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Makovecz Imre Kossuth- és 
Ybl-díjas építész, a magyar or-
ganikus építészet nemzetközileg 
is elismert képviselője. Számára 
az építészet a környezetükbe illő, 
emberbarát, természetes anya-
gok felhasználásával készült 

építményt jelenti. Szerinte az épületnek úgy kell kinéznie, 
mintha az alja a földből nőtt volna ki, a teteje pedig az 
égből esett volna le rá. A magyar organikus építészet, a 
nemzetközivel ellentétben, a népi művészetet is belevonja 
az építészetbe. Makovecz művei a modern és a hagyomá-
nyos építészetet illesztik össze. Műveiben, a magyar kultú-
rára támaszkodva egyesíti a múltat a jelennel. Építészeté-

Angyal a hôsökért
Beszélgetés Makovecz Imrével

nek alapeleme a természetesség, amelyben nagy szerepet kap a fa is. A fát főleg a tető megépítésére és a belső illetve a külső 
díszítésre használja fel. Sajátos az építményeinek alakja, formája is. 

1959-től különböző állami tervezővállalatoknál dolgozott. Karrierjében az áttörés akkor következett be, amikor 1981-
ben önálló építészirodát alapított. Számos teljesen egyéni kompozíciójú középületet (templomot, művelődési házat) terve-
zett elsősorban vidéki és határon túli magyar városokban. Fő műve az 1992-es sevillai világkiállítás magyar pavilonja 
volt. Legjelentősebb alkotásai Sárospatakon, Pakson, Siófokon, Zalaszentlászlón, Jászkiséren, Jászapátiban, Kakasdon, 
Makón, Piliscsabán, Alsólendván, Budapesten, Temesváron, Csíkszeredán – a teljesség igénye nélkül – csodálhatók meg.

Konzervatív közéleti személyiségként is ismert, több jelentős elismerésben, kitüntetésben részesült.

Az október 6-án felavatott és megszentelt Emlékező Angyal 
műalkotás terveit Makovecz Imre, Kossuth- és Ybl-dí-
jas építész készítette majd ajándékozta városunknak az 
Együttműködés Isaszegért Egyesület felkérésére. A mű-
vész úr – bár nagyon ritkán vesz részt ünnepségeken – 
eljött hozzánk, hogy együtt ünnepeljen az itt élőkkel. 
Az isaszegi Királyerdő történelmi csendjében szerényen, 
hangját nem hallatva átélte velünk együtt az ünnepi sza-
vak igazságát, valóságát, gyönyörködött a legkisebbek, az 
utódok angyalokat idéző játékában, megigazgatta az em-
lékmű tövébe elhelyezett virágszálakat. Ajándékot adott 
nekünk, mi pedig tisztelettel fejet hajtunk és köszönetet 
mondunk.

– Csodálatos építészeti remekművei, nagy munkái mel-
lett hogyan s miért vállalta el ennek a kicsiny, de számunk-
ra oly kedves és fontos alkotásnak a tervezését?

– Egy feladat fontossága nem növekszik a nagyságával. 
Az isaszegi halott honvédek emlékhelye ugyanolyan fon-
tos, mint az aradi emlékmű.

– Közismert, hogy szerves építészeti stílusában a termé-
szetes anyagok, a fa meghatározó elem úgy szerkezeti, mint 
díszítőelemként. Az isaszegi Katonapallagon az aradi vér-
tanúk tiszteletére tervezett alkotás is tölgyből készült. De 
miért éppen az Emlékező Angyal nevet adta neki?

– Az angyal-lét egy fokkal magasabb az emberénél. Is-
merjük az őrangyalt, mindannyiunknak van. Velünk örül 
és velünk együtt sír, megtestesülni azonban nem tud. Ha-
lottaink nyugalmát őrizze a győzelem angyala.

– Az egykori győztes isaszegi csata helyén milyen érzé-
sek töltötték el, milyen élményeket vitt magával Isaszegről? 

– Nem tudtam erről a helyről. Nem tudtam, hogy ti-
tokban, jeltelenül kellett hősi halottainknak itt nyugod-
niuk. Nem tudtam, hogy hosszú éveken, évtizedeken át 
titokban hoztak fel virágot, mécsest halottak napján.

A Katonapallagnak erős sugárzása van. Mélyebb a 
csönd a szokásosnál. Szeretettel gondolok az Egyesületre, s 
azokra, akik feljöttek az erdőbe a holtak angyalához.

Dr. Székelyné Opre Mária
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ifj. Hajdú Sándor 
2006. októbere óta vezetem a Szociális és 
Egészségügyi Bizottságot. Elmondhatom, 
hogy a bizottság tagjai és a Polgármeste-
ri Hivatal szociális csoportjában dolgozó 
munkatársak mára összeforrott, egymás 
véleményét méltányoló, a realitásokat 
mérlegelő, szociálisan érzékeny csapattá 
kovácsolódtak össze. Ennek legjobb példá-

ja, hogy az eltelt két évben ésszerű lépéseinknek köszönhetően az ön-
kormányzat szociális kiadásai – sok településtől eltérően – nálunk 
nem emelkedtek annak ellenére, hogy új támogatási formákat vezet-
tünk be. Munkánkat kiegészítik a Családsegítő Szolgálat lelkiisme-
retes munkatársai. Együttműködő kapcsolatot ápolunk az ESÉ-vel, 
a város számára rendkívül sokat jelentő szociális intézménnyel. 

Támogatási formáink: átmeneti segély, beiskolázási támogatás, 
tüzelő támogatás, gyógyszertámogatás, lakásfenntartási támoga-
tás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, kamatmentes kölcsön, 
ápolási díj, gyermekétkeztetési támogatás, házi segítségnyújtás, az 
Idősek Otthonában történő foglalkoztatás, végül a Bursa Hunga-
rica ösztöndíj felsőoktatási hallgatóknak. 

Újonnan beemelt támogatások: 2006 óta a fogyatékkal élőket 
ajándékkal és vásárlási utalvánnyal látjuk el, a 90. életévüket 
betöltött polgártársainkat születésnapjukon hasonlóképpen kö-
szöntjük és megajándékozzuk, a megfelelő tanulmányi eredményt 
elért végzős középiskolásokat egyszeri támogatásban részesítjük, 
a „Mecénás Program” keretében pedig minden év augusztus 20-án 
egy-egy szociálisan rászoruló, valamilyen művészeti ágban ered-
ményt elért 18 év alatti tanulót támogatunk valamilyen, a művé-
szeti ágában használható ajándékkal, eszközzel.

Sikernek tekintem a bizottság által indított 1 és 2 forintos 
gyűjtési akciót, melynek során Isaszeg lakossága 289 381 Ft-ot 
adományozott az új játszótér fejlesztésére. Ez év októberében két 
tonna alma vásárlására is sor került, amit a város gyermekintéz-
ményei és a szociálisan rászoruló családok között osztottuk szét. 

Az elkövetkezendő két évben elsődleges feladatnak tekintem az 
említett támogatások további megtartását és az Út a munkához 
elnevezésű kormányprogramhoz való csatlakozást, amivel a most 
csupán segélyekből élő lakosaink jutnának jövedelemhez. Bízom 
benne, hogy az idén meghirdetett Családi Napköziket Isaszegen 
programhoz is több vállalkozó kedvű társunk fog csatlakozni. Re-
ményeim szerint az idén elkészül a Családsegítő Szolgálat illetve 
az Idősek Napköziotthonának mozgáskorlátozott feljárója és mel-
lékhelyisége az épület pincéjében működő nyugdíjas klubban. 

A Képviselő-testület munkájáról szeretném elmondani, hogy 
az elmúlt két évben megtörtént a városi fejlődés alapjainak le-

rakása, a következő két év pedig az építkezésé lehet. Eddigi te-
vékenységünk talán nem volt látványos, de a ház építése után 
sem a fundamentumra vagyunk kíváncsiak, hanem magára az 
építményre, és a benne kialakított lakhatóságra, komfortosságra. 
Meggyőződésem, hogy képviselőtársaim többsége elkötelezett isa-
szegiként jó döntéseket fog hozni, és akkor a fejlődés már nem csak 
a papírokon, a háttérben, hanem az utcákon, tereken is egyre job-
ban fog látszani.

Kovácsné Halomházi Zsuzsanna
A 2006. évi választások óta a képvise-
lő-testület számára megszavazott bi-
zalmi idő fele telt el. Ilyenkor az ember 
visszatekint, számvetést készít, hogy 
mit sikerült megvalósítania a válasz-
tóknak tett ígéretekből. 

Az új Képviselő-testület a takarékossági okokból összevont Ok-
tatási, Művelődési és Sportbizottság elnöki tisztével bízott meg, 
így tennivalóim elsősorban ezekhez a területekhez kapcsolódnak. 
Ezen felül a Szociális Bizottság munkáját is segítem. Rögtön a 
választások után kiderült, hogy a település anyagi helyzete nem 
engedi meg a Kós Károly Művészeti Iskola további működését. Több 
hónapi előkészítő munkával sikerült a művészeti oktatást Klap-
ka György Általános Iskola részeként megmenteni. Az eredmény: 
körülbelül évi tízmillió forint megtakarítás. A művészeti iskola az 
összevonás után kiváló minősítést kapott, ezzel lehetővé téve, hogy 
a 2008/2009-es tanévre pályázat útján további 2,6 millió forin-
tos támogatást nyerhettek.

Sikerként könyvelhetjük el, hogy 2007. szeptemberében meg-
kezdhette munkáját a Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgá-
lat. Három logopédus, két gyógypedagógus és egy pszichológus va-
lamint szükség esetén egy gyermekpszichiáter heti hatvanöt órában 
segíti az arra rászoruló gyermekeket.

Munkálkodtam a Damjanich János Általános Iskola bővítésére 
benyújtott pályázat előkészítésében, az esélyegyenlőségi helyzetta-
nulmány és esélyegyenlőségi terv elkészítésében. Szeretném, ha a 
Tóth Árpád utcai tornaterem felépülne. A terv elkészült, a kivitele-
zés kedvező pályázat esetén csak később valósulhat meg. Részt vet-
tem az oktatási intézmények gazdaságosabb működését vizsgáló 
csoport munkájában. A város oktatási jövőjéért aggódóként mond-
hatom, a két iskolát szerencsére nem kellett összevonni, de ennek 
következménye a magas osztálylétszámok és a rendkívül takarékos 
intézményi költségvetés. Gyermekeink egészségének megőrzése érde-
kében települési szintű sportnapot szervezünk minden év áprilisá-
ban, nyári táborozásukat is segíti bizottságunk, lehetőség szerint 
megőrizve továbbra is ezeket. 

Félidő táján
2008 végén feléhez érkezik a 2006-2010-es választási ciklus. Ebből az alkalomból kezdeményezzük egy sorozat elindítá-
sát, amelyben a Képviselő-testület minden tagja elmondhatja véleményét saját, a választókörzet és a város feladatairól, 
eredményeiről, helyzetéről, a jövőbeni kilátásokról, tennivalókról. Elsők között ifj. Hajdú Sándor, Kovácsné Halomházi Zsu-
zsanna és Magyari Oszkár foglalták írásba mondandójukat. A továbbiakban egyéni szándék szerint lehetőséget adunk 
képviselőink számára, hogy e helyen is tájékoztassák a választópolgárokat.
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Tájékoztató 

a Képviselô-testület 2008. október 16-i üléseirôl

A Képviselő-testület döntött a folyamatban lévő Településszerkezeti Tervmódosítás ter-
vezési programjáról. Az új szerkezeti tervbe beépítésre kerülnek majd a megváltozott 
törvényi előírások és területfelhasználási javaslatok is. A tervezői munkákkal együtt 
párhuzamosan folynak a szakhatósági felülvizsgálatok, el kell készíteni például egy 
örökségvédelmi hatástanulmányt is. A határozatban rögzített munkarészek elkészülte 
után következik majd az új városfejlesztési terv elkészítése, amit szakhatósági egyezte-
tések, jóváhagyások és lakossági fórumok után a jövő évben fogadhat el a Testület. 
•	 A	 szemétbánya	 teljeskörű	 környezetvédelmi	 felülvizsgálatát	 kell	 elvégeztetni,	

amellyel a NOVUM Felület- és Környezetvédelmi Kkt. (1116 Budapest, Sáfrány u. 
42.) megbízását fogadta el a Testület.

•	 Kovácsné Halomházi Zsuzsanna önkormányzati képviselő lemondott 2008. októ-
ber havi tiszteletdíjáról az isaszegi temető feletti stáció (keresztút) megvalósításá-
nak támogatására.

•	 Tudomásul	vette	és	elfogadta	a	Testület	a	képviselő-testületi	határozatok	végre-
hajtásáról szóló tájékoztatót, mint ahogyan a Polgármesteri Hivatal 2008. évi 
tevékenységéről valamint az ügyintézés helyzetéről, az ott dolgozók munkájáról 
szóló tájékoztatót.

Szilárdi László,  
az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke

Térségi egyeztetés 
a fejlesztési tervekről

Az Új Magyarország Fejlesztési 
Tervhez kapcsolódó tanácsko-
zásnak adott helyet a Város-
háza Díszterme október 22-én. 
A Közép-magyarországi régióra 
vonatkozó, 2009–2010-es tár-
sadalmi egyeztetésre bocsátott 
akcióterveket egyeztették. Négy 
kistérség önkormányzatai kép-
viseltették magukat mintegy 50 
fővel. Varju László, a Közép-Ma-
gyarországi Regionális Fejleszté-
si Tanács elnöke munkatársaival 
ismertette a pályázati kiírásokat 
és konstrukciókat. Az érdeklő-
dők elmondhatták észrevételei-
ket, feltehették kérdéseiket, ame-
lyekre az előadók válaszoltak. 

Múzeumunk negyvenedik születésnapjára szervezett vetélkedők 
előkészítésében és lebonyolításában, az ünnepség megszervezésé-
ben is segítettem a múzeum vezetőjét. A város jelenlegi vezetésének 
hála, azóta már Isaszeg tulajdonába került az isaszegiek által 
felépített múzeum. 

Lehetőségeimhez mérten szinte minden rendezvényre elmegyek, 
amelyre meghívnak, legyen az nyugdíjas, kulturális vagy civil. Kü-
lön öröm volt számomra, hogy én adhattam át újszülött városunk 
első uniós előírásoknak megfelelő játszóterét. Pedagógus kollégáim-
mal Kishegyesen a két település iskoláinak együttműködéséről tár-
gyaltunk, és viszont fogadtuk őket a lengyel delegációval együtt. 

A Szociális Bizottság munkája nagyon nehéz, hiszen sokan 
szorulnak támogatásra, ám a rendelkezésünkre álló keret igen szű-
kös. Környezettanulmányok segítségével mérjük fel, kik is a valóban 
rászorultak. Sok esetben nem tudják az emberek, milyen lehetősé-
gekkel élhetnek, ilyenkor a bizottság tagjai felvilágosító munkát is 
végeznek. A bizottság munkájáról Hajdú Sándor elnök úr részle-
tesen beszámol. 

Bár csak listán kerültem be a Képviselő-testületbe, szívemen vi-
selem a 9-es számú választókörzet sorsát is. Az ott lakók jó része 
tisztában van ezzel, gyakran keresnek meg apróbb-nagyobb kéré-
seikkel, problémáikkal. (Liget utca gléderezése, lámpatest pótlása 
a Kinizsi utcában stb.) A Hold utcában remélhetőleg fél éven belül 
elkészül az utca egyik oldalán a gyalogjárda is. Ezúton megköszö-
nöm választóim bizalmát. Kérem, a továbbiakban is forduljanak 
hozzám bizalommal akár személyesen, akár a 06-70/456-6979-
es telefonszámon, hiszen a választóknak szolgálatot ígértem.

Magyari Oszkár
Köszöntöm Isaszeg város lakosságát vá-
lasztási ciklusunk félidejéhez érve. Nehéz, 
sok problémával terhes két év áll mögöt-
tünk. Képviselőként választókörzetem, a 
Tőzegtelep ügyes-bajos gondjai mellett a 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság munkájában vettem részt. Eddigi munkám során a Gödi 
Vízgazdálkodási Társulattal sikerült a Rákos-patak és a belterü-
leten hozzá csatlakozó vízfolyások medrét kitisztíttatni, ezáltal 
majd' 40 éves elmaradást pótoltunk be. A mederkotrás eredménye-
képpen sok helyen csökkent a talajvízszint, ezáltal sok régi prob-
léma szűnt meg, például a Damjanich Iskola pincéjének korábbi 
vizesedése.

Elkészítettük a „vasúti aluljáró” világítását, de sajnos a ron-
gálásokkal nem lehetett lépést tartani, így a világítás még megma-
radt részét vissza kellett bontani. A lakosság által bejelentett gon-
dokat továbbítottam az illetékeseknek, ezeket az Önkormányzat a 
lehetőségek arányában orvosolta is. A meglévő utak és az aluljáró 
karbantartása folyamatos volt. A földutak egyengetése általában 
rövid időn belül szintén megtörtént, bár itt sok gondot okozott a 
szervezés, a magas költségek és a kapacitáshiány. A jövőben szeret-
ném, ha megtörténne a Dobó utca hiányzó részeinek leaszfaltozá-
sa, a már megtervezett Deák Ferenc utca elkészítése és legalább még 
egy utca aszfaltburkolattal való ellátása. 

Isaszeg egészét tekintve a legnagyobb eredményünknek a várossá 
válást tartom. Ennek a változásnak első eredményeképpen nyertünk 
az iskolabővítési pályázaton. Nem látványos, de sok időt, energiát 
és pénzt igénylő feladatunk volt a település fenntartása, üzemel-
tetése, amit folyamatosan végeztünk. Az ország jelenlegi helyzetét 
mérlegelve ez a jövőben sem lesz könyebb az önkormányzatnak.

Nagy örömet szereztünk sok kisgyermeknek az új játszótér 
megépítésével. Itt szeretném felhívni a lakosság figyelmét a rongá-
lásokra. Az embernek nehezen nevezhető rongálók már a játszótér 
szétszedését is megkezdték. Mindenki tudatosítsa magában, hogy 
amit itt Isaszegen ezek a vandálok szétvernek, az mind a lako-
sok pénztárcájából került ki. Vigyázzunk a pénzünkre, fékezzük 
meg az öncélú pusztítást! Kérem Önöket, ha bárkinek információja 
van az elkövetőkről, keressenek meg a 06-70/456-6972-es telefon-
számon. Ezen a számon tudnak a választókörzetem bármely más 
problémájával is utolérni. Leveleiket a magyarioszkar@fotnet.hu 
elektronikus levélcímre várom.
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Köszönet az Együttműködés Isaszegért Egyesületnek
Nevezhetjük kisebb történelmi eseménynek Isaszeg életében az Emlékező Angyal 
– az aradi vértanúk emlékére a Katonapallagon felállított emlékmű – felszentelését 
október 6-án. Méltóképpen ünnepelt a közönség, a tervező, a művészek és mind-
azok, akik munkájukkal, anyagi támogatásukkal vagy éppen jó szóval hozzá-
járultak az elképzelés, a nagy álom megvalósulásához. A Verseczki Erzsébet által 
vezetett Együttműködés Isaszegért Egyesület mint ötletgazda, kezdeményező, a 
szervezést felvállaló civil szervezet mindenki számára maradandót tett le Isaszeg 
asztalára.

Pénzes János alpolgármester ünnepi beszédében ekképpen méltatta munkájukat: 
„Az Együttműködés Isaszegért Egyesület 2003 tavaszán alakult. Több célt is megfogal-
mazott, melyek közül kiemelkedik, hogy jelképesen örökbe fogadta a „Honvédsírokat” és 
vállalta, hogy az isaszegi hősök emlékhelyét gondozza, ápolja és történelmi pihenőhellyé 
alakítja valamint további alkotásokkal gyarapítja. (…) azokról az isaszegi emberekről 
szeretnék köszönettel említést tenni, akiknek munkájaként ebben a szép és méltó környe-
zetben együtt emlékezhetünk. Mint az Április 6. Kör egyesület elnöke és mint alpolgár-
mester is tudom, hogy milyen fontos a civil szervezetek szerepe, milyen fontos közösség-
alakító és -formáló az ott folyó munka. Látom és tapasztalom, hogy néha észrevétlenül, 

csendben, de kitartóan dolgoznak azon, amit vállaltak. (…) az egyesület nevében szereplő együttműködést az önkormányzat is 
komolyam gondolja, és mint eddig, úgy ezentúl is meglesz a támogatás, mind anyagilag, mind pedig erkölcsileg, hiszen együtt 
sokkal hatékonyabbak és erősebbek lehetünk.” 

A rendezvényt pályázati úton támogatták: Isaszeg Város Önkormányzata, Pest Megye Önkormányzata, Nemzeti 
Civil Alapprogram. Vállalkozók és magánszemélyek is kiemelten segítették a megvalósítást, nevezetesen Könczöl Gá-
bor, Toma Tamás, Verseczki András, valamint Adorján Mihály és családjaik, Szász Tibor, Turányi Lászlóné és fia, Turányi 
Norbert, Villányi László és a Mezőőr Szolgálat. Az Egyesület tisztelettel várja a munkájukkal rokonszenvezők adomá-
nyait a Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet isaszegi kirendeltségén, a Kossuth Lajos utca 15/a szám alatt, a 65600120-
11044059 számlaszámra vagy csekken a székhelyükre, az Alkotás u. 52-be. (oprem)

Természetesen, anyatejjel!
Az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF 16 éve in-
dította el átfogó programját, amit már a világ 120 or-
szágában ünnepelnek. A Szoptatás Világnapjának ez évi 
témája és jelmondata az olimpiai játékok ötkarikás szim-
bólumához igazodik, az Aranyat érő támogatás – 2008 
mottóval. 

Az öt karika öt fontos területet jelképez, amely fontos a 
csecsemők anyatej alapú táplálásában, elősegítve azt, hogy 
a lehető legtovább tartson. Az első karika a családot ké-
pezi, a második az egészségügyi személyzet támogatását, 
a harmadik a törvényi szabályozás kialakítását, a negye-
dik a munkahelyek támogatását, az ötödik karika pedig a 
krízishelyzetben lévő családok megsegítését jelképezi. Isa-
szegen is nagyon fontosnak érezzük a programba való be-
kapcsolódást. 

A Védőnői Szolgálat 2008. szeptember 30-án rendez-
te meg a „Szoptatás Világnapját”. Köszöntöttünk minden 
jól szoptató anyukát, és akik gyermeküket egy éves koruk 
után is szoptatják. 

Ezúton köszönjük meg Dr. Horváth Anna rendezvé-
nyünkön tartott előadását, és Hatvani Miklós polgármes-
ternek a rendezvényhez nyújtott anyagi támogatását.

A Védőnői Szolgálat nevében: 
Juhász Sándorné, Szilágyi Ildikó, 
Tóth Istvánné, Hasznosi Nikolett

Dr. Szeredi Levente
2117 Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13.

Telefon: 20/353-4547

e-mail: szeredil@t-online.hu

Rendelési idô: 
Hétfô, szerda, péntek: 19–20 óráig

Kedd, csütörtök: 18–20 óráig

(sürgôs esetben hétvégén és ünnepnapon is)

•   Védôoltások  
(kutya, macska, vadászgörény, 
házinyúl)

•   Veszettség elleni védôoltás 
  (egyedi számozott bilétával)
•   Általános belgyógyászati  

és sebészeti ellátás

•   Ivartalanítás
•  Elektrosebészet
•  Ultrahangos fogkôeltávolítás
•  Számítógépes  

betegnyilvántartás
•  Egyedi chipes állatmegjelölés
•  Európai állatútlevél kiállítása

Szükség esetén házhoz is megyek.

�
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Isaszegi diákok látogatása Bojanówban
Egy lengyelországi jutalomutazás iskolaidőben – szeptem-
ber végén, október elején – 15 gyermekkel a Damjanich és 
a Klapka Iskolákból? Eleve ígéretesnek tűnt. És bebizonyít-
hattuk, hogy a két iskola jól tud együttműködni.

Élőben megtapasztaltuk, hogy milyen a mai Lengyel-
ország, amely hazánkhoz hasonlóan 2004. május 1. óta 
tagja az Európai Uniónak. Mindenhol rendezett házak, vi-
rágokkal, fákkal díszített kertek, utcák fogadtak minket. 
Szemetet viszont nem láttunk sem a közterületeken, sem 
az iskolákban! Ez utóbbiból három is van Bojanówban: egy 
nagyon régi, fából készült iskola, egy közepesen új épület 
és egy tavaly befejezett, modern intézmény. A lengyelek-
nél az általános iskola 6 év, aztán 3 évre ún. gimnáziumba 
mennek, majd mehetnek líceumba (a mi gimnáziumunk-
nak megfelelő iskolaforma) vagy szakmát tanulni. 

Mindhárom iskolában a legmodernebb számítógépek, 
padok, bútorok állnak rendelkezésre, amikhez uniós forrá-
sokból jutottak hozzá. Még gyógynövénykertre is kaptak 
támogatást. És vigyáznak is rá!

Az iskolákban zenés-táncos műsorral, étellel-itallal vár-
tak bennünket, a számítógépek háttérképén és a falakon is 
magyar zászlók díszelegtek. A 15 magyar diák mellé vá-
lasztottak 15 lengyel kísérő gyermeket, akik egész héten 
segítettek minket. A közvetítő nyelv az angol volt. Már 
az első nap érzékeltük, hogy nagy vendégszeretetben lesz 
részünk. A heti program csodálatos volt. Együtt mentünk 
a lengyel gyerekekkel, tanárokkal, a polgármester úrral 
és a helyettes asszonnyal biciklitúrára a bojanówi erdőbe, 

ahol a kiadós eső ellenére is becsületesen végigtekertük a 
25 kilométert a barátság jegyében. Megnéztük Łan’cutban 
a Potocki Kastélyt, a Kocsimúzeumot, a föld alatti alagút-
rendszert Rzeszówban, az ipartörténeti kiállítást Stalowa 
Wolában és a történelmi óvárost Sandomierzben. Bemu-
tattuk egymásnak az iskoláinkat számítógépes előadá-
sok segítségével, sportversenyen és focimeccsen vettünk 
részt, vásároltunk, sétáltunk, kézműves foglalkozásokon 

agyagoztunk, és rafiából képeket készítettünk a fogyaték-
kal élők közösségi házában. Erdei kolbászsütésen vettünk 
részt, magyar néptáncot tanítottunk, harmonikát hallgat-
tunk, beszélgettünk, barátkoztunk. 

Diákjaink így írtak az élményeikről: „Nekem legjobban 
a kézműves foglalkozás, a biciklitúra, az iskola és a lengyelek 
nagylelkűsége tetszett.” (Szekeres Marcell) „Jó volt az egész hét, 
tetszett a városnézés, a legjobb a biciklitúra volt. A lengyelek na-
gyon aranyosak voltak, hogy ennyire figyeltek ránk. Emlékezetes 
élmény marad.” (Nagy Vanessza) „Az alagútrendszer, a bicikli-
túra és a múzeumok voltak a legjobbak. Jó volt az iskolában 
órára bemenni és dolgozni.” (Kollár Dávid) „Lengyelországban 
tetszettek a szép városok, a tiszta utcák és a szép lányok. Na-
gyon sok érdekesség és látnivaló van.” (Szatmári István)

A lengyel vendégszeretet határtalansága csak még ne-
hezebbé tette a hazaindulást. Jó volt egy olyan országba 
ellátogatni, ahol büszkék lehetünk arra, hogy magyarok 
vagyunk, mert szeretnek minket. Mindenkinek köszönjük 
a segítséget, a szervezést és az anyagi hozzájárulást, hogy 
kiutazhattunk. (Az útiköltséget Isaszeg, a szállást, az ellá-
tást és a programok költségeit Bojanów önkormányzata 
állta, tolmácsunk – Elzbieta Palya − pedig társadalmi mun-
kában segített. A csoportot dr. Székelyné Opre Mária vezette, 
aki a testvértelepülések további együttműködéséről hiva-
talos tárgyalásokat is folytatott.)

Megerősödött bennünk, hogy „Polak, Węgier dwa bra-
tanki, i do szabli, i do szklanki.”, azaz „Lengyel, magyar két jó 
barát, együtt harcol, s issza borát.” 

Erdélyi Katalin és Kelemen-Csiki Melinda, tanárok 

Ha beköszönt a hideg
Az időjárás-előrejelzések ugyan még nem mutatnak pontos 
képet az előttünk álló téllel kapcsolatosan, de mielőtt be-
köszöntenek a csípős, hideg éjszakák, készüljünk fel néhány 
alább említésre kerülő tennivalóra. Felhívjuk a lakosság fi-
gyelmét, hogy a hűvösebb idő beálltával a vízórát fagy elle-
ni védelemmel lássák el, mert ellenkező esetben az elfagyhat, 
megrepedhet, ami vízfolyást, vízszivárgást eredményezhet, 
amit a pénztárcánk bánhat meg. Az autótulajdonosok egyik 
legfontosabb tennivalója saját és mások biztonsága érde-
kében a téli gumik felszerelése. A város köztisztaságának, 
tisztántartásának eredményes, folyamatos fenntartásában 
mindenki köteles hatékonyan közreműködni. Ezért kérjük a 
tisztelt polgárokat, hogy az ingatlanaik előtt lévő járda-
szakaszok takarításáról, hó- és síkosságmentesítéséről a 
hideg idő beálltával is gondoskodni szíveskedjenek.
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1848–49-es magyar szabadságharc tizenhárom aradi vér-
tanújára és a Pesten kivégzett mártír miniszterelnökre em-
lékeztünk nemzeti gyásznapunkon, 2008. október 6-án.

A városi megemlékezések sora október 4-én a városi 
Helytörténeti Gyűjteményben kezdődött, ahol új időszaki 
kiállítás nyílt Sarkadi Zoltán budapesti képeslapgyűjtő 25 
éve gyűjtött anyagából. A tárlat – képeslapokon – felidézi 
a szabadságharc főbb állomásait, jeles vezetőit, a kivégzett 
tábornokokat, Kossuth emigrációját és az isaszegi csata-
teret. A megnyitón a megjelenteket köszöntötte Versecz-
ki Erzsébet, az Együtt Isaszegért Egyesület elnöke. Rövid 
megemlékezést tartott Pénzes János alpolgármester, majd 
a jelenlévők megnézték a kiállítást, amelyet Sarkadi Zoltán 
és Szmolicza József rendeztek. A kiállítás készítésében köz-
reműködött Szmolicza Éva főiskolai hallgató. A december 
végéig látható egyedülálló tárlat mecénása az Együttmű-
ködés Isaszegért Egyesület.

Október 6-án a Katonapallagon Har-
sányi Bálint huszártiszt felújított sír-
emlékének felszentelésére került sor. Az 
emlékműnél a huszárkapitány életútját 
Nagy István, a hajdúszoboszlói Bocskai 

István Múzeum muzeológusa ismertette. A sírt Gulyka Jó-
zsef címzetes prépost, esperes szentelte fel, Bajusz Árpád 
református lelkész áldotta meg. Az emlékezés virágainak 
elhelyezése után a résztvevők a felső sírokhoz vonultak az 
Emlékező Angyal aradi vértanúk emlékfa avatásához. Az 
életfát Makovecz Imre építész tervezte, Velekei József Lajos 
és Velekei Bálint készítette. A megemlékező beszédet Dúcz 
László őstörténet-kutató tartotta, ezt követően az emlékfát 
felszentelték és megáldották a lelkipásztorok. Az óvodá-
sok is fát ültettek a helyszínen. A megemlékezést Tolcsvay 
Béla énekművész, Petrás Mária moldvai csángó népdaléne-
kes, Szabó Sándor tárogatóművész valamint a Csata Tánc-
együttes óvodás csoportjának előadása tette emlékezetessé. 
Az emlékfa elhelyezése, kivitelezése az Együttműködés Isa-
szegért Egyesület áldozatkészségének köszönhető, amely-
nek tagjai évek óta gondos gazda módjára karbantartják, 
szépítik a Honvédsírok környezetét. 

A nemzeti gyásznap a Honvédszobornál fejeződött be, 
ahol a Klapka György Általános Iskola és AMI diákjai az 
„Éretted, drága hon” címû ünnepi műsorukat adták elő. 
Itt is hallhattuk Petrás Mária gyönyörű énekét valamint 
Szabó Sándor tárogatómuzsikáját. Mindkét rendezvényen 
részt vettek és emelték az ünnepség színvonalát az isaszegi 
Szent Márton Lovas Hagyományőrző Egyesület huszárjai.

Szmolicza József

A nemzeti gyásznap eseményei

Harminc éve szolgál Isaszegen 
Nemzeti ünnepünkön megtelt hívekkel a város szívében lévő Szent István templom. Éppen harminc éve volt annak, hogy 
1978. október 23-án Gulyka József prépost atya megkezdte Isaszegen a lelkipásztori munkát. A hálaadó szentmise elején 
a hívek köszöntötték a plébánost és megköszön-
ték az elmúlt három évtizedet. Az evangélium 
felolvasása után Dr. Beer Miklós váci megyéspüs-
pök elmondta, nem lehet nagyobb öröm egy 
püspök számára, mint amikor azt látja, hogy 
egy papját szeretik a hívek, és ezt a szeretetet 
Isaszegen megtapasztalta. Megosztotta a hívek-
kel, hogy még gimnazistaként ő is részt vett 
a prépost atya pappá szentelésén. A szentmise 
után agapé várt az ünneplőkre a Katolikus Ott-
honban, ahol Hatvani Miklós polgármester kö-
szöntőt mondott, és átadta a negyvennyolc éve 
papi szolgálatot ellátó Gulyka József prépost 
atyának a Csíksomlyóról magával hozott, meg-
áldott kegytárgy ajándékokat. 

dr. Budaházi Árpád
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A borongós, esős idő ellenére szép számmal jelentek meg 
az isaszegiek a városi '56-os megemlékezésen. „Az ötven-
két évvel ezelőtt történtek olyan kivételes pillanatát jelentik 
nemzeti történelmünknek, amely Magyarországot, az egyete-
mes magyarságot a világpolitika reflektorfényébe, középpont-
jába állította, következésképp büszkén emlékezhetünk rá, erőt 
meríthetünk belőle.” A Himnusz közös eléneklése után Dr. 
Székely András Bertalan, a Magyar Kultúra Lovagja ezek-
kel a gondolatokkal kezdte ünnepi beszédét. A forradalom 
és szabadságharc eseménytörténetét csak néhány ponton 
villantotta föl, fontosabbnak érezte a megmozdulások jel-
legének megvilágítását. „1956 nem kizárólag magyar ügy 
volt, hanem a szovjet érdekszféra kelet-európai blokkjában ki-
alakult válság része (…) Nagy Imre a szocializmus tovább-
élésének programját dolgozta ki, ami az adott politikai hely-
zetben egyben a maximumot is jelentette” – mondta. A pesti 
srácok és a vidéki Magyarország azonban túlléptek ezen, 
valódi nemzeti, demokratikus tömegmozgalommá változ-
tatták a hatalom óvatos reformtörekvéseit. November 4-én 
a szovjet hadsereg százezres túlereje azonban hernyótal-
pakkal taposta el a forradalmat és szabadságharcot. 

Az évtizedekig ellenforradalomnak nevezett népfelkelést 
követő kádári megtorlás mérlege a következő volt: „400 
kivégzett, 20 ezer elítélt, 16–18 ezer közbiztonsági őrizetes, 
tömeges elbocsátások, állásvesztések, az utódokra is kiterjedő 
diszkrimináció, a karhatalom és a szovjet megszállók jogon 

kívüli megtorlásai – közöttük 
830 ember Ukrajnába deportá-
lása –, Mansfeld Péter és más 
fiatalok nagykorúságának ki-
várása majd kivégzésük, a ko-
lozsvári magyar egyetem beol-
vasztása a románba, kegyetlen 
koncepciós perek nyomán egye-
temi oktatók, hallgatók, lelké-
szek sokszor két évtizedes be-
börtönzése, lágerekbe küldése 
Erdélyben és Kárpátalján, 200 
ezer magyar emigráns szétszó-
ródása a világban.”

A szónok elmondta azt is, 
hogy az ünnepi beszéd meg-
tartására történő felkérés-
re személyes indíttatásból is 
mondott igent, hisz édesapja 
éppen 15 éve, az évforduló 
napján hunyt el, aki maga is 
tagja volt annak idején a Pe-
tőfi Körnek, amelynek vitái 
nagymértékben készítették 
elő a forradalmat, mintájára 
pedig sok hasonló jött létre vidéki és határon túli váro-
sainkban. Emellett saját emlékei is vannak, mert kisgyer-
mekként maga is részese volt a városban zajló forradalmi 
forgatagnak.

A beszéd után Huzella Péter Kos-
suth-díjas előadóművész „1956, te 
csillag” című műsorából hallhattunk 
megzenésített verseket. Ezután a helyi 
civil és politikai szervezetek helyezték 
el a megemlékezés koszorúit. Végül 
közösen elénekeltük a Szózatot.

(eszer)

Forradalom és megtorlás

Meghívó
Az Isaszegi Nemzeti Társaság tisztelettel meghívja Önt és kedves családját  
2008. november 14-én (pénteken) 18 órára az isaszegi Művelődési Otthonba  

Dr. Varga Tibor, jogtörténész és magyarságkutató „Mátyás király igazsága” című előadására. 
Az előadás megtekintése ingyenes.
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Húsz esztendeje vagyunk az új épületben, tíz éve vettük föl 
Jókai Mór nevét. Magunknak is föltettük a kérdést, Vö-
rösmartyt idézve: „… Országok rongya! könyvtár a neved,/ 
De hát hol a könyv, mely célhoz vezet?/ Hol a nagyobb rész bol-
dogsága? −Ment-e/ A könyvek által a világ elébb?…”

A mai anyagelvű, életvitelű, gondolkozású világban bi-
zony még időszerűbb ez a kérdés. Mi csak a saját meggyő-
ződésünket vallhattuk meg: IGEN, MENT, mert még min-
dig igaz, hogy „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden 
tanítással is”! (Mt. 4,4)

Vörösmarty kérdését kiegészítettük. Könyvtárunk az-
zal járult hozzá ehhez a feladathoz, hogy dokumentum-
gyűjteményünket, a modern technikai eszközöket, rendez-
vényeinket főként a „tanítás” érdekében használtuk mindig, 
nem elhanyagolva a szórakoztató funkciónkat sem. 

2008. szeptember 27-én, „Gondolatok a könyvtárban” 
címmel tartott elôadást Sinkovits-Vitay András, a gyalog-
színész, énekes, világutazó, színpadi és szinkronszínész, 

előadóművész, a Szent György Lovagrend, a Szent Korona 
Lovagrend és a Vitézi Rend tagja, Gombos Katalin és Sin-
kovits Imre fia. Otthonról hozott hite alapján teljes szív-
ből vallja ugyanezeket az elveket. Különböző interjúkban 
és honlapján (http://bagira_forever.extra.hu) is elmondta 
hitvallását.

Világjáró, de nem csavargó. Bárhol járt is a földgolyón, 
mindig visszajött Magyarországra. Az Anktartiszon kí-
vül szinte mindenütt volt már. Kubában és az amerikai 
indiánoknál beavatott lett, de megölelte és megáldoztatta a 
Szentatya is. A dalai láma háromszor ölelte meg, és kétszer 
kapott tőle nyakláncot. 

Arra a kérdésre, hogy mi az, amit édesapjától tanult, 
azt válaszolta: „Amit nagyapámtól is, a szolgálatot. Ha az 
ember valamit tud, azt kötelessége továbbadni. Kellő alázat-
tal. Azt tartja a mondás: ’Ha meg akarod változtatni a vilá-
got, kezdd önmagaddal!’ Úgy gondolom, hogy a világ változ-
tatásra szorul, ezért én magamat változtatom folyamatosan. 
De nem azért, hogy megfeleljek másoknak, hanem, hogy ma-
gam előtt meg tudjak állni. Manapság egyfajta végleges anya-
gi és hatalmi átrendeződés kezdeti időszakának vagyunk ta-
núi, morális válságról beszélhetünk. Ezért fontos tudásunk, 
hitünk megőrzése.” Példaként Papp Lajos szívsebész versét, 
Az én Miatyánkom címűt mondta el. 

Az édesapjához kötődő szeretetéről vallott, de az annak 
idején zajlott kemény csatáikról is mesélt. A néha humoros 
történeteket a jelenlévők derültsége kísérte. A hely szelleme 
és a jelenlévők inspirálták, éjfél utánig tartott az együttlét, 
a beszélgetés életéről, a művészet által kapható lelki segít-
ségről.

Magunk számára a tanulságot foglalja össze megemlé-
kező kiállításunk címe: Két korszak határán. Vendégköny-
vünkből, fényképekből, plakátokból, gyerekfoglalkozások 
forgatókönyvéből készített mini kiállításunkkal – amit al-
bumba köttettünk – az új épületben töltött 20 éves múl-
tunk eseményei elevenednek meg. A várossá válással most 
is új kezdethez érkeztünk, mint többször is a 47 éves fenn-
állásunk alatt. Reméljük, az 50. évfordulót is ilyen meghit-
ten tudjuk majd megünnepelni.

Horváth Árpádné, könyvtárvezető

„Gondolatok a könyvtárban”

�
Isaszegi siker a mesemondó versenyen

Mátyás király 550 évvel ezelőtt került a magyar trónra, ezért 2008 a Reneszánsz Éve hazánkban. Ez 
alkalommal hirdette meg a nemzet könyvtára a Mesék Mátyás királyról című versenyt, amelyre bene-
veztük a Klapka Iskola egyik diákját: tanítványomat, Fodor Balázs 6.a osztályos tanulót. A Róka fogta 
csuka című népmesét választottunk. A megyei szintű megmérettetésre Szentendrén került sor, ahol sok 
tehetséges gyermek közül a zsűri Balázsnak ítélte az első helyet. Bejutottunk az országos döntőbe! 

Szeptember 30-án, a magyar népmese napján, az Országos Széchényi Könyvtárban jutott tudo-
másunkra, hogy az országban benevezett 3000 versenyző közül választották ki azt a legjobb 25 diá-
kot, akik részt vehettek e színvonalas rendezvény utolsó állomásán. Mi is köztük voltunk, ami nagy 
megtiszteltetés a számunkra. Csodálatos nap várt ránk. A zsűri elnöke Helyey László színművész volt, aki minden gyerek 
számára a „modern Mátyás király”, hiszen az ő előadásában hallhatjuk az igazságos Mátyásról szóló csodálatosabbnál 
csodálatosabb meséket, mondákat. Köszönjük a verseny szervezőinek a lehetőséget, s a hatalmas élményt.

Kurunczi Imréné tanár
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Kápolna az isaszegi hősök emlékére
�

�
Országos harmadik helyezés, avagy a kulcs megtalálása

Újabb aranyak
Vass Lajos karnagy-zeneszerzőt 1969-től a Röpülj Páva televíziós verseny tette országosan ismertté, mint a vetélkedő el-
indítóját, szervezőjét majd műsorvezetőjét. A kezdeményezés nyomán országszerte és határainkon túl is pávakörök ala-
kultak, amelyek közül sok a mai napig virágzik, többek között a 35 éve alakult Isaszegi Asszonykórus. Vass Lajos 1992-
ben elhunyt, de emlékét 1995 óta a Vass Lajos Népzenei Szövetség őrzi, amely minden évben továbbképzéseket, országos 
táborokat és kétévente az egész Kárpát-medencét átölelő versenyeket szervez. 

Mint Benedek Krisztina művészeti vezetőtől megtudtuk, a szövetség rendezésében került sor nemrégiben Berhidán és 
Sümegen arra a két találkozóra – elő- és középdöntőre –, ahonnan az isaszegi asszonyok ismét két arany oklevéllel térhet-
tek haza. Reméljük, hogy a november 8-i budapesti döntő után ismét gratulálhatunk nekik!

(oprem)

A Damjanich János Általános Iskolában a többségi tagozat 
mellett működik a sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) 
tagozata is. Ők – különböző okok miatt – a Tanulási Képes-
séget Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javas-
lata alapján kezdik meg tanulmányaikat ebben az iskola-
típusban. 

Nekünk, gyógypedagó-
gusoknak eltérő módszerek-
kel és eljárásokkal kell őket 
nevelnünk és oktatnunk, 
mint többi társaikat. Ezért 
is nagy szó az, ha a megmé-
rettetéseken eredményesen 
szerepelnek. Immár negye-
dik éve indítom osztályom 

tanulóit különböző helyi versenyeken, ahol lelkesen és jól 
teljesítenek. A sikereken felbuzdulva a Kultúrák, találkozá-
sok országos fotópályázatra is benevezte őket iskolánk. A 
roma származású diákok mindennapjaikban élik meg a 
kulturális különbségeket a többségi magyar és a kisebbségi 
cigány kultúra között. A feladat így tetszett nekik, láza-

san vetették bele magukat a munkába. Várakozáson felüli 
volt az országos harmadik helyezés – a csupa középiskolai 
versenyző mellett –, amit Kanalas Péter tanítványom ért el. 
A pályázat szervezője külön kiemelte az isaszegi diákokat.

Kollégáimmal úgy gondoltuk, nem mehet veszen-
dőbe ez a tehetség, ezért újabb versenyre neveztünk be. 
A 100 Éves Iskola Alapítvány és isaszegi vállalkozók támo-
gatásával sikerült nyáron elutazni Erdélybe, ahol tíz na-
pot töltöttünk el, és dolgoztunk az újabb fotópályázatra. 
Rengeteg képet készítettünk, amik között bizony vannak 
ígéretesek is, így bizakodva várjuk a verseny januári ered-
ményhirdetését.

 Sokan mondják, hogy ezekkel a gyerekekkel nem le-
het eredményeket elérni, hogy „kezelhetetlenek”. Hiszek 
benne, hogy minden gyermek lelke mélyén ott lapul a jó-
ság, szeretet, tehetség. Nekünk, pedagógusoknak csak egy 
dolgunk van: megtalálni a kulcsot, hogy ez kibontakoz-
hasson! Köszönöm minden kollégámnak, barátomnak és 
idegennek, akik valamilyen módon segítettek és segítenek 
ennek a kulcsnak a megtalálásában!

Kun Gergely, gyógypedagógus 

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elhatározta, hogy az 1848–49 évi szabadságharcban részt vett isaszegi önkéntesek-
nek méltó módon emléket állít az isaszegi csata 160. évfordulójára. Az Emlékkápolna helye a Görgey és a Damjanich utca 
találkozásánál lévő rendbetett kis terecske. Ünnepélyes keretek között került sor ebből az alkalomból az alapkőletételre. 

Mészáros Gusztáv, a kisebbségi önkormányzat tagja ünnepi beszédében visszaemlékezett a 
győztes csata eseményeire, jelentőségére, megemlítve: „…A különböző források szerint 26–28 ezer 
magyar, 1500 lengyel és 100 tagú szabadcsapat küzdött 40 ezer osztrák ellen. Isaszegen volt olyan 
család, ahol heten is katonának álltak. A halálos veszteség mindkét 
részről megközelítette az ezer főt. …” Kitért beszédében az 1848 
utáni magyar nemzetiségi lakosságot is érintő kedvező eredmé-
nyekre, amelyek a nyelvhasználatban, a nemzeti jelképek hasz-
nálatában és a vallás gyakorlásában ugyanúgy biztosították az 
egyéni szabadságjogokat, mint a magyarságnak. Idézte Jozef 
Miroslav Hurban szlovák lelkész 1848 áprilisi felhívását, aki a 
szlovákság megmaradására szólított fel. „…160 esztendővel e fel-
hívás után a mai szabad Magyarországon immár 116 helyi szlovák 

kisebbségi önkormányzat működik…”, így Isaszegen is. 
A közelgő évforduló jegyében egykori hős fiaira emlékezve hálájuk jeléül állítják fel 

az Emlékkápolnát, amit felszentelt Gulyka József címzetes prépost, esperes és megáldott 
Bajusz Árpád református lelkész is. Az alapkőben Fuferenda Lászlóné elnökasszony he-
lyezte el az alapító okiratot és isaszegi jelképeket tartalmazó hengert.

(oprem)
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Játszótér
Városunk vezetésének eltökélt szándéka volt, hogy gyermekeinknek új, az EU követelményeinek, a törvény által előírt 
szabványoknak megfelelő játszóteret építsenek.

A sportpálya melletti játszótér felépítése 5,6 millió forintba került. A Képviselő-testület tagjai közül tizenöten kö-
zel kétmillió forintot ajánlottak fel tiszteletdíjukból, az összegyűjtött egy- és kétforintosok 289 381 Ft-ot tettek ki. 
A hiányzó összeget az önkormányzat biztosította. Több helyi vállalkozó is segítette a munkát, valamint a település-
üzemeltetés dolgozói is részt vállaltak ebből a szép és nemes munkából. Tették ezt azért, mert tudták ők is, hogy gyer-
mekeink számára a biztonságos játék feltételeit teremtik meg. 

Már két hónapja, hogy a gyermekek birtokukba vették ezt a vá-
rosunkban még egyedi, különleges játékbirodalmat. De sajnos mindig 
vannak olyan nagyobb gyerekek és felnőttek, akik nem a rendeltetésé-
nek megfelelően használják a gyermekparkot. Így máris, ilyen rövid idő 
alatt előfordultak kisebb rongálások. Szeretnénk kérni a tisztelt polgá-
rokat, hogy mindannyian vigyázzunk a már meglévő értékeinkre.

Horváth István 

Új nevelési év a Bóbita Óvodában 

Indulás a Hétszínvirág Óvodában
�

Szeptember 1-jétől ismét sírás és kacagás váltotta fel a Va-
dász utca csendjét. Megkezdődött a nevelési év a Bóbita 
Óvodában is. A volt nagycsoportosok elfoglalták az iskola 
padjait, helyettük 28 új kiscsoportos gyermek ismerkedik 

az óvodai élettel. Nagy öröm-
mel tölt el bennünket, hogy Isa-
szeg város lett. Reméljük, hogy 
a jövőben bővülhet óvodánk új 
férőhelyekkel, hogy csökkenjen 
a sok-sok év zsúfoltsága. In-
tézményünkben jelenleg 132 
óvodás jár öt csoportba, és fo-
lyamatosan fogadjuk a 3. évü-

ket betöltött gyermekeket. A létszámot az Oktatási Hivatal 
engedélyével 150 főre tölthetjük fel. Várhatóan ismét ma-

gas lesz a gyermeklétszám, de csak így biztosítható, hogy 
minden isaszegi kisgyermek óvodába járhasson.

Csoportjainkba vegyes életkorú gyermekek járnak. 
A testvérek, barátok szülői kérésre egy csoportban játsz-
hatnak és a játékos tevékenységeken keresztül tanulhatnak, 
így igazán családias a légkör. A nagyobbak megkönnyítik 
a kicsik beilleszkedését, példát mutatnak az öltözködésben, 
étkezésben, játékban, „tanulásban”, úgy viselkednek, hogy 
követendők lehessenek.

A Bóbita Óvodában tíz óvodapedagógus, öt dajka és hat 
konyhai alkalmazott dolgozik napról-napra a gyermeke-
kért, hogy jól érezhessék magukat, a szülők nyugodtan 
dolgozhassanak, tudva, hogy csemetéik gondoskodó kör-
nyezetben töltik mindennapjaikat. 

 Tóth Józsefné, óvodavezető

Óvodánk nyolc csoporttal működik, a beszoktatás folytán 
napról-napra növekvő létszámmal. Napjainkra 232 kis-
gyermek lett intézményünk óvodása. 

Régóta kialakult szokásunk, hogy az újonnan beiratko-
zott gyermekeket az adott csoport óvónői ismerkedés céljá-

ból az otthonukban meglátogatják. 
Így a gyermekek úgy érkeznek az 
első napokban, hogy az óvó né-
nik ismerik őket. Kedvességük, a 
szülővel történő együttműködés, 
a szeretetteljes, biztonságot nyújtó 
környezet nagyban megkönnyíti 
a fokozatos elválást a szülőtől. Az 
óvodánkba járó gyermekek nyári 
élményekkel telve, izgatottan ér-
keznek csoportjaikba, óvó néni-
jükhöz. Mondhatom, a kezdetek 

szinte csak ezeknek a fel-
dolgozásáról szólnak.

A nyári szünet folya-
mán a dajka nénik elvégez-
ték a nyári nagytakarítást, 
az óvó nénikkel átrendez-
ték a termeket a korcso-
portok igénye szerint. A kiscsoportos gyermekből ugyanis 
középsős, a középsősből pedig nagycsoportos lett.

Az Önkormányzat a kiírt és a kért munkálatok meg-
valósításával biztosította számunkra a zökkenőmentes év 
megkezdését. Öröm, hogy a megbővített óvodai részen 
szép, fedett teraszt építettek, ami kellő védelmet nyújt csa-
padékos idő esetén. Az Önkormányzattal együttműködve 
mindent megteszünk, hogy gyermekeink és szüleik elvá-
rásainak a lehető legjobban megfeleljünk. 

Skultétiné Pál Judit, óvodavezető
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Homoki és Társa Jármûvezetô-képzô Kft.
Gödöllô, Vasútállomás • tel./fax: 28/413-866 • mobil: 30/977-8800

Nyilvántartási szám: 13-0091-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-0084

Tanuljon nálunk vezetni!
Személygépkocsi-vezetôi és motoros tanfolyamot indítunk 

SZÁMÍTÓGÉPES GYAKORLÁSSAL
MINDEN HÓNAP ELSÔ HÉTFÔJÉN 

2008. november 3-án és december 1-jén 18 órakor. 
Helyszín: Isaszeg, Mûvelôdési Otthon.

Felvilágosítás és részletes információ: 
Kôrösi József szakoktatónál a 06/20-966-1439

 és Csajkovszki Évánál a 30/569-9195 telefonszámon, 
Kis Sándor szakoktatónál (30/211-1430) jogosítvánnyal rendelkezôk 

számára gyakorlási lehetôség ügyében.

E-mail: info@homokikft.hu • Honlap: http://www.homokikft.hu

Mindenkor és mindenhol az Önök szolgálatában!
Gödöllô, Vasútállomás

Hétfôtôl csütörtökig: 8–16 óráig, pénteken: 8–13 óráig. 
Telefon: 28/413-866, 30/977-8800 • Iskolavezetô: Homoki László

Jármûkezelési vizsga Gödöllôn, elméleti és forgalmi vizsga Vácon!

Az előttünk járók köszöntése
Az Idősek Világnapja alkalmából városunkban is már ha-
gyományosan minden év októberében a két nyugdíjas 
szervezet gondozásában, szervezésében összegyűlnek a 
meghívottak egy közös ünnepségre, hogy remek hangu-
latban, vidáman töltsék el azt az estébe nyúló délutánt. Így 
volt ez ebben az esztendőben is. Az Önkormányzat részéről 
Everling Róbert alpolgármester külön köszöntötte az idős 
embereket. 

Nemcsak azon a napon, mindig szeretettel gondolunk 
azokra, akik megették már a kenyerük javát, s egy hosszú 
élet munkáját, rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk 
mögött. Megtették, amit várt tőlük a család, a nemzet s 
most már a pihenés éveit töltik. Mi, a fiatalabb korosztály-
ba tartozók azt szeretnénk, ha bölcsességüket, szeretetüket 
az év minden napján érezhetnénk, minél jobban odafigyelve 
rájuk. Köszönünk mindent, és kívánunk nagyon jó egész-
séget, hosszú, boldog életet! „…Törődjél és szeress, mindenki 
azt mondja: Hogy amennyit most adsz, annyit kapsz majd 
vissza.” (M. Legrand)

(oprem)

Újra indult az 

ALAKFORMÁLÓ TORNA  
a Klapka Iskola Kossuth utcai épületében  

minden HÉTFŐN és CSÜTÖRTÖKÖN 19.30–20.30 óráig.
Telefon: 06-20/382-2725.

Ha felbőg a motor

02-án: Isaszeg, Pécel 
03-án: Mogyoród, Kerepes
04-én: Nagytarcsa, Kistarcsa
05-én: Valkó, Dány
06–07-én: Gödöllő
08-án: Csömör, Mogyoród
09-én: Kerepes, Kistarcsa
10-én: Vácszentlászló, 
 Zsámbok
11-én: Dány, Valkó
12-én: Gödöllő
13–14-én: Isaszeg, Pécel
15-én: Isaszeg

16-án: Pécel
17-én: Mogyoród, Nagytarcsa
18-án: Kistarcsa, Kerepes
19-én: Isaszeg, Pécel
20-án: Pécel
21-én: Isaszeg
22-én: Csömör, Kistarcsa
23-án: Mogyoród, Kerepes
24–25-én: Pécel, Isaszeg
26-án: Gödöllő
27-én: Nagytarcsa, Mogyoród
28-án: Kerepes, Kistarcsa
29–30-án: Gödöllő

�

Traffipax információ 2008 november hónapra

Benik Balázs, városunk díszpolgára, háromszoros abszolút magyar ralibajnok újabb megméretteté-
sen vett részt októberben. A bajnoki címvédő Balázs volt a leggyorsabb a Nyirád-rali első napján. 
A Benik Motorsport kettőse a gyorsasági szakaszok több mint felét a leggyorsabban teljesítette a 
nyirádi futam első napján. Ezúttal technikai gondok sem nehezítették a páros életét, csupán a gumi-
választás nem sikerült tökéletesen az első körben. Szoros küzdelemben, fél másodperces előnnyel, az 
élről várták a folytatást.

A másnapi gumiválasztás nem a legjobban sikerült a csapatnak, hiszen hiába autóztak hibamen-
tesen, csaknem húsz másodperces hátrányba kerültek az élre álló kettőssel szemben. A második kör-
re ugyan kemény keverékű gumikkal indultak el, és időeredményeik javultak is önmagukhoz képest, 
a hátrányt mégsem tudták ledolgozni. Összességében 35 másodperccel lemaradva végeztek a második helyen. A bajnoki 
cím sorsa így az OB utolsó versenyén, a november elején esedékes Mecsek-ralin dől el. Szurkolunk Balázs!
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A Csata Vendéglô ajánlata
Minden 32 cm-es pizza rendelése esetén 

2 db palacsintát adunk ajándékba!  
(Választási lehetôség: lekváros vagy kakaós.) A pizzadoboz árát nem számoljuk fel. 

ToVábbi AjánlATunk: 
Házassági évfordulóra, születésnapra, névnapra, céges rendezvényekre 
20% árengedményt adunk étel- és italfogyasztásra,  

ha az adott napon vendéglônkben ünnepel szeretteivel, barátaival, kollégáival.

Az idei Márton-napi zenés est november 15-én 1700 órakor kezdôdik.

Üdülési csekket, étkezési hozzájárulást elfogadunk. 
Hidegtálra megrendelést felveszünk.

2117 isaszeg, Rákóczi u. 8. Telefon: 28/582-371, 70/256-8483.

Megújult, kibõvült árukészlettel, exkluzív cserepes és vágott  
virágokkal, dekoratív, modern csokrokkal várjuk régi és új vásárlóinkat 

Isaszegen, a Kossuth Lajos utca 9. szám alatti

Veronika virág–ajándék üzletben 
(B&E)

Koszorú, sírcsokor készítését, kiszállítását vállaljuk.
Ajándéktárgyak, édességek illatszerek, kovácsoltvas virágállványok,  

gyertyatartók széles választékban kaphatók.

Országos virágküldô szolgálat
Az ország bármely pontjára vállaljuk a kért virág kiszállítását.

Nyitvatartás: 
Hétfô: zárva. Kedd-péntek: 8–18 óráig. Szombat–vasárnap: 8–14 óráig.

Rendelést felveszünk a 06-20/453-3941 telefonszámon.

A Tájak Korok Múzeumok kiskönyvtára legújabb kötete,  
mely városunk rövid történetét, látnivalóit, turisztikai célpontjait ismerteti. 

A kiadvány színes fotókkal, térképekkel gazdagon illusztrált. 

Ajánlják városunk polgárainak figyelmébe a szerzők: Notter Béla és Szmolicza József. 

Kérjük, vásárolja meg Ön is!

A füzet kapható: Városi Helytörténeti Gyűjtemény, Jókai Mór Városi Könyvtár,  
Klapka György Általános Iskola, Delfin Ajándékbolt (vasútállomás mellett), Ezüstkehely 

Patika, Erzsike virágbolt, Kovács Attila vegyesboltja, Káposztás Vendéglő.

MEGJELENT! MEGJELENT! MEGJELENT! 



Tervezett programkínálat:
November 7. 1000–1200: MÁV Nyugdíjas Szakszervezet éves 

taggyűlése.
November 8. 1500–1700: Tesz-vesz kuckó: kézműves foglal-

kozás minden alkotni vágyónak kicsiktől a felnőttekig. 
Részvételi díj: 700 Ft/másfél óra, amely tartalmazza az 
anyagköltséget is.

November 13–14.: Márton napi ovis buli.
November 14. 1800: „Mátyás király igazsága” – Dr. Varga 

Tibor jogtörténész és magyarságkutató előadása az Isa-
szegi Nemzeti Társaság szervezésében.   

November 15. 1500–1700: Tesz-vesz kuckó.  
 18.00: Tini-buli.
November 22. 2000: Erzsébet-Katalin Bál. Sztárvendég: Irigy 

Hónaljmirigy. Zene: Kovalcsik Band.
November 26.: Rendhagyó irodalomóra 7–8. osztályos ta-

nulók számára.
November 28. 1800: Filmvetítés, majd kötetlen beszélgetés 

Wittner Mária országgyűlési képviselővel.
November 29. 1500: A Gaudium Carminis Kamarakórus 

éves koncertje. Fellépők: Hévízgyörki Vegyeskórus, Péceli 
Petőfi Sándor Férfikar, Klapka György Általános Iskola és 
AMI Kórusa.

November 30. 1500: Tesz-vesz kuckó.

Szolgáltatások:
November 3. 1800: KRESZ tanfolyam: jelentkezés és tájékoz-

tatás.
November 10. 1100–1300: A.S.A ügyfélszolgálat a Művelő-

dési Otthon előterében.

Új tanfolyamok, melyekre szeretettel várjuk az ér-
deklődőket:
Mozduljunk együtt! Egészségmegőrző edzés, keleti mozgá-

sok (tai chi, csikung, jóga) segítségével. Az edzés célja 
megismerni önmagunkat, megtalálni az egyensúlyt a 
mindennapokban. A részvétel kortól és testi adottságok-
tól független. Információ: Tóth Roland: 20/450-9363, 
tothroland5@yahoo.com. Szerdánként 1930-tól, gyüle-
kező 1915-től.

Tíz héten át tartó autogén tréning indul a Dózsa György 
Művelődési Otthonban! Az autogén tréning pszicholó-
giai módszere segít megelőzni és kezelni a tartós stressz 
és az általa okozott lelki és testi betegségek kialakulását. 
Segít abban, hogy megszabaduljunk napi feszültségeink-

től a szervezet önszabályozó működésének javítása által. 
A tanfolyam vezetője: Kisrétiné Kiss Mónika pszicholó-
gus. Részvételi díj: 500 Ft/alkalom. Jelentkezési határidő: 
2008. november 10.

Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklôdni a Mûvelô-
dési Otthon irodájában a 28/582-055 vagy a 28/582-056 tele-
fonszámon, az isaszegmuvotthon@citromail.hu címen valamint a 
www.dozsamuvotthon.atw.hu weboldalon is lehet.
A programok változtatásának jogát fenntartjuk!

A Dózsa György Művelődési Otthon novemberi programja

HELYBEN ISASZEGEN

AUTÓS ISKOLA
Korrekt elméleti és gyakorlati képzéssel

„Sm”,  „A1”, „A”, „B” kategóriákban indít tanfolyamot

November 13-án (csütörtökön)
és december 11-én

17:00 órai kezdettel!
a Damjanich J. Ált. Iskolában (Isaszeg, Madách I. u. 1.)

ÖNNEK NEM JELENTHET GONDOT A SZÁMÍTÓGÉPES KRESZ VIZSGA!

MI FELKÉSZÍTJÜK!
Jelentkezni lehet:

A helyszínen a tanfolyam indításakor, valamint
Fekete Gábor oktatónál Tel.: (20) 325-8865

Palaga Mariann szervezônél: Tel.: (28) 632-871, (30) 285-0757
Isaszeg Ady E. u. 13.

T

 
Az Bag Band Bt.AKKREDITÁLT

www.bagband.huNyilv. szám: 13-0386-04 Akkr. lajstromszám: 1245

Állatorvosi ügyelet 2008 novembében 
XI. 1–2.  Dr. Szeredi Levente 
 Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13. 20/353-4547
XI. 8–9. Dr. Michalik László 
  20/981-3100
XI. 15–16. Dr. Almási Csaba 
 Csömör, Ady E. u. 19. 30/349-2166
XI. 22–23. Dr. Kadocsa Emese
 Pécel, Kálvin tér 6. 30/986-2643
XI. 29–30. Dr. Korvin László 
  30/743-7973

November 8. 1700: A 40 éves Csata Táncegyüttes jelenle-
gi és egykori tagjainak gálaműsora. Helyszín: Madách 
utcai tornaterem. Ajtónyitás 1630-kor. A támogatói jegy 
500 Ft, de szívesen fogadjuk a nagyobb összegű ado-
mányt is a Csata Táncegyüttes támogatására. A terem-
ben a műsor előtt és a szünetben kiállítás, filmvetítés 
várja az érdeklődőket a Csata Táncegyüttes 40 évéről.

November 9. 1600: A 40 éves Csata Táncegyüttes jelenle-
gi és egykori tagjainak zártkörű születésnapi bankett-
je a Madách utcai tornateremben.

A város fenyőfája!
Várjuk jelentkezésüket azoknak, akik fel tudnának  

ajánlani egy nagyméretű fenyőfát, melyet  
a Művelődési Otthon előtti téren kívánunk felállítani!

November 10-én nyit!

HasználtruHa-
üzlet 

nyílik Isaszegen, a Kossuth Lajos u. 140. szám alatt. 

Extra minôségû ruhák 1990 Ft/kg,  
lakástextil 1000 Ft/kg áron.

Minden szerdai napon új áru érkezik. 
Szeretettel várunk minden kedves vásárlót!



Anyakönyvi hírek
a 2008. 09. 18–2008. 10. 15. közötti időszak eseményeiről

Születések:
Vőfény Balázs Mátyás király utca 149.
Széki Izabella Erkel Ferenc utca 20.4.a.
Fábián Csenge Batthyány Lajos utca 21.
Tóth Milán József Madách Imre utca 68.
Papp Judit Mátyás király utca 35.
Tóth Miklós Thököly utca 5. 
Zempléni Adrienn Buda utca 78.
Völgyi Roland Gábor Csillag utca 29.
Bálint Dóra Buda utca 36.
Szepesi Anna Laura Ady Endre utca 37/a
Börcsök Gergely Zénó Sápi utca 20.

Házasságkötések:
Kövesdi Gabriella és Szabó Gábor
Király István és Szabó Anna

60 év egymás szeretetében:
 Szamosvölgyi József és Varsányi Ilona 1948. október 

9-én kötöttek házasságot, a Kossuth Lajos utca 121. 
szám alatt élnek.

50 év egymás szeretetében:
 Szász János István és Palaga Ilona 1958. október 18-

án kötöttek házasságot, Gödöllőn élnek.
 Futó István és Rafael Anna 1958. október 18-án kötöt-

tek házasságot, a Tompa Mihály utca 39. alatt élnek.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk!

Halálesetek:
Simon Ferencné Szabó Mária (74 éves) 
 Alkotás utca 53.
Trabak Mihályné Józsa Mária (64 éves)
 Táncsics Mihály utca 11.
Ragács István (58 éves) Templom utca 14.
Hanák Sándorné Szabó Erzsébet (78 éves)
 Kossuth Lajos utca 101.
Bezzeg Kálmán (74 éves) Dózsa György utca 73.
Nagy Tamás (29 éves)  Akácfa utca 16.
Vilimek László (50 éves) Mátyás király utca 97.
Varga Sándor (68 éves) Tó utca 4/a
Szabó Mihályné Vojt Erzsébet (73 éves)
 Tavaszmező utca 1.
Dugonics László (83 éves) Toldi Miklós utca 4.
Bagó Sándorné Gazsó Erzsébet Mária (61 éves)
 Bem utca 4.
Molnár János (72 éves)  Béke utca 33.
Simon Gyuláné Pásztói Mária (78 éves)
 Belsőmajori utca 56.
Zentai Pálné Molnár Erzsébet (86 éves) 
 Templom utca 14.
Hóka Miklósné Küküllősi Mária (76 éves)
 Damjanich utca 7.
Harmati Mihály (76 éves)  Templom utca 4. 
Kiss Györgyné Pap Erzsébet (79 éves) 
 Dobó István utca 21.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Csóry Józsefné, Abdelhamid Mohamedné, anyakönyvvezetők

Hétközi és hétvégi összevont ügyeletek
November 

01–02. Dr. Kürti József
03.  Dr. Horváth Anna
04.  Dr. Kürti József
05.  Dr. Eszlári Egon
06.  Dr. Tordai Gábor
07. Dr. Kürti József
08–09.  Dr. Horváth Anna
10. Dr. Kürti József
11.  Dr. Kürti József
12.  Dr. Eszlári Egon
13. Dr. Tordai Gábor
14. Dr. Tordai Gábor
15–16. Dr. Eszlári Egon
17. Dr. Kürti József
18. Dr. Kürti József
19. Dr. Eszlári Egon
20. Dr. Tordai Gábor
21. Dr. Horváth Anna
22–23. Dr. Tordai Gábor
24. Dr. Kürti József
25. Dr. Kürti József
26. Dr. Eszlári Egon
27. Dr. Tordai Gábor
28. Dr. Eszlári Egon
29–30. Dr. Kürti József

December 
01. Dr. Horváth Anna
02. Dr. Kürti József
03. Dr. Eszlári Egon
04. Dr. Tordai Gábor
05. Dr. Kürti József
06–07. Dr. Horváth Anna

Dr. Eszlári Egon: Hunyadi u. 19. Telefon: 493-288 
Dr. Horváth Anna: Botond u. 7. Telefon: 493-250, 
 mobil: 30/591-7086
Dr. Tordai Gábor: Aulich u. 3. Telefon: 493-302
Dr. Kürti József: Csata u. 2. Telefon: 495-238
A hétközi ügyelet 1530-kor kezdődik és másnap reggel 730-ig 
tart, pénteken 1200-kor kezdődik és szombat reggel 730-ig tart. 
A hétvégi ügyelet szombat 730-tól hétfő 730-ig tart.
Hétközi, hétvégi ügyelet telefonszáma: 70/387-2685
Délutáni rendelés a mindenkori ügyeletes rendelőjében 1630 és 
1730 óra között.
A mentõk ingyenes hívószáma: 104.
Segélyhívószám: 112.
Gyógyszertárak nyitvatartása szombat-vasárnap:
EZÜSTKEHELY Patika: páros héten 8–12-ig.
LIGET Patika: páratlan héten 8–12-ig.

Köszönetnyilvánítások:
 Köszönetet mondunk mindenkinek, aki Simon Gyulánét utolsó 

földi útján elkísérte, sírjára virágot helyezett, a család gyászá-
ban osztozott.

Moravecz Józsefné leánya, Simon Levente fia, és családjaik
 Megköszönjük mindazoknak, akik szeretett férjem, Dugonics 

László elhunyta alkalmából személyesen vagy telefonon együtt-
érzésüket fejezték ki. Felesége és hozzátartozói


