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Tisztelt Isaszegiek! Kedves Barátaim! 

Karácsony közeledtével magam és képviselőtársaim, a hivatal dolgozói nevében e 
lap olvasóinak, valamint Isaszeg város minden kedves polgárának békés, boldog 
karácsonyi ünnepeket, örömökben gazdag új esztendőt és jó egészséget kívánok. 
Ünnepeljenek szeretetben, leljék örömüket a családjuk meghitt együttlétében és egymás 
megajándékozásában. Használják ki a szeretteik körében töltött időt feltöltődésre, 
pihenésre, kikapcsolódásra. Szorítsák háttérbe a mindennapok problémáit és feladatait. 
Kívánom, hogy az új esztendőben megújult erővel tudjunk családjaink, városunk 
továbbfejlesztésén munkálkodni közös akarattal és összefogással. 

Hatvani Miklós polgármester
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www.tapetagyar.hu
+36 70 425 28 33
tapetagyar@gmail.com
info@tapetagyar.hu
www.facebook.com/egyeditapetak

Cégünk egyedi és design tapéták tervezésével és gyártásával foglalkozik. ÖN MEGÁLMODJA, 
mi megvalósítjuk! Küldje el hozzánk TERVEIT, ÖTLETEIT, KÉPEIT. Mi adunk rá árat, és ha megfelelő 
Önnek, INDULHAT EGY ÁLOM MEGVALÓSULÁSA.

VARÁZSOLJA OTTHONÁT EGYEDIVÉ!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
Kíván a Tapétagyár!

A 2017-es év naplója

Reményeim szerint Isaszeg város lakói is, ha máshonnan nem, e lap hasáb-
jain keresztül értesülhettek a településünkön történt nagyobb beruházások-
ról, kulturális eseményekről, illetve Isaszeg mindennapjairól. E cikken belül 
a számomra talán legfontosabb eseményekről (természetesen szubjektí-
ven) a teljesség igénye nélkül szeretnék számot adni, időrendi sorrendben.

2017. január E hónapban átadtuk a 
felújított Jókai Mór Városi Könyvtárt. 
A  megvalósult beruházás értéke kö-
zel hat és fél millió forint volt. Az intéz-
mény a mai kor igényeinek megfele-
lően szolgál egy magasabb színvonalú 
közösségfejlesztést. Az egyén számára 
elérhetővé teszi otthonos körülmények 
között a tudás és a szórakozás elérésé-
nek lehetőségét.

Ugyanebben a hónapban nagy 
büszkeséggel töltött el, hogy polgárőr-
ségünk és annak vezetője, Rácz Zoltán 
belügyminisztériumi díjban részesült 
áldozatos és segítőkész munkájáért.

2017. február A februári események 
sorából kiemelkedik az a találkozó, 
amelynek helyszínéül Pest Megye Há-
za szolgált, ahol is Pest megye elnöké-
vel, Szabó Istvánnal folytattam megbe-
szélést városunk folyamatban lévő és 
leendő pályázatairól. Ma már örömmel 
tudok beszámolni e konzultáció ered-
ményességéről, hiszen többek között 
az ipari parkunk továbbépítéséhez is 
több mint kétszázmillió forintot nyert 
városunk.

2017. március Az isaszegi sportélet 
egy újabb helyszínnel bővült, az azóta 
már sokak által belakott műfüves fut-
ballpályával. A város labdarúgást szere-
tő közönsége szinte azonnal megsze-
rette és használatba vette a 21. századi 
minőségű létesítményt. A pálya azóta 
is szinte teljes kihasználtsággal műkö-
dik, a befolyó bérleti díjakból bőven 
futja a karbantartásra, és tudunk félre-
tenni a további fejlesztésekre.

2017. április Egy régóta várt fejlesz-
tés indult el. Megkezdődött a Klapka 
György Általános Iskola és AMI intéz-
ményeinek felújítása. 

Nagyon fontos megjegyeznem, 
hogy az április 6-i csatajelenetet rég 

nem látott nagyszámú vendégsereg 
nézte végig. Mindent elkövetek azért, 
hogy országosan is elismert és jegyzett 
rendezvénnyé váljon.

2017. május Egy szomorú és egyben 
felemelő rendezvényt tartottunk sport-
csarnokunkban. A tűz pusztítása miatt 
bajba került családon segített a város 
apraja és nagyja. Újfent bebizonyoso-
dott, hogy egy nemes ügyért képesek 
vagyunk az összefogásra. Ezúton is 
tiszteletemet és hálámat fejezem ki a 
Magyar Honvédség Központi Fúvós-
zenekarának fellépésükért. Az esten 
fellépők – szerintem e műfajban világ-
sztárok – magas színvonalú előadásuk-
kal elvarázsolták a jelenlévőket.

2017 nyara A nyár általában az ubor-
kaszezon ideje, nálunk azonban az 
intézményeink karbantartásának idő-
szaka ez. Valamennyi intézményünk-
ben történt kisebb-nagyobb felújítás. 
A városban megépült több mint egy 
kilométer járdaszakasz, ezzel bizton-
ságosabbá téve az általános iskolások 
gyalogos közlekedését. Sor került se-
bességmérő táblák kihelyezésére. El-
készült a Születések kertje a Nemzedé-
kek parkjában, amelynek megálmodója 
Magyar Géza, városunk főépítésze. 
Fiataljaink sikerrel szerepeltek Trszte-
nában, labdarúgóink tornagyőztesek 
lettek Zselízben. Az Isaszeg Fesztiválon 
a könnyűzene olyan kiemelkedő kivá-
lóságait köszönthettük városunkban, 
mint a Boney M. együttes, Mr. Presi-
dent, a hazaiak közül az UFO, Kefir, 
Dj Náksi és még sokan mások.

2017. szeptember E hónapban az 
én elfogult megítélésem szerint kie-
melkedően fontos esemény volt a 
Szent Erzsébet Katolikus Iskola épület-
szentelője és ünnepélyes tanévnyitó 
szentmiséje. A városunkban élő szülők 

gyermekeinek taníttatása és nevelése 
újabb lehetőséggel bővült, így telepü-
lésünk már négy jól működő általános 
iskolát tudhat magáénak.

Ugyanilyen fontosnak találom, hogy 
a Magyar Önkormányzati Szövetség 
városunkban rendezett konferenciáján 
nagyszámú polgármester vett részt, és 
ismerkedett meg településünkkel.

2017. október Ünnepélyes keretek 
között került sor az épületenergetikai 
szempontból megújult Klapka-iskola 
mindkét épületének átadására. 

A negyvenötödik születésnapját ün-
neplő asszonykórust színvonalas mű-
sor keretében köszöntötte a város. 

Az ötven éve alakult falumúzeum-
ban vetélkedőt tartottunk a Múzeum-
barátok Körének szervezésében az 
általános iskolai tanulók részére. Meg-
győződtem arról, hogy gyermekeink 
Isaszeg múltjáról, történelméről, hagyo-
mányairól szerzett ismeretei tanáraik-
nak köszönhetően figyelemre méltóak.

2017. november A kivitelezőtől átvet-
tük az emelt szintű útkarbantartáson 
átesett Erdő, Klapka és Petőfi utcát. 
A Petőfi téren kialakított viacolorozott 
parkolóval, remélem, nagyban enyhít-
jük a művelődési ház előtti parkoló-
helyhiányt.

A szokásos évi közmeghallgatásun-
kon kiosztottuk a Tiszta, Virágos Isa-
szegért díjakat. Ezúton is köszönöm 
mindenkinek, aki szebbé, jobbá teszi 
a környezetét és ezáltal városunkat is.

Jövő évi terveinkről, elképzeléseink-
ről a januári lapszámban szeretném tá-
jékoztatni önöket. 

Tisztelettel:
Hatvani Miklós polgármester
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A képviselő-testület novemberi döntései

A képviselő-testület november 15-i rendkívüli ülé-
sén történt. 
Az önkormányzat rendeletet alkotott a rendkívüli élethelyzet-
be került családok támogatásáról, a kialakult krízishelyzetek 
kezelésének szabályairól. A rendeletalkotás célja, hogy egy 
esetleges tűzkár, vízkár, egyéb természeti kár, gázrobbanás 
vagy kihűlés veszélye esetén az önkormányzat hathatós, 
gyors segítséget tudjon nyújtani. A krízishelyzetet munkaidő-
ben a polgármesteri hivatal 28/583-100-as telefonszámán, 
munkaidőn kívül a polgárőrség 20/220-7414-es telefonszá-
mán lehet jelezni. 

E rendelethez kapcsolódóan módosult a szociális és gyer-
mekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányza-
ti rendelet is, hogy az érintett személyek, családok számára 
nyújtható önkormányzati segítség minél teljesebb körű és a 
felmerült probléma kezelésére a legalkalmasabb legyen.

A képviselő-testület november 15-i ülésén történt. 
Az iparűzési adó bevezetéséről szóló 11/1196. (VI. 12.) 
önkormányzati rendelet módosításával a képviselő-testület 
mentesítette az iparűzési adó megfizetése alól a települé-
sen tevékenykedő vállalkozó háziorvosokat, házi gyermek-
orvosokat, alapellátást biztosító fogorvost és védőnőket. 
A mentesség igénybevételéhez meg kell felelni a törvény-
ben írt feltételeknek. A mentesség a 2018. évben teljesített 
adóbevalláshoz kapcsolódóan vehető igénybe első alka-
lommal. 

Településszerte tilos az avar és kerti hulladék égetése! 
November 15-ig lehetett a helyi rendeletben írt feltételek 
betartásával városunkban avart és kerti hulladékot égetni. 
A  testület annak ellenére biztosította helyi rendelet meg-
alkotásával az égetés lehetőségét, hogy már korábban is jog-
szabályi lehetősége lett volna annak teljes tiltására. A testület 
a novemberi ülésén úgy döntött, hogy a levegő tisztaságának 
és a lakosság egészségének védelme, a település élhetőb-
bé tétele érdekében 2018. január 1-jétől teljes egészében 
megtiltja az avar és kerti hulladék égetését Isaszegen. Égetés 
esetén a közterület-felügyelők ötezertől ötvenezer forintig 
terjedő helyszíni bírsággal lesznek kénytelenek a szabálysze-
gőket sújtani. Feljelentést követően lefolytatott közigazgatási 
eljárás keretében a kiszabható bírság összege ötezer és száz-
ötvenezer forint között lehet. A zöldhulladék elszállítása Isa-
szegen szervezett módon biztosított, azért külön díjat fizetni 
nem kell. Az otthoni komposztálás pedig környezetkímélő 
módja a zöldhulladék környezettudatos, környezet- és – a 
füstöléssel szemben – „szomszédkímélő” kezelésének. 

Az égetés megtiltása egyrészt annak bizonyítottan kör-
nyezet- és egészségkárosító hatása miatt szükséges, más-
részt azért, mert sajnálatos módon számtalan lakos nem 
volt partner a helyi rendeletben írt égetési időpontok, elő-
írások betartásában. Bízva az önkéntes jogkövetésben, ké-
rünk minden lakótársunkat a tiltó szabályozás betartására, 
hiszen a bírságolás lehetőségének kilátásba helyezésével a 
testület célja nem bevételszerzés, hanem a rendkívül kör-
nyezetkárosító tevékenység teljes kizárása, valamennyiünk 
érdekében.

A város háromnegyed éves gazdálkodásának helyzete. 
A település költségvetésében szeptember 30-ig a terve-
zett és teljesült kiadások (1 820 947  e  Ft–889 162  e  Ft) 
aránya 48,8 százalék, a tervezett és teljesült bevételeké 
(1 820 947  e Ft–1 423 049  e Ft) 78,14 százalékos. A be-
vételek időarányosnál magasabb teljesülésének oka, hogy 
két beruházáshoz is nyert az önkormányzat uniós forrást. 
A Klapka György Általános Iskola és AMI épületenergetikai 
felújítása az elmúlt hetekben zárult le. Az elnyert támogatás 
teljes összege 247 762  e Ft, a szeptember 30-ig ebből tel-
jesített kiadások összege 107 046  e Ft.

Az Üzleti infrastruktúra fejlesztése Isaszegen című pá-
lyázaton 207 898  e Ft-ot nyert az önkormányzat. Ebből az 
összegből ipari park létesítése kezdődött meg a település 
külterületén.

Az adóbevételeket az idei évre 254 210  e Ft összegben 
tervezték. A szeptember 30-ig befolyt befizetések összege: 
255 636  e Ft. (A fizetendő adónemek: építményadó, telek-
adó, magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó, 
idegenforgalmi adó, talajterhelési díj, mezőőri járulék, gép-
járműadó.)

A 2018. évi költségvetési koncepcióban a képviselő-tes-
tület meghatározta a 2018. évi költségvetés tervezéséhez az 
alapvető irányokat.

Módosult a beszerzési szabályzat. A jogszerű, ám a ko-
rábbinál hatékonyabb, rövidebb idő alatt megvalósítható be-
szerzések lebonyolításához, a közpénzek megfelelő felhasz-
nálásához határoz meg részletszabályokat. 

Módosította a testület az önkormányzat és az Isaszegi 
Városüzemeltető Szervezet (IVÜSZ) közötti munkamegosz-
tási megállapodást és a szervezet szervezeti és működé-
si szabályzatát december 1. napjával. A szervezet feladatai 
között megjelenik a műfüves pálya és a városi sportcsarnok 
üzemeltetése. A közétkeztetéssel kapcsolatban a jövőben 
kizárólag a térítési díjak számlázását, nyilvántartását végzi a 
szervezet. 

Biztosítások, 
megtakarítások 
igényre szabva

Szászi Henriett
biztosításközvetítő

Találkozzunk az Ön által kért helyen és időben!
+36 70 254 6120
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A képviselő-testület jóváhagyta a város közterületeinek 
2017–2018. évi téli üzemeltetési tervét. A járművek fel-
készítése megtörtént, az olvasztó és érdesítő anyagok be-
szerzése megtörtént. Az IVÜSZ a közcélú foglalkoztatottak 
bevonásával gondoskodik az önkormányzati tulajdonú utak 
tisztításáról. A település útjai kategóriákba soroltak forgalmuk 
alapján. Elsőként a nagy forgalmú belterületi utak síkosság-
mentesítése fog lezajlani. 

A belterületen kihelyezett műanyag sótároló ládák tartal-
ma, a külterületi utak mentén kihelyezett homok az IVÜSZ 
síkosságmentesítési feladatainak elvégzését segíti. 

A biztonságos téli közlekedéshez elengedhetetlen, hogy 
az ingatlanuk előtt a lakosok gondoskodjanak a járdák tisztán 
tartásáról. Ezt jogszabály is kötelezettségükké teszi.

Az Isaszegi Humánszolgáltató Központ vezetői állásá-
nak betöltésére pályázatot írt ki a testület. (A pályázat szöve-
ge a kszk.gov.hu felületen megtekinthető.)

Bakajsza Anna 1997. november 1-jétől vezeti az in-
tézményt, kérésének megfelelően idén december 31-vel 
közalkalmazotti jogviszonya és vezetői megbízatása meg-
szűnik. Több mint két évtizedes odaadó, a város lakosai 
előtt ismert és elismert munkáját a képviselő-testület meg-
köszönte, kívánva neki új munkahelyén pedagógusként 
szakmai sikereket. 

A Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiál-
lítóhely nyílászáróinak cseréjéről döntött a testület, ahhoz 
bruttó 2,3 millió forintot biztosított. Ezzel a döntéssel tovább 
folytatódik az épület energiahatékonyságának javítása, mivel 
az épület Dózsa György út felé eső homlokzatán már meg-
történt a nyílászárók cseréje. 

A képviselő-testület hozzájárult, hogy az isaszegi 3684/1 
hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás címén megsze-
rezze az azt évtizedek óta használó személy. A kérelmező 
a szomszédos ingatlan tulajdonosa csaknem harminc éve. 
Ugyanennyi ideje háborítatlanul használja a szóban forgó in-
gatlant is, amelynek értéke az önkormányzat ingatlanvagyo-
nát értékén nyilvántartó vagyonkataszter szerint 429 ezer fo-
rint. Amennyiben a képviselő-testület nem járult volna hozzá 
az elbirtoklás címén történő tulajdonszerzéshez, az ingatlan 
tulajdonjogát a jelenlegi használó csak bírósági perben tudta 
volna megszerezni. 

Everling Róbert önkormányzati képviselő, a városvezetési 
döntéseket koordináló tanácsnok beszámolt 2016–2017. 
évi tevékenységéről.

A képviselő-testület 1000 Ft/lakos összegű hozzájárulás 
biztosításáról döntött a Gödöllői Tormay Károly Egészség-
ügyi Központ tüdőgondozójának – a városközpontban lé-
vő – I. számú rendelő épületébe való áthelyezéséhez, új 
röntgengép biztosításához. Ezt az összeget a 2018. évi költ-
ségvetésbe betervezni rendelte a testület azzal, hogy a pol-
gármester kezdeményezzen a témában szükséges további 
megbeszéléseket annak érdekében, hogy a szolgáltatás vál-
tozatlanul biztosított és zökkenőmentesen elérhető legyen 
Isaszeg lakói számára, ugyanakkor csak indokolt mértékben 
terhelje a város költségvetését. A feladat megoldása tizen-

három környező település lakosságát és a települések költ-
ségvetését érinti. A feladat nem önkormányzati, hanem álla-
mi feladat. Gödöllő az érintett települések lakosságarányos 
pénzügyi hozzájárulás-vállalása mellett tudja a továbbiakban 
is az ellátást biztosítani.

Karádi Zsuzsanna önkormányzati képviselő kezdemé-
nyezte az isaszegi honvédsírokhoz vezető út felújítását. A kép-
viselő-testület a kezdeményezést támogatva további egyezte-
tések lefolytatására hatalmazta fel a polgármestert, különös 
tekintettel arra a körülményre, hogy az út több ingatlant érint, 
az önkormányzatnak sem a tulajdonában, sem a kezelésében 
nincs. Tulajdonosa a magyar állam, kezelője a Pilisi Parkerdő 
Zrt., Natura 2000-es, védelem alatt álló terület.

(A cikkben hivatkozott normatív határozatok és rendele-
tek teljes terjedelmükben megtalálhatók Isaszeg város hon-
lapján: isaszeg.hu).

Isaszeg Város Önkormányzata

Igazgatási szünet

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az isaszegi pol-
gármesteri hivatal december 27-től december 29-ig 
igazgatási szünetet tart. A hivatal az igazgatási szünet 
alatt a születések, halálesetek anyakönyvezése, ügyfél-
szolgálati nyomtatványok kiadása és átvétele céljából de-
cember 27-én 8 órától 12 óráig ügyeletet tart.

Polgármesteri hivatal

2018-tól tilos az avar és a 
kerti hulladék égetése 

Isaszeg város képviselő-testülete a november 15-i ülé-
sén megalkotta az avar és a kerti hulladék égetésével 
kapcsolatos rendelet módosítását. Ennek értelmében 
Isaszeg város belterületén a 2015. március 5-től ér-
vényben lévő országos tűzvédelmi szabályzatnak meg-
felelően 2018. január 1-jétől tilos az avar és a kerti hul-
ladék égetése.

Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri ége-
tést végeznek, és a települési önkormányzat azt ren-
deletében nem engedélyezte, a tűzvédelmi hatóság 
ellenőrzést végez, és meg kell indítania a tűzvédelmi 
hatósági eljárást, vagy helyszíni bírságot kell kiszabni a 
szabálytalanságot elkövetővel szemben, ha az ügyfél azt 
a helyszínen elismeri.

A fentiek alapján a szabálytalanságot elkövetővel 
szemben az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség 
húszezertől hatvanezer forintig terjedő tűzvédelmi bír-
ságot szab ki; ez a helyszíni bírság összeghatára is.

Polgármesteri hivatal

Tájékoztatás szünidei 
gyermekétkeztetésről

Isaszeg Város Önkormányzata a 2017/2018-es tanév szü-
neteiben a „szünidei gyermekétkeztetés” keretein belül biz-
tosítja a gyermekek étkeztetését.

A szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakó-
helye vagy tartózkodási helye szerinti települési önkormány-
zat a szülő, törvényes képviselő kérelmére egyszeri meleg 
főétkezést ingyenesen biztosít a hátrányos helyzetű, vala-
mint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a 
nyári szünet időtartama alatt legalább negyvenhárom mun-
kanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben az adott tanítási 
szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon.

2017/2018-es tanévben a téli szünet 2017. december 
23-tól 2018. január 2-ig tart. A szünidei gyermekétkeztetés 
igénylésére rendszeresített formanyomtatvány átvehető a 
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, valamint a hátrányos, 
illetve a halmozottan hátrányos helyzetet megállapító határo-
zat mellékleteként küldik ki. A formanyomtatványon igényelt 
szünidei gyermekétkeztetések pontos helyszínéről, időpont-
jairól az érintettek levélben kapnak tájékoztatást.

A kérelmet a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, va-
lamint az igazgatási osztály szociális és igazgatási irodáján 
(7. sz. iroda) lehet leadni. Az évközi szünet időtartama ki-
vételével a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, 
illetve módosítható.

Polgármesteri hivatal

Utazási költségtérítés 
álláskeresőknek

Utazási költségtérítés igénybevételére jogosult a foglalkoz-
tatási törvény alapján az az álláskereső, aki a részére járó 
álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, 
valamint a munkahelykereséssel kapcsolatban (ideértve a 
lakóhelyétől az állami foglalkoztatási szervhez történő oda- 
és visszautazást, valamint az állami foglalkoztatási szerv ál-
tal kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi szakvélemény 
beszerzéséhez szükséges utazást is) helyközi tömegközleke-
déssel utazni kényszerül.

A közfoglalkoztatott részére a tömegközlekedési eszköz 
igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási költsé-
get – ideértve a lakóhelyétől az állami foglalkoztatási szerv-
hez, illetve a foglalkoztatóhoz történő oda- és visszautazást 
– meg kell téríteni, ha számára az állami foglalkoztatási szerv 
a foglalkoztatási törvény alapján munkát ajánl fel.

A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Fog-
lalkoztatási Osztályvezetőjének, Szabó Zsuzsannának a tájé-
koztatása szerint az együttműködéshez kapcsolódó utazási 
költségek megtérítésére utólag van lehetőségük álláskeresők-
nek. Csak tömegközlekedési eszközzel való utazást tudnak 
támogatni, mégpedig általában úgy, hogy személyes megje-
lenés alkalmával hozza az ügyfél a menetjegyét, amelyre a ne-
vét és a tajszámát kérik ráírni, és azt a következő számfejtéskor 
az ügyfél által meghatározott módon (utalással vagy postázás-
sal) kifizetik. Általában a gyakorlat az, hogy a hazautat a kö-
vetkező megjelenéskor számolják el az odamenetellel együtt. 

Az egyéb, állásinterjúkon való megjelenéshez kapcsolódó 
útiköltség-térítés egységesítése most van folyamatban Pest 
megyében. 

Forrás: Pest Megyei Kormányhivatal

Listázzunk!
Jó tanácsok a hosszabb téli autóútra indulóknak

1. Huzamosabb utazás esetén szükség lehet takaróra, té-
li ruhadarabokra, lapátra (autó hóból való kiszabadítása 
esetén), rugalmas vontatókötélre, fagymentesítő zárola-
jozóra, elegendő mennyiségű élelmiszerre és italra is.

2. Hosszabb utak előtt érdemes tájékozódni az Útinformnál 
az út - és időjárási viszonyokról. Előfordulhatnak olyan 
helyzetek is, amikor nem érdemes kockáztatni, és bizton-
ságosabb, ha vonattal indulunk útnak.

3. Az országos médiumokon kívül érdemes figyelemmel 
kísérni a helyi sajtó, rádió és televízió híradásait, beszá-
molóit, hiszen ezeken keresztül is fontos és hasznos 
információkat szerezhetünk a közlekedéssel és közleke-
désbiztonsággal kapcsolatban. 

4. Kisgyerekeket és időskorúakat hosszabb útra lehetőség 
szerint ne vigyenek.

5. A mobiltelefonok legyenek feltöltött állapotban.
6. Figyelni kell arra is, hogy kipufogógáz ne kerüljön az utas-

térbe.
Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván az ORFK – Or-
szágos Balesetmegelőzési Bizottság.

Forrás: baleset-megelozes.eu

Rókák a város belterületén

A közelmúltban több lakossági jelzés érkezett az önkormány-
zathoz a rókák belterületi megjelenésével kapcsolatban. 
Számtalan fórumon olvashatók cikkek, amelyek a vadálla-
tok, különösen a rókák elszaporodásának, a belterületen va-
ló egyre gyakoribb előfordulásának tényét és okait elemzik. 
A jelenség gyakorlatilag országosan tapasztalható, hathatós 
kezelése még nem megoldott.

Az Isaszeg város belterületén megjelenő rókák befogásá-
ra 2014 októbere óta minden évben tesz intézkedéseket az 
önkormányzat. Eddig összesen tizenkét rókacsapda kihelye-
zésére került sor. A csapdák változó – néhány naptól egy hó-
napig terjedő – időtartamig voltak a helyszíneken. A befogott 
állatok száma négy volt, egy esetben felmerült az egyik állat 
veszettségének gyanúja. E gyanút később a vizsgálatok kizár-
ták. Jelenleg négy befogó csapda kihelyezését rendelte meg 
az önkormányzat.

Polgármesteri hivatal
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CO, a néma gyilkos

A szén-monoxid színtelen, szagtalan és íztelen gáz, amely 
a földgáz, fa, szén, faszén, fűtőolaj, parafin, benzin, pro-
pán, bután stb. anyagok égése nyomán keletkezik. Erősen 
mérgező, és mivel jelenlétét emberi érzékszervekkel nem 
lehet felismerni, a szén-monoxidot néma gyilkosnak is ne-
vezik. 

A szén-monoxid tökéletlen égéskor keletkezik, és mi-
vel az oxigénnél háromszázszor erősebben kötődik a he-
moglobinhoz, súlyos oxigénhiányt okoz a szervezetben, 
károsítva az agyat, a tüdőt, a szívet. Tartós belélegzés 
esetén akár halálhoz is vezethet, de gyakran időben el-
kezdett kezelés mellett is maradandó károsodást okoz. 
Az enyhe szén-monoxid-mérgezés tünetei a fejfájás, kábult-
ság, szédülés, zavartság, egyensúlyvesztés, émelygés, hány-
inger, hastáji fájdalom. Illetve nagyon jellemzőek az influen-
zaszerű tünetek. Hasonló tüneteket más, kevésbé veszélyes 
betegség is okozhat, ezért a mérgezést szenvedő hajlamos 
elbagatellizálni a problémát. Ahogy halmozódik a szén-mon-
oxid a szervezetben, úgy erősödnek a tünetek. A mérgezés 
későbbi fázisaiban izomgörcsök, hányás, bénulás, majd a 
legsúlyosabb esetekben eszméletvesztés és fulladás lép fel, 
végül beáll a halál. Az enyhe vagy észrevétlen szén-mon-
oxid-mérgezésnek később is jelenhetnek meg tünetei, ha-
tásai. Ilyen hatás lehet a zavarodottság, emlékezetkihagyás, 
koordinációs zavarok. Tapasztalatok szerint a mérgezést el-
szenvedők zöme maradandó károsodás nélkül felépül, de 

a mérgezettek 10-15 százalékánál maradó szív-, agy- és 
idegrendszeri károsodás léphet fel. Különösen érzékenyek 
a szén-monoxid-mérgezésre a várandós anyák és magzataik, 
csecsemők, kisgyermekek, idős vagy beteg emberek, de a 
kisállatok is.

Bár a tüneteket nehéz felismerni, ha szén-monoxid-mér-
gezés szempontjából potenciálisan veszélyes helyiségben 
tartózkodunk (kazánház, fürdőszoba, garázs), esetleg több-
ször, több családtagnál is ugyanott jelentkeznek a panaszok, 
mindenképp gyanakodjunk a mérgezés lehetőségére! Ha az 
említett tüneteket észleljük, azonnal menjünk szabad leve-
gőre, hívjunk segítséget!

Melyek lehetnek a szén-monoxid-mérgezés figyel-
meztető jelei?
– Veszélyes szén-monoxid-képződésre, illetve enyhe 

szén-monoxid-mérgezésre utaló jelek lehetnek:
–  Ha a gázláng a tűzhelyen, főzőlapon, kazánban helyen-

ként sárgás színű.
–  Kéménybekötések helyén vagy a kémény vonalában a 

falon kormozódás tapasztalható.
–  Influenza jellegű tünetek láz nélkül.
–  A házban lakó kisállatok (kutya, macska, tengerimalac 

stb.) váratlan megbetegedése vagy halála.
–  Ha a család több tagjának is egyszerre alakulnak ki hason-

ló tünetei.

A tiszta, virágos Isaszegért

Hatvani Miklós polgármester a november 20-án megtartott 
közmeghallgatáson ünnepélyes keretek között adta át a Tisz-
ta, Virágos Isaszegért címeket.

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
Tiszta, Virágos Isaszegért elismerő címet a település eszté-
tikus képének kialakítása, kulturált lakókörnyezetének fej-
lesztése céljából, a zöldfelületek bővítésének, gondozásának 
érdekében alapította. A cím annak a lakóingatlan-tulajdonos-
nak, -használónak adományozható, akinek az ingatlanán ta-
lálható épület, kert, udvar (a beültetett virágok és növények 
vonatkozásában is) harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a 
környezetéhez. Az ingatlanát és az ingatlan előtt, mellett vagy 
mögött lévő közterületet kiváló minőségben gondozza, tisz-
tán, rendben tartja és virágosítja. A növények, a fák, cserjék, 
évelők, örökzöldek, egynyári virágok, gyepfelületek minősége 
harmonizál az épített és természeti környezettel, vagy a gon-
dozott környezetben a praktikussági és kényelmi szempon-
tok dominálnak a tér és a kert kialakításánál.

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közrendvédelmi 
Bizottság javaslata és a képviselő-testület 241/2017. (X. 18) 
Kt. határozata alapján idén a következő isaszegi lakosok ér-
demelték ki méltán a címet: Szabó József, Szekeres Mária, 
Skribek Tibor, Gyurkó László, Lázár János, Telek István Ká-

roly, Varga Róbert, Kelemen Gábor, Sárosi István, Tancsa 
Gábor, Gross Ervin, Kelemen Jánosné, Bagó Beatrix, Sinka 
László, Szabados Péter, Sipőczné Cserényi Katalin, Dr. Tóth 
József, Sinka László és Hidasi Ferenc.

Polgármesteri hivatal

–  Ha a tünetek (fejfájás, szédülés) gyorsan elmúlnak, ha 
elhagyjuk a lakást, de rövid időn belül újra jelentkeznek, 
miután hazaérünk.

–  Ha a tünetek szezonálisan jelentkeznek, például jellem-
zően a fűtési szezonban.

Lehetséges veszélyforrás minden olyan készülék, amely fosz-
szilis tüzelőanyagot (gáz, olaj, fa, szén, egyéb) használ fel 
működése során: gázzal működő kazán; konvektor; vízmele-
gítő; tűzhely; főzőlap; hősugárzó; fával, olajjal, szénnel vagy 
egyéb tüzelőanyaggal fűtött vegyes tüzelésű kazán; kandalló; 
kályha; cserépkályha; korszerű faelgázosító kazán és a pel-
letkazán; kerti grill; szén-monoxid-forrás még a kerti hulladék 
égetése is.

Hogyan kerülhetjük el a veszélyt?
1.  A beépített készülék konstrukciója megfelelő legyen, te-

hát csak olyan tüzelőberendezéseket használjunk, ame-
lyek a vonatkozó szabványoknak megfelelnek, hibátlan 
és biztonságos működésre alkalmasak. Idetartozik a füst-
gázelvezető kémények szakszerű kialakítása és megfelelő 
műszaki állapota is.

2.  A készüléket megfelelő szakképesítéssel és szakvizsgával 
rendelkező szakember szerelje fel, és a gyártó és a vo-
natkozó szabványok előírásainak megfelelően helyezze 
üzembe. A megfelelő működéshez például a gázkazáno-
kat mérőműszer segítségével kell gondosan beállítani.

3.  A tüzelőberendezéseket az előírások szerint rendszere-
sen karban kell tartatni. Ez elsősorban a kazánokra, vala-
mint a kéményekre vonatkozik. Mind a kazánokat, mind 
a kéményeket évente ellenőriztetni, szükség esetén tisz-
títtatni kell, valamint a kazánokat, vízmelegítőket újra be 
kell állíttatni. A karbantartási feladatokat is kizárólag arra 
képzett szakember végezheti.

4.  A készülékek üzemeltetése, használata során kövessük a 
gyártó előírásait, elsősorban ügyelve arra, hogy a készülé-
kekben az égéshez szükséges levegő kellő mennyiségben 
rendelkezésre álljon, nem szabad például a szellőzőnyílá-
sokat letakarni, betömni. Ha a kazán az égéshez szükséges 
levegőt a lakótérből kapja, a tömör légzárású nyílászárók, 
a konyhai elszívó, de akár a vécészellőztető ventilátora is 
előidézheti a szén-monoxid lakótérbe jutását.

A három legfontosabb lépés a szén-monoxid-mérge-
zés elkerülése érdekében:
– Telepítsünk megbízható, a szabványoknak megfelelő 

szén-monoxid-riasztót!
– Végeztessünk rendszeres karbantartást a gázkészüléke-

ken és egyéb tüzelőberendezéseken!
– Ismerjük meg és ismerjük fel a jeleket és a mérgezés tü-

neteit!
A szén-monoxid-vészjelző csak akkor nyújt biztonságot, ha 
megfelelően van elhelyezve. A vészjelző megfelelő elhelye-
zéshez vegye figyelembe, hogy: a szén-monoxid-vészjelző ri-
asztásának hangját éjjel a hálószobában is olyan hangerővel 
lehessen hallani, hogy arra felébredjen; elképzelhető, hogy a 
lakásába több vészjelző elhelyezése is indokolt. A szén mon-
oxid-vészjelzőt olyan módon rögzítsük, hogy ne legyen köny-
nyen eltávolítható, ne dőljön fel. 

Mivel a szén-monoxid a levegőnél valamivel könnyebb 
gáz, fontos tudni, hogy a lakás magasabb részein gyűlik fel 
először. A szerkezetet legalább másfél méter magasra kell 
helyezni, de egyes tanácsok szerint a falon elhelyezett ké-
szüléknek az ajtók és ablakok felső élének közelében, de a 
plafontól legalább tizenöt centiméterre van jó helye. A haté-
kony védelem érdekében fontos, hogy minden olyan helyi-
ségbe kerüljön érzékelő, ahol lánggal égő berendezés van. 
A pontos hely meghatározásához a legjobb, ha szakember 
segítségét kérjük, de általános tanácsokat a készülék mellé 
kapott tájékoztatóban is találni.

Tehát ajánlott évente ellenőriztetni a kéményt, s rend-
szeresen szervizeltetni a lakásban működő gázkészülékeket 
is. A gázos szakemberek számos konkrét tanácsot szoktak 
adni. Például nagyon nem javallott páraelszívó, légelszívó 
vagy a nyílt égésterű, kéményes kandalló használata olyan 
légtérben, ahol kéményes gázkészülék is működik, mivel a 
tapasztalatok szerint az elszívók (sőt a kandalló!) képesek 
megfordítani a kéményben az áramlást. Veszélyes lehet (s 
már most is számos tragédia forrása), ha anélkül váltunk 
energiatakarékos, tökéletesen záródó ajtóra, ablakra, hogy 
közben gondoskodnánk a lakásban működő nyílt égésterű 
gázkészülék levegőellátásáról.

Forrás: Szimpatika.hu

A hulladékgyűjtés rendje
Isaszeg külterület, hrsz.: 4000

Ezúton tájékoztatjuk Isaszeg lakosságát, hogy a telepü-
lés 4000-es helyrajzi számú külterületén a 2018. január 
1. napjára eső hulladékgyűjtés 2017. december 30-án 
valósul meg. A további időpontok változatlanok marad-
nak.

December 4.: kommunális/szelektív hulladékgyűj-
tés; december 11.: kommunális hulladékgyűjtés; de-
cember 18.: kommunális/szelektív hulladékgyűjtés; 
december 25.: kommunális hulladékgyűjtés; december 
30.: kommunális/szelektív hulladékgyűjtés.

Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és  
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
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Karácsony és az ünnepek balesetek nélkül

A közelgő ünnepek miatt fontos, hogy 
gyermekeink és mi magunk is tudato-
san felkészüljünk a karácsony és a té-
li szünet, a szabadidő és a téli sportok 
veszélyeire. A híradókban nap mint nap 
hallhatunk olyan családi tragédiákról, 
amelyek felkészüléssel, figyelemmel és 
óvatossággal megelőzhetők lennének. 
Ez a foglalkoztató azzal a céllal készült, 
hogy az önök közreműködésével hozzá-
szoktassuk a gyerekeket a biztonságos 
ünnepek gondolatához, és megtanítsuk 
nekik azokat az alapvető információkat, 
amelyekkel ők maguk is részesei lehet-
nek a megelőzésnek. Külön felhívjuk a 
figyelmet a kiemelkedően magas szá-
mú balesetek típusaira és megelőzésük 
lehetőségeire: 
–  Lakástűz az adventi koszorú, az 

illatgyertya, illetve a zárlatos kará-
csonyfaégő miatt: mindig figyeljünk 
a nyílt láng eloltására, és húzzuk ki 
a hálózati csatlakozót, amikor elme-
gyünk otthonról. 

–  Közlekedés télen: használjunk té-
li gumit, ügyeljünk arra, hogy az 
évszaknak és az útviszonyoknak 
megfelelően válasszuk meg a se-
bességet, és legyünk fokozottan 
körültekintőek. Mindig vigyünk ma-
gunkkal takarót és folyadékot arra 
az esetre, ha valamilyen okból tartós 
megállásra kényszerülünk útközben. 

–  Szánkó- és korcsolyabalesetek: csak 
olyan helyen szánkózzunk, amely 
távol van az úttesttől, használjunk 
védőruhát, védőfelszerelést, korcso-

lyázni csak kijelölt helyre menjünk, 
és tartózkodjunk a befagyott termé-
szetes tavakon való sportolástól, és 
tartsuk be a magatartási szabályokat. 

–  Szén-monoxid-mérgezések: ügyel-
jünk arra, hogy a gázüzemű fűtő-
berendezések és kandallók karban-
tartása még a fűtési időszak előtt 
megtörténjen, tartsuk be a hasz-
nálatukkal kapcsolatos előírásokat, 
valamint használjunk szén-mon-
oxid-érzékelőket. 

Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Segíteni akarsz bajba jutott embertársaidon? Akkor nálunk 
a helyed! Jelentkezz önkéntes tűzoltónak!

Az Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület december 
9-én 10 órától toborzót tart Isaszegen, a tűzoltószertárban. 
Sorainkba várjuk azokat az isaszegi lakosokat, akiket érde-
kel a munkánk, szeretnének segíteni bajba jutott embertársaiknak, szívesen 
lennének tagjai az önkéntes tűzoltók nagy családjának.

Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Hogyan előzzük meg a kéménytüzet? 

A szilárd tüzelés, elsősorban a fatüzelés eredményeként a 
tökéletlen égésből eredően elégetlen gázok (szén-monoxid, 
fagáz) távoznak a füsttel, továbbá korom, kátrány, szurok ke-
letkezik, amely a kémény belső falazatára, sok esetben az 
összekötő elemben (füstcsőben) vagy akár már a tüzelő-
berendezésben is lerakódhat. Ezek az éghető lerakódások 
megfelelő hőmérsékletet elérve meggyulladhatnak. 

Kéményégetés. Ezen folyamat során a kéményseprő mes-
terségesen gyújtja be a lerakódást, majd a teljes kiégést kö-
vetően kitisztítja a kémény járatát. Ez esetben teljesen biz-
tonságos a „kéménytűz”, mivel folyamatos az ellenőrzés. 
Ez egy tisztítási technológia, amelynek a szükségességét és 
biztonságos elvégezhetőségét a kéményseprő dönti el. Sok 
esetben órákig tarthat egy ilyen beavatkozás, tehát célszerű 
azt megelőzni. A beavatkozást mindig bízza kéményseprőre!

Az éghető lerakódások spontán, önmaguktól való 
begyulladása és kiégése. Abban az esetben, ha kémény-
seprő által rendszeresen ellenőrzött és tisztított kéménynél 
következik be a spontán kiégés, nagy valószínűséggel sem-
milyen probléma nem lesz. A kiégést követően meg kell ren-
delni egy kéményseprést és műszaki vizsgálatot, majd ha a 
vizsgálat nem talál a biztonságos üzemeltetést veszélyezte-
tő elváltozást, a további használatnak nincs akadálya. Fon-

tos megjegyezni azonban, hogy a kéménytűz nem használ 
a kéménynek, a hirtelen hősokk, a szokásosnál nagyobb hő-
tágulás a kémény állagromlását felgyorsíthatja, célszerű te-
hát megelőzni a spontán kéménykiégést. Ha a kéményseprő 
által nem ellenőrzött, nem tisztított (esetleg üzembe helye-
zés előtti kötelező műszaki vizsgálat nélküli) kéménynél kö-
vetkezik be a spontán kiégés, vagy nem szakember végzi a 
kiégetést, előfordulhat, hogy a kéménytűzből épülettűz lesz. 

Ha kéménytüzet észlel, akkor a helyes magatartás, hogy a 
kémény járatában az égést tápláló levegő útját el kell zárni. Ez 
történhet a tüzelőberendezéseken az égési levegő bevezető 
nyílásainak lezárásával, a hamu-, tűztér- és tisztítónyílások, 
ajtók lezárásával és a kémény tisztító-, ellenőrző nyílásainak, 
ajtainak és egyéb légbevezetőinek lezárásával. Ezenfelül a 
kéménypillér környezetében található éghető anyagok hűté-
séről gondoskodni kell (például parketta, lambéria).

Mindezeknél sokkal fontosabb a kéménytűz keletkezé-
sének a megelőzése, amelyhez „csak” néhány szabályt kell 
betartani. 

Jó tanácsok a fatüzeléshez. 1. Kizárólag kéményseprő ál-
tal megvizsgált tüzelőberendezés-kémény együttest szabad 
üzemeltetni. 2. A tüzelőberendezés paramétereinek meg-
felelően kiválasztott, méretezett kémény használatbavétele.

Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Keresztény Zenei Fesztivál városunkban

Az isaszegi kereszténydemokraták az 
elmúlt két esztendőben a vallásközi 
párbeszédet helyezték munkájuk kö-
zéppontjába. Így tavaly Keresztény/
Keresztyén Akadémia néven két fél-
éves szabadegyetemi sorozatot indí-
tottak a Falumúzeumban, amelyen a 
különböző Krisztus-hívő egyházakhoz 
tartozó előadók ismertették a maguk 
hitének jellemzőit, történetét. A sike-
res kezdeményezést ez év novem-
berében újabb ökumenikus nagyren-
dezvény követte: a Keresztény Zenei 
Fesztivál.

A célkitűzés az volt, hogy az egyházi 
év egyik legnagyobb ünnepének, Jézus 
születésének időszakát megelőzően al-
kalmat teremtsünk a római és görögka-
tolikus, a református, az evangélikus és 
a baptista közösség együttesei, hang-
szeres és énekszólistái számára a kö-
zös megmutatkozásra. Mellettük meg-
szólítottuk a helyi pünkösdi és adventi 
gyülekezetet is, akik sajnos különböző 
okokból nem tudtak eleget tenni a fel-
kérésnek.

A Dózsa György Művelődési Ott-
hon színháztermében november 18-
án került sor a hangversenyre, amely 

a regionális kitekintés szándékával 
nemcsak a helyi, hanem a környék-
beli településeket is a körébe vonta. 
Így Isaszegről Bozsik Fruzsina Kincső 
énekművész, Fodor Miklós és Fodor 
Péter – a Membrán együttes tagjai – 
gitár-, fuvola- és énekművészek, a Gau-
dium Carminis kamarakórus Surmann 
Mária vezetésével, Haász Veronika 

zongoraművész, a római katolikus egy-
ház Szent Márton kórusa Bene Sán-
dorné irányításával, a református egy-
ház konfirmandusai énekkel és gitáron, 
Gergely Szabolcs lelkész vezetésével, 
Kaszta Miklós trombitán, Tóth Csaba 
operaénekes és Tóth Sámuel Csaba 
zongoraművész lépett fel. Domonyból 
Remenár Pál orgonista, Gödöllőről Vi-
rág Eszter és Árki Lili népdalénekesek, 
a fővárosból pedig a Budapest-Rákos-
menti Görögkatolikus Egyházközség Is-
tenszülő Oltalmáról nevezett énekkara, 

Dóri Eszter Zita vezényletével fogadta 
el a meghívásunkat.

A fesztivál művészeti vezetője Sur-
mann Mária énekművész, a Gaudium 
Carminis kamarakórus karnagya volt, 
konferált Gergely Johanna. A szinte 
telt házas előadást dr. Aradszki András 
államtitkár köszöntötte, mellette meg-
tisztelte a jelenlétével Vécsey László 
országgyűlési képviselőnk és az isasze-
gi képviselő-testület több tagja.

A rendezők megköszönik a meg-
valósításhoz nyújtott támogatást a 
Kereszténydemokrata Néppárt Pest 
Megyei Szervezetének, Isaszeg Vá-
ros Önkormányzatának, a művelődési 
otthon dolgozóinak, a szlovák önkor-
mányzatnak, a Piri–Guszti virágüzlet-
nek, valamint a Muravidék Baráti Kör 
Kulturális Egyesületnek. Reményeink 
szerint 2018 adventjében sor kerülhet 
az ünnepre ráhangoló fesztivál folyta-
tására.

Dr. Székely András Bertalan,  
a KDNP városi elnöke
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Hit és hagyomány
Szent Márton-hét a katolikus iskolában

„Hitben gyökerező, hagyományból építkező tudás és neve-
lés – együtt a családokkal, hogy erős, megtartó közösség 
lehessünk.” A kezdetektől ez a mondat volt az esszenciája 
annak, hogy milyen is legyen az isaszegi katolikus iskola. Erős 
volt a vágy, hogy a gyakorlatban is megmutassa ez a mon-
dat a szépségét, ilyen szemlélettel került sor az idei Szent 
Márton-hétre.

A cél az volt, hogy az iskolások magukénak érezhessék 
Szent Mártont: ne egy ezerhétszáz évvel ezelőtt élt elérhe-
tetlen személyt lássanak maguk előtt, hanem hogy közel 

kerüljenek hozzá, meglátva benne azokat az erényeket, 
amelyek miatt a katolikus egyház szentként tiszteli. Ezek az 
erények pedig időtállóak, és üzenetet hordoznak a ma élő 
embernek is.

A Szent Márton-i önátadó lelkületet élték meg és éltet-
ték ezen a héten a gyerekek, a tanítók és a családok, együtt. 
Szent Márton lelkiségét a gyerekek a vele kapcsolatos nép-
szokások és a róla szóló történetek dramatizálása mellett a 
másikért végzett tevékeny szeretetben is átélték.

A hit és a hagyomány kézen fogva jártak egymással ezen 
a héten az iskolában. A programok között volt ta-
nyalátogatás, táncház, lámpáskészítés. Dr. Csiba 
Tibor isaszegi plébános atya vezetésével a gyere-
kek hagyományteremtő céllal az isaszegi Egymást 
Segítő Egyesületben is jártak, ahol egy kis műsort 
adtak az időseknek. A szombat este megkoronázta 
az egész hetet, a lámpás felvonuláshoz az iskola is 
csatlakozott, a misén pedig Tibor atya megszentel-
te az iskolások jelvényeit, amelyeket immár büsz-
kén viselhetnek a gyerekek.

Hit és hagyomány a szentmisében fonódott 
egybe, amikor Tibor atya azt mondta a jelen lévő 
gyerekeknek: „Ti vagytok a fény, ahogy Szent Már-
ton is lámpása volt a világnak.”

Budaházi Boglárka

Takarékosság a fenntarthatóság jegyében
Projektnap a Damjanich-iskolában

Iskolánk 2007 tavaszán nyerte el az Ökoiskola címet, 2016 
tavaszán pedig az Örökös Ökoiskola címet. A pedagógiai 
programunkban és a helyi tantervünkben hangsúlyosan 
szerepel a fenntarthatóságra nevelés. Ennek értelmében 
a környezeti problémákat folyamatosan beépítjük a tanu-
lók gondolkodásába. Megismertetjük őket a globális és a 
közvetlen lakókörnyezetükben megjelenő környezeti prob-
lémákkal, okokkal és következményekkel. Felhívtuk a figyel-
müket arra, hogy mindannyian használjuk, terheljük, szeny-
nyezzük környezetünket életünk során, tehát annak állapota 
saját életvitelünktől is függ. A környezettudatos magatartás 
kialakítása a tanórákon kívül a szakkörökön és minden ta-
nulócsoportra kiterjedő, hangulatos projektnapokon történt 
az elmúlt években. 

Ebben az évben a „100 éves iskola” Alapítvány külön tá-
mogatást kapott a város önkormányzatától a Takarékosság a 
fenntarthatóság jegyében című pályázatának támogatására, 
amelynek segítségével október 27-én egy projektnapot szer-
veztünk a takarékossági világnap alkalmából.

Alapgondolatunk az volt, hogy úgy tehetjük fenntartha-
tóvá az életmódunkat, ha visszafogjuk a fogyasztást, taka-
rékoskodunk. Fenntarthatósági szempontból ezen nemcsak 
pénzbeli takarékosságot, hanem nyersanyag-, víz- és ener-
giatakarékosságot kell érteni. Természetesen ezek pénzbeli 
hasznot is hoznak, de sokkal fontosabb az, hogy kevesebbet 
fogyasztunk, kevésbé éljük fel a Föld tartalékait, így könnyeb-
ben meg tud újulni, kevésbé veszélyeztetjük a jövő generáci-
ókat a családunkban, városunkban, országunkban, a Földön.

A projektnap változatos programját Balázs Judit és Bagó 
Beatrix tanárnők állították össze.

A gyerekek részt vettek Takarékossági expedíció című 
vetélkedőn, amelyhez a szakmai alapot a Pátria Takarék-
szövetkezet vezetőségének közreműködésével állítottuk ösz-
sze. Az öko-divatbemutatóra saját maguk készítettek ruhákat. 
Szobrokat alkottak hulladékból, amelyeket aztán társaiknak is 
bemutattak. Videófilmeket forgattak Hogyan takarékoskod-
hatunk az iskolában? címmel, illetve takarékossági tanácso-
kat fogalmaztak meg otthonuk és a város számára is.

Ezekből néhány jó tanács, amelyeket valamennyien meg-
fogadhatunk az otthonunk vonatkozásában:
–  Ne fűtsük túl melegre a lakást!
–  Használjunk energiatakarékos háztartási gépeket!
–  Használjunk energiatakarékos fényforrásokat (LED, kom-

pakt fénycső)!
–  Mindig kapcsoljuk le a villanyt ott, ahol nem vagyunk!
–  Ne hagyjuk az elektromos készülékeket készenléti álla-

potban, inkább kapcsoljuk ki őket!
–  Mindig csavarjuk vissza a fűtést, ha hosszabb időre elme-

gyünk otthonról!
–  Mindig zárjuk el jól a csapot, ne csöpögjön!
–  Használjunk víztakarékos eszközöket!
–  Esővízzel locsoljunk, ne csapvízzel!

–  Az ételmaradékot ne a kukába dobjuk, hanem a háziálla-
toknak adjuk!

–  Tudatosan vásároljunk!

Jó tanácsok a városunknak, ahogyan a gyerekek látják:
–  Ne szemeteljünk!
–  Ne égjen feleslegesen az utcai világítás!
–  A szemetet zöld zsákba tegyük!
–  A hulladékot szelektíven gyűjtsük!
–  Ha fákat vágnak ki, telepítsenek újakat!
–  Építsenek kerékpárutakat!
–  Kezdeményezzünk autómentes napot!
–  A közintézményeket napelemekkel szereljék fel!

A projektnap elérte a célját. A tanítványaink ráéreztek a lé-
nyegre: a fenntarthatóság lényege a jövőbe tekintés, az 
előrelátás. Jusson is, maradjon is! Gondolkodjunk hát elő-
re! Akár úgy is, mint egyes indián törzsek, amelyeknél a tör-
zsi tanács minden döntés lehetséges következményeit hét 
nemzedékre előre elemzi, és ez alapján dönt. De ha csak 
néhány évre vagy egy-két nemzedékre gondolkodunk előre, 
már az is jó lehet. 

Köszönjük az önkormányzat támogatását, amelyet a ta-
nulói produktumokhoz és az elkészült munkák jutalmazásá-
hoz használtunk fel.

Tóthné Ludman Ilona,  
a „100 éves iskola” Alapítvány  

kuratóriumának vezetője
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Mit érdemes tudni az 
elektronikus receptről?
I. rész

Napjainkban egyre több hír foglalkozik az elektronikus 
recept kötelező novemberi bevezetésével. A következők-
ben dr. Bartus György, a Magyar Gyógyszerészeti Ka-
mara alelnöke avatja be olvasóinkat e téma rejtelmei-
be. Cikkünkben általános információkat olvashatnak az 
elektronikus receptről, a januári számunkban pedig a 
gyógyszerek felírásának és kiváltásának mozzanatairól, 
gyakorlati részeiről olvashatnak.

Annak megismeréséhez, hogy mit is jelent az új rendszer a 
gyógyszert kiváltani szándékozó betegek/vásárlók szempont-
jából, először is néhány alapvető általános ismeret megszer-
zése szükséges, ezt kínáljuk e havi számunkban az elektroni-
kus vénnyel (e-recept) kapcsolatban.

Az e-recept bevezetésére az Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Tér (EESZT) részeként kerül sor. Ez az adatbá-
zis a magyar egészségügyi ellátórendszerben történt minden 
gyógykezelés, vizsgálat, lelet, gyógyszerrendelés és -kiváltás 
adatait tartalmazza, az események időpontját is beleértve, 
betegenkénti bontásban. Például pontosan visszakereshető-
vé válik, hogy egy adott személy melyik év melyik napján 
melyik patikában milyen és mennyi gyógyszert váltott ki, va-
lamint hogy ki írta fel azokat, továbbá, hogy azt és annyit 
adtak-e ki, amennyit az orvos rendelt. Ehhez hasonlóan kö-
vethetők lesznek az egyes kórházi kezelések adatai, az el-
végzett vizsgálatok, beavatkozások, kezelések és mindezek 
eredményei, valamint a leletek és a diagnózisok is.

A rendszer leegyszerűsítve nem más, mint egy felhőa-
lapú és intelligens adattároló. A számítástechnikában nem 
otthonos olvasóknak úgy mondanánk, hogy az internet köz-
vetítésével az egészségügyi adatokat egy nagy számítógépen 
tárolják, ahonnan azok szükség szerint bármikor lekérhetők. 
A rendszer attól intelligens, hogy az eltárolandó adatok való-
ságosságát ellenőrzi. Azaz nem kerülhetnek az adatbázisba 
nem létező betegek adatai, nem létező vizsgálati eredmé-
nyek vagy például egy február 30-ai dátum.

Biztosított a személyes és a hozzájuk kapcsolódó egész-
ségügyi adatok védelme is. Az egészségügyi adatok személy 
szerinti megismerhetősége természetesen nem jelentheti és 
nem is jelenti azt, hogy az egyes betegek adataiba bárki bár-
milyen részletességgel bármikor beletekinthet. Az adatokhoz 
való hozzáférésre csak a kezelést végzőknek, csak a kezelés-
hez feltétlenül szükséges mértékben, csak annak alkalmá-
val, valamint csak a beteg beleegyezésével ad lehetőséget 
a rendszer. Attól tehát nem kell félni, hogy egy „unatkozó 
egészségügyi” kíváncsiságból megnézheti szomszédasszo-
nyának adatait. Hasonló szabályozás vonatkozik az adatok 
rögzítésére is, ami annyit jelent, hogy csak a megfelelő vég-
zettségű személy és csak az általa elvégzett kezelés adatait 
rögzítheti az adatbázisban.

Könnyen belátható, hogy mind a betegek, mind a keze-
lést végző orvosok számára mekkora könnyebbséget jelent, 
ha például a kórházi orvos egy gombnyomással megismer-
heti páciensének kórtörténetét, megtakarítva ezzel jó néhány 
diagnosztikai vizsgálatot.

Például egy vészhelyzetben a traumatológus megismer-
heti a beteg vércsoportját, meglévő betegségeit, az általa 
szedett gyógyszereket, és így a kezelést gyorsabban és pon-
tosabban tudja megkezdeni.

Nem mellesleg az egészségügyi költségvetés számára is 
fontos adatokat szolgáltat az EESZT, hiszen a teljes lakosság 
egészségügyi adatai országos megoszlásának ismeretében 
a gyógykezelésre és gyógyszerelésre fordítandó összegek is 
jobban tervezhetővé válnak. Kimutathatóvá válik, hogy mely 
területeken – akár földrajzilag, akár ellátási igény szerinti bon-
tásban – alultervezett az állami finanszírozás, illetve hol van-
nak felesleges kapacitások.

Az e-recept a megszokott orvosi vény egy új fajtája. Ez a 
recept nem kinyomtatva, hanem digitálisan hordozza ugyan-
azokat az adatokat, mint a megszokott papíralapú vény. Az 
e-recept-rendszer kialakítása úgy történt meg, hogy az a pa-
píralapú vény összes funkciójának (például kiemelt jogcímű 
vagy közgyógyellátásra történő rendelés, helyettesíthetőség 
stb.) megfeleljen. A bevezetés nem jelenti azt, hogy a papí-
ralapú receptek novembertől megszűnnének. A gyógyszer 
felírásának ez a módja az orvos által elsődlegesen válasz-
tandó módszert jelenti majd. Továbbra is megmarad a meg-
szokott recept is, hiszen a beteg otthonában zajló rendelés 
esetén nem lehet akadálya a betegek vényköteles gyógy-
szerhez jutásának, illetve akkor sem, ha az EESZT bármilyen 
okból – például a működtető szolgáltató üzemzavara vagy az 
orvosi rendelő, illetve a gyógyszertár internetkapcsolatának 
hibája miatt – nem elérhető. 

A jövő hónapban az e-recept használatával, kiváltásával 
kapcsolatos gyakorlati ismereteket osztjuk meg olvasóinkkal.

Forrás: Szimpatika.hu

Dinamikus fejlesztés előtt áll  
a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház is

A megye történetének legnagyobb kórház- és szakrendelő-fejlesztési programja indul el idén, ez az Egészséges Bu-
dapest Program – tudtuk meg október 25-én a kistarcsai Flór Ferenc Megyei Kórházban tartott sajtótájékoztatón. 
A részletekről és a kistarcsai kórházfejlesztésről Vécsey Lászlót, Pest megye 6-os számú választókerületének ország-
gyűlési képviselőjét kérdeztük.

– Miből áll az Egészséges Buda-
pest Program?

– A következő tíz évben összesen 
hétszázmilliárdos fejlesztést hajtunk 
végre a fővárost és az agglomerációt 
is kiszolgáló kórházakban és szakren-
delőkben. A program keretében már 
idén negyvenmilliárd forintot fordítunk 
fejlesztésekre. Ebből 21,7 milliárd fo-
rintot szánunk orvostechnológiai be-
ruházásokra, 18,3 milliárdot pedig az 
építészeti tervezések megkezdésére.

– Minek köszönhető ennek a 
nagy volumenű egészségügyi fej-
lesztéscsomag bejelentése?

– Hosszú út vezetett eddig az 
örömteli pillanatig. Szerintem emlékez-
nek a kedves olvasók, hogy a baloldal 
a kormányzása alatt hatszázmilliárdot 
vont ki az egészségügyből, aminek kö-
szönhetően a fővárosi betegellátás és 
a kórházak teljesen leépültek, eladó-
sodtak, a beszerzések elmaradtak, az 
orvosi eszközök leamortizálódtak, az 
egészségügyi dolgozók pedig elmene-
kültek a pályáról és sajnos sokan az or-
szágból is. A Fidesz-kormány 2010-től 

kezdődően folyamatosan pótolja visz-
sza az egészségügyből kivont forráso-
kat, és a rendszerváltozás óta a legna-
gyobb összeget, ötszázmilliárd forintot 
fordított országszerte az egészségügyi 
ellátás fejlesztésére. Hetvenhét kór-
házat, ötvennégy rendelőintézetet és 
kilencvenhét mentőállomást újítottunk 
fel. Huszonhárom új rendelőintézetet 
és harminc új mentőállomást építet-
tünk országszerte. A vidéki kórházak 
és szakrendelők fejlesztését követően 
minden idők legnagyobb egészségügyi 
fejlesztése indul meg Budapesten és 
környékén, ez az Egészséges Budapest 
Program.

– Mennyi jut ebből a kistarcsai 
kórházra?

– A Flór Ferenc Kórház összesen 
17,7 milliárd forintból újul meg, ami-
nek első lépéseként kétmilliárd forintos 
fejlesztés indul idén. 1,2 milliárd forin-
tot a diagnosztikai és a terápiás orvos-
technológiai eszközpark megújítására 
és az informatikai háttér kialakítására 
fordítunk. A belső fejlesztések mel-
lett 718 millió forintból megkezdődik 

az építészeti fejlesztések tervezése is, 
amely magában foglalja az a kórház 
épületeinek energetikai korszerűsíté-
sét, a tető és a homlokzat szigetelését, 
a nyílászárók cseréjét és a fűtés korsze-
rűsítését is. De megújulnak a liftek, a 
konyha, valamint a közúti úthálózat is. 
A továbbiakban létrehozzuk a járóbe-
teg-ellátást végző rendelőintézetet és 
a belgyógyászati ellátást biztosító épü-
letet, továbbá fejlesztjük a sürgősségi 
osztályt. 

– Az egészségügyben dolgozók 
a jobb munkafeltételeken túl mire 
számíthatnak?

– A fejlesztések mellett ugyanilyen 
fontos, hogy munkaerőhiányt is orvo-
soljuk az egészségügyben. A beteg-
ellátás javítása érdekében fontos az 
is, hogy több és jobban megbecsült 
egészségügyi dolgozó legyen. A kor-
mány erre is jelentős energiát és pénzt 
fordít. 2012 óta négyszázmilliárdot 
fordítottunk az egészségügyi dolgozók 
béremelésére. 2016-ban pedig egy 
többéves béremelési programot indí-
tottunk az ápolóknak, szakorvosoknak 
és szakgyógyszerészeknek. Két év alatt 
az ápolóknak átlagosan 65 százalékkal, 
a mentősöknek 67 százalékkal, a szak-
orvosoknak és szakgyógyszerészeknek 
207 ezer forinttal nő a bérük. Eközben 
a fiatalokat ösztöndíjakkal motiváljuk az 
egészségügyi pálya választására. Ebből 
is látható, hogy a Fidesz-kormány kie-
melten kezeli és támogatja az egész-
ségügy minden szegmensét.

Forrás: Szervusz Kerepes
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Ötven fölött – súlyzók között

A hölgyek körében leginkább elterjedt egészségmegőrző és 
alakformáló célú mozgás a csoportosan végzett torna. Ez-
zel szemben én azon az állásponton vagyok, hogy a súlyzós 
edzés az a szabadidős mozgásforma – kis túlzással nevez-
hetjük sportnak, erősen megkülönböztetve a versenyspor-
toktól –, amellyel formálhatjuk és adott esetben műtét vagy 
bármilyen sérülés után felépíthetjük a testünket. Ez a sport 
segíthet, ha fogyni, formásodni vagy erősödni szeretnénk, ha 
fáj a hátunk, ha bármilyen ízületi problémánk van, ha szülés 
után meggyengült a hasfalunk, ha kerekebb feneket, fittebb 
testet szeretnénk, illetve hasznos lehet az általános jó köz-
érzetet kialakításában.

Persze ez nem azt jelenti, hogy az egyéb mozgásformá-
kat kizárjuk, sőt lehetőség szerint kiegészítésként alkalmaz-
hatjuk őket a súlyzós edzés mellé. Ami fontos a sport mel-
lett, az a táplálkozás, hiszen „az vagy, amit megeszel”. Nagy 
vonalakban ismertetem, hogyan is kellene táplálkozni egy 
hétköznapi életet élő embernek, akinek fontos az egészsége.

Fő szabály a napi öt étkezés, és minden étkezésben le-
gyen jelen a három fő makrotápanyag: fehérje, szénhidrát 
és zsír. Természetesen egyénre szabva, hozzáértő embertől 
kérhetünk tanácsot a felsorolt tápanyagok mennyiségéről és 
arányáról. A fehérje elengedhetetlen az izomzat építéséhez, 

viszont az a tapasztalatom, hogy a nem megfelelő mennyi-
ségű és minőségű fehérjebevitel miatt rengetegen egész-
ségügyi problémáktól szenvednek. A „megfelelő” nem je-
lenti az egészséges életmódhoz szükségtelen mennyiségű 
fehérje fogyasztását, csak a célokkal harmonizáló mennyiség 
bevitelét. Egy versenysportolónál ez jóval magasabb lehet, 
mint egy hobbi- vagy szabadidős mozgást végző esetében.

Napjaink egyik népbetegsége a kettes típusú cukorbe-
tegség, amely nagyrészt a mozgásszegény életmódunknak, 
illetve a helytelen táplálkozási szokásainknak köszönhető. Ez 
a sport képes arra, hogy kordában tartsa az életmódunkra 
visszavezethető anyagcsere-betegségeket, és javítsa az álta-
lános életminőséget.

Végezetül bemutatok két hölgyet, akik tesznek azért, 
hogy egészségesek és fittek legyenek. Mindketten ötvenéve-
sek, dolgoznak, gyereket nevelnek, háztartást vezetnek, és 
emellett hetente háromszor másfél órában súlyzós edzést 
végeznek.

Pisiákné Zsuzsa Isaszegen az önkormányzatnál dolgozik, 
két gyermeke van, az idősebbik révén egy hároméves 
unokával is büszkélkedhet.

– Zsuzsa, mi motivált arra, hogy ezt a mozgásformát 
válaszd?

P.-né Zs.: Tizenkét éve irodai munkát végzek, aminek az 
lett a következménye, hogy állandó hát- és derékfájásom volt. 
Emiatt féltem a rendszeres sportolástól, és súlytöbbletem ke-
letkezett. Fél évvel ezelőtt, látva a családom tagjainak jó példá-
ját, akik szintén ezt a mozgásformát választották, döntöttem a 
súlyzós edzés mellett. Voltak fenntartásaim, hiszen sokan, köz-
tük én is, úgy gondolják: ez inkább a férfiak világa… ki fognak 
nézni, mert nő vagyok… talán már idős is vagyok ehhez…. 
meg úgy egyáltalán… Kellemesen csalódtam mind az edző-
terem, mind a mozgásforma tekintetében. A megfelelő étrend 

és a rendszeres testmozgás meghozta a gyümölcsét. Jól 
érzem magam a bőrömben, és azért, mert elmúltam öt-
venéves, még igazi nőnek érzem magam.

– Hogyan tudod beilleszteni az edzéseket a min-
dennapjaidba?

P.-né Zs.: A szervezésen múlik minden. Az én ese-
temben a család támogató közreműködésével.

Dallosné Kopecsni Judit szintén ötvenéves, egy bu-
dapesti óvodában dolgozik, négygyermekes anyuka.

– Judit, miért döntöttél úgy, hogy a súlyzós edzést 
választod?

D.-né K. J.: Az édesapám körülbelül tizenöt éve sú-
lyos cukorbeteg. Időskori kettes típusú diabétesz alakult 
ki nála, egyértelműen a mozgásszegény életmód és a 
tipikus „magyar” táplálkozás miatt. A cukorbetegség szö-
vődményeként amputálták a bal lábát, és ezért tolóko-
csiba kényszerült. Ez egy olyan rossz példa volt előttem, 
amit én nem szerettem volna követni. Megpróbálok 
maximálisan odafigyelni az étkezésemre, a folyadékbe-
vitelre és a vitaminpótlásra. A súlyzós edzés mellett dön-
töttem, mert ez állt hozzám, a temperamentumomhoz a 
legközelebb. A konditermes edzést futással egészítem ki, 
mivel körülbelül húszéves koromig versenyszerűen atle-
tizáltam. Szeretnék jó példával járni a családom előtt, és 
a koromhoz képest fitten élni az életemet.

– Hogyan viszonyul a környezeted ehhez az élet-
vitelhez?

D.-né K. J.: Vegyesek a vélemények. Vannak olyanok, 
akiknek szimpatikus, amit csinálok, és követnek az edzőte-
rembe, azonban sok emberből sajnos hiányzik a kitartás, 
és hamar abbahagyják. Pedig ehhez a sporthoz, ahogy 
a többihez is, kitartás, áldozat és rendszeresség kell. Ha 
ezeket betartják az emberek, akkor az eredmény látható.

Mindenkinek jó mozgást és egészséges életet kívánok! 
Talán az elmondottak alapján is látható, hogy ha igazán 
szeretnénk, és áldozatot hozunk, akkor a testünk ezt 
meghálálja.

Sebestyén Tamás

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

Hirdetési áraink

Hirdetési méretek  
(szélesség × magasság)

Bruttó hirdetési díj

fekete-fehér 
belső oldal

színes belső 
oldal

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

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

13 970 Ft 19 050 Ft

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

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

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

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

Kedvezményrendszer
–  3 alkalom egyidejű megrendelése  

esetén 5%
–  6 alkalom egyidejű megrendelése  

esetén 10%
–  12 alkalom egyidejű megrendelése  

esetén 15%

A hirdetéseket nyomdai felhaszná-
lásra készen, 300 dpi felbontású jpg 
vagy pdf fájlban kérjük leadni. 
Amennyiben a megrendelőnek nincs lehe-
tősége a hirdetést megszerkeszteni, kiadónk 
az alábbi árakon vállalja a hirdetések elkészí-
tését.
– Egész oldalas hirdetés: 6000 Ft + áfa
– 1/2 oldalas hirdetés: 4500 Ft + áfa
– 1/4 oldalas hirdetés: 3000 Ft + áfa
– 1/8 oldalas vagy 1/16 oldalas hirdetés:  
 2000 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel és tájékoztatás a 28/583-
102-es telefonszámon, illetve az ujsag@
isaszeg.hu e-mail-címen.
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Adventre készülődvén 

A várakozás csodája mindannyiunkat 
bölcs türelemre és az embertársaink-
hoz való odafordulásra késztet. A hit és 
a bizalom együtt erősödik az adventi 
hetekben, s egyszer csak elérkezünk 
abba az áldott állapotba, amikor szí-
vünk megnyílhat a többiek felé. 

A várakozás jövőt sejteni enged, 
végiggondolhatjuk ilyenkor, mi történik 
majd akkor, ha beteljesedik mindaz, 
amiben reménykedünk. Akár a szere-
lemben, amikor a szívünk választott-
jával való találkozásra készülünk, s a 
várakozás már-már vágyakozássá fo-
kozódik… Várván várni – ez már vala-
mi többről szól. Várván várni: minden 
fel lett téve egyetlen lapra. Az igazán 
szívből cselekvő várakozó kockáztat. Az 
ilyen jellegű várakozás sohasem pasz-
szív: attól hiteles és valódi, hogy te-
vékeny készülődéssel telik. Az igazán 
szívből cselekvő várakozó álmodozik, 
tervezget, végiggondolja ezerszer is, 
milyen lesz, ha…

A szeretet hamisítatlan jellemzője, 
hogy adni képes. Adni képes bármi-
kor és bárkinek, a kezét felé nyújtónak, 
az elesettnek, a messziről érkezőnek. 
Az igazi szeretet oszt, és nem fél attól, 
hogy neki semmi sem marad. A szere-
tet minden egyes megnyilvánulásával 
tanítani akar bennünket: nem leszünk 

kevesebbek, ha megosztjuk azt, amink 
van. Sőt növekedésünk és fejlődésünk 
kulcsa az adni tudás. A megosztásra 
való készség.

Törekedjünk tehát arra, hogy a vá-
rakozásunk ne öncélú legyen. Hogy 
mindaz, amit a várakozás heteiben 
kapunk, csobogó hegyi patakként zu-

bogjon tovább, szaladjon világgá, hogy 
mások javát, épülését és örömét szol-
gálhassa. Ez az advent igazi üzenete, 
ez karácsony eljövetelének valódi ér-
telme. Várni, betelni és továbbadni. 
Legyen valamennyiünknek ilyen ad-
ventje… 

Forrás: pestmegyelapja.hu

Meghívó
Szeretettel hívunk és várunk minden  

kedves érdeklődőt a Klapka-iskola ének-zene tagozatának  
karácsonyi hangversenyére december 13-án 18 órától a 

római katolikus templomba.

Köszönettel fogadjuk adományaikat az ének-zene tagozat javára!

Könyvespolcunkról ajánljuk

Aimee Bender: A citromtorta különös szomorúsága 
A történet egy négytagú családról szól, amely első benyo-
másra teljesen hétköznapinak tűnik.

Majd elkészül az a bizonyos, címben is szereplő citrom-
torta, és ezzel kezdetét veszi a különös és hihetetlen történet. 
A kilencéves Rosie megkóstolja a szülinapi tortáját, amelyet 
az édesanyja készít neki. Meglepetésére és megdöbbenésé-
re az ízek új dimenziójába csöppen, amelyet sokszor még 
nem is ért meg igazán. A kedvenc torta ízét elnyomva tör rá 
édesanyja érzelmi világa, tele kétségbeeséssel, ürességgel, 
vágyakozással, szeretetéhséggel és a kiteljesedés vágyával. 
Később rájön, hogy ez az érzés minden emberi kéz által ké-
szített étel elfogyasztásakor elborítja őt. Segítséget nem iga-
zán tud kérni, mert nem tudja elmondani és megértetni a 
többi emberrel ezt a teljesen hihetetlen és számára ijesztő 
dolgot. Így kell folytatnia tovább az életét, ami sokszor na-
gyon nehezére esik.

Rosie különleges érzéke által – amely képessé teszi arra, 
hogy az ételekből kiérezze azok készítőjének érzelmi világát, 
tudatos vagy elfojtott érzéseit és vágyait – jut el hozzánk az 
információ a család mindennapjairól. Kiderül, hogy távolról 
sem hétköznapi, talán csak a mindennapi élet gondjaiban, a 
felszín alatt lévő és ki nem mondott érzésekben, feszültsé-
gekben válik hasonlóvá egy átlagos családhoz. Az író lassan 
bontja ki a történet fonalát, beleszőve egyre több titkot és 
rejtélyes eseményt, amelyek a történet végére összeállnak 
és értelmet nyernek, garantálva a meglepetést az olvasónak.

Nekem nagyon tetszett ez a különleges és elgondolkod-
tató könyv, hiszen minden ételbe akaratlanul is úgymond 
belefőzzük a saját érzéseinket, lelkivilágunkat is azáltal, ahogy 
odafigyelve, gondosan elkészítjük, vagy rohanva elsietjük és 
összecsapjuk. Ettől lesznek egyediek, jó ízűek vagy rosszak, 
különlegesek vagy hétköznapiak.

M. I. Mónika

Catherine Leblanc: Akkor is szeretnél?
Ez a megindító történet – annak ellenére, hogy rövid – na-
gyon alkalmas arra, hogy erősebbé tegye a szülő-gyerek kap-
csolatot, amire egyre nagyobb szükség van a mai világban. 

Kedves, megható mese az anyai szeretetről, amely min-
dennél erősebb, és ezt az érzést szeretné kismackó „meg-
érteni”.

Egy beszélgetésük alkalmával kismackó faggatni kezdi 
anyukáját olyan dolgokról, amelyek nyugtalansággal töltik 
el kicsi maci szívét, és amelyekről talán egyetlen szülő sem 
beszél szívesen, de eljön az idő, amikor ez szükségszerűvé 
válik. Ilyen kérdések például, hogy szeretni fogja-e anyukája 
akkor is, ha rossz fát tesz a tűzre, vagy akkor is, ha rosszul 
tanul a suliban. És ami leginkább aggasztja: mi lesz vele, ha 
a macimama már nem lesz? Maci minden kérdésére választ 
kap ebben a csodálatosan illusztrált mesében.

Ajánlom ezt a könyvet minden szülőnek, aki meseolvasás 
közben szívesen emlékszik vissza gyerekkorára, arra a biz-
tonságra, szeretetre, amelyet akkor érzett, és amelyet most 
szeretne átadni a gyermekének.

Szentgyörgyi Csilla, 
Jókai Mór Városi Könyvtár

Kedves Olvasóink! Könyvtárunk december 20-tól ja-
nuár 6-ig zárva tar. Első nyitvatartási nap: január 8.

Minden kedves jelenlegi és leendő olvasónknak 
kegyelemben gazdag karácsonyi ünnepeket és bé-
kés, boldog új esztendőt kívánunk!

A Jókai Mór Városi Könyvtár dolgozói
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     06-30/703-3929 
www.facebook.com/cipesztomi.hu 

Elérhető hétfőtől szombatig  
reggel 9-től este 6-ig 

CIPŐ-, TÁSKA-, RUHÁZAT-, CIPZÁRJAVÍTÁS, ÉLEZÉS

Cím: ISASZEG, JÁSZBERÉNYI UTCA 8.
(A Szoborhegyhez közel)

Ha már megszokta, kényelmes és szereti, ne dobja ki! 
Hozza el, és én megjavítom!

CIPÉSZ Tomi

Húszéves az Isaszegi 
Humánszolgáltató Központ

„Aki letöröl egy 
könnyet, aki látta 
mások mosolyát, 

aki hozzájárul 
ahhoz, hogy 

egyszer majd 
szerte a Földön 
boldogság lesz 

embernek lenni, 
az már nem élt 

hiába.” (Goethe)

Az idén huszadik. születésnapját ünneplő Isaszegi Humánszolgál-
tató Központ családsegítő szolgálatként kezdte meg tevékenységét 
1997. november 1-jén az akkori „öregotthonban”, ahova néhány 
idős járt be ebédelni, és ahol 1988 óta működött az idősek klubja is. 

Kezdő intézményvezetőként nagy kihívás volt egy olyan új 
szemléletű, integrált intézmény megszervezése, amely magában 
foglalta a már meglévő szociális ellátásokat és az újonnan beve-
zetendő családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást és a települé-
sen önálló feladatként már működő házi segítségnyújtást. A feladat 
nem volt könnyű, mivel még nem volt vezetői gyakorlatom, és a 
változás az új kollégákból komoly ellenállást váltott ki. 

Településünkön az 1950-es években nyílt meg az Aprók Falva 
Bölcsőde, amely 2004. október 1-je óta a Segítő Kéz Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat tagintézményeként funkcionál, önálló 
szakmai egységként. Kezdetben az intézmény alapfeladatait öt fő-
vel láttuk el, mára már a feladataink jelentős bővülésével kilenc 
főre nőtt az intézményi létszám. 2016. január 1-től Isaszegi Hu-
mánszolgáltató Központként működtünk tovább, de az intézmény 
alapfeladatai nem változtak.

Az elmúlt húsz év alatt az intézményünk minden munkatársa, 
akiknek a munkájukat ezúton is megköszönöm, a szociális mun-
kát hivatásuknak és értéknek tekintették mint a másik ember tisz-
teletét, korra, nemre, vallási, faji hovatartozásra való tekintet nél-
küli egyenlőségét, önrendelkezési jogának elsőbbségét, emberi 
méltóságának sérthetetlenségét. 

Külön köszönettel tartozom a jelzőrendszer tagjainak (iskolák, 
óvodák, védőnők, házi orvosok, gyermekorvosok, rendőrség, já-
rási gyámügyi osztály), Isaszeg Város Önkormányzatának, az Em-
berséggel az Emberért Egyesület tanyagondnoki szolgálatának, 
az Isaszegi Katolikus Karitásznak, a Hetednapi Adventista Egy-
háznak, a Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállító-
helynek, az Isaszegi Városüzemeltető Szervezetnek, az Egymást 
Segítő Egyesületnek, a helyi magánvállalkozóknak, az Isaszegi 
Polgárőr Egyesületnek, a Kijárat Egyesületnek, a Flór Ferenc Kór-
ház szociális munkásainak, a Magyar Vöröskeresztnek, a Menhely 
Alapítványnak és mindenkinek, aki az elmúlt húsz évben ado-
mányaival, pozitív hozzáállásával, építő jellegű kritikáival segítette 
munkánkat. 

Bakajsza Anna intézményvezető

A római katolikus egy-
házközség eseményei

Az adventi időszakban december 4-től a hétköz-
napi szentmisék, a roraték reggel 6 órakor kez-
dődnek. 

December 24-én 16 órakor és 23 órakor fiata-
lok, gyermekek pásztorjátéka lesz a templomban. 

Az esti pásztorjátékot követően lesz az éjféli 
szentmise. Mindenkit szeretettel várunk, ünnepel-
jük együtt Jézus születését!

Készülődés
Ott állni a karácsonyfa alatt jó dolog. Egy családi 
ünnepen részt venni igazán remek érzés. Talán 
tapasztalták, hogy bár minden, amit elterveztek, 
jól sikerült, mosolygós arcokkal vannak körülvéve, 
mégis valaminek vége lett. Igen! Immár hiányzik a 
készülés izgalma. Bár alig vártuk, hogy elérkezzen 
az ünnep, azért örömmel tölt el az emlékezés az 
útra, amíg ideértünk. Eszünkbe juthat, hogy mit 
kellett volna másként tenni, mire kellett volna na-
gyobb figyelmet fordítani, vagy csak most eszmé-
lünk rá arra, hogy hajtottuk az időt, és elfelejtettük 
élvezni a készülődés időszakát. 

A hét elején beszélgettem valakivel. Felsóhaj-
tottam: „Mikor lesz már végre péntek!” Mire ő ezt 
válaszolta: „Ha mindig a hétvégét várjuk, akkor el-
felejtjük észrevenni a hét mindennapjainak az apró 
örömeit!” Ez a mondat sokszor cseng a fülemben, 
leginkább a hét elején. Most azonban arra kell fi-
gyelmeztetnie, hogy fordítsunk nagyobb figyelmet 
az adventi készülés időszakára. Legyen számunkra 
örömteli minden nap! Ha sorban állunk a pénztár-
nál, ne fecséreljük az időt morgásra, hiszen azzal 
nem leszünk előrébb. Mosolyogjunk rá a körülöt-
tünk lévő emberekre! Gondoljuk végig a napunkat, 
mi volt jó, min tudnánk változtatni holnap! Ha házi-
munkát végzünk, ne azon bosszankodjunk, hogy 
mennyi van még hátra, hanem annak örüljünk, 
hogy már mi mindennel készen vagyunk!

Tudom, könnyű ezeket a tanácsokat leírni, de 
nehéz megvalósítani. Azt tudom tanácsolni, hogy 
próbálják ki.

Azt már tapasztalatból tudom, ha a napunkat 
szentmisével kezdjük, akkor könnyebb megtalálni 
mindenben a jót. Várunk mindenkit szeretettel ad-
ventben a hajnali misékre.

Minden olvasónak örömteli készülődéssel tel-
jes, szeretetben megélt karácsonyi ünnepeket kí-
vánunk!

Szárazné Marika
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Anyakönyvi hírek
az október 16. és november 15. közötti idôszak  
eseményeirôl

SzületéSeK
Kézér Blanka, Onódi Alexandra Hanna, Tóth Jázmin,  
Máthé Márk, Hámori Olívia Anna, Mayer Meril, Baráz László, 
Árvay Flóra

HázASSágKötéS
Ferrero Sapsin Sofía és Bánki Edömér Dániel

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HAláleSeteK
Homolya János Péter (61 éves), Juth Károly Sándor (54 éves)
Oláh János (83 éves), Kalocsai Endre (71 éves)
Lukácsi Boldizsár Lászlóné Poós Ilona (62 éves)
Barta József (82 éves), Szederkényi Zoltán (53 éves)

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Fontos információk,  
elérhetőségek

Isaszegi Polgármesteri Hivatal 
Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat telefonszáma: 28/583-100. E-mail: hivatal@
isaszeg.hu
A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati rendje: Hétfőn 800–1200  
és 1300–1800, kedden 800–1200 és 1300–1600, szerdán 800–1200 és 1300–1600, 
csütörtökön 800–1200 és 13.00–1600, pénteken 800–1200 óra között
A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfőn 1300–1600, 
szerdán 800–1200 és 1300–1600, pénteken 800–1200 óra között
Isaszegi Rendőrőrs 
0–24 óra között hívható telefonszáma: 70/387-2693
Közterület-felügyelet 
(munkaidôben hívható) telefonszáma: 70/315-2314, 70/198-6929
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet 
Madách I. u. 14., telefon: 28/582-712 (munkaidőben); e-mail: varosuze-
meltetes@isaszeg.hu
Mezôôrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302
Gyepmester Hercig József, 20/964-3025
Isaszegi Önkéntes Tűzoltóegye sület 
0–24 óra között hívható központi segélyhívószáma: 70/601-9105
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály 
2100 Gödöllő, Szilhát u. 53. Tel.: 28/410-175, 28/410-297. 
Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala 
2101 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514-305, 28/514-315.  
Fax: 28/514-306. Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 8.00–15.30,  
pénteken 8.00–11.30 között
Temetkezés Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 30/964-7032
Temetőgondnok Ecseri Pál, 30/305-8962, ecseriko@freemail.hu

SzOlGálTATóK eléRHeTőSéGeI
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés 
munkaidőben a 28/520-873-as vagy a 20/329-9347-es, illetve az éjjel-nap-
pal hívható 80/625-726-os telefonszámon, valamint a kozvilagitas@el-
muszolg.hu e-mail-címen és a www.elmuszolg.hu weboldalon történhet
elMŰ 
Hibabejelentés: 80/38-39-40; www.elmuszolg.hu
Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel kapcso-
latban vezetékes telefonról: 40/38-38-38; mobiltelefonról: 20/978-5611, 
30/978-5611 vagy 70/978-5611
Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938; mobiltelefon-
ról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.  
Rákóczi u. 18., tel.: 28/494-517
Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban: 30/378-9971
Főgáz
www.fogaz.hu; telefonos ügyfélszolgálat: 06-40/474 474. 
Mérőállás bejelentése online a www.fogaz.hu/ugyfelszolgalat címen, veze-
tékes telefonról a 06-80/40-55-40-es, mobiltelefonról a 06-1/237-7777-es 
telefonszámon

A Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi 
Kiállítóhely programjai
DecemBer
1., péntek, 15.00:  Adventi kézműves-foglalkozás – csuhé csillag, an-

gyalka és karácsonyfadísz készítése. Tél gyerekszemmel – szabadrajz 
gyerekeknek. A foglalkozáson való részvétel ingyenes.

 15.00:  Szövődő Szálak Műhelye Zsigár Cecília divattervező, textilmű-
vész vezetésével. Részvételi díj: 500 Ft.

 18.00:  Szmolicza József ikonfestő Tebenned örvendez… minden 
teremtmény című kiállításának megnyitója. Megnyitóbeszédet mond 
dr. Székely András Bertalan művelődésszociológus, kisebbségkutató; 
közreműködik Mecseki Hargita énekművész és Kántor Zsolt orgona-
művész.

2., szombat, 16.00:  A Csillangó Meseműhely gyermekelőadása
 20.00:  A Csángálló zenekar koncertje. Táncház. A programcsomag 

díja: 1000 Ft. Gyermekelőadás: 500 Ft.
4., hétfő, 18.00:  Okuláré Projekt: Remény – drámafelolvasó est
7., csütörtök:  Vendégszereplés és főzés a Dr. Ketter László hagyomány-

őrző gasztronómiai versenyen. Helyszín a Budapesti Gazdasági Egye-
tem.

8., péntek:  Kis-Simon Melinda gyöngyfűző kiállítása és vásár 
9., szombat, 18.00:  Karácsonyi jótékonysági est. Berle Sanford Ro-

senberg és barátainak koncertje. Közreműködnek az Operaház csil-
lagai.

10., vasárnap, 9.00–18.00:  A B-1 Szilasmenti Versenykerület posta-
galamb-kiállítása. A belépés díjtalan! 

12., kedd, 10.00:  Habakuk Bábszínház: Elcserélt ajándékok. Előadás 
óvodásoknak. Belépőjegy: 600 Ft.

14., csütörtök, 15.00:  Isaszeg 10. Lucázás. Árkádkiállítás Isaszeg diák-
jainak rajzaiból Isaszeg város tízéves évfordulójára készülve. Kézmű-
ves-foglalkozások: Zsigár Cecília – Szövődő Szálak Műhelye; Halászné 

Horváth Katalin – viaszfestés-bemutató és -foglalkozás; Kis-Simon Me-
linda – gyöngyfűzés-bemutató és -foglalkozás; Jeszenszky József – szi-
multán sakkjátszma.

 17.00:  Cozombolis trió
15., péntek, 18.00:  A Csata táncegyüttes karácsonyi műsora
16., szombat, 14.00:  Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének karácso-

nyi rendezvénye
17.00:  Csata-karácsony
19., kedd, 13.00–18.00:  Véradás

December 21-től január 8-ig a Dózsa györgy művelődési Ott-
hon és Isaszegi múzeumi Kiállítóhely zárva tart. 

mindenkinek békés, boldog, áldott ünnepeket kíván a Dózsa 
györgy művelődési Otthon és Isaszegi múzeumi Kiállítóhely 
valamennyi dolgozója! 

JAnuár
11., csütörtök, 17.00:  Balettvizsga
12., péntek:  Kardos Ildikó fotóművész kiállításának megnyitója
12., péntek, 18.00:  Megemlékezés a doni áldozatokra – mécsesgyújtás 

és koszorúzás a Történelmi Vitézi Rend Isaszegi Alegységének szer-
vezésében

22., hétfő, 14.00:  A magyar kultúra napja. Közreműködnek Isaszeg is-
kolásai.

27., szombat:  A Fedák Sári Színtársulat operettgálája

Kövessen minket Facebookon és a honlapunkon!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Orvosi készenléti ellátás, egészségügyi információk
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját háziorvosuk 
áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 óra között, pénteken 
1130–1800 óra között készenléti szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátásá-
ra, amely az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 28/582-831, 30/831-1887
Kedden dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
Szerdán dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288
Csütörtökön dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., tel.: 28/582-830; 20/928-3987
Pénteki készenléti beosztások decemberben és januárban
december 1.: dr. Kürti József; december 8.: dr. Eszlári Egon; december 15.: 
dr. Tordai Gábor; december 22.: dr. Mészáros Zsolt; december 29.:  
dr. Kürti József; január 5.: dr. Eszlári Egon; január 12.: dr. Tordai Gábor; 
január 19.: dr. Mészáros Zsolt; január 26.: dr. Kürti József

Központi orvosi ügyelet: Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 
70/370-3104. Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig,  
hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában

Gyermekorvosi rendelők:  
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12. Telefon: 28/493-250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104

Gyógyszertárak nyitvatartási rendje:
Ezüstkehely Patika: hétfőtől péntekig 8–18,  
szombaton és vasárnap 8–12 óra között
Liget Patika: hétfőtől péntekig 8–18, szombaton 8–12 óra között, 
vasárnap zárva
éjszakai ügyelet:  
Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház utca 4.; tel.: 28/452-851

Fogorvosi rendelô: Rákóczi u. 10. Telefon: 28/495-237
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495-827
Tormay Károly egészségügyi Központ:  
Gödöllő, Petőfi Sándor tér 1. Telefon: 28/410-681

ISASZEGI ÁLLÁS!
Iszaszegi telephelyünkre keresünk

 B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező 
ÁRUBESZERZŐ, DEKOROS, VILLANYSZERELŐ 

munkatársat!
szabo.l@triform.huAz önéletrajzát a

címre várjuk.
További információ: 0628521570
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Ötven év,  
öt rendezvény

Idősebb Szathmáry Zoltán által alapított 
múzeumunk 1967-ben nyitotta meg 
kapuit a látogatók előtt. Az Isaszegi Mú-
zeumbarátok Köre (IMBK) öt rendez-
vényt szervezett a jeles évforduló meg-
ünneplésére. Pályázatot nyújtottunk be 
a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, 
amelyen 307 ezer forintot nyertünk. 
A rendezvények szervezésében és le-
bonyolításában Isaszeg Város Önkor-
mányzata, az Isaszegi Természetbarát 
Klub, a Mozdulj Velünk Egyesület, az 
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre voltak 
segítségünkre.

A rendezvénysorozat október 8-án 
indult a Szathmáry Zoltán-emléktúrá-
val, amelyet Notter Béla, az Isaszegi 
Természetbarát Klub vezetője szerve-
zett. Öt, tizenöt és harminc kilométe-
res teljesítménytúrán vett részt a rossz 
idő ellenére több mint száztíz induló. 
A túrázók emlékül kitűzőt és minden 
ellenőrző ponton valamilyen „erősítőt” 
– almát, üdítőt, nápolyit, csokoládét – 
kaptak.

Illik tudni, mert isaszegi vagyok 
címmel október 12-én múzeumtör-
téneti vetélkedőn vettek részt a város 
három általános iskolájának felső tago-
zatos tanulói. Előzetes feladatként tab-
lót készítettek a múzeum történetéről, 
majd a négytagú zsűri előtt – amely-
nek tagjai Hatvani Miklós polgármes-
ter, Keresztúri Jusztina, dr. Tóth József 
és Szendrő Dénes voltak – tárlatveze-
tést tartottak a múzeumban. Volt csa-
pat, amelyik népviseletben táncra is 

perdült. Az eredményhirdetésre 13-án, 
pénteken került sor. A nyertes csapa-
tok tagjai értékes könyvjutalomban ré-
szesültek, az első helyezettek „Isaszeg” 
feliratú esernyőt kaptak.

Ünnepi konferenciát szerveztünk 
október 13-án, amelyen Szmolicza Jó-
zsef ünnepi köszöntője után dr. Kulcsár 
Valéria régész, a Szegedi Tudomány-
egyetem professzora, Reznák Erzsébet 
történész, a ceglédi Kossuth Múzeum 

igazgatója és Györe Zsófia, az Abonyi 
Lajos Múzeumi Alapítvány képviselője 
tartottak színvonalas előadást.

A múzeumokat segítő civilszerveze-
tek első találkozóján, október 21-én a 
megye múzeumbarát egyesületeit lát-
tuk vendégül, kemencében sült isasze-
gi lakodalmas kaláccsal.

A programsorozat zárásaként ok-
tóber 28-án szakmai tanulmányúton 
vehettek részt az IMBK tagjai, valamint 
a múzeumi munkát segítők. A tanul-
mányút során meglátogattuk a tápió-
szelei Blaskovich-kúriát, Tápiógyörgyén 
a tájházat, Abonyban az Abonyi Lajos 
Múzeumot, végül a ceglédi Kossuth 
Múzeumot. A tanulmányúton ötven-
nyolc fő vett részt.

Isaszeg nem lehet elég hálás idő-
sebb Szathmáry Zoltánnak a múzeu-
mért, de reméljük, sikerült méltókép-
pen megünnepelnünk ezt a jeles 
évfordulót. 
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