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önkormányzati tájékoztató

…112 éve az elsők között épült honvédszobor közadakozásból valósult meg, oly időkben, amikor a szabadság-
harcot leverető Ferenc József még aktív uralkodó volt. Nekünk isaszegieknek a szobor nemcsak jelkép, nemcsak a 
város címere, hanem attól sokkal több. Általános és középiskolásként itt vettünk részt történelmi ünnepeinken, ide 
jártunk kirándulni, telente itt szánkóztunk, síeltünk, és talán az első csókok is a szobor árnyékában csattantak el.  
A szobor láthatta a nagyszülőt, a szülőt és az unokát is. Hogy ez a későbbiekben is így maradhasson, az isaszegiek 
összefogtak az emlékmű felújításáért. Fáradozásukat siker koronázta, és örömmel jelenthetem be, hogy a munká-
latokhoz szükséges pénzforrás a város rendelkezésére áll. Ezúton is köszönetem fejezem ki mindenkinek, aki részt 
vett e nemes feladat elérésében. […] Köszönet és hála a hősöknek, köszönet és hála az ősöknek! De ne feledjük, a 
hősök vére és áldozata nem elég a ma szabadságáért, azért nekünk is tennünk kell!

(Részlet Hatvani Miklós polgármester úr 2014. április 6-án elhangzott ünnepi beszédéből)
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A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata  
Kiadó: LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Szilárdi László  

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. 

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. 

HirdeTéSi méreTeK éS árAK
méret  fekete-fehér színes
(szélesség × magasság) belső oldal belső oldal

1/1 oldal (181 × 262 mm) 25 400 Ft 31 750 Ft
1/2 oldal (181 × 128 mm vagy 87,5 × 262 mm) 13 970 Ft 19 050 Ft
1/4 oldal (87,5 × 128 mm vagy 181 × 61 mm) 7620 Ft 10 160 Ft
1/8 oldal (87,5 × 61 mm) 3810 Ft 5080 Ft
1/16 oldal (87,5 × 27,5 mm) 2540 Ft 3810 Ft

A lap színes hátsó borítóján megjelenő hirdetések esetében a fenti árakhoz képest 
100%-os felárat számítunk fel. Kedvezmények: 3 havi hirdetés megrendelése esetén 
5%, 6 hónapra 10%, 12 hónapra 15%.

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

Részletek a képviselő-testület döntéseiből
Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2014. április 15-i ülésén az alábbi határozatokat fogadta el.

A civilszervezetek programjainak megvalósítására beadott 
pályázatokat 900 000 forinttal, a nyári táborok és szabadidős 
programokat összesen 2 500 000 forinttal támogatta.
Döntött a szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2014. 
évben nyújtott támogatás igénylésére vonatkozó önerő nél-
küli csatlakozásról 44 napra, 111 gyermek esetében. 

Isaszeg Város Napja 2014. évi ünnepségének időpontját 
június 28-i dátummal határozta meg.

Együttműködési megállapodást kötött az Isaszeg Önkén-
tes Tűzoltó Egyesülettel.

A képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy a Bu-
dapest, Rákos–Hatvan vasúti vonalszakasz korszerűsítésével 
kapcsolatosan ragaszkodik az Isaszeg, Hold utcai külön szintű 
vasúti kereszteződés megvalósításához, valamint ahhoz, hogy 
a most készülő településszerkezeti terv módosítása már a kü-

lön szintű kereszteződés kialakítását tartalmazza. Álláspontját, 
amelyben kifejezi, hogy a településszerkezeti terv módosítá-
sát kizárólag a külön szintű kereszteződés megvalósulása ese-
tén fogadja el, soron kívül eljuttatja a beruházó Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt., valamint a tervező Uvaterv Zrt. részére.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az élelmi-
szer-alapanyagok (hús, hentesáru, tejtermékek, pékáruk) 
beszerzésére irányuló pályáztatásokat az önkormányzati vá-
lasztásokat követően kívánja lefolytatni, ezért a termékekre 
vonatkozó folyamatban lévő beszerzési eljárásokat megszün-
teti, az esetleges szerződés felmondásokat pedig visszavonja. 

A képviselő-testület elfogadta Gödöllő–Vác Térségi Víz-
gazdálkodási Társulat által felkínált közfoglalkoztatási lehető-
séget 50 fő isaszegi lakos 2 hónapon át (2014. május 1-től 
június 30-ig) tartó közfoglalkoztatására. A közfoglalkoztatás-
hoz 660 000 Ft támogatást nyújt.

 Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Tegyünk együtt a környezetünkért!
A várva várt tavasz beköszöntével az 
emberek többsége igényli, hogy a sza-
badideje nagy részét a szabadban tölt-
hesse el. A napsütés, a friss levegő ja-
vítja a közérzetünket, jó hatással van az 
egészségünkre és a mindennapjainkra. 
A tavaszi szezon kezdetével nemcsak 
a megújuló természetben gyönyörköd-
hetünk és pihenhetünk, de megnőnek 
a ház körül elvégzendő teendőink is: 
kertészkedünk, füvet nyírunk, takarí-
tunk, rendet rakunk. 

A szép környezet, az egészségünk 
védelme, valamint az egymás mellett 
élés szabályainak betartása fontos kell 
hogy legyen egy településen élő kö-
zösség számára, a helyi önkormányzat-
nak pedig feladata, hogy a lakosság ér-
dekében ezt az elvárást kötelezettség 
formájában szabályozza, biztosítsa. 

Az alábbiakban a környezetünk és 
az egészségünk megóvása, valamint 
Isaszeg településképének rendezett-
sége érdekében alkotott helyi önkor-
mányzati rendeletekre hívjuk fel a la-
kosság figyelmét.

A 12/2009.(IV.17.) számú helyi 
rendeletünk az avar és a kerti hulladék 
égetését szabályozza. A levegő tisz-
taságának megőrzése érdekében az 
avart és a kerti hulladékot a település 
teljes területén kizárólag február 15-től 
május 15-ig, szeptember 15-től no-
vember 15-ig, keddi, szerdai és pén-
teki napokon 10–18 óra között szabad 
égetni. Az országos tűzgyújtási tilalom 
időtartama alatt avart és kerti hulladé-
kot égetni tilos. Ez a tilalom a település 
egész területére érvényes. Ünnepna-
pokon és a helyi ünnepek ideje alatt 
szintén tilos az égetés. Különösen til-
tott a település közigazgatási területén 
a műanyagok, a gumik, a vegyi anya-
gok és az ismeretlen összetételű anya-
gok égetése. 

Ha a rendeletben szabályozott idő-
pontokat betartva égetjük el a keletke-
zett hulladékot, kevesebb bosszúságot 
okozunk a környezetünkben élőknek 
azzal, hogy nem éri őket felkészületle-
nül a füstölés. 

Tájékoztatásul felhívjuk a lakosság 
figyelmét arra is, hogy a zöldhulladék 

elszállítása április, május és június hó-
napban minden második héten pén-
teken történik, a több helyi üzletben 
40 Ft + áfa összegért megvásárolható 
gyűjtőzsákokban. 

A 14/1996. (X. 15.) számú ren-
deletünk a környezetünk védelemét 
szabályozza. Célja az önkormányzat 
illetékességi területén az ember és 
környezete harmonikus kapcsolatának 
kialakítása, a környezet elemeinek és 
folyamatainak védelme, a fenntartható 
fejlődés környezeti feltételeinek a biz-
tosítása. A rendelet alapján az ingat-
lan használója (tulajdonosa, kezelője, 
haszonélvezője, bérlője stb.) nemcsak 
az ingatlan tisztán tartásáról köteles 
gondoskodni, hanem az ingatlan előtt 
lévő, gyalogos közlekedésre szolgáló 
út, járda, valamint belterületi földutak 
úttengelyig történő tisztításáról, a víz-
elvezető árok karbantartásáról, a fű és 
a különböző gaznövények kiirtásáról, 
a bokrok és a fák visszametszéséről.  
A kötelezettség a bekerített vagy be 
nem kerített, üresen, illetve használa-
ton kívül álló ingatlanra és telkekre is 
kiterjed. 

A polgármesteri hivatal a gondo-
zatlan járda és árok tisztítását, a közle-
kedést akadályozó fák, bokrok vissza-
metszését, különböző gaznövények 
kiirtását a felszólítást követő nyolc nap 
után az ingatlantulajdonos (-használó) 
költségére elvégeztetheti. Mentességet 
csak az kaphat, aki bizonyítottan moz-
gáskorlátozott, nem rendelkezik ellátási 
szerződéssel, gyámmal, gondozásával 
nincs senki megbízva, és vele egy ház-

tartásban a feladatok elvégzésére alkal-
mas személy nem lakik. 

Az allergiát okozó gyomnövények – 
főként a parlagfű – irtásának elmulasz-
tását az Isaszeg közigazgatási területére 
is érvényes törvény és kormányrende-
let szigorúan szankcionálja. A törvényi 
rendelkezés az allergiás betegek szá-
mának drasztikus növekedése miatt 
vált szükségessé. A nemzetközi felmé-
rések szerint tízévenként megduplázó-
dik a betegek száma. A törvény alap-
ján az ingatlan tulajdonosa, használója 
köteles az adott év június 30. napjáig 
a parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni az ingatlanon, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetáci-
ós időszak végéig folyamatosan fenn-
tartani. A kötelezettség elmulasztása 
esetén a bírság alapja a fertőzött terü-
let mérete, amelynek mértéke – bel-
területen és külterületen egyaránt – 15 
ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. 
A tulajdonos, amennyiben a hatósági 
felszólításnak határidőre nem tesz ele-
get, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
közérdekű védekezés címén elrendeli 
a gyomnövény kiirtását, a mulasztás el-
követőjét pedig az állami adóhatóság 
kötelezi a költségek megtérítésére.

A rendeletek betartása és betarta-
tása mindannyiunk érdeke, ezért kér-
jük, hogy az élhető és élvezhető lakó-
környezet fenntartása és megóvása, 
valamint az allergiával küzdő ember-
társaink érdekében szíveskedjenek a 
rendeletekben előírt kötelezettségeiket 
teljesíteni. 

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Riport Hatvani Miklós polgármester úrral  
a helyi választásokról
Idén április 6-án nemcsak a tavaszi hadjárat dicsőséges napjára emlékeztünk, hanem a 2014. évi parlamenti vá-
lasztásokat is lebonyolítottuk. Ezzel kapcsolatban megkerestük városunk polgármesterét, Hatvani Miklós urat, és 
megkérdeztük, hogy milyen nehézségeket jelentett ez a város vezetése és a polgármesteri hivatal dolgozói számára.

– Jelentős feladat elé állított mindenkit, aki érintve volt az említett eseményekkel kapcsolatban. Külön-külön is hatalmas 
erőfeszítést igényel mindenki részéről egy-egy ilyen esemény lebonyolítása. Ez értendő a munkára és az anyagi ráfordításokra 
is. Külön fűszerezte a választásokat, hogy majd kétszázan Isaszegre kérték átjelentkezésüket a választási törvény lehetőségé-
vel élve. Így hát az 1. számú választási körzetben dolgozókra többletfeladat hárult, viszont kárpótlásul, láthatták a díszruhában 
pompázó huszárokat, akik a szavazás után részt vettek az élő történelemórán, és bemutatták a hatalmas sokadalomnak a 
tavaszi hadjárat csataimitációját.

– Úgy tudjuk, a hadjárat szervezői Isaszegre mindig különös tisztelettel és barátsággal gondolnak.
– Valóban ez így van. Mi sem bizonyítja jobban, mint hogy ez évben mind Isaszeg városa, mind a Dózsa György Művelő-

dési Otthon elismerő oklevelet vehetett át Fülöp Tibor úrtól, a tavaszi hadjárat rendezvénysorozat igazgatójától.
– Köszönjük szépen, hogy válaszolt kérdéseinkre.

Szerkesztők
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Beszélgetés Pénzes János alpolgármesterrel,  
a 6. választói körzet képviselőjével

 − Képviselő úr, milyen sajátosságai vannak az ön 
választói körzetének?

− A város egyik kiemelt belterületi része a 6. választói 
körzet. Nagyon sok közintézmény található itt, ezek közül 
a legfontosabbak például a két háziorvosi rendelő, a Klap-
ka György Általános Iskola, a református templom, a pos-
ta, a Pátria Takarékszövetkezet, a két gyógyszertár, a Dózsa 
György Művelődési Otthon, továbbá számtalan kereskedelmi 
és szolgáltató létesítmény is. Megemlítendő továbbá, hogy 
ebben a városrészben, a Kossuth Lajos utcában közlekedik a 
Volán Gödöllő–Isaszeg–Dány viszonylatú autóbuszjárata, és 
a vasútállomástól induló helyi buszjárat is. 

− Említette a buszközlekedést, ami jó minőségű uta-
kon történik, de mi a helyzet a gyalogosan közlekedők 
esetében?

− Mivel nagyon sokan keresik fel az itteni intézményeket, 
különösen fontosnak tartottam, hogy jó állapotúak legyenek 
a járdák, ezért az elmúlt években elindult ezek felújítása az 
Aulich utcában és a Kossuth Lajos utcában, ami hamarosan 
befejeződik. A gyalogosok és főleg a gyerekek biztonságát 
szolgálják a megépült forgalmi lámpás gyalogosátjárók is.  
A járdajavítási, -építési program keretében került felújításra a 
Tompa Mihály utcai járda, ahol ez csak kettő járdalap széles-
ségű volt – ezért például gyerekkocsival szinte lehetetlen volt 

közlekedni –, most három járdalap szélességű lett. Hogyha 
már szóba került a közlekedés, a gyalogosokon kívül meg 
kell említenem a gépjárműforgalmat is, nemcsak a Kossuth 
Lajos utcát használják nagy számban az autósok, de a Dózsa 
György utcát is, ezért folyamatosan kátyúzzuk ezt az úttes-
tet, valamint karbantartjuk a csapadékvíz-elvezető árkokat és 
rendszereket is. 

− Látjuk, hogy nagy munkák folynak a Dózsa György 
Művelődési Otthonban, erről mit tudhatunk?

− A város egyik kulturális központja a művelődési ott-
hon és a könyvtár. Külön örömömre szolgál, hogy a tavalyi 
külső megújítást az idén a hőszigetelt ajtók beépítésével, a 
világítás korszerűsítésével, valamint a színházterem padlóza-
tának cseréjével és a falak festésével tovább tudtuk folytatni.  
A padlástérben új hőszigetelés is készül, és valamilyen meg-
oldást keresünk a színházterem szellőztetésére is. Ezekkel 
a felújításokkal a művelődési otthon nemcsak szebb lesz, 
de energiamegtakarítást is eredményez, ami egy ilyen nagy 
épület esetében igen jelentős költségcsökkentést jelent. 
Hátra van még a könyvtári rész nyílászáróinak és a világí-
tótesteknek a cseréje. Remélem erre is sor fog kerülni a 
közeljövőben. 

− Köszönöm a beszélgetést.
P.H.

A 26. tavaszi emlékhadjárat
Közép-Európa legnagyobb katonai ha-
gyományőrző rendezvénysorozata 26 
évvel ezelőtt vette kezdetét. Az idei év-
ben a Tavaszi Emlékhadjárat magyar-
országi helyszíneken zajló hagyomány-
őrző programjai április 25-én a 17. 
Felvidéki Tavaszi Emlékhadjárat tizenegy 
programjával kezdődtek, majd május 
17-én Budapesten, a Széchenyi-hegyi 
gyermekvasút helyszínén folytatódnak. 
A programsorozat május 18-án a buda-
vári rendezvényekkel zárul.

A győztes isaszegi csata 165. évfor-
dulója alkalmával újra méltó győzelmet 

arattunk a csata mezején. Közel 300 fő 
vonult a díszfelvonuláson és vett részt 
a csatában: 130 lovas, 80 gyalogos, 20 
tüzér, 70 népi hagyományőrző. 

Fülöp Tibor Zoltán, a Magyar Huszár 
és Katonai Hagyományőrző Szövetség 
és a Magyar Hagyományőr Világszövet-
ség alapítója, rendezvényigazgató és 
Vitkó Egon, a Magyar Hagyományőrző 
Világszövetség elnöke emléklapot ado-
mányozott Isaszeg városának, amelyet 
Hatvani Miklós polgármester vett át.

A csataimitációt dr. Pelyach István 
történész és Székely Tibor főparancs-

nok, a Magyar Honvéd és Katonai Ha-
gyományőrző Szövetség elnöke vezet-
te le.

A nap egyik egyediségét a hagyo-
mányőrzők együttes szavazása adta 
a Városházán. Ugyanekkor kezdő-
dött Ősz Gábor történész és a Dózsa 
György Művelődési Otthon szervezé-
sében a Csata Vendéglőben az a nem-
zetközi történelmi vetélkedő, amely az 
1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc eseményeiről szólt. A fiatalok 
szellemi küzdelmei, a 10–12 éves 
hagyományőrzőink koszorúzásai és a 
csatában való részvételük a jövőbeni 
reménységünk. Nem elfelednek, de 
megőriznek….

Verseczkyné Sziki Éva igazgató

Fülöp Tibor Zoltán, a Magyar Huszár 
és Katonai Hagyományőrző Szövet-
ség és a Magyar Hagyományőr Vi-
lágszövetség alapítója, rendezvény-
igazgató kitüntetésben részesítette 
Verseczkyné Sziki Éva igazgató asz-
szonyt az isaszegi történelmi hagyo-
mányőrzéséért tett áldozatos munká-
jáért. Gratulálunk! 

SzerkesztőségÁlom-Vár Bölcsőde
Tisztelt isaszegi családok! Kedves szülők!
Az Álom-Vár bölcsőde várhatóan 2014. május végén, június 
elején nyitja meg kapuit az isaszegi családok előtt. 

A bölcsőde személyi feltételei biztosítottak. Karbantartó 
munkakörbe keresünk még dolgozót, részmunkaidőben, he-
ti 20 órás munkarendben.

Beiratkozás: május hónapban folyamatosan, telefonon 
történt egyeztetés után személyesen a bölcsődében, mun-
kanapokon 8–16 óra között.

A napirendről, a beszoktatás időszakáról, a bölcsődei ne-
velés-gondozás alapelveiről részletesen olvashatnak a www.
alomvar.hu honlapunkon.

Az első szülői értekezlet időpontja: 2014. május 20., 
kedd 17 óra.

Helye: Álom-Vár Bölcsőde, 2117 Isaszeg, Kertész utca 7.
Minden kedves érdeklődőt, valamint a már beiratkozott 

gyermekek szüleit szeretettel hívjuk, várjuk.
Zvada Éva bölcsődevezető

Tel.: 70/620-6586. E-mail: igazgato@alomvar.hu,  
bolcsi.igazgato@remenyhir.hu

Emlékfutás
A humánerőforrás- és közoktatási bizottság ebben az eszten-
dőben április 4-én rendezte meg az immár hagyományokra 
épülő, az isaszegi csata emlékére szervezett 1849 méteres 
emlékfutást a történelmi napok keretében. Ez a program 
minden évben az isaszegi általános iskolák, a Damjanich Já-
nos-, a Klapka György- valamint a Gábor Dénes-iskola diák-
jainak részvételével zajlik. 

Idén a résztvevőket dr. Kardos Gábor alpolgármester kö-
szöntötte. Az elmúlt évek jó tapasztalatai alapján az azonos 
korosztályú csapatok ötperces időeltolódással, pontban 12 
órakor startoltak, amikor a 165 évvel ezelőtti isaszegi csata 
elkezdődött. A tanulók tanári felvezetéssel futották le a ki-
jelölt útvonalat.

A gyermekcsapatok célba érését követően a Damjanich 
János Általános Iskola vitte el a vándorserleget, amelynek 
megőrzését a következő esztendőig bíztuk rájuk. Ezt köve-
tően került sor az ajándékok kiosztására, amelyet Isaszeg 
Város Önkormányzata és a humánerőforrás- és közoktatási 
bizottság támogatott, valamint Czeglédi Sándorné, a bizott-
ság elnöke. A lelkes, felkészült gyermekcsapatok versenyét 

segítették a pedagógusok, a szülők, valamint a bizottsági ta-
gok és a barátok is.

A szervezők köszönetüket fejezik ki a verseny lebonyo-
lítását segítőknek és támogatóknak, valamint minden ver-
senyzőnek. Köszönet a Dózsa György Művelődési Otthon-
nak a szervezésben nyújtott segítségért, valamint az isaszegi 
polgárőrség tagjainak, akik az útvonalat biztosították. „Jövőre, 
veletek, ugyanitt!”

Szerkesztők
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Két nemzet van egyesülve bennünk, / S mily két nemzet! a lengyel s magyar! / Van e sors, amely hatalmasabb, mint 
/ E két nemzet, ha egy célt akar? (Petőfi: Az erdélyi hadsereg – részlet)

A magyar–lengyel barátság napja
2014. március 27-én (csütörtök) 16 órakor a Falumúzeumban

 
A rendezvényt az Isaszegi Múzeumbarátok Köre és a Falu-
múzeum most első alkalommal szervezte meg, hagyomány-
teremtő céllal. 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2007. március 14-
én a 17/2007. számú határozatával március 23-át a ma-
gyar–lengyel barátság napjává nyilvánította. Ezt a napot a 
Lengyel Köztársaság Nemzetgyűlése is a lengyel–magyar 
barátság napjává nyilvánította annak érdekében, hogy mi 
magyarok és lengyelek minden évben közösen ünnepeljük 
meg a két nép barátságát. 

„Isaszeg a lengyel–magyar barátság jelképe” – írta 1972-
ben a Lengyelország című folyóiratban néhai Zenon Tar-
nowski lengyel diplomata, kulturális attasé, későbbi buda-
pesti lengyel konzul, Isaszeg nagy barátja és népszerűsítője. 

„Mi igyekszünk Tarnowski tanácsos úr, továbbá Domszky 
Pál, a lengyel–magyar kapcsolatok kutatója és ápolója, vala-
mint Szathmáry Zoltán múzeumalapító nyomdokain halad-
va továbbra is a magyar–lengyel barátság jelképe maradni, 
és ápolni népeink és országaink történelmi kapcsolatait és 
hagyományait. Ezért most a magyar–lengyel barátság nap-
ja alkalmával szeretnénk megemlékezni a két nép ezeréves 
barátságáról” – mondta bevezetőjében Szmolicza József, a 
Falumúzeum munkatársa.

A rendezvény első részében dr. Dürr Sándor, Isaszeg 
díszpolgára tartott előadást Gondolatok a magyar–lengyel 
barátságról címmel. Ezt követően a Klapka György Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak és növendé-
keinek színvonalas műsora következett. Tóth Benedek Ernő 

gimnáziumi tanuló a Kakukk Jankó című lengyel népdalt 
énekelte el, Horváth Izabella pedig Antoni Langie A Lengyel 
légió dala című versét szavalta. Varga Virág iskolás gyerekek 
dolgozataiból Mi a barátság? címmel olvasott fel részleteket. 
Ecseri Csenge fuvolán lengyel körtáncot adott elő, Szijjártó 
Blanka pedig Petőfi Sándor Az erdélyi hadsereg című versét 
szavalta el. A Klapka György Általános Iskola és AMI énekka-
ra az „Isten, ki Lengyelhont…” kezdetű katolikus himnuszt 
lengyelül énekelte el. A színvonalas rendezvény a Boldog-
asszony anyánk kezdetű magyar népi himnusz hangjaival zá-
rult. A rendezvény végén filmet néztünk meg a magyar–len-
gyel barátságról.

Megemlékezésünket megtisztelte jelenlétével Hatvani 
Miklós polgármester úr és Mészáros Gusztávné képviselő 
asszony. 

Köszönet illeti a szép délutánért Molnárné Ruck Judit 
igazgató asszonyt, továbbá a felkészítő tanárokat: Hirbik 
Zsuzsa, Harkai Zsuzsanna, Hernyes Virág, Fercsikné Haász 
Veronika, Tóthné Ágoston Viktória, Bene Sándorné és Tűz 
Anita tanárnőket, és természetesen a szereplő diákokat. 

Szmolicza József, a Falumúzeum munkatársa

„Őrizzétek meg nemes szívetekben annak emlékét, hogy eljöttünk veszélyben lévő hazátokba!” Józef Wysocki, 1849

Isaszegi kezdeményezés volt:

Wysocki tábornok szobra a nemzeti 
múzeum kertjében

„A Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egye-
sület vezetősége, valamint az Isaszegi Falumúzeum és 
Múzeumbarátok Köre Elnöksége nevében javaslatot te-
szünk mellszobor felállítására Wysocki József honvéd-
tábornok, a lengyel légió parancsnokának emlékére.  
A mellszobor felállítását Budapesten a Nemzeti Múzeum 
kertjében, a múzeum homlokzatától jobbra, a Garibaldi-szo-
bor mellett javasoljuk, tekintettel arra, hogy a lengyel légió 
megalakulásának ünnepsége, a zászló felszentelése a Nem-
zeti Múzeum kertjében történt 1848. november 26-án, va-
sárnap 12 órakor” – így kezdődik a budapesti lengyel nagy-
követségnek és a Fővárosi Tanácsnak címzett, 1976. január 
hó 14. napján kelt isaszegi javaslat, amelyet a Bem Egyesület 
részéről Pabiniak Henrik elnök és dr.  Dürr Sándor alelnök, 
Isaszeg részéről pedig Proksza Pálné, a Múzeumbarátok Kö-
rének elnöke és idősebb Szathmáry Zoltán múzeumvezető 
írt alá.

A javaslat másolatai Isaszegen a Falumúzeum adattárá-
ban, Budapesten pedig a Magyarországi Lengyelség Múzeu-
mában találhatók meg. 

A Wysocki mellszobor Hanna Danilewicz varsói szobrász-
művész, a talapzat pedig Konrád Sándor budapesti építész 

alkotása. A bronz mellszobor a Lengyel Minisztertanács, a ta-
lapzat pedig Budapest Főváros ajándéka volt. 

A lengyel tábornok emlékművét 1976. november 
26-án, déli 12 órakor avatták fel. A szobor felirata: „JÓ-
ZEF WYSOCKI (1809–1874) Lengyel szabadságharcos, 
honvéd tábornok emlékére, aki 1848/49-ben a szabad-
ságharc lengyel légiójának parancsnoka volt”. A talap-
zat hátsó oldalán a csatahelyek felsorolása található, köz-
tük Isaszeg is. Az emlékmű arra a helyre került, ahonnan 
1848. november 26-án, eskütétel után a lengyel légió  
„A mi szabadságunkért és a tiétekért” jelszóval harcba indult. 

A szobor felavatása jelentős történelmi és politikai ese-
mény volt Budapesten. Az avatás után Proksza tanárnővel 
készítettünk egy albumot (iratok, cikkek, képek az avatásról), 
amelyet Varsóban átadtam Janusz Wieczorek miniszternek. 
A gyűjteményt a Lengyel Minisztertanács dokumentumai kö-
zött őrzik. Ennek másolata is megtalálható az isaszegi Falu-
múzeum adattárában. 

El kell mondani, hogy az 1970-es években Magyaror-
szágon a lengyelek iránti szimpátia összefonódott a magyar 
nemzeti függetlenségi és demokratikus törekvésekkel, illetve 
azok gondolatával. Ma más a politikai helyzet, és kedvező a 
magyar–lengyel kapcsolatok megítélése is.

Milyen jó volna, ha az isaszegi diákok és polgárok gyak-
rabban látogatnának el a Nemzeti Múzeum kertjébe, a Wy-
socki-szoborhoz is. Jó volna a szobor másolatát az isaszegi 
Falumúzeum kertjében is felállítani. 

Isaszeg egy történelemmé vált helységnév, amelyet szin-
te minden magyar ember ismer. A magyar honvédsereg a 
lengyel légió részvételével a tavaszi hadjárat legjelentősebb 
győzelmét aratta itt. 

Dr. Dürr Sándor, Isaszeg díszpolgára

Lengyel tisztjelöltek koszorúztak a katonapallagon
Az 1849. április 6-án vívott isaszegi 
csata 165. évfordulóján lengyel tiszt-
jelöltek koszorúzták meg az ismeretlen 
lengyel kapitány síremlékét Isaszegen, 
a katonapallagon. 

A lengyel katonák a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Karának hallgatói, 
akik ösztöndíj-program keretében ta-
nulnak Budapesten. A nyolc tisztjelölt 
dr. Boldizsár Gábor ezredes úr, az NKE 
Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Karának dékánja vezetésével érkezett 
Isaszegre. Látogatást tettek az Isasze-
gi Falumúzeumban, ahol Szmolicza 
József gyűjteménykezelő mutatta be a 

múzeum lengyel emlékeit, majd meg-
koszorúzták az ismeretlen lengyel kapi-
tány sírját. A koszorúzási ünnepségen 
– a lengyel és a magyar himnusz el-
hangzása után – Muratovné Dürr Éva 
nyelvtanár lengyel nyelven mondott 
ünnepi beszédet. 

A tisztjelöltek – a Wysocki légió ha-
gyományőrző katonáival és az isaszegi 
hagyományőrző népfelkelőkkel együtt 
– részt vettek az osztrák hadsereggel 
vívott, győztes isaszegi csatát bemutató 
hadijátékon.
Dr. Dürr Sándor, Isaszeg díszpolgára;  

Szmolicza József,  
Falumúzeum, Isaszeg

 Wysocki tábornok szobra a Nemzeti Múzeum kertjében az 
avatás után 38 évvel. A képen Pabiniak Henryk, dr. Dürr Sándor, 
Kohánszky István és id. Szathmáry Zoltán 

Wysocki tábornok mellszobra a Nemzeti Múzeum kertjében
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Gyermekek alkotása 

Az elmúlt évben a Dózsa György Művelődési Otthon és Mú-
zeumi Kiállítóhely rajzpályázatot írt ki, amelynek témája a né-
pi és katonai hagyományőrzés volt.

Nagy örömünkre a Klapka György Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola és a Damjanich János Általános 
Iskola pedagógusai és tanulói szép terveket nyújtottak be. 
A humánerőforrás- és közoktatási bizottság választotta ki a 
festményeket, amelyek végül felkerülhettek a művelődési 
otthon falára. 

Miután az Isaszeg Gazdasági Ellátó Szervezetének dolgo-
zói előkészítették a szükséges felületeket, kíváncsian vártuk 
a képek elkészültét. Mindkét iskolából lelkes és szorgalmas 
gyerekek kezdték meg a munkát tanáraik vezetésével és se-
gítségével. Április 6-án, a győztes Isaszegi csata 165. évfor-
dulóján, az Isaszegi Történelmi Napok alkalmával városunk-
ba érkezők már megtekinthették az alkotásokat.

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazok munkáját, 
akik hozzájárultak a megvalósításhoz.

A Damjanich János Általános Iskolából File Edit tanárnő 
vezetésével Horváth Anna 3., Zemen Adrien, Szekeres And-
rás 5., Fehér Dóra, Mendi Natália, Hajdu Nikoletta, Juhász 
Noémi 6., Szabó Anna, Gulyás Antónia és Kovács Viktória 
7. osztályos tanulók vettek részt a falfestésben. A Klapka 
György Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Isko-
lából Harkai Zsuzsa tanárnő irányításával Kiss Dani, Képes 
Bence, Nagy Laura, Böröcz Petra, Fehér Nóra, Burján Rita 
és Tolnai Gergő vettek részt a falfestésben. 

Az eredmény őket dicséri, gratulálunk a szép alkotások-
hoz.

Verseczkyné Sziki Éva igazgató

Tóth Árpádról Isaszegen
Április 11-én, a költészet napja alkalmával a Dózsa György 
Művelődési Otthon és Múzeum szervezésében már hosz-
szú ideje minden évben megemlékezünk Tóth Árpád 
költőről. Idén Kaszap-Asztalos Emese, a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem irodalomtudományi, doktori iskola hall-
gatójának gondolatait osztottuk meg a 
megemlékezőkkel a költő Móricz Zsig-
mond utca 14. szám alatti épület falán 
elhelyezett emléktáblájánál. 

Ma minden hirdetés, reklám, virtuális 
üzenet a test kényelmének, fizikai vágyaink 
kielégítésének elsődlegességét harsogja, 
így sokszor elfeledkezünk a lélek, a szel-
lem táplálékairól, a művészetekről, ame-
lyek valódi és tartós megnyugvást, igazi 
önmegvalósítást jelenthetnek számunkra. 
Lökdösődő hétvégi shoppingolások, zajos 
számítógépes játékok vagy sorozatnézés 
helyett igazi felüdülést jelenthet, ha előve-
szünk egy verseskötetet.  

Isaszeg kiváló környezetet biztosíthat 
mindehhez számunkra, nem véletlen, 
hogy Tóth Árpád maga is ide menekült 
nyaranta az 1920-as évek elején, hogy 
egyre súlyosbodó tüdőbaját a várostól 
távol, a lágy dombok friss szellőjével gyó-
gyítsa. Tóth Árpád költészetét kortársai 
mind a legnagyobbak között tartották 
számon. Rendkívül sajátos atmoszférájú, 
csendes, szelíd, roppant mély és finom 
rajzolatú, elvont világ jellemzi Tóth Árpád 
verseit. Impresszionista képei, szabályos 
lüktetésű sorai magával ragadóak, szo-
morkás, elégikus, áhítatos sorai pedig 

sokáig zengnek még az olvasóban, 
hangulatai sokáig fogva tartanak. Köl-
tészetében jelen vannak az emberi 
kapcsolatok, a barátság és család örö-
mei, terhei, vágyakozás a szerelmes 
érintése után, félelem a haláltól, a 
test fájdalmainak tűrhetetlensége. […]  
A költészet napján tehát megállíthatjuk 

a rohanó világot, elidőzhetünk ilyen bús, 
lomha, méla képeknél, történeteknél, 
amelyektől gazdagodhatnak érzelme-
ink, fogékonyabbá válik lelkivilágunk. 
Nemcsak egyszerűen emlékezhetünk 
egy szomorú szerelmes párra, nem csu-
pán rácsodálkozhatunk a magyar nyelv 
oly tökéletes megformálására, mint az 
Esti sugárkoszorú, hanem átadhatjuk 
magunkat a művészet gyógyító, inspirá-
ló, formáló erejének. Tóth Árpáddal szól-
va: igézve állhatunk, soká, csöndesen.

Az emlékműsor alkalmából elhang-
zott beszéd a városi honlapon (www.
isaszeg.hu) teljes terjedelmében olvas-
ható. 

A költészet napi megemlékezés 
résztvevői: Zsadányi Marcell és Kanalas 
Zsolt, a Damjanich-iskola 7. b osztályos 
tanulói Áprily Lajos A rím című versét 
mondták el. A Klapka-iskola tanulói, In-
cze Zsigmond (2. a) furulyán, Pales 
Ágoston (5. a) kürtön játszott. Haász 
Irén, a Jókai Mór Városi Könyvtár Ama-
tőr Költők és Írók Klubjának tagja Tóth 
Árpádhoz című versét Lipp Szilvia, a 
könyvtár olvasója mondta el. 

Verseczkyné Sziki Éva igazgató

Rajzverseny díjazása  
a Falumúzeumban
Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre az 1849. április 6-i isa-
szegi csata 165. évfordulójának emlékére rajzpályázatot hir-
detett meg a helyi általános iskolák felső tagozatos diákjai 
számára. Mindkét általános iskolából sok szép rajz érkezett 
felhívásunkra. A közel 60 rajz közül kellett a zsűri tagjainak 
kiválasztania a legjobbakat.

A bíráló bizottság 17 nyertest díjazott emléklappal és 
könyvjutalommal. 15 fő a múzeumbarátok köre ajándékát, 
két fő a Falumúzeum különdíját vehette át. (A díjazottak listá-
ja a http://muzeum.isaszeg.hu oldalon megtekinthető.)

Eredményhirdetésre és a díjak átadására április 4-én, a 
megemlékező koszorúzási ünnepségünkön került sor. A dí-
jakat Szatmáry Zoltán, az Isaszegi Múzeumbarátok Köre el-
nöke adta át.

Köszönjük a Klapka György Általános Iskola és AMI taná-
rainak és diákjainak az ünnepi műsort, amellyel nagymérték-
ben emelték rendezvényünk színvonalát.

A színvonalas rajzok a bíráló bizottság döntése alapján a 
Falumúzeumban lesznek kiállítva 2014 júliusában, Isaszeg 
Város Napja alkalmából.

A sok szép rajzokért ezúton mondunk köszönetet a gye-
rekeknek, felkészítő tanáraiknak és a szüleiknek.

Szmolicza József, az MBK titkára 

A római katolikus egyházközség eseményei
– Május elsejétől nyári miserend van. 

Az esti szentmisék 19 órakor kez-
dődnek. 

– Május hónapban minden hétköz-
nap a szentmise előtt fél órával és 
vasárnap délután 3 órától litániát 
végzünk.

– Május 31-én szombaton családi nap 
lesz a Katolikus Kultúrközpontban 
10–15 óra között. Lesz csúszda, 
rejtvények, kézműves-foglalkozás, 
pingpongozás, ebéd, családi vetél-
kedő. Minden program ingyenes. 
Várunk mindenkit nagy szeretettel.

Az egyházKözség nyárI  
progrAmjAI

hittanos tábor. Helyszín: Mátrake-
resztes. Időpont: július 4–6. kistábor, 
július 6–11. nagytábor. Jelentkez-
ni lehet Szárazné Marikánál vagy a 
szaraznemarika@citromail.hu e-mail 
címen.
Ingyenes napközis tábor. Hely-
szín: Isaszeg, Katolikus Kultúrközpont. 
Időpont: július 21–25. Programok: 
kézműves foglalkozások, erdei túrák, 
buszos kirándulások. A programról rész-

letes tájékoztatás a templomban vagy a 
Katolikus Kultúrközpont ablakában lesz 
megtalálható. Jelentkezni lehet Száraz-
né Marikánál vagy a szaraznemarika@
citromail.hu e-mail címen (lehet csak 
egy-egy napra is jelentkezni).

Családi tábor. Helyszín: Kanyar ta-
nya, Verőce. Időpont: augusztus 
8–10. Családok jelentkezését várjuk 
közös programokra, beszélgetésekre, 
játékokra. Jelentkezni lehet Szárazné 
Marikánál vagy a szaraznemarika@
citromail.hu e-mail címen.

Fehér Dóra munkája Varga Martina 
munkája

Tóth Árpád
Esti sugárkoszorú

Előttünk már hamvassá vált az út
És árnyak teste zuhant át a parkon,
De még finom, halk sugárkoszorút
Font hajad sötét lombjába az alkony:
Halvány, szelíd és komoly ragyogást,
Mely már alig volt fények földi mása,
S félig illattá s csenddé szűrte át
A dolgok esti lélekvándorlása.

Illattá s csenddé. Titkok illata
Fénylett hajadban s béke égi csendje,
És jó volt élni, mint ahogy soha,
S a fényt szemem beitta a szívembe:
Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te,
Vagy áldott csipkebokor drága tested,
Melyben egy isten szállt a földre le
S lombjából felém az ő lelke reszket?

Igézve álltam, soká, csöndesen,
És percek mentek, ezredévek jöttek, 
Egyszerre csak megfogtad a kezem,
S alélt pilláim lassan felvetődtek,
És éreztem: szívembe visszatér,
És zuhogó, mély zenével ered meg,
Mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés: mennyire szeretlek!
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Farsangi Sport Show
Február 22-én, szombaton a sportőrület a tetőfokára hágott 
a sportcsarnokban. A kisgyerektől a nyolcvanéves nagyma-
máig több százan labdára, rollerra, sílécre pattantak, és meg-
mutatták ki a legény, avagy leány a gáton. Ezen a napon csak 
két dolog volt a fontos: a sport és a jókedv. 

A kisiskolásoktól a nyugdíjasokig mindenkit megmozga-
tó versenyeken őrült ötletekből és bevállalós nagyszülőkből 
sem volt hiány, és olyan új isaszegi sportágakkal is megis-
merkedhetett a nagyközönség, mint a strandsíelés, a medi-
cinfoci vagy a gatyás-hokiütős labdaszelídítés. Az elképesztő 
feladatok között szerepelt az isaszegi kókuszszüret, amelyen 
kókusztejet ihattak és kókuszt ehettek a versenyzők. Nem 
hiányozhatott a finommotorikus mozgást tesztelő Kamu Pi-
pőke válogatóverseny, valamint a Pelét és Isaurát is egy pá-
lyára hozó sportrejtvénykavalkád sem. Délelőtt 10 órától a 
város apraja, kora délutántól pedig a nagyja mérte össze az 
erejét és minden mást, ami a győzelemhez és a jókedvhez 
kellett. Ebben az évben nemcsak isaszegi csapatok verse-
nyeztek, hanem a Nagy Vagy tévés vetélkedő technikai stáb-
ja is megmérettetett, nem is akárhogy: megnyerték a nemes 
küzdelmet.

Az idei évben a brazil foci VB jegyében zajlottak az ese-
mények. A feladatok is Brazíliához és a VB-n részt vevő or-
szágokhoz kötődtek. A zsűri finom brazil koktélokat és éte-
leket kóstolhatott, amelyeket a csapatok készítettek. A zenés 
feladatokból megismerkedhettünk néhány ország kultúrájá-
val és nevezetességével is.

A napot hagyományosan a jelmezes műsorok zárták. 
Mindenkinek szívet melengető érzés volt látni a Csata Tánc-
együttes népes táborának bemutatóját.

A Zumba csapat műsorában megismerkedhettünk a bra-
zil őslakosokkal, a Csatangolóval japán turistaként kis hazánk 
nevezetességeit ismerhettük meg, de kellemes perceket 
szereztek a nyugdíjasok vasutasai és ördögei, valamint a ZI ZI 
Lamur bemutatója.

Reméljük, jövőre, a XX. Sport Show-n ismét ennyi lelkes 
csapat fog küzdeni az elsőségért. Szerintünk egyedülálló Isa-
szegen – és talán mondhatjuk, hogy a környéken is – az 
ilyenfajta megmozdulás, ahol ekkora embertömegek moz-
dulnak meg egy cél érdekében. 

Köszönjük a támogatóknak, hogy felejthetetlen napot 
szerezhettünk a résztvevőknek. 

A rendezvény támogatói: Hatvani Miklós polgármester, 
Isaszeg Város Önkormányzata, Isaszeg Sportjáért Alapítvány, 
Damjanich János Általános Iskola, Dózsa György Művelődé-
si Otthon, Piri és Guszti virágüzlet, Hifinet Vegyes Iparcikk 
Vajda Tamás, Zöld Sasok Étterem Panzió, Grznár Húsbolt, 
Bio-Kuckó, Game 09. Kft., Jakus Festékbolt, Roznik Lászlóné, 
Horváth István, Panasonic, Farkas István (Szentmártonkáta), 
Íjász Kuckó, Szabados Péter (Játékmester), Nagy Eszter, Fe-
hérné Vécsi Mónika, Palaga Szilárd, Palaga Petra, File Edit, 
Mészárosné Kocsis Katalin, Kun Gergely, Valkony Antal, Bata 
Henriett, Csata Táncegyüttes – Bánszkiné Varga Judit, Haj-
duné Bilász Ildikó, a zsűri tagjai, iskoláscsapatok és kísérő 
pedagógusaik, felnőttcsapatok, technikai dolgozók.

Palaga Sándorné szervező

Márciusi programok a Klapka-iskola alsó tagozatán
nemzeti ünnepünk: március 15.
1848. március 15. méltán nemzeti ünnepünk. Iskolánk al-
só tagozatán március 14-én a 4. a osztály tanulói és a 3. a 
osztály kis énekkara ünnepi műsorral idézte meg e nap mél-
tó eseményeit. A kis énekkar március 15-én a református 
templomnál tartott megemlékezésen is részt vett műsorával.

Vándor meseíró iskolánkban
2014. március 24-én Böde Péter vándor meseíró ellátoga-
tott az alsó tagozatos gyerekekhez, akiknek interaktív foglal-
kozás keretében, játékos formában mutatta be saját illusztrált 
verseit, meséit, találós kérdéseit. Nagy sikert aratott a gyere-
kek és tanítók körében.

Vízfogyasztást népszerűsítő happy-hét  
a Klapka-iskola alsó tagozatán
2014. április 24–28. A program célja, hogy a cukros üdí-
tők helyett az egészséges vízfogyasztásra szoktassuk a gye-
rekeket. Így köszöntöttük a hetet. Koccintás egy pohár vízzel. 
A víz a legjobb választás!

„Vízi zsaru” igazolvánnyal rendelkező gyerekek, akik fi-
gyelmeztették azokat a társaikat, akik a héten cukros 
üdítőket fogyasztottak víz helyett.

Vizespoharak tervezése, kivitelezése

„Vizes” kérdések, fejtörők a tanítási órákon

„PET-palack” koncert az udvaron, amely nagy sikert 
aratott a gyerekek körében

Tornabemutató vizespalackokkal

A projekt zárásaként közösen koccintottunk egy pohár vízzel 
az udvaron.

Egészségére mindenkinek!
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Öko-napló verseny  
a Damjanich-iskolában
Iskolánk tanulóinak nagy része az elmúlt tanévben részt vett a Panasonic 
által meghirdetett Öko-napló versenyben. A napló készítése során megis-
merkedhettek a Föld globális problémáival, az éghajlatváltozás okaival, és 
megoldásokat kereshettek és találtak arra, hogyan óvják környezetüket. 
A verseny különdíjaként diákjaink hibrid autókat készíthettek, amelyekkel 
versenyt rendeztünk. 

A verseny győztesei értékes tárgyjutalmakat kaptak a Panasonic cég 
jóvoltából. I.: Barabás Rebeka, 2. osztály (kamera); II.: Fehér Dóra, 6. 
osztály (fényképezőgép); III.: Orosz Máté, 4. osztály (fényképezőgép). 
Köszönet a Panasonic Kids School-nak.

A szülők is nyomon követhették az eseményeket, amelyekről Rebeka 
szülei az alábbiakat írták.

2013 évben mindkét gyermekünk kitöltötte az Öko-naplót, amivel 
a Panasonic felhívta a gyerekek figyelmét a környezetünk védelmére, 
problémáira, többek között az energiatakarékosságra, illetve az úgyne-
vezett alternatív energiaforrásokra, mint a napelemek és a szélerőmű-
vek. A gyerekek sokat tanultak a naplóból, és megismerkedtek azzal is, 
hogy a mindennapokban mi magunk is sokat tehetünk környezetünkért 
egy kis odafigyeléssel.

Iskolánk, az isaszegi Damjanich János Általános Iskola a Magyaror-
szágon a legtöbb naplót beküldött iskola címet nyerte el, ezért minket 
ért az a megtiszteltetés, hogy 2014. február 28-án a gyerekek egy-egy 
hibrid kisautót kaptak lapraszerelt állapotban, amit nekik kellett össze-
rakniuk. A kisautó a napenergia felhasználását mutatja be a gyakor-
latban, egy napelem- és szárazelem-meghajtással kombinált autó által. 

2014. március 8-án az összeszerelt kisautók egy iskolai autóver-
senyen mérték össze ügyességüket. Nagy öröm ért bennünket, mikor 
Palaga Sándorné Márti néni felhívott bennünket, hogy a kislányunk lett 
az első helyezett az autóversenyen.

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni a Panasonic Marketing 
Europe GmbH South-East Europe Fióktelepének, amiért fontosnak tartja 
a gyermekek játékos környezettudatosságra nevelését, és egyben az 
első helyezettnek járó díjat.

Szeretnénk megköszönni Palaga Sándorné Márti néninek is a fá-
radtságot nem ismerő munkásságát.

Köszönettel: Barabás Rebeka 2. b,  
Barabás Áron 3. b, anya és apa

Isaszegi Zongolimpia
Avagy hogyan űzzünk sportot  
a zenélésből?

Első ízben került megrendezésre a Klapka 
György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola szervezésében az Isaszegi Zongolimpia. 
Az olimpia szellemiségét megidéző versenyen 
az isaszegi és aszódi zeneiskolás, zongora tan-
szakos gyermekek mérhették össze tudásukat 
három korcsoportban.

A zsűri tagjai voltak: Fercsik Viktor (a Buda-
pest 17. kerületi Bartók Béla Zeneiskola tanára), 
Kántor Zsolt, Haász Veronika (a Klapka György 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
zongoratanárai).

nyerteseink
1. korcsoportban
– első díj: megosztva Bereczki Norbert és 

Sztankovics Szófia 
– második díj: Romfa Johanna 
– harmadik díj: Varga Dalma
2. korcsoportban
– első díj: Ecseri Csenge 
– második díj: Gegő Zita 
– harmadik díj: Szabó Simon Márk
3. korcsoport
– különdíjat kapott Nagy Karolina 

A szervezők kiemelték, hogy kezdeményezésük-
kel hagyományt szeretnének teremteni Isasze-
gen. Óriási öröm volt látni, ahogy a kicsinyek és 
nagyobbacskák csillogó szemmel hallgatják egy-
más zongorajátékát, és lelkesen megtapsolják 
egymást. A vidám hangulatú esemény üzenetét 
még a gyermekek is megértették: széthúzás he-
lyett inkább álljunk meg, és a hétköznapokban is 
ünnepeljük az igazán fontos dolgokat, a barátsá-
got, a zenét, a művészetet.

Haász Veronika zongoratanár

Könyvtári hírek
Könyvtárunkban az elmúlt időszak legjelen-
tősebb eseménye április 11-én a költészet 
napi rendezvényünk volt. E nap délutánján 
kapcsolódtunk a hagyományos városi megem-
lékezéshez a Tóth Árpád-emléktáblánál. Haász 
Irén, a könyvtár Amatőr Költők és Írók klubjá-
nak tagja Tóth Árpádhoz című versét – me-
lyet az Esti sugárkoszorú ihletett – Lipp Szilvia 
olvasónk mondta el. Az irodalmi emlékek ta-
núsága szerint 1923 nyarán itt vetette papírra 
fent említett költeményét, amely a Nyugat első 
nemzedéke által népszerűvé tett hitvesi költé-
szet egyik szép példája. Este 6 órakor kezdő-
dött saját könyvtári rendezvényünk. 

Az idén Radnóti Miklós halálának 70. év-
fordulója alkalmából irodalmi totót állítottunk 
össze olvasóinknak. A kisorsolt három helyes megfejtő 
(Gőbölös Bernadett, Rajkó Szilvia, Szépe Szilvia) a költő 
egy-egy verseskötetét és emléklapot vehetett át. Az est to-
vábbi részében a 2012. március 2-án, Arany János szüle-
tésnapján a könyvtárban alakult AKÍK tagjai (Rostás István, 
Oláhné Szántó Tünde, Ribka Zoltán, Hajdu Mária, Haász 
Irén, Végh Tamás) olvasták fel verseiket. Ezt megelőzően 
T. Pandur Judit, a klub prózaírója emlékezett meg e nap 
jelentőségéről. Majd csatlakoztak hozzájuk irodalomkedve-
lő olvasóink is: Palaga Nikolett, Szépe Szilvia, Páll Orsolya 
egy-egy kedvenc versük előadásával. Ludrovszki Mária ama-
tőr festő és költő Cím nélkül című versével mutatkozott be a 
közönségnek. Ezt követte a Színek, érzelmek című kiállításá-
nak megnyitója. Míg a versek szavakba, mondatokba, a fest-
mények képekbe öntött gondolatok, érzések, benyomások. 
Az alkotó 12 évet élt Isaszegen. 1999 óta fest, elsősorban 
olajjal. Autodidakta, számára a festés hobbi. Képein fontos 
szerepet kapnak a színek, a nonfiguratív formák (Ausztrá-
liai futótűz, Tavasz, Boldogság percei). Látomásos, lüktető 
színvilágot láthatunk. A másik kedvelt témája a fák ábrázolá-
sa (Kettősség, Elmúlás, Tél, Éjszaka), amelyek az egyik leg-
gazdagabb önismereti szimbólumok. Jelzik az egyéni életút 
kibontakozását a gyökerektől a teljességig. A Jegenye a szél-
ben című alkotása 2007-ben szerepelt Budapesten a Tö-
rekvés Művelődési Központ Őszi tárlat című kiállításán. Erős 
érzelmi töltete van ezeknek a festményeknek: az érzések 
őszinte, korlátok nélküli kifejezése, a szorongások feloldása. 
A megörökített úti élmények és a természeti tájak (Napra-
forgók, Egy szál virág) szintén üde színfoltjai a kiállításnak. 
Néhány képéhez verset is írt az alkotó. Az Egy szál virág 
című képéhez húsz évvel előbb született meg a következő 
kétsoros vers: Egy szál virág vagyok a végtelen tengeren, 
ha letépnek, csak percnyi csönd leszek a túlélők fülében. 
A kiállítás május 15-ig tekinthető meg a Könyvtári Galériá-
ban, nyitvatartási időben. A tartalmas és élvezetes estet a 
Trió Membrán együttes A rend hálója enged című zenés iro-
dalmi műsora zárta, ahol XX. századi magyar költők, köztük 

József Attila, Ady Endre, Juhász Gyula, Radnóti Miklós, Nagy 
László és Weöres Sándor megzenésített verseit adták elő. 
A  nagysikerű előadás méltó befejezése volt az estnek, amely 
után a terített asztal mellett folytatódott a kötetlen beszél-
getés. A megemlékezés minden szereplőjének emléklappal 
köszöntük meg közreműködésüket.

Április 14-én a Klapka-iskola egyik 6. osztálya látogatott 
el könyvtárunkba, ahol egy rendhagyó irodalomórán vettek 
részt. A vendég Mohai Sándor olvasónk, az Egri csillagok cí-
mű film egykori statisztája, valamint az egri vár makettjének 
készítője volt, aki élménybeszámolójával beavatta a gyereke-
ket a filmkészítés rejtelmeibe is.

Április 25-én A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör szervezé-
sében Csobán Pál történelemtanár tartott előadást Sine ira 
et studio – Horthy Miklósról méltányosan címmel. A ma-
gyarságismereti szabadegyetem tanévzáró programjára má-
jus 16-án 17 órakor kerül sor, ahol dr. Margittai Gábor, a 
Magyar Nemzet társszerkesztője előadása lesz hallható Ma-
gyar tudatú néptöredékek Afrikában, Európában és Ázsiában 
címmel.

Az ÖKO-kuckó, AKÍK, Könyvfonó havi rendezvényeiről 
honlapunkon és plakátjainkon tájékozódhatnak.

Majsa Györgyné könyvtárvezető
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A Mozdulj Velünk Egyesület által szervezett 
2014-es programok

május 10.: V. sztárláb modern 
Táncfesztivál a sportcsarnokban 
(madách u. 17.)

• 14.00 órától versenyek, 6–10, 11–
14, 15–20 éves korig, korcsopor-
tonként maximum 8 fő

• hiphop, country, twist, szamba, pom-pom, akrobatikus 
rock and roll, jive…

• 17.00 órától gálaműsor, jelentkezést a gálára műsorszá-
mokkal még várunk

• 20.30-tól Vedd fel a pöttyös ruhádat címmel rock and roll 
party éjfélig

május 24.:  
mozdulj Velünk gyermeknapon, a Liget téren!

• 11.30-tól térzene
• 12 órakor az új pályaelemek átadása, helyi és vendég 

bmx-esek bemutatójával
• Gizmo Sport – Nagy Attila
•	 Szabadtéri	parkfitnesz	elemek	avatása
•	 13	órakor	Mozdulj	Velünk	és	Rubint	Rékával!
	 60	perces	közös	alakformáló	torna	
• 14.00 órától a Klapka-iskola színjátszó körének előadása
• Damjanich-iskola növendékeinek irodalmi műsora
• Baba-mama klub foglalkozása
• Csiri-biri torna

• Folk dance
• DuDance Táncegyesület műsora
• Ugrálóvár, kézműves-foglalkozás, 

lufihajtogatás, arcfestés, interaktív KRESZ-foglakozás (Kid 
Car)

• Sportágválasztó: lovaglás, íjászkodás Ónodi Juditékkal, 
BMX, gördeszka, roller

• Bouqilla Negra együttes műsora
• Csatangoló Tánccsoport előadása
• Együttműködés Isaszegért Egyesület az isaszegi hímzés 

népszerűsítésével
• Gerendás Hajniék zumbashow-ja 
• Genki Wado Karate- és Szabadidősport Egyesület bemu-

tatója
• Ismerkedés az Isaszeg Önkéntes Tűzoltó Egyesület életé-

vel
• Hadart Művészeti Társulat előadása és interaktív foglalko-

zás a gyerekekkel
• Jókai Mór Városi Könyvtárból Majsa Györgyné kolléganői-

vel a könyv és az olvasás birodalmába kalauzolja a jelen-
lévőket

Ötleteket, javaslatokat továbbra is várunk!

június 7.:  
IV. pünkösdi ízcsata, „pünkösdi királyválasztás”

Főzőversenyre nevezni 2014. június 5-ig lehet a főzőhelyek 
kijelölése miatt. De ezenkívül várunk minden kedves érdek-
lődőt a helyszínen a Vállalkozók Isaszegi Egyesülete és a 
Mozdulj Velünk Egyesület szervezésében a Liget téren.
• Tűzgyújtás 9.00 órától
• kóstolás folyamatosan 11.30-ig
• eredményhirdetés: 12.00 
Kérjük, részvételi szándékukat 2014. június 5-ig jelezzék 
Könczöl Gábornál a Csata Vendéglőben. Tel.: 70/456-6976. 
Bővebb információ: Mészáros Gusztávné, 30/448-9182.

Augusztus 23.:  
Vidám nyárbúcsúztató limonádé party a Liget téren

• Kis házi kedvencek szépségverseny (kutya, macska és 
egyéb kistestű háziállat)

• Kinek milyen élménye van a Topjosról? Bemutató régi 
fotók, cikkek, történetek alapján

• Amatőr BMX-bajnokság
• Ügyességi gyermek-kerékpárverseny
• Görkorcsolya- és gördeszka-bemutató
• Buborékfújó- és vízipisztolycsata
• Süsü a sárkány, a Hadart Művészeti Társulat előadása
• Össztánc és piknik

Mészáros Gusztávné
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Ügyeleti ellátás
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját háziorvosuk áll 
rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 óra között, pénteken 1130–1800 
óra között készenléti szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátására, amely 
2014. 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 2.: Gödöllő; május 9.: dr. Kürti József; május 16.: dr. Tordai Gábor; 
május 23.: dr. Mészáros Zsolt; május 30.: dr. Kürti József
Központi orvosi ügyelet  
Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 28/430-655 
Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig, 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

Anyakönyvi hírek
a 2014. iii. 16. – iV. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületéSek
Fábián Alex Bence, Gyovai Sári, Rostás Robertó Dorián, Ka-
nalas Patrik, Kurucsai Ákos Attila, Goda-Béndek Ráhel, Bajkai 
Zebulon, Babinka Gréta

HázaSSágkötéSek
Timár-Geng Katalin és Molnár József
Paraszti Gabriella és Kasza Norbert

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HaláleSetek
Megyeri Józsefné Kiszel Anna (72 éves), Rákos utca 4.
Pataki István (68 éves), Dózsa György utca 38.
Hujacz Józsefné Csizmadia Anna (92 éves), Deák Ferenc utca 21.
Hortobágyi Mihály (51 éves), Erdő utca 2.
Kovács József (82 éves), Deák Ferenc utca 2.
Bense Jánosné Nagy Erzsébet (58 éves), Szent László utca 45.
Sárvári Sára Léna (1 éves), Rákóczi utca 26.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Közérdekű elérhetőségek
isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi utca 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 (munkaidôben hívható)  
70/387-2698, 70/315-2314
Gyepmester Hercig József, 20/964-3025
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
isaszegi Önkéntes Tűzoltóegyesület 0–24 óra között hívható 
központi segélyhívószáma: 70/549-6223
isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi 
egyesület 20/981-9595
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés munkaidőben a 
28/430-562-es, a 28/520-878-as vagy a 20/409-7573-as telefonszámon, 
valamint a kozvilagitas@elmuszolg.hu e-mail címen.

Programajánló
Május 1. (csütörtök):  Májfaállítás – a Csata Táncegyüttes legényei 

májfákat állítanak még titkos helyszínekre
Május 5. hétfő:  Okuláré Projekt a művelődési otthonban. Téma: új-

rakezdés (részletes program a plakátokon és a művelődési otthon 
honlapján)

Május 9. (péntek) 18.00:  A Szentendrei Ferenczy Múzeum kiállí-
tásmegnyitója. Az isaszegi régészeti feltárásról származó tárgyak 
bemutatása a művelődési otthonban. A kiállítást megnyitja: Kárpá-
ti Zoltán, a Ferenczy Múzeum régészeti igazgatója, Patay Róbert 
régész és Hatvani Miklós polgármester. A kiállítás megtekinthető 
június 7-ig

Május 10. (szombat) 14.00:  V. Sztárláb Modern Táncfesztivál az 
Isaszegi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, Isaszeg Város Önkor-
mányzata és a Mozdulj Velünk egyesület szervezésében. Helyszín: 
Sportcsarnok (Madách u. 17.). Részletes program a 14. oldalon

Május 11. (vasárnap) 14.00:  A Csata Táncegyüttes anyák napi mű-
sora a művelődési otthonban

Május 12. (hétfő) 17.00:  Az Isaszegi Értéktár Bizottság ülése a Csata 
Vendéglőben

Május 13. (kedd) 14.00:  Dilong Star Énekverseny nyilvános főpróbája 
a művelődési otthonban

Május 16. (péntek) 13.00:  Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének 
közgyűlése a művelődési otthonban

Május 16. (péntek) 17.00:  A Tóth Árpád Nemzeti Társaskör tanév-
záró rendezvénye a Jókai Mór Városi Könyvtárban. Első ízben kerül 
átadásra a társaskör által alapított Tóth Árpád-emlékérem egy isa-
szegi közéleti személyiségnek. A díjat dr. Kardos Gábor alpolgár-
mester, alapító tag, a család részéről pedig Tóth Árpád ny. főiskolai 
tanár nyújtja át, a kitüntetett laudációját dr. Székely András Bertalan 
alapító tag mondja. Kb. 17.30 órakor dr. Margittai Gábor, a Magyar 
Nemzet társszerkesztője tart előadást Magyar tudatú néptöredékek 
Afrikában, Európában és Ázsiában címmel

Május 17. (szombat) 10.00:  Pest Megyei Óvodások XXI. Néptánc-
találkozója a művelődési otthonban

Május 17. (szombat):  1514–2014. A Dózsa féle parasztfelkelés 500. 
évfordulója. Szendrő Dénes, a Múzeumbarátok Köre elnökségi tag-
jának előadása a Falumúzeumban (részletes program a plakátokon 
és a művelődési otthon honlapján)

Május 22. (csütörtök) 19.00:  Találkozások – Az élet kis csodái. Tarr 
Mária (Magyar Köztárasági Ezüst Érdemkereszt birtokosa, a Madách 
Színház egykori súgója, a Mesék a súgólyukból című könyv szerzője) 
előadása a Falumúzeumban

Május 24. (szombat) 14.00:  A múzeumok világnapja alkalmából 
kézműves-foglalkozás a Falumúzeum kertjében

Május 24. (szombat) 14.00:  Mozdulj velünk gyermeknapon a Liget 
téren! – a Mozdulj Velünk Egyesület szervezésében. Részletes prog-
ram a 14. oldalon olvasható

Május 29. (csütörtök) 18.00:  A Klapka György Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola hangversenye a Dózsa György Művelődé-
si Otthonban

Május 30. (péntek) 17.00:  A Klapka György Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola napköziseinek előadása a művelődési 
otthonban

Május 31. (szombat) 14.00:  Májfadöntés. Isaszegi hagyomány sze-
rint döntjük le a május 1-jén felállított májusfákat, mulatság kereté-
ben. Hagyományőrző csoportjaink eredeti viseletben járják végig a 
várost dalolva, táncolva, és jó hangulatú mulatság keretében döntik 
le a fákat. Részletes program a plakátokon és a művelődési otthon 
honlapján

PrograMelőzeteS
Június 3. (kedd) 13.00:  Egészségmegőrzéssel, betegségmegelőzés-

sel kapcsolatos fórum a művelődési otthonban. Téma: a nyár jóté-
kony hatásai, illetve mire figyeljünk, ha valamely betegséggel küz-
dünk. Beszélgetés dr. Mészáros Zsolt háziorvossal 

Június 4. (szerda) 18.00:  Városi megemlékezés a Trianoni szerződés 
94. évfordulóján. Helyszín: Hősök és áldozatok emlékparkja 

Június 6. (péntek) 18.00:  Városunk pedagógusainak köszöntése, 
ünnepi műsor a művelődési otthonban

Június 7. (szombat) egész napos program:  IV. Pünkösdi ízcsata, 
pünkösdi királyválasztás. Részletes program a 14. oldalon

„Csillagok között fényességes csillag” (régi magyar ének)

eMlékezéS Szent láSzlÓ kIrálYra
lengYel DélUtán – előzeteS

Az Együttműködés Isaszegért Egyesület 
és az Isaszegi Falumúzeum szervezésé-
ben, Gulyka József plébános, kerületi 
esperes, címzetes prépost fővédnöksé-
gével 2014. június 7-én, szombaton 15 
órakor lengyel délutánt tartunk a Szent 
Márton-templomban. Előtte 14 órakor 
a Magyar Honvédség Ludovika zászló-
aljának tisztjelöltjei és a Wysocki Légió 
hagyományőrzői katonai tiszteletadás-
sal megkoszorúzzuk a Szent László-hadosztály hősi halottainak em-
lékművét az isaszegi temetőben A rendezvény a Katolikus Kulturális 
Központban a magyar–lengyel barátságról szóló film vetítésével és 
fogadással fejeződik be. 

A lengyel délutánon előadást hallhatunk a lengyel származású 
lovagkirály életéről, törvénykönyveiről, a vele kapcsolatos legendák-
ról, végül pedig a Szent László-hadosztály isaszegi védelmi harcairól. 

A rendezvényen közreműködnek a Klapka György Általános 
Iskola és AMI tanárai, művészeti szakos tanulói, furulyazenekara, 
a Klapka-iskola és az isaszegi római katolikus egyház Szent Már-
ton-énekkara.

A rendezvény a városi önkormányzat, az isaszegi civilszerveze-
tek, vállalkozók és Szmolicza József ikonfestő támogatásával valósul 
meg. 

Dr. Dürr Sándor,  
a lengyel délután szervezője,

Együttműködés Isaszegért Egyesület 

Vágányzári információk

A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. értesíti tisztelt utasait, hogy 2014. 
április 13-tól 2014. május 27-ig a Budapest Keleti pályaudvar Kerepesi úti 
felüljáró átépítési munkái miatt a Budapest–Hatvan vasútvonalon módosí-
tott menetrend szerint közlekednek a vonatok. Felhívják továbbá az utasok 
figyelmét arra, hogy a Gödöllő Állami telepek megállóhelyen csak a Buda-
pest Keleti–Gödöllő viszonylatban közlekedő vonatok állnak meg. Gödöllő 
Állami telepek megállóhelyig, illetve onnantól érvényes vasúti bérletekkel 
a Volánbusz 2140-es és 2193-as járatai az isaszegi és a gödöllői vasútállo-
más között igénybe vehetőek. Az erről szóló tájékoztató Isaszeg honlapján 
(www.isaszeg.hu) olvasható. Az okozott kényelmetlenségért az utasok szí-
ves megértését kérik. 

A szerkesztők



Megújuló intézmények és közterek

A polgármesteri hivatal udvarát  
viacolor térkővel burkoltákKifestették és új járólapokat 

raktak le a polgármesteri 
hivatal folyosóján

A Dózsa György Művelődési Otthon nyílászáróit kicserélték és felújították a nagytermét

Járdalapokat 
osztottak  

a Benkovics 
utcában


