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Az Isaszegi Történelmi Napok programja
Április 3. 
Civilek a történelem nyomában
6.00: Isaszegi Csata Emléktúra az Isaszegi 

Természetbarát Klub és az Útvonal  
Követôk Klubja szervezésében. Információ: 
Notter Béla, telefon: 20/254-1746, 
e-mail: notter@fotnet.hu,  
web: http://itk.isaszeg.info

9.00: Történelmi séta, Öregtemplom – 
Stáció (Isaszegi Népfelkelôk), telefon: 
70/459-6615

9.30: Történelmi sétakocsikázás (Isaszegi 
Szent Márton Lovas Hagyományôrzô Egye-
sület, Péceli Szekerészek). Állomások:  
Parókia – Szlovák Tájház, Emlékkápol-
na – Múzeum – Szoborhegy – Katonapallag

9.30: Toborzás a város utcáin (Isaszeg 
Népi Hagyományai Alapítvány, telefon: 
70/374-0393)

10.00: Szlovák Tájház avatása (Templom 
utca 30.) a Szlovák Kisebbségi Önkor-
mányzat szervezésében

13.00: Toborzó a Szoborhegy alatti területen
14.00: Haranglábavatás a Katonapallagon az 

Együttmûködés Isaszegért Egyesület szer-
vezésében. Információ: Verseczki Erzsébet, 
telefon: 20/546-8524

18.00: Három a tánc – néptáncest a 
mûvelôdési otthonban. Közremûködnek: 
isaszegi, balánbányai és csíkszentdomokosi 
táncosok

Április 4.
14.00: Rendhagyó történelemóra 

a mûvelôdési otthonban az I. Tóth 
Zoltán Kör közremûködésével 
(ELTE–BTK). Közbiztonság, 
hagyományôrzés, kolerajárvány  
a szabadságharc idején

Április 5.
12.00: 1849 méteres emlékfutás a 

Szent Márton-kúttól a Szoborhegyig
18.00: Megemlékezés és koszorúzás 

a Szabadságtörekvések Emlék-
templománál (Református temp-
lom). Igét hirdet Bajusz Árpád 
református lelkész. Beszédet 
mond dr. Dürr Sándor, az Isaszegi 
Múzeumbarátok Körének elnöksé-
gi tagja

18.30: Fáklyás felvonulás indul a 
Szabadságtörekvések Emlék-
templomától a Szentgyörgypusztai 
Kôkereszthez lovas és gyalogos 
hagyományôrzôkkel. Emlékest és 
koszorúzás a Szentgyörgypusztai 
Kôkeresztnél. Beszédet mond 
Polka Pál történész (Zseliz). Közre-
mûködnek: Wysocki Légió, Isaszegi 
Asszonykórus, Csata táncegyüttes. 
Az estet katonai hadtáp és táncház 
zárja

Április 6.
Béke tér 10.00: Játszótér-

avatás, gyermekkoncert
Falumúzeum
13.00: Magyar–lengyel baráti talál-

kozó 
13.45: Koszorúzás
Katonapallag 14.45: Ünnepi meg-

emlékezés és koszorúzás
Városháza 
15.45: Térzene és koszorúzás 
16.00: Harangzúgás, katonai és 

népi hagyományôrzôk díszfelvo-
nulása indul a Szoborhegy alatti 
csatatérig

Szoborhegy alatti terület
11.00–15.00: Népi játszóház, gyer-

mekkoncert 
13.00–15.00: Népi forgatag – nép-

táncbemutató. Közremûködnek 
helyi, magyarországi és határon 
túli táncegyüttesek

Kb. 16.30: Népi életképek, katonai 
díszszemle és isaszegi csatabe-
mutató. Az ütközetet dr. Pelyach 
István történész közvetíti

Szoborhegy – Honvédszobor
Kb. 18.00: Ünnepélyes koszorúzás 

katonai tiszteletadással
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A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Kiadó: LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: dr. Kardos Gábor.
Szerkesztôk: Adorjánné Fehér Éva, Haszara Andrea. Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea. 

Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi út 45. • telefon: 28/584-590 • e-mail: hivatal@isaszeg.hu • web: www.isaszeg.hu. 
Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva. 

Hirdetésfelvétel a 28/584-590 telefonszámon, illetve a haszara.andrea@isaszeg.hu e-mail címen minden hónap 20-áig.

önkormányzati hírek
A képviselô-testületi ülésterembôl

Pályázati felhívás
gyermekek nyári szabadidôs  
programjának támogatására
Isaszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet nyári sza-
badidôs programok támogatására.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a résztvevôk számát, korát,
– a táborozás, program idôpontját, helyét, idôtartamát,
– csoportok esetében azok számát,
– a táborozás 1 fô / nap költségét,
– rövid leírást a programról, annak teljes költségérôl  

és a költségviselés arányairól, 
– a megpályázott összeget.

Határidôk: A pályázat benyújtásának határideje: 2011. 
április 27. (szerda) 10.00 óra.

A pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Önkormányzati 
Koordinációs Bizottság bontja fel, és a Humánerôforrás 
és Közoktatási Bizottsággal közösen tesz javaslatot a Kép-
viselô-testületnek az elbírálásra.

A támogatásokat a pályázók kötelesek 2011. évben 
felhasználni, a megkapott összeggel, számlák másolatával 
a Polgármesteri Hivatalban elszámolni.

Egyebek: A pályázatokat zárt borítékban a Polgármes-
teri Hivatal titkárságán kell leadni. Cím: 2117 Isaszeg, Rá-
kóczi utca 45.

A borítékra legyen ráírva: „Nyári szabadidôs program 
pályázat”.

Hatvani Miklós, polgármester

Az utóbbi ülésen nagyon sok beszámolót tárgyalt meg a Tes-
tület. Ezek között elfogadták a Polgárôrség Bûnmegelôzési 
és Önvédelmi Egyesület és a Gödöllôi Rendôrkapitányság 
2010. évi tevékenységérôl szóló beszámolóját. 

Beszámolt az Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért 
Közalapítvány tevékenységérôl Dr. Horváth Anna elnök. 

A Gödöllôi Többcélú Kistérségi Társulás, a Jókai Mór Vá-
rosi Könyvtár, a Dózsa György Mûvelôdési Otthon és Mú-
zeum 2010. évi szakmai beszámolóját és a két intézmény 
2011. évi munkatervét is jóváhagyta a Testület. 

A város közigazgatási határain belül végzett, menetrend 
szerinti helyi autóbuszközlekedésrôl az ISA-GROUP Kft. által 
készített 2010. évi beszámolót megtárgyalta a Testület, és 
módosította az idevonatkozó rendeletet oly módon, „hogy 
a Szolgáltató által az adott naptári évet követô február hó-
nap utolsó napjáig a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Közbiztonsági Bizottság elé beterjesztett éves rendszeres be-
számolója vagy az erre irányuló soron kívüli kérelme alap-
ján állapítja meg a Szolgáltató által üzemeltetett helyi járatú 
tömegközlekedési eszközön érvényes, az egyszeri, átszállás 
nélküli, menetrend szerinti helyi utazásra jogosító menet-
jegy, illetôleg a korlátlan számú utazásra jogosító teljes árú 
bérletszelvény árát”.

A fogorvosok, háziorvosok és gyermekorvosok tájékozta-
tást nyújtottak az elmúlt idôszakban végzett tevékenységük-
rôl, amelyet köszönettel jóváhagyott a Testület. A Védônôi 
Szolgálatnak is megbecsülésüket fejezték ki munkájáért. A vá-
ros egészségügyi helyzetével részletesebben foglalkoztak a 
most készülô egészségterv miatt. A jövôben kerülnek pon-
tosításra az elhangzottak, illetve az orvosi ellátás, az ügyeleti 
kérdés helyzetének jobbítása miatt egyeztetésekre kerül sor.

Támogatja a Testület az isaszegi állandó lakóhellyel ren-
delkezô és életvitelszerûen a városban lakó, 13–14 éves leá-
nyok részére a HPV (méhnyakrák) elleni védôoltás program-
jában az oltóanyag bekerülési költségét 6 000 Ft-tal, 2011. 
évtôl – 4 éves idôtartamban – felmenô rendszerben. A vé-
dôoltás támogatásáról rendelet kidolgozására is sor került. 
A továbbiakról az érintettek írásos tájékoztatást fognak kapni.

Részletes ismertetô hangzott el a most már folyamato-
san megvalósuló Zselíz – Isaszeg települések közös pályázati 
sikerérôl és a pályázatban szereplô programok ismertetésérôl. 
A Zselíz és Isaszeg kulturális hagyományainak összekötése 
és Zselíz – Isaszeg vállalkozási infrastruktúrájának Vállalkozá-
si Szolgáltatási Központ által való fejlesztése címû projektek 
önerô-összegét és a Zselíz – Isaszeg Business Centre jogi sze-
mélyek érdekcsoportosulásának alapszabályát elfogadták.

Újabb köztéri alkotással gyarapszik városunk. Köszönettel 
elfogadta a Testület Szendrô Dénes ingyenes adományát, 

amely az adományozó kezdeményezésére kialakítandó Szé-
kely–Magyar Rovásírás Ábécé emlékhelyre irányul. Hozzájá-
rul az emlékhely mellett az ötletgazda Szendrô Dénes és a 
kivitelezôk, id. és ifj. Dohányos György neve feltüntetéséhez.

Az Önkormányzat maga határozza meg gazdasági prog-
ramját és költségvetését. A Képviselô-testület alakuló ülésé-
hez képest a törvényben foglalt hat hónapos határidô áp-
rilisban lejár. Így kidolgozásra került a 2011–2014. évekre 
vonatkozó Gazdasági Program.

Mészáros Gusztávné önkormányzati képviselô március, 
április, május havi tiszteletdíjával támogatja a Szlovák Kisebb-
ségi Önkormányzat Sztárláb táncfesztiváljának szervezését. 

Helyi rendeleteket módosított a Testület, amelyben töb-
bek között a szabálysértési bírság összegét 2011. április 1-jei 
hatállyal 50 000 Ft-ra emelte. 

A rendeletek megtekinthetôk a helyben szokásos módon.
Polgármesteri Hivatal
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Hirdetmény

Isaszeg Város Önkormányzata értékesíteni kívánja: 
– a Belsômajori utca feletti építési telkeket. Az értékesítés az 

alábbiak szerint alakul: 4039 / 98, 119, 120, 126, 137, 
140, 141, 142, 143, 144 és 145 helyrajzi számú ingatla-
nok vételára bruttó 7 200 000 Ft. A 4039/42; 68 és 147 
helyrajzi számú ingatlanok vételára bruttó 8 000 000 Ft; 

– az Isaszeg belterület 4050 helyrajzi számú, 24 ha 
6149 m2 nagyságú ingatlant a 2007. évi értékbecsült 
áron, bruttó 800 000 000 Ft azaz nyolcszázmillió forint 
vételárért a szabályozási tervben meghatározott célokra.

Isaszeg Város területén az alábbi ingatlanokat kívánja hasz-
nosítani az Önkormányzat haszonbérleti szerzôdés alapján 
(a hasznosítás a terület mûvelési ágára tekintettel kaszálás):

Helyrajzi 
szám

Hely Mûvelési ág Terület
Haszonbérleti 

díj Ft / év

02 / 8
Dányi út bal oldalán 

lévô terület
szántó 5
legelô 5

5 ha  
6948 m2 63 867

02 / 7
Dányi út bal oldalán, 

agárpálya elôtti terület
szántó 5

2 ha  
1668 m2 26 204

Isaszeg külterületén az alábbi ingatlanokat kívánja értékesíteni:

Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület Bruttó vételár

015 / 66 kivett 7511 m2 22 500 000 iparterület
015 / 67 kivett 6010 m2 18 000 000 iparterület

Az Öreghegyen lévô, alábbi önkormányzati tulajdonú ingatla-
nokat értékesíti a Testület:

Helyrajzi szám Mûvelési ág Terület (m2) Eladási ár (Ft)

3001 erdô 464 215 000
3002 kert 529 245 000 
3003 kert 291 135 000 
3004 kert 299 140 000 
3035 kert 669 310 000

3122 / 3 szántó 1648  956 000 
3149 szántó 6719 4 000 000 
3154 kert 482 224 000
3156 szôlô 1021 592 000 
3161 szántó 1600 1 000 000 
3187 szántó 640 260 000 

3198 / 2 szôlô 2090 1 200 000 
3211 szántó 2093 1 200 000 
3212 szántó 2133 1 200 000 
3237 kert, szôlô 1302 750 000 
3241 kert, erdô 1302 750 000
3243 kert 1302 750 000
3253 kert, erdô 1946 903 000 
3393 szántó, erdô 2492 2 000 000 
3395 szôlô 1298 903 000 
3401 kert 550 255 000 
3602 kert, árok 1284 745 000 
3649 szántó 2363 1 370 000 

3394 / 2 szántó 1597 1 200 000 
3684 / 1 kert 740 429 000 
4680 / 1 kert 674 4 000 000
4680 / 2 kert 683 4 000 000

A Képviselô-testület vételi szándék esetén külön értékbecslés 
alapján kívánja értékesíteni az alábbi belterületi ingatlanokat:

Helyrajzi szám Terület (m2) Cím

461 / 3 1355 Rákóczi utca 75.
461 / 4 1069 Rákóczi utcai Csempebolt
4015 / 5  9992 Wellness elôtti terület
4015 / 6 9992 Wellness elôtti terület
4015 / 7 9988 Wellness elôtti terület
4015 / 8 9992 Wellness elôtti terület
4015 / 9 9990 Wellness elôtti terület
4015 / 10 9990 Wellness elôtti terület

Az Önkormányzat Képviselô-testülete továbbra is fenntartja az 
alábbi ingatlanokat közintézmények céljára (óvoda, orvosi ren-
delô). Ilyen hasznosítási szándék esetén, az ingatlanok külön 
értékbecslés elkészítése után értékesíthetôk:

Helyrajzi szám Terület (m2) Cím

3831 1083 Március 15. utca
3832 1074 Március 15. utca
3872 540 Március 15. utca
3873 546 Március 15. utca
3926 546 Április 6. utca
3927 540 Április 6. utca

Polgármesteri Hivatal

Pályázati felhívás 
civil szervezetek, egyesületek,  
alapítványok támogatására
Isaszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet isaszegi 
székhelyû civil szervezetek, egyesületek, alapítványok tá-
mogatására.

A pályázatokat pályázati adatlapon, ûrlapon kell be-
nyújtani, amely letölthetô a www.isaszeg.hu honlapról, 
vagy személyesen átvehetô a Polgármesteri Hivatal ügy-
félszolgálati irodáján vagy a titkárságán. 

Határidôk: A pályázat benyújtásának határideje: 
2011. április 27. (szerda) 10.00 óra.

A pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Önkormányzati 
Koordinációs Bizottság bontja fel, és a Humánerôforrás 
és Közoktatási Bizottsággal közösen tesz javaslatot a Kép-
viselô-testületnek az elbírálásra.

Egyebek: A pályázatokat zárt borítékban a Polgármes-
teri Hivatal titkárságán kell leadni. Cím: 2117 Isaszeg, Rá-
kóczi utca 45.

A borítékra rá kell írni: „Civil pályázat”.
A pályázatról bôvebb információ kérhetô Szilárdi 

László bizottsági elnöktôl a 70/387-2696-os telefon-
számon.

A támogatásokat a szervezetek kötelesek a 2011. év-
ben felhasználni, a megkapott összeggel és a számlák 
másolatával a Polgármesteri Hivatalban elszámolni.

Hatvani Miklós,
polgármester
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A kiemelkedôen sikeres Tavaszi Hadjárat-
ban – a Tápióbicskei csata után – 1849. 
április 6-án Klapka tábornok tervei alapján 
a magyarok a császári seregek bekerítésére 
és megsemmisítésére készültek. Ennek a 
tervnek fontos állomása volt Isaszeg, ahol – 
mint tudjuk – Damjanich, Klapka, Aulich, és 
Görgey véres csatában gyôzelemre vitték a 
magyar sereget. A teljes kimerültség azon-
ban megakadályozta az osztrák csapatok 
bekerítését. Mint mindig, túlerôvel szem-
ben küzdöttünk. Ellenünk voltak a szlová-
kok, a horvátok, a románok, a szerbek, az 
osztrákok. Ám ahogyan máskor is, velünk voltak a Lengyelek. 

A szabadságharc elbukott, mégis lényeges változások tör-
téntek a magyarság életében: a Habsburgoknak el kellett is-
merniük a magyar önállóságot, és megindult a polgárosodás. 

Számunkra 1849. április 6. különös büszkeség, hiszen ekkor 
lett a küzdelmes, de dicsôséges magyar szabadság szimbó-
luma Isaszeg.

Dr. Kardos Gábor

Isaszegi Csata Emléktúra

Az Isaszegi Természetbarát Klub és az Útvonalkövetôk Klubja 
Isaszeg Város Önkormányzata, az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti 
Köre és a Csányi Szôrme Kft. támogatásával immár nyolcadik 
alkalommal rendezi meg hagyományos teljesítménytúráját, 
amelyre valamennyi érdeklôdôt szeretettel várunk. A túra 
megrendezésével az 1849. április 6-i isaszegi csatának kívá-
nunk emléket állítani, valamint megismertetni a természet-
járókkal a Gödöllôi-dombság kevésbé ismert, szép tájait. 

A kedvezményes nevezési díj a TTT tagjaira vonatkozik. 
Isaszegieknek a nevezés díjmentes!

Az ellenôrzôpontok a legkorábbi (6 órai) rajthoz viszo-
nyítva a megadott sebességre nyitnak, és távonként a szint-
idônek megfelelôen, egyenletes sebességre (45 km-en 4,4 
km/h) sebességre zárnak. A megadottól gyorsabban haladni 
szándékozókat kérjük, az indítási idôszak végén, míg a las-
sabban haladók lehetôleg az indítási idôszak elején indulja-
nak. Az isaszegi Falumúzeumban eltöltött idôt jóváírjuk an-
nak, aki ezt igényli, és nem vesszük figyelembe a szintidônél.

Az induló pillanatnyi helyezését beérkezésekor a célban 
meg tudjuk adni, végleges helyezése az utolsó túrázó beér-
kezésekor az ITK honlapján azonnal olvasható lesz.

Szolgáltatás: igazolófüzet térképmelléklettel, üdítô, zsí-
ros, májas, lekváros kenyér, gyümölcs, édesség (csoki, nápo-
lyi), valamint csomagmegôrzés.

Díjazás: oklevél, kitûzô (túratávonként változó).
Ajánlott felszerelés: Gödöllôi dombság atlasz (Szarvas–

Faragó), bejáratott túracipô, esôköpeny, íróeszköz, fényképe-
zôgép. 

A túrával kapcsolatosan érdeklôdni lehet: Notter Béla 
rendezônél (Isaszeg, Wesselényi u. 4., telefon: 20/254-
1746, e-mail: notter@fotnet.hu, web: http://itk.isaszeg.info), 
illetve Gethe László rendezônél (Isaszeg, Április 6. u. 70., te-
lefon: 70/380-3291, e-mail: gethe.laszlo@gmail.com, web: 
http://www.utvonalkovetok.hu).

A túra rövidített 
neve

I-45 I-30 I-15

Táv 44,0 km 29,2 km 16,5 km

Szintemelkedés 1238 m 800 m 245 m

Rajt és cél helye
Isaszeg, Csányi Szôrme Kft. telephelye  

(a vasútállomástól 100 m-re)

A rajt ideje 6:00–7:30 6:00–9:30 6:00–11:30

Pontnyitási 
sebesség

7,0 km / h 6,0 km / h 7,0 km / h

Szintidô 11 óra 8 óra 5,5 óra

Nevezési díj 600 Ft / fô 600 Ft / fô 500 Ft / fô

Kedvezményesen 500 Ft / fô 500 Ft / fô 400 Ft / fô

A TúRA úTvoNAlA:
45 km: Isaszeg, Csányi Szôrme Kft. – Szent Márton-kút – Falumúze-

um – Szoborhegy – Öregtemplom – Honvédsírok – Öreghegy 
– Forró-forrás – Hrabina-hegy – Bajtemetés – Koporsó-völgy – 
Levendulás-völgy – Pécel – Vár-hegy – Látó-hegy – Gazda-erdô, 
vízmû – Péceli mûút, kereszt – Bolnokai dombhát – Tôzegtavak 
– Isaszeg, Csányi Szôrme Kft.

30 km: Isaszeg, Csányi Szôrme Kft. – Szent Márton-kút – Falumúze-
um – Szoborhegy – Honvédsírok – Öreghegy – Hársas – Bajte-
metés – Koporsó-völgy – Levendulás-völgy – Pécel – Vár-hegy 
– Látó-hegy – Gazda-erdô, vízmû – Péceli mûút, kereszt – Bol-
nokai dombhát – Tôzegtavak – Isaszeg, Csányi Szôrme Kft.

15 km: Isaszeg, Csányi Szôrme Kft. – Szent Márton-kút – Falumúzeum 
– Szentgyörgypuszta – Sápi út – Szoborhegy – Honvédsírok – 
Öregtemplom – Rákos-patak hídjai – Bolnokai dombhát – Tôzeg-
tavak – Isaszeg, Csányi Szôrme Kft.

Városunk
1849. április 6.

A „Dicsôséges Tavaszi Hadjárat” állomásai
Útvonal: Hatvan: április 2. → Tápióbicske: április 4. → Isaszeg: április 6. → Vác: április 
10. → Nagysalló: április 19. → Komárom: április 26. → Buda visszafoglalása: május 21.
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magyarország

A közfoglalkoztatás eddigi bonyolult és egyes elemeiben pa-
zarló rendszerét az értékteremtô munkát elôtérbe helyezô, 
áttekinthetô és finanszírozható, új közfoglalkoztatási prog-
rammal váltja fel a kormány. Megszûnik az önkormányzati 
közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi központok által szerve-
zett közhasznú foglalkoztatás és a hagyományos központi 
önkormányzati közmunkaprogram. A munkaügyi központok 
helyben döntenek az önkormányzatok új közfoglalkoztatási 
programjairól. Új elemként a vállalkozások, az egyházak és a 
civil szervezetek is bevonhatók a leghátrányosabb helyzetû 
munkanélküliek közfoglalkoztatásába. Az új közfoglalkozta-
tási program lényege, hogy egységes rendszerben, azonos 
forrásból, azonos prioritásokon alapuló szabályozás alapján 
nyújt pályázati támogatást új munkahelyek létrehozásához. 

A közfoglalkoztatás új rendszerében a célcsoport tagjai a 
rendelkezésre állási támogatás (RÁT) helyett 2011. január 
1-tôl bérpótló juttatást (BPJ) kapnak a nem munkában töltött 
idôszakra. A BPJ a RÁT-nál szigorúbb jogosultsági feltételeket 
határoz meg, és nagyobb aktivitást vár el az álláskeresôktôl. 
A közfoglalkoztatás új formái: 
1. Önkormányzat, egyház, civil szervezet által szervezett, 
rövid idôtartamú közfoglalkoztatás. A korábbi közcélú 
munka helyett az önkormányzati (helyi, kisebbségi), egyházi, 
illetve civil szervezet által történô, rövid idôtartamú közfoglal-
koztatás kerül bevezetésre, melynek keretében az alacsony 
iskolai végzettségû, szociálisan rászoruló bérpótló juttatásban 
részesülôk kerülnek bevonásra. Az aktív korú, munkaképes, 
bérpótló juttatásra jogosult álláskeresôk foglalkoztatása 4 órás 
részmunkaidôben történik, és legfeljebb 4 hónapig tarthat. 
2. Önkormányzat, egyház, civil szervezet által szervezett, 
hosszabb idôtartamú közfoglalkoztatás. A korábbi köz-
hasznú munkavégzés keretében támogatott önkormányza-
tok és intézmények, továbbá az egyházak, civil szervezetek 
számára lehetôvé válik hosszabb idôtartamú közfoglalkozta-
tás szervezése. A közfoglalkoztatásnak ez a formája azt céloz-
za, hogy az önkormányzatok a helyi közösség számára fontos 
szolgáltatások nyújtását, a helyben felmerülô közfeladatok 
elvégzését összekapcsolják a közfoglalkoztatással. A foglal-
koztatás idôtartama 2–12 hónap, napi 6–8 óra munkaidô-
ben. A települések hátrányos helyzetével, gazdasági fejlett-
ségével összhangban a támogatás intenzitása 70–100%-os 
lehet. A munkabérek és járulékok mellett a foglalkoztatással 
összefüggô egyéb költségek is érvényesíthetôk a támogatás 
legfeljebb 20%-ának mértékéig. 
3. Országos közfoglalkoztatási program. Az országos köz-
foglalkoztatási programok a gazdaságban bekövetkezett 
változásokhoz, a mindenkori munkaerôpiaci helyzethez és 
az esetleges vis major-helyzetek kezeléséhez jelenthetnek 
hatékony megoldást. Az országos közmunkaprogramok ke-
retében valósíthatók meg a jelentôs nemzetgazdasági ha-
szonnal járó, egész ágazatokat átfogó programok. Az árvíz- és 
belvízvédelem, a közutak, vasutak, az állami erdôterületek 
mellett újabb területként a megújuló energiaforrásokhoz és 

az energiatakarékossághoz kapcsolódó közfoglalkoztatás is 
megvalósulhat. E programok esetében a támogatás mértéke 
a munkabér és járulékai 100%-áig, a költségek tekintetében 
pedig e támogatás 20%-áig terjedhet. Legalább száz fô vagy 
nagyobb létszám foglalkoztatása esetén a szervezési költsé-
gek 3%-a is finanszírozható. A támogatás legfeljebb 12 hó-
napra nyújtható. 
4. Bérpótló juttatásban részesülôk vállalkozásoknál tör-
ténô foglalkoztatása. Az elôzôekben ismertetett közfoglal-
koztatási típusokon túl a vállalkozások is kaphatnak támo-
gatást bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztatására. Ez a 
korábbitól szélesebb körben és több ember foglalkoztatásá-
ra biztosít lehetôséget. Itt a támogatás legfeljebb 8 hónapra 
szólhat, de minden esetben feltétel az, hogy a támogatási 
idôszak felére további támogatás nélkül is tovább foglalkoz-
tatni köteles a munkáltató az érintett személyt. A támogatás 
mértéke a munkavállaló munkabére és az ahhoz kapcsolódó 
járulékok munkáltató által megfizetett összegének 70%-áig 
terjedhet. A támogatás nem csak a munkabérre, hanem rész-
ben a foglalkoztatáshoz kapcsolódó közvetlen költségekre is 
kiterjed, mint például szerszámok és egyéb dologi kiadások. 

Az Új Közfoglalkoztatási Program keretében mintegy 220 
ezer fô foglalkoztatásba történô bevonása valósítható meg. 
A program költsége 2011-ben 64 milliárd Ft. 

Forrás: kormany.hu

A közfoglalkoztatás új rendszerérôl
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Az Ûj Széchenyi Terv

Az ország gazdasági helyzetének javítása érdekében a leg-
fontosabb szempont a munkahelyek megtartása, új munka-
helyek létrehozása. Az Új Széchenyi Terv kiemelt célja, hogy 
a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak megfelelô tá-
mogatást biztosítson, hiszen a legtöbb munkahely a hazai 
vállalkozásoknak köszönhetô.

Az elsô Széchenyi Tervet 2000-ben dolgozták ki és fo-
gadták el, számos vállalkozást fellendítve a kedvezô lehetô-
ségekkel. Isaszegen is több vállalkozás köszönheti sikerét az 
akkori programnak.

2011-ben a kormány újraindí-
totta a Széchenyi Tervet, melynek 
keretében a vissza nem térítendô 
támogatásokat kedvezôbb feltéte-
lekkel pályázatok útján, a visszatérí-
tendôeket pedig alacsony kamatok-
kal terhelt hitelek formájában már a 

legkisebb és az újonnan alakult cégek is igénybe vehetik. 
Február 10-én 77 pályázat jelent meg közel 510 milliárd 

forint keretösszeggel. A pályázatok hat fejlesztési programon 
belül érhetôek el: Vállalkozásfejlesztési Program, Foglal-
koztatási Program, Zöldgazdaság-fejlesztés Program, 
Tudomány-Innováció Program, Gyógyító Magyarország – 
Egészség Program, Közlekedésfejlesztési Program.

A Vállalkozásfejlesztési Program keretein belül 16 pályá-
zat jelent meg 147 milliárd forintot meghaladó keretösszeg-
gel. Többek között mikrovállalkozások fejlesztésére, vállalati 
klaszterek támogatására, technológiafejlesztésre és munka-
helyi képzésekre lehet pályázati támogatást igényelni.

Az isaszegi vállalkozók figyelmét az alábbi két pályázati 
lehetôségre szeretnénk felhívni:
Mikrovállalkozások fejlesztése (9 fôig)
Gép-, eszközbeszerzésre, ingatlanvásárlásra, -felújításra és 
-fejlesztésre, informatikai fejlesztésre, szoftver, hardver be-
szerzésére. Beadható 2011. március 1-tôl.

A támogatási összeg 1–4 millió Ft vissza nem téríten-
dô és 1–8 millió Ft támogatott hitel, melynek kamata 
9%. Csak kombináltan igényelhetô, azaz mindkét típusú tá-
mogatás egyszerre: a vissza nem térítendô támogatás maxi-
mum 45%, a támogatott hitel maximum 60%.
Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafej-
lesztése (mikro- 1–9 fôig, kis- 10–50 fôig és középvállalko-
zások 51–250 fôig)
Új gép, eszköz beszerzésére, informatikai fejlesztésre (kizá-
rólag szoftver-, illetve hardverbeszerzésre). Beadható 2011. 
március 1-tôl.

A támogatási összeg 3–20 millió Ft vissza nem térí-
tendô, 35%-os támogatási mértékig, bérfejlesztés, létszám 
és egyéb feltételekkel kiegészülve. 

Az Új Széchenyi Terv pályázati lehetôségeirôl bôvebb tá-
jékoztatás a www.ujszechenyiterv.gov.hu és a www.pafi.
hu honlapon található. 

szerk.
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Ahogy közelebb kerülünk a történelmi pillanathoz, melyben 
az ország új Alkotmánya megszületik, egyre többet hallunk 
róla. Hallunk bírálatokat ellenzéki oldalról ugyanúgy, mint 
kormányoldalról. Ez önmagában helyes dolog, hiszen ez a 
döntés hosszú idôre meghatározza az ország életét, szüksé-
ges, hogy minél több vélemény ütközzön. Az Alkotmány az 
ország legfontosabb jogszabálya, hiszen erre lehet felfûzni 
az összes többit.

Sajnos jól bevett szokásunk szerint azonban ki-ki a saját 
pártszimpátiái alapján, az annak megfelelô hírekbôl tájékozó-
dik, és nem saját véleményt alkot. Vajon hány ember olvasta 
el például a médiatörvényt? Véleménye viszont sok ember-
nek van róla. Hallani például olyan hangokat, hogy az új Al-
kotmánnyal vége a köztársaságnak, a demokráciának. Nem 
mondom, hogy a legkönnyebb olvasmány a jelenleg hatá-
lyos Alkotmány és az elkészült tervezet, de saját véleményt 
alkotni csak akkor tudunk, ha ismerjük a tényeket. 

Egy rövid írásban nem lehet pontról pontra összehason-
lítani a jelenlegi Alkotmányt a tervezettel, de itt-ott érdemes. 
Kezdjük az elején. Az elsô sokat vitatott kérdés, hogy kell-e 
új Alkotmány. A rendszerváltás óta több parlamenti ciklusban 
felvetôdött a szükségessége, és a jelenleg hatályos törvény-
ben ez áll: „az Országgyûlés – hazánk új Alkotmányának 
elfogadásáig – Magyarország Alkotmányának szövegét a 
következôk szerint állapítja meg: (…)”

Néhány ponton hasonlítsuk össze a hatályos és a terve-
zett Alkotmány szövegét az alábbi táblázat segítségével. 

E néhány fontos szövegrész összehasonlítása is mutatja, 
hogy a tervezet alapvetôen követi a hatályos Alkotmány szer-
kezetét, a jogalkotó szándékát tükrözô módosításokkal.

A preambulum a jogszabály elôszava, amely röviden, 
tömören meghatározza a szabályozás célját, és tartalmaz-
za legfontosabb általános elveit. A tervezet preambuluma a 
Nemzeti Hitvallás nevet viseli, kimondja a történelmi gyö-

kerekhez való tartozást, elutasítja az 1949. évi Alkotmány 
jogfolytonosságát, és nem ismeri el a nemzeti szocialista és 
kommunista diktatúrák bûneinek elévülését.

A készülô Alkotmány nagyon fontos új elemekkel bô-
vül, beépíti többek között a költségvetésre vonatkozó el-
várásokat, meghatározza az államadósság mértékének fel-
sô határát, melyet nem lehet túllépni. Kimondja, hogy csak 
olyan cég kaphat állami megrendelést, melynek tulajdonosi 
szerkezete átlátható, a közpénzekre és a nemzeti vagyonra 
vonatkozó adatokat közérdekû adattá nyilvánítja, védelmet 
biztosít az ország termôföldjének, vagyonának, természeti 
kincseinek.

A házasság intézményét nô és férfi közötti életközösség-
ként definiálja, és – az abortusz tiltása nélkül – kinyilvánítja a 
magzati élet védelmét a fogantatástól.

Bizonyára akadnak, akik a módosítások némelyikével 
nem értenek egyet, ezért az Alkotmány Elôkészítô Bizottság 
levélben kérte az állampolgárok véleményét és javaslatait a 
készülô Alkotmányhoz. Az eddig beérkezett válaszok alap-
ján úgy tûnik, hogy például a gyermekek után járó szavazati 
jog, mely a tervezetben szerepel, nem találkozott a válasz-
adók helyeslésével, így valószínûleg nem kerül be a végle-
ges szövegbe.

Próbáljuk meg az új elemeket saját elképzeléseinkkel 
összehasonlítani, és ezek után eldönteni, hogy mi az, amit 
helyesnek ítélünk és mit nem.

Kósza Júlia

HATályoS TeRvezeT
Magyarország köztársaság és a Magyar Köztársaság független, demokratikus 
jogállam.

Hazánk neve Magyarország, mely független, demokratikus jogállam és köztársaság.

A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást 
választott képviselôi útján, valamint közvetlenül gyakorolja.

A hatalom forrása a nép. A nép hatalmát választott képviselôi útján, kivételesen 
közvetlenül gyakorolja.

Pártok szabadon alakulhatnak és tevékenykedhetnek, közremûködnek a népakarat 
kialakításában és kinyilvánításában, közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak. 

Pártok az egyesülési jog alapján szabadon alakulhatnak és tevékenykedhetnek, 
közremûködnek a nép akaratának kialakításában és kinyilvánításában, közhatalmat 
közvetlenül nem gyakorolhatnak.

A Magyar Köztársaság felelôsséget érez a határain kívül élô magyarok sorsáért, és 
elômozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását. 

Magyarország az egységes magyar nemzet eszméjétôl vezérelve felelôsséget visel 
a határain kívül élô magyarok sorsáért, elôsegíti közösségeik fennmaradását és fej-
lôdését, támogatja magyarságuk megôrzésére irányuló törekvéseiket, elômozdítja 
egymással és Magyarországgal való együttmûködésüket.

A Magyar Köztársaság védi a házasság és a család intézményét.
Magyarország védi a házasság intézményét mint a férfi és nô között, önkéntes 
elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet 
fennmaradásának alapját.

A Magyar Köztársaság legfelsôbb államhatalmi és népképviseleti szerve az Ország-
gyûlés, mely e jogkörében megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát

Magyarország legfôbb népképviseleti szerve az Országgyûlés, mely megalkotja 
Magyarország Alkotmányát

A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a 
társadalom részérôl arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelô testi, 
szellemi és erkölcsi fejlôdéséhez szükséges. A szülôket megilleti az a jog, hogy a 
gyermeküknek adandó nevelést megválasszák.

Minden gyermeknek joga van a megfelelô testi, szellemi és erkölcsi fejlôdéshez 
szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A szülôknek joguk van ahhoz, hogy 
a gyermeküknek adandó nevelést megválasszák. A szülôk kötelesek kiskorú gyer-
mekükrôl gondoskodni. E kötelezettség magában foglalja gyermekük taníttatását.

Ûj Alkotmány születik
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Kormányablak
A Kormány 2011. január 3-án az ország 29 pontján nyitott 
integrált ügyfélszolgálati irodákat – Kormányablakokat, ahol 
az állampolgárok egyszerûen és gyorsan intézhetik ügyeiket. 
Létrehozásuk a kormányzat elsô lépése az ügyfélbarát és 
szolgáltató állam, a Jó Állam megteremtése felé. 

Az Önhöz legközelebb esô Kormányablakok: 
Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Ügyfélszolgálata 
2700 Cegléd, Kossuth tér 7. (a Ceglédi Körzeti Földhivatal-
ban) és a
Pest Megyei Kormányhivatal Váci Ügyfélszolgálata 
2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16. (a Magyar Államkincs-
tárral egy épületben).
Nyitvatartás: munkanapokon 8.00–20.00 óráig.
A Kormányablak
– széles körû tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mikor, 

hogyan és melyik hatóságnál intézheti,

– felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen ké-
relmet, formanyomtatványt szükséges elôterjeszteni,

– segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a 
csatolandó dokumentumok ellenôrzésében.

A Kormányablakban többek között
– ügyfélkaput létesíthet,
– egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgálta-

tásokat intézhet,
– családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támo-

gatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermek-
nevelési támogatás),

– tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illet-
ve gyermekgondozási díj igénylésérôl, a magyarigazolvá-
nyokkal kapcsolatos ügyintézésrôl, 

– megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni lap 
másolat és térképmásolat elektronikus lekérdezésével.

Az ügyfélszolgálatok további ügyköreirôl, mûködésérôl, va-
lamint helyszíneirôl részletes és aktuális információt talál a 
www.kormanyablak.hu honlapon.

európai unió

Sport Miniszterek Informális Ülése
A Tanács tagjai az európai sport szerepérôl, finanszírozásá-
ról és a doppingellenes küzdelemrôl is tanácskoztak február 
23-án Gödöllôn. A tagállamok üdvözölték a magyar elnökség 
törekvéseit, és leszögezték: nem szabad, hogy a sport áldo-
zatul essen a gazdasági válságnak. Kiemelték: bár a megszo-
rítások korát éljük, a szûkös gazdasági helyzetben szimboli-
kus értéke lenne annak, ha sikerülne 2014-re létrehozni az 
uniós keretprogramot, amely pénzügyi forrásokat is jelente-
ne a sport számára.
Védelmi Miniszterek Informális Ülése
A február 25-i találkozó célja volt, hogy a közös biztonság- és 
védelempolitika területén új gondolatok kialakításának ösz-
tönzésével és új döntések megalapozásával az Európai Unió 
külpolitikai céljainak elérését elôsegítse. A munkaüléseken 
lehetôség nyílt az EU és a NATO, illetve az ENSZ közötti stra-
tégiai partnerség kérdéseinek megvitatására is.
Európai Unió Régiók Bizottságának ülése
Március 3-án Gödöllôn tartotta tanácskozását az Európai Unió 
Régiók Bizottsága Európai Néppárti tagjai és a Régiók Bizott-
sága. Az ülés témája: 2011 az önkéntesség éve Európában 
– Városok és Régiók szerepe a társadalmi kohézió elômoz-
dítása érdekében a sport és a társadalmi aktivitás terüle-
tén. Egy 41 országra kiterjedô vizsgálat szerint az önkéntesek 
évente 400 milliárd dollárral járulnak hozzá a világgazdaság 
értékelôállító folyamatához. Ha az önkéntesek önálló orszá-
got alkotnának, államuk lenne a 9. legnépesebb a Földön. 
Felnôttképzésben lemaradt Magyarország az EU-tól
A magyarok az utolsó elôtti helyen szerepelnek a felnôtt-
képzés szintjét értékelô uniós táblázaton – derült ki azon 

a március 7–9-i konferencián, melyen a felnôttképzés eu-
rópai helyzete volt a középpontban. Az Európai Bizottság 
által rendezett konferencián, melyen mintegy 250 európai, 
a felnôttképzés területérôl érkezett vezetô tisztségviselô, 
szakértô és szervezet vett részt, egy új akcióterv elfogadá-
sát készítették elô.
Külügyminiszterek ülése (Gymnich)
A tagállamok külügyminiszterei március 11–12-én infor-
mális tanácskozást tartottak, amelynek középpontjában az 
észak-afrikai, különösen a líbiai események álltak, de a bô-
vítési politika is szóba került. Martonyi János külügyminisz-
ter kifejtette: az Európai Unió dolgozik egy új szomszédsági 
politika kialakításán, amely érinti Egyiptomot, Tunéziát és 
Líbiát is. 
Nemzeti Bologna Csoport ülése
A bolognai folyamathoz csatlakozott országok felsôoktatá-
sért felelôs miniszterei kétévente tartott üléseiken értékelik 
az elért eredményeket, meghatározzák a célokat, a további 
fejlôdési irányokat. A kormányközi együttmûködést a mi-
niszteri találkozók között a tagok delegáltjaiból álló Nem-
zetközi Bologna Csoport koordinálja, amely félévente tart-
ja üléseit az EU Tanácsának elnökségét ellátó államban. 
Magyarországon 1999-ben indult a bolognai rendszerben 
való oktatás. Hoffmann Rózsa oktatásért felelôs államtitkár 
március 17–18-án Gödöllôn tartott sajtótájékoztatóján ki-
emelte: a bolognai folyamat „túlfeszíti az EU kereteit”, mi-
vel abban 47 ország vesz részt. Az európai felsôoktatási 
rendszereket egységes szerkezet felé kell elmozdítani, és 
erôsíteni kell az együttmûködést a felsôoktatási intézmé-
nyek között.

Az Európai Unió Gödöllôn www.godollo.hu – www.eu2011.hu
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ciVil fórum
Az Isaszegi Szent Rita  
Alapítvány

Az Evangéliumokból megtudhatjuk, hogy Jézus nagyon sze-
rette, szereti a gyermekeket. Egy helyen azt mondja: „Enged-
jétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert ilyeneké a Meny-
nyek országa!” (Mt. 19,14). Ezért az Egyház nagy gondot 
fordít a gyermekekkel való foglalkozásra. Lehetôséget biztosít 
számukra, hogy a hittanórán megismerkedjenek Jézus taní-
tásával. A templomi szertartásokba is igyekszik bevonni ôket. 
Isaszegen a hitoktatók – plébános atyánkkal egyetértve – 
programokat szerveznek a gyermekeknek. Ezek segítségével 
nem csak hitünk alapjait sajátíthatják el, hanem azt is meg-
tapasztalhatják, hogy Jézus nem csak a templomban vár, ha-
nem velünk van életünk minden percében. 

Egy isaszegi fiatalember, aki néhány éve költözött Buda-
pestre, látta, hogy különféle gyermekprogramokat szerve-
zünk. Megkeresett, és felajánlotta, hogy anyagilag támogatja 
munkánkat. Közösen létrehoztuk az Isaszegi Szent Rita Ala-
pítványt. Ennek nagyon örültünk, mert sok olyan jó dolgot 
tudunk létrehozni, melyhez eddig nem volt meg az anyagi 
háttér. A tavalyi évben kétszer szerveztünk buszkirándulást 
az alapítvány segítségével, és az idén is szeretnénk hason-
ló programokat ajánlani a gyermekeknek. Lehetôségünk van 
például olyan gyermekeket is táboroztatni, akiknek anyagi le-
hetôségeik ezt nem engedik. Szívesen fogadunk adományo-
kat másoktól is az alapítvány javára. A Katolikus templomban 
lehet ehhez csekket kapni. Segítségüket köszönjük!

Száraz Józsefné

Keresztény Családok  
Közössége

A 2011-es év az Egyházban a „család éve”. Fájdalmas látni 
a körülöttünk széthulló családokat. A hittanórán szomorúan 
tapasztalom a nagyobb gyermekekkel beszélgetve, hogy 
szerintük „nincs szükség papírra ahhoz, hogy szeressük 
egymást”. A rossz tapasztalatok a környezetükben, a mé-
diumok mind azt sugallják, hogy ez a jó felfogás. Szerintem 
ez katasztrófa! 

Azért hoztuk létre ezt a közösséget, hogy bizonyítsuk az 
ellenkezôjét. Mindenféle programokkal felhívjuk a figyelmet 
arra, hogy a család földi szentháromság, vagyis Isten tü-
körképe itt a földön. Szeretnénk, ha azt látnák a fiatalok, hogy 
vannak családok, jó dolog családban élni. Azért élünk a föl-
dön, hogy boldogok legyünk, és ebben nagyon sokat segít 
egy házastárs. Szeretnénk, hogy akik egyetértenek ezzel a 
felfogással, csatlakozzanak hozzánk akár csak egy-egy ren-
dezvényen. Minden hónap utolsó vasárnapján találkozunk 
a Katolikus Otthonban (Templom utca 22.) vagy az éppen 
aktuális programon. 

Áprilisban az utolsó vasárnap éppen Húsvét. Már lassan 
hagyomány lesz, hogy ekkor a fél 9-es szentmise után a 
templom elôtti kertben húsvétitojás-keresést, bárány- illet-
ve nyuszisimogatást rendezünk a gyerekeknek. A családokat 
egy kis agapéra, beszélgetésre hívjuk szintén ide. Szívesen 
fogadunk egy kis süteményt is erre az alkalomra. Várunk 
minden érdeklôdôt nagy szeretettel!

Száraz Józsefné

A Vitézi Rend gondolata az ezeréves történelmi múlt alapjai-
ra épült. A vitézi tetteket Magyarország királyai Szent István 
óta nemességgel és földbirtokkal jutalmazták. Az Árpá-
dok alatt hatalmas fejlôdésen ment keresztül a hadi 
rendszer és ezzel párhuzamosan a vitézi osztály is. 
Kialakult egy közjogi jellegû nemesi rend. A Vitézi 
Rendet akár Szent Lászlótól is eredeztethetnénk, 
hiszen ôt 10 éves korában vitézzé ütötték Krakkó-
ban. A lovagi szellem az Anjouk korában tovább 
hódított. Róbert Károly alapította a Szent György 
Lovagrendet, Zsigmond király pedig a magyar vi-
tézségen alapuló Sárkány Rendet. A középkor a vité-
zi magatartást és megjelölést a legelsô világi tisztségnek 
tekintette. Az igazi vitéz az özvegyek és árvák védôje és az 
igazság bajnoka, valamint istenfélô ember volt.

A vitézi eszme történelmünk harcai – különösen szabad-
ságharcaink – során újra és újra megerôsödött. A magyar em-
ber mindig tisztelte a hôsies, bajtársias katonát, aki vitézhez 
méltóan életét is kész volt áldozni. Az elsô világháború is-
mét idôszerûvé tette a vitézi magatartás jutalmazását. Horthy 
Miklós kormányzó a hôsi magatartás eszményére emlékez-

tetve a Vitézi Rend melegalakításával 
újjáélesztette a hagyományokat. Olyan 

személyeket avattak vitézzé, akik 
példaadó személyes bátor-
sággal állták meg a helyüket. 

A Vitézi Rend a szovjet 
megszállás alatt Magyaror-

szágon nem mûködhetett. 
Külhonban szervezték mû-
ködését, és 1962-ben fel-
vették a nemzetközi lovagrendek sorába. 1992-ben 

került vissza Magyarországra, és azóta több ága mû-
ködik, melyek közül a Történelmi Vitézi Rend egy kisebb 

egysége alakult meg Isaszegen. Vezetôjük vitéz Bodrogi Imre 
alhadnagy úr, aki csapatával sokszor emeli a különbözô ün-
nepi rendezvények fényét. A kis csapat feltûnik a szép fekete 
Bocskai-ruhában, szívük alatt a Rend jelvényével. Mellükön 
büszkén hordják apáik hôstetteinek kitüntetését. Fontos fel-
adatuk a példamutató és feltétlen odaadás az Istenért, a Ha-
záért, a Családért.

A Rendi Kódex alapján összeállította: Dr. Kardos Gábor

A Történelmi Vitézi Rend isaszegi alegysége
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egyház

Gyôzött az élet a halál felett. Ezt ünnepeljük húsvétkor.
Szent három nap elôzi meg ezt az ünnepet. Nagycsütör-

tök az Oltáriszentség és a szentmise nagy ajándéka az Úr Jé-
zustól. Nagypéntek, amikor Jézus érettem meghal a keresz-
ten. Ezért mindkét este 18 órától 22 óráig közös és egyéni 
imádsággal köszönjük meg az Úr Jézus nekünk adott szere-
tetét. Nagyszombaton este 7 órakor tûzszentelés, szentmise 
és a feltámadási körmenet. Húsvét vasárnap reggel 7 órakor 
és fél 9-kor szentmise, melyen minden Jézust szeretô em-
ber ünnepli a feltámadást és az ígért örök életet. A feltámadt 
Krisztus áldását, békéjét és szeretetét kívánom húsvéti aján-
dékként a város minden lakójának és családjának! 

Gulyka József c. prépost, kerületi esperes, plébános

Húsvéti köszöntésemnek, ha cí-
met adnék, ez lenne: „Tovább, 
de másként.” Ugyanis arról van 
szó, hogy Jézus Nagypénteken 
meghalt és eltemették. Az élet 
azonban ment tovább. Jeruzsá-
lem ünnepelte a páska ünnepét: 
családok találkoztak, színes, ün-
nepi forgatag volt a templomban. 
Jézus követôinek az élete is folyt 
tovább: „elmúlt a szombat, és az 
asszonyok kimentek a sírhoz” 
húsvét reggelén. Isten gondviselô 
szeretete az, hogy az élet megy 
tovább. Az asszonyok bánatuk-
ban is tudták, hogy mit kell tenni, 
hogyan kell gyászolni, végtisztes-
séget tenni. A tradíció nagy erô! 
Ehhez alkalmazkodnak. Nekünk 
is vannak hasonló tapasztalataink. 
Valaki, akit szerettünk, meghal. De az élet megy tovább, és 
mi is, megyünk ügyeket intézni, papírokat kitölteni, bejelen-
teni, elrendezni. Mert az élet megy tovább, és az élettel ne-
künk is tovább kell mennünk. Isten azonban nem azt akar-
ja, hogy csupán továbbmenjünk, hanem azt, hogy másképp 
menjünk tovább! Hogyan? Megbátorítva. „Ne féljetek!” Aztán 
közösségben Istennel és emberekkel. Megvigasztalva. Végül 
megbízatással. Az evangéliumok is így szólnak: „ne féljetek! 
A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, 

nincsen itt. …de menjetek el, és mondjátok meg tanítvá-
nyainak, hogy elôttetek megy Galileába, ott meglátjátok ôt” 
(Márk 16,6).

Így hívunk mi is mindenkit a nagyheti és a Húsvét ünnep-
köri istentiszteleti alkalmainkra, református gyülekezetünk 
ékes és szép rendje szerint. S kívánunk minden Atyánkfiának 
Istentôl megáldott, boldog húsvéti ünnepeket! 

Bajusz Árpád, református lelkipásztor

A tanító egy-egy üres mûanyagtojást adott a vasárnapi iskolá-
soknak, hogy töltsék meg olyan tartalommal, ami az új életrôl 
szól. A tanító aggódott, hogy Pisti, az értelmi fogyatékos fiú 
nem tudja majd megoldani a feladatot, és ki fogják csúfolni, 
ezért elkérte a gyerekektôl a tojásokat, hogy ô maga bontsa 

fel azokat. Az elsô tojásban egy 
pici virág volt, de a következôben 
egy élettelen követ talált, amirôl 
úgy gondolta, hogy Pistitôl szár-
mazik. Egy fiú azonban felkiál-
tott, hogy ezt ô hozta, és a kövön 
moha van az élet jelképeként. 
A harmadik tojásból egy lepke re-
pült ki szabadon, míg a negyedik 
teljesen üres volt. A tanító félre 
akarta tenni, ám ekkor Pisti így 
szólt: A sír is üres volt, és ez új 
életet jelent mindenkinek!

Az üres sír üzenete ma is ér-
vényes: „Aki hisz a Fiúban, annak 
örök élete van” (János ev. 3:36). 
Kívánom, hogy Krisztus feltáma-
dása fakasszon hitet és reményt, 
hozzon új életet minden szívbe e 
húsvét ünnepén.

Szabó Endre, 
az Isaszegi Pünkösdi Gyülekezet lelkipásztora

„Láttam az Urat!”
„Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak: 
Láttam az Urat!” (Jn 20,18)

Jézus feltámadása a keresztény bizonyságtétel koronája. 
A feltámadáshoz képest minden, amit Jézus tett és mondott, 
csupán másodlagos jelentôséggel bír. Legnagyobb ellensé-
günk, a halál, mely mindenki fölött diadalt aratott, veresé-
get szenvedett Jézus Krisztustól. Senki sem lehet elég bölcs, 
sem elég gazdag ahhoz, hogy megszerezze a szabadságot 
a halállal szemben, de Jézus Krisztus legyôzte a halált. Ezért 
nála vannak a halálnak és a sírnak kulcsai, és Ô képes meg-
szabadítani mindazokat, akik a haláltól való félelem rabságá-
ban élnek. Isten a teremtéstôl fogva azzal tette a legnagyobb 
csodát, hogy feltámasztotta fiát.

Húsvét üzenete  
Az alábbiakban a településünkön szolgálatot ellátó egyházak képviselôinek húsvéti gondolatait olvashatják.
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Boldoggá avatás
A sokak által kedvelt II. János Pál pápa boldoggá avatására kerül sor.

XVI. Benedek pápa megtörténtnek ismerte el az elôdje közbenjárására 
bekövetkezett csodát, és ez alapján elrendelte a 2005-ben, 27 évi uralkodás 
után elhunyt katolikus egyházfô boldoggá avatását. A ceremóniát, amelyre 
több százezer zarándokot várnak, május 1-jén maga a pápa fogja végezni 
Rómában. 

A boldoggá avatás a szentté avatás elôtti utolsó állomás. Ahhoz, hogy 
valakit szentté nyilvánítsanak, többek között két, a személyéhez köthetô 
csoda is szükséges.

E rövid írásban szeretnénk felidézni néhány olyan bibliai 
bizonyságtevést, amelyek megvilágítják elôttünk Krisztus fel-
támadásának értelmét.

Mit jelent nekünk Krisztus feltámadása? Mindenekelôtt 
azt, hogy megváltói szolgálata teljes és mindenre elégséges 
volt. Isten megdicsôítette fiát, mert elvégezte azt a munkát, 
amit az Atya rábízott. Nem kell tehát abban kételkednünk, 
hogy Krisztus halála vajon kielégíti-e a mennyei Atya igazság-
érzetét, és képes-e tökéletes engesztelést szerezni bûneink-
re. Erre a kérdésre maga Isten adta meg a választ, amikor 
nem engedte, hogy fiának teste oszlásnak induljon, hanem 
feltámasztotta ôt halottaiból.

Krisztus feltámadása a biztosíték arra, hogy mi is fel-
támadunk. Az apostol ezt mondja: „Krisztus feltámadt a 
halottak közül, mint az elhunytak zsengéje… s ahogyan 
Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is 
mindnyájan életre kelnek” (1Kor 15,20–22). „Ne csodál-
kozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik 
a sírban vannak, meghallják az Ô hangját, és kijönnek…” 
(Jn 5,28–29).

Hit által ragadjuk meg ezt a kincset, és válunk mi is Krisz-
tus szabadító és örök életet adó szolgálatának kedvezmé-
nyezettjeivé. 
Szilvási Józsefné, lelkész, Hetednapi Adventista Gyülekezet
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innen-onnan

Az Isaszegi Képzômûvész Kör 2011. február 5-én tartotta 
meg elsô foglalkozását, melyen szép számú érdeklôdô jelent 
meg. Tagjaink között 10 évestôl 70 éves korig valamennyi 
korosztály képviselteti magát.

Sok rajzolni vágyó, mûvészetet kedvelô ember régi vágya 
teljesült ezzel, hiszen ingyen, jó társaságban ismerkedhetünk 
meg a rajz és a festészet rejtelmeivel, bontakoztathatjuk ki 
kreativitásunkat.

Összejöveteleinken az alapoktól elindulva ismerkedünk 
meg a grafit-, a színes ceruza-, a pasztellkréta-rajzolás rejtel-
meivel, a különbözô festékekkel és technikákkal.

A csendéletek, portrék, állatalakok rajzolása mellett készí-
tünk mandalát, tájképeket, részt veszünk közös sétákon, me-
lyek során fényképeket készítünk. Megismerkedünk a képke-
retezéssel, törekszünk az egyéni ötletek megvalósítására is.

Céljaink között szerepel, hogy összefogjuk azokat az ama-
tôr mûvészeket, akik eddig egyedül alkottak, tapasztalatokat 
cseréljünk, segítséget nyújtsunk azoknak, akik most ismer-
kednek a rajzolással, festészettel, s az elkészült munkákból 
kiállításokat szervezzünk.

Körünkben kötetlen formában, jó társaságban teheti pró-
ba mindenki kreativitását, kézügyességét heti két órában, 
szombatonként 16–18 óra között a Dózsa György Mûvelô-
dési Otthonban. Foglalkozásaink díjtalanok, azokat az anya-
gokat hozza mindenki magával, amivel dolgozni szeretne.

Szeretettel várjuk az alkotó kedvû érdeklôdôket!
Bôvebb információ: Nagy Éva Vica (70/428-2148) és 

Szilárdi Edina (30/990-5373). Csatlakozz hozzánk, tárd ki a 
benned lakozó csodát!

Nagy Éva Vica

Isaszegi Képzômûvész Kör

Az Isaszegi Szent Márton Lovas Hagyományôrzô Egyesület 
lovasai nagysikerû lovasbemutatót tartottak a Salon Inter-
national Agriculture Nemzetközi mezôgazdasági kiállításon. 
A rendezvény február 19–27-ig tartott. Egy hazai élelmi-
szer-üzletlánc felkérésének tettünk eleget, mely szerette vol-
na megismertetni a franciákat a magyar lovas kultúrával. Sza-
bad idomítást mutatott be Lezsák Levente lovaskaszkadôr, a 
honfoglalás korát Kassai Lajos lovasíjász abszolút bajnok, a 
XIX. századot huszárjaink: Békési Gábor, Palánkai József, csi-
kós programot pedig a Lázár lovasfarm három kitûnô lovasa. 

Az isaszegi lovasok egy vágtakarusz-
szellel érkeztek. Ennek betanítását 
Tóth László végezte, a gyakorláshoz 
helyet a Hiltop lovarda biztosított. A 
fellépôket Dallos Bea ajánlásával vá-
lasztották eddigi színvonalas munká-
juk alapján. 

A helyi parasztgazdák fôleg sza-
marakkal, öszvérekkel, nehéz igás 
lovakkal tartottak bemutatókat, mely 

produkciók csak egy szûk ré-
teg érdeklôdését keltették fel. 
Ám amikor a bemondó a ma-
gyarok elôadását hirdette, egy-
szeriben megteltek a lelátók és 
a szabad helyek, majd a végén 
felállva tapsolták a résztvevôket. 
A franciákkal történô kapcsolat-
teremtés és barátkozás egy kicsit 
nehezen indult, de a búcsú es-
tére egészen jól kialakult. Számításunk szerint a magyar csa-
pat bemutatóját a hat nap alatt közel ötvenezer ember lát-
ta. Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy csapatunk méltó 
hírnevet szerzett országunknak és szûkebb közösségünknek, 
Isaszegnek. Külön szeretnénk megköszönni huszártársaink 
jó ötleteit, anyagi áldozatát és megemlíteni lovainkat, kik 
munkájukkal hozzásegítettek minket a feladat sikeres végre-
hajtásához. Békési Gábor lova: SÁTÁN, Palánkai József lova: 
CASCADE.

Palánkai József, hagyományôrzô huszár fôhadnagy

Isaszegi huszárok a párizsi Porte de Versailles Expón

Támasz-Pont

A Kontakt Alapítvány az Európai Unió támogatásával (TÁMOP 
5.3.1.) 2009. október 1-jei kezdettel Támasz-pont elnevezé-
sû projektet valósított meg. A programban olyan emberek ve-
hettek részt, akik valamilyen okból tartósan távol maradtak a 
munkaerôpiactól, s ez nehezíti elhelyezkedésüket. A projekt a 
Gödöllôi kistérség településein valósult meg, Isaszegen az ön-
kormányzattal és a családsegítô szolgálattal együttmûködve. 

Isaszegen 2009 óta mûködtetjük az ingyenes álláskeresô 
klubot, ahová bárki betérhet, megtekintheti az aktuális állás-
ajánlatokat, telefonálhat, jelentkezhet e-mailben, faxon, te-

lefonon – mindemellett segítséget 
kap az önéletrajzírásban és abban, 
hogy milyen etikettje is van egy te-
lefonos álláskeresésnek, vagy akár 
egy e-mailen történô jelentkezésnek.

A program TÁMOP 5.3.1.-C alapozó projekt keretében 
2011 májusától folytatódik. Jelentkezni lehet a 20/230-
2579-es telefonszámon, Szabó Árpádnál. Az álláskeresô 
klub Isaszegen minden pénteken 10.00–13.00 óráig a Csa-
ládsegítô és Gyermekjóléti Szolgálatnál mûködik.
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Iskolai rendezvények
Témahét a Klapka iskolában
A Klapka iskola alsó és felsô tagozatán is megrendezésre ke-
rült március 9–17. között a Témahét, mely az 1848–49-es 
hôsöknek állított emléket. 

A témahét keretében változatos programok segítségé-
vel (történelmi elôadások, kokárdakészítés, akadályverseny, 
filmvetítés az isaszegi csatáról, stb.), a hagyományostól elté-
rô módszerekkel tanultak a diákok, s a rendhagyó tanórákon 
is e kor szellemiségével ismerkedhettek meg.
Események a Damjanich iskolában
2010. szeptemberében indítottuk útjára „Örökségünk Rákó-
czi” címû történelmi vetélkedônket a Rákóczi-szabadsághar-
cot lezáró Szatmári béke 300. évfordulója alkalmából, mely-
re 30 csapat nevezett interneten az ország szinte minden 
részérôl, valamint határainkon túlról is. 

A verseny 7 írásbeli fordulóból és egy szóbeli döntôbôl 
áll, melyen a legjobb 10 csapat mérkôzik meg egymással. 
A döntôre – terveink szerint – 2011. április 30-án kerül sor. 
A zsûri elnöke Katona Tamás történész lesz.

Rendhagyó történelemórát tartottak a Damjanich iskola 
diákjai február 21-én a könyvtárban. A 7.a és 7.b osztályosok 
az 1848–49-es szabadságharcról, míg a 6.a osztályosok Má-
tyás királyról és koráról tartottak elôadást, melyet játékos ve-
télkedô követett Majsa Györgyné Olgi néni szervezésében.

A fenti programok részletes beszámolóit (a Klapka iskolá-
ból Abonyiné Gódor Boglárka és Kurunczi Imréné, a Dam-
janich iskolából Rafael Károlyné és Csekéné Valkony And-
rea tanárnôktôl) a www.isaszeg.hu honlapon olvashatják.

Szerkesztôség

Szerkesztôségi kérés
Tisztelt Olvasóink!
Kérjük Önöket, hogy amennyiben a jövôben az Isaszeg Ön-
kormányzati Tájékoztatóban közérdekû információt szeret-
nének megjelentetni, írásaikat lapzártánkig, azaz legkésôbb 
minden hónap huszadikáig az ujsag@isaszeg.hu e-mail cím-
re, vagy lapunk fôszerkesztôjének címzett levélben az Ön-
kormányzat címére (Dr. Kardos Gábor, Isaszeg Város Ön-
kormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.) szíveskedjenek 
eljuttatni. 

A lapzárta után beérkezô írások csak a következô lap-
számba kerülhetnek be.

Szerkesztôségünk a lap terjedelmének korlátai miatt 
fenntartja a jogot – a tartalom megváltoztatása nélkül – a 
cikkek rövidítésére, valamint a szükséges nyelvi és formai ja-
vítások végrehajtására. 

Az írásokat teljes terjedelmükben a városi honlapon 
(www.isaszeg.hu) jelentetjük meg.

A beérkezett kéziratokat, fotókat nem ôrizzük meg és 
nem küldjük vissza.

Szerkesztôség

A húsvét üzenete: az ember, a felnőtté vált ember felelőssége földi életében. 
Nekünk, embereknek a mindennapi életre való felkészülés: a meg nem értés, a 
kiközösítés, a keresztút és a keresztre feszítés földi életünk szimbóluma.

Minden ember, minden e világra született ember a Jóistentől megkapja a 
legnagyobb kegyelmet: a választás lehetőségét. Minden nap minden perce az 
egyént választás elé állítja. Indulhat a jó irányba, és indulhat a rossz irányba. 

A XXI. század zaklatott, veszélyekkel terhes időszakában sokan azt mondják, 
nagyon nehéz megkülönböztetni a rosszat a jótól. Pedig mi sem könnyebb 
ennél: Isten törvényeihez kell alkalmazkodnunk!

Akkor viseli jól magát az ember, ha mindent a jóért és mindenkinek javára 
cselekszik, mert akkor veszi figyelembe Isten törvényeit.

Istentől azért kaptuk az alkotó emberi képességet, az értelmet, hogy kü-
lönbséget tudjunk tenni jó és rossz között. 

Jézus azt mondta nekünk: „Azt vegyétek számba, mit szeretnétek, hogy 
nektek tegyenek mások, és mit nem szeretnétek. Ebben rejlik minden. Ennek 
alapján nem tévedhettek.” 

Senki ne ámítsa magát, a jóért minden nap meg kell küzdeni. Minden nap 
le kell mondani a hiúságról, az önzésről, a bosszúvágyról, a kapzsiságról, és 
minden nap keresni kell az isteni mértéket: meddig teszek a magam javára 
úgy, hogy mások kárát nem okozom. Krisztus avégett jött a világra, hogy éle-
tével, keresztútjával, halálával példát adjon, hogy megváltsa az emberiséget.

A tízparancsolat tiltó törvényeit egyetlen szóban foglalta össze: „Szeress!” 
Szeress annyira, hogy akár életedet is föláldozd másokért, mások testi-lelki 
üdvéért. 

Aki a krisztusi elvek szerint kíván élni, nem kerülheti el a saját keresztútját. 
Minden testi szenvedést kárpótolhat az a lelki öröm (csak az kárpótolhatja), 
amelyet akkor érünk el, ha saját önző érdekeinkről lemondunk más ember-
(ek) javára, a közösség javára, az emberiség javára. 

Földi létünk nem csak szenvedés. A fájdalmak és örömök egymást vál-
togatják, mint ahogy a sötétséget felváltja a fény, és a fényt a sötétség. Van 
azonban egy állandó fény a sötétségben is: amikor tekintetünket a földről az 
égre emeljük, ahol a csillagok fényében is Isten világosságát találjuk meg. 

Nem volt hiábavaló Krisztus keresztútja. Nem hiábavaló mindennapi 
keresztutunk.

dr. Papp Lajos

Kellemes húsvéti ünnepet kívánunk minden ked-
ves olvasónknak.

Szerkesztôség

Húsvéti gondolat

www.la4.hu

20/851-4368 • la4@la4.hu
minden, ami nyomda
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kultúra

Március15-én reggel, 91 éves korá-
ban elhunyt Karsai Zsigmond „Zsiga 
bácsi”, a festômûvész, néptáncos, 
népdalgyûjtô, a népmûvészet tán-
cos-énekes mestere, Pécel díszpol-
gára.

Tánctudása európai viszonylatban 
is rendkívül gazdag volt, táncanyagát 
1943 óta folyamatosan figyelemmel 
követik a tánckutatók, s máig több 

mint 60 táncrögtönzését ôrzi az MTA Zenetudományi Intézet 
Néptánc Archívuma. Számos róla készült film- és videofelvé-
tel található a Magyar Televízió, a különféle táncegyüttesek 
és magánemberek gyûjteményében. Tôle származik e vidék 
népzenei hagyományáról készült legteljesebb gyûjtemény, 
mintegy 800 énekelt és fütyült dallam.

Életét késôbb a festés, az amatôr 
mûvészeti mozgalmak szervezése s a 
folklór hagyományôrzô mozgalomban 
való részvétel töltötte ki, festészetében is 
számos munkájában örökíti meg a népi 
szokásokat.

1961-ben a Népmûvészet Mestere 
címmel tüntették ki (Maros-menti tán-
cok összegyûjtéséért), 1992-ben Élet-
fa-díjat és a Magyar Köztársasági Ér-

demrend kiskeresztjét, 1993-ban 
a Pest megyei Önkormányzat Kul-
turális díját, 1995-ben a Magyar 
Mûvészetért Alapítvány díjat kapta 
munkásságáért. Két évtizeden át 
volt a Tokaji Mûvésztelep egyik vezetôje, 1957–65 között a 
péceli Szemere Pál Mûvelôdési Ház igazgatója, 1965–81-ig 
pedig a Népmûvelési Intézet Vizuális Mûvészeti Osztályának 
vezetôje.

„Zsiga föstô az Isaszeg felé esô faluvégen lakott, amivel 
persze nem mondtam sokat, hiszen amióta a föld gömbö-
lyû, minden falu minden vége Isaszeg felé esik. De Zsiga 
föstô akkor is a falu Isaszeg felé esô végén lakott, amikor 
még a föld nem volt gömbölyû.” írta Lázár Ervin a A manó-
gyár – Zsiga föstô fest címû meséjében. Isaszegen többször 
volt kiállítása, a csodálatos erdô, a táj többször is megihlette, 

lebilincselô volt számára a város gazdag 
népviselete és lakodalmas szokásai.

Isaszegen április 3-án, 18 órai kez-
dettel hirdette meg a Dózsa György Mû-
velôdési Otthon Karsai Zsigmond fest-
ménykiállításának megnyitóját, melyet 
a tiszteletére rendezett táncos köszöntô 
kísért volna. A szomorú esemény miatt 
azonban a kiállítás elmaradt. 

Adorjánné Fehér Éva

Karsai Zsigmond „Zsiga bácsi” (1920–2011)

Könyvajánló 
Márai Sándor: Harminc ezüstpénz

A nagyböjti, illetve húsvéti idôszakra 
idôzítve jelenteti meg Márai Sándor 
Harminc ezüstpénz címû kötetét a He-
likon Kiadó.

Az emigrációban írt, eredetileg 1983-
ban kiadott Júdás-regény teszi teljessé 
Márai történelmi témájú prózáját. A mû 

központi kérdése az áruló, illetve az árulás természetrajza. 
„A könyvet emberöltô elôtt egy budapesti, romos szük-

séglakásban kezdettem írni. A kézirat késôbb elkísért kül-
földre. Többször áthajózott az óceánon. Mindig a hajóládá-
ban maradt, mert felidézte a förtelmes éveket, amikor az 
árulás úgy terjengett, mint egy járvány, amely ellen nincs 
védôoltás” – írta Márai Sándor halála elôtt hat évvel, 1983-
ban, amikor úgy érezte, ideje tisztába tenni a Júdás-regényt, 
a Keriótból való Jézus-tanítvány történetét. A San Diegóban 
élô írót mindenekelôtt a mindig nyájas áruló lélektana, gon-
dolkodásmódja izgatta, de arra is kíváncsi, mivel és hogyan 
hódította meg az embereket a Názáreti a kicsiny és jelenték-
telen Galileában, s miért éppen a Római Birodalom e távoli 
tartományából indul késôbbi hódító útjára a kereszténység. 
Miért teremtett új világot a názáreti ács fia?

Részlet a könyvbôl: Jézus nézte ôket. Különösen tudott 
nézni. Egyszerre nézett reájuk és máshová. Olyan volt a pil-
lantása, hogy a gyermekek nevetni kezdettek, az asszonyok 
megborzongtak, a betegek felnyögtek. A férfiak nem állották 
sokáig ezt a nézést, lesütötték szemüket, elfordultak.(…)

A tizenegy bizonyos pillanatokban egyszerre nevetett, 
mint mindig az egy vidékrôl valók. Megesett, hogy ugyan-
egy pillanatban dühöngtek vagy gerjedtek… Júdás más 
alkalommal nevetett vagy haragudott. És noha Keriótnak 
nem volt olyan rossz híre a világban, mint Názáretnek – 
a valóságban nem volt semmiféle híre, és ha egyáltalán 
híre kelt egy napon, ezt egyszerûen csak Júdás anyakönyvi 
adatainak köszönheti –, a Galilea-beliek különösebb lelken-
dezés nélkül értesültek róla, hogy „közöttük van” egy, aki 
nem közülük való, de most már – minden jel szerint – velük 
marad. És tûrték.

Jézus is tûrte. Elfogadta… mert az ember mindig el-
fogadja azt, aki késôbb elárulja.(…) Jézus és János tudták, 
hogy az idegen, aki a távolból érkezett, nem a közöm-
bösek egyike, mint Fülöp vagy Bertalan. Nem is szerepre 
kijelöltek közül való, mint Simon. Az idegen hozzájuk tar-
tozott, de másképp, mint akárki eddig. És Jézus, kinek lé-
nyében különösen vegyült a tanítói méltóság az indulatos, 
türelmetlen belsô remegéssel, nyugtalanul érzékelte ezt a 
különösséget.

Isaszegi dombok



Isaszeg Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a költô születésének 125. évfordulója alkalmából rendezendô 
Tóth Árpád Irodalmi Napok 2011. április 9–17-i rendezvényeire, amelynek részletes programja a következô:

Április 9. szombat, 10.00 óra, Dózsa György Mûvelôdési Otthon (Dózsa György u. 2.): A Tóth Árpád versmondó 
verseny döntôje. Résztvevôk három korosztályból, az összesen 47 fô közül (az általános iskola 7–8., a középiskola 1–3. 
osztályából, valamint a nyugdíjasok közül) továbbjutott versenyzôk. A zsûri elnöke Bajusz Árpádné, a gödöllôi Református 
Líceum igazgatója. Tagjai Andócsi Edina, Keresztúri Jusztina és Kurunczi Imréné tanárok, Majsáné Gyarmati Olga, a Jókai 
Mór Városi Könyvtár könyvtárosa és dr. Székelyné Opre Mária, a Polgármesteri Hivatal osztályvezetôje. Köszöntôt mond: 
Dr. Kardos Gábor alpolgármester.

Április 11. hétfô, 14.00 óra, Dózsa György Mûvelôdési Otthon (Dózsa György u. 2.): Rendhagyó irodalomóra a Köl-
tészet Napja alkalmából.

Április 16. szombat, 15.00 óra, Jókai Mór Városi Könyvtár (Dózsa György u. 2.): Tóth Árpád emlékkiállítás
 Összeállította Petrányi Ilona, a Petôfi Irodalmi Múzeum muzeológusa. A kiállítást Czeglédi Sándorné, az Önkormányzat 

Humánerôforrás és Közoktatási Bizottságának elnöke nyitja meg. A rendezvényt köszönti Hollós Máté zeneszerzô, a költô 
unokája, és Tóth Árpád fôiskolai tanár, a költô unokaöccse.

Április 16. szombat, 16.00 óra, Zöld Sasok Étterem és Panzió (Alkotmány u. 2/a): Irodalmi tanácskozás és kerek-
asztal-beszélgetés. Hatvani Miklós polgármester köszöntôje és a versmondó verseny három gyôztesének szavalata után
– Petrányi Ilona irodalomtörténész, muzeológus Tóth Árpád életmûvérôl,
– Szendrô Dénes helytörténész a költô isaszegi vonatkozásairól és
– Hollós Máté zeneszerzô, a Magyar Zeneszerzôk Szövetségének elnöke Tóth Árpád családi örökségérôl tart elôadást, majd 
– kerekasztal-beszélgetés következik az irodalom és közösség témakörében. Résztvevôk: dr. Csordás Mihály író (Kis-

hegyes, SRB), mag. Hornyik Miklós író, kritikus és dr. Horváth Géza szakíró (Zselíz, SK). A beszélgetést dr. Székely 
András Bertalan mûvelôdésszociológus vezeti.

Április 17. vasárnap, 15.00 óra, Aprók Falva Bölcsôde (Móricz Zsigmond u. 14.): Koszorúzás Tóth Árpád emléktáb-
lájánál általános iskolások, civil szervezetek részvételével. Az ünnepi beszédet Szendrô Dénes tartja, közremûködnek 
a Gaudium Carminis Kamarakórus és a versmondó verseny gyôztesei.

Április 17. vasárnap, 16.00 óra, Református templom (Kossuth Lajos u. 72.): Megemlékezés a református Tóth Ár-
pádról. Elôadást tart: Dr. Hegedûs Loránt egyetemi tanár, ny. püspök és zsinati elnök.

Valamennyi rendezvényünkre minden érdeklôdôt szeretettel várunk! 
A Tóth Árpád Irodalmi Napok rendezôje az Önkormányzat, ötletgazdája és koordinátora dr. Székely András Bertalan.

Tóth Árpád Irodalmi Napok

Sokak számára ismeretes, hogy a XX. századi magyar líra kimagasló személyisége, Tóth Ár-
pád több nyarat töltött Isaszegen, lévén az itteni tiszta levegô a tüdôbetegségére gyógyító 
hatású. A református egyházközség kezdeményezésére másfél évtizede emléktábla került 
a Móricz Zsigmond utcai egykori tartózkodási helyére, amelyet évrôl évre a születésnapján 
a diákok megkoszorúznak, versek, beszédek hangoznak el. E már meglévô hagyományra 
és a Dózsa György Mûvelôdési Otthon és Múzeum korábbi, idevágó rendezvényeire épít-
ve, azok továbbfejlesztéseként, városunk Tóth Árpád születésének idei, 125. évfordulójáról 
méltóképp szeretne megemlékezni.
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sport
Ûj vezetés az  
Isaszegi Sport 
Egyesület élén

Az Isaszegi Sport Egyesület 2011. február 24-én meg-
tartott közgyûlésén új vezetôséget választott, hat el-
nökségi tagot és egy elnököt. Az egyesület elnökeként 
Turányi Lászlóné kapott bizalmat az elkövetkezô négy 
évre. Az elnök asszony személyét vállalkozóként és köz-
szereplôként is sokan ismerik: a helyi polgárôrség ve-
zetôje, és hét éven keresztül volt a helyi önkormányzat 
Képviselô-testületének a tagja.

– Mióta segíti az Isaszegi Sport Egyesület munkáját?
– 2006 januárjától októberig mint önkormányzati kép-

viselô voltam a Sport Bizottság elnöke. A rövid fél év alatt 
sikerült elérnem, hogy a sportpályán található épület tetejét, 
ami már igen rossz állapotban volt, kijavítsák, és a teljes tetôt 
újra leszigeteljék. 2007 februárjától az egyesület vezetôségi 
tagjaként segítettem az önkormányzat és a sportkör közötti 
együttmûködést, és egészen a ciklus végéig részt vettem az 
egyesület munkájában, támogatva az isaszegi sporttevékeny-
séget. Kezdeményezôje voltam a két iskola közötti Diák Sport 
Napnak, amelyet anyagilag is támogattam. A rendezvénynek 
éveken át nagy sikere volt. Az egyesület fennállásának 95. 
évfordulója megünneplésében is kezdeményezô szerepet 
vállaltam, a rendezvény keretében fotókiállítást szerveztünk 
és a Zöld Sasok vendéglôben egy emlékestet.

– Miért vállalta az egyesület vezetését?
– Fontosnak tartom, hogy a sport a rohanó világban el-

jusson a fiatalokhoz, és minél többen részt vegyenek benne. 
Úgy gondolom, hogy eddigi tevékenységemmel bizonyítot-
tam, hogy a jó ügyek mellett mindig a végsôkig kiállok. Ilyen 
a sport is. Nem vagyok sportszakember, ehhez megvannak 
a megfelelô emberek úgy a vezetôségben, mint az edzôk 
között és az egyesületben is. Ôk segítik majd a munkám a 
szakmai területen.

– Milyen tervei vannak a jövôre nézve?
– Szeretném elérni, hogy a fiatalok rendszeresen sportol-

janak, csatlakozzanak az egyesülethez, és nagyon fontosnak 

tartom, hogy az egyesület további sportágakkal is kibôvüljön. 
Ha ezeket sikerül elérni, nagyon elégedett leszek, ha pedig 
anyagi segítséggel a sportpályát és épületeit is rendbe hoz-
hatnánk, bôvíthetnénk, akkor már a legfontosabb céljaim 
egyikét sikerült elérni.

– Mi a közeljövô fontos ügye az I. S. E. életében? 
– Az I. S. E. idén ünnepli századik évfordulóját, amelyet az 

egyesület méltóképpen szeretne megünnepelni. Az önkor-
mányzat mindenben segítséget és lehetôségeihez mérten 
támogatást ígért. Úgy gondolom, ez a rendezvény nem csak 
Isaszegnek fontos, hanem az egész országnak, hiszen egy 
település életében nem mindennapi esemény, hogy száz 
évig képes életben tartani egy sportegyesületet a történelem 
viharos századában. Véleményem szerint ez legfôképpen 
az isaszegi emberek kitartásának és sportszeretetének kö-
szönhetô. Ehhez a rendezvényhez kérem a lakosságot, hogy 
amennyiben bárki rendelkezik korabeli fotókkal vagy bármi-
lyen sportereklyével az egyesület életébôl, az hívjon, keres-
sen, hogy ezeket az emléknapon közkincsé tehessük.

Adorjánné Fehér Éva
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zene, tánc, mulatság
Bolond bál – fiatalok mulatsága április 1-jén a mûvelôdé-

si otthonban, belépô kizárólag jelmezben
Országos Fülöp Ferenc Hagyományôrzô Szólótáncver-

seny április 16-án 14.30 órától a mûvelôdési otthonban. 
Határon belüli és határon túli hagyományôrzô együttesek 
legkiemelkedôbb táncosainak versenye, majd 18.00 órá-
tól gálamûsor. Támogatói jegy: 500 Ft/fô

Mû-Hely-Nap. Kreatív–kulturális kapcsolódás, amatôr zene-
karok találkozója április 30-án 20.00 órakor a mûvelôdési 
otthonban (részletek a plakátokon, illetve a mûvelôdési 
otthon honlapján)

elŐadás
Költészet napja. Képek, érzések, zenék – XX. századi ma-

gyar költôk megzenésített versei címmel rendhagyó iro-
dalomóra a Túlpart Együttessel április 11-én 14.00 órakor

Tóth Árpád irodalmi elôadás a Református templomban 
április 17-én

iskolai rendezVények
Pest megyei német nyelvi tanulmányi verseny április 

6-án a Klapka iskolában 
Jonatán-vetélkedô, akadályverseny a Klapka iskola és a 

Szabadság úti iskola részvételével április 6-án a Damja-
nich iskolában

Akadályverseny a Klapka iskolában április 8-án
Tóth Árpád versmondó verseny döntôje a Dózsa György 

Mûvelôdési Otthonban április 9-én
Április 10–16-ig ausztriai tanulmányúton vesznek részt a 

Klapka iskola diákjai
Beiratkozás a Damjanich János Általános Iskolában és a 

Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézményben április 14-én, csütörtökön 8.00–13.00 
óráig és április 15-én, pénteken 13.00–18.00 óráig

Április 18–23-ig olaszországi tanulmányúton vesznek 
részt a Klapka iskola diákjai

Nyuszi nap – Ökonap a Föld napja alkalmából a Damjanich 
iskolában április 20-án

„Örökségünk Rákóczi” – Országos vetélkedô döntôje a 
Damjanich iskolában április 30-án

Április 30-án Ballagás a Gábor Dénes Óvoda, Általános Is-
kola, Gimnázium és Szakközépiskolában

összejöVetelek, foglalkozások
„Zöld erdôben jártam…” – foglalkoztató délután Húsvét 

és a Föld napja alkalmából április 21-én 10.00 órakor a 
mûvelôdési otthonban

Baba-mama klub minden pénteken 10.00 órától a Katoli-
kus Otthonban (Templom u. 22.)

Képzômûvész Kör (minden szombaton) 16.00–18.00 órá-
ig a mûvelôdési otthonban. Érdeklôdni lehet: Nagy Éva 
Vicánál (70/ 428-2148) vagy Szilárdi Edinánál (30/ 
990-5373)

közgyŰlés
Üdülôövezet közgyûlése április 2-án 10.00–12.00 óráig a 

mûvelôdési otthonban
Határon Túli Emlékhelyekért Alapítvány kuratóriumi ülé-

se április 15-én 18.00 órakor a családsegítô épületében

egyházi rendezVény
Keresztút Nagypénteki zarándoklat az Öregtemplomtól 

a Keresztúton a Kálvária-dombra április 22-én 15.00-kor

szolgáltatások 
a mŰVelŐdési otthonban
KRESZ tanfolyam jelentkezés, tájékoztatás április 4-én 

18.00-tól
A.S.A ügyfélszolgálat április 11-én 11.00–13.00 óra között

májusi elŐzetes
Májfaállítás május 1-jén: hagyomány szerint május 1-re vir-

radóra a legények májusfát állítanak a kedvelt leányoknak
Születés Hete rendezvények a mûvelôdési otthonban má-

jus 2–7. között
A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat táncfesztivált szer vez 

Sztárláb címmel május 20–22-én a Visegrádi 4-ek orszá-
gaiban élô 6–18 évesek számára. Április 15-ig várják a 
jelntkezéseket a választott tánc megnevezé sével a www.
isaszegiszlovakok.hu honlapon található feltételek szerint

programajánló
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Háziorvosi ügyeletek

2011. április

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

2011. május

01. Dr. Horváth Anna 05. Dr. Déri István
02. Dr. Kürti József 06. Dr. Horváth Anna
03. Dr. Horváth Anna 07. Dr. Eszlári Egon
04. Dr. Eszlári Egon 08. Dr. Eszlári Egon

Dr. Eszlári Egon: Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288
Dr. Horváth Anna: Botond utca 12. Telefon: 493-250, 
 mobil: 30/591-7086
Dr. Kürti József: Csata utca 2. Telefon: 495-238
Dr. Tordai Gábor: Aulich utca 3. Telefon: 493-302, 
 mobil: 20/928-3987
Dr. Déri István: Aulich utca 3. Telefon: 493-302
Dr. Sipos Tünde: Aulich utca 3. Telefon: 493-302
Hétközi, hétvégi orvosi ügyelet telefonszáma: 

70/387-2685
A hétközi ügyelet héfôtôl csütörtökig 1530-tól másnap reggel 
730-ig tart. Pénteken 1200-tól szombat reggel 730-ig. 
A hétvégi ügyelet szombat 730-tól hétfô 730-ig tart. Délutáni 
rendelés a mindenkori ügyeletes rendelôjében 1630–1730-ig.
Gyógyszertárak nyitvatartása szombat–vasárnap: 
Ezüstkehely Patika: páros héten 8–12 óráig,
Liget Patika: páratlan héten 8–12 óráig.
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház 
u. 4. Telefon: (28) 452-851. Gödöllôn minden nap 22.00 
óráig található ügyeletes gyógyszertár.
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Mobiltelefonról való hívás esetén: 28/420-844
A helyi rendôri ügyelet közvetlen száma: 70/203-3888
A mezôôrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302
Fogorvosi rendelô címe: Rákóczi u. 10., tel.: 28/495-237
Dr. Mészáros Zsuzsanna rendelési ideje:
hétfô, szerda: 14–19; kedd, csütörtök: 8–12 óráig
Dr. Illényi Tamás rendelési ideje:
hétfô, szerda: 8–12; kedd, csütörtök: 14–19 óráig

Anyakönyvi hírek
a 2011. 02. 15 –  2011. 03. 15. közötti idôszak 
eseményeirôl

Születések:

Szabó-Padi Zsófia  Március 15. utca 11.
Szatmári Fruzsina  Aulich utca 8. E ép. 1. lph.
Barkóczi Zsombor  Aulich utca 8. E ép. 1. lph.
Csábri Milán  Május 1. utca 80.
Pellegrini Alessandro Martino Tompa Mihály utca 32.
Csontos Elôd  Szentgyörgypuszta
Bandur Ábel  Szentgyörgypuszta
Hintenberger Belián  Magyar utca 11.
Friedl Emma Dorka  Bartók Béla utca 37.
Varga Bence  Batthyány Lajos utca 27/2.
Majtán Noémi Dzsenifer  Bercsényi utca 3.
Orsovai Anna  Belsômajori utca 8.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Halálesetek:
Forczek Ferencné (66 éves) Vadász utca 6.
Prisztai Antalné (86 éves) Aradi utca 6.
Bazsik Endre Lászlóné (58 éves) Dobó István utca 9.
Szilágyi István (76 éves) Templom utca 2.
Bukó Béla (80 éves) Nagyváradi utca 5.
Szénási Istvánné (81 éves) Liget utca 3.
Szekeres János (58 éves) Ady Endre utca 44.
Présznik Sándorné (80 éves) Móricz Zsigmond utca 15.
Cserkuti József (77 éves) Kossuth Lajos utca 81.
Szegedi Pál (77 éves) Erdô utca 27.
Boros János (66 éves) Szent István utca 37.
Hrustinszki László (53 éves) Hajnal utca 7.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Polgármesteri Hivatal

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik fér-
jemet, Cserkuti Józsefet utolsó földi útján elkísérték, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, és mélységes bánatunkban rész-
véttel osztoztak. Felesége, Pannika

Áprilisi állatorvosi ügyelet
IV. 2–3. Dr. Sági László

Pécel, Tarcsai u. 16.
30/743-7973
30/940-4313

IV. 9–10. Dr. Csizmadi Sándor
Kistarcsa, Malom u. 2.

30/951-8590

IV. 16–17. Dr. Almási Csaba
Csömör, Ady Endre u. 17.

30/349-2166

IV. 23–25. Dr. Michalik László 20/981-3100

IV. 30 – V. 1. Dr. Békési Béla
Pécel, Szemere Pál u. 17.

30/954-9684



isaszegi ízek

– Mi vonzotta Önt Isaszegre?
– Az alföldi feleségemnek és nekem, a „bükki fiúnak” a 

Gödöllôi Dombság szimpatikus volt, s a jó levegô mellett a 
hely pozitív kisugárzása a gyôztes csata révén vonzott min-
ket a letelepedésre. Az ideköltözésünk után szinte azonnal 
elkezdtük szervezni a kultúrát, életre hívtuk az Isaszegi Mû-
vészeti Napokat, majd létrehoztuk az Isaszeg Mûvészeti Ala-
pítványt. A tavaly megszentelt isaszegi Keresztút tervezése és 
alkotói munkája nagy öröm volt a számunkra.

– Ön foglalkozik gasztronómiával is.
– Számomra a gasztronómia mindig fontos területe volt 

az alkotásnak, az életem fontos részévé vált. A kreativitás 
és az önkifejezés egyik eszközének tartom, és meggyôzô-
désem, hogy a táplálkozáskultúra történetén keresztül köny-
nyebb megismerni az emberiség történelmét is. Lényeges, 
hogy ne csak mennyiségben gondolkodjunk, ha étkezésrôl 
van szó. Nem csak a XIX. századi gasztronómia értékei merül-
tek feledésbe, hanem a két világháború közötti polgári is. Isa-
szegen sem követjük már az évszakok kínálta lehetôségeket. 
Mára a hipermarketek az átlagember számára is biztosítják a 
látszólagos „függetlenséget”, miközben az egykori konyha-
kertek – melyek régen az egész családot ellátták jó minôsé-
gû és biztos eredetû zöldségekkel – felgazosodtak. Többen 
bérbe adják földjeiket mûvelésre, ahelyett, hogy azon gon-
dolkodnának, hogyan lehet kis területen hatékonyan, saját 
kezûleg termelni. Nem kapirgálnak tyúkok a kertek végében, 
amelyek tojásait nyugodt szívvel fogyaszthatnánk. Nem be-
csüljük meg az adottságainkat. A településünk határában van 
az ôshonos baromfi-génpark, és ennek a lehetôségeit csak 
néhányan aknázzák ki. 

– Egy saját receptekbôl álló szakácskönyve is meg-
jelent.

– 13 éves voltam, amikor az elsô több fogásos vasárnapi 
ebédet megfôztem a családomnak. A fôzés alapjait a nagy-
mamámtól és édesanyámtól, a húsok feldolgozásának isme-
retét a sváb keresztapámtól, az erdô, mezô, szôlô tiszteletét 
a nagyapámtól tanultam. Vendéglôkben mûködtem afféle 
alkalmi vendégszakácsként, valamint számos fôzôversenyen 
nyertem díjat. Közben ilyen irányú végzettséget is szereztem. 
A késôbbiek során már zsûrizni hívtak versenyekre, majd el-
készítettem a saját szakácskönyvem Az ínyencek takarékos 
szakácskönyve (2009) címmel, melynek ételeit nemcsak ki-
találtam és megfôztem, de a könyvet magam terveztem és 
fotóztam is. 

– Tervei a közeljövôben?

– Készül a következô szakácskönyvem 4 évszak Futó ta-
nár úr isaszegi konyhájában címmel, amelyben nagy hang-
súlyt fektetek arra, hogy az ajánlott receptek csak hazai – s 
ma gyakran mellôzött – alapanyagokból készüljenek oly mó-
don, ahogy egykor az egész Kárpát-medencében gondolkod-
tak a polgári gasztronómiáról, amely épp ezektôl volt olyan 
színes és izgalmas. Nagyon fontosnak tartom, hogy a mûvé-
szeti és kulturális értékek részeként felhívjam a környezetem 
figyelmét nemcsak a gasztronómiai hagyományok ápolására, 
de az új étkezési kultúra létrehozására is. Akkor lennék iga-
zán boldog, ha az Isaszegi Mûvészeti Napok fôzôversenyé-
nek gyôztes étele (vagy az én szakácskönyvem isaszegi vo-
natkozású étele) legalább átmenetileg felkerülhetne a helyi 
vendéglôk étlapjára, és annak még jobban örülnék, ha újra 
felélednének az isaszegi háztáji gazdaságok, és el tudnák lát-
ni úgy az isaszegi piacot, mint a közétkeztetést és a kisven-
déglôk konyháit. Fontos fejleménynek tartom, hogy nemrég 
Könczöl Gábor megkeresett, alakítsunk meg egy gasztronó-
miával kapcsolatos baráti szervezôdést, amely már folyamat-
ban is van Isaszegi Gasztronómiai Asztaltársaság néven. 

– Milyen receptet ajánl az olvasóknak?
– Húsvét alkalmából kézenfekvônek tartok egy bárány 

ételsort: májpástétom, tárkonyos bárányleves belsôségekbôl 
(tüdôbôl, velôbôl) készült gombóccal, és báránysült.

Tudom, hogy a bárány nem tûnik hétköznapi és olcsó 
alapanyagnak, de az ünnep egyik lényege, hogy ételeinkben is 
testet öltsön. A bárányételnek ebben az idôszakban ráadásul 
többezer éves hagyománya és szimbolikus jelentése is van. 

Adorjánné Fehér Éva

Húsvétra készülve
Futó Tamás grafikusmûvész, tanár 18 éve él Isaszegen feleségével, Dr. F. Orosz Sára keramikusmûvésszel és két fiú-
gyermekükkel, Ádámmal és Benedekkel. Miskolcon született, a Magyar Iparmûvészeti Egyetemen végzett 1986-ban. 
Több egyéni képzômûvészeti kiállítása volt vidéken és Budapesten, ahol ’89-ben megalapította saját mûvészeti stú-
dióját. 1986–91 között több reklámügynökség, kiadó mûvészeti vezetôje, majd 1996-tól 1998-ig a Hungexpo kreatív 
igazgatója volt. Két világkiállítási projektnek és számos nagy hazai és nemzetközi kampánynak volt kreatív vezetôje. 
10 éve a Magyar Grafikai Stúdiók Egyesületének elnöke. Jelenleg Miskolcon, a mûvészeti szakközépiskolában, vala-
mint vendégelôadóként a SZIE-n és a BME-n adja át tudását a hallgatóknak.

Rozmaringos-citromos húsvéti báránysült 

A fiatal (max. 1 kg-os) báránycombo(ka)t sózzuk, borsozzuk, egy óra múlva 
olajon 1 percig minden oldalát lepirítjuk egy serpenyôben, majd sok karikázott 
hagymával, néhány gerezd fokhagymával, citromkarikákkal, 2 szál rozmaringgal 
és ujjnyi lével (húsleves, száraz fehérbor) egy hôálló edénybe tesszük. Betakar-
juk néhány vékony szelet füstölt szalonnával, befedjük, és 80 (!) fokos sütôbe 
tesszük 5 (!) órára. (Közben néhányszor meglocsoljuk.) Cukrot karamellizálunk 
egy serpenyôben, egy kevés vörösborral és vajjal elkeverjük, sûrûre forraljuk.  
A sütôbôl kivett bárányt ebben megforgatjuk. (Belül kissé rózsaszín, mégis om-
lós, kívül szemet gyönyörködtetôen piros lesz.) A tepsiben visszamaradt saját 
levét mindenestôl, pár csepp 
plusz citromlével, csipetnyi 
keményítôvel turmixoljuk, ezt 
adjuk mártásként. Petrezsely-
mes burgonyával kínáljuk. (Az 
alapanyagért köszönet Palán-
kai József barátomnak.)


