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Szeretet és hála 
Van egy szó, amely a legszebb a világon, amely megmondja, 

ki a legdrágább kincsünk. Ez a gyönyörű szó az édesanya. 
Az édesanya maga az élet, a feltétel nélküli, önzetlen 

szeretet. Az Istentől való ajándék, mert nincs szebb és jobb 
dolog itt e földön egy szerető anyánál, aki 
önfeláldozó módon, magát nem kímélve 

küzd gyermeke jó sorsáért. Az anya, 
aki mindent megbocsátott és mindig 
megvigasztalt, aki mindig felsegített. 

Soha-soha nem hanyagol, mindig 
törődik velünk. Amikor én felnézek az 

égre, hallom, ahogy anyám szólít. Most 
is velem van, sohasem hagy cserben. 

Minden édesanyát köszöntsünk hálával, 
legyen itt a földön vagy már túl az égben. 

Értük, az ő tiszteletükre borult virágba 
május csodálatos vasárnapja.

Dr. K.G.
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A lap tulajdonosa: isaszeg város önkormányzata. Kiadó: la4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: dr. Kardos gábor.  
Szerkesztô: adorjánné Fehér Éva. Tördelôszerkesztô: Komlós andrea. Szerkesztôség: 2117 isaszeg, rákóczi utca 45.

Telefon: 28/584-590 • e-mail: ujsag@isaszeg.hu • web: www.isaszeg.hu. Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva. 
Hirdetésfelvétel a 28/584-590 telefonszámon, illetve az ujsag@isaszeg.hu e-mail címen minden hónap 20-áig.

Észrevételeiket, javaslataikat, írasaikat várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail címre. Kérjük, hogy amennyiben írást szeretnének megjelentetni lapunkban, ezt elôzetesen,  
minden hónap 10-éig jelezzék részünkre. szerkesztôségünk a lap terjedelmi korlátai miatt fenntartja a jogot a cikkek tartalmi változtatás nélküli rövidítésére. 

A járási hivatal ügyfélfogadási rendje

Isaszeg lakossága a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatalában (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.), va-
lamint a hivatal péceli kirendeltségén (2119 Pécel, Kossuth tér 1.) is intézheti ügyeit. 

A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Ok-
mányirodai Osztálya hétfőtől péntekig 800–2000 óra között áll 
az ügyfelek rendelkezésére. A Pest Megyei Kormányhivatal 

Gödöllői Járási Hivatal Péceli Kirendeltségének Okmányiro-
dai Osztálya hétfőn 800–1800, keddtől csütörtökig 800–1630, 
pénteken  800–1400 óra között fogad ügyfeleket. 

Módosult az egyes szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyintézés
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő tör-
vények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény alap-
ján a járási hivatalok egyes szociális ellátásokkal kapcsolatos 
ügyek intézését átveszik a településektől.
Ezek a következők:
– időskorúak járadékának megállapítása;
– alanyi és normatív alapon megállapított közgyógyellátásra 

való jogosultság;
– ápolási díj;
– egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása.

Ezen ügyekben a járási ügysegéd tart ügyfélfogadást az 
önkormányzat által biztosított 8. számú irodában (2117 Isa-
szeg, Rákóczi u. 45.).

Ügyfélfogadási idő: hétfőn 13.00–16.00, szerdán 8.00–
16.30, pénteken 8.00–12.00 óra között.

A későbbiekben az ügyfélfogadási idő az igényeknek 
megfelelően módosulhat.

Pervainé Hangodi Ágnes 
osztályvezető, Pest Megyei Kormányhivatal 

Gödöllő Járási Hivatala

Részletek a képviselő-testület döntéseiből

A képviselő-testület jóváhagyta az Isaszeg Város Önkormány-
zat, valamint az Isaszegi Sportegyesület között kötött 2004–
2005 évi keretszerződésekkel kapcsolatos elszámolásra vo-
natkozó megállapodást.

Elfogadta a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás 2012. 
évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót. 

Tudomásul vette, hogy a végrehajtási jog elévülése miatt 
a 2012. december 31-i állapot szerint 4 961 167 Ft adótar-
tozás (777 tétel) kerül törlésre, valamint 131 979 Ft túlfize-
tés (34 tétel) kerül előírásra. Az elévülés megszakadásából 
(végrehajtási eljárás, felszámolás) adódó korrekció a féléves 
beszámolóban kerül pontosításra. 

A testület felülvizsgálta a 2012-ben megállapított szo-
ciális étkeztetésre, idősek nappali ellátására, valamint a házi 
segítségnyújtásra és a bölcsődei gondozási díj összegére vo-
natkozó térítési díjakat, és úgy döntött, nem kívánja azokat 
módosítani. 

A képviselő-testület elfogadta a 2012. évi gazdálkodás-
ról szóló beszámolót, a 2012. évi közbeszerzési tevékeny-
ségről szóló éves statisztikai összegzést, valamint a Vincent 
Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által be-
nyújtott, 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentést, 
és döntött arról, hogy a kft.-t megbízza a belső ellenőri és 

tanácsadói tevékenység ellátásával, bruttó 857 250 Ft ösz-
szegben.

Jóváhagyta a testület a járási hivatal fénymásoló-haszná-
latára vonatkozó szerződést havi bruttó 10 000 forint ösz-
szegben. 

A képviselő-testület Isaszeg Város Önkormányzat helyi 
közösségi televíziójának további működtetéséhez a szerző-
dést meghosszabbította Barta Zoltán vállalkozóval (2119 
Pécel, Március 21. u. 3.) 2013. június 30-ig, valamint jó-
váhagyta az ajánlati felhívást és a vállalkozási szerződést a 
Beszerzések Lebonyolításának Szabályzata szerint a további 
működtetéséhez, amelyhez a pénzügyi fedezetet biztosítja 
2013. július 1-től 2014. december 31-ig.

Hozzájárult, hogy Barta Zoltán vállalkozó az általa működ-
tetett Isaszeg Online internetes oldalon az isaszegi városi te-
levízió számára általa készített adások egy-egy részét 2013. 
június 30-ig díjmentesen közzétegye a helyi televízióban 
történt levetítést követően, egyúttal tudomásul veszi 2012. 
december 1-től visszamenőleg az adásrészek közzétételét.

A képviselő-testület egyetértett a város több pontján a 
térfigyelő kamerarendszer kiépítésével, és tudomásul vette 
a kezdeményező szervezetek, magánszemélyek ez ügyben 
végzett adománygyűjtő tevékenységét. 
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Pályázati felhívás
Isaszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet az intézményeinek nyári karbantartási munkáira. 

Gázüzemű készülékek jaVítása
1. Damjanich János Általános Iskola, Sportcsarnok
•	1	db	Höterm	60	gázkazán	tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömörség-vizsgá-
lata;

•	1	 db	 Thermotéka	 110	 ES	 gázkazán	 tisztítása,	 ellenőrzése,	 gáztömör-
ség-vizsgálata;

•	1	db	MVT	blokkégős	melegvízellátó	gázkészülék	(égőfej	DWL	03E)	tisztí-
tása,	ellenőrzése,	gáztömörség-vizsgálata.

2. Damjanich János Általános Iskola, Gazdakör
•	7	db	gázkonvektor	tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömörség-vizsgálata.
3. Hétszínvirág Óvoda
•	1	db	FÉG	C40	cirkó	tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömörség-vizsgálata;
•	1	db	BIASI	cirkó	tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömörség-vizsgálata;
•	1	 db	 IMMERGAS	 MINI	 NIKE	 cirkó	 tisztítása,	 ellenőrzése,	 gáztömör-
ség-vizsgálata;	

•	1	db	gáz	főzőzsámoly	tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömörség-vizsgálata.
4. Bóbita Óvoda
•	2	db	Höterm	gázkazán	tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömörség-vizsgálata;
•	1	db	ETÜ	200	l-es	főzőüst	tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömörség-vizsgálata;
•	1	db	gáz	főzőzsámoly	tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömörség-vizsgálata;
•	1	db	ipari	gáztűzhely	tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömörség-vizsgálata;
•	1	db	gáztűzhely	tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömörség-vizsgálata;
•	1	db	Kergép	1306	ipari	gázsütő	tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömörség-vizs-
gálata.

5. Bölcsőde
•	1	db	FÉG	C36M	cirkó	tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömörség-vizsgálata.
6. „Segítőkéz” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
•	1	db	Fégtherm	cirkó	tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömörség-vizsgálata;
•	1	db	ÉTI	vízmelegítő	tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömörség-vizsgálata;
•	10	db	gázkonvektor	tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömörség-vizsgálata;
•	1	db	ARISTON	120	V	KN	vízmelegítő	 tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömör-
ség-vizsgálata.

7. Klapka György Általános Iskola és AMI (Kossuth Lajos utca)
•	2	db	Orosházi	ÉTI	115-01-03	gázkazán	tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömör-
ség-vizsgálata;

•	1	db	C23	cirkó	tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömörség-vizsgálata;
•	2	 db	 KF	 GÁZ	 KFK	 125	 vízmelegítő	 tisztítása,	 ellenőrzése,	 gáztömör-
ség-vizsgálata;

•	2	 db	ARISTON	 120V	KN	 vízmelegítő	 tisztítása,	 ellenőrzése,	 gáztömör-
ség-vizsgálata;

•	2	db	ETÜ	300	l-es	főzőüst	tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömörség-vizsgálata;
•	1	db	ETÜ	100	l-es	főzőüst	tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömörség-vizsgálata;
•	2	db	gáz	főzőzsámoly	tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömörség-vizsgálata;
•	1	db	ipari	gáztűzhely	tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömörség-vizsgálata.
8. Klapka György Általános Iskola és AMI (Tóth Árpád utca)
•	2	 db	WFT	 105	 (3x	 AF105)	 gázkazán	 tisztítása,	 ellenőrzése,	 gáztömör-
ség-vizsgálata;

•	1	db	ÉTI	vízmelegítő	tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömörség-vizsgálata.
9. Dózsa György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely
•	2	 db	WFT	 105	 (3x	 AF105)	 gázkazán	 tisztítása,	 ellenőrzése,	 gáztömör-
ség-vizsgálata;

•	1	db	C	40.s	cirkó	tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömörség-vizsgálata.

10. Isaszegi Polgármesteri Hivatal
•	1	db	FÉG	C36M	cirkó	tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömörség-vizsgálata;
•	1	 db	 WFT	 105	 (3x	 AF105)	 gázkazán	 tisztítása,	 ellenőrzése,	 gáztömör-
ség-vizsgálata.

11. Városüzemeltetés (Madách Imre utca 14.) 
•	2	db	cirkó	tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömörség-vizsgálata.
12. Fogorvosi rendelő
•	1	db	C	40.s	cirkó	tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömörség-vizsgálata.
13. Rendőrség (Rákóczi u 14.) 
•	1	 db	 IMMERGAS	 MINI	 NIKE	 cirkó	 tisztítása,	 ellenőrzése,	 gáztömör-
ség-vizsgálata.

14. Régi gyermekorvosi rendelő
•	1	db	C	23.s	cirkó	tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömörség-vizsgálata.
15. Új gyermekorvosi rendelő
•	1	db	BIASI	cirkó	tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömörség-vizsgálata.
16. Sportkör
•	1	 db	ARISTON	500L	gáz	 vízmelegítő	 tisztítása,	 ellenőrzése,	 gáztömör-
ség-vizsgálata;

•	11	db	gázkonvektor	tisztítása,	ellenőrzése,	gáztömörség-vizsgálata.
Az	ajánlatokat	intézményenként	tételesen	a	városüzemeltetésen	(Madách	
utca	14.)	átvehető,	 illetve	a	www.isaszeg.hu	honlapról	 letölthető	 táblázat	
kitöltésével,	nettó	ajánlati	árakkal	kérjük	elkészíteni.
Az	 ajánlatokat	 zárt	 borítékban	 kérjük	 leadni	 az	 Isaszegi	 Polgármesteri	

Hivatal	(Isaszeg,	Rákóczi	utca	45.)	titkárságán.	A	borítékon	az	alábbi	szö-
vegnek	szerepelnie	kell:	„Nyári	karbantartás	2013”.
Azokat	az	ajánlatokat,	amelyeknek	borítékján	a	fenti	szöveg	nem	szere-

pel,	az	ajánlatkérő	a	bírálatból	kizárja.

Bírálati szempontok
•	Ajánlati	ár:	5	pont.
•	Pluszszolgáltatások	felajánlása:	3	pont	(a	megajánlott	pluszszolgáltatások	
mértékétől	függően	pontoz	a	pályázat	kiírója).

Határidők
•	A	pályázatok	leadási	határideje:	2013.	május	31.,	csütörtök	9.00	óra.
•	A	pályázatok	bontása:	 2013.	május	 31.,	 csütörtök	 10.00	óra	 az	 Isaszegi	
Polgármesteri	Hivatal	nagytermében.	A	bontásra	a	pályázók	külön	meg-
hívót	nem	kapnak.

Egyéb információk
A	munkákkal	kapcsolatosan	a	pályázat	leadása	előtt	tájékoztatást	ad	Hor-
váth István	városüzemeltetési	vezető	(telefon:	28/582-710).
A	munkák	kezdési	időpontja:	2013.	július	1.
Befejezési	határidő:	2013.	augusztus	31.
Referenciaigazolásokat	a	pályázónak	az	ajánlata	mellé	csatolni	kell.
A	 pályázat	 kiírója	 fenntartja	 a	 jogot	 a	megajánlott	 pluszszolgáltatások	

igénybevétele	tekintetében.
A	pályázat	kiírója	a	karbantartási	munkákra	részajánlattételt	is	elfogad.
A	pályázat	kiírója	fenntartja	a	jogot	arra,	hogy	az	irreálisan	alacsony	válla-

lási	árat,	illetve	az	önkormányzat	éves	költségvetésében	megszabott	összeg-
nél	magasabb	árat	kizárja	az	értékelésből.

Hatvani Miklós polgármester
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Pályázati felhívás 
a Rákóczi utca 56. szám alatti üzlethelyiségre

Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Isaszeg Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testüle-
tének többször módosított 7/2004. (III.16.) sz., az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére 
vonatkozó egyes szabályokról szóló rendeletének 40.§ (1) pontja értelmében pályázatot ír ki jelenlegi állapotában 
Isaszeg Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Isaszeg, Rákóczi u. 56. szám alatti (399 hrsz.) üzlethelyiségre, 
kereskedelmi, szolgáltatási, irodai tevékenység céljára, 2013. július 1-jétől határozatlan időtartamra.

Pályáztatni kívánt üzlethelyiség: a 
399 helyrajzi számú, természetben az 
Isaszeg, Rákóczi utca 56. szám alatt 
található, 94 m2 nagyságú üzlethelyi-
ség. 

A helyiségben önálló áram-, gáz- és 
vízmérő óra található. A bérleményre a 
pályázatot írásban kell benyújtani Isa-
szeg Város Polgármesteri Hivatalának 
titkárságára (Isaszeg, Rákóczi u. 45.).

A pályázati eljárás módja: ár-
verés szabályai szerint lefolytatott ver-
senytárgyalás.

A pályázat beadási határideje: 
2013. május 30. (csütörtök), 1000 óra.

A bérleti díj alsó határa: 197 000 
Ft + áfa/hó.

A pályázatok bontásának idő-
pontja: 2013. május 30. (csütörtök), 
1100 óra.

A pályázati versenytárgyalás 
időpontja: 2013. május 30. (csütör-
tök), 1300 óra.

Isaszeg Város Önkormányzata a pá-
lyázaton részt vevők közül azt hirdeti ki 
a pályázat nyertesének, aki a pályáza-
ti feltételeknek megfelel és az árverés 
szabályai szerint lefolytatott versenytár-
gyalás során a legmagasabb összegű 
bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot.

a pályázatnak tartalmaznia kell: 
•	 a	 pályázó	 nevét,	 címét,	 nyilatkoza-

tát, hogy a pályázati feltételeket el-
fogadja;

•	 a	 pályázó	 tevékenységének	 bemu-
tatását, a helyiségben folytatandó 
tevékenység megnevezését;

•	 a	pályázó	által	ajánlott	bérleti	díj	ösz-
szegét;

•	 igazolást,	hogy	a	pályázónak	a	NAV	
felé köztartozása nem áll fenn;

•	 nyilatkozatot	a	bérleti	díj	minden	év	
január 1-jétől a KSH által megadott 
infláció mértékével történő emelés 
elfogadásáról;

•	 nyilatkozatot	 a	 pályázó	 részéről,	
hogy a helyiség használatba vétele-
kor a tevékenységével kapcsolatos 
szakhatósági feltételeket megszerzi, 
és azoknak eleget tesz.

A bérleti jogot elnyerő háromhavi bér-
leti díjnak megfelelő összeget kaució 
címén köteles letétbe helyezni az ön-
kormányzatnál, a szerződés aláírásával 
egy időben.

A zárt borítékra rá kell írni: „Rákóczi 
u. 56. pályázat”. 

A bérbeadással kapcsolatban bővebb 
felvilágosítást a polgármesteri hivatal 
gazdálkodási irodáján (2117 Isaszeg, 
Rákóczi utca 45., 1. szoba, telefon: 
28/583-110) Szarkáné Horváth Ani-
ta pénzügyi előadótól lehet kérni.

Hatvani Miklós 
polgármester

Papír-, irodaszer- és tisztítószer-beszerzési felhívás
tisztelt vállalkozók!
Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ön-
kormányzat fenntartásában lévő intézmények, valamint az 
Isaszegi Polgármesteri Hivatal számára szükséges papír, iro-
daszer és tisztítószer beszerzésére a helyi beszerzések le-
bonyolításáról szóló szabályzata szerinti eljárást folytat le. Az 

önkormányzat az eljárás során a legkedvezőbb árajánlatot 
adó ajánlattevővel határozott idejű szerződést köt.

Kérjük azokat a helyi vállalkozókat, akik részt kívánnak 
venni az eljárásban, az elérhetőségüket adják le az Isaszegi 
Polgármesteri Hivatal titkárságán.

Isaszeg Város Önkormányzata

Isaszegi vállalkozások szaknévsora
Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy hozzájárul a város honlapján (www.isaszeg.
hu) az isaszegi vállalkozások szaknévsora menüpont alatt 
a helyi vállalkozók és vállalkozások nevének és a honlap-
juk linkjének térítésmentes elhelyezéséhez. Ezt az ingye-
nes szolgáltatási lehetőséget csak azoknak a vállalkozóknak 
nyújtja, akik az önkormányzat illetékességi területén állandó 
vagy ideiglenes jelleggel végzik a vállalkozási tevékenységü-
ket, illetve állandó lakcímmel rendelkező isaszegi lakosok.

Kérjük mindazokat, akik a feltételeknek megfelelnek és 
élni szeretnének ezzel a lehetőséggel, hogy e-maiben a ne-
vet, a vállalkozás nevét és a honlap elérhetőségét szíves-
kedjenek elküldeni az informatika@isaszeg.hu e-mail címre 
Jakab László informatikusnak. 

Az adatok megjelentetése folyamatos, várjuk a vállalkozá-
sok jelentkezését. 

Czeglédi Sándorné, 
a városi honlap felelős szerkesztője
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Átadták a helyi rendőrőrs épületét 
2013. április 6-án a város lakossága nemcsak az isaszegi csata emléknapját ünnepelte. Ezen a napon került sor a 
mintegy nyolcmillió forintból felújított, önkormányzati tulajdonú rendőrőrs épületének ünnepélyes átadására is. Az 
ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Mihály István rendőr dandártábornok, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője, dr. Németh Gyula rendőr alezredes, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági igazgatója, dr. Bozsó 
Zoltán rendőr dandártábornok, a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője, Vécsey László és Berhta Szilvia országgyű-
lési képviselők, Gódor Lajosné, Dány polgármestere, a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetői, a környező települések 
polgármesterei, valamint Isaszeg város vezetői és számos érdeklődő.

A rendezvényen elhangzott ünnepi beszédekben az előadók 
hangsúlyozták az új rendőrs kialakításának fontosságát.

Vécsey László országgyűlési képviselő beszédében ki-
emelte, hogy a három évvel ezelőtti választás egy korszak-
határt jelent Magyarország életében. A társadalomban élő 
ember normákhoz, szabályokhoz igazodik, amelyeknek tel-
jesítését önként vállalja, és amelyet mindenkitől elvár, aki a 
társadalom tagjának tartja magát. A norma és a szabály egy 
szóval összefoglalva maga az erkölcs, amelynek tudatosítá-
sa, a követésre való felhívása az oktatási rendszer keretében 
ebben az évben elkezdődik. Hit- és erkölcstanoktatás indul 
minden magyar iskolában. A normákat meg kell védeni, a 
normaszegőkkel szemben fel kell lépni, szankciókat kell al-
kalmazni, ezt segíti a megalkotott három csapás törvény, a 
büntetőtörvénykönyv szigorítása, és ehhez kérjük a rendőr-
ség segítségét is.

Gódor Lajosné, Dány polgármestere elmondta, hogy 
nagy öröm a szomszéd települések számára is, hogy Isaszeg 
hosszú időn át tartó várakozás és kitartó munka után végre 
rendőrőrssel gazdagodott. Reményét fejezte ki azzal kapcso-
latban, hogy az új szervezeti formával javulni fog a települé-
sek közbiztonsága, bűnmegelőzési mutatója.

Dr. Mihály István rendőr dandártábornok a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság nevében köszöntötte a megjelenteket. 
Elmondta, hogy a rendőrség és az önkormányzat által létre-
hozott rendőri egység a megfelelő módon és színvonalon 
fogja kiszolgálni a területen élők közbiztonsági szolgáltatás-
sal kapcsolatos igényeit. Örömmel tájékoztatta a megjelen-
teket arról, hogy az elmúlt két esztendőben soha nem látott 
mértékben gyarapodott a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
– mind személyi, mind technikai vonatkozásában –, ami le-
hetővé tette az isaszegi rendőri egység létrehozását. Hang-
súlyozta, hogy a rendőrség abban érdekelt és azon munkál-
kodik, hogy minden polgár legyen elégedett a közbiztonsági 
szolgáltatásokkal és helyzettel.

Mindennek eljön egyszer a maga ideje, mi isaszegiek így 
voltunk a rendőrőrssel is – kezdte beszédét Hatvani Miklós 
polgármester. Emlékeztette a jelenlévőket arra, hogy a har-
mincas években elég volt két csendőr is, hogy rend legyen, 
a rendszerváltás után azonban minden megváltozott: a köz-
biztonságérzet és a körülmények is. Az elmúlt esztendők-
ben a lakosság tapasztalhatott olyan bűncselekményeket, 
amelyekről addig csak a híradásokban értesülhettek. Ahhoz, 
hogy a rendőri egység megvalósulhasson, szükség volt dr. 
Mihály István és dr. Bozsó Zoltán rendőr dandártábornokok 
segítségére, a rendőrség állományának 2012-ben történt 
50 500 főre való emelésére, valamint a képviselő-testület 
hosszú ideje tartó racionális gazdálkodására. Beszéde végén 
köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a rendőrőrs 
kialakításában.

Horváth István, a városüzemeltetés vezetője tájékoztatta 
lapunkat az épület felújításának részleteiről. Elmondta, hogy 
a rendőrség és az önkormányzat közötti előzetes egyezteté-
sek és elképzelések alapján készült el az új épület felújítá-
sa. Az átalakítás során közel kétszáz négyzetméter hasznos 
alapterületet újítottak fel. Komplett belső átalakítás történt, 
amelynek során három irodával, fegyverszobával, öltözővel, 
vizesblokkal, szociális blokkal bővült a rendőrőrs, valamint 
az összes belső és külső nyílászáró cseréje is megtörtént. 
Önálló víz-, gáz- és árammérőket szereltek fel, mivel az épü-
let rezsiköltségét nem az önkormányzat fizeti. A munkálatok 
nagy részét – a fűtés-korszerűsítésen és a vízvezeték-szere-
lésen kívül, amikhez külső vállalkozót volt szükséges alkal-
mazni – a városüzemeltetés dolgozói végezték: a festést, a 
villanyszerelési munkákat, a burkolást, vagyis minden szak- 
és segédmunkát. A városüzemeltetés bevonásával az ön-
kormányzat több millió forintot spórolhatott meg. Horváth 
István köszöni a városüzemeltetés dolgozóinak a munkát, 
és mindenkinek, aki az új rendőrőrs megvalósításában, ki-
alakításában részt vett. 

Az isaszegi rendőrőrs személyi állománya tizennégy fő-
vel, a Gödöllői Rendőrkapitányság alegységhez tartozva felel 
a város közrendjéért, a lakosság közbiztonságáért. Isaszegen 
négy, Dányban három körzeti megbízott és a településeken 
hat járőr teljesít majd szolgálatot. A Dány és Dány–Szentki-
rály területét is felügyelő rendőrőrs parancsnoka Pálinkásné 
Herczeg Henrietta rendőr őrnagy lett.

A rendőrőrs telefonszáma 28/493-922, a napi 24 órá-
ban hívható járőrszolgálaté pedig 70/667-3535.

A szerkesztőség
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Kitüntetések ünnepélyes átadása 
A képviselő-testület 2012. február 19-i ülésén határozatot hozott arról, hogy Isaszegért végzett kiemelkedő tevé-
kenységükért, áldozatos munkájuk elismeréseként Isaszeg Díszpolgára címet adományoz dr. Dürr Sándornak,  
Isaszegért címet Verseczki Erzsébetnek és Isaszeg Hagyományaiért díjat Bazsik Bélának. A kitüntetések átadására 
április 6-án, Isaszeg város történelmi emléknapján, a honvédszobor talapzatánál került sor. A kitüntetéseket Hatvani 
Miklós polgármestert nyújtotta át. 

 Isaszeg Díszpolgára cím
„A képviselő-testület Isaszeg Díszpolgára címmel kívánja ki-
tüntetni, és az ezzel járó jogokkal felruházni a városért tevé-
kenykedő legkiválóbbakat, egy életpálya kiemelkedő értékű 
teljesítményéért, maradandó értékű, megbecsülést kiváltó 
tevékenységért.”

Dr. Dürr Sándor (1172 Budapest, Hidasnémeti út 65/a) 
nem isaszegi lakos, de igazi isaszegi lokálpatrióta. Isaszegi 
emberekkel már általános iskolás korában megismerkedett. 
Középiskolai nyári szakmai gyakorlatát az isaszegi postán vé-

gezte. 1971 és 1973 között az akkori községi tanácsnál dol-
gozott igazgatási csoportvezetőként. Szathmáry Zoltánnal, 
a Falumúzeum alapítójával szoros kapcsolatot ápolt, akivel 
annak haláláig együtt dolgozott. Az Isaszegi Múzeumbarátok 
Körének egyik alapítója, évekig elnöke volt, máig az elnökség 
tagja, aktív munkatársa. Isaszeg történelmi hagyományainak 
ápolását nemcsak szavakkal, hanem sok munkával segítette. 
Folyamatosan kutatta a községben és a levéltárakban tör-
ténelmi múltunk emlékeit. 1972-ben id. Szathmáry Zoltán 
és Domszky Pál mellett az Isaszegi Polgármesteri Hivatal-
nak és a Szabadságtörekvések Emléktemplomának a falán 
elhelyezett emléktáblák előkészítő munkáiban, engedélyez-
tetésében, adminisztrációs munkákban vett részt. Az isaszegi 
adattári közlemények III. kötetének létrehozása, szerkesztése 
1977-ben szintén az ő nevéhez köthető. Péceli diákoknak is 
szervezett kirándulásokat a Falumúzeumba, ahol rendhagyó 
történelemórákat tartott. Aktívan ápolja a lengyel–magyar 
kapcsolatokat. 1972-ben irányítója volt az első Isaszegen 
szervezett lengyel–magyar baráti találkozónak. Több évig 
volt a Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület 
alelnöke. Varsói konzulként 1993-ban az isaszegi öregtemp-
lomban történelmi emlékülést szervezett, amelyen a lengyel 
és a magyar nagyköveten kívül számos ismert és jeles törté-
nész is részt vett. Isaszeg jó hírnevét folyamatosan terjesztet-
te	Lengyelországban.	Neki	köszönhető,	hogy	isaszegi	diákok	
képviselhették Magyarországot lengyelországi rendezvénye-

ken, többek között a 2000. évi Karlinói Gyermekek Alkotásá-
nak Európai Fesztiválján. Évek óta résztvevője és szervezője 
az isaszegi lengyel rendezvényeknek. Minden év április 6-án 
lengyel–magyar	baráti	találkozót	rendez.	Nagyrészt	neki	kö-
szönhető, hogy a Bem József Lengyel Kulturális Egyesület 
rendszeresen képviselteti magát ünnepségeinken, ezzel is 
emelve a rendezvények színvonalát. Felejthetetlen rendha-
gyó történelemórákat tartott az isaszegi diákoknak. Évente 
két alkalommal magas színvonalú lengyel délutánt szervez 
az Isaszegi Múzeumbarátok Körével karöltve. A rendezvé-
nyek lebonyolításába bevonja gyermekeit és unokáit is, akik 
szintén szívesen jönnek Isaszegre. Míg Varsóban, majd ké-
sőbb Krakkóban konzulként dolgozott, akkor sem szakadt 
meg a kapcsolata városunkkal. Akárhányszor haza tudott jön-
ni, soha nem mulasztotta el, hogy felkeresse a múzeumot 
és a múzeumbarátok körének tagjait. Szakmai és magánéleti 
sikerei ellenére csendes, szerény. Isaszeghez való kapcso-
latát legjobban egy magánbeszélgetés folytán elejtett mon-
data fejezi ki: „Igaz, hogy én nem Isaszegen lakom, de itt 
vagyok itthon”.

Több mint négy évtizedes Isaszegért végzett önzetlen 
munkája, példamutató életpályája, városunk iránt érzett sze-
retete, igazi lokálpatrióta hozzáállása méltóvá teszi az Isaszeg 
Díszpolgára kitüntető címre.

 
Isaszegért cím
„A képviselő-testület Isaszegért cím adományozásával 
kívánja elismerni a városért tevékenykedő azon kiválósá-
gokat, akik életük folyamán, életük egy szakaszában Isa-
szegért kiemelkedő tevékenységet végeztek, emberi ma-
gatartásukkal, cselekvéseikkel a társadalmi élet területén 
követésre méltót mutattak.” 

Verseczki Erzsébet 
(2117 Isaszeg, Alkotás u. 
52.) 2003-ban létrehozta az 
Együttműködés Isaszegért 
Egyesületet, aminek a mai 
napig az elnöke, mozgató-
rugója. Az egyesület azzal 
a céllal alakult, hogy mind-
azok, akik éreznek maguk-
ban érdeklődést szűkebb 
pátriánk, Isaszeg jövőjének 
alakítása és múltjának ápolá-

sa iránt, találják meg azokat a pontokat, ahol a legjobb tudá-
sukkal és aktivitásukkal részt tudnak vállalni egy adott feladat 
megoldásában. Ezzel a célkitűzéssel keresett maga mellé se-
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gítőket, akik az irányításával és közösen együttműködve meg 
is valósították a kitűzött célokat. 
Egy évtized munkásságának főbb állomásai:
– Az egyesület a legfontosabb feladatának tekintette, így jel-

képesen örökbe fogadta a honvédsírokat, amelyeket azóta 
is rendszeresen ápol, gondoz és a környezetét fejleszti;

– A katonapallagot a sajátjuknak érzik, oda asztalokat, pado-
kat, esőházakat, gyerekmászókát helyeztek el, szalonna-
sütő helyet építettek, fából készült táblákat helyeztek el 
az 1848–49-es isaszegi csata leírásával, a csata semati-
kus rajzával, versrészletekkel. 2008. október 4-én az ara-
di vértanúk tiszteletére emlékfát avattak, a Makovecz Im-
re Kossuth- és Ybl-díjas építész által tervezett Emlékező 
angyalt amelyre mondhatjuk, hogy Isaszeg egyik jelenkori 
nevezetessége. Ezen a napon avatták a honvédsírokat 
történelmi pihenőhellyé, és szentelték fel Harsányi Bá-
lint huszár főhadnagynak az egyesület által felújított sírját, 
valamint jelképesen átadták az emlékhelyet a jövő nem-
zedékének, amit az óvodás gyerekek fa ültetésével tettek 
emlékezetessé;

– Elkészíttették a harangot és a haranglábat, amelyeknek az 
ünnepélyes megszentelésére 2011-ben került sor. Ezzel 
a katonapallagot még látványosabbá, vonzóbbá tették az 
arra járók számára;

– Isaszegi emléklapot terveztek és készítenek saját kezű 
hímzéssel, az isaszegi hímzés jellegzetes mintáival;

– Az egyesület 2011. április 3–6. között fogadta a székely-
földi Ördögborda Táncegyüttest. Az Erdélyből érkezett 
néptáncos	gyermekek	az	Isaszegi	Történelmi	Napok	Civi-
lek a történelem nyomában című rendezvénysorozatának 
részesei voltak, mind a négy napon. Az egyesület fellépést 
szervezett részükre Budapestre, a Polgárok Házába. 

Verseczki Erzsébet folyamatosan keresi a településen be-
lül is az együttműködési lehetőségeket más szervezetekkel 
és intézményekkel. A Hétszínvirág Óvoda néptáncos gyer-
mekei részére fellépőruhácskákat készíttettek és hímeztek 
az egyesület tagjai. Az óvoda családi napi rendezvényét je-
lentős mértékben támogatták anyagiakkal és munkájukkal. 
A Damjanich János Általános Iskola és a budapesti Szent 
Benedek Tehetséggondozó Központ 4. a osztályos tanu-
lóival, valamint a Hétszínvirág Óvoda gyermekeivel közösen 
emlékeztek mártírjainkra. Ugyanekkor az óvoda néptáncos 
gyermekeivel a 2008-ban elültetett emlékfánál felavatták az 
isaszegi óvodások emléktábláját. Az elmúlt év őszén utazást 
szervezett Erdély tündérkertjébe, Székelyföldre. Gyimesfel-
sőlokon tartósélelmiszer-csomagot adtak át az Árpád-házi 
Szent Erzsébet Katolikus Gimnáziumnak. Személyes kapcso-
latokat	építettek	ki	az	ottani	családokkal.	Négy	helyen	koszo-
rúztak, rótták le a kegyeletüket az 1848–49-es hősök em-
lékét idézve. Az egyesület – Verseczki Erzsébet irányításával 
– több szakterületen is lelkiismeretesen, szívügyének érezve 
dolgozott és tesz Isaszegért máig, hogy amit az egyesület 
felvállalt, az megvalósuljon. Szeretik az emberek, igazi lokál-
patriótaként, egészségét nem kímélve sokat tesz a városért, 
nemcsak a magyar kultúra és hagyomány továbbadásában, 

hanem a határon túli kapcsolatok ápolásában, Isaszeg meg-
ismertetésében.

A fent részletezett, tízévnyi tevékenysége alapján az 
Együttműködés Isaszegért Egyesület vezetője méltán vehet-
te át a képviselő-testület által odaítélt elismerést a város ön-
kormányzatától.

 
Isaszeg Hagyományaiért díj
„Az Isaszeg Hagyományaiért díj nemzeti történelmünk 
megismertetéséért, a közösségi önazonosságtudat meg-
erősítéséért, a szellemi és tárgyi magyar vagy nemzetiségi 
néphagyomány ápolásáért, megőrzéséért, a nemzeti lovas 
hagyományok éltetéséért, a felnövekvő nemzedékeknek 
történő továbbadásáért, a keresztény/keresztyén vallási 
hagyományaink átörökítéséért, a határokon átnyúló ha-
gyományőrző kapcsolatok kiépítéséért és tartalommal való 
megtöltéséért és az épített örökség megóvásáért Isaszegen 
jelentős tevékenységet kifejtő személyek vagy közösségek 
kitüntetésére alapított díj.”

Bazsik Béla Ferenc (2117 Isaszeg, Erdő u. 37.) 1937. már-
cius 4-én született. Tősgyökeres isaszegi lakos, családos, két 
gyermek édesapja. Felesége Sárvári Julianna.

23 éves korában bekapcsolódott a település társadalmi és 
közéletébe. 1963-tól 1970-ig az isaszegi tanács tagja, 1964-
ben barátaiból ifjúsági brigádot szervezett a Vasutas Kör né-
pi épületének helyreállítási munkáihoz, hogy a helytörténeti 
gyűjtemény minél előbb elhelyezésre kerüljön. 1965-ben 
már az első helytörténeti kiállítás megrendezésénél is segéd-
kezett, ahol az általa begyűjtött néprajzi tárgyakat is kiállították. 
Tagja volt a tanács albizottságaként működő műemlékbizott-
ságnak. 1969-ben az újonnan megalakuló Falumúzeum Ba-
ráti Körének elnökségi tagja lett, és 43 év után jelenleg is az. 
1982-ben aktívan részt vett az új Falumúzeum építésében. 
1994–2002 között az önkormányzat ügyrendi bizottságának 
külső	 tagja.	Népi,	 paraszti,	 polgári	 házak	 eladásánál,	 lebon-
tásra ítélt házaknál nagy odafigyelést tanúsított a régi népi 
tárgyak iránt, a tulajdonosoktól elkérve azokat begyűjti és a 
múzeumnak átadja, hogy megőrzésre kerüljön az utókor szá-
mára.	Nemzeti	kultúránk	szerves	része	a	népi	művészeti	tár-
gyaink gyűjtése, amit több mint 45 éve folyamatosan végez. 

A fentiek alapján a képviselő-testület úgy döntött, hogy 
Isaszeg Hagyományaiért díjat adományoz Bazsik Bélának. 

Isaszeg Város Önkormányzata
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Emlékfutás
Ebben az esztendőben április 5-én rendezték meg az immár  
hagyományokra épülő, az isaszegi csata emlékére szervezett 
1849 méteres emlékfutást az isaszegi általános iskolák rész-
vételével. Ezt a programot minden évben a humánerőfor-
rás- és közoktatási bizottság rendezi meg a történelmi napok 
keretében. A rendezvényen a Damjanich János Általános Is-
kola, a Klapka György Általános Iskola és AMI, valamint a 
Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szak-
középiskola diákjai hat korosztályban vettek részt. A résztve-
vőket Hatvani Miklós polgármester és Czeglédi Sándorné, a 
HKB elnöke köszöntötte. 

Idén a szervezésben részt vevő pedagógusok javaslatára 
nem a megszokott váltóverseny zajlott. Az azonos korosztá-
lyú csapatok ötperces időeltolódással délben startoltak (ami-
kor az 1849. április 6-i csata elkezdődött) s tanári felvezetés-
sel futották le a kijelölt útvonalat.

A futásban részt vevő gyermekek célba érését követően 
a Gábor Dénes-iskola vitte el a vándorserleget, rájuk bíztuk a 
következő esztendőig a megőrzését. Ezt követően került sor 
az ajándékok kiosztására.

A lelkes, felkészült gyermekcsapatok versenyét segítették 
a pedagógusok, a szülők, valamint bizottsági tagok és ba-
rátok is. A versenyt támogatta Vajda Tamás, Kovács Attila, 
Faragó Attila vállalkozók, Kassuba Istvánné, valamint Czeg-
lédi Sándorné. 

A szervezők köszönetüket fejezik ki a verseny lebonyolítá-
sát segítőknek és a támogatóknak, valamint minden verseny-

zőnek. Külön köszönet illeti a Dózsa György Művelődési Ott-
hont a szervezésben nyújtott segítségért, a városüzemeltetés 
munkatársait, valamint az isaszegi polgárőrség tagjait, akik az 
útvonalat biztosították. „Jövőre veletek ugyanitt!”

A szerkesztőség

 
Az előző lapszámban tájékoztattuk olvasóinkat ar-
ról, hogy Isaszegen a szennyvíztisztító telepen vég-
zett régészeti ásatások során több mint háromezer 
éves leletekre bukkantak. 

A kedvező időjárási viszonyok lehetővé teszik, 
hogy a telepen folyamatos legyen a régészeti mun-
ka, így újabb leletek kerültek elő: késő bronzkori, 
jellegzetes formájú, kék színű tárolóedény-töre-
dék, kisebb-nagyobb pohárkák, szövőszéknehezék, 
bronztű, bronzkarika, és az egyik edény alatt épen 
maradt gabonamagvakat is találtak. 

A leletek feltárása szakaszosan történik, a beru-
házás pedig csak akkor kezdődhet el, ha az ásatást 
egy részen már teljesen befejezték és a helyszínt 
átadták. A kivitelezés megkezdése – több hónapos 
csúszással – előreláthatólag májusban kezdődik. 

A szerkesztőség

A régészeti feltárásról
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Huszadik születésnapját ünnepelte  
a Pest Megyei Német Nyelvi Levelező Verseny 
2013. április 3-án jelentős eseménynek lehettünk részesei a 
Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményben. Több mint kétszáz vendég érkezett hozzánk 
megyénk számos településéről. Pedagógusok, szülők, nagy-
szülők, s nem utolsósorban maguk a tanulók. 

Óhatatlanul visszatekintünk a verseny születésének pil-
lanatára. Amikor 20 évvel ezelőtt olvasgattam, milyen lehe-
tőségek vannak diákjaink számára, hogy az egyes tantárgyak 
területén megmutathassák tehetségüket, arra gondoltam, 
miért ne indíthatnék egy versenyt, amelyben a német nyel-
vet tanuló gyerekek is megmérettethetnek. Olyan ez, mint 
egy mese. Ugyanis az álmom valóra vált. Mi több, a megye 
egyik legjelentősebb, legtöbb tanulót megmozgató verse-
nyévé növekedett, amely három írásbeli s egy szóbeli for-
dulóból áll. 

Kezdetben csupán jómagam, majd hosszú évekig Ko-
vácsné Halomházi Zsuzsanna tanárnővel együtt állítottuk 
össze, javítottuk az írásbeli feladatokat, s végeztük a szerve-
zéssel kapcsolatos rengeteg teendőt. Most, hogy kolléganőm 
nyugdíjba vonult, dr. Eszenyiné Sulyok Ágnes a segítőm. 
A negyedik, szóbeli fordulón a megye elismert némettanárai 
a zsűri tagjai. Persze köszönetet kell mondanom az egész 
tantestületnek, hiszen az, hogy a versenyt ilyen magas szín-
vonalon tudjuk megrendezni, az az összefogásnak, a közös 
munkának az eredménye. 

A diákok, a felkészítő tanáraik s a szülők már kedves is-
merősként érkeznek hozzánk, hiszen a hosszú évek során 
szinte már hazajönnek. Elmondásuk szerint nagyon jónak 
tartják mind a feladatokat, mind a szervezést. 

Természetesen nem utolsósorban az iskola igazgatóinak 
munkáját is dicséri ez a siker. Streng Ferencné Vera néni, aki 
sajnos már eltávozott közülünk, Balog Istvánné volt igazgató-
nő, aki tavaly vonult nyugdíjba, valamint Molnárné Ruck Judit 

jelenlegi igazgatónő lelkes támogatása az egyik alappillére a 
versenynek. 

Megtiszteltetés, hogy a megye ilyen sok némettanára s 
tanulója tart méltónak bennünket arra, hogy a rengeteg le-
hetőség közül minket válasszanak.

Köszönjük, hogy Fábián Zsolt tanügy-igazgatási referens, 
dr. Kardos Gábor alpolgármester, valamint Czeglédi Sándor-
né, a  humánerőforrás- és közoktatási bizottság elnöke jelen-
létével emelte az április 3-i rendezvényünk színvonalát. 

Kurunczi Imréné némettanár

Damjanich jános általános Iskola 

Országos Gyermekszínjátszó Találkozó
2013. április 20-án Vácon a Weöres Sándor Országos Gyermekjátszó Találkozó versenyén 
vettünk részt az iskola 5–7. osztályos tanulóival. Iskolánk 5. osztályos tanulói a Tanmese cí-
mű zenés mesejátékot adták elő, a 6–7. osztályosok pedig kórusként voltak jelen, és a szín-
darab esőjelenetéhez a kezükkel ritmustapssal, csettintésekkel, dobolással, „csináltak” esőt.

Idén februárban már láthatták az isaszegiek a helyi művelődési otthonban a Tanmese 
című tanulságos történetet, aminek óriási sikere volt. A színdarab írója és rendezője Oláhné 
Szántó Tünde. Vácon 14 csoport versenyzett egymással, ahol a Tanmese bronz minősítést 
kapott.

Nagyon	büszkék	vagyunk	a	csoport	teljesítményére,	és	külön	köszönet	illeti	az	iskolánk	
fenntartóját, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot, ahonnan anyagi támogatást ka-
pott a csoport a buszköltségekre és a nevezési díjra.

Oláhné Szántó Tünde
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Egészséghét a Klapka-iskolában
Felső tagozat
A TÁMOP 3.1.4. pályázat keretén belül egy rendkívüli él-
ményben volt részünk a Klapka György Általános Iskola és 
AMI-ban. Intézményünk 2013. március 18–22. között téma-
hetet szervezett, Egészséghét címmel. A Dózsa György Mű-
velődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhellyel együttműködve a 
felső tagozat programját nyitottá tettük az egész város számá-
ra, a városi programok viszont kiegészítették, gazdagították kí-
nálatunkat. Isaszeg apraja-nagyja közösen tevékenykedett a 
minél egészségesebb, tudatosabb életmód elsajátításában.

18-án reggel kicsik és nagyok hangulatos együttes torná-
jával indítottuk a hetet, majd Kende Sándor szülő drámape-
dagógiai előadásában a drogok káros hatásairól hallhattunk. 
Dr. Mészáros Zsuzsanna és Sziráki Katalin bebizonyították, 
hogy nem kell rettegni a fogorvostól. Az Ifjúsági Elsősegély-
nyújtók Országos Egyesülete beavatott bennünket a sebkö-
tözés, a szakszerű újraélesztés rejtelmeibe. Készítettünk vita-
minsalátát, s nagy népszerűségnek örvendett a Kolumbiából 
származó, latin ritmusokra épülő tánc, a zumba is. Grósz Mó-
nika a lovassportot hozta közelebb hozzánk, szerdán egész 
délután a Mozogj az egészségedért! program keretén belül 
együtt sportoltunk mindannyian, gyerekek és felnőttek. Bar-
tos Éva	a	fit-ballt	kedveltette	meg	sokunkkal.	Nagy	figyelem-
mel hallgattuk dr. Horváth Anna mentálhigiéniai előadását, 
Fábián Csilla pedig a szépülni vágyóknak mutatta be a bio-
kozmetikumok pozitív hatásait. Simon Zsolt lehetővé tette, 
hogy betekintsünk a mentősök felelősségteljes s bizony nem 
könnyű munkájába. Építettünk PET-palackból és fémdobo-
zokból szobrot, amely a művelődési otthon előtt ma is lát-
ható.  Dr. Kardos Gábor nyolcadik osztályosok részére tartott 
felvilágosító előadása szintén nagy érdeklődésnek örvendett. 

Memóriapróbánkon teszteltük, ki mire emlékszik a 
sok-sok információból, amit a hét folyamán hallottunk. Bár az 
időjárás nem volt túl kedvező, mi nem adtuk fel, s fut Isaszeg 
címszóval egy közös kocogással koronáztuk meg a hetet.

Reméljük, hogy programjaink segítségével elértük a cé-
lunkat.	Nevezetesen,	 hogy	 figyeljünk	magunkra	 és	mások-
ra, szervezzünk közös programokat, kapcsolódjunk ki, mo-
zogjunk sokat, táplálkozzunk helyesen, hiszen a legdrágább 
kincs az egészség.

Kurunczi Imréné tanár

alsó tagozat
Iskolánkban a TÁMOP 3.1.4. projekt keretében március 
18–22. között egészséghetet tartottunk. Tanulóink ezeken 
a napokon a megszokottól eltérő módon is sok új ismeretet 
szerezhettek. Az alsó tagozaton mindennap más téma jelent 
meg a tanítási órákon és az órákon kívüli programokon. Az 
iskolarádióban minden reggel a nap témájához kapcsolódó 
zene csendült fel. 

A hétfői nap az egészséges táplálkozás jegyében telt. 
Az ebédlő asztalai roskadásig teltek a szülők által készített 
egészséges és finom ételekkel, amelyeket a bemutató után 
a gyerekek jóízűen el is fogyasztottak. Alsósaink ezen a héten 
az egészséghéthez kapcsolódóan szokatlan, de egészséges 
ételeket kaptak a napköziben. 

A keddi napunk az egészségvédelemről és a higiéniá-
ról szólt. Az első és a második osztályosoknak dr. Mészáros 
Zsuzsanna fogorvos tartott nagyon érdekes előadást, a har-
madikosok és a negyedikesek pedig Bene-Magyari Katalin 
iskolavédőnőtől és Ligetiné Köles Tímeával tanulhatták meg 
a sebkötözés fortélyait.

A szerdai napunk fő témája a környezettudatosság volt. 
Hatalmas kartondobozokból szelektív hulladékgyűjtők ké-
szültek, s tanulóink ezekben gyűjthették a papír-, a műanyag 
és a fémhulladékot. Régiből újat címmel pályázatot is hirdet-
tünk erre a napra. Tanulóink óriási kreativitással készítették 
el műveiket (műanyag flakonokból, kupakokból, dobozokból 
stb.), amelyekből a zsibongóban kiállítást rendeztünk. 

A csütörtök a mozgás és a sport jegyében telt. Évfolya-
monként partizánversenyt rendeztünk, amelynek a nyertese-
it vándorkupával díjaztuk. A tanítási órák közötti szünetekben 
zenés tornán vehettek részt a gyerekek. A harmadikosokra 
és a negyedikesekre egy kis agytorna is várt ezen a napon, 
matematikaverseny formájában. Programjaink délután két 
helyszínen folytatódtak. Az iskola tornatermében karatebe-
mutatón vehettek részt a gyerekek Jakab Laci bácsival, Bar-
tos Éva néni pedig a Bázis SC épületében várt bennünket 
egy minden porcikánkat átmozgató soft-ball-órára.

Március 22. a víz világnapja. Skita Istvánné Mariann néni-
vel gyógyteaházat tartottunk, ahol tanulóink megismerhették 
a különböző gyógynövényeket, azok hatásait, sőt, néhányat 
meg is kóstolhattak. Témahetünket ünnepélyes keretek kö-
zött zártuk. 

Szeder Annamária tanítónő
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Könyvtári hírek
Számunkra a hónap legjelentősebb eseménye a magyar köl-
tészet napja volt, amelyet 1964 óta ünnepelünk József Attila 
születésnapján. Ekkor a magyar költőkre és költészetre emlé-
kezünk. Városunk két híres irodalmárral is büszkélkedhet. Az 
egyik Jókai Mór, aki a Kőszívű ember fiaiban A királyerdőben 
című fejezetben örök emléket állított az isaszegi csatának. 
A másik Tóth Árpád költő, aki 1920–23 között nyaranta több 
hónapot töltött itt tüdőbetegsége kapcsán, Isaszeg jó levegője 
miatt. Az irodalmi emlékek tanúsága szerint 1923 nyarán itt 
vetette papírra az Esti sugárkoszorú című költeményét.

Az est első felében helyi költőink közül Hajdú Mária Az 
óda költője, Haász Irén Tóth Árpádhoz és Végh Tamás Jó-
zsef Attila emlékére című verseit hallhattuk Molnár Mihály, 
Lipp Szilvia és  Rájkli  Tünde olvasóink előadásában. Rib-
ka Zoltán Emléked és Földi Alexandra Gyöngyök a sárban 
című költeményét a szerzők előadásában élvezhettük. Az 
irodalmi műsor befejezéseként Márai Sándor Füveskönyvé-
ből hallhattunk részleteket, aki ugyanazon a napon született, 
mint József Attila.

Ezek után Szekeres-Dezső Julianna dányi amatőr festő 
Képekbe rögzített pillanatok című kiállításának képeiben gyö-
nyörködhettünk. A művész így vall önéletrajzában: „…A szí-
nek megváltoztatták az életemet, új reményt, célokat, ter-
veket hozott elém az élet…”. Julika munkáira sok ismerős, 
rokon és barát volt kíváncsi. Kiállítását Menyhártné Füzesi 
Zsuzsanna tanárnő nyitotta meg, aki az első kiállításának a 
támogatója volt.

A fenti eseményeket Fodor Miklós két hónapja alakult 
Trió Membrán zenekarának zenés irodalmi műsora követte: 
a helyi AKÍK tagjaként saját megzenésített verseit adták elő 
nagy sikerrel. A színvonalas előadás ráadással zárult.

A szünetben a vendégek, a résztvevők a terített asztal 
finomságait kóstolhatták meg, majd a gödöllői IRKA klub és 
a könyvtár AKÍK-tagjai olvasták fel elsősorban saját versei-
ket. Örültünk, hogy a gödöllőiek elfogadták meghívásunkat 

és nyolcan képviseltették magukat. A felolvasóest jó hangu-
latban telt. A szerzők rövid bemutatkozása után következtek 
a versek, amelyeket néhány kitartó versszerető olvasónk is 
meghallgatott.

Rendezvényünk 17-től 21 óráig tartott. Az emlékköny-
vünkben olvasható bejegyzések azt igazolják, hogy a részt-
vevők, érdeklődők jól érezték magukat, és hálásak a szín-
vonalas estért:

 „Kedves Olgi, kedves lányok! Szívből gratulálok a 2013. 
április 12-i rendezvényetekhez. A kiállítás, amelyet Julika 
képeiből rendeztetek, ismét egy üde színfolttal színesítette 
az isaszegiek és a meghívott környékbeli emberek életét. 
Fodor Miklósék zenéje, illetve helyi ismerőseink elhangzott 
gondolatai mélyen a lelkünkbe hatolva egy csodálatos él-
ménnyel gazdagították napunkat! Örömmel tölt el, hogy ré-
szese lehettem ennek a színvonalas programnak. Őszinte 
tisztelettel: Mészáros Gusztávné”

Április	 18-án,	 pénteken	 került	 sor	 a	 Tóth	 Árpád	 Nem-
zeti Társaskör magyarságismereti szabadegyetemi sorozatá-
nak soron következő előadására A magyar rovásírás – For-
rai Sándor nyomában címmel. Az előadást Szakács Gábor 
rovásíró-kutató, -oktató tartotta, diavetítéssel egybekötve. Az 
ősi székely–magyar rovásírás című könyvében, amelyet fe-
leségével együtt írtak, a következőket olvashatjuk: „A rovás-
írás a magyarok elődeinek írása, nemzetünk legrégibb és 
legértékesebb szellemi kincse, amely bizonyítja több ezer 
éves jelenlétünket a Kárpát-medencében, valamint a szkí-
ta–hun–avar–magyar folytonosságunkat. Ugyanakkor ész-
szerű, szép és még játékos is. Igazán illik rá a mondás, hogy 
az Isten is jókedvében teremtette.” 

Az előadást beszélgetés követte a terített asztal mellett. 
Az érdeklődők az előadó könyveit is megvásárolhatták a 
helyszínen.

Április 26-án került sor az Öko-kuckó következő foglalko-
zására Stoffer Heni „öko-mami” vezetésével, ahol a sajtké-
szítés rejtelmeivel ismerkedhettek meg az érdeklődők, míg 
május 24-én a szirupkészítés fortélyai kerülnek terítékre.

májusi programjaink
Május 10-én, az AKÍK soron következő összejövetelén a hit 
témakörében készült verseket taglaljuk, elemezzük.

Május 17-én két rendezvénynek adunk otthont: a ha-
gyományokhoz híven délelőtt a Klapka-napok keretében 
történelmi vetélkedő helyszíne leszünk, majd este fél 6-tól 
a	 TÁNT	 szabadegyetemi	 sorozatának	 keretében	 dr.  Fris-
nyák Sándor földrajzkutató, ny. tanszékvezető egyetemi ta-
nár, emeritus professzor tart vetített képes előadást Isaszeg 
természeti környezete és történeti földrajza címmel.

A programjainkról a honlapunkon és a plakátokon tájé-
kozódhatnak az érdeklődők, de telefonon is szívesen adunk 
felvilágosítást (28/582-145). Szeretettel várunk minden ér-
deklődőt a rendezvényekre, és a könyvtárba is mint olvasót.

Majsa Györgyné könyvtárvezető
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Weöres Sándor  
varázslatos világa
A Klapka György Általános Iskola és AMI idén tizenhatodik al-
kalommal rendezte meg városi versmondó és versillusztrációs 
versenyét. Ennek témáját a költészet napja alkalmából Weö-
res Sándor születésének 100. évfordulója adta. A költő versei 
rendkívül közel állnak a gyermekekhez. Fülbemászó rímeit, játé-
kos szófordulatait már óvodáskortól tanulják, kántálják a kicsik. 
A  megmérettetésen a város valamennyi óvodája és iskolája 
részt vett.

216 szemet gyönyörködtető pályamunka érkezett a versil-
lusztrációs versenyre. Különösen érdekes és figyelemre méltó 
munkákat készítettek az óvodások és az alsó tagozatos gyer-
mekek. Itt a zsűri tagjai, Kovácsné Halomházi Zsuzsanna, Incze 
Mózes és Jánosi Erzsébet osztottak ki 32 díjat és különdíjat. 
Ezúton szeretnénk megköszönni Kovácsné Halomházi Zsuzsan-
na képviselőasszony és a Levendula Galéria könyv- és rajzesz-
közadományait, amellyel lehetővé tették, hogy valamennyi nyer-
tes kisgyermek ajándékban részesülhessen.

A verseny másik részében 64 óvodás és általános iskolás 
versmondó mérte össze tudását és tehetségét a városi könyv-
tárban. Közülük tizennyolcan értek el helyezést. A zsűri tagjai, 
Majsa Györgyné, Papp Mihályné és Szabó Lászlóné különösen 
kiemelkedőnek tartották a felső tagozatos diákok szereplését. 
A  2013. április 12-én megrendezésre kerülő gálaműsorban 
valamennyi kategória győztes versmondója megörvendeztette 
a hallgatóságot Weöres Sándor költészetének egy–egy gyöngy-
szemével. A varázslatos délutánt a költő megzenesített versei-
nek felhasználásával magánének, társastánc és balett szakos nö-
vendékek tették emlékezetessé. A képzőművészeti alkotásokból 
nyílt kiállítás a Dózsa György Művelődési Otthonban látható.

Ezúton is gratulálunk a verseny valamennyi résztvevőjének, 
és reméljük, jövőre is találkozunk.

Harkai Zsuzsanna 

A rajzverseny nyertesei
Óvodások
Különdíjas:	Kanalas Richárd	–	(Hétszínvirág	Óvoda)
i.:	 Bódi Sára	és	Deák Anna Viktória	(Bóbita	Óvoda)
ii.:		Labát László	(Bóbita	Óvoda)	és	Czutor Dániel	(Hétszínvirág	Óvoda)
iii.:	Forgács Benjamin	(Bóbita	Óvoda)	és	Sereglei Liza	(Hétszínvirág	Óvo-

da)
Általános iskolások
1–2. osztály 
Különdíj:	Nagy Blanka Viktória, Bódi Benjamin András Nicolas,  

Kiss Balázs	(Klapka)
i.:	 Varga Lili	(Damjanich)	és	Singljár Ádám	(Klapka)
ii.:	Hatházi Levente	(Klapka)	és	Fekete Luca Csenge	(Klapka)
iii.:	Szeder Balázs	(Klapka)	és	Bogár Ramóna Luca	(Klapka)
3–4. osztály
Különdíj: Molnár Zsaklin	(Klapka),	
i.:	 Nagy Liliána (Klapka)	
Ii.:	 Török Balázs	(Klapka)	és	Ruda Mercédesz Ilona	(Klapka),	
IIi.:	Bánfi Anna	(Klapka)
4–5. osztály különdíj:	Szabadkai Szidónia	és	Szőke Nikolett	(Damjanich)
6–7. osztály különdíj:	Mátai Enikő	(Klapka)	és	Szalai Vivien	(Damjanich)
Kerámia
i.:	 Tolnai Gergő	(Klapka),	
ii.:	 Bogár Dávid	(Klapka)

A versmondó verseny nyertesei
Óvodások
Gyurka Előd	–	Lila	bogáncs	és	Rideg Liliána	–	Biztatás	(Hétszínvirág	
Óvoda);	Rézműves Roland	–	Napsugár	a	levegőben	és	Skribek Noémi		
–	Románc	(Bóbita	Óvoda).
Általános iskolások
1–2. osztály:	Hrustinszki Ádám	(1.a)		–	Zimzizim;	Jakab Enikő	(2.a)		

–	A	libapék;	Varga Dalma	(1.a)	–	Galagonya
3–4. osztály:	Gyurka Emese	(4.a)	–	Románc;	Antal István	(4.a)		

–	Három	a	tánc;	Ábrahám Olívia (3.c)	–	Majomország	
5–6.osztály:	Dohányos Melinda	(5.a)	–	Faiskola;	Gyurka Eszter	(6.a)		

–	Ének	a	teremtésről;	Isvánffy Csenge	(5.b)	–	Csiribiri
7–8. osztály:	Horváth József	(8.a)	–	Jubilus;	Hegedűs Cintia	(8.a)		

–	Medvenóta;	Szémann Bonita	(8.a)	–	Rövid	dal
Különdíj:	Kanalas Vivien	(6.a)	–Varázsének;	Rubint Erzsébet	(6.a)		

–	A	tündér
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Egészségnap a Bóbita Óvodában
Idén április 19-én – már hagyományként – harmadszor tar-
tottunk egészségnapot a Bóbita Óvodában. A csoportokban a 
gyermekek az otthonról hozott zöldségekből, gyümölcsökből, 
tejtermékekből a szülőkkel közösen salátákat készítettek. Cse-
megéztek olajos magokat, teljes kiőrlésű lisztből készült mag-
vas péksüteményekből, sajtokból készült falatkákat, mézzel és 
citrommal ízesített gyümölcsteákat ittak. Aszalt gyümölcsöket, 
befőtteket, lekvárokat is kóstolgathattak. Ezt a programunkat a 
2012/2013-as nevelési évben is a TÁMOP kompetenciaalapú 
nevelés részeként, illetve Isaszeg Város Egészségtervének meg-
valósítása érdekében szerveztük. Évről évre tudatosítani kívánjuk 
a gyermekekben és a szüleikben is az egészséges táplálkozás, a 
mozgás fontosságát egészségük megőrzése érdekében.

Az óvoda tevékenység-központú programjához jól illeszkedő, 
színes, mozgalmas, cselekvésben gazdag időtöltést mind a gyer-
mekek, mind a szülők nagyon élvezték.

Nyugdíjba mentek
Április 12-én két nyugdíjasunktól búcsúztunk. Az óvodavezető 
megköszönte Brányán Lászlóné és Szamosvölgyi Józsefné több 
évtizedes kitartó, lelkiismeretes munkáját, gyermekszeretetét. Jó 
pihenést kívánva a nyugdíjasévekre virágcsokrot adott át a ré-
szükre.

A Bóbita Óvoda nevelő testülete

Vers- és prózamondó verseny Csömörön 
2013. március 23-án Csömörön vers- és prózamondó ver-
senyen vett részt a Damjanich János Általános Iskola kilenc 
diákja, akiket Kelemen-Csikiné Feigel Zsuzsanna és Oláhné 
Szántó Tünde készített fel. 

5.a: Ragács Botond, Vörösmarty Laura, Mendi Natália; 
6.a: Veszelik Vivien, Szakadáti Csilla, Méder Szilvia;
7.a: Réti Dániel; 
8.a: Rideg Tímea és Valter Enikő. 
A felső tagozatosok két helyszínen vetélkedtek. Az 5–6. 

évfolyam versenyzői Dányi Krisztián színművésztől, míg a 
7–8. évfolyam vers- és prózamondói Koltai Róbert zsűriel-
nöktől várták a pozitív bírálatokat. Közel negyven diák ver-
senyzett egy-egy helyszínen. 

Vendéglátóink kedvessége sem tudta teljesen feloldani 
a	tanulók	izgalmát.	Nagyon	büszkék	voltunk	diákjainkra,	akik	
felkészültségükről és tehetségükről győzték meg a zsűri tag-
jait. Minden versenyzőről külön mondtak véleményt ered-
ményhirdetéskor. Iskolánk újabb díjakkal gyarapodott: 

Ragács Botond az 5–6. évfolyam prózamondó kategóriá-
jában, Réti Dániel pedig a 7–8. évfolyam prózamondói ka-
tegóriájában ért el első helyezést. Mindkét tanuló felkészítő 
tanára Oláhné Szántó Tünde volt.

Oláhné Szántó Tünde felkészítő tanár
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Méltósággal
Humánus kezdeményezés volt néhány évtizede a világon a végstádiumban lévő súlyos betegek oly módon történő 
ellátására, amelyben a testi és lelki szenvedések enyhítése, az életminőség javítása, a hozzátartozók szoros be-
vonása a cél. Ezt a komplex tevékenységet a hospice-szolgálat látja el, és Magyarországon az OEP finanszírozza. 
Isaszegen Horváthné Zsóka hospice-szakápoló végez ilyen tevékenységet. Vele beszélgettünk.

– Mi tulajdonképpen a hospice-szol-
gálat, és mióta foglakozik vele?

– Végzettségemet tekintve szakápoló 
vagyok, közel két éve csatlakoztam a hos-
pice-mozgalomhoz. A hospice alapja a sze-
retet, a kapcsolat a daganatos betegekkel, 
akik a szolgálat segítségével a megszokott 
környezetükben maradhatnak. A  hospice- 
ban dolgozóknak mindent el kell követniük, 
hogy a beteg mindvégig emberhez mél-
tóan tudjon élni. Hozzájárulunk az egyénre 
szabott ingyenes ápoláshoz, fájdalomcsil-
lapításhoz. A gondoskodás nem csupán a 
beteg testi, hanem lelki, szociális és spiri-
tuális igényére is kitér, valamint a hozzátar-
tozók lelki támogatására is. A beteghez való 
szeretetteljes odafordulás értelemmel és 
tartalommal töltheti meg ezt az életszakaszt. A hospice-gon-
dozás a beteg méltóságát mindvégig tiszteletben tartja. Ez a 
magatartás megkívánja a beteggel szembeni őszinteséget, 
hogy betegsége során egyenrangúan kezeljék, állapotáról 
mindenkor tapintatosan tájékoztassák a realitást képviselve, 
de a reményt soha fel nem adva. Életigenlő alapállás, a halált 
az élet természetes velejárójának tekinti, s nem gyorsítja, de 
eljövetelét sem késlelteti. 

– A hospice-szolgálatot kik vehetik igénybe, meny-
nyibe kerül?

– A háziorvos, onkológus rendelheti el a szakápolást a 
beteg részére. A hospice-szolgálat mindenki számára té-
rítésmentes, hiszen az emberhez méltó halál és fájdalom-

mentesség minden ember alapvető joga. 
A betegek vagy hozzátartozóik sokszor köz-
vetlenül minket keresnek fel, és a továbbia-
kat mi intézzük az orvosokkal.

– Hogyan tudja feldolgozni, hogy 
munkája során oly gyakran találkozik a 
halállal?

– Elhivatott vagyok, s hiszem, hogy min-
dent visszakapunk az élettől, jót is és rosz-
szat	 is.	Nekem	a	hospice	nem	csak	hiva-
tás, hanem az életem. Átszőtte a családom 
mindennapjait is. A férjem mindenben tá-
mogat és lehetőséget teremt. A betegeim 
tudják, hogy mindig számíthatnak rám. 
Gyermekeim nevelésében is fontos sze-
rephez jut ez az életszemlélet. Tudják, mi 
a szakmám, hova megyek, kiket ápolok. 

S  tudom, hogy olyan világot tárhatok a szemük elé, ahol 
fontos a szeretet, az önkéntesség és a segítségnyújtás. 

– A jövőre nézve milyen tervei vannak?
–	Szeretném,	ha	Isaszeg	is	csatlakozna	Nárcisz	program-

hoz.	A	Nárcisz	a	világon	mindenütt	a	daganatos	betegek,	a	
betegeket gondozó szervezetek gyakori jelképe. Az életnek, 
a reménynek, a halál legyőzésének, a szeretetnek, a ragasz-
kodásnak a szimbolikája. 

– Akinek kérdése, problémája van, hol tudja elérni 
önt?

–	Nyugodtan	keressenek	 fel	a	30/318-0078-as	 telefo-
non. E-mail címem: konyazsoka@gmail.com.

Dr. Kardos Gábor

Az orvos válaszol
Isaszegen is egyre gyakoribb probléma a daganatos betegségek megjelenése. Látványosan emelkedett a rák-
betegek száma, köztük is a vastagbélbetegségek. E jelenséggel kapcsolatban kérdeztük dr. Mészáros Zsolt házi-
orvost. 

– Mik lehetnek a korai felfedezés és a daganatos be-
tegségek elkerülésének módjai?

– A halálesetekben a keringési rendszert érintő beteg-
ségek vezető szerepet töltenek be, a második leggyakoribb 
halálok pedig a daganatos megbetegedés. Magyarországon 
minden negyedik ember daganatos betegségben hal meg. 
A Nemzeti	Rákregiszter	adatai	alapján	a	tüdődaganat	után	
a vastagbél- és egyéb emésztő-szervrendszeri daganatok-
ban betegszenek meg a legtöbben. Az emberi szervezet 
több	billió	sejtből	épül	fel.	Naponta	több	százezer	sejt	pusz-

tul el és születik meg testünkben. Ez a sejtmegújulási folya-
mat az esetek kis százalékában hibásan történik meg, így 
naponta 100–200 rákos sejt képződik. Ezeket a sejteket 
az immunrendszerünk elpusztítja. A daganat kialakulásában 
fontos szerepet játszik a szervezet ellenálló-képességének 
csökkenése és a különböző kémiai és fizikai ártalmak. Ezen 
ártalmak legnagyobb része a környezetszennyezésből és a 
mesterséges anyagok túlzott használatából adódóan éri a 
szervezetünket. A gyógyításban legfontosabb a minél ko-
rábbi diagnózis. Sokan úgy gondolják, hogy a daganatos 

Áprily Lajos: 

Biztató vers magányosságtól  
rettegő léleknek

Tudom, hogy hull a nap,
örömök szállanak,
kedves fők hullanak,
sírdombok mállanak.
Egy-egy kéz, drága kéz
mindegyre elereszt,
mindennap vereség,
mindennap új kereszt.
Szem mögött szó mögött
gondárnyék feketül.
És mégis: ne remegj –
Nem maradsz egyedül.
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A védőnői szolgálat
Magyarországon 1915-ben megalakult a védőnői 
szolgálat, amelynek fő célkitűzése a családok, a nők, 
a csecsemők és a gyerekek egészségének a védel-
me és megőrzése. A mai védőnői szolgálat magas 
színvonalát jelzi, hogy valamennyi munkatárs felső-
fokú végzettséggel rendelkezik.

Isaszegen is van egy lelkes kis kollektíva, akik 
nagy gonddal, lelkiismerettel foglalkoznak az édes-
anyákkal és a gyermekekkel. A védőnők esőben, hó-
ban, fagyban, kánikulában is rendíthetetlenül látják 
el hivatásukat. Sajnos sokszor nemcsak anyagilag, 
de erkölcsileg sem becsülik meg a munkájukat. 

Tóth Istvánné, Juhász Sándorné, Szilágyi Ildikó, 
Hasznosi Nikolett, Bene-Magyari Katalin védőnőink 
közül Juhász Sándorné (képünkön jobbra) 2013. 
március 23-án Családháló díj elismerést kapott. Ez-
zel egy kicsit a fény nem csak rá, hanem rajta ke-
resztül a társaira is vetült. 

Gratulálunk az elismeréshez, és ezúton is kö-
szönjük mindannyiuk áldozatos munkáját.

Dr. Kardos Gábor

megbetegedések diagnózisa egyenlő a halálos kimene-
tellel, pedig az időben felfedezett rákbetegség az esetek 
jelentős részében gyógyítható. A daganatos betegségek 
esetében a korai felfedezést az első tünetek, panaszok fel-
ismerése jelenti. Erre szolgálnak azok a szűrővizsgálatok, 
amelyeknek egy része a nagy pontosságú biotechnológiai 
készülékeknek köszönhetően már egy háziorvosi rendelő-
ben is elvégezhető. A vizsgálatok elvégzéséhez kis meny-
nyiségű anyag is elegendő, ami néhány csepp vért jelent. 
A vérből kimutatható daganatjelzők a tumormarkerek. Az 
egyik ilyen tumormarker a PSA, amelynek szintje megemel-

kedik a prosztatarák kialakulása során. Hazánkban a férfiak 
daganatos megbetegedéseinek sorában a negyedik leggya-
koribb betegség a prosztatarák. Ezúton szeretném felhívni a 
negyvenöt év feletti férfiak figyelmét, hogy ősszel urológus 
szakorvos tart szűrővizsgálatot az Aulich utcai rendelőben, 
ahol lehetőség lesz a PSA-szint helyszínen történő megha-
tározására is. Természetesen a rendelőben lehetőség van 
más szűrési vizsgálatokra is. Jó egészséget kívánok min-
denkinek!

– Az olvasóink nevében köszönjük a tájékoztatást.
Dr. Kardos Gábor

Közlekedésbiztonság gyermekszemmel
Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság felmenő rendszerű gyermekrajz-pályázatot hirdet Közlekedésbiz-
tonság gyermekszemmel címmel, három kategóriában: óvodások (3–6 éves), valamint alsó tagozatos (7–10 éves) 
és felső tagozatos (11–15 éves) általános iskolai tanulók részére.

Az alkotások mérete kizárólag A4 vagy 
A3 lehet.

Alkalmazott technikák: grafit, színes 
ceruza, zsírkréta, lino, tus, tempera, 
olaj, diópác, szénrajz. 

Az első fordulóban a pályamunká-
kat a Pest Megyei Baleset-megelőzési 
Bizottsághoz (1139 Budapest, Teve 
utca 4–6.) kell beküldeni az alkotó 
adatainak (név, életkor, lakcím, iskola) 
feltüntetésével.

 A beküldési határidő 2013. május 
14.

A megye által zsűrizett és kiválasz-
tott legjobb alkotásokból kategórián-
ként 5-5 pályamű kerül beküldésre a 
második fordulóra az ORFK-Országos 
Balesetmegelőzési Bizottsághoz.

Az ORFK-OBB szakmai zsűrije által 
kiválasztott alkotások 2013. májusá-
ban kiállításon vesznek részt, amelynek 
helyszínéről és időpontjáról, illetve az 

alkotók díjazásáról a Pest Megyei Bal-
eset-megelőzési Bizottság értesítést 
küld.

1. díj: kategóriánként egy-egy ke-
rékpár; 2–6. díj: kategóriánként tárgy-
jutalom.

A pályaműveket nem őrizzük meg 
és nem küldjük vissza.

Pest Megyei  
Baleset-megelőzési Bizottság
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A honvédszobor és a Boquilla Negra
beszélgetés Bakos Ferenccel, az isaszegi klarinétzenekar művészeti vezetőjével (Varga zsolt írása)

– Mikor és milyen céllal alakult a klarinét-
zenekar? Egyáltalán mit jelent az, hogy Bo-
quilla Negra?

– A nevet a hangszer lelkének számító fú-
vókától kölcsönöztük: spanyolul fekete fúvókát 
jelent. 2012. szeptember végén alakultunk két 
volt klarinét-tanítványom és egy zenész apuka 
részvételével. Mindannyian isaszegiek vagyunk. 
A vidámság és a szórakoztatás az elsődleges 
célunk, amit az eddigi fellépéseinken és a re-
pertoárunkon meg is mutattunk: ragtime-okat, 
polkákat, magyar táncokat, szambát játszunk, 
de komolyabb nyitányokat és indulókat is tu-
dunk. Úgy gondolom, hogy egy hiánypótlás ez 
nemcsak Isaszeg, hanem Magyarország zenei 
életében is. Ugyanakkor fiatal klarinétos és más 
hangszeres növendékeknek is lehetőséget adunk, hogy ki-
próbálják magukat egy kamarazenekar berkein belül.

– Mik a rövid és hosszabb távú tervek?
– A közeli jövőben több fellépésünk is lesz, például a 

Klapka-bálon, majálisokon, a Sztárlábon, fotókiállítás-megnyi-
tón, de talán az egyik legfontosabb a május 10-i jótékony-
sági hangverseny, amelyet az isaszegi honvédszobor felújí-

tási alapjának megsegítésére szervezünk. Kitűnő zenészeket 
sikerült megnyernünk az ügynek, így igazi vidám, könnyed 
zenei fesztiválhangulat lesz: magyar tánc, ír zene, ragtime, 
jazz… A nyarat a szabadban zenéléssel szeretnénk tölteni, 
például kerthelyiségekben, tereken, fesztiválokon, vagy ép-
pen Isaszeg utcáin. A távolabbi céljaink között pedig szerepel 
egy klarinét-zenekari találkozó, de ez még a jövő zenéje…

Búcsú Mária nénitől
Eltávozott közölünk Isaszeg legidősebb asszonya, Bene Sándorné 
Szmolicza Mária.	Mária	néni	1912-ben	született,	még	a	békebeli	Nagy	
Magyarországon. Hosszú, termékeny élettel jutalmazta az ég. Hat gyer-
meket nevelt, és unokák dédunokák vették körül a szeretett családi kör-
ben. Megélt két világégést, forradalmat, rendszerváltásokat. Ami nem 
változott, az az ő kötődése az otthonához, Isaszeghez. Mária néni, ez 
az aranyos, törékeny mamácska elfáradt testét elhagyva egy új világba 
költözött. Köszönjük minden jóságát, és kívánjuk az örök nyugalmat és 
békességet neki. Családja fájdalmában részvéttel osztozunk.

Dr. Kardos Gábor
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A római katolikus egyházközség eseményei
A katolikus otthonban minden csütörtökön 10 órától ba-
ba-mama klubot tartunk, amelyre minden érdeklődőt sze-
retettel várunk.

Május elsejétől nyári miserend van. Az esti szentmi-
sék 19 órakor kezdődnek. Májusban minden hétköznap a 
szentmise előtt fél órával és vasárnap délután 3 órától litá-
niát végzünk.

Június 1-jén családi nap lesz a katolikus otthonban 
10–15 óra között. Lesz ugrálóvár, csúszda, rejtvények, kéz-
műves-foglalkozás, pingpongozás, ebéd. Minden program 
ingyenes. Várunk mindenkit nagy szeretettel.

tolcsván jártunk
Templomunk ének- és zenekara meghívást kapott Tolcsvá-
ra, hogy énekünkkel szolgáljunk az ottani szentmisén. Mikor 
április 14-én, vasárnap hajnalban beültünk a buszba, még 
nagyon sötét volt, de a korai kelésért hamar kárpótolt min-
ket a felkelő nap pirosan izzó látványa. 

Érkezésünkkor Sveda László borász, a helyi egyházta-
nács elnöke fogadott minket. Egy kis séta után kipróbálhat-
tuk az aprócska templom akusztikáját. A szentmise előtt né-
hány perccel érkezett meg Szőke Gábor plébános atya, aki 
egy órával korában még a szomszéd faluban misézett, és a 
tolcsvai szentmise után még két további községben várták 

a hívek. A dalok szövegét lapokon kiosztottuk a híveknek, 
így be tudtak kapcsolódni az énekekbe. 

A szentmise nem csak nekünk volt nagy élmény, hiszen 
a mise végén az atya kihirdette, hogy a helyi Szent Cecí-
lia-énekkarba vár bármilyen hangszeren játszani tudó em-
bert. Csodálkozó kérdésünkre: „Tolcsván van énekkar?” Gá-
bor atya gyors válasza az volt: „Most már igen”. 

Ha már Tolcsván jártunk, természetesen befizettünk egy 
kis borkóstolásra is. Sveda László a családjával együtt szere-
tettel fogadott minket a pincéjében, ahol az asztalokon sora-
kozó friss pogácsákkal vártak bennünket. Csodálva hallgattuk 
a házigazdát, ahogyan alázattal és nagy szeretettel mesél a 
munkájáról, a borokról. Minden kérdésünkre kimerítő választ 
adott, finom humorával s még finomabb boraival, nyíltsá-
gával	 hamar	 belopta	 magát	 mindannyiunk	 szívébe.	 Nagy	
meglepetést okozott a hatalmas kondér vaddisznópörkölt, 
amellyel megvendégelt minket. Rövid időre benézett hoz-
zánk Gábor atya is, aki egy temetésről sietett jegyesoktatásra, 
de fontosnak tartotta, hogy egy kicsit együtt legyen velünk. 
Búcsúzóul énekeltünk az atyának és a házigazdánknak is. 
Nemcsak	a	kirándulás	volt	nagy	élmény.	Mindannyian	gaz-
dagabbak lettünk azáltal, hogy ilyen értékes emberekkel ta-
lálkozhattunk.

Szárazné Marika
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a sebi Gym se újabb sikerei

Országos csúcsdöntés
Március utolsó hétvégéjén Vésztőn, a Sinka István Művelő-
dési	Központban	rendezték	meg	a	III.	Női,	Férfi,	Ifjúsági,	Ju-
nior, Masters Felnőtt RAW Fekvenyomó Magyar Bajnokságot. 
A harmadik alkalommal kiírt kétnapos, jól szervezett viadalon 
az ország minden részéből több mint kétszázötven sporto-
ló indult, ami rekordnak számított a sportág történetében. 
A nagyszámú nevezés az eredményekben is megmutatko-
zott, a versenyen huszonnégy új országos csúcs született. Az 
isaszegi Sebi Gym SE nyolc versenyzővel képviseltette magát 
a megmérettetésen.
eredmények
Havai Viktor (+120 kg) – felnőtt 1. hely
Sebestyén Tamás (–105 kg) – felnőtt 1. hely
Hényel Péter (–93 kg) – felnőtt 11. hely
Baranyi Péter (–83 kg) – felnőtt 4. hely
Nádasdi Tamás (–83 kg) – felnőtt 5. hely
Repa Marcell (–83 kg) – junior 2. hely
Mosonyi Viktor (–83 kg) – junior 4. hely
Puskás Benjamin (–74 kg) – ifjúsági 3. hely
A nap legnagyobb nyomását Havai Viktortól láthattuk 120 
kg-os súlycsoportban, 240,5 kg teljesítményével, amivel új 
országos csúcsot döntött, és abszolút kategóriában a felnőtt 
mezőnyben a harmadik helyen végzett. Az egyesület ver-

senyzői összességében is jól szerepeltek, hiszen a felnőtt 
csapatok versengésében a tizenhárom csapatból a negyedik 
helyet szerezték meg, csupán egy ponttal maradva le a do-
bogóról. A verseny így is sikeresnek mondható, s az ered-
mény biztatóul szolgálhat sportolóinknak: csak így tovább!

Sebestyén Tamás

Honszerelem! Vess tiszta lángot!
Az	Isaszegi	Történelmi	Napok	rendezvénysorozat	keretében	április	5-én	ün-
nepi megemlékezés volt az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlé-
kére a Szabadságtörekvések Emléktemplomában, a református templomban.

A rendezvényen Valter Ferenc, a Magyar Állami Operaház magánéneke-
se, Kassai István Liszt-díjas zongoraművész, valamint Hegedűs István egye-
temi hallgató előadóművészek szívet-lelket melengető, színvonalas műsorát 
láthatta a közönség. Az előadáson elhangzott művek szerzői Erkel Ferenc, 
Kodály Zoltán, Liszt Ferenc, Arany János, Petőfi Sándor, Jókai Mór és még 
számos nagy magyar zeneszerző, író és költő volt. 

A szerk.
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zene, tánc
A mŰvelŐdési otthonbAn
Május 5., 16.00:�	A	Csata	Táncegyüttes	anyák	napi	köszöntő	műsora
Május 11.:�	 Tájról	 tájra,	 táncról	 táncra	–	Barangolás	 a	Kárpát-medence	

tánchagyományaiban.	 A	 Csatangoló	 Tánccsoport,	 a	 Koccintós	 Tánc-
együttes	 és	 a	 Tébláb	 Szülők	 csoportjának	 közös	műsora	 (részletes	
program	a	plakátokon	és	a	művelődési	otthon	honlapján)

Május13., 18.00:�	A	Klapka	György	Általános	 Iskola	és	AMI	dobszakos	
hallgatóinak	koncertje

Május 18., 18.00:�	 Mű-Hely	 Nap	 –	 helyi	 és	 környékbeli	 könnyűzenei	
együttesek	koncertje

Május 30., 17.00:�	 A	Klapka	György	Általános	 Iskola	 és	AMI	napközis	
évzárója

Május 22., 18.00:�	A	Klapka	György	Általános	Iskola	és	AMI	ének	tagoza-
tának	tanévzáró	hangversenye

kirándulás
Május 10., 14.00:�	 Időutazás	a	 történelem	nyomában	6.	–	 rendhagyó	

történelemóra:	kirándulás	az	1000	éves	kertbe.	Találkozó	13.45-kor	a	
művelődési	otthon	előtt

ProgrAmok A fAlumúzeumbAn
Május 18., 14.00–17.00:�	 Pünkösdi	 családi	 nap	 a	múzeumok	 világ-

napján
Május 25., 17.00:�	Proksza Gyöngyi	festőművész	és	grafikus	kiállításá-

nak	megnyitója

májfAdöntés
Május 25.:�	Isaszegi	hagyomány	szerint	döntjük	le	a	május	1-jén	felállított	

májusfákat	 egész	 napos	 mulatság	 keretében.	 Hagyományőrző	 cso-
portjaink	eredeti	viseletben	járják	végig	a	várost	dalolva,	táncolva,	és	
jó	hangulatú	mulatság	keretében	döntik	le	a	fákat.	A	napot	gálaműsor			
zárja	a	művelődési	otthonban	(részletes	program	a	plakátokon	és	a	
művelődési	otthon	honlapján)

PedAgógusnAP
Május 31., 18.00:�	Városunk	pedagógusait	köszöntjük	a	művelődési	ott-

honban

elŐzetes
Június 4., 18.00:�	 Városi	megemlékezés	 a	 Trianoni	 szerződés	 93.	 év-

fordulóján.	Helyszín:	Hősök	és	Áldozatok	Emlékparkja

szolgáltAtások 
A mŰvelŐdési otthonbAn
Május 18., 08.00–12.00:�	 Babaruhabörze	 (jelentkezés:	 Laci Anna,	

20/391-6683;	Dézsi Noémi,	70/953-0035)
Május 6., 18.00:�	KRESZ-tanfolyamra	jelentkezés	és	tájékoztatás
Május 27., 14.00–18.00:�	 A	 Zöld	 Híd	 Régió	 Kft.	 (hulladékgyûjtés	 és	

-szállítás)	ügyfélszolgálata

A csAtA táncegyüttes felléPései
Május 12.:�	Battai	majális	–	Százhalombatta
május 26.:�		Hagyományőrző	Antológia	–	Pécs	

ProgrAmAjánló

legközelebbi – egyúttal tanévzáró – programja 
2013. május 17-én, 17.30 órakor  

lesz a könyvtárban, amikor 
dr. Frisnyák Sándor földrajzkutató, 
ny. tanszékvezető egyetemi tanár, 

emeritus professzor tart vetített képes előadást 
Isaszeg természeti környezete 
és történeti földrajza címmel.

A Tóth Árpád 
Nemzeti  
Társaskör

A mese folytatódik

Tisztelt Szülők! Tájékoztatom  
önöket, hogy április 29-től  
minden hétfőn 17 órától  

folytatódik a meseolvasás az  
Ady Endre utcai játszótéren.  

Szeretettel várok minden  
mesét szerető gyermeket 

és szüleiket.
Karádi Zsuzsanna 

Kiadó 40 nm-es üzlethelyiség 
Isaszegen, főútvonalon, 

nagy forgalmú üzletek mellett,  
kedvező áron. 

Telefonszám: 06-20/773-6332

KertészKedőKneK
Május közepéig Kovács Gyula pórszombati erdész, 

örökségvédő gyümölcstermesztőtől  
őshonos gyümölcsfák korlátozott számban igényelhetőek.

érdeklődni: Karádi zsuzsanna, 20/245-8260
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Ügyeleti ellátás
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára sa-
ját háziorvosuk áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–
1800 óra között, pénteken 1130–1800 óra között készenléti 
szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátására, amely 2013. 
május hónapban az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőnként dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., 
 tel.: 28/582-831; mobil: 30/831-1887
Keddenként dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
Szerdánként dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., 
 tel.: 28/493-288
Csütörtökönként dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., 
 tel.: 28/493-302; mobil: 20/928-3987
Pénteki ügyeleti beosztások májusban
Május 3.: dr. Tordai Gábor; május 10.: dr. Mészáros Zsolt;
május 17.: dr. Kürti József; Május 24.: dr. Eszlári Egon;
május 31.: dr. Tordai Gábor.
Helyettesítés Május 9-én, csütörtökön dr. Tordai Gábor 
rendelése technikai okok miatt elmarad, helyettesíti dr. Mé-
száros Zsolt 8-tól 12 óráig.
központi orvosi ügyelet  
Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 28/430-655 
Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel  
8 óráig, illetve hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 
24 órában
Gyermekorvosi rendelők  
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12., tel.: 28/493-250
Dr. Adamikné dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14.,  
tel.: 28/495-233
a mentôk ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitva tartása szombaton és vasárnap
Ezüstkehely Patika: páros héten 8-tól 12 óráig
Liget Patika: páratlan héten 8-tól 12 óráig
éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, 
Tanácsház utca 4.; tel.: 28/452-851
Fogorvosi rendelô Rákóczi u. 10.; tel.: 28/495-237
Védőnői szolgálat Rákóczi u. 14.; tel.: 28/495-827

Közérdekű elérhetőségek
Isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi u. 45.
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 28/583-100
E-mail: hivatal@isaszeg.hu
Helyi rendôri járôrszolgálat 70/667-3535
mezôôrök 70/459-3301, 70/459-3302
közterület-felügyelet (hívható munkaidôben)  
70/387-2698, 70/315-2314
Isaszegi Vízmű Nonprofit közhasznú kft.  
Rákóczi u. 18., tel.: 28/494-517
Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban: 

30/378-9971

Anyakönyvi hírek
a 2013. III. 16. – IV. 15. közötti idôszak eseményeirôl

születések

Chaibalsan Temuulen, Zámbó Benjamin,  
Lukács Vivien Marianna, Márton Áron, Márton Balázs, 
Rafael Jázmin Sanel, Mészáros Lili

Házasságkötések

Bátori Tünde Ágnes és Juhász János
Marsalkó Judit és Kovács Zoltán
Dr. Stefán Ágnes és Nagy István
Tóth Éva és Erki Szilárd
Szilágyi Katalin és Pallós József

60 év egymás szeretetében

Bakucz Mária és Tihon János 1953. április 2-án kötöttek 
házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Halálesetek
Bene Andrásné Szmolicza Mária (101 éves), 
Madách Imre utca 49.
Kunszt Dénes Lajos (69 éves), Szentgyörgypuszta
Fityus Terézia (80 éves), Thököly utca 4.
Varga Ferencné Fábián Katalin (90 éves),  
Mátyás király utca 138.
Sztrehovszky Jánosné Tusor Erzsébet (79 éves),  
Dobó utca 6.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Polgármesteri hivatal

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik Hanák Józsefné 
2013. március 21-én megtartott temetésén részt vettek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek, gyászomban velem együtt éreztek.

Hanák József

Szeretettel	köszöntjük	szüleinket,	Gajdor Gábort	és	Gajdor Gábornét	
(született	Bazsik Mária),	akik	1963.	május	25-én,	50	éve	kötöttek	há-
zasságot.

Gyermekeik: Gabriella, Mária és Gábor, valamint unokáik és vejeik

Ezúton	 szeretnénk	 megköszönni	 Varga Ferencné Erzsikének	 és	
Eto-Papp Beátának	 a	 tojásdíszítő	 pályázatunkra	 készített	 különleges	
munkákat.		 A művelődési otthon dolgozói

Szeretnénk	köszönetet	mondani	minden	segítő	szándékú	embernek,	
akik	hozzájárultak	Gódor Barnabás	nevű	gyermekünk	gyógyulásához,	
illetve	a	további	gyógyulás	 időtartamára	otthont	biztosítanak	nekünk.	
Nagyon	sokféle	segítséget	kaptunk.	Festés:	Könczöl Gábor	és	csapata;	
költöztetés:	Verseczki András;	adománygyűjtés:	isaszegi	katolikus	egy-
házközség	és	a	DM	üzlet	dolgozói.

Barnabás szülei: Erika és Balázs



A	magyar	 nemzet	 történelmét	 városunk	 harcokkal	 sűrített	 történelmi	múltja	 is	
gazdagította.	Büszkén	vallhatjuk,	hogy	saját	történelmünk	is	van.	A	tavaszi	emlék-
hadjárat	25	éves	történelmi	időutazása	nemcsak	a	jövő	nemzedékeihez,	de	mind-
annyiunkhoz	szól,	akiknek	fontos	a	nemzet,	a	nemzeti	gondolat	jövője.
„Önérzet	nélkül	mind	nemzet,	mind	egyén	a	szemétdombra	való	csak…”	rész-

let	Görgey	Arthúr	Gazdátlan	 levelek	 című	 írásából.	 A		tábornok	 igen	 szigorú	 volt	
katonáihoz,	akik	ennek	ellenére	szerették,	mert	fővezérként	is	olyan	tiszt	volt,	aki	
nem	azt	vezényelte,	hogy	előre,	hanem	azt,	hogy	utánam.	A	hazáért	volt	katona,	
nem	az	állásáért.	Híven,	becsülettel,	buzgalommal	szolgálta	népét.
1989-ben	néhány	lovas	indult	el	Fülöp Tibor Zoltán	vezetésével	az	1849-es	ta-

vaszi	hadjárat	egykori	útvonalán	Jászberénytől	Vácig.	A	következő	években	az	elha-
tározások	mellett	való	kitartás	súlyos	tehertételével,	felvonulással,	koszorúzásokkal	
tisztelegtek	a	tavaszi	hadjárat	történései	előtt.	Az	első	csatabemutatóra	1995-ben	
került	sor,	miután	a	díszfelvonulás	alatt	valaki	bekiabálta,	hogy	valamit	most	már	
csinálni	is	kéne.	A	következő	években	a	lelkes	hagyományőrzők	csatasorba	álltak,	
és	megkezdődött	 a	 tápióbicskei	 és	 az	 isaszegi	 csaták	 felelevenítése	 gyalogos	 és	
tüzéralakulatokkal,	 huszárrohamokkal,	minden	 évben	 egyre	 inkább	 a	 történelmi	
hűségre	 törekedve.	 1995-ben	 településünkön	még	 Isaszegi	Művészeti	Napoknak	
hívtuk	a	történelmi,	kulturális	bemutatókat,1998-tól	már	Isaszegi	Történelmi	Napok	
elnevezéssel	írtuk	be	a	gazdag	eseménysorozatokat	városunk	történelmébe.

Katona Tamás	történész	hosszú	évekig	vezetett	bennünket	az	isaszegi	csata	él-
ményeibe,	Babucs Zoltán, Peyach István	történészek	a	helyi	sajátságokat	kiemelve	
mesélték	dicső	győzelmünk	történetét.
La	paix	des	braves,	ahogyan	Habsburg	Ottó	mondotta	volt	1998-ban	a	Katona-

pallagon,	a	bátrak	békéje	jelzővel	illette	az	országban	akkor	egyedüli	osztrák	sírem-
lék	avatását.	2000-ben	megnyitottuk	az	ólomkatona-kiállítást,	2002-től	az	Isaszegi	
Lovas	 Egyesülettel	 a	 Szabadságtörekvések	 Emléktemplománál	 és	 a	 kőkeresztnél	
emlékeztünk.	Napjainkban	már	a	Szent	Márton	Lovas	Hagyományőrző	Egyesület	
tagjai	eredeti	Ferdinánd-huszárok	vértjében	csatáznak.	2007-től	huszárkonyha	(fő-
zőverseny)	is	gazdagította	a	programkínálatokat.	2008-ban	először	láthattuk	a	Kor-
szaki	Szövetségek	Találkozóját.	A	Csata	Táncegyüttes	táncosai,	az	Isaszegi	Asszony-
kórus	és	vendégeik	népi	életképekkel	jelenítették	meg	a	harcok	előtti	csatateret.	
2009-ben	a	szlovák	kápolnával,	2011-ben	a	haranglábbal	és	a	Képesfával	gya-

rapodtak	az	emlékhelyek.	Az	időutazó	történelmi	táborban	az	Árpád-,	a	lovag-,	a	
török-	és	a	Rákóczi-kor	hagyományőrzőivel	is	találkozhattunk.

2010-től	Állj	be	pajtás	katonának	címmel	gyermekcsata	 indult,	és	összeverbu-
válódtak	az	isaszegi	szabadcsapatok	is.	Már	több	mint	negyven	éve	ünnepeljük	a	
magyar–lengyel	barátságot	Isaszegen.	
A	katonai	és	népi	hagyományőrzők	annak	a	történetnek	a	részesei,	amit	nem	

lehet	felejteni	azoknak,	akik	egyszer	részt	vettek	a	pompás	fúvószenekarral	felveze-
tett	díszmenetben,	s	látták	az	ágyúdörgéstől,	puskaropogástól,	az	égő	házak	fanyar	
füstjétől	torokköszörülős	harctér	látványos	csatajeleneteit.
Huszonöt	év,	számolhatatlan	élménytörténet.
Köszönjük	 Isaszeg	Város	Önkormányzatának,	a	nemzetközi,	országos	és	helyi	

katonai	és	népi	hagyományőrzőknek,	 isaszegi	 lovasoknak,	a	város	oktatási	 intéz-
ményeinek,	 a	 városüzemeltetés	 dolgozóinak,	 a	 helyi	 egyházi	 méltóságoknak,	 a	
polgárőrségnek,	rendőrségnek	az	áldozatos	munkáját.	Külön	köszönöm	a	művelő-
dési	otthon	munkatársainak	az	áldozatos,	kitartó	munkát.	Köszönöm	mindazoknak,	
akik	részesei	voltak	az	elmúlt	huszonöt	évnek,	hogy	együtt	tartottak	velünk	az	idő	
isaszegi	sodrásában.

Mindenkinek	 van	 vagy	 lehet	 em-
léke	 a	 tavaszi	 emlékhadjáratról.	
Olyan	 történeteket	 keresünk,	 ame-
lyek	 2014-ben	 gazdagíthatják	 majd	
az	 Isaszegi	 Történelmi	 Napok	 165.	
évfordulóját.	Köszönettel	 fogadjuk	a	
művelődési	otthon	elérhetőségeire.

Verseczkyné Sziki Éva 
igazgató, Dózsa György 

Művelődési Otthon

Hadjáratok az idő sodrában Isaszegen


