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Részletek a képviselô-testületi ülés döntéseibôl
A képviselô-testület november 20-i ülésén tudomásul vette 
a polgármester szóbeli tájékoztatóját, és jóváhagyta intézke-
déseit. 

Elfogadta az Isaszegi Erdôbirtokossági Társulás 2011–
2012. évben végzett tevékenységérôl, mûködésérôl szóló 
beszámolót, valamint az Emberséggel az Emberért Közhasz-
nú Egyesület által fenntartott és mûködtetett tanyagondnoki 
szolgáltatásnak a 2010–2012. évi szakmai tevékenységérôl 
szóló beszámolóját. 

Módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló 5/2009. (II. 20.) rendeletét, amely szerint a terhel-
hetôség az ellátott jövedelmének a harminc százaléka lehet. 
Az idôskorúak nappali ellátását és az étkeztetést igénybe ve-
vôk esetén a térítési díj összege az alábbiak szerint módosul. 
Étkeztetés: 800 forint; intézményi ellátás december 1-tôl: 
10 forint/fô/nap. A két ellátás igénybevétele esetén össze-
sen 810 forint/fô/nap. Az idôskorúak nappali ellátását (étke-
zés nélkül) igénybe vevôk esetén a térítési díj összege 2012. 
december 1-tôl 10 forint/fô/nap.

Jóváhagyta az önkormányzat intézményeinek és a pol-
gármesteri hivatalának belsô ellenôrzésére vonatkozó, 2013. 
évre elôirányzott ellenôrzési feladatokat.

Elfogadta a tejtermékárukat beszállító Immofix Kft. tejter-
mékekre vonatkozó 10,4 százalékos áremelési igényét azzal 
a kikötéssel, hogy a 2013. évben az éves infláció alapján járó 
áremeléssel nem él. 

Megállapodást kötött a Mozdulj Velünk Egyesület-
tel sport- és szabadidôpark mûködtetésére vonatkozóan. 
A megállapodásban foglaltak szerint az egyesület részére 
használatba adja az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képezô, forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó, Isaszeg 
1449/6 helyrajzi számú, kivett közterület jellegû, természet-
ben az Isaszeg, Liget téren található ingatlanból összesen 
1026 m2 területrészt határozott, tízéves idôtartamra. A terü-
letrész használatba adásának célja a települési önkormány-
zat helyi közszolgáltatások körébe tartozó feladatát képezô 
sporttevékenység támogatása, az egyesület alapszabályában 
rögzített sporttevékenységének ellátása útján.

Úgy döntött a testület, hogy az önkormányzat tulajdo-
nában lévô ingatlanvagyon biztosítására a legkedvezôbb ár-
ajánlatot adó Groupama Garancia Biztosítóval köt általános 
vagyonbiztosítási szerzôdést.

Elfogadta a Gödöllôi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
beszámolóját, és megköszönte az EPSZ dolgozóinak az Isa-
szegen végzett munkájukat.

Jóváhagyta az önkormányzat és az .A.S.A. Kft. közötti, a 
hulladékgazdálkodási kintlévôségek elszámolása tárgyában 
készült megállapodást az alábbiak szerint. Az .A.S.A. Kft. nyil-
vántartásában a 2012. május 31-én fennálló állapot sze-
rint az összes lakossági kintlévôség bruttó 21 050 518 Ft, 
amely összegbe beszámítja az .A.S.A. Kft. által fizetendô net-
tó 11 047 811 Ft kedvezményt, amely a befizetett lakossági 
számlák alapján az önkormányzatot illeti meg, és ezenfelül a 
jövôre nézve semmilyen egyéb követelése nincs, illetve er-
rôl kifejezetten lemond. A lakossági kintlévôségekbôl a törvé-
nyi elôírásoknak megfelelôen lefolytatott behajtási eljárások 
eredményeként 2013. december 31-ig befolyt összegek az 
.A.S.A. Kft.-t, 2014. január 1-tôl az önkormányzatot illetik meg.

A képviselô-testület tudomásul vette az önkormányzat 
2012. évi költségvetésének háromnegyed éves helyzetérôl 
szóló tájékoztatóját és a jövô évi költségvetés összeállításához 
többek között a következôkrôl döntött. A feladatfinanszíro-
zással meghatározottak szerint a 2013. évben a törvényi mi-
nimum szinten határozta meg az önkormányzati támogatás 
összegét. A dologi kiadások területén nem irányoz elô növe-
kedést. A közalkalmazotti szféra tekintetében változatlanul a 
bértábla szerint kalkulálja a jövô évi illetményeket, és a köz-
tisztviselôket illetôen továbbra is a köztisztviselôi illetményalap 
szolgál a személyi elôirányzatok bázisául. A bérleti díjakat öt 
százalékkal emeli, figyelembe véve a már meglévô szerzôdé-
seket. A költségvetési általános tartalék mértékét húszmillió, a 
mûszaki tartalékot tízmillió, a felhalmozási tartalékot tízmillió 
forintban állapította meg. A szennyvíztisztító beruházáson túl 
fejlesztési tartalékot nem javasolt. A képviselôi tiszteletdíjakat 
a jövô évben nem emeli. A roma nemzetiségi önkormányzat 
és a szlovák nemzetiségi önkormányzat részére a központi 
támogatáson felül nem tervez támogatást. Az önkormányzati 
fenntartású intézményekben a képviselô-testület felfüggesz-
tette a felmentési idô kifizetését.

Polgármesteri hivatal

Helyreigazítás
Lapunk novemberi számában az Arckép a városból címû interjúban Szatmáry 
Zoltán válasza az alábbi volt.  „A közéletben 1985-tôl 1990-ig »független« tanács-
tagként, 1990-tôl három cikluson keresztül egészen 2002-ig független képviselô-
ként képviseltem a lakosság érdekeit.”

A Részletek a képviselô testületi ülésbôl címû írásban tévesen jelentettük 
meg a pályázatban szereplô ingatlan házszámát. Az önkormányzat tulajdoná-
ban lévô, Isaszeg, Hunyadi utca 19. szám (1218/2 hrsz.) alatt található, nem lakás 
céljára szolgáló helyiségre irányuló pályázat gyôztesének a Magyar Telekom 
Nyrt.-t (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) hirdeti ki.
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Közmeghallgatás
Isaszeg Város Önkormányzata idén november 26-án tartot-
ta a mûvelôdési otthonban szokásos évi közmeghallgatását 
amelyen meghívott vendégként megjelent dr. Bozsó Zoltán 
r. dandártábornok, Tóth Ferenc r. fôhadnagy, Herczeg Hen-
rietta r. százados, Turányi Lászlóné, a helyi polgárôrség ve-
zetôje, valamint dr. Báthori Gergely, a szennyvíztisztító-beru-
házás projektmenedzsere és Siklósi Nóra marketingigazgató.

A közmeghallgatás a képviselô-testület rendkívüli ülésével 
kezdôdött, amelynek során a testület egyhangú szavazással 
döntött arról, hogy az általános felhasználású és közvilágítási 
célú villamosenergia-szállítás csoportos beszerzésére irányu-
ló nyílt közbeszerzési eljárás nyerteseként az MVM Partner 
Energiakereskedelmi Zrt. és az E.ON Energiaszolgáltató Kft. 
legkedvezôbb árajánlatát fogadja el. 

A rendezvény elsô napirendi pontjában Hatvani Miklós 
polgármester számolt be az elmúlt idôszakban végrehajtott 
feladatokról, továbbá a következô évre vonatkozó tervekrôl 
és elképzelésekrôl. Beszámolójában elmondta, hogy Isa-
szeg azon települések közé tartozik, ahol (az ország nehéz 
gazdasági helyzetének ellenére) az önkormányzatnak nin-
csenek kifizetetlen számlái, bértartozásai, és kézzelfogható 
eredményeket tud felmutatni. Beszámolt az önkormányzat 
által ellátott kötelezô és önként vállalt feladatokról. Az elért 
eredmények között kiemelte a Hétszínvirág Óvoda, a sport-
csarnok, a fogorvosi rendelô, a tûzoltószertár és a sportpá-
lya épületének felújítását, járdák építését és a csapadékvíz 
elvezetésének megoldását több utcában. Az önkormányzat 
rövid és hosszú távú fejlesztési tervei közé sorolta a rendôr-
ségi épület átadását, a városunk életében eddigi legnagyobb 
beruházásként megvalósuló új szennyvíztisztító megépü-
lését, valamint a Rákos-patak menti kerékpárút és nemzeti 
kerékpárcentrum kialakítását. Elmondta, hogy az óvodai és 
bölcsôdei férôhelyek bôvítésére vonatkozó szakmai elôké-
születek már megtörténtek, az önkormányzat a továbbiak-
ban pályázati lehetôségekre vár. A tervek megvalósításával 
kapcsolatosan hangsúlyozta: a közös célok megvalósulását 
a törvényi változások és az önkormányzatok finanszírozása 
befolyásolja. 

A napirendi pont folytatásaként Bajusz Dániel, Czeglédi 
Sándorné, Kovácsné Halomházi Zsuzsanna, Szilárdi László 
és Borók Károly bizottsági elnökök tájékoztatták a közmeg-
hallgatáson résztvevôket a bizottságok által elvégzett felada-
tokról, eredményekrôl, felmerült problémákról.

A beszámolók után dr. Bozsó Zoltán r. dandártábornok, 
gödöllôi rendôrkapitány tájékoztatta a lakosságot az isaszegi 
rendôrôrs létrehozásáról. Idén nyáron a parlament döntött 
a rendôri állomány megnövelésérôl, ami lehetôvé tette Isa-
szeg számára, hogy a helyi rendôrôrs épületének a kialakítá-
sa után a rendôrôrs állománya is fel legyen töltve. A dandár-
tábornok elmondta: közbiztonsági szempontból szerkezeti 
átalakítás húsz éve nem történt. Szeretné elérni, hogy min-
den település önálló rendôri egységgel, helyi rendôrökkel 
rendelkezzen, akik napi 24 órás jelenlétükkel biztosítják a 

közbiztonságot. A változások Isaszeg számára azt jelentik, 
hogy január elsejével a rendôrôs megkezdi mûködését a vá-
rosban hat járôrrel és négy körzeti megbízottal, valamint Isa-
szeg a jóval nagyobb lakosságszámú Pécel helyett Dánnyal 
fog egy egységet képezni, ahol külön három körzeti megbí-
zott fog szolgálatot teljesíteni. A helyi rendôrôrs parancsnoka 
Herczeg Henrietta r. százados lesz. 

A közmeghallgatás következô napirendi pontjaként dr. 
Báthori Gergely projektmenedzser beszélt a szennyvíztisztító 
telep megépítésének fontosságáról, a megvalósítás szaka-
szairól és a készülô létesítmény technológiájáról. Elmondta, 
hogy az egy hónappal ezelôtt történt ellenôrzés során az Eu-
rópai Unió megállapította, hogy a jogszabályoknak megfele-
lôen történik a beruházáshoz nyújtott támogatás felhaszná-
lása, és a jövô év második felében várható a próbaüzem 
beindítása. Az elôadó lakossági kérdésre válaszolva elmond-
ta, hogy a szennyvíztisztító telep technológiájának kialakítását 
nyílt közbeszerzésen egy francia cég nyerte el, és a beru-
házás állami támogatása 50 millió forint, ami kiegészülhet 
további támogatással. 

A közmeghallgatás a lakosság hozzászólásaival folytató-
dott. Lakossági panaszként elhangzott a Thököly utca szenny-
vízcsatornájának többszöri eldugulása, amit a környékbeli 
lakók okoznak azzal, hogy különbözô idegen anyagokat, sze-
metet engednek a csatornába. Ritecz György, a Vízmû Kft. 
igazgatója elmondta, folyamatos a dugulások elhárítása, és 
sajnálatos tény, hogy vannak olyan lakók, akik nem rendel-
tetésszerûen használják a csatornát, de minden észrevételt 
megköszönnek és kivizsgálnak.

A következô felszólaló a UPC szerzôdésmódosításának 
jogszerûségét, valamint a Zöld Híd Régió Kft.-nek a hulladé-
kok gyûjtésével kapcsolatos tájékoztatását kifogásolta, illetve 
a Békés megyében megvalósult, egészséges közétkezte-
tésrôl szóló népegészségügyi program követendô példáját 
emelte ki. Elismerését fejezte ki a Gyöngyvirág utcában épült 
járda megvalósításának módja miatt, és elmondta, hogy a 
járdák tisztítására kötelezni kellene a lakosságot. 

További lakossági kérdések is elhangzottak a Zöld Híd 
Régió Kft. szolgáltatásával kapcsolatban, amelyekre Pénzes 
János alpolgármester válaszolt. 

A fórumon hozzászólás hangzott el az Isaszegi Horgász-
egyesület lejárt bérleti szerzôdésének meghosszabbításáról, 
amelyre egy rendkívüli testületi ülés keretében születik majd 
megoldás. 

Az isaszegi amerikaifutball-csapat vezetôje és menedzse-
re a sportcsarnok hétvégi nyitvatartásának igényét jelezte a 
vezetôség felé, valamint arra kérték a megjelenteket, hogy 
vegyenek részt a sportpályán tartott mérkôzéseiken, ezzel is 
segítve a csapatot. 

A közmeghallgatáson elhangzott lakossági panaszokkal, 
javaslatokkal kapcsolatosan a polgármester intézkedést ígért 
a hivatal részérôl.

Adorjánné Fehér Éva
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Hamugyűjtő helyet alakít ki a Zöld Híd Régió Kft.
A Zöld Híd Régió Kft. ez év december 3-tól kialakítja annak a lehetô-
ségét, hogy a vegyes és a fatüzelésû fûtôberendezésekben keletkezett 

hamut a lakosság Isaszeg területén egy kijelölt helyen legálisan elhe-
lyezhesse. 

Köztudott, hogy a fûtés során keletkezett hamut tilos a kommu-
nális hulladékgyûjtô edényekben kihelyezni. Annak érdekében, hogy 
a kommunális hulladék begyûjtése a környezetvédelmi elôírásoknak 

megfelelôen, szabályosan történhessen, az alábbi, Isaszeg Város Ön-
kormányzatának tulajdonában lévô helyszínen és idôpontokban lehet 
elhelyezni a háztartásokban keletkezett hamut: „Segítôkéz” Családse-
gítô és Gyermekjóléti Szolgálat, 2117 Isaszeg, Móricz Zsigmond u. 12. 
(az épület jobb oldalán, a kiskapunál kihelyezett fém konténerbe) hét-
fôn 8–18 óra között, kedden, szerdán és csütörtökön 8–16 óra között 

és pénteken 8–14 óra között.
Kérjük, hogy a helyszín tisztán tartása érdekében 

a hamut zsákban (bármilyen anyagból készült), 
lekötve szállítsák és helyezzék a konténerbe.

Isaszeg Város Önkormányzata

Új hulladékgyûjtési rend Isaszegen

– A kommunális hulladékot minden 
héten pénteken szállítjuk el. 

– A zöldhulladék begyûjtését április-
tól novemberig kéthetente, min-
den páros hét péntekjén végezzük. 
Csak a kijelölt forgalmazóktól be-
szerzett, biológiailag lebomló zsá-
kokban kihelyezett zöldhulladékot 
szállítjuk el.

A szelektív hulladék begyûjtését egész 
évben kéthetente, minden páratlan hét 
péntekjén végezzük. A szelektív hulla-
dékot mind az általunk díjmentesen 
biztosított, mind az önök háztartásában 
feleslegessé vált, tiszta, átlátszó mû-
anyag zsákban elszállítjuk. A zsákokban 
vegyesen gyûjthetô:
– ásványvizes, üdítôs PET-palack ku-

pakkal, címkével, összelapítva;
– kozmetikai és tisztítószeres flako-

nok kiöblítve;
– tiszta mûanyag zacskó, szatyor, zsu-

gorfólia;
– alumínium italdoboz összelapítva;

– fém konzervdoboz kiöblítve;
– újságpapír, reklámkiadvány, kisebb 

papírdoboz összehajtva, tiszta pa-
pír csomagolóanyag (kérjük, hogy 
a nagyobb kartondobozokat a zsák 
mellé helyezzék);

– tejes, gyümölcsleves kartondoboz 
kiöblítve, összelapítva.

Az üveghulladék szelektív gyûjtésére 
szolgáló konténerek változatlanul ren-
delkezésre állnak.

Kérjük, hogy a kijelölt gyûjtési na-
pon az ürítésre szánt gyûjtôedényét 
vagy az elszállítandó zsákos szelektív 
hulladékát legkésôbb reggel 6 óráig 
helyezze ki ingatlana elé. Kérjük, hogy 
a gyûjtôedénye oldalán jól láthatóan 
tüntesse fel a címét.

A gyûjtési rend alapján látható, 
hogy kiemelt hangsúlyt fektetünk a 
rendszeres, házhoz menô szelektív 
hulladékgyûjtés bevezetésére is, amely 
azonban az önök segítô közremûködé-
se nélkül nem lehetséges.

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó 
jogszabályváltozás miatt a 2013. év-
ben sor kerülhet a gyûjtési rendünk át-
szervezésére, amely érintheti az Önök 
gyûjtési napját is. Minden változásról 
50 nappal a bevezetést megelôzôen 
tájékoztatást küldünk.

Amennyiben további kérdése van, 
kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunk-
hoz, vagy látogasson el weboldalunkra 
(www.zoldhid.hu). Szíves együttmûkö-
dését köszönjük.

Zöld Híd Régió Kft.

A Zöld Híd Régió Kft. a lakossági kommunális hulladékgyûjtés és 
-szállítás színvonalának növelése érdekében 2013. január 1-tôl Isa-
szegen az alábbi gyûjtési rendet vezeti be.



XI. évfolyam, 12. szám • 2012. december 5

Tehermentesíti az önkormányzatokat a kormány

Orbán Viktor miniszterelnök az Ön-
kormányzatok az adósság csapdájá-
ban címû rendezvényen bejelentette, 
hogy az állam összesen 612 milliárd 
forintnyi adósságot vállal át, csaknem 
kétezer önkormányzattól. Az adós-
ságban fuldokló önkormányzatok szá-
mára ez nagy lehetôség, hiszen ez 

a mentôöv biztosítja az újrakezdést 
mind a mûködés, mind a beruházá-
sok terén. Nemcsak a teljesen eladó-
sodott önkormányzatok megsegítése 
szerepel a célkitûzések között, ha-
nem a jobban gazdálkodó települé-
sek is jelentôs forrásokhoz juthatnak, 
így Isaszeg is.

A miniszterelnök bejelentette: az 
ötezer fônél kisebb lélekszámú tele-
pülések adósságát teljes mértékben, 
az ennél népesebb települések adós-
ságállományát pedig részben vállalja 
át az állam. Az utóbbi esetben az egy 
fôre jutó adóbevétel alapján számol-
ják ki az adósság átvállalásának mér-

tékét. Eszerint tehát a „gazdagabb” 
önkormányzatoknak is segít az állam, 
csak kisebb mértékben. Ahol az egy 
fôre jutó helyi adóbevétel az átlagos-
nál kevesebb, ott az állam nagyobb 
segítséget nyújt. Isaszeg esetében – 
tekintettel arra, hogy a bevételek az 
országos átlagnak a felét sem érik el 
– az adósságállomány hetven száza-
lékát konszolidálják. 

A további eladósodások elkerü-
lése érdekében mostantól stabilitási 
törvény szabályozza az önkormány-
zatok hitelfelvételét és kötvénykibo-
csájtását. 

Kardos Gábor

A képviselô-testület a novemberi ülésén tárgyalt – a 
2013-as költségvetési koncepcióhoz is kapcsolódóan – 
a helyi adók jelenlegi mértékérôl. Képviselôtársaimmal 
egyetértettünk abban, hogy nem szabad tovább terhelni 
az isaszegieket, ezért semmilyen helyi adó emelését nem 
támogatjuk január elsejétôl. Az elmúlt 3-4 évben is csak a 
magánszemélyek kommunális adójában történt változás, 
ami 2011-tôl a korábbi 9000 Ft-ról évi 12 000 Ft-ra nôtt 
(illetve Szentgyörgypusztán és Ilkamajorban 6000 Ft-ra). 

Bár önkormányzatunknak akár szüksége is lehetett 
volna további adóbevételre, de úgy tûnik, hogy enélkül is 
meg tudjuk majd alkotni a jövô évi költségvetést. Bár több 
tényezô továbbra is ismeretlen, nagy átalakulások történ-
nek az önkormányzatok finanszírozásában – amelyekrôl 
jelenleg is tárgyal az Országgyûlés –, az állam továbbra 
sem fogja cserben hagyni a településeket, és különösen 
nagy segítséget jelent az önkormányzati adósságállomány 
átvállalása.

A központi adók kapcsán ugyan történhetnek még 
(nem feltétlenül kedvezôtlen) változások, amelyek egy-
aránt érintenek mindenkit az országban, de a kormány 
alapvetôen továbbra sem az embereket kívánja sarcolni, 
hanem igyekszik a hosszú éveken át jelentôs profitot zseb-
re tevô multinacionális vállalatokat és bankokat hangsú-
lyosabban bevonni a „közös teherviselésbe”. Miközben az 
Európai Unió több országában tüntetésekkel, sztrájkokkal, 
zavargásokkal tiltakoznak a megszorítások ellen (amelyek 
máshol nem a pár ezreléknyi tranzakciós illeték bevezeté-

sét jelentik, hanem például bér- és nyugdíjcsökkentést), 
egyre inkább úgy tûnik, hogy Magyarországot sikerült visz-
szafordítani a csôd felé vezetô útról, és jövôre újra növeke-
désnek indulhat a gazdaság.

Bajusz Dániel,  
a pénzügyi és gazdálkodási bizottság elnöke

NEM emelkednek a helyi adók!
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Kisvállalkozá-
soknak kisadó
Október elsején fogadta el az Országgyû-
lés a kisadózó vállalkozások tételes adó-
járól és a kisvállalati adóról szóló 2012. 
évi CXLVII. törvényt. Ha egy adott kisvál-
lalkozás élni kíván ezzel a lehetôséggel, 
december 1-tôl jelezheti ezt a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal (NAV) felé. 

Az adóalanyiság a bejelentést követô 
hónaptól jön létre, azaz a leggyorsabban 
lépôknek 2013. január 1-tôl. 

Kik választhatják ezt? 
Az újfajta adónem évi hatmillió forint 

bevételig kedvezményes adózást tesz le-
hetôvé az egyéni vállalkozók, az egyéni 
cégek és a kizárólag magánszemély taggal 
rendelkezô bt.-k és kkt.-k számára.

Év közben is meggondolhatja ma-
gát a kisvállalkozás, ha például nagyobb 
megrendelést vagy megbízást kap, és át-
lépi a fenti összeghatárt. Ilyenkor érdemes 
utánanézetni a könyvelôvel, hogy meg-
éri-e továbbra is „kisadózónak” maradnia, 
vagy a hatmillió forint feletti bevételrész-
re negyven százalék pluszadót fizet meg. 
(Két éven belül azonban nem lehet újra 
visszatérni a „kisadóhoz”.)

Az egyéni vállalkozó, illetve a kisadózó 
vállalkozás a vezetô tisztségviselôk, a sze-
mélyesen közremûködô tagok és a meg-
bízási szerzôdés alapján tevékenységet 
végzô tagok után havi 50 ezer forint adó 
fizetésére kötelezettek. A havi adó össze-
ge a nem fôállású kisadózók esetében ha-
vi 25 ezer forint.

És hogy miért éri meg? Mert a kisadó-
zó vállalkozás a tételes adó megfizetésé-
vel mentesül többek között a személyi 
jövedelemadó, a társasági adó, az egész-
ségügyi hozzájárulás, a szociális hozzájá-
rulási adó és a szakképzési hozzájárulás 
bevallása és megfizetése alól. Ráadásul az 
adminisztrációs terhek is csökkennek: „aki 
eddig evázott, vagy egyéni vállalkozóként 
az szja-bevallás szerint adózott, 13-14 be-
vallást adott be, kisadózóként azonban 
elegendô lesz egyet” – a NAV szóvivôje 
szerint. (Bôvebb információ: www.nav.
gov.hu).

Bajusz Dániel

A munkahelyek védelmében
Az Országgyûlés elfogadta a mun-
kahelyek védelmében hozott tör-
vényt, amelynek értelmében a 25 
évesnél fiatalabbakat, az 55 éves-
nél idôsebbeket, a gyesrôl, gyed-
rôl, gyetrôl visszatérôket, valamint 
a képzettség nélkülieket és a mun-

kanélkülieket foglalkoztató munkáltatók adó- és járulékterhei csökke-
nek. Ezután érdemes lesz az érintett csoportokhoz tartozó munkaválla-
lókat alkalmazni, és várhatóan ezen kedvezményeknek köszönhetôen 
közöttük is jelentôsen csökken majd a munkanélküliség.

Támogatás az informatikai 
és nyelvi képzésekhez

Decemberben a kormány Tudásod a jö-
vôd címmel soha nem látott léptékû 
felnôttképzési programot hirdet, amely 
kiemelten kezeli a munkanélkülieket, a kis-
mamákat, a romákat, a legszegényebb kör-

nyezetben élôket és a 45 év felettieket. Bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 
éves, és nincs nappali tagozatos, államilag finanszírozott középiskolai vagy 
felsôoktatási hallgatói jogviszonya, illetve nem vesz igénybe más, azonos 
témájú uniós képzési támogatást. Az élethosszig tartó tanulás jegyében a 
képzéseknek nincs felsô korhatára. A jelentkezôk a következô két évben az 
ország területén összesen 300 képzôhelyen tanulhatnak majd. Az idegen 
nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése elnevezésû uniós projekt 
keretösszege több mint 12,5 milliárd forint. Egy jelentkezô maximum brut-
tó 90 ezer forint képzési keretösszeg felhasználására jogosult. A képzések-
rôl bôvebb tájékoztató a www.tudasodajovod.hu oldalon található.

Százezer felnôtt kaphat támogatást informatikai és idegen 
nyelvi képzésekhez. A kiemelt uniós projekt elindítását novem-
berben jelentette be Hidas János, a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Hivatal elnöke.
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Visszamenôleg emelték  
a nyugdíjak összegét
November elsejétôl 1,6 százalékkal emelték a nyug-
díjak, illetve egyes szociális ellátások összegét, január 
elsejéig visszamenôleges hatállyal. Az emelés átla-
gos nyugdíj esetén havonta 1520 forintot, összesen 
15 200 forintot jelent.

Ha valaki egyidejûleg több, a rendelet alapján eme-
lendô ellátást is kap, a járandóságokat külön-külön kell 
emelni. A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, 
baleseti özvegyi nyugdíj havi 77 480 forint összegha-
tárig folyósítható együtt. Az érintettek tíz hónapra visz-
szamenôleg, a novemberre járó ellátással egyidejûleg, 
egy összegben kapják meg a különbözetet. 

Az Emberi Erôforrások Minisztériuma a rendelet 
megjelenését követôen közölte: azok is megkapják 
visszamenôlegesen az 1,6 százalékos kiegészítô 
nyugdíjemelést, akik novemberben már nem jogo-
sultak nyugellátásra. Ebbe a körbe tartoznak azok, akik 
már nem minôsülnek megváltozott munkaképessé-
gûnek, illetve az idôközben elhunytak, akik után az 
arra jogosult hozzátartozó igényelheti a kiegészítést. 
A minisztérium felhívta a figyelmet, hogy az érintet-
teknek kérniük kell a nyugdíjfolyósító igazgatóságtól 
az idôarányos különbözetet, míg azok, akik novem-
berben is jogosultak nyugdíjra, automatikusan meg-
kapják az idén január és október közötti hónapokra 
járó emelés összegét. 

A civil társadalom támogatása
Az Emberi Erôforrások Minisztériumának nemzetiségi és 
civiltársadalmi kapcsolatokért felelôs államtitkára, Latorcai 
Csaba az MTI-nek adott nyilatkozatában elmondta: a kor-
mányzat törekvése, hogy a magyar civil társadalom mintává 
váljon az EU más országai számára. Kiemelte, hogy idén a 
költségvetésben az eddigi legnagyobb összeg, 45 milliárd 
forint áll rendelkezésre a civilszervezetek számára. A pályá-
zatok útján elnyerhetô költségvetési támogatás nagyobb 
részben az önkéntes szervezetek mûködési költségeinek 
fedezetét, programjainak megvalósulását szolgálja. A he-
lyettes államtitkár jó példaként említette a több országot 
érintô civil együttmûködést, amely létrehozta a közép-európai zarándokút- és turistaút-hálózat kiépítését. A Szûz Mária-kegy-
helyeket összekötô, Mariazelltôl Csíksomlyóig tartó zarándokút kialakítása a Mária Út Közhasznú Egyesület nevéhez fûzôdik. 
A tervek szerint határon túli magyarok, osztrákok, szlovákok, románok, késôbb szlovének, horvátok, lengyelek is bekapcsolód-
hatnak az 1400 kilométeres zarándokút-hálózat bôvítésébe, felelevenítve a régióikra jellemzô hagyományokat. A hálózat hazai 
és uniós forrásokra is számíthat. Örömmel mondhatjuk, hogy ehhez a nagyszerû kezdeményezéshez városunk is csatlakozott, 
az Isaszeg és Máriabesnyô közötti alternatív útvonalon az erdei utat civil összefogással kitakarítottuk. Idôközben sajnos jelentôs 
mennyiségû szemét került újra a területre, amelyet Hanák Ede és csapata ismét elszállított, amiért ezúton is köszönetet mon-
dunk. Az utat kulccsal nyitható sorompóval zárták el a gépjármûforgalom elôl, de a gyalogosok részére szabad átjárást biztosí-
tottak. A kulcsok napközben a városüzemeltetés irodájában vehetôek át. Az intézkedés nem a lakosság bosszantásának, hanem 
az illegális szemétlerakások megszüntetésének az érdekében történt. Dr. Kardos Gábor

Együttmûködés a Rákos-patak 
menti kerékpárútért 
Egyeztetô fórumot tartottak Budapesten, Rákosmente ön-
kormányzatának hivatalában. A tanácskozáson a Rákos-pa-
tak mentén található agglomerációs települések (Szada, 
Gödöllô, Isaszeg, Pécel) mellett a fôvárosi Rákosmente, Kô-
bánya, Zugló és Angyalföld vezetôi, valamint kormányzati 
szakértôk vettek részt. A téma egy Rákos-patak menti, kö-
zel 44 km-es kerékpárút kialakítására szóló együttmûködé-
si megállapodás volt. A fórumon Isaszeget Hatvani Miklós 
polgármester képviselte. A rendezvényen levetítették a Két 
keréken Isaszegen címû prezentációs filmet, amelyen Kar-
dos Gábor alpolgármester mutatja be városunkat kerékpá-
rosszemmel. (A Barta Zoltán által készített filmanyag meg-
tekinthetô a városi honlap videótárában: www.isaszeg.hu.)

A települések vezetôi a jövô életformájának tekintik a 
kerékpározást, amely az egészség megôrzését, a szabad-
idô hasznos és értelmes eltöltését segíti elô. A kerékpárút, 
amely a Dunáig tartana, nemcsak a belföldi, hanem a külföl-
di turistákat is vonzaná, hiszen a Duna mellett országokon 
átnyúló kerékpárút-hálózat létezik. Isaszeg számára rendkí-
vüli fontossággal bírhat ez a tény, hisz a szép táj mellett 
egyéb turisztikai attrakciókkal jelentôs bevételre tehetnénk 
szert.

Jelenleg a tervezett kerékpárútból a patak mentén már 
11 kilométernyi elkészült, és sikeres együttmûködés esetén 
uniós támogatással 2016 -ra megvalósulhat a projekt.

Adorjánné Fehér Éva
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Ne égesse, komposztálja! 
Mi történik, ha valaki begyújtja a kerti „füstgyárat”?

Hazánkban széles körben elterjedt „népbetegség” a kerti 
hulladékok és az avar égetése, ám azt talán kevesen tudják, 
hogy ez a tevékenység mennyire káros a környezetre és az 
emberi egészségre. Az értékes szerves anyagból az égetés 
során hamu keletkezik, amely csak korlátozottan alkalmas 
talajerô-utánpótlásra, nagyobb mennyiségben egyenesen 
rombolja a talaj humuszkészletét. Ezzel szemben komposz-
táláskor maradéktalanul elbomlanak a növényi részek, és 
hasznos humusz keletkezik. Egy kerti tûz, amelyben vegye-
sen égetünk avart, fûnyesedéket és gallyakat, légszennyezést 
okoz. A nagy szennyezést elsôsorban az váltja ki, hogy ala-
csony a tûz hômérséklete, így aminek égnie kellene, az nem 
ég el, vagy csak félig. Például a növényi részekben lévô szén 
ugyan oxidálódik, de csak részben, és szén-dioxid helyett 
mérgezô szénmonoxid keletkezik.

Megdöbbentô, hogy hányféle káros anyag szabadul fel 
égetéskor, és hogy ezek mekkora egészségügyi károsodást 
okoznak.
Szénmonoxid. A szívizmot ellátó koszorúerek keringését 

csökkenti, elôsegíti a koszorúér-elmeszesedést, szûkíti a 
koszorúereket, növeli a szívinfarktus kockázatát, akadá-
lyozza a vér oxigénszállító képességét. 

PM10 (10 mikrométernél kisebb, levegôben lebegô ré-
szecskék). Rákkeltô, immunrendszer-károsító, szívinfark-
tust, agyérgörcsöt és tüdôgyulladást okozhat.

Szénhidrogének. Rákkeltôk, ha a születés körüli idôszakban 
jutnak be a szervezetbe, életre szólóan megváltoztatják a 
hormontermelést.

Nitrogén-oxidok. Izgatják a szemet és a légzôszervet, be-
légzésük tüdôvizenyôt okozhat.

Metil-etil-keton. Toxikus hatása lehet az emberi reproduk-
cióra.

Benzo[a]pirén Az egyik legveszélyesebb anyag, a WHO sze-
rint az I. veszélyességi kategóriába tartozik. Az anyag sú-
lyosan rákkeltô, és öröklôdô genetikus károsodást okoz-
hat az emberi csírasejtekben.

A fentieken kívül az égetés során keletkezik még etil-ben-
zol, sztirén és dibenzofurán. 100 kg avar elégetésével annyi 
PM10 részecske jut a levegôbe, amely körülbelül 90 millió 
köbméter levegôt szennyez el egészségügyi határérték felett. 
Ez egy közepes település teljes légköre. 

A Parlament, környezetvédelmi szakemberek javaslatára, 
nemsokára döntést hozhat a levegôtisztaság-védelmi sza-
bályozás felülvizsgálatáról. Dr. Illés Zoltán környezetvédelmi 
szakpolitikus szerint a szabályozás keretében hozható olyan 
döntés, amely országosan megtiltaná a kerti hulladék és avar 
égetését.

Addig is tisztelettel megkérem az isaszegi lakosokat, hogy 
ne égessenek, hanem komposztáljanak, vagy szállítassák el a 
zöldhulladékot, hiszen már erre is van lehetôségünk. 

Felhasznált forrás:  
Lenkei Péter, Levegô Munkacsoport, www.zoldvalasz.hu

Klincsek Attila képviselô (Jobbik)

Felhívás – Karácsonyi varázslat
Isaszeg Város Önkormányzat Képviselô-testületének Humánerôforrás- és Közoktatási Bizottsága  

meghirdeti a KARácSoNyI VARáZSlAT címû kiállítást.
Téma: hagyományos vagy modern karácsonyfadíszek készítése.

Alkalmazott anyagok, technikák: elsôsorban természetes alapanyagokból, de szabadon választható.
A résztvevôk köre: az isaszegi köznevelési intézmények gyermekközösségei, osztályok, csoportok, illetve isaszegi családok.

A leadás határideje: 2012. december 14., 15.00–16.00 óra között.
A leadás helyszíne: Szabadságtörekvések Emléktemploma (református templom).

A kiállítás megnyitása: december 23-án 10.30 órakor, az istentiszteletet követôen a református templomban.
Elismerés: az ünnepélyes kiállításmegnyitón minden karácsonyfadíszt készítô gyermek ajándékot kap.

A kiállítás megtekinthetô: a kiállítás egy része átkerül a római katolikus templomba, így a munkák folyamatosan megtekinthetôek 
lesznek a templomok nyitvatartási idejében. A nagy méretû díszek felkerülnek a templom udvarán álló fenyôfára.

A pályázatról bôvebb információ kérhetô Czeglédi Sándornétól,  
a humánerôforrás- és közoktatási bizottság elnökétôl a 20/255-4217-es telefonszámon.

Humánerôforrás- és közoktatási bizottság
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Előzzük meg az áldozattá válást!
2012. november közepén Hatvani Miklós, Isaszeg pol-
gármestere megbeszélést folytatott a Társadalmi ko-
hézió erôsítése az áldozattá válás megelôzése és az ál-
dozatsegítés érdekében a Gödöllôi kistérségben címû 
TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0005 program képviselôivel, 
Hadházy Ágnes mentorral és Kovács Gergô Péterrel, a Gö-
döllôi Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi referensével. 

A program célja, hogy egy olyan modellértékû együtt-
mûködés jöjjön létre a Gödöllôi kistérségben – így Isasze-
gen is –, amely országosan is példaértékûvé válhat. Ebben 
a modellben kialakul és megerôsödik az áldozatsegítés 
és az áldozattá válás megelôzése érdekében az érintett 
szervezetek, a rendôrök, a pedagógusok, a családsegítôk, 
a civilszervezetek és az önkormányzatok közötti együtt-
mûködés. Új technikák, módszerek alkalmazásával haté-

konyabbá válik az érintett intézmények mûködése, javul a 
szakemberek felkészültsége. 

Hatvani Miklós teljes együttmûködésérôl biztosította a 
program megvalósítóit, a település szakemberei hatékony 
közremûködésükkel igyekeznek a projekt sikerét elôre-
mozdítani, hogy Isaszegen is számos szervezet, szakember 
és a lakosság is részese legyen a kedvezô folyamatoknak. 

A projektnyitó rendezvényének 2012. 
október 29-én Gödöllô polgármesteri hi-
vatala adott otthont. Dr. Gémesi György 
hangsúlyozta, hogy a modellprogram ki-
dolgozásában a térség és a város is part-
nerként mûködik közre, s reméli, hogy 
a program hasznossága hosszú távon a 
térség lakosai biztonságérzetének javulá-
sát, valamint az áldozattá válás elkerülését 
célzó felelôsségteljes magatartás kialaku-
lását eredményezi. Dr. Herczog Mária, 
a projekt kedvezményezettjének, a Család, 
Gyermek, Ifjúság Kiemelkedôen Közhasz-
nú Egyesületnek az elnöke, az ENSZ Gyer-
mekjogi Bizottságának tagja a nyitórendez-
vényen ismertette a program elemeit a 
nagyszámú érdeklôdô szakemberrel. 

A program részeként a kistérségben, így Isaszegen is, 
nagyszabású lakossági közvélemény-kutatásra kerül sor a 
következô két hónapban.

Az önkormányzat kéri a lakosságtól, hogy a megbízóle-
véllel érkezô kérdezôbiztosok munkáját segítse az önkén-
tes és névtelenül feldolgozásra kerülô kérdôívben feltett 
kérdések megválaszolásával.

Isaszeg Város Önkormányzata

Elhunyt Bencsik lajos
Október 17-én Cinkotán helyezték örök nyugalomra az életének ki-
lencvenedik évében elhunyt Bencsik Lajost. A keresztény, konzerva-
tív értékrendet képviselô Lajos bácsi rendkívül színes egyéniség volt. 
A Szabványügyi Hivatal fôosztályvezetôje volt, fômérnökként dolgozott. 
Szenvedélye volt a sport, aktív sportolóként országos sikereket ért el 
atlétikában. Elvégezte a Mûszaki Egyetemet, majd a Testnevelési Fô-
iskolán is diplomát szerzett. Tagja volt az isaszegi református presbité-
riumnak és az önkormányzat sportbizottságának. Derûs vidámságával 
mindenkiben szeretet ébresztett. Ebben a szeretetben búcsúzunk tôle, 
és ôrizzük emlékét.

Dr. Kardos Gábor
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Testvértelepülésünk, csíkszentmárton

– Polgármester úr, hogyan kezdôdött a két tele-
pülés testvérkapcsolata?

– Csíkszentmárton és Isaszeg kapcsolata közel húsz éve 
kezdôdött. 1990-ben jártam elôször Isaszegen. 1992-ben 
választottak polgármesterré, és már abban az évben hiva-
talossá tettük a kapcsolatot a két település között. Az elsô 
idôszakban inkább a családi, baráti kapcsolatok mûködtek, a 
sportegyesületeink futballcsapatai barátságos mérkôzéseket 
játszottak, és volt úgy, hogy az asszonykórus fogadta a csík-
szentmártoniakat nagy szeretettel. A kilencvenes években a 
két település hivatalos kapcsolata stagnált, de az ezredfordu-
ló után egészen más perspektívák nyíltak meg. Az Európai 
Unióhoz való csatlakozás új lehetôségeket nyitott, fontossá 
váltak a testvér-települési kapcsolatok, és gazdasági, valamint 
társadalmi fejlôdésen ment keresztül a mi régiónk is. Nagyon 
örültem, amikor Isaszegen Hatvani Miklós lett a polgármes-
ter, mert ô is fontosnak érezte a két település kapcsolatának 
ápolását, ami ezáltal felélénkült, tartalmasabbá vált. Magyar-
ország hamarabb lett tagja az uniónak mint Románia, így 
Isaszeg nyilván nagyobb tapasztalattal rendelkezik az uniós 
pályázatok rendszerének, illetve a leader egyesületek kiala-
kításának és mûködésének terén, mint Csíkszentmárton, és 
nekünk szükségünk van a tapasztaltabb testvér segítségére. 
Ezt szolgálta a mostani látogatásunk is, amit még a nyáron 
egyeztettünk a polgármester úrral. Településünk jelenlegi 
önkormányzati képviselôinek többsége az elsô ciklusát tölti, 
ezért velem tartottak, hogy az isaszegi képviselôk átadhassák 
nekik a tapasztalataikat. A látogatás során együtt emlékez-
tünk és ünnepeltük az 1956-os eseményeket, és találkozá-
sunk során nemcsak a baráti, hanem a szakmai kapcsolatok 
is elmélyültek. 

– Milyen eredménye volt a szakmai napon tett 
gödöllôi látogatásnak?

– Ez a nap számomra is nagyon fontos szakmai tapasz-
talatot jelentett, mivel a regionális hulladéklerakó és -kezelô 
állomást látogattuk meg, ami azért volt nagyon érdekes, mert 
évekkel ezelôtt mi is egy elveiben hasonló hulladékkezelé-
si rendszer gondolatával kezdtünk el foglalkozni. Örömmel 
tölt el, hogy itt egy tényleges önkormányzati összefogással 

létrejött, nagyon szakszerû, modern, a hulladékkezelés min-
den területére kiterjedô rendszert láttunk. Mi is büszkén el-
mondhatjuk, hogy Romániában nem sok helyen mûködik a 
csíkszentmártonihoz hasonló rendszer. Mivel a miénk az itte-
ninél kisebb, ezért természetesen más jellegû problémákba 
ütközünk, de a gödöllôi telephelyen láttunk olyan techniká-
kat, amelyeket a mi otthoni, kisebb hulladékkezelô rendsze-
rünkben is tudunk alkalmazni. A menedzsmenttel, valamint 
a zöldhulladék komposztálásával kapcsolatban is láttunk jó 
példákat, amelyeket szintén hasznosítani tudunk. 

– Csíkszentmártonban hogyan mûködik a hulla-
dékgazdálkodás?

– Nálunk folyamatosan változik a rendszer. Mindeddig 
a csíkszeredai hagyományos hulladéklerakóba szállítottuk a 
háztartási hulladékot. Az alcsíki térségben 2009-ben tíz ön-
kormányzat létrehozott egy közösségi fejlesztési egyesületet, 
amely elveiben megegyezik a magyarországi kistérségi társu-
lással. A társulás a vidéki önkormányzatok területén 25 ezer, 
Csíkszereda megyei jogú várossal együtt pedig összesen 65 
ezer lakos közszolgáltatását látja el. Ez az egyesület arra hiva-
tott, hogy a mi törvényeinknek, jogszabályainknak megfele-
lôen elôkészítse a hulladékgazdálkodás menedzsmentjét, és 
felügyelje az egész rendszert. A társuláson belül létrehoztunk 
egy kft.-t is, amely a tagönkormányzatok területérôl szállítja 
el a háztartási hulladékot. Késôbb továbbléptünk, és most az 
ittenihez hasonló, zsákos megoldást próbáljuk szorgalmazni 
a szelektív hulladékgyûjtésben, elég jó eredménnyel. Meg-
nehezíti a dolgunkat, hogy be kellett zárni a hagyományos 
csíkszeredai lerakót, így kénytelenek vagyunk a két megyével 
messzebb, Brassóban lévô engedélyezett tározóba szállítani 
a nem szelektíven gyûjtött háztartási hulladékot. Ez nyilván-
valóan jóval megemeli az egy fôre jutó költséget, de sikerült 
egy transzferállomás megépítésével elérni a kiadások enyhí-
tését. Kedvezô lehetôséget teremtett számunkra, hogy tár-
sult ehhez a rendszerhez a Hargita megyei önkormányzat 
is, amely jelentôs tôkeinfúzióval tudott hozzájárulni a költ-
ségekhez, ezáltal a hatékonyság növelését szolgáló gépeket 
vásárolhattunk. Reményeink szerint a megye területén ha-
marosan elkészül egy a gödöllôihez hasonló, modern hul-
ladéklerakó, de addig kénytelenek vagyunk így szállítani a 
hulladékot. Mindenesetre úgy gondolom, önkormányzataink 
felelôsségteljesen állnak ehhez a problémához, figyelembe 
veszik a lakosság anyagi tûrôképességét, de tudják azt is, 
hogy a környezetünk védelme legalább ilyen fontos.

– Köszönöm a beszélgetést, munkájához további 
sikert kívánok.

Adorjánné Fehér Éva

Október 23-án a Szoborhegyen megrendezett városi megemlékezésen Gergely András, Csíkszentmárton polgár-
mestere mondott ünnepi beszédet. A másnapi kulturális és szakmai nap keretében a két település vezetôje és ön-
kormányzati képviselôi megtekintették a Gödöllôi Királyi Kastélyt, valamint a Zöld Híd Régió Kft. által üzemeltetett 
Ökörtelek-völgyi hulladékkezelô központot. Gergely Andrást a két település kapcsolatáról és a szakmai napon tett 
látogatás eredményességérôl kérdeztük.
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Emlékezés az Attila-vonal mentén elesettekre

– Miért tartja fontosnak Isaszegen megemlékezni 
az Attila-vonal hôseirôl?

– Az Attila-vonal a magyarországi harcokban és Buda-
pest védelmében fontos feladatot töltött be a második 
világháborúban: az elôrenyomuló szovjet hadsereget volt 
hivatott megállítani. Településünkön, mint ahogy az már 
1849 áprilisában, a tavaszi hadjáratban is történt, olyan 
helyzet alakult ki, hogy komoly harcok zajlottak le, komoly 
harcok dúltak. A város megemlékezik az áprilisi dicsôséges 
ütközetrôl, de történelemkönyveinkbôl, a beszélt históriá-
inkból egy kicsit mintha hiányozna az Attila-vonal és az ott 
küzdô, harcoló katonák sorsa, akik úgyszintén megérdem-
lik a róluk való megemlékezést. Bár 1979-ben az Isaszegi 
Könyvbarátok Klubja emlékhelyet állított, amely 1984-ben 
elnyerte a mai formáját, mégis fontosnak tartom azt, hogy 
a megemlékezés, a gondolkodás és a virágok elhelyezése 
kerüljön be mind szélesebb körben az isaszegi polgárok, a 
patrióták tudatába.

– Miért lenne fontos az, hogy Isaszegen tudjanak 
errôl az emberek, illetve a fiatalok érdeklôdését ho-
gyan lehetne ez iránt felkelteni?

– Én nagyon örültem annak, hogy sok fiatal vett részt ezen 
a megemlékezésen és elôadáson. Szükségesnek tartom azt, 
hogy történelmünk minden részletét ismerjük, nem is az év-
számokat és nem is a neveket, hanem az összefüggéseket, 
az ok-okozati viszonyokat, mi miért következett be, így ért-
hetô meg a történelem folyása, idônkénti ismétlôdése. Mai 
világunkban, ahol egy nagy „globális faluban” élünk, nagyon 
fontos az, hogy tudjuk, honnan jöttünk, kik az ôseink, milyen 
gyökereink vannak, milyen szokásaink. Így sokkal jobban el 
tudunk igazodni abban a nagyvilágban, ahol már hétmilliár-
dan létezünk, és könnyebb lesz az életünk, ha megmarad az 
identitásunk. A másik dolog pedig az, hogy az emlékhelyek, 
a csata nyomai, árkai, ezek a történelmi pontok kint vannak 
a zöldben, a természetben, a turistaútvonalak mentén, a jó 
levegôn. Aki fölvállalja azt, hogy végigjárja, keresi, megnézi a 
„vonalat”, az ezzel mindenféleképpen természetközeli életet 
élhet. Persze az is jó lenne, ha az Attila-vonal egyes elemeit 
az eredeti formában helyreállíthatnánk, ezzel téve életsze-
rûbbé a közelmúltat. 

– Tudjuk, hogy Ön na-
gyon elfoglalt ember, hiszen 
a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem egyik karának a dékánja. 
Belefér-e az elképzeléseibe a 
jövôt illetôen, hogy az isasze-
gi fiatalokat ezen a téren egy 
kicsit összefogja?

– Fontosnak érzem azt, hogy 
nemcsak a hivatásom szerint és 
egyenruhában végezzem a mun-
kámat, hanem keresem annak a 
lehetôségét, hogy tegyek a közért 
is. Tesszük mi ezt a református közösségben is, hiszen tavaly 
is és ez évben is a nyári táborozásban próbáltam szemé-
lyesen segítséget nyújtani a programok megszervezésében. 
Remélem, hogy jövôre megint egy kicsit komolyabbat, egy 
kicsit jobbat, a fiatalságot megérintô programot tudunk adni. 
Isaszegi polgárként kötelességemnek érzem tenni a közért. 
Tudásomat örömmel ajánlom az ifjúság nevelése, szellemé-
nek formálása szolgálatába.

oprem

1944-ben Budapest védelme érdekében a hadvezetés kiépítette a több övbôl ál-
ló Attila-vonalat. A védelmi harcban számos magyar és német alakulat vett részt. 
A Magyar Királyi Honvédség 1. Vitéz Bertalan Árpád Ejtôernyôs Ezred Tassonyi Edö-
mér százados vezette elsô zászlóalja november 12-én érkezett Isaszegre, és no-
vember 22-éig a térségben harcolt, jelentôs veszteségeket elszenvedve. A román 
és szovjet katonák ellen küzdô magyar honvédekre csak titokban emlékezhettek a 
háború utáni idôszakban. 1979-ben az Isaszegi Könyvbarát Klub, a hatalommal da-
colva, emléket állított az isaszegi temetôben a hôsi halált halt honvédeknek. Kilenc 
beazonosított, hôsi halált halt honvéd nyugszik a ravatalozó közelében. A védelmi 
harcokban Isaszegen hôsi halált halt katonákra emlékeztek immár harmadjára a 
temetôben, a városi könyvtárban pedig dr. Boldizsár Gábor ezredes tartott elôadást 
a témakörben, akit ebbôl az alkalomból kérdeztünk.
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Alig kezdôdött el a tanév, iskolánk máris a három hetet meg-
haladó, október 8-tól 27-ig tartó projekt programjaitól volt 
hangos. A projekt témája az ôsz volt.

Az iskolai munka során nagy hangsúlyt fektettünk a te-
vékenységbe ágyazott tanulásra, amely közös élményekre, 
elôkészületekre, gyûjtômunkákra épült, s így a szülôket is be 
tudtuk vonni.

A tanórákon és a szabadidôs foglakozásokon sok feladat-
tal, programmal, versennyel vártuk a gyerekeket. Igaz, hogy 
eljött a hûvös idô, de azért verôfényes napokban is bôvel-
kedtünk, így lehetôségünk volt az ôszi atlétikaverseny lebo-
nyolítására, ahol a versenyzôk 100 méteres futásban mér-
hették össze gyorsaságukat. Tömegsport-foglalkozásokon az 
ôsz jegyében játékos sor- és váltóversenyt, valamint partizán-
versenyt hirdettünk meg az osztályok között. A harmadik és a 
negyedik évfolyamon focibajnokságot is rendeztünk, ahol a 
szurkolók mellett egy tánccsoport is lelkesítette a csapatokat. 
Azok, akik szeretnek kirándulni, s szeretik a természetet, tú-
rákon vehettek részt családtagjaikkal együtt az Ezeréves kert-
ben és a Mátrában. Nyolcadikosaink ellátogattak a Fiumei úti 
sírkertbe, ahol nagyjainkra emlékeztek. 

Ebben az idôszakban az ôsz meleg színekbôl gyönyörû 
képet fest a tájra, így tanulóink is szebbnél szebb alkotásokat 
készítettek a mûvészeti iskola által meghirdetett rajzverseny-
re az ôsz témakörében. 

Nagy siker volt a sütôtök és kukorica felhasználásával ké-
szült ételek kóstolása. 

Felsô tagozatosaink az Ôszikék elnevezésû versmondó 
versenyen csillogtatták meg tehetségüket.

Rajz- és technikaórákon, napközis és szabadidôs foglako-
zásokon termésekbôl, ôszi levelekbôl változatos technikákkal 
szép projektmunkák születtek. Madárijesztô-szépségversenyt 
is rendeztünk, s az osztályok által elkészített madárijesztôket 

az iskola folyosóján állítottuk ki. Felsô tagozatosaink töklám-
pakészítô versenyen vehettek részt. 

Mivel ebben a hónapban volt a termények betakarítása, 
az elsôsöknek lehetôségük volt elmenni szüretelni, s így be-
tekintést nyerhettek a szüreti munkálatokba. 

A harmadikosok ellátogattak egy állattelepre, ahol meg-
figyelték az ott élô állatokat, s részt vehettek a gondozásuk-
ban is.

Nemcsak a természet, hanem mi is készülünk a télre, 
így a negyedikesek egy kis éléskamrát varázsoltak az osztá-
lyukba. A polcokat megtöltötték befôttekkel, terményekkel, 
az általuk készített csalamádéval, savanyúsággal. A sok mun-
ka mellett természetesen jutott idô a vidámságra, az ének-
lésre, a mulatságra is. A népdaléneklési versenyre sok dalos 
ajkú diákunk készült ôszi népdalokkal. Szüreti mulatságot is 
tartottunk az udvaron, ahol meghívott vendégünk, Jakócs 
Zsuzsanna színvonalas, játékos néptánccal varázsolta el és 
táncoltatta meg a gyerekeket és a tanító néniket. 

Az angol nyelvet tanuló diákjaink játékos vetélkedô kere-
tében ismerkedtek meg az angolszász kultúrában hagyomá-
nyos halloween ünneppel.

A harmadik hét végén mindkét épületünkben nagyon jó 
hangulatban zártuk a projektet. Tanulóink átvehették meg-
érdemelt jutalmukat, az okleveleket, az érmeket. Elhangzot-
tak a szavalóverseny gyôztes versei is. Mindenkinek nagy él-
ményt jelentett az ôszi népdalok közös éneklése. A TÁMOP 
3.1.4. projektünk tavasszal, az egészséghét rendezvénysoro-
zattal folytatódik. 

Csipkésné Kôvágó Szilvia tanítónô

Színes ôszi hetek a Klapka-iskolában
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Mikulást váró készülôdés  
a Hétszínvirág Óvodában

Már hetekkel a várva várt nap elôtt lázas 
készülôdés folyik óvodánkban. A gyerme-
kek szorgalmasan tanulják a mikulásváró 
verseket, dalokat, amelyeket közösen fognak 
elôadni az udvaron. Ügyes kezeikkel készí-
tik a Mikulásnak szánt rajzokat, ajándékokat, 
amelyekkel ôk kedveskednek. Igyekeznek 
jól viselkedni, hiszen mindenki tudja, hogy a 
Mikulás manói figyelik ôket, és hírt visznek róluk. 
A mûvelôdési otthon által szervezett elôadásra is ellátogatunk, ahol szin-
tén meglátogat minket a Mikulás, a gyermekek nagy örömére.

Hanákné Csóry Szilvia

Szülôk–nevelôk bálja a Damjanich-iskolában
November 17-én rendezték meg a Damjanich-iskola dolgozói az immár hagyománnyá vált jótékonysági 
bált, amelyrôl képekben számolunk be.
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– Az anyanyelvét minden ember megtanulja, ál-
talában minden nehézség nélkül, de vajon csak az 
anyanyelvét képes elsajátítani a gyermekember? 

– Egy nyelvet az ember kétféleképpen sajátíthat el. Tanu-
lással, amely általában érettebb korban, nyolcéves kor után 
valósul meg, illetve kisgyermekkorban, amely kevésbé tuda-
tos, és folyamatát nyelvelsajátításnak hívjuk. Ez utóbbi nagyon 
hasonló az anyanyelv elsajátításához, mivel az idegen nyelv 
olyasformán épül be az agy tudásvilágába, mint az anya-
nyelv. Az agyunk több nyelv befogadására van programozva, 
és kisgyermekkorban több nyelv is beépülhet anyanyelvként. 
Erre azonnal eszembe jutott annak a hároméves kislánynak 
a története, aki magyar anyától, lengyel apától származik, és 
Angliában él. Jelenleg három nyelvbôl szinkrontolmács. En-
nek a gyermeknek óriási kincs volt már háromévesen a kezé-
ben. Mindenki érzi, aki nyolcéves kora után, középiskolában 
vagy még késôbb próbált nyelvet tanulni. Tehát minél koráb-
ban, játékosan kell elkezdeni.

– Mikor valósul meg hatékonyan a nyelvelsajá-
títás? 

– Akkor, ha bizonyos funkciója van a nyelvnek a gyer-
meknél. Például azt mondja, hogy apával németül tudok be-
szélni, tehát ez fontos. Anyával magyarul tudok, ez is fontos. 
Folyamatosan kell az idegen nyelvi impulzusoknak érkezni-
ük, heti 1-2 alkalom kevés, nem vezet célra.

– Nem lesznek túlterhelve a gyermekek? 
– Ha az óvodában használnák az idegen nyelvet a test-

nevelés-, az ének- és a rajztanítás során, akkor az játékosan, 
fáradság nélkül kerülne a 
gyermek birtokába.

– Vajon, ha van 
akarat, milyen anyagi 
ráfordítással valósít-
ható meg a nyelvelsa-
játítás? 

– Vannak pályázati le-
hetôségek, alapítványok, 
akik felkarolták ezeket a 
kezdeményezéseket, de 
önerôbôl sem kell bele-

szakadni. Például Isaszegen a mûvelôdési házban mûködik 
egy kis csoport, akik hetente háromszor találkoznak a nyelv 
tökéletes elsajátítása érdekében. A tanfolyam önköltségi áron 
mûködik, alkalmanként 300 forinttal, azaz havi 3-4 ezer fo-
rint közötti összeggel terheli a családokat. Testvéreknél még 
kedvezmény is van.

– Milyen módszerrel dolgozik Márti néni a gyer-
mekekkel? 

– Van egy módszer, amelyet az Európai Unióban fejlesz-
tettek ki olasz nyelvészprofesszorok. A gyerekek két mese-
figura, Hocus és Lotus világába csöppennek bele. A minden-
napokról folyik a mesélés, amelyek a gyerekekrôl szólnak. 
A kicsik nagyon szeretik a történeteket, amelyeket sokszor 
ismételünk, és dalok formájában is folyik a mese. Észrevétle-
nül színesedik a fantáziaviláguk és a nyelvtudásuk, és – ami 
érdekes – az anyanyelv-elsajátításuk is alaposabb.

Úgy érzem, az ilyen törekvéseket kötelességünk lenne akár 
közpénzbôl is támogatni, mert a jövôben a nyelvtudás olyan 
lesz, mint régen az írástudás volt. Aki nem tudott írni, olvasni, 
kiszolgáltatott ember volt. Ha tudjuk, könnyítsük meg gyer-
mekeink életét!

Kardos Gábor

Ahány nyelven beszélsz, annyi ember vagy. Unalomig hallottuk ezt a szinte közhelybe hajló bölcsességet, amely 
valójában nagy igazság. Aki nyelvet beszél, megismer más kultúrákat, megérti, megbecsüli más népek törek-
véseit, és gazdagítja saját és környezete ismereteit. A saját identitása sokkal kontrasztosabb, határozottabb lesz, 
mások világát nem értékeli le, sôt, a nyelvtudás testvéri érzéseket ébreszt benne. Véleményem szerint a nyelv-
tanulás nagyon fontos az egyén és a társadalom életében. Csakhogy a nyelvtanulás nagyon nehéz dolog. Azt 
mondják, hogy az írástudatlan halász is jobban beszéli az anyanyelvét, mint egy idegen nyelvészprofesszor, mert 
az anyanyelv – az édesanyától tanulva – a legmélyebb nyelvtudást generálja bennünk. Errôl az érdekes témáról 
beszélgettem Ragács Márta bölcsész nyelvtanárral.

Hocus és lotus  
a nyelvtudásért
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Könyvtárunk decemberi hírei
Októberben a Pöttöm Panna, a Békakirályfi és az Iciri-piciri 
címû diafilmeket nézhették meg nálunk az érdeklôdô gyer-
mekek és szüleik. Elsôsorban népmeséket és klasszikus me-
séket vetítünk, de ez mindig a jelenlévôk életkorától függ. 
Legközelebbi diavetítésünk december 18-án, kedden 17–
18 óra között lesz.

A téli hónapokban Karádi Zsu-
zsanna, a játszótéri mesélô könyv-
tárunkban folytatja a meseolvasást 
keddenként délután fél 5-tôl 6 óráig, 
de minden hónap utolsó keddjén 
diavetítés lesz.

Október 26-án, pénteken volt az 
Amatôr Költôk és Írók Irodalmi Klub-
jának újabb összejövetele, ahol az 
alkotók a kényszer és a hazaszeretet 
témakörökben olvasták fel és beszél-
ték meg mûveiket. Ezekbôl ízelítô-
ként most Hajdú Mária Az én váro-
som címû költeményét választottuk 
ki, amely nyomtatásban is megjelent 
a Vizuális Pedagógiai Mûhely kiadá-
sában, a Tízek címû antológiában.

Az idei utolsó találkozóra no-
vember 30-án került sor, amelyre a 
mit ér a bizalom és a világvége té-
makörökben készültek a versek és 
a prózák. 

Költônk, Haász Irén részt vett a 
Gödöllôi Ottlik Kör és a Gödöllôi Iro-
dalmi Kerekasztal által alapított gö-
döllôi irodalmi díjpályázaton, ahol 
elismerô oklevelet kapott. 

A gödöllôi könyvtárban mûködô 
Irka Klub vezetôje érdeklôdött irán-
tunk, s jövôre szeretnénk felvenni 
velük a kapcsolatot.

Október 27-én, szombaton találkoztak elôször a 
Könyv-fonó biblioterápiás foglalkozások résztvevôi, akik egy-
ben olvasóink is. Zsidai Judit vezetésével Kosztolányi Dezsô 
Akarsz-e játszani címû versét dolgozták fel és beszélték meg. 
A következô találkozó december 8-án, szombaton délelôtt 

tíz órakor kezdôdik könyvtárunk ol-
vasótermében. Az érdekes és ta-
nulságos foglalkozásokba bármikor 
be lehet kapcsolódni. Jelentkezni a 
pillapilla@freemail.hu e-mail címen 
vagy a 30/364-4178-as telefonszá-
mon lehet.

A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör 
szervezésében november 16-án, 
pénteken hallhatták az érdeklôdôk 
dr. Boldizsár Gábor elôadását Az 
Attila vonal Budapest 1944–45-ös 
védelmében címmel, diavetítéssel 
kísérve. Az ezt követô beszélgeté-
sek és hozzászólások során Isaszeg 
vonatkozásában is sok érdekességet 
hallhattunk. 

December 14-én, pénteken dél-
után fél 5-kor tartja a társaskör idei 
utolsó rendezvényét, amelyen Doro-
gi László A magyarok csillagos ege – 
ôseink csillagképei és csillaglegendái 
címmel tart majd elôadást.

Könyvtárunk az elmúlt évekhez 
hasonlóan az ünnepek alatt, decem-
ber 20. és 2013. január 6. között 
zárva tart, aminek az egyik oka az 
energiatakarékosság. 2013. január 
7-én, hétfôn várjuk ismét kedves ol-
vasóinkat, látogatóinkat.

Majsa Györgyné 
könyvtárvezetô

Hajdú Mária: 

Az én városom

Lassan éjszakát húz a nappal,
és öregebbek lettünk egy nappal.
Jó éjt kondít a templom harangja,
elcsendesül a város utcája.

Ôszidôn már korán sötétedik
és a hajnal többet várakozik.
Hosszabb az út az éj vándorának
és minden ragyogó csillagának.

Kisvárosom mély álomba merült
még a köd is a dombokra ült.
A mából most holnapot álmodik
és álmában elmosolyodik.

Reggelt kondít a templom harangja,
a város felélénkült újra,
tisztára sepert utcája ragyog,
de lehet, most meg én álmodok?
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A Tóth árpád Nemzeti Társaskör

Isaszeg ezen civiltársasága immár a második akadémiai 
évét kezdte meg a szabadegyetemén. Több szempontból 
is elôreléptünk. Az elôzô tanévben Kubínyi Tamás kiváló 
mûvelôdéstörténész elsôsorban magyar ôstörténeti elô-
adásokat tartott, de emellett azért a közelmúlt történéseit is 
beillesztette a sorozatba. Most újabb és újabb tudomány-
ágak lépnek elôtérbe, és az alapító tagok javaslata szerint 
változó elôadókkal, változó témakörökkel fogjuk ezt a tan-
évet bonyolítani. Októberben így dr. Csáji László Koppány 
kiváló néprajzkutató, kulturális antropológus beszélt a keleti 
és a nyugati magyarságról. Pontosabban a magyar ôstörté-
netnek egy olyan új elméletét világította meg, ami a többi 
sztyeppei nép kultúrájával összefüggésben a különbözô idô-
szakokban a magyarságra hatott, és a magyarságba beolvadt 
és kölcsönhatásba került népek hagyatékát tárta elénk. Nem 
kizárólagosságokban gondolkodva, a szemléletében jól meg-
fér egymással, összeegyeztethetô a finnugor nyelvrokonság 
és a türk népekkel való etnikai rokonság ténye. A novemberi, 
következô elôadás pedig közvetlenül Isaszeghez és környé-
kéhez kapcsolódott. A második világháborús, környékünkön 
húzódott Attila-vonal hadmûveleteirôl, tényeirôl, emberáldo-
zatairól, összecsapásairól dr. Boldizsár Gábor ezredes, a volt 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem – jelenleg a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképzô 
Karának – dékánja vállalta ezt az elôadást, aki történetesen 
isaszegi lakos.

 Az elôadás-sorozat, úgy érzem, hogy sikertörténet. Sok-
szor teltházas, szinte minden hely foglalt, 50 fô körüli jelen-
lévôvel. A célközönség egyrészt a társaskört alapítók: a Törté-
nelmi Vitézi Rend tagjai, rokonszenvezôi a hozzátartozóikkal 
együtt, másrészt a város lakói korra, nemre, felekezetre való 
tekintet nélkül. Így tehát a legfiatalabb az általános és közép-
iskolás korosztály, az Isaszegi Baranta Had fiataljaitól kezdve 
a nyugdíjkorhatárt messze meghaladó, legkülönbözôbb em-
berek jönnek el hozzánk. Hirdetjük a városi újságban, plaká-
tokon is, és már a város határain túlról – a fôvárosból, Gödöl-
lôrôl, Pécelrôl – is bôségesen is jönnek törzsvendégeink. Úgy 
gondolom, hogy a nemzeti és keresztény hagyománynak, 
aminek a továbbvitelét, az e szellemben való tudatformálást 

fölvállaltuk, van létjogosultsága, senki ellen nem irányul, ha-
nem valamiért: ezeknek az ismereteknek az elmélyítéséért. 
Igenis az egészséges nemzeti öntudat növeléséért próbá-
lunk cselekedni.

A legközelebbi programunk december 14-én, pénteken 
16.30 órakor lesz: Dorogi László villamosmérnök, csillagász 
adventi elôadása A magyarok csillagos ege – ôseink csillag-
képei és csillaglegendái  címmel. Szeretettel várunk minden 
érdeklôdôt.

Dr. Székely András Bertalan
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A római katolikus egyházközség eseményei
A baba-mama klub új idôpontban, csütörtökön délelôtt tíz 
órától várja a kismamákat, kisgyermekes anyukákat a katoli-
kus otthonban.

December 3-tól a hétköznapi szentmisék reggel fél 7-kor 
kezdôdnek. Ezek az adventi hajnali szentmisék, a roráték.

December 24-én 16 órakor és 23 órakor gyermekek 
pásztorjátéka lesz a templomban. Utána lesz a szokásos éj-
féli szentmise. 

Mindenkit szeretettel várunk, ünnepeljük együtt Jézus 
születését!

Karácsony, Jézus születésének ünnepe
Számtalanszor elgondolkodtam azon, 
hogy milyen lehetett a Paradicsom-
kert. A Biblia tanúsága szerint Isten az 
embernek teremtése elôtt egy gyö-
nyörû helyet készített. Nem volt ben-
ne semmi rossz. Nem voltak mérgezô 
növények, az állatok nem bántották 
egymást. Együtt játszhatott az oroszlán 
a gazellával, a farkas a báránnyal. Ami-
kor azonban az ember bûnt követett 
el, minden megváltozott. Az édenker-
ten kívüli világban fájdalom, küzdelem 
várta. Mi el sem tudjuk képzelni, mi-
lyen lehetett az a másik világ. Mégis, 
ha sétálunk a természetben, most is 
rengeteg szépséggel találkozhatunk. 
Gyönyörködhetünk egy szál virágban, 
vagy akár egy kisgyermek mosolyában 
is. Mennyire szeret minket az Isten! Azt 
szeretné, hogy újból megtapasztaljuk 
a paradicsomi szépséget, hiszen a fiát 
küldte közénk, hogy megváltson min-
ket. Boldogságra teremtette az embert. 
Mi meg csak nyöszörgünk, mindenben 
hibát keresünk, szidjuk a felettesein-
ket, a körülményeinket. Igazságtalan-
ságnak, személyes sértésnek veszünk 
minden problémát, amivel szemben 

találjuk magunkat. Pedig a boldogta-
lanságunkat csak magunknak köszön-
hetjük. Karácsonykor eljön az Isten fia. 
A gyakorlatilag hajléktalan házaspár, a 
szülei egy istállóban köszönthették a 
Messiást, mégis boldogok voltak. Ha 
akarom, a betlehemi barlangban egy 
szerencsétlen, koldusszegény családot 
látok, akiken néhány durva, helyi pász-
tor segít élelemmel, ruhával. Ha aka-
rom, Isten fiát látom, akit szûz édesany-
ja boldogan ölel magához, és a boldog 
pásztorok csillogó szemmel állják kö-

rül. Milyen lehetett a Paradicsom? Ha 
valaki volt már igazán boldog – nem 
azért, mert sok pénzt kapott, hanem 
mert valami jót tett –, érezte a szeretet 
melegségét, az megtapasztalta egy pil-
lanatra az elsô emberpár boldogságát. 
Nemcsak az áteredô bûnt örököltük 
meg a szívünkben, hanem az édenkert 
boldogságát is. 

Boldogságban, szeretetben, béké-
ben eltöltött ünnepnapokat kívánok 
minden örömre nyitott szívû embernek.

Szárazné Marika

A Dózsa György Mûvelôdési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely 

MIKuláSTÓl KARácSoNyIg címmel tárgykészítô pályázatot hirdet. 
A pályázatra olyan, kézzel készített tárgyakat várunk, amelyek kapcsolódnak az adventi idôszakhoz  

(például Luca napja), a karácsonyi ünnephez vagy az ünnepkörhöz kötôdô hagyományokhoz, szokásokhoz.
A pályamunkák mérete: maximum 35 cm szélesség, 18 cm mélység és 30 cm magasság.
Technika: szabadon választható. (A tárgyak lehetnek állóak vagy falra akaszthatóak is.)

Az elbírálás szempontjai: kreativitás, ötletesség, a témához való kapcsolódás, kivitelezés.
Minden korcsoportban az elsô, a második és a harmadik helyezettet jutalmazzuk.

Az eredményhirdetésre és a díjátadásra a beérkezett alkotásokból készült kiállítás megnyitóján kerül sor  
2012. december 16-án, a színházi elôadás után, a városi karácsony alkalmával.

A pályamunkákat 2012. december 10-éig (hétfô), 18 órai határidôvel várjuk  
a mûvelôdési otthon irodájába (2117 Isaszeg, Dózsa György utca 2.).

Kérjük a készítô nevét, életkorát, telefonszámát, iskolájának nevét feltüntetni a pályamû alján vagy hátoldalán.

Pályázat – Mikulástól karácsonyig
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Szülessen meg bennünk a szeretet!
Ha Betlehemben ezerszer is megszületett Krisztus, de benned nem, akkor mégis elvesztél – mondja Angelus Silesius 
teológus. Vajon benned megszületett-e? Azt hiszem nagyon sokakban nem született meg Krisztus, mert ha megszületett 
volna, akkor nem lenne ennyi gyûlölet, harag, irigység és önzés a világban és a családokban.

SZÜlESSEN MEg BENNÜNK A SZERETET ÉS AKKoR lESZ SZÉP A KARácSoNyuNK!
Ezekkel a gondolatokkal kívánok városunk minden lakójának olyan karácsonyt, ahol mosoly, öröm és derû van a szívek-

ben, mert megérezzük, hogy szeret az Isten, mert fiát adta ajándékból, hogy mi is ajándékok lehessünk egymásnak, és így 
tegyük boldoggá a karácsonyt. Ennek a megvalósításához nem kell pénz és kézzel fogható ajándék, csak megértô szív. Ezt 
hozza el a kis Jézus minden családba!

Gulyka József c. prépost, kerületi esperes plébános

lelkünk az urat várja (Zsoltárok könyve 33. rész, 20. vers) 

Advent, karácsony, újesztendô. Ködös reggelek. Növekszik a homály, de a legsötétebb óra után eljön a fény, a gyermek, 
és mindent újjá tesz. Ezt a megújító fényt várjuk adventben, ez a karácsony lényege, ettôl lesz új az esztendô, új az élet. 
Az egyik ismert énekünk ezt így fogalmazza meg: […] fényt, éltet hozva jô […] kit vágyakozva vártok, betér hozzátok ő 
(312.  dics 1.  v). 

Várod-e Jézust, a világ világosságát, várod-e az Urat? Fölragyogott-e, ragyog-e fénye most is lelkedben, ami elûzi a 
gyászt, a bánatot, a sírást, és megújítja életedet? 

Lelkünk az Urat várja – mondja a Szentírás. Nem a Mikulást, nem a kis Jézust, nem az angyalkákat – akik persze hozzá-
tartoznak az ünnepekhez –, hanem az Urat. Mert az elérkezô Úr nélkül csak külsôség minden mi ünneplésünk, templo-
mostól, énekestôl, karácsonyfástól, úgy, ahogy van, üresen kongó, lélektelen, fénytelen, Úrtalan: az adventi várakozás a 
semmihez hasonlítható, a karácsony Jézustalan, az új év a régi. 

Lelkünk várja az Urat – mondja a Zsoltáros. A lélek a Bibliában megkülönböztetett a testtôl és a szellemtôl. Az ember a 
test, a lélek és a szellem hármasságában ember. Ebben valami módon tükrözôdik Isten hármassága is, vagy ha úgy tetszik, 
az ember istenképûsége. A lélek azonban önmagában is jelenti az egész embert. A minden lélek kezdetû igék minden 
embert jelölnek, az egy lélek sem jelentése pedig: egyetlen ember sem… 

A lelkünk az Urat várja – jelentése: egész lényünkkel várjuk az Urat. A várakozást nem lehet ellelkizni, vagy éppen el-
szellemiesíteni. A karácsony az egész ember ünnepe, és minden ember ünnepe egyszerre – persze azoké, akik várják 
az Urat! Pál apostol azt mondja: a békesség Istene szenteljen meg titeket egészen, hogy teljes valótok (egész lényetek, 
teljességetek), szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül ôriztessék meg a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak a meg-
jelenéséig (1.  Thess 5,23). 

Lelkünk várja az Urat, mert ő képes kiszabadítani a legsötétebb mélységbôl, ő képes megtartani, megôrizni mindenes-
tôl, ő képes megszentelni, ő képes üdvözíteni. 

Lelkünk várja az Urat, mert addig is, amíg visszajön, segítségünk és pajzsunk ő: csak őbenne vígad a szívünk, csak az ő 
szent nevében bízunk – ahogyan a zsoltár folytatásában olvashatjuk. 

Egy novemberi ködös reggel után kezdtem írni ezt a pár sort. Most, hogy a befejezéshez közeledem, szikrázóan süt a 
nap, az ablakokon át árad a fény. Ilyen gyorsan és ilyen egyszerûen képes a mi Urunk megvidámítani lelkünket (23.  zsolt), 
azaz mindenestôl felüdíteni. 

Vajon megtörténik-e mindez a 2012. év karácsonyán velünk? Vajon felkel-é a nap minden reggel lelki fényével a szíved-
ben, s így lesz-é ez az elkövetkezendô évben is? Rajtad múlik. Húzd fel az ablakredônyöket, engedd magad köré Jézus fényét 
akkor is, ha rávilágít bûneidre, hisz nemcsak ezt teszi, hanem meg is szabadít azoktól. Hiszen ezért jött el ebbe a világba. 

Hadd álljon itt befejezésül a karácsonyi evangélium egyik legszebb igéje. Ne féljetek, mert hirdetek nektek nagy örömet, 
mely az egész népnek öröme lesz: mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus. (Luk 2,10. 11. vers). Így kívánok 
minden isaszegi lakosnak áldott karácsonyi ünnepeket a református egyházunk nevében, hívogatván mindenkit isten-
tiszteleti alkalmainkra is a karácsonyi ünnepkörben. 

Bajusz Árpád lelkipásztor

KARácSoNyI ÜZENETEK
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Karácsonyi üzenet
Az Újszövetség elsô eseménye, ami mai világunkat is érinti, az, hogy Mennyei Atyánk szövetséget 
kötött fiával, Jézus Krisztussal a megmentésünkre. A Zsoltárok könyvében Jézus így szól az Atyához: 
Íme, megjelentem, a könyvtekercsben írva van rólam. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat 
teljesítsem… (Zsolt. 40:8–9).

Igen, a Fiú része a megváltási tervnek, az új szövetségnek azért, hogy kiszabadítsa az elveszett 
emberiséget a gonosz hatalmából. Mennyei Atyánk nem akarta átengedni teremtményeit a pokol 
erôinek, ezért elküldte egyszülött fiát szabadítóul, amit évente megünnepelhetünk karácsonykor a 
maga csodálatos hangulatában.

Az ünnep egyik fô üzenete, hogy ennek a szövetségnek mi, emberek is a részesei lehetünk, de 
csakis hit által. Ha elhisszük, hogy Isten fia értünk is eljött, átéljük a születés igazi csodáját.

Az ünneplô emberek két csoportba sorolhatók. Az elsôbe azok tartoznak, akik számára Krisztus 
születésének ünnepe olyan, akár a többi ünnep, egy a sok közül. A másik csoport szíve pedig meg-
telik örömmel és hálával mindazért, amit Isten tett értük. 

Kívánom, hogy szeretteinkkel együtt tartozzunk a második csoporthoz, hogy örömünk és békes-
ségünk teljes legyen mind az ünnepen, mind pedig a hétköznapokban! 

Összejöveteli alkalmaink idôpontjai megtalálhatóak a www.epk-isaszeg.hu weboldalon. Mindenkit 
szeretettel várunk!

A pünkösdi gyülekezet nevében áldott és meghitt karácsonyi ünnepeket kívánok!
Szabó Endre lelkipásztor

Fiú adatik nekünk
Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ô vállán lesz, és így fogják nevez-
ni: Csodálatos Tanácsos, Erôs Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme. Uralma növekedésének 
és békéjének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerôsíti és megszilárdítja tör-
vénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek Urának féltô szeretete viszi véghez 
ezt (Ézs 9,5–6).

Ézsaiás próféta jövendölésének volt egy meghatározott történelmi vonatkozása is, de az evangé-
listák méltán ismerték fel benne a mennyei békét adó Messiásra vonatkozó próféciát. A jövendölés 
hátterében Asszíria hadi sikerei állnak. E feltörekvô birodalom megalázó vereséget mért az északi 
királyságra, és ezen felbuzdulva a délen fekvô Júdát és Jeruzsálemet is el akarta tiporni. A próféta 
azonban azt a jó hírt közölte a rettegô várossal, hogy Isten meg fogja szabadítani ôket, és ezzel 
nagy örömet szerez nekik. A szabadulást azonban nem hadiszekerek hozzák, hanem egy gyermek. 
Az  erôtlenségben és a törékenységben fog megmutatkozni Isten hatalma.

E jövendölés megragadta Lukács evangélista figyelmét, aki kétszer is hivatkozott rá Jézus születé-
sének elbeszélésében. Elôször Gábriel idézi Ézsaiást, amikor közli Máriával, hogy hamarosan terhes 
lesz, és fia fog születni: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! Íme, fogansz méhedben, és 
fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ô, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki 
adja Dávidnak a trónját, ô pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. 
(Lk 1,30–33). Másodszor a pásztoroknak beszél az angyal arról, hogy a gyermek, akit a jászolban 
találnak, nem más, mint az Úr Krisztus, aki Dávid városában született (Lk 2,10–11). Születése örömet 
hoz a földre, mert legyôzi az erôszakot és a bûnt, és ezzel megteremti Isten békés uralkodásának 
feltételeit a földön. 

Jézus Krisztus a Békesség Fejedelme, azt kívánom, és azért imádkozom, hogy eljövetele hozzon 
békét és örömöt minden családnak Isaszeg városában.

Szilvási Józsefné hetednapi adventista lelkész
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A magyar egészségügy helyzete  
az államtitkár szemével 

Dr. Szócska Miklós elmondta, hogy 
rendkívül nehéz idôszakban került az 
ágazat élére. Nehéz a gazdasági vi-
lágválsággal küszködô környezetben 
egyáltalán mûködtetni is a hatalmas 
pénzeket felemésztô egészségügyet. 
A gazdag országokban is problémás az 
egészségügy helyzete, pedig arányai-
ban sokkal nagyobb költségvetésbôl 
gazdálkodnak. Például az USA-ban a 
GDP 17 százalékát fordítják az egész-
ségügyre. 

Itthon az új kormányzat elsô lépése 
a források megteremtése volt. Beve-
zették a népegészségügyi termékadót 
(csipszadó), és a megemelték jövedé-
ki adót (dohányáru). Végül a mûködési 
kiadások csökkentésével akkora ösz-

szeghez jutott a tárca, hogy létrehozták 
a rezidensösztöndíj-programot a fiatal 
orvosok itthon tartásáért. Az államtitkár 
az egyik legnagyobb sikernek a nem-
dohányzók védelmében létrehozott 
törvényt tartja. Azt még nem tudni, 
hogy a magyarok egészsége érdeké-
ben hozott intézkedés hatására-e, de a 
törvény bevezetése óta eltelt idôszak-
ban statisztikailag csökkent a szívbe-
tegek száma. A területi átszervezések 
következtében biztonságosabb lett az 
ellátási rendszer. Komoly megtakarítá-
sokat eredményezett a kórházak egyé-
ni, gazdaságtalan beszerzései helyett a 
központi, egységes beszerzés. Egysé-
gessé tették a kórházak könyvelését, a 
mobilflotta összeköttetését, amelynek 

köszönhetôen 30 milliárd forint meg-
takarítás keletkezett. Ezt az összeget a 
bérek rendezésére fordították. 

Sajnos azonban súlyosbítja az 
egészségügy helyzetét, hogy még 
mindig sok a „potyautas” az egészség-
ügyben – számuk meghaladja a 400 
ezer fôt –, akiknek a kiszûrésére már 
történnek erôfeszítések. Nagyon ne-
héz úgy fenntartani a rendszert, hogy 
ekkora létszámban tartanak igényt az 
egészségügyi ellátásra adó- és járulék-
fizetés nélkül. Erre a problémára nem 
lett volna megoldás az elôzô kormány 
által bevezetni kívánt magánbiztosítós 
rendszer sem, mert ahogy a magán-
nyugdíjak hozamai elpárologtak, úgy a 
tb-vagyon is bizonyára eltûnt volna. 

Dr. Szócska Miklós kitért arra, hogy 
Magyarországon sok aktív kórházi ágyon 
szociális ellátás folyik, pedig ezeket az 
embereket a szociális rendszerben kel-
lene ellátni. Érzékeltetésként: a nyugati 
országokban százezer betegre kettô-
százötven kórházi ágy jut, míg Magyar-
országon ugyanennyi emberre hétszáz.

Az államtitkár a jövôvel kapcsolat-
ban elmondta, hogy bizonyos káros 
anyagokat tartalmazó élelmiszerek 
betiltása várható, és a népegészség-
ügyi program részeként határozottabb 
mozgósítás lesz a szûrôvizsgálatok el-
végzésére is. Tovább keresik az egész-
ségügyben a technikailag lehetséges, 
gazdaságilag pedig még megengedhe-
tô megoldásokat.

 Dr. Kardos Gábor

Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelôs államtitkár novemberben 
választókerületünkbe látogatott. A találkozás alkalmával a magyar 
egészségügy helyzetérôl és az elmúlt két évben történt változásokról 
beszélgettem vele.

Többé nem téved el a mentô
Az októberi lapszámban egy lakossági panaszt közöltünk, amely szerint 
a mentô nehezen tudott eligazodni, amikor a tôzegtavak feletti üdülô-
területet kellett megközelítenie. A probléma megoldásának érdekében 
önkormányzatunk kihelyezett egy táblát a Dobó utcában, amely eliga-
zítást nyújt az Ilkamajorba, illetve a tavak feletti üdülôterületre igyekvô 
jármûvek vezetôi számára.

szerk.



XI. évfolyam, 12. szám • 2012. december 21

Bázis a hölgyek 
egészségéért

Lapunk novemberi számában hírt adtunk az Isaszeg Bázis Sport 
Club létrejöttérôl. Az egyesület a sportolási lehetôségek egyre bô-
vülô, széles skáláját biztosítja az isaszegi gyermekek és felnôttek 
számára. Most a városunkban és annak környékén élô hölgye-
ket kívánjuk megszólítani, hiszen az utóbbi egy hónapban a klub 
újabb foglalkozásokat indított, amelyeket ezúton szeretnénk a lá-
nyok, asszonyok figyelmébe ajánlani.

Köztudott dolog, hogy a helytelen táplálkozás és a mozgás-
szegény életmód sokféle betegség kialakulásáért lehet felelôs: 
jelentôsen növeli a szív-ér rendszeri betegségek kialakulásának 
esélyét, lelassítja az anyagcserét, amelynek következtében nô a 
koleszterinszint és a testsúly, a következményes elhízás komplex 
anyagcserezavara pedig beindítja a cukorbetegséget. Az idôskori 
csontritkulás kialakulásában is nagy szerepet játszhat a mozgás-
hiány, valamint a stressz okozta károkat is fokozza, s ezáltal meg-
nô a daganatos megbetegedések esélye is. Ehhez az úgynevezett 
metabolikus betegségcsoporthoz csatlakozik a nôk PCOS nevû 
megbetegedése, amely meddôséget, vérzéshiányt, szôrösödést okoz. A gyermektelenséggel küzdô párok igen jelentôs 
részénél a PCOS az ok. Ez a szörnyû következményekkel járó kórkép – sok más metabolikus betegséggel együtt – pusztán 
diétával és testedzéssel gyógyítható.

Egy ijesztô statisztika szerint ma Magyarországon a 14–18 év közötti fiataloknak mindössze körülbelül negyven száza-
léka végez rendszeresen valamilyen testmozgást, de még ijesztôbb, hogy a 18–64 év közötti nôknek már csak a 13 szá-
zaléka. Ezek szerint száz felnôtt nô közül 87-nek nincs tudomása arról, hogy a rendszeres, dinamikus mozgás kedvezôen 
hat az életminôségére, a lelki közérzetre, és a fent említett betegségek megelôzésében is óriási szerepet játszik. 

Sokan azzal védekeznek, hogy nincs idejük sportolni, de ha jobban belegondolunk, beláthatjuk, hogy mindenre tu-
dunk idôt szakítani, amit fontosnak tartunk. Ki az, aki reggel pizsamában indul el, mert nem volt ideje felöltözni? Van-e 
olyan ember, aki inkább pelenkát hord, mert nincs ideje kimenni a mosdóba? Nem túlzás azt állítani, hogy a mozgás 
legalább ennyire fontos, sokan mégsem szakítanak rá idôt. 

A Bázis SC felkínálja nekünk a lehetôséget, hogy válogassunk jó néhány mozgásfajta közül, és eljárjunk arra a foglalko-
zásra, amely számunkra a legmegfelelôbb. A hölgyek választhatnak jóga, alakformáló torna, kondicionáló torna, várandós-
torna, zumba, hastánc, idôsek tornája, intim torna közül, de ha a küzdôsportokat szeretnék kipróbálni, akkor is többféle 
lehetôség áll elôttük (ökölvívás, jiu-jitsu, judo, ketrecharc). Már csak ki kellene használniuk.

Dr. Kardos Gábor

minden, ami

NYOMDA
LA4 Média Kft. • www.la4.hu • 20/851-4368 • la4@la4.hu
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gyümölcsös az utókornak
Tisztelet és megbecsülés Kovács Gyulának

Kovács Gyula erdész egy kis göcseji egy faluban, Pórszom-
baton él, és nem mindennapi szerepet vállal az ôshonos 
magyar gyümölcsfák megmentésében: régóta óvja, szaporít-
ja ôket, s így a mára már szinte elfeledett és kihalt gyümölcs-
fákból több száz darabból álló gyûjteményt állított össze. 
Szerettük volna megismerni ezt a nagyszerû embert, ezért 
meglátogattuk. Szívélyes fogadtatás után végigvezetett a ker-
tészetén, miközben sok fontos és érdekes dolgot mondott 
el nekünk.

A természettôl elszakadva, a boltok polcairól levett gyü-
mölcsöket fogyasztva nem is gondolnánk, hogy Göcsej, He-
tés és az Ôrség gyümölcsösei milyen kincseket rejtenek. Ma 
már szinte ismeretlennek tûnik a berkenye, a naspolyával ta-
lán többen találkoztunk, ám vannak még egykor bô termést 
hozó alma-, körte- és szilvafajták, amelyek mára eltûntek a 
gyümölcsösökbôl, és csak szüleink, nagyszüleink emlékez-
nek rájuk. 

Kovács Gyula ennek a negatív folyamatnak szeretné az 
elejét venni, és megmenteni a kihalóban lévô fajtákat a jövô 
számára. A nyolcvanas évek elején a göcseji tanyák többsége 
még lakott volt. Ekkor még gondozták, becsben tartották a 
gyümölcsfákat. Ôseink a fajták szelektálásánál a termésbiz-
tonságot tekintették a legfontosabb választási szempontnak. 
Éhínség vagy háború idején, ha a termés elpusztult és az ál-
latokat elhajtotta az ellenség, a gyümölcs még akkor is biztos 
táplálékot nyújtott. Késôbb különbözô célokra szelektáltak. 
A lekvárnak, az ecetnek, aszalt gyümölcsnek, a gyümölcs-
lének, a pálinkának mind-mind megvoltak a saját gyümölcs-
fajtái, és sok községnek is voltak egyedi, régi fajtái, amelyek 
megvannak most is, csak fogyóban. Ezeket kellene össze-
gyûjteni, majd génbankot lehetne létrehozni belôlük. Így 
fennmaradnának, a települések pedig továbbvihetnék ôseik 
hagyományait. Korábban a gyümölcsfákat megbecsülték: a 
múlt század fordulóján Göcsejben még gyümölcsfaszám-
lálást tartottak. Felgyorsult világunkban sajnos kíméletlenül 
gázolunk át a múlt értékein. Régi gyümölcsfajtáink pusztulá-
sa, pusztítása a példa erre. Még felbecsülni sem lehet, hogy 
hány fajta pusztult ki az elmúlt évtizedekben, de ezen már 
nem tudunk segíteni, a meglévôk megóvása viszont a mi 
felelôsségünk.

Kovács Gyula a Medes-hegyi birtokon eddig több mint 
félezer fajtát különített el, a fajtákon belül pedig több változa-
tot (pónyik alma, marosszéki piros páris, piros gyógyi alma, 

Szlavónia büszkesége a Szercsika alma, batul alma, kocskó-
ci aranka, egri körte, chili-szamócza, hollandi nagyherceg-
nô-cseresznye, Versailles-i szôlôke stb.).

A Tündérkert-mozgalmat meghirdetô erdész felhívást in-
tézett honfitársainkhoz, amelyben kérte, hogy aki teheti, olt-
son, ültessen egy gyümölcsfát nagyszülei hagyatékából. 

Szinte hihetetlen, hogy másfél évszázaddal ezelôtt 534 
féle körte-, 412 féle almafajtát és 130 féle egyéb gyümöl-
csöt termesztettünk.

Karádi Zsuzsanna

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter aláírta 
az ôshonos gyümölcstájfajták szaporításáról és 
forgalmazásáról szóló rendeletet, amely szerint 
a tájfajták egyszerûsített elismerési és minôsítési 
eljárással kerülhetnek a Nemzeti Fajtajegyzékbe. 
A rendelet lehetôvé teszi, hogy változatos, jó minô-
ségû, ôshonos magyar fajtákat termeszthessünk. 
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 ElŐadások
a mŰvelŐdési otthonban
December 8., 16.00:  A KDNP isaszegi szervezetének családi délután-

ja. Előadás keretében pénzügyi szakember igyekszik jó tanácsaival, 
tájékoztatásával segítséget nyújtani a hitellel, pénzügyi problémák-
kal küzdő családok, egyének és vállalkozók részére. Vendég: dr. Ko-
vács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára, a Miskolci Egyetem 
tanszékvezető docense. Az előadás ideje alatt meseolvasás, játék 
várja a kicsiket

December 10., 10.00:  A Maszk Bábszínpad Mátyás király bolondos 
bolondja című előadása óvodásoknak. Belépő: 500 Ft/fő

December 10., 14.00:  A Maszk Bábszínpad Mátyás király bolondos 
bolondja című előadása kisiskolásoknak. Belépő: 500 Ft/fő

December 16., 16.00:  Városi karácsony – A Rendíthetetlen ólom-
katona című táncmese a VSG kamarabalett előadásában. Az elő-
adás örök érvényű üzenete nem más, mint hogy a hősiesség és 
az egymás iránti bátor kiállás tűzön-vízen keresztül is győzhet a 
gonosz felett

  A Mikulástól karácsonyig című tárgykészítő pályázat díjkiosztóval 
egybekötött kiállításmegnyitója

  Menjünk mi is betlehembe! címmel szabadtéri betlehemezés a 
Csata Táncegyüttessel és az Isaszegi Asszonykórussal

 Foglalkozások, klubok
a mŰvelŐdési otthonban
December 2., 15.00:  Adventi készülődés I. – Délután a fonóban. 

Kézműves-foglalkozás, játék és balkán táncház gyermekeknek
December 9., 15.00:  Adventi készülődés II. – A három király útra 

kel… Kézműves-foglalkozás, interaktív mesejáték és táncház gyer-
mekeknek a Túlpart együttes közreműködésével

 ÖsszEjÖvEtElEk
a mŰvelŐdési otthonban
December 10–15.:  Csoportjaink karácsonyi összejövetelei
December 15., 14.00:  Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének kará-

csonyi összejövetele

 véradás
a mŰvelŐdési otthonban
December 17-én 13.00–18.00 óra között

 szolgáltatások 
a mŰvelŐdési otthonban
Hétfônként 18.00:   KRESZ-tanfolyamra jelentkezés és tájékoztatás
December 17., 14.00–18.00:  A Zöld Híd Régió Kft. (hulladékgyûj-

tés és -szállítás) ügyfélszolgálata

Kedves látogatóink! A Dózsa György Művelődési Otthon 
2012. december 20. és 2013. január 2. között zárva tart. 
Nyitás 2013. január 3-án. Kellemes ünnepeket kívánunk!

MEgHíVÓ
Az Isaszegi Természetbarát Klub (ITK),  

az Isaszegi Múzeumbarátok Köre és a Falumúzeum  
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

MÚZEuMI ESTÉK
programjának soron következô rendezvényére

2012. december 1-én (szombaton) 16 órára a Falumúzeumba,
a Hazai tájakon I. címû vetített képes elôadásra az  

ITK I. félévi túráiról (egynapos túrákon jártunk  
a Gödöllôi-dombságban, a Budai-hegységben,  

a Honti-szakadékban, a Vértesben, a Mátrában, négynapos  
túrákon a Zselicben és a Bükkben, buszkiránduláson pedig  

a Közép-Dunántúl kolostoraiban és kastélyaiban).

Elôadó: Notter Béla elnök (ITK)
Információ: Falumúzeum, 2117 Isaszeg, Madách I. u. 15.

Tel.: 28/582-280; e-mail: muzeum@isaszeg.hu
Honlap: http://muzeum.isaszeg.hu

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
A belépés díjtalan!

Programajánló

2012. december 8-án, szombaton 8–12 óra között

BABARuHABÖRZE és BáBElŐADáS
a Csemete Kuckó szervezésében  

a Dózsa György Művelődési Otthonban (Dózsa Gy. u. 2.)

Eladni szeretnél? Venni szeretnél? Jó lenne elcserélni?
Közben: a Gödöllői Bábcsoport Betlehemi csillag  

című bábelőadása 10 órakor  
(helyigény miatt kérjük a részvételt előre jelezni)

Ruhák, kiegészítők, babafelszerelések, babakocsik, játékok
minden korosztálynak!

Jelentkezni lehet:  
Laci Anna, 20/391-6683; Dézsi Noémi, 70/953-0035



XI. évfolyam, 12. szám • 2012. december 27

Decemberi állatorvosi ügyelet

XII. 1–2. Dr. Rédling Tibor
Kistarcsa, Váci M. u. 2. 30/966-8415

XII. 8–9. Dr. Michalik László 20/981-3100

XII. 15–16. Dr. Mile Attila
Pécel, Kálvin tér 2. 30/986-2643

XII. 22–26. Dr. Csizmadi Sándor
Kistarcsa, Malom u. 2. 30/951-8590

XII. 29. –
I. 1.

Dr. Békési Béla
Pécel, Szemere u. 17. 30/954-9684

Ügyeleti ellátás
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára sa-
ját háziorvosuk áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–
1800 óra között, pénteken 1130–1800 óra között készenléti 
szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátására, amely 2012. 
december hónapban az alábbi idôbeosztás szerint hívható:

01. szombat Dr. Mészáros Zsolt 17. hétfô Dr. Mészáros Zsolt

02. vasárnap Gödöllô 18. kedd Dr. Kürti József

03. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 19. szerda Dr. Eszlári Egon

04. kedd Dr. Kürti József 20. csütörtök Dr. Tordai Gábor

05. szerda Dr. Eszlári Egon 21. péntek Dr. Mészáros Zsolt

06. csütörtök Dr. Tordai Gábor 22. szombat Gödöllô

07. péntek Dr. Tordai Gábor 23. vasárnap Gödöllô

08. szombat Gödöllô 24. hétfô Gödöllô

09. vasárnap Gödöllô 25. kedd Gödöllô

10. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 26. szerda Gödöllô

11. kedd Dr. Kürti József 27. csütörtök Dr. Tordai Gábor

12. szerda Dr. Eszlári Egon 28. péntek Dr. Eszlári Egon

13. csütörtök Dr. Tordai Gábor 29. szombat Gödöllô

14. péntek Dr. Kürti József 30. vasárnap Gödöllô

15. szombat Dr. Kürti József 31. hétfô Gödöllô

16. vasárnap Gödöllô

Háziorvosok elérhetôségei
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  
Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 28/430-655 
Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 
8 óráig, illetve hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 
24 órában
A mentôk ingyenes hívószáma: 104

Fogorvosi rendelô  
Rákóczi u. 10.; telefonszáma: 28/495-237
Gyógyszertárak nyitva tartása 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. Telefon: 28/452-851

A helyi rendôri ügyelet közvetlen száma 70/203-3888
A mezôôrök telefonszáma 70/459-3301, 70/459-3302
A közterület-felügyelet telefonszáma (hívható munka-
idôben) 70/387-2698, 70/315-2314

Anyakönyvi hírek
a 2012. X. 16. – XI. 15. közötti idôszak eseményeirôl

Születések

Skribek Abigél Anna, Kolompár András, Németh Eszter,
Kovács Alexander

Házasságkötések

Szántó Zsuzsanna és Törô Zsolt

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Halálesetek
Nagy Imre (78 éves), Bercsényi utca 15.
Kovács József Alajos (54 éves), Alsóerdôsor utca 3.
Budaházi Istvánné (78 éves), Rózsa utca 4.
Simon Erzsébet (83 éves), Dózsa György utca 41.
Káldi László (76 éves), Diófa utca 20.
Körösdi Ferencné (66 éves), Hold utca 1.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Polgármesteri hivatal

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Bencsik Lajos temetésén 
részt vettek, sírjára virágot hoztak és mély gyászunkban osztoztak.

Felesége, Marika



Békés karácsonyt, �saszeg!
Advent a nagy várakozás ideje. Készülünk az ünnepre, és azután 
eljön a karácsony. A csendes éj alatt elhallgat minden. Megállnak 
a gépek és a zajok. Arra gondolunk, megszületett valaki, aki hoz-
zánk érkezett, ebbe az elvadult világba, és vele megtestesül a 
szeretet és a békesség, és erre türelmesen tanít bennünket. 

A legtöbb ember elérkezik ahhoz a ponthoz, ahol érzi: semmi 
nem olyan fontos az életben, mint a szeretet, a valakihez, vagy 
még inkább valakikhez tartozás. A vége felé rádöbbenünk, hogy 
kár volt a veszekedésért, a haragért, és milyen jó lenne, ha nem 
lett volna a konok büszkeség.

Sokan vannak, akik örülnek egy karitatív ajándékcsomagnak, 
de még többen vannak, akik szeretnék érezni a lelkükben a me-
legséget, amit a szeretet gyújt.

Mi is szeretnénk egy olyan ügyet szolgálni, amelyet nem le-
het rendeletekkel, többségi szavazatokkal megteremteni, hanem 
csak a szívünkkel továbbítani. A mi nagy családunk, a mi közös-
ségünk Isaszeg, amelyet szeretünk, és aki szeret, az soha nincs 
egyedül, mert mindig vele vannak a szerettei.

Boldog, békés karácsonyt, Isaszeg!
Hatvani Miklós, dr. Kardos Gábor, Pénzes János


