körének karácsonya

December 17-én 19.00 órától a Csata Táncegyüttes felnôtt 
csoportjának karácsonya

Hétfônként 10.00–12.00 óra között baba-mama klub (Laci 
Anna, telefon: 20/391-6683)

Csütörtökönként 16.00–17.00 óra között Mosolysziget kéz-
mûves foglalkozás várja a gyerekeket, családokat

Csütörtökönként 18.00 órától gyöngyékszerkészítô klub
Szombatonként 16.00–18.00 óra között képzômûvész kör

 ElŐadás
December 9-én 10.00 órai kezdettel a Nektár Színház Diótö-

rô címû elôadása óvodásoknak a mûvelôdési otthonban. 
Belépôdíj 500 Ft/fô

December 10-én 16.00 órától „Múzeumi esték” címmel az 
Isaszegi Természetbarát Klub vetített képes élménybe-
számolója a Falumúzeumban. Téma: Hazai tájakon I. Elô-
adó: Notter Béla, az ITK elnöke

December 18-án 18.00 órától városi karácsony. „A muzsika 
hangja” címû musical két felvonásban. A belépôdíj 1000 
Ft adomány az elôadás támogatására. Az elôadás szüne-
tében az „Az én Karácsonyom” címû rajz- és tárgykészítô 
pályázat munkáiból készült kiállítás megnyitója, valamint 
a munkák díjazása

 szolgáltatás
a mŰvelŐdési otthonban
Hétfônként 18.00: KRESZ-tanfolyam jelentkezés, tájékoztatás
December 12-én 11.00–13.00: A.S.A ügyfélszolgálat

A Dózsa György Mûvelôdési Otthon 2011.december 20. és 2012. január 1. között 
zárva tart. Nyitás 2011. január 2-án.

Decemberi állatorvosi ügyelet
XII. 3–4. Dr. mile attila

Pécel, Kálvin tér 2.
30/986-2643

XII. 10–11. Dr. michalik lászló
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

20/981-3100

XII. 17–18. Dr. békési béla
Pécel, Szemere u. 17.

30/954-9684

XII. 24–26. Dr. Csizmadi sándor
Kistarcsa, Malom u. 2.

30/951-8590

XII. 31–I. 1. Dr. szeredi levente
Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13.

20/353-4547

Rajz- és tárgykészítô  
pályázat

A Dózsa György Mûvelôdési Otthon és Múzeum pályáza-
tot hirdet általános iskolai korosztálynak Az én karácso-
nyom címmel. 
a pályamunkák
– mérete: maximum A4;
– technika: szabadon választható;
– leadási határideje: 2011. december 13. kedd 18.00;
– a leadás helye és ideje: a mûvelôdési otthon irodája 

(Isaszeg, Dózsa Gy. u. 2.), hétfôn és pénteken 9.00–
18.00, kedden és csütörtökön 9.00–21.00 között.

Kérjük a készítô nevét, korát, telefonszámot feltüntetni a 
pályamû hátoldalán.

Az eredményhirdetésre és díjátadásra a beérkezett al-
kotásokból készült kiállítás megnyitóján kerül sor, 2011. 
december 18-án az adventi színházi elôadás szünetében.

olvasói levél – Az internet veszélyei
az utóbbi idôben gyakran hallhatjuk, hogy megnövekedtek az interne-
tes csalások. szeretném felhívni a lakosok figyelmét a saját esetemre, 
amely a szélhámosság, a visszaélés egyik mintapéldája. Több TV csator-
nán is látható volt a honlap üzemeltetôjének módszere, és sok ezerre 
tehetô már a károsultak száma, mégis tovább folytatja a tevékenységét. 
az eladásra szánt ingatlant több ingyenes hirdetést kínáló honlapon hir-
dettem meg, gyanútlanul besétálva egy magát 30 napig ingyenes hir-
detési lehetôségként kínáló cég hálójába, amely, mint utóbb kiderült, 
már évek óta szedi az áldozatait. a hirdetés csak 30 napig ingyenes, és 
e 30 nap lejártával nem törlôdik automatikusan. a szolgáltató ezt úgy 
értelmezi, hogy a hirdetô folyamatosan hirdet, így a 30 nap lejártával 
gyûlik az üzemeltetô által megszabott összeg, amíg a hirdetô kap egy 
felszólító levelet akár több százezer forintos befizetési csekkel. kérem, 
hogy a jövôben mindenki legyen óvatos, ha az interneten regisztrál vagy 
szolgáltatást rendel, és megadja személyes adatait. Javaslom, hogy ala-
posan olvassa el az adatkezelési szabályzatot, mert a pénztárcája bánja.
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Ügyeleti ellátás

Munkanapokon 800–1530 óráig a betegek számára saját há-
ziorvosuk áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 
óráig, pénteken 1130–1800 óráig készenléti szolgálat mûkö-
dik a sürgôs esetek ellátására, amely decemberben az alábbi 
idôbeosztás szerint hívható:
01. csütörtök Dr. Tordai Gábor 17. szombat Gödöllô
02. péntek Dr. Mészáros Zsolt 18. vasárnap Gödöllô
03. szombat Gödöllô 19. hétfô Dr. Mészáros Zsolt
04. vasárnap Gödöllô 20. kedd Dr. Kürti József
05. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 21. szerda Dr. Eszlári Egon
06. kedd Dr. Kürti József 22. csütörtök Dr. Tordai Gábor
07. szerda Dr. Eszlári Egon 23. péntek Dr. Kürti József
08. csütörtök Dr. Tordai Gábor 24. szombat Gödöllô
09. péntek Dr. Eszlári Egon 25. vasárnap Gödöllô
10. szombat Gödöllô 26. hétfô Gödöllô
11. vasárnap Gödöllô 27. kedd Dr. Kürti József
12. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 28. szerda Dr. Eszlári Egon
13. kedd Dr. Kürti József 29. csütörtök Dr. Tordai Gábor
14. szerda Dr. Eszlári Egon 30. péntek Dr. Mészáros Zsolt
15. csütörtök Dr. Tordai Gábor 31. szombat Gödöllô
16. péntek Dr. Tordai Gábor

Dr. Eszlári Egon, Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288
Dr. Kürti József, Csata utca 2. Telefon: 495-238
Dr. Mészáros Zsolt, mobil: 30/831-1887
Dr. Tordai Gábor, Aulich utca 3. Telefon: 493-302, 
 mobil: 20/928-3987
a központi orvosi ügyelet címe: Gödöllô, Szabadság tér 
3. Telefonszáma: 28/430-655. Ügyeleti idô: munkanapo-
kon 1800 órától másnap reggel 0800 óráig, illetve hétvégén, 
munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában.
A mentôk ingyenes hívószáma: 104.
Fogorvosi rendelô címe: Rákóczi u. 10., tel.: 28/495-237
gyógyszertárak nyitvatartása szombat–vasárnap
Ezüstkehely Patika: páros héten 8–12 óráig,
Liget Patika: páratlan héten 8–12 óráig.
gyógyszertári ügyelet gödöllôn
hétköznap és szombaton: 20.00–22.00 óráig,
vasárnap és ünnepnapokon: 8.00–22.00 óráig
Alma gyógyszertár (Dózsa György u. 2., telefon: 28/510-
220): október 3–9-ig
Ezüstkehely gyógyszertár (Petôfi Sándor u. 1., telefon: 
28/416-551): október 10-16-ig
Kígyó gyógyszertár (Gábor Áron u. 3., telefon: 28/512-
811): október 17–23-ig
Sanitas gyógyszertár (Thegze Lajos u. 2. [Tesco], telefon: 
28/545-585): október 24–30-ig
Egyetem gyógyszertár (Egyetem tér 1., telefon: 28/420-
243): október 31-én
éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház 
utca 4. Telefon: 28/452-851
a helyi rendôri ügyelet közvetlen száma: 70/203-3888
a mezôôrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302

Anyakönyvi hírek
a 2011. 10. 15 – 11. 15. közötti eseményekrôl

születések:

Lázár Flóra Tompa Mihály utca 51/a
Tóth Alex László Nagy Sándor utca 2/a
Szeder Szonja Ilkamajor
Varga-Kölce Norbert Dobó István utca 31.
Schirger Balázs Mátyás király utca 1.
Bécsi Gergely Erkel Ferenc utca 18. 1.a
Korbács Nanett Szentgyörgypuszta

Házasságkötések:

Sebald Orsolya és Mayer Tibor
Siegfried Erika Katalin és dr. Gróf Tamás

50 év egymás szeretetében:

Pálinkás Margit és Fegyverneki József 1961. november 
11-én kötöttek házasságot Isaszegen.

60 év egymás szeretetében:

Király Veronika és Horváth József 1951. október 20-án; 
Molnár Mária és Zánkai József 1951. október 27-én;
Bodrogi Anna és Csima Ferenc 1951. október 28-án kö-
töttek házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk

Halálesetek:
Dudás Istvánné Parádi Erzsébet (79 éves) 
 Mátyás király utca 112.
Kocsis István (52 éves) Mátyás király utca 51.
Jakócsné Dabrowska Magdalena (60 éves) 
 Mátyás király utca 110.
Gyenes István Zoltán (54 éves) Móricz Zsigmond utca 1.
Prisztai Antal (65 éves) Aradi utca 6.
Kránitz Ferenc (67 éves) Külterület 5236 hrsz.
Juhász Pál (91 éves) Ady Endre utca 44.
Benyó Lászlóné Grzsák Anna (81 éves) Klapka utca 29.
Vojt Vince (72 éves) Szent László utca 59.
Tihon István (81 éves) Béke utca 43.
Horváth Ignácné Juhász Margit (86 éves) 
 Aulich utca 8. E épület

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Polgármesteri Hivatal

Köszönetnyilvánítások
Hálás szívvel mondok köszönetet Isaszeg Város Önkormányzatának, Hatvani Miklós 
polgármesternek és Mészáros Gusztávné képviselôasszonynak, a Bem József Len-
gyel Kulturális Egyesület delegáltjainak, rokonoknak, barátoknak, hogy édesanyámat, 
Jakócsné Magdalena Dabrowskat utolsó földi útjára elkísérték, és mélységes bána-
tunkban részvéttel osztoztak.

Férje és lányai

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett férjem, Gyenes 
István temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és jelenlétükkel 
mélységes fájdalmunkat enyhítették.

Felesége és gyermekei



Segíts, hogy segíthessünk!
Ez év karácsonyának alkalmából az isaszegi DM üzletház dolgozói Apágyiné Rácz Veronika vezetésével egy nagy-
szerû gyûjtési akciót kezdeményeztek, amelyet az alábbiakban néhány kérdés megválaszolásával igyekszünk az 
olvasóknak bemutatni.

– Mi motiválta a kezdeményezést?
– Elsôsorban a jószándék és az összefogás. Csodálatos dolog olyan emberekre találni, akik-

nek fontos a mások megsegítése, öröme. Szeretnénk valamit tenni az olyan nehéz sorsú csalá-
dokért, akiknek igazán szükségük van a segítségünkre.

– Talált partnereket ehhez a szolidaritási mozgalomhoz?
– Fontosnak tartom, hogy az üzlet területvezetôje természetesnek véve engedélyezte, hogy 

a gyûjtést a munkahelyen biztosítsuk. Segítséget kaptunk Karádi Zsuzsannától, Simon Istvántól, 
a helyi Fidesztôl, az István húsbolt tulajdonosától és Gulyka atyától is.

– Milyen jellegû adományokat várnak?
– Semmi sem felesleges, mindenre szükség van. Szívesen fogadunk a jó állapotú használt 

ruhát, tartós élelmiszert, a háztartásban szükséges tisztító- és tisztálkodószereket egyaránt. Az 
üzletbe hozott adományokat dobozokban gyûjtjük össze december 12-ig, és továbbítjuk a csa-
ládok részére.

– Kiknek szánják az adományokat?
– A védônôk segítségével találjuk meg a valóban rászorultakat, akiknek nevét sorsolással 

választjuk ki, és ez alapján döntjük el, hogy kinek melyik ajándékot juttassuk el. 
– Hogy jut el az adomány a rászorultakhoz?
– December közepén a saját autónkkal fogjuk kiszállítani a családoknak.
Köszönjük a válaszokat, további sikeres gyûjtést és sok-sok jószándékú adományozót 

kívánunk!
szerkesztôség

Az Önkormányzati Tájékoztató szerkesztôi békés, boldog karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag új esztendôt kívánnak minden kedves olvasónak!


