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önkormányzati tájékoztató

Ûjabb látnivalóval gazdagodott Isaszeg

Költözés és iskolaátadás elôtt

A Damjanich iskolában tulajdonképpen az utolsó simításokat végzik a napokban, 
a befejezés stádiumában vannak a munkálatok. Az eltelt egy hónap alatt a befe-
jezô szakipari munkák folytak az új épületszárnyban és a felújított régi épületben. 
Elkészült és beüzemelésre került a személyfelvonó. Próbaüzemek, felülvizsgála-
tok zajlanak. Az épületegyüttes külsô homlokzatának hôszigetelô vakolata, szín-
vakolata a kedvezô idôjárási körülmények mellett elkészült. Jó ütemben haladtak 
az udvar kerti és a térburkolatok kivitelezési munkái, valamint az utcafronton is 
elkészültek az átépített járdák. A beruházás tervezett és többször módosított be-
fejezési határidejekor elkezdôdött a mûszaki átadás-átvétel. Az uniós pályázati tá-
mogatásból és az önkormányzat saját forrásából megépített és felújított oktatási 
intézményben korszerû feltételek közepette tanulhatnak a gyermekek.

A tervek szerint május 3-án ünnepélyes keretek között adja át Hatvani Miklós 
polgármester a Damjanich közösségének, a diákoknak és tanáraiknak az intéz-
ményt. Az átadást követô napoktól már az új iskolában csengetnek be a tanítási 
órákra. A hivatalos átadásra késôbb kerül sor. 

dr. Székelyné Opre Mária
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Valóra vált álom

Hosszú, hideg, kissé csapadékos tél után végre itt a jó idô, és 
vele együtt jött a hír, hogy a Damjanich iskolát újra birtokba 
veheti tantestületünk és diákjaink. Nehezen akartuk elhinni, 
hogy lassan túl vagyunk a megpróbáltatásokon, és a mos-
toha körülményeket felváltják a nyugalmasabb, de dolgos 
napok. 

Az értekezleten – melynek fô témája az új épületbe való 
költözés volt – hihetetlen izgalom uralkodott a kollégákon. 
Mindenki felszabadultan, mosolyogva várta a költözés rész-
leteirôl a tájékoztatást. 

Az építkezés során mindenki lehetôséget kapott legalább 
egyszer a készülô épület megtekintésére. Mindannyiunknak 
az volt a véleménye, hogy hihetetlenül szép lett az iskolánk, 
kitûnôek a fényviszonyok, az egyszerû formák, a szolid színek 
roppant ízlésesek, és a belsô udvar kialakítása lehetôséget 
teremt az iskolai ünnepélyek lebonyolítására. 

Az épület 21. századi, modern technikával felszerelt: in-
teraktív tábla, projektor, minden tanteremben internetkap-
csolat, kábeltévé, az iskola teljes területén hallható iskola-
rádió, füst- és tûzjelzô berendezés, továbbá lift. A fogyatékkal 
élôk számára is akadálymentes terepet alakítottak ki, lehetô-
vé téve számukra a biztonságos közlekedést, a hallás meg-
segítését és vakírással való tájékozódást. 

Bátran kijelenthetem, hogy a kollégák és a diákjaink olyan 
örömmel készülnek a beköltözésre, mint akik második ott-
honukat veszik birtokba: minden osztály lázasan készíti a ter-
mek és a folyosók dekorációját, tervezgetik a virágok helyét, 
a szaktárgyi tablók elhelyezését.

Most újra elin-
díthatjuk az osztá-
lyok közötti terem-
dekorációs versenyt. 
Minden évben ren-
geteget dolgoztak a 
tanulók azért, hogy 
az ô osztálytermük 
legyen a legszebb, 
mivel az 1. helyezé-
sért egy nap kirán-
dulás volt a nyertes 
osztály jutalma. Foly-
tathatjuk mindazt a 
szórakoztató és szín-
vonalas szabadidôs 
tevékenységet, amit 
az elôzô években is 
végezhettek a gyerekek. Ugyanakkor a tanév végéig komoly 
szakmai munka vár mindenkire.

Várjuk az óvodásokat, a leendô elsô osztályosokat is, 
hogy megismerhessék az új iskolát, láthassák, hol és milyen 
csodálatos körülmények között tanulhatnak majd.

Köszönjük a fenntartónak, Isaszeg Város Önkor-
mányzatának, Hatvani Miklós polgármester úrnak, hogy 
megkaphattuk ezt a kivételes lehetôséget a Damjanich 
újjáépítésével. Tantestületünk mindent megtesz az itt ta-
nulók hatékony és eredményes oktatásáért, neveléséért, 
felemeléséért. 

Koháry Orsolya, igazgató
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Az országgyûlési választások eredménye Isaszegen

Az egyéni választókerület gyôztes ország-
gyûlési képviselôje a Fidesz–KDNP jelöltje, 
Vécsey László, aki a szavazatok több mint 
felét megszerezte, így nem kellett máso-
dik fordulót tartani választókörzetünkben, 
a szavazás eredményes lett. Bertha Szilvia 
a Jobbik országos listájának 26. helyérôl 
került be az Országgyûlésbe Isaszegrôl.

Gratulálunk, és reméljük, hogy felelôs-
ségteljes politizálásukkal hozzájárulnak, 
hogy a térségben, így az Isaszegen élôk 
idôszerû gondjai orvoslásra kerüljenek. 
Munkájukhoz sikert és jó egészséget kí-
vánunk. 

Az alábbi táblázatokban közreadjuk az 
isaszegi egyéni és területi listás eredmé-
nyeket szavazókörönkénti bontásban. 

Választókerületünk részletes eredményét és az országos összesítést a www.valasztas.hu honlapon tekinthetik meg.
(szerk)

Egyéni eredmények
1. 

szk.
2. 

szk.
3. 

szk.
4. 

szk.
5. 

szk.
6. 

szk.
7. 

szk.
8. 

szk.
9. 

szk.
10. 
szk.

Összesen

Bertha Szilvia – JOBBIK 155 98 133 105 121 105 91 111 150 79 1148

Fogarasiné Deák Valéria 
– MSZP

88 74 87 90 83 146 133 98 109 37 945

Lengyel Szilvia – LMP 51 36 41 35 37 39 48 31 48 18 384

Roszik Gábor – MDF 21 18 11 7 11 14 9 11 16 3 121

Vécsey László  
– FIDESZ–KDNP

339 250 325 226 355 352 282 255 273 159 2816

5414

Területi listás  
eredmények

1. 
szk.

2. 
szk.

3. 
szk.

4. 
szk.

5. 
szk.

6. 
szk.

7. 
szk.

8. 
szk.

9. 
szk.

10. 
szk.

Összesen

LMP 53 42 35 32 38 38 41 28 45 20 372

FIDESZ–KDNP 347 250 322 232 350 360 301 258 268 161 2849

MSZP 91 75 90 87 89 146 136 95 111 34 954

MDF 19 13 12 8 13 11 8 12 15 4 115

CM 4 3 9 6 2 6 5 5 14 2 56

JOBBIK 142 94 130 99 115 96 76 110 145 73 1080

5426
Tisztelt Választópolgárok!
Isaszeg város köszönetét fejezi ki a Szavazatszámláló Bizottságban dolgozó, közremûködô mindazon választott személyek 
részére, akik a korábbi évekhez hasonlóan precíz, pontos munkát végeztek.

Külön köszönetemet fejezem ki a delegáltként közremûködô tagoknak, akik maximális együttmûködésükkel segítették a 
szavazás lebonyolítását és az eredmény megállapítását.

dr. Busai György, HVI vezetô

A Pest megye 04. számú választókerület egyéni és területi listás eredményei Isaszegen, szavazókörönként
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Az Oktatási, Mûvelôdési és Sportbizottság 
munkájáról

Az összevont Oktatási, Mûvelôdési és Sportbizottság fel-
adata a településen lévô oktatási és mûvelôdési intézmé-
nyek munkájának segítése, mûködésük figyelemmel kíséré-
se, történelmi hagyományaink, kulturális értékeink ápolása, 
kapcsolat tartása a településen mûködô sportkörrel.

Az elmúlt egy évben igen sok munkája volt a bizott-
ságnak. A Hétszínvirág Óvoda vezetôjének megbízására 
pályázat kiírása, az oktatási és mûvelôdési intézmények 
dokumentumainak módosítása, beszámolók, munkatervek 
elfogadása, a Damjanich János Általános Iskola, a Bóbita 
Óvoda, a Mûvelôdési Otthon és a Könyvtár vezetôjére kiírt 
pályázat elôkészítése.

Oktatási és kulturális intézményeink vezetôi és munka-
társai folyamatosan pályáznak, hogy minél több pénzt sze-
rezzenek intézményeik és ezáltal városunk számára. Köszö-
netet mondok minden egyes megírt és beadott pályázatért, 
hiszen rengeteg munkát és energiát igényel egy pályázat el-
készítése, amelybôl a pályázat íróinak egyéni hasznuk soha 
nem származik.

A 2009-es évben a TÁMOP 3.1.4. sz. pályázaton nyert 
a város, ezáltal oktatási intézményeink összesen 60 millió 
forintos támogatáshoz juthatnak. Ez az összeg az intézmé-
nyekben folyó oktató-nevelô munka hatékonyságának nö-
veléséhez szükséges továbbképzésekre, új oktatási mód-
szerek kidolgozására, az intézmények dokumentumainak 
átdolgozására fordítható. Célja, hogy gyermekeink köny-
nyebben, hatékonyabban tudják elsajátítani az elôírt tan-
anyagot.

A Damjanich János Általános Iskola bôvítési, felújítási 
munkálatai nagyrészt anyagi okok miatt elhúzódtak, így az 
ott tanuló diákok és pedagógusok igen mostoha körülmé-
nyek között voltak kénytelenek átvészelni ezt a tanévet. 
Ezúton is megköszönöm az ott dolgozó pedagógusoknak, 
hogy ilyen nehéz helyzetben is lelkiismeretesen, gördülé-
kenyen végzik oktató munkájukat, s köszönöm a befogadó 
intézményeknek az ehhez nyújtott segítséget. Remélem, 
mire ezek a sorok megjelennek, már birtokba vehették di-
ákjaikkal együtt a gyönyörû, felújított, kibôvített iskolát. 

Ebben az évben bôvült városunkban a sportolási lehe-
tôségek köre, a GENKI – Wado Karate Egyesület jóvoltá-
ból. Külön öröm számomra, hogy Ligeti László, az isaszegi 
sportkör elnöke nyugdíjba vonulása után, ha lehet, még ak-
tívabban dolgozik ifjú labdarúgóink érdekében, s teszi ezt 
társaival együtt mindennemû anyagi elismerés nélkül. Kö-
szönjük!

2009. szeptemberében ismét települési szintû sport-
napot szerveztünk diákjaink örömére. Köszönjük Turányi 
Lászlóné képviselô asszony anyagi hozzájárulását, a két is-
kola testnevelôinek a rendezvény elôkészítését, szervezését, 
Ador jánné Fehér Éva, Ligeti László, Dobák László valamint 
a pedagógusok segítô munkáját. Az év közben szervezett 

sport- és egyéb rendez-
vényeket az Oktatási Bi-
zottság 300 000 Ft-os 
keretébôl támogatjuk. 
(Hargitai Mihály–Szend-
rô János emléktorna, 
Mikulás-kupa, április 6-i 
emlékfutás, iskolák ren-
dezvényei, pl.: idegen 
nyelvi karácsonyi par-
ti a Klapka iskolában, a 
mûvészeti iskola mesemondó, meseíró és meseillusztrá-
ciós versenye, hátrányos helyzetû gyermekek jutalmazása 
a Damjanich iskolában.) A nyári szabadidôs programokat, 
táborozásokat 1 200 000 Ft-tal segítette az önkormányzat. 
Ezeket a lehetôségeket szeretnénk a továbbiakban is meg-
ôrizni.

Egy évvel ezelôtt azt mondtam, szinte minden rendez-
vényre elmegyek, ahová hívnak. Szégyenkezve kell be-
vallanom, ez sajnos és hál’ Istennek nem sikerült. Olyan 
mértékben megjött a civil szervezetek, egyesületek, alapít-
ványok sôt, baráti társaságok kedve a különféle programok 
szervezéséhez, hogy élô ember nem gyôzi. De úgy gon-
dolom, ennél jobb nem történhetett városunkkal. S nem 
csak programokról van szó. Gondoljanak csak az Emlékezô 
angyalra a Honvédsíroknál, az emléktáblákra a világháborús 
emlékmû mellett vagy a stációkra. A Klapka iskolában lel-
kes szülôk tantermeket festettek ki, lambériát csiszoltak és 
lakkoztak, függönyöket varrtak. A Tóth Árpád utcai épület 
kerítését vidám tarkára festették. Érdemes lenne utánaszá-
molni, hogy ezek a lelkes emberek mennyivel gyarapították 
Isaszeg város vagyonát. Most már csak vigyázni kellene rá. 
Mert a miénk. 

Végül engedjék meg, hogy egy kéréssel forduljak Önök 
felé. 2009-ben negyven éves lett a Múzeumbarátok Köre. 
Az ünnepi közgyûlésen azonban szomorúan láttam, hogy a 
tagok átlagéletkora bizony igen magas. Kérem Önöket, ha 
fontosnak tartják múzeumunk sorsát, csatlakozzanak ahhoz 
a maroknyi (és sajnos csökkenô számú) lelkes isaszegihez, 
akik évtizedek óta szívükön viselik a gyûjtemény sorsát.

Bár csak listán kerültem be a Képviselô-testületbe, szí-
vemen viselem a 9-es számú választókörzet sorsát is. Az ott 
lakók jó része tisztában van ezzel, gyakran keresnek meg 
apróbb-nagyobb kéréseikkel, problémáikkal. A problémákat 
minden esetben azonnal jelzem az illetékesek felé, s eddig 
minden alkalommal sikerült gyors megoldást találnunk.

Kérem, a továbbiakban is forduljanak hozzám bizalom-
mal akár személyesen, akár a 70/456-6979-es telefonszá-
mon, igyekszem minden esetben segíteni.

Kovácsné Halomházi Zsuzsanna,  
az Oktatási, Mûvelôdési és Sportbizottság elnöke
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Tájékoztató  
a Képviselô-testület áprilisban megtartott üléseirôl

• A Képviselô-testület az Oktatási, Mûvelôdési és Sport-
bizottság javaslata alapján az ez évi költségvetésébôl 
1 200 000 Ft-tal támogatta az isaszegi gyermekek nyári 
táborozását és szabadidôs programját a felsorolt intézmé-
nyeken keresztül: Damjanich és Klapka iskola, Bóbita és 
Hétszínvirág óvoda, Római Katolikus Egyházközség, Dózsa 
Gy. Mûv. Otthon, Adventista Egyház, Pünkösdi Közösség, 
Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat, Genki WKSZE.

• Tudomásul vette a Testület a két ülés között történt fonto-
sabb eseményekrôl, intézkedésekrôl szóló polgármesteri 
tájékoztatót. 

• Elfogadták a képviselôk a 2009. évi költségvetés módosí-
tásáról szóló szöveges elôterjesztést, a Gödöllôi Többcélú 
Kistérségi Társulás 2009. évi szakmai beszámolóját, Nagy 

Tibor belsô ellenôr 2009. évi belsô ellenôrzésrôl szóló be-
számolóját, a város Esélyegyenlôségi Programját és Tervét.

• Pályáztatásra kerül az önkormányzati intézmények 2010. 
évi nyári karbantartási feladatainak elvégzése.

• Az Isaszeg külterület 0191/2 hrsz. alatti, 8150 m2 területû 
kivett, beépítetlen terület megnevezésû ingatlant belterü-
letbe szándékozik vonni az önkormányzat. A kérelmet ak-
kor indítja meg, amennyiben a földhivatal által záradékolt 
belterületbe csatolási vázrajzok benyújtásra kerülnek az 
önkormányzathoz. Értelemszerûen a belterületbe csatolás 
költségét a tulajdonosok fizetik a 395/2005.11.03. Kt. ha-
tározatnak megfelelôen, tulajdoni hányad arányában.

A soron következô képviselô-testületi ülés idôpontja: 
május 20. 16.00 óra, helye: a Városháza Nagyterme. 

Földrajzból az önkormányzatiság témakör következett, ezért 
István bácsi kezdeményezésére látogatást tettünk a Polgár-
mesteri Hivatalba, ahol Hatvani Miklós polgármester úr na-
gyon kedvesen fogadott bennünket. A jegyzô úrral együtt 
bevittek minket a Nagyterembe, ahol elfoglaltuk a képvise-
lôk helyét, és ülést tartottunk. Osztálytársunk, Kancsal Já-
nos Bence lett az alpolgármester, 

aki gyorsan beleélte magát a szerepbe. A rögtönzött ülésen, 
az Isaszegen „építendô” bobpályáról vitatkoztunk és szavaz-
tunk. Közben Miklós bácsi segített megértetni velünk az ön-
kormányzat mûködését, munkájának fontosságát. Nagyon 
izgalmas volt az ottlétünk, a rövid idô alatt is sokat tanultunk. 
Köszönjük szépen! A Damjanich iskola 

 8. osztályos tanulói 

Képviselôk lehettünk

Új forgalmi rend kialakítása
A városban 2009–2010 években szilárd burkolattal ellátott 
16 közút állagmegóvása érdekében az alábbi utcákra 12 
tonnás súlykorlátozás bevezetésérôl döntött a Testület: Er-
kel Ferenc utca, Nap utca (Belsômajori és Erkel Ferenc utca 
között), Vágóhíd utca, Marcsányi utca, Magyar utca, Tompa 
Mihály utca, Diófa utca, Botond utca, Hétvezér utca, Arany 
János utca, Kinizsi utca, Bem utca. Az újonnan épült 16 
utcában az új forgalmi rendnek megfelelôen útjelzô táblá-
kat helyeznek ki. A forgalmi rend változásához szükséges 
forgalomirányító táblák pénzügyi fedezetét a költségvetés 
általános tartalékkeretébôl biztosítja.
Isaszeg Város Napja
Isaszeg Város Napja megünneplésének idôpontja 2010. 
július 3-án, szombaton 17.00 órakor lesz a Nemzedékek 

parkjában (az Ady Endre és a Görgey utca találkozásánál 
kialakítandó közterület). Az ünnepség tölgy emlékfa ülte-
téssel kezdôdik. A Képviselô-testület Isaszeg Város Napja 
alkalmából 2010. évben összesen két tölgyfát ültet. Az em-
lékfák mellett elhelyezett névtáblákon a 2008. január és 
2008. december 31., illetve a 2009. január 1. és 2009. 
december 31. között születettek nevét fogja szerepeltetni. 
Az emlékfák ültetése alkalmából megrendezésre kerülô ün-
nepség programjaira a 2008. január 1. és 2009. december 
31. között születettek családtagjai is meghívásra kerülnek. 

Az Isaszeg Város Napja ünnepségen kerül sor az „Isa-
szeg város kitûnô tanulója” díj átadására. A résztvevôket az 
Alma és a Kolompos együttes szórakoztatja.

Szilárdi László,  
az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke
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Tájékoztatás

Értesítjük Isaszeg város lakosságát, hogy 
a „Segítôkéz” Családsegítô- és Gyermek-
jóléti Szolgálat az Aprókfalva Bölcsôde 
felújítási munkálatai idejére elköltözik. 
A Családsegítô Szolgálat és a Gyermek-
jóléti Szolgálat 2010. április 29-tôl vál-
tozatlan ügyfélfogadási renddel fogadja 
klienseit az Akácfa u. 6/1 szám alatt. Az 
Idôsek Klubja és a szociális étkeztetés a 
Klapka György Általános Iskolában, a Kos-
suth utca 85. szám alatt lesz elérhetô. Kérjük minden ügyfelünk szíves türelmét.

A bölcsôde felújítási munkálatai idején a gyermekeket a „Segítôkéz” Család-
segítô és Gyermekjóléti Szolgálat épületében helyezzük el. Ebben az esetben is 
bízunk az érintett szülôk és dolgozók türelmében, hiszen a gyermekek érdeké-
ben történik az intézmény felújítása, korszerûsítése. 

Bakajsza Anna, intézményvezetô

Damjanich János Általános Iskola, Sportcsarnok
– 1 db Höterm 60-s gázkazán felülvizsgálat
– 1 db Thermotéka 110 ES gázkazán felülvizsgálat
– 1 db MVT blokkégôs melegvízellátó gázkészülék (égôfej 

DWL 03E) felülvizsgálat
Hétszínvirág Óvoda
– 2 db FÉG C40 cirkó felülvizsgálat
– 1 db BIASI cirkó felülvizsgálat
Bóbita Óvoda
– 2 db Höterm gázkazán felülvizsgálat
Aprókfalva Bölcsôde
– 1 db FÉG cirkó felülvizsgálat
„Segítôkéz” Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
– 1db Fégtherm cirkó felülvizsgálat
Klapka György Általános Iskola és AMI, Kossuth utca
– 3 db OROSHÁZI ÉTI 115-01-03 gázkazán felülvizsgálat
– 4 db ÉTI vízmelegítô felülvizsgálat
– 1 db C23 cirkó felülvizsgálat
Klapka György Általános Iskola és AMI, Tóth Árpád 

utca
– 2 db WFT 105 (3x AF105) gázkazán felülvizsgálat
– 2 db ÉTI vízmelegítô felülvizsgálat
Dózsa György Mûvelôdési Otthon és Múzeum
– 2 db WFT 105 (3x AF105) gázkazán felülvizsgálat
– 1 db C 40.s cirkó felülvizsgálat
Polgármesteri Hivatal
– 1 db FÉG cirkó felülvizsgálat
– 1 db WFT 105 (3x AF105) gázkazán felülvizsgálat
Fogorvosi rendelô
– 1 db C 40.s cirkó átvizsgálása
Régi gyermekorvosi rendelô
– 1 db C 23.s cirkó átvizsgálása

Isaszegi Sport Egyesület
– gázkészülékek felülvizsgálata

Az ajánlatokat zárt borítékban kérjük leadni a Polgármesteri 
Hivatal (Isaszeg, Rákóczi út 45.) titkárságán.
Bírálati szempontok:
– Ajánlati ár: 5 pont
– Plusz szolgáltatások felajánlása: 3 pont (a megaján-

lott plusz szolgáltatások mértékétôl függôen pontoz a 
pályázat kiírója)

Határidôk:
– A pályázatok leadási határideje: 2010. május. 28. 

péntek 9.00 óra
– A pályázatok bontása: 2010. május 28. péntek 10.00 

óra, a Polgármesteri Hivatal nagytermében. A bontásra 
a pályázók külön meghívót nem kapnak

Egyéb információk: 
A munkákkal kapcsolatosan a pályázat leadása elôtt tájé-
koztatást ad: Horváth István városüzemeltetési osztályve-
zetô. Telefon: 28/582-710.
A munkák kezdési idôpontja: 2010. június 25.
Befejezési határidô: 2010. augusztus 21.
A pályázat kiírója részajánlatok benyújtását is elfogadja.

Referenciaigazolásokat a pályázónak az ajánlata mellé 
csatolni kell.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a megajánlott plusz 
szolgáltatások igénybevétele tekintetében.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy az irreá-
lisan alacsony vállalási árat, illetve az önkormányzat éves 
költségvetésében megszabott összegnél magasabb árat ki-
zárja az értékelésbôl.

Hatvani Miklós, polgármester

Pályázati felhívás
Isaszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet az intézményeinek nyári karbantartási munkáira.

A város vezetése 
nevében 

Köszönünk minden felajánlást és se-
gítséget, amit városunk elôrehaladá-
sáért, fejlôdéséért tesz bárki. Most a 
Sipôcz Kft.-nek köszönjük meg a váro-
sunk számára felajánlott 200 kg általa 
forgalmazott Zeolit terméket, valamint 
a mintegy 200 m2 felületre elegen-
dô mészfestéket. A Zeolitot a mostani 
kemény télen síkosságmentesítésre 
használtuk fel, a festékkel pedig intéz-
ményeinkben tisztasági meszeléseket 
tudunk elvégezni.



IX. évfolyam, 5. szám • 2010. május 7

A Szlovák Kisebbségi  
Önkormányzat felhívása 

Az Isaszegi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat tánc-
fesztivált szervez a Visegrádi Négyek országaiban 
élô 6–18 éves korosztály számára 2010. május 
14–15–16-án a Damjanich János Általános Iskolá-
ban (2117 Isaszeg, Madách Imre u. 1.) 

A SZTÁRLÁB / STARNOGA / STARNOHA címmel 
megrendezésre kerülô fesztiválra a visegrádi orszá-
gokból: Csehországból Zirovnice iskolája, Lengyelor-
szágból Bojanów testvérváros iskolája, Szlovákiából 
Trstena partnertelepülés iskolája és a közös nyelvet 
beszélô és értô Zselizi iskola tanulói, valamint az isa-
szegi és kistarcsai iskolák tanulói jelentkeztek eddig.

Három korcsoportban vehetnek részt a fiatalok 
a versenyben. A 6–10 éves korcsoport számára vá-
lasztható tánc country vagy a twist, a 10–14 évesek 
részére az akrobatikus rock and roll vagy a hip-hop, 
a 14–18 éves korcsoport a szamba, a mambó vagy 
a rumba táncok közül választhat. Kategóriánként 
maximum 4 fôs csapatokat várunk. A koreográfiák 
idôtartama legfeljebb 6 perc lehet. 

Az idô rövidsége miatt minél hamarabb kell 
jelentkezni a Damjanich iskola telefonszámán 
(28/582-250) a választott tánc pontos megnevezé-
sével és a www.isaszegiszlovakok.hu honlapon elér-
hetô online jelentkezési lapon. A szándéknyilatkoza-
tot kiállító településeknek, iskoláknak folyamatosan 
minden információt megadunk e-mailben. Minden 
érdeklôdôt szívesen látunk akár nézôként, akár fel-
lépôként. Örömünkben osztozzanak és segítsenek, 
hogy a nemzetközi támogatással megszervezett 
táncfesztivállal Isaszeg sikert érjen el.

Fuferenda Lászlóné,  
az Isaszegi Szlovák Kisebbségi  

Önkormányzat elnöke

Beiratkozás a mûvészeti iskolába 

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény a város minden iskolájából várja a jelentkezôket a 
2010/2011-es tanévre. 

Az új növendékek beiratkozásának idôpontja: 2010. június 7–8., 15.00–18.00 óráig. Helyszíne: Kossuth Lajos utca 
85. szám alatt, a mûvészeti iskola tanári szobája. A régi növendékek szaktanáraiknál iratkozhatnak be a következô tanévre.

A választható zenemûvészeti tanszakok: szolfézs, zongora, ütô, klarinét, furulya, trombita, hegedû, fuvola, magánének, 
szaxofon. 

Képzô- és iparmûvészeti tanszakok: festészet, kerámia, grafika, kézmûves. 
Táncmûvészeti tanszakok: társastánc, balett – színpadi tánc. 
Színmûvészeti tanszak: színjáték.
Várhatóan zenemûvészeti ágban a 18 éven aluli növendékek esetében a térítési díj 8750 Ft / félév, egyéb csoportos 

mûvészeti ág esetén 5000 Ft / félév. Az elôképzôben vagy hangszeres elôképzôben részesülô tanulók az alapdíj felét fizetik. 
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultak számára az oktatás ingyenes.

Harkai Zsuzsanna, igazgatóhelyettes

A DilongStar énekversenyen 

Nagy várakozással 
és kíváncsisággal tel-
ve indultunk el már-
cius 20-án a szlová-
kiai Trstena városába, 
ahol ötödik alkalom-
mal rendezték meg 
a DilongStar nevû 
versenyt. Az idén a 
Klapka György Általá-
nos Iskola és Alapfo-
kú Mûvészetoktatási 
Intézmény tanulói 
képviselték Isaszeget 
ezen a rendezvényen. 
A szombaton zajló 
versenyre négy ta-
nulónk nevezett be: 
Domonics Zsófia és 
Hajdu Kamilla 5. osz-
tályos ének-zene tagozatosok, Dudás Noémi és Skravanek Bernadett 
mûvészeti iskolás, magánének szakos. Mindannyian nagy sikerrel sze-
repeltek. Az általános és középiskolás diákok könnyûzenei slágereket 
énekeltek. A rendezvény színvonalát emelte, hogy a zsûri tagjai neves 
ottani mûvészek és sztárok voltak. 

Másnap Zakopanéba kirándultunk, ahol megcsodáltuk a gyönyö-
rû tájat, és vásárolhattunk a világhírû lengyel sajtokból. Ez a két nap 
mindannyiunk számára emlékezetes marad, élményekkel gazdagod-
va térhettünk haza. Vendéglátóink is igen szívélyesek és barátságosak 
voltak, nagy szeretettel fogadtak, és ajándékokkal kedveskedtek. 

Ezúton szeretnénk megköszönni az Isaszegi Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzatnak, valamint Mészáros Gusztávnak és feleségének 
ezt a lehetôséget és a segítséget, hogy ebbôl az alkalomból iskolánk 
tanulói jutottak el Trstena-ba.

Bene Sándorné és Hernyes Virág  
felkészítô és kísérô tanárok
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Példás összefogás

Az Árpád korabeli Öregtemplom festôi szépségû szomszédságában, az isaszegi temetô melletti Kálvária-dombon civil ösz-
szefogással elkészült és felszentelésre került 2010. április 17-én a Keresztút 14 stációval és pihenôhelyekkel. A gondosan 
kialakított, szép vonalú sétány nyugodt ívben kanyarodik fel a domb tetején lévô három kereszthez. A stáció két oldalán vissza-
köszön az Öregtemplom támpilléreinek formája, így alkotva építészeti egységet a két meghatározó szakrális mû között. Egyedi 
kompozíciójú kovácsoltvas ráccsal védett fülkékben kerámia dombormûvek helyezkednek el. A mély, vörösre égetett natúr 
agyagfelületeken arannyal festett, ragyogó glóriák jelennek meg. Az alkotások a hagyományoknak megfelelôen 14 jelenetben 
dolgozzák fel Jézus Krisztus szenvedéstörténetét – kortárs kifejezésmódban. 

Az elsô stáció környezetét egy tágasabb, kôburkolattal ellátott és kôbôl épített ülôpadkával alakították ki. A Keresztút al-
ján organikus formájú fallal védett pihenôhely ez. A tervezô így kívánta biztosítani a megnyugvás és az elmélyülés, illetve az 
imádság lehetôségét azok számára is, akik esetleg nem tudnak felmenni a dombtetôre. Egy tizenötödik – a stáció formájával 
teljesen megegyezô – építményen a fôbb támogatók, kezdeményezôk és felszentelést végzôk neve szerepel. Bízunk benne, 
hogy az áldozatos munka meghozza gyümölcsét, és az évszázadokra szóló új szakrális mû Isten dicsôségének hirdetésén túl 
még a nem hívô isaszegieket is büszkeséggel tölti el, és sok zarándokot, turistát vonz ide. 

A Keresztúton végighaladva a szemlélôdô elé kivételes szépségû panoráma nyílik a Gödöllôi-dombságra. Jó szívvel java-
soljuk mindenkinek, tegyenek egy sétát a helyszínen és gyönyörködjenek a látványban. 

Szilárdi László
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Köszönöm a jóakaratú  
embereknek...
Adományokból és szorgalmas emberek összefogásával, 
kiváló mûvészi tervezéssel és kivitelezéssel, sokak kétke-
zi munkájával megépült az isaszegi temetô feletti Kálvá-
ria-dombon a Keresztút s annak stációi.
Az adományok összege: 2 691 500 Ft.
Az építés költsége: 2 695 600 Ft.

Megköszönöm minden adományozónak – névvel és 
név nélkül – és mindazoknak a munkáját, akiknek segítsé-
gével elkészülhettek Jézus keresztre feszítésének állomásai.

„Dicsôség a magasságban Istennek, és békesség a föl-
dön a jóakaratú embereknek.”

Könczöl Gábor

A Keresztút építésén dolgoztak:
Ács István
Bálint József
Berkes István
Bontovics András
Both József
Both Tibor
Bukó László
Bukodi Miklós
Csabai Mihály
Csapó György
Futó Tamás
Hanák Ede
Harmati László
Harmati Mihály
Hatvani Miklós
Hatvani Tamás

Hegyes Miklós
Holczberger Béla
Horváth István
Kapecska László
Képes Tamás
Kiss István
Kiss László
Kovács János
Könczöl Gábor
Könczöl Tamás
Kôszegi Tamás
Lénárt József
Lénárt Kornél
Marosvölgyi 

István
Mészely Sándor

Nagy István
Németh Attila
Orlik József
Palaga Zoltán
Palovics Gábor
Péntek Viktor
Pohoronszki 

János
Ságodi János
Sebôk János
Somogyi György
Szabó János
Szalóki János
Szebelédi András 

– Nagytarcsa
Szeder László

Szekeres Edgár
Szekeres Sándor
Szilárdi László
Szmolicza József
Szôdi István
Tallósi Gyula
Tarjáni László
Tóth Lajos
Törteli Mihály
Turák József
Turányi Norbert
Vasicza Ferenc
Víg László

…és még  
sokan mások
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Városunk életének a legizgalmasabb, legmozgalmasabb, 
mondhatni legfontosabb napjait élhettük meg április 5–6-
án. Arról a napról van szó, amirôl Isaszeg országszerte ismert, 
amiért több ember látogatja meg településünket, mint bár-
mikor.

Embert próbáló idôk voltak 1849-ben, és embert próbá-
ló idôjárás volt húsvét hétfôjén is.

1849. április 6-án, nagypénteken, hûvös, esôs idôben in-
dult a magyar történelem egyik legjobban kivitelezett csatája.

Húsvét hétfôjére hívtuk-vártuk „Gyere pajtás katonának” 
felhívással az élményeket keresôket, a nemzeti múltunkat 
tisztelôket. Igazi harci eszközökkel (falovacskák, kardok, hor-
dó, paci), patkódobálókkal találkozhattak mindazok, akik ve-
lünk tartottak. 

A Tavaszi Hadjárat legvitézebb tábornokára, Damjanich 
Jánosra és rettenthetetlen vörössipkásaira emlékeztünk a 
Kôkeresztnél. Dr. Dürr Sándor a messze földön híres len-
gyel–magyar barátságról szólt. Rostás István saját költemé-
nyét szavalta el. Asszonykórusunk énekelt a hideggel, esôvel 
dacolva, de a szürkemarhaszekérre és a lovaskocsira csak 
ostort pattogtatni igen jól tudó katonai hagyományôrzôk és 
persze a mûvelôdési otthon mindent bevállaló dolgozói ül-
tek fel, végignótázva az utat Tasák Jani elôéneklésével egé-
szen a Szabadságtörekvések emléktemplomáig. 

Harangszóval, emlékbeszéddel fogadott bennünket Ba-
jusz Árpád lelkész úr, kegyeleti koszorúzással fejezôdött be a 
nap. Közben a katonai hagyományôrzôk folyamatosan érkez-
tek a tornatermi fôhadiszállásra.

Az idôjárás április 6-án sem volt kegyes hozzánk a csa-
tatér építésekor, ám a népi vigasságokra – a Csata Tánc-
együttes, az Isaszegi Asszonykórus és a Nagykátai táncosok 

mûsorára, Háry János meséire – már ránk sütött a nap. A 
koszorúzások alkalmával a múzeum kertjében a Múzeum-
barátok Köre jóvoltából a lengyel–magyar kapcsolatok em-
lékére kopjafát avattak. A Városházától a Regélô Fehér Táltos 
korszaki hagyományôrzô dobcsapat felvezetésével harang-
zúgás közepette indult el a színpompás hagyományôrzô 
felvonulás. Az Isaszegi Szent Márton Lovashagyományôrzô 
Egyesület lovasai a VII. császári-királyi ezred vértjeiben pom-
páztak.

A Szoborhegy alatti csatában, úgy mint 161 éve Kossuth 
szavaival élve: „Gyôztünk, határozottan, tökéletesen…min-
den ember teljesíté kötelességét, Isaszeg vidékének irtózatos 
pozícióiban…”

A gyôzelem áldozatos csapatmunkáját ezúton is köszön-
jük minden közremûködônek.

Verseczkyné Sziki Éva, 
a Mûvelôdési Otthon igazgatója

Rajtunk volt az ország szeme
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…E helyen is sokszor, sokan és sokféleképpen idézték fel 
a tavaszi hadjárat eseményeit és méltatták eredményeit. Az 
iskolai történelemkönyvekbôl minden magyar ember meg-
ismerhette Isaszeg nevét és az itt zajlott ütközet fontosságát, 
ezért én most nem e jeles nap hadászati vagy politikai jelen-
tôségét szeretném feleleveníteni. 

Jómagam egyedül is rendszeresen járok ide a Szobor-
hegyre és a katonasírokhoz megpihenni, feltöltôdni vagy 
csak a gondolataimat rendezni. Ilyen alkalmakkor számtalan 
kérdés merül fel bennem:
–  Vajon hitte volna-e Damjanich János tábornok, aki meg-

húzta a vonalat a földön, és parancsba adta, hogy eddig 
és nem tovább, hogy 161 év múlva a Délvidéken a ma-
gyar szóért verik az ottaniakat?

–  Vajon hitte volna-e az isaszegi tót és magyar lakosság, 
hogy 161 év múlva a felvidéki magyarságnak szlovák 
himnusszal indul a hete?

–  Vajon hitte volna-e Gábor Áron, az ágyúöntés nagy mes-
tere, hogy a március 15-i 12 pont egyike – az UNIO Er-
déllyel – 161 év múlva még mindig csak álom, sôt ha 

csak a székelyföldi autonómiát kívánjuk, rettegés fogja el 
a román többséget?

–  Vajon hitte volna-e Ferencz József Habsburg császár, 
hogy 161 év múlva nem lesz gond a burgenlandi ma-
gyarsággal, mert amit nem oldott meg a fegyver, azt 
megoldotta az asszimiláció?

–  Vajon hitte volna-e Kossuth, Görgey, vagy Batthyány, 
hogy 161 év múlva – a történelem kényszere vagy egyé-
ni sorsuk alakulása miatt – 5 millió magyar él az anya-
ország határain kívül? 

–  És vajon hitték volna-e az aradi 13-ak, hogy végsô nyug-
helyük a 21. században nem a jogi értelemben vett Ma-
gyarországon lesz?

Úgy gondolom, ezek a kérdések sokunkban felmerülnek, és 
vagy elhessegetjük ôket vagy félünk rájuk válaszolni. Pedig 
minden embernek, minden szubjektumnak megvan a fe-
lelôssége a nemzet sorsát illetôen. Túl vagyunk Muhin, túl 
vagyunk Mohácson, túl vagyunk Trianonon és túl vagyunk 
a Don-kanyaron is, mégis „megfogyva bár, de törve nem, él 
nemzet e hazán”.

Ma, 2010-ben, közvetlenül a húsvét, a feltámadás ünne-
pe után és néhány nappal az országgyûlési választások elôtt 
összegyûltünk politikai hovatartozásunkat félretéve, hogy kö-
zösen tisztelegjünk ôseink hôsi emléke elôtt. Az imént feltett 
kérdésekre közösen kell majd egyszer válaszolnunk, és ah-
hoz, hogy válaszolni tudjunk, elôbb építkeznünk kell. Igen, 
építenünk kell: egy erôs, büszke és egységes nemzetet. Igen, 
egységeset, mert a jelenlegi széthúzó, gyûlölködô politikai 
közhangulat csak újabb feltett és megválaszolatlan kérdések-
hez vezet.

Kérem Önöket itt Isaszegen, de az ország valamennyi te-
lepülésén élôket is, hogy építkezzünk közösen, hogy ne le-
gyen hiábavaló áldozat az a sok kioltott élet. Teljesítsük be a 
’48-asok és a ma élôk álmait, és akkor, de csak akkor bátran 
felelhetünk minden kérdésre.

Isaszeg nevezetes ünnepén
Hatvani Miklós polgármester április 6-i ünnepi gondolatai
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A Dózsa György Mûvelôdési 
Otthon és Múzeum májusi 
programja
Május 1. Májfaállítás
Május 1. 1800: Madame Zenekar koncertje az isaszegi Genki 

Wado Karate és Szabadidôs Sportegyesület szervezésé-
ben. A zenekar tagjai fiatal egyetemisták, akik jazz, rock és 
blues mûfajú zenét játszanak. Információ: www.genki.hu; 
www.madamezenekar.hu; belépô: 500 Ft/fô

Május 5. 1400–1900: Születés Hete isaszegi programjai
Május  8. 1300–1900: Egésznapos rendezvény színes prog-

ramkínálattal a várandósság, a szülés jegyében. Bôvebb 
információ: www.isaszegmuvotthon.hu, www.szuletes-
hete.hu

Május 7. 1400: Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre közgyûlése
Május 10. 1100: A Hangszeripari Országos Szövetség 

(HANOSZ) országos zenei versenyének keretén belül 
elôadásra kerül Presser Gábor Neked írom a dalt címû 
szerzeménye. Részletek: www.hangfoglalasonline.hu

Május 20.: A Klapka György Általános Iskola és AMI ének-ze-
ne tagozatos tanulóinak év végi hangversenye

Május 22. 1500: „Witaj maj, piękny maj” Légy üdvö-
zölve gyönyörû május – A Múzeumbarátok Körének 
lengyel délutánja az 1791. május 3-i alkotmány ün-
nepe alkalmából a Helytörténeti Gyûjteményben. 
Elôadók: Dr. Dürr Sándor, a Múzeumbarátok Köré-
nek elnökségi tagja, Dürr Éva egyetemi tanársegéd 
PPKE Lengyel Tanszék, Szabó Eszter egyetemi hall-
gató ELTE Lengyel Tanszék. Lengyel ízek kóstolója, 
filmvetítés Krakkóról

Május 28. 1700: A Klapka György Általános Iskola és AMI 
napközis tanulóinak évzárója

Május 29.: Májfadöntés
Május 31. 1000: Gyermeknapi színház
Május 31. 1700: A Klapka György Általános Iskola és AMI Ba-

lett és Társastánc tagozatos tanulóinak vizsgája
Szolgáltatások:
Május 3. 1800: KRESZ tanfolyam jelentkezés, tájékoztatás
Május 10. 1100–1300: A.S.A ügyfélszolgálat a Mûvelôdési 

Otthon elôterében
Csoportjaink vendégszereplései:
Május 8.: Hagyományôrzô együttesek országos minôsíté-

se – Kiskunlacháza (Csata Táncegyüttes Hagyományôrzô 
csoport)

Május 9.: Szigeti Majális – Csepel (Csata Táncegyüttes Kis-
kamasz csoport)

Május 15.: Vass Lajos Népzenei Szövetség Középdöntôje – 
Mezôkövesd (Isaszegi Asszonykórus)

Május 15.: Egyházzenei koncert a jáki templomban – Ják 
(Gaudium Carminis Kamarakórus)

A programok változtatásának jogát fenntartjuk!

Könyvtári hírek

„Kik érted haltak…” cím-
mel megtartottuk a rend-
hagyó, játékos történelmi 
foglalkozásokat 4. osztá-
lyosoknak, ahol a gyere-
kek megismerkedhettek a 
helyi 1848–49-es emlék-
helyekkel és a hozzájuk 
fûzôdô mondákkal, a hu-
szárok ruháival, a korabeli 
népi játékokkal, Petôfi és 
Jókai helyi vonatkozásai-
val. Volt közös versmondás, képkirakó, memóriajáték törté-
nelmi totó. Minden osztályból a legjobban szereplô csapatok 
Isaszeg képeslapot kaptak az emléklap mellé, az osztályok 
jutalma egy-egy Lengyel Dénes: Kossuth Lajos öröksége 
címû, szabadságharcos mondákat tartalmazó könyv volt.

A Költészet Napja alkalmából felnôtt olvasóinknak József 
Attila versei közül a Születésnapomra címû verset, míg gyer-
mek olvasóinknak De szeretnék gazdag lenni címû elsô köl-
teményét ajándékoztuk a könyvek mellé. 

Június 3–6-ig kerül országosan megrendezésre az Ünne-
pi Könyvhét. Ebbôl az alkalomból ezeken a napokon délután 
2–6 óráig könyvárusítás lesz az olvasóinktól kapott ajándék-
könyvekbôl, melyekre nem tartunk igényt.

Könyvtárunkról honlapunkon: www.jokai-bibl.hu tájéko-
zódhatnak az érdeklôdôk.

Horváth Árpádné, igazgató

Isaszeg hírnevét öregbítette

A Magyar Mûvelôdési Intézet és 
Képzômûvészeti Lektorátus tavaly 
– immár harmadízben – pályá-
zatot hirdetett „Nemzetiségeink 
képekben” címmel. A zsûri 728 
alkotásból 153-at választott ki. Az 
eredményhirdetésre április 23-
án került sor az intézmény Budai 
Vigadó-beli épületében. Itt derült 
ki, hogy Sz. Opre Mária – e lap 
szerkesztôje – két isaszegi képét 
nemcsak hogy méltónak találták 
az egyidejûleg megnyitott, rövide-
sen országos körútra induló kiállításon való részvételre, ha-
nem be is válogatták az ünnepélyesen bemutatásra került 
„Nemzetiségeink képekben – 2010” címû fotóalbumba is. 
A versenyen megmérettetett több képe közül A Lengyel Lé-
gió az isaszegi csatában és a Cigány betlehemes – Isa-
szeg címû alkotásait ítélte a szakértôi zsûri olyan színvonalú-
nak, hogy eme megtiszteltetésben részesüljön.

olvasói levél
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Pest megyei német verseny a Klapka iskolában

A Klapka György Általános Iskola és AMI 2010. április 1-jén – im-
már 18. alkalommal – rendezte meg a Pest Megyei Német Nyelvi 
Levelezô Verseny szóbeli döntôjét. 25 településrôl 170 diák érke-
zett, akiket elkísértek a felkészítô tanárok és a szülôk is.

18 évvel ezelôtt azzal a céllal indítottuk el a versenyt, hogy 
a tanulókkal megkedveltessük a nyelvtanulást, biztosítsuk a meg-
mérettetés lehetôségét. Az eltelt idôszak bizonyítja, hogy mindez 
sikerült. 

A verseny négy fordulóból áll. Ebbôl három írásbeli, melynek 
során a jelentkezett iskolák nyelvtanárai megkapják a gyerekeknek 
névre szólóan küldött feladatokat. A versenyzô diákok a megadott 
határidôre visszaküldik a megoldásokat, iskolánk német szakos kol-
légái kijavítják, értékelik azokat, és elküldik a következô feladatokat. 
Minden írásbeli forduló után tájékoztatják a versenyzôket az addig 
elért eredményeikrôl. 

A negyedik forduló a szóbeli megmérettetés, ahol a gyerekek 
független zsûri elôtt témaköröket húznak, szóban adnak számot 
tudásukról.

A verseny napján tanítási szünet van, hiszen a lebonyolításhoz 
valamennyi tanteremre szükség van. Az iskola épületét, a folyo-
sókat, a zsibongót az alkalomhoz illôen díszítjük a gyerekek által 
készített munkákkal.

Az ünnepélyes megnyitó után saját tanulóink német nyelven 
elôadott mûsorral kedveskednek a versenyzô diákoknak.

Az írásbeli fordulók feladatlapjait Kurunczi Imréné és Kovácsné 
Halomházi Zsuzsanna német nyelvszakos tanárok állítják össze és 
javítják ki. A szóbeli forduló tételeit Kurunczi Imréné dolgozza ki. 
A zsûribe Pest megye különbözô iskoláiból érkeznek a némettaná-
rok, akik évek óta szívesen vesznek részt e munkában. 

Az elsô hat helyezett minden korosztályban értékes könyvjuta-
lomban részesül, valamennyi résztvevô emléklapot kap. A verseny 
sikerét az bizonyítja, hogy minden évben egyre több diák jelentke-
zik s méri össze tudását. 

A kísérô szülôk és pedagógusok valamint a diákok elmondják, 
hogy örömmel készülnek, szívesen jönnek, kíváncsian várják az 
újabb és újabb feladatokat. Rengeteg a visszatérô iskola, nevelô és 
diák, így már kedves ismerôsként köszönthetjük egymást a szóbeli 
fordulón.

A verseny tisztasága érdekében iskolánk tanulói ezen a meg-
mérettetésen nem vesznek részt, ôk más helyeken bizonyítják te-
hetségüket.

Köszönöm két kollégámnak, Kurunczi Imrénének 
és Kovácsné Halomházi Zsuzsannának a közel két év-
tizedes, magas színvonalon végzett, önzetlen munká-
ját, és a tantestület tagjainak a szervezésben, dekorá-
lásban és lebonyolításban nyújtott segítségét.

Balog Istvánné

A Határon Túli  
Magyar Emlékhelyekért  
Alapítvány konferenciája
Az idei, immár harmadik alkalommal megrendezett 
konferencián – melynek célja a kárpát-medencei ma-
gyarság közös emlékezése az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharcra – a felvidéki, kárpátaljai, par-
tiumi, székelyföldi és anyaországi vendégeket többek 
között e gondolatokkal köszöntötte dr. Flóris István 
alapító:

„A múlt évi konferenciánk megnyitóján közös 
múltunkról, közös örökségeinkrôl és együvé tarto-
zásunkról beszéltem. Mostani konferenciánkra ké-
szülvén arról gondolkodtam, kik a ’48-as ifjak igaz, 
hû és tiszta követôi? … A ’48-as eszme továbbvivôi 
Önök, akik a határon túl évek, évtizedek óta sok 
esetben meghurcoltatás, üldözés, kirekesztés, nyílt 
vagy burkolt akadályoztatás ellenére rendületlen ki-
tartással, szorgalommal és büszkén viselik magyar-
ságukat, ápolják közös emlékeinket, ôrzik gyönyörû 
nyelvünket. 

A gödöllôi Grassalkovich Kastély melletti park-
ban egy elsô világháborús emlékmûn látható egy 
felirat: » Magyarnak lenni annyi, mint büszkébben 
tûrni másnál.« Számomra Önök a büszkén tûrô ma-
gyarok, akiket példaképnek állíthatunk fiataljaink 
elé. Ma az Anyaország nem a trianoni határon be-
lül található, hanem ott, ahonnan Önök látogatnak 
hozzánk, a Felvidéken–Csallóközben, Kárpátalján–
Beregszászon, Partiumban–Érmelléken, Székelyföl-
dön–Gyimesben vagy a Vajdaságban.”
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Dr. Szeredi Levente
2117 Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13.

Telefon: 20/353-4547 • e-mail: szeredil@t-online.hu

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

Kedd, csütörtök: 18–20 óráig
(sürgôs esetben hétvégén és ünnepnapon is)

igény eSetén házhoz iS megyek

LA
Nyomdaipari Kft.

média

telefon: 20/851-4368
web: www.la4.hu
e-mail: la4@la4.hu
cím: 2117 Isaszeg, Vörösmarty u. 5.

minden, ami nyomda

Szolgáltatásaink:
• tervezéS, nyomdai elôkéSzítéS 

(logó- és arculattervezés, hirdetések tervezése, 
tördelés, szkennelés)

• nyomtatáS 
(névjegykártya, szórólap, újság, könyv stb.)

• reklámajándékok kéSzítéSe 
(egyedi papírzacskók, hûtômágnesek, tollak, 
pólók, bögrék stb. emblémázása) 

Helyben Isaszegen

Május 13-án (csütörtökön)
és június 17-én

autós Iskola
Az akkredItált Bag Band Bt.

homoki és társa Jármûvezetô-képzô kft.
Gödöllô, Vasútállomás

tel./fax: 28/413-866 • mobil: 30/977-8800
Felnôttképzési nyilvántartási szám: 13-0091-04  Akkreditációs lajstromszám: AL-0084

Tanuljon nálunk vezetni!
Személygépkocsi-vezetôi és motoros tanfolyamot indítunk

Isaszegen, a Mûvelôdési Központban 
2010. május 3-án és június 7-én 18 órai kezdettel. 

A vizsgára felkészülést számítógépes,  
projektoros, klimatizált tanteremben biztosítjuk.

Felvilágosítás és részletes információ: 
kôrösi József szakoktatónál: 20/966-1439.

Gödöllô, vasútállomás: hétfôtôl csütörtökig 8–16h, pénteken 8–13h.
iskolavezetô: homoki László (30/977-8800).

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

Válassza a minôséget!

Karate hírek

A 2010. március 27-én megrendezett Wado-kai Magyar Baj-
nokság II. fordulóján a GENKI WKSZE versenyzôi az alábbi 
eredményeket érték el: Bezák Tamás 2002-es haladó fiú 
Kata versenyszámban 3. helyezést; Varga Gábor 1997-es 
utánpótlás fiú Kata versenyszámban 2. helyezést; Sebôk 
Bence Kadet fiú Kumite –70 kg versenyszámban 3. helye-
zést; Szoboszlai Szandra Junior lány Kumite –59 kg ver-
senyszámban 1. helyezést; Barabás Attila Felnôtt férfi Ku-
mite –67 kg versenyszámban 2. helyezést; Jakab Ádám 
Felnôtt férfi Kumite –75 kg versenyszámban 3. helyezést.

A III. forduló valamint az isaszegi Genki Családi Sport- 
és Egészségnap, melyre 23 csapat és 170 résztvevô jelezte 
érkezését, lapzárta után kerül megrendezésre. Reményeink 
szerint a következô számban újabb szép eredményekrôl és 
egy remekül sikerült rendezvényrôl tudunk beszámolni. 
Egyesületünk karatékái a tavaszi versenyszezon lezárultával 
stílusunk tradicionális oldalára helyezve a hangsúlyt megkez-
dik a felkészülést a nyári edzôtáborra és az övvizsgákra.

Látogasson el honlapunkra: www.genki.hu.
Jakab Attila, elnök, GENKI WKSZE

Tavaszi gallytalanítás

Április közepén az ELMÛ elkezdte az önkormányzattal kötött 
szerzôdésben foglaltak szerint a villamos vezetékek védelme 
érdekében végzett favágást, gallytalanítást városunkban. Ész-
leljük azt is, hogy városunk lakói is csinosítják a házuk elejét, 
kertjüket.



IX. évfolyam, 5. szám • 2010. május 15

Háziorvosi ügyeletek

2010. május

01. Dr. Horváth Anna 17. Dr. Kürti József

02. Dr. Horváth Anna 18. Dr. Horváth Anna

03. Dr. Kürti József 19. Dr. Eszlári Egon

04. Dr. Horváth Anna 20. Dr. Horváth Anna

05. Dr. Eszlári Egon 21. Dr. Kürti József

06. Dr. Horváth Anna 22. Dr. Horváth Anna

07. Dr. Kürti József 23. Dr. Horváth Anna

08. Dr. Halász Gergely 24. Dr. Horváth Anna

09. Dr. Halász Gergely 25. Dr. Kürti József

10. Dr. Kürti József 26. Dr. Eszlári Egon

11. Dr. Horváth Anna 27. Dr. Horváth Anna

12. Dr. Eszlári Egon 28. Dr. Eszlári Egon

13. Dr. Horváth Anna 29. Dr. Mészáros Zsolt

14. Dr. Eszlári Egon 30. Dr. Mészáros Zsolt

15. Dr. Kürti József 31. Dr. Kürti József

16. Dr. Halász Gergely

2010. június

01. Dr. Horváth Anna 08. Dr. Horváth Anna

02. Dr. Eszlári Egon 09. Dr. Eszlári Egon

03. Dr. Horváth Anna 10. Dr. Horváth Anna

04. Dr. Horváth Anna 11. Dr. Kürti József

05. Dr. Halász Gergely 12. Dr. Eszlári Egon

06. Dr. Halász Gergely 13. Dr. Eszlári Egon

07. Dr. Kürti József

Dr. Eszlári Egon: Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288.
Dr. Horváth Anna: Botond utca 12. Telefon: 493-250, 
 mobil: 30/591-7086.
Dr. Tordai Gábor: Aulich utca 3. Telefon: 493-302.
Dr. Kürti József: Csata utca 2. Telefon: 495-238.
Dr. Mészáros Zsolt: Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288.
Dr. Halász Gergely: Aulich utca 3. Telefon: 493-302.
HéTKÖZI, HéTVéGI ORVOSI üGyElET TElEFONSZá-
MA: 70/387-2685
A hétközi ügyelet héfôtôl csütörtökig 1530-tól másnap reggel 
730-ig tart. Pénteken 1200-tól szombat reggel 730-ig. A hétvégi 
ügyelet szombat 730-tól hétfô 730-ig tart. Délutáni rendelés a 
mindenkori ügyeletes rendelôjében 1630–1730-ig.

Gyógyszertárak nyitvatartása szombat–vasárnap: 
Ezüstkehely Patika: páros héten 8–12 óráig,
Liget Patika: páratlan héten 8–12 óráig.

A mentôk ingyenes hívószáma: 104. Mobiltelefonról való hí-
vás esetén: 28/420-844.
A helyi rendôri ügyelet közvetlen száma: 70/203-3888.

Anyakönyvi hírek
a 2010. 03. 15 –  04. 15. közötti idôszak eseményeirôl

Születések:

Skribek Barnabás Fenyves utca 6.
Everling Hanna Aulich utca 5.
Dusnoki Péter Wesselényi utca 12.
Lantos Levente Kolozsvári utca 9.
Kisréti Nimród Zsolt Botond utca 1.
Korom-Vellás Helka Alkotmány utca 16.
Somogyi Boglárka Mikszáth utca 4.
Kókai János Márk Buda utca 48.
Varga Alexa Széchenyi utca 23.
Galgóczi Szabina Xintia Szentgyörgypuszta
Tolnai Balázs Marcell Mátyás király utca 44.
Tene Viktória Erkel Ferenc utca 18.
Varga Benedek Március 15. utca 52.

Házasságkötések:

Sárközi Nikoletta Teréz és Telek Balázs Ákos
Megyeri Zsuzsanna és Tóth Lajos 

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk!

Halálesetek:
Tihanyi Ferencné Ráfael Mária (78) Mátyás király u. 114.
Baksa István Lászlóné Nyári Éva Gizella (55)
 Ilkamajor
Virányi Károlyné Hegedûs Erzsébet (92)
 Damjanich u. 25.
Cseszkó Ferenc Mihály (59) Toldi u. 12.
Bálint Lajosné Tar Mária (81) Csillag u. 14.
Palicska János (63) Vadász u. 22.
Holicskó József (82) Kossuth Lajos u. 59.
Kiss István (49) Mátyás király u. 139.
Spisák Istvánné Hajdú Erzsébet (94) Aulich u. 8. C ép.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Abdelhamid Mohamedné, anyakönyvvezetô

Gyászjelentés
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2010. március 13-án Hernyes Ist-
ván (Pindi) volt isaszegi lakos hosszú ideig tartó betegségben, 58 
éves korában elhunyt. Gyászoló testvére és rokonai

Májusi állatorvosi ügyelet

V. 8–9. Dr. Sági László
Pécel, Tarcsai u. 16.

30/743-7973

30/940-4313

V. 15–16. Dr. Békési Béla
Pécel, Szemere u. 17.

30/954-9684

V. 22–24. Dr. Almási Csaba
Csömör

30/349-2166

V. 29–30. Dr. Rédling Tibor
Kistarcsa, Váczi M. u. 2.

30/966-8415

VI. 5–6. Dr. Michalik László
Isaszeg, Ady Endre u. 1.

20/981-3100
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A március 15-i köz-
ponti ünnepségsorozat 
részeként bemutatott 
huszárszobor-kiállítást 
több százezren tekintet-
ték meg Budapesten az 
idén. A nagy érdeklô-
désre való tekintettel a 

Miniszterelnöki Hivatal felhívást tett közzé a huszárszobrok 
végleges elhelyezésére a települések történelmi és a huszár-
hagyományokhoz való kötôdése alapján. A szobrok sorsáról 
háromtagú szakmai bírálóbizottság döntött. A huszárszobrok 
a Magyar Állam tulajdonában maradnak, a szállításukról és a 
késôbbiekben szükséges karbantartásról a megajándékozott 
városnak kell gondoskodnia. 

Az 1848–49-ben a szabadságért harcoló egyik huszárez-
red díszes egyenruhájában pompázó, teljes egészében kor-
hû valamint életnagyságú szobrok egyikét már biztos, hogy 
Isaszegen tekinthetik meg az érdeklôdök. Hatvani Miklós 
polgármester vett részt dr. Busai György jegyzô társaságá-

ban az ünnepélyes bejelentésen és az adományozásról szó-
ló oklevél átadásán a Parlamentben. Még az nem tisztázott, 
hogy pontosan hol legyen elhelyezve városunkban a huszár-
szobor a láthatóságát és a biztonságát is szem elôtt tartva.

(oprem)

’48-as huszárszobor kerül Isaszegre

Kincset kerestek és találtak
 

A Gödöllôi Kistérségi Társulás, a MATUR és a MÚOSZ Turisz-
tikai és Gasztronómiai Szakosztálya közös szervezésében a 
kistérség öt települését látogatták meg idegenforgalmi szak-
emberek, turisztikával foglalkozó újságírók, idegenforgalmi 
irodák képviselôi. „Ha a fôvárosból kirándulni indulnak az 
emberek, Szentendrére vagy Gödöllôre gondolnak, pedig 
itt a közelben, ezekben a tüneményes kis falvakban kin-
cseket lehet találni” – hallottuk, olvastuk is országos lapok-
ban, interneten az itt töltött idejükrôl az írásokat.

Legnagyobb ünnepünkön, április 6-án Isaszegre is elláto-
gatott a csoport, akiket Szilárdi László kalauzolt a nap folya-
mán. Elragadtatással nézték meg a dicsôséges csata „élethû” 
elôadását és városunk nevezetességeit. A Katonapallagon 
zárták a napot Könczöl Gábor és „csapata” igazi vendéglátó 
bográcsosának az elfogyasztásával. Reméljük, hasonló talál-
kozásokra a jövôben is sor kerül. 

dr. Székelyné Opre Mária

József Attila: Nem tud úgy szeretni 

Nem tud úgy szeretni a világon senki 
Mint az édesanyám tud engem szeretni. 
Akármit kivántam megtette egy szóra, 
Még a csillagot is reám rakta volna.

Mikor a faluban iskolába jártam, 
Rendesebb egy gyerek nemigen volt nálam. 
El nem tûrte volna ô azt semmi áron, 
Hogy valaki nálam szebb ruhába járjon.

Éjjel-nappal ôrzött mikor beteg voltam, 
Magát nem kimélte, csak értem aggódott. 
Mikor felgyógyultam, fáradt két szemében 
Öröm könnynek égtek, s csókolva becézett.

Én Istenem áldd meg, ôrizd az anyámat, 
Viszonozhassam én ezt a nagy jóságot. 
Lássak a szemében boldog örömkönnyet, 
Ne lássam én soha búsnak, szenvedônek. 

Anyák napjára


