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Felhívás
Isaszeg város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a város közterületein elharapó-
dzott falfirkálás megakadályozásának érdekében 50 ezer forint nyomravezetői díjat ajánl fel annak, aki 
használható, valós információval szolgál az elkövető(k) személyéről az isaszegi rendőrőrs kollégáinak.
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Két ülés között történt

Március 29., NIF (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) Tóthné 
Pervai Katalin jegyző asszony társaságában megbeszélést folytattunk a 
vasúti rekonstrukció során kialakítandó P+R parkolóról, illetve buszmeg-
állók kialakításáról, amelyek a NIF munkatársától, Molnár Richárdtól ka-
pott tájékoztatás szerint 2018–2019-ben, a vasút-rekonstrukcióval egy 
időben készülnek el.
Március 30., Erdőkertes, művelődési otthon A Települési Önkor-
mányzatok Országos Szövetségének szervezésében lebonyolított rendez-
vényen Pásztor László polgármester-kollégám meghívására vettem részt. 
Április 5., Csata vendéglő, Baradlay-terem, XI. Egyházi és Világi 
Borok Versenye Házigazdaként nagy örömömre szolgált, hogy Isasze-
gen üdvözölhettem Pest megye közgyűlésének elnökét, Szabó Istvánt, 
Vécsey László képviselő urat, valamennyi testvértelepülésünk küldöttsé-
gét és sok ismert közéleti személyiséget. Kirobbanó sikerű borversenyt 
tartottunk városunkban, hiszen 214 bor nevezett. Ez a szám messze 
meghaladja az eddigi rekordot, és a versenyen zsűriző borszakértőket is 
meglepte. Isaszeg város lakossága az augusztus 19–20-i rendezvény-
sorozaton találkozhat a díjnyertes borokkal és a díjazott borászokkal, 
pincészetekkel.
Április 6., Isaszeg Bizonyára a jó szervezésnek és a remek időnek is 
köszönhetően a hétköznap ellenére is többezres nézősereg tekintette 
meg az immár hagyományos csatajelenetünket a Szobor-hegy tövében. 
Április 11., Isaszeg Képviselőtársaimmal bejáráson voltunk a város 
külterületein. Felmértük az előttünk álló feladatokat, és egyeztettünk az 
ott élőkkel közös dolgainkat illetően.
Április 13., Szentgyörgypuszta, iparterület Megbeszélést folytat-
tam Pekli József professzorral és Yase Al Aghával a terület hasznosítá-
sáról. 
Április 16., Isaszeg, művelődési ház Magával ragadó gálaműsort 
tekintettem meg, amelyet a Csatangoló táncegyüttes tizedik születés-
napja alkalmából rendeztek. Megnyugvással tölt el, hogy Isaszegen a 
hagyományőrzés mesterfokon zajlik minden korosztály tekintetében.
Április 18., Kecskemét Körmöczi Csabával tárgyaltam Everling Róbert 
képviselő úr társaságában egy esetlegesen városunk külterületén léte-
sítendő gokartpálya ügyében. Kecskeméten sok éve működik egy ilyen 
versenylétesítmény, ezt tekintettük meg közösen, és informálódtunk a 
működéséről, fenntarthatóságáról és környezeti hatásairól.
Április 19., Szentgyörgypuszta, iparterület Béres Attilával, a Kokilla 
Prec Ipari Kft. ügyvezető igazgatójával folytattam megbeszélést cégük 
fejlesztéseiről, és megtekintettem a már elkészült, magas színvonalú 
létesítményeket.
Április 21., Gödöllő, Ökörtelek A Zöld Híd Régió Kft., illetve a tulaj-
donló önkormányzati társulás elnökségi és közgyűlésén vettem részt, 
ahol a hulladékszállításnak az állam által tervezett változásairól és a vár-
ható új számlázási rendszerről tárgyaltunk.

Hatvani Miklós polgármester

Támogassa adójának 
egy százalékával
Kérjük, támogassa adójának egy százalékával 
az Isaszegen működő egyesületek, alapítvá-
nyok, közalapítványok működését, mivel azok 
tevékenységükkel városunk érdekeit szolgálják. 
Támogatásukat előre is köszönjük.

Isaszegi Sportegyesület 19831387-1-13

„100 éves iskola” Alapítvány 18708088-1-13 

Együttműködés Isaszegért Egyesület 18701115-1-13

Gyermekekért Oktatási-Nevelési Alapítvány 
 18670505-1-13 

Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány  
 18713611-1-13 

Nyugdíjasok a Nyugdíjasokért Alapítvány  
 10118304-2-13 

Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 
 18681244-1-13 

Sebi GYM SE  18724343-1-13 

Isaszeg Sportjáért Alapítvány  18667132-1-13 

Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány 18660991-1-13 

Isaszeg Környezetvédelméért és Természet védelméért  
Közalapítvány  18664847-2-13 

Isaszegi Múzeumbarátok Köre  19184740-1-13

Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  18702800-1-13 

Isaszegi Gábor Dénes Számítástechnikai és Informatikai  
Oktatóközpont Alapítvány  18668281-2-13

Isaszegi Jókai Mór Városi Könyvtár  16796342-1-13 

Isaszegi Természetbarát Klub  18723263-1-13 

Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért  
Közalapítvány  18681701-1-13 

Isaszegi Szent Márton Lovas Hagyományőrző Egyesület 
 18705432-1-13 

Vállalkozók Isaszegi Egyesülete  19182171-1-13 

Hadak Útja Lovas Sportegyesület  18703966-1-13 

Park Horgász Egyesület  19025922-2-13

Mozdulj Velünk Egyesület 18334351-1-13

Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 18398184-1-13

Isaszegi Szent Rita Alapítvány 18146262-1-13
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Program a fiatalok foglalkoztatásának növelésére
személyre szabott segítséget kapnak azok a fiatalok, akik bekapcsolódnak az Ifjúsági garancia rendszerbe. a prog-
ram célja, hogy minél kevesebb időt töltsenek a fiatalok munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül.

A kormány az Ifjúsági Garancia Rend-
szert tekinti a fiatalok foglalkoztatá-
sát elősegítő elsődleges eszköznek 
– hangsúlyozta a programmal kapcso-
latban Tarnai Richárd. A kormánymeg-
bízott elmondta, hazánkban a 2015. 
évben vezették be az Ifjúsági Garancia 
Rendszert, amelynek célja a fiatalok 
foglalkoztatásának növelése, a munka-
nélküliség csökkentése.

A program lényege, hogy a nem 
foglalkoztatott fiatalok minél kevesebb 
időt töltsenek munkanélküliségben, 
inaktivitásban vagy tanulás nélkül, va-
lamint személyre szabott segítséget 
kapjanak a munkaerőpiaci helyzetük 
javításához.

A fiatalok számára országosan egy-
ségesen a járási hivatalok foglalkoztatá-
si osztályai szolgálnak az Ifjúsági Garan-
cia Rendszerbe való belépési pontként. 
Pest megyében a foglalkoztatási osztá-
lyok munkatársai meghatározott időn 
belül valamilyen konkrét lehetőség 
felajánlásával nyújtanak segítséget az 
elhelyezkedésre, képzésre.

A szakképzetlen fiatalok esetében a 
projekt elsősorban a gazdaság igényei-
nek megfelelő szakképesítés megszer-

zésére, a szakképzett fiataloknál a mun-
katapasztalatok elsajátítására, illetve az 
elhelyezkedésre helyezi a hangsúlyt.

A program többek között lehető-
vé teszi a fiatalok számára, hogy tá-
mogatott képzésben, támogatott fog-
lalkoztatásban, a vállalkozóvá válás 
támogatásában, a munkába járás tá-
mogatásában, lakhatási támogatásban, 
elhelyezkedést elősegítő szolgáltatá-
sokban részesüljenek.

A program megyei részleteivel kap-
csolatos további információt a Pest 

Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatá-
si Főosztályán lehet kérni, valamint a 
lakóhely szerint illetékes járási hivatal 
foglalkoztatási osztályának munkatársai 
is tudnak felvilágosítást nyújtani.

Az „Ifjúsági Garancia a Közép-ma-
gyarországi régióban” elnevezésű, VE-
KOP-8.2.1-15 kódszámú kiemelt pro-
jekt a Nemzetgazdasági Minisztérium 
irányítása alatt, az Európai Szociális 
Alap, valamint a nemzeti társfinanszíro-
zás támogatásával valósul meg.

Forrás: PMK

Polgárőrség az életmentésért is
Az isaszegi polgárőrök önkéntesen, szabadidejük terhére vállalnak szolgálatot a te-
lepülés közös értékeinek és a polgárok magántulajdonának megóvása érdekében. 
Ezenfelül – a régióban elsőként – az életvédelmet is szolgálni kívánják azzal az 
elektromos újraélesztő készülékkel (defibrillátorral), amelyet mostantól „vészhely-
zet” esetén bárki használhat: a nap huszonnégy órájában a polgárőrség székhelyén 
(Rákóczi út 12.) szolgálatot teljesítő ügyeletes polgárőr biztosítja, hogy mindenki 
számára hozzáférhető legyen. (A készülék elérhetőségére a különböző üzletekben 
kihelyezett matricák hívják fel a figyelmet.) Továbbá – miután a polgárőrök újra-
élesztési képzésen is részt vettek – szükség esetén segítséget tudnak nyújtani a 
készülék használatában. A korábban használaton kívüli készülék átvizsgálásának, új, 
rendkívül költséges, speciális akkumulátorral való ellátásának, vagyis beüzemelésé-
nek költségeit néhány vállalkozó és önkormányzati képviselő adománya biztosította. 

A polgárőrség fontosnak tartja, hogy a lakosság számárára ne csak ismertté vál-
jon ez a lehetőség, de a jövőben különböző rendezvények kapcsán szeretne hoz-
zájárulni ahhoz is, hogy minél többen sajátítsák el a készülék használata mellett a 
hagyományos életmentő beavatkozások módjait is. 

Isaszegi Polgárőrség

XI. egyházi és világi borok versenye Isaszegen
Az idei évben Isaszeget érte az a megtiszteltetés, 
hogy otthont adhatott a XI. Egyházi és Világi Borok 
Versenyének. A Gödöllő Környéke Regionális Tu-
risztikai Egyesülettel közösen szervezett országos 
rendezvényen Magyarország történelmi borvidé-
keiről érkező borászok, bortermelők, pincészetek 
borai mérettek meg. 

A rendezvény életében először külföldi borok – 
testvértelepüléseink borászai – is részt vettek a versen-
gésben. Városunk a nevezett borok számában is rekordot 
állított fel az eddigi évekhez képest. A verseny napjának dél-
előttjén húsz főből álló szakmai zsűri értékelte a több mint 
kétszáz bort. A borok besorolásáról és a verseny magas szin-
tű, szakszerű és szabályos levezetéséről Koczán Rudolf, az 
Országos Borminősítő Intézet nyugalmazott felügyelője és 
Erdész Ferenc kertészmérnök, Mogyoród Hegyközség hegy-
bírója gondoskodott. 

Délután a társadalmi zsűri tagjaiként a versenyt támo-
gató szervezetek vezetői, testvértelepüléseink delegáltjai, a 
GKRTE tagjai, környező települések polgármesterei, alpolgár-
mesterei és jegyzők bírálták a benevezett borokat. Vendé-

geink között üdvözölhettük Andrzej Kalinowskit, a Lengyel 
Köztársaság budapesti konzulját, Vécsey Lászlót, települé-
sünk országgyűlési képviselőjét, Szabó Istvánt, a Pest Megyei 
Közgyűlés elnökét, dr. Urbanics Gábort, a Gödöllői Járási Hi-
vatal vezetőjét és a közélet további rangos képviselőit. Ver-
senyünket megtisztelte jelenlétével Gulyka József címzetes 

prépost, esperes plébános úr, Baja város küldöttei és 
Zsombó városának jegyzője. 

A különböző borfajtákkal – a teljesség igénye nél-
kül: chardonnay, cserszegi fűszeres, Irsai Olivér, király-
leányka, muscat ottonel, olaszrizling, zefír, zenit, zöld 
veltelini, tramini stb. – az eredményhirdetés alkalmá-
val, augusztus 19–20-án, a kenyér, a kultúra és a bor 
ünnepén találkozhat majd Isaszeg lakossága.

A rendezvényre kilátogatók a versenyen részt vett 
és díjazott borokat és a borfogyasztás elmaradhatat-
lan kellékeit, házi készítésű sajtokat, péksüteménye-
ket is kóstolhatnak a felállított bor és gasztronómia 
utcájában. 

Szervezők
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tájékoztatás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 
1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény 
módosítása szükségessé tette intézményünk, a „Segítő-
kéz” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nevének 
megváltoztatását. Az intézmény új neve: Isaszegi Hu-
mánszolgáltató Központ. Elérhetőségeink és szolgálta-
tásaink változatlanok!

Bakajsza Anna intézményvezető

zöldség- és gyümölcsadomány-osztás az Isaszegi  
humánszolgáltató Központban
Intézményünkben, az Isaszegi Humánszolgáltató Központ-
ban (régi nevén: „Segítőkéz” Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat) ebben az évben immár hat alkalommal került sor 
zöldség-, illetve gyümölcsadomány osztására a Karma Vallá-
si Közösség Egyesületének adományai jóvoltából. Mindenki 
érdeklődve várta ezt a napot, mivel egy ideje nem volt le-
hetőségünk élelmiszer-osztásra, pedig nagy sikernek örvend 
mindazok körében, akik kapják, és azok körében is, akik ad-
ják.

Az első osztás időpontja február 26-án volt esedékes, 
munkánk már napokkal korábban megkezdődött, mivel úgy 
próbáljuk kiosztani a kapott élelmiszereket, hogy azok mi-
nél frissebben jussanak el az igénybe vevők csoportjához. Az 
előkészítő munka abból áll, hogy közösen kitaláljuk, kiket is 
kellene megkeresni, kik azok, akik leginkább rászorulnak az 
adományra. A lista hosszúra sikeredett, ezért két csoportban 
bonyolítottuk le az osztást. 

Az első adag egy esős csütörtöki napon érkezett meg 
hozzánk, felvettük a kapcsolatot az emberekkel, nehogy el-
felejtsenek szatyrokkal felszerelkezni. Másnapra az esős idő 
el is múlt, jöttek az emberek, sőt sokkal többen jöttek, mint 
amennyire számítottunk Ez némi logisztikai gondot okozott, 
de gyorsan orvosolni tudtuk a problémát, és végül minden-
kinek jutott az adományból, ez szám szerint harmincnyolc 
igénybevevőt, illetve családot jelent.

A későbbi osztások során már gyorsabban ment a rá-
szorulók megkeresése, mivel már kész névsorunk volt. Az 
elmúlt hat alkalom során összességében 134 egyén/család 
részesült adományban, bár ennél sokkal nagyobb az igény, a 
rászorulók feltérképezése folyamatos.

Ahogy az várható volt, az osztás nagy sikert aratott a 
kliensek körében, nagyon örülünk, hogy egy még „gyümöl-
csözőbb kapcsolat” alakulhat így ki köztünk. Azon túl, hogy 
alapvető élelmiszereket tudunk biztosítani a rászorulók szá-
mára, ez az akció megkönnyíti a kapcsolatfelvételt is, mivel 
így hatékonyabban elérhetjük a nehezebben megközelíthető 
klienseinket is. 

A zöldség- és gyümölcsosztás nagyon hasznos és nép-
szerű kezdeményezés lett, ezúton is köszönjük az intézmény 
és a szolgáltatást igénybe vevők nevében a Karma közösség 
nagylelkű felajánlását. 

Az Isaszegi Humánszolgáltató Központ munkatársai

nyitnikék – tréfás tavaszköszöntő a liget téren
április 1-jén, és ez nem áprilisi tréfa, a mozdulj Velünk egyesület a liget térre hívta és várta a hosszú tél után sza-
badba vágyó érdeklődőket.

A helyi bringás fiúk, valamint a környékről érkezők nagy 
örömmel vették birtokba az egyesület által fenntartott, ado-
mányokból folyamatosan bővülő BMX-parkot, amely ezen a 
napon is helyet adott a MOVE által megfogalmazott gondo-
latnak: „Térteremtő közösségek, közösségteremtő terek!”

15.00 órától a No Respect akusztikus koncertje ragadta 
meg számos rajongó figyelemét, majd a végén sok-sok fo-
tó készült a fiúkkal is (Sárosi Ricsi, Papp Attila, Kollár Ábel, 
Marton Mátyás, valamint menedzserük, Futó Jankó).

A koncert után az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre tán-
colt: „tavaszi nagytakarítást” tartottak, igen komoly mozgás-
sal. Ezután Király István és párja, Anna énekelt, majd Burján 
László A norvég mészégető című verset mondta el.

16.00 órától Star Wars – az 501-es Légió Magyarországi 
Helyőrsége és a Lázadó Légió tagjai látogattak el hozzánk, 
a jelenlévők nagy örömére: fotózkodásra és harci eszközeik 
kipróbálására is lehetőség nyílt. Meglepetést keltett, amikor 
a légió tagjai a Street Workout, illetve a felnőtt-Park Fitness 
elemeit is kipróbálták.

Ezután ismét Király István és párja, Anna énekelt, majd 
az Isaszegi Nyugdíjasok Önsegélyező Klubjának Apáca-
show-műsorát láthattuk.

A műsor után Gerendás Hajni zumbásaival, a Musashi 
Judo Klub, valamint a Csatangoló tánccsoport tagjaival „vil-

lámcsődület” (flashmob) következett, és sok-sok színes lég-
gömb felengedésével elbúcsúztunk a téltől, és köszöntöttük 
a tavaszt. Kalocsai Richárd mindezt meg is örökítette egy 
drón segítségével.

18.00 órakor Hefler Dániel és Bőrczi Barbara csapatá-
nak – Art Kingdom – hiphopbemutatóját láthattuk, amely 
megkoronázta az esti hangulatot. Így vált teljessé a nap, hogy 
városunk szülöttei, fiatalok és idősebbek egyaránt igyekeztek 
a maguk műfajában a maximumot nyújtani. Igazán büszkék 
vagyunk rájuk.

Az esti morzsapartival zárult az év idei első rendezvénye 
a Mozdulj Velünk Egyesület szervezésében. Találkozzunk 
május 14-én a Pünkösdi Ízcsatán!

Nagyon szépen köszönjük Ozsváth Melindának, a Pici 
Shopnak, a Grznár Húsboltnak, a Zöld Sasok Vendéglő és 
Panziónak, a Csata vendéglőnek, a Pizza Firenzének, a 
Cortez Pizzériának, az Isaszegi Polgárőr Egyesületnek, a 
Lopakodó 003 Security Kft.-nek, az Isaszegi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületnek, az IGESZ dolgozóinak, Valkony Tóni bácsinak, 
Domonics Bélának, Szabó Évának, a Vasutas Nyugdíjas 
Szakszervezetnek, az Isaszegi Önsegélyező Nyugdíjas 
Klubnak, valamint a Nyugdíjasok Baráti Körének, hogy velünk 
mozdultak, illetve mindenkinek a munkát és az önzetlen tá-
mogatást! Mészáros Gusztávné Piri

emlékfutás
Városunkban több mint egy évtizede 
rendezünk futóversenyt az 1849. áp-
rilis 6-i győztes csata emlékére.

A táv 1849 méter. A futás útvona-
la: Szent-Márton kút–Görgey u.–Ro-
ham u.–Damjanich u.–Szobor-hegy.

Mindhárom általános iskola diák-
jait hívjuk, várjuk erre a sportese-
ményre.

A gyerekek három korcsoportban 
indulnak, korcsoportonként 18 fővel:
• 3–4. évfolyam: 9 lány, 9 fiú;
• 5–6. évfolyam: 9 lány, 9 fiú;
• 7–8. évfolyam: 9 lány, 9 fiú.

Ebben az évben – ragyogó tava-
szi időben – április 7-én 11 órakor 
zajlott le a verseny. Az iskolák taná-
rai val hetekkel előtte részletesen 
megbeszéltük a menetet, az előze-
tes feladatokat. Volt idő a felkészü-
lésre, a gyerekek motiválására.

Április 7-én az indulás helyszínén 
rövid köszöntő és tájékoztató után 
felsorakoztak a versenyzők, majd el-
kezdődött a futás. A gyerekek lelke-
sen és fegyelmezetten teljesítették 
a kijelölt távot. A Szobor-hegyen a 
diákok pihentek, megvárták társaikat, 
majd következett a verseny értékelé-
se és az emléklapok átadása.

Hagyomány, hogy a vándorkupát 
évente más-más iskola kapja, idén a 
Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakközépiskola tanu-
lói vehették át, és őrizhetik egy évig.

Az elmaradhatatlan csokoládé és 
üdítő elfogyasztása után a diákok el-
fáradva, de jó hangulatban tértek visz-
sza az iskolákba.

Köszönetet mondok a verseny 
szervezésében és a helyszín bizto-
sításában részt vevő képviselőknek, 
bizottsági tagoknak, tanároknak, pol-
gárőröknek és az Isaszegi Városüze-
meltetési Szervezet dolgozóinak.

Balog Istvánné,  
a kulturális, közművelődési  

és sportbizottság elnöke
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Isaszeg a lengyel–magyar barátság jelképe
Az isaszegi csata emléknapján, 2016. április 6-án az Isaszegi 
Múzeumbarátok Körének szervezésében megtartottuk a ha-
gyományos magyar–lengyel baráti találkozót. 

A Falumúzeumban a vendégeket Kovácsné Halomházi 
Zsuzsanna, az Isaszegi Múzeumbarátok Körének elnöke kö-
szöntötte. Megtisztelte jelenlétével rendezvényünket Andrzej 
Wesołowski úr, a Magyarországi Bem József Lengyel Kultu-

rális Egyesület elnökének képviselője és leánya, Wesołowski 
Korinna, az Országos Lengyel Önkormányzat tagja, az Óbu-
dai Lengyel Önkormányzat vezetője. Az elnök asszony kö-
szöntötte a Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület tagjait, 
a szlovákiai Zselízből érkezett vendégeket, az ünnepségen 
megjelent diákokat és a nagyszámú közönséget. A magyar és 
a lengyel himnusz eléneklését követően felkérte Szmolicza 
Józsefet, a Falumúzeum gyűjteménykezelőjét, a Múzeum-
baráti Kör titkárát ünnepi beszédének megtartására. 

Szmolicza József méltatta az isaszegi csata és a magyar–
lengyel barátság jelentőségét. Elmondta, hogy 1849. április 
6-a nagypéntek a magyar szabadságharc aranybetűkkel írt 
napja. Már negyvennégy éve annak, hogy a Múzeumbarátok 
Köre, a Nagyközségi Tanács, a Lengyel Kultúra, a Lengyel 
Nagykövetség és a Hadtörténeti Múzeum közreműködésé-
vel megrendeztük az Isaszegi Magyar–Lengyel Történelmi 
Napokat 1972. szeptember 24. és október 1. között. Az ün-
nepségsorozat lelkes és fáradhatatlan szervezője volt néhai 
Szathmáry Zoltán, a Falumúzeum és a Múzeumbaráti Kör 
alapítója.

Ekkor avattuk fel a mai városháza és a református temp-
lom homlokzatán elhelyezett, Wysocki tábornok és a Lengyel 
Légió emlékére Varsóból, a lengyel kormánytól kapott két 
márvány emléktáblát. Az emléktáblák Isaszegre érkezésé-
ben jelentős érdeme volt Domszky Pálnak, akinek egyik őse, 
Nikodem Dąmski gyalogsági százados az isaszegi csatában 
harcolt 1849. április 6-án.

Az akkoriban még elzárt Katonapallagon avattuk fel az 
isaszegi csatában elesett ismeretlen lengyel kapitány sírem-
lékét. Felirata akkor még csak magyar nyelvű volt, mára, a 
Múzeumbaráti Körnek köszönhetően, lengyelül is olvasható.

1972. szeptember 24-től számítjuk hivatalosan a bará-
ti kapcsolatunk felvételét a Bem József Lengyel Kulturális 
Egyesülettel. Az elmúlt évtizedek alatt minden évben meg-
emlékeztünk az 1849. április 6-i csatában elesett magyar és 
lengyel hősökről.

Számos magyar–lengyel vonatkozású kezdeményezés 
indult el Isaszegről a Múzeumbarátok Körétől. 1976-ban Jó-
zef Wysocki tábornok mellszobrának a Magyar Nemzeti Mú-
zeum kertjében való felállítására tett javaslatunkat felkarolta a 
Bem József Lengyel Kulturális Egyesület, valamint támogatta 
a budapesti lengyel nagykövetség és Budapest Főváros Ta-
nácsa is. 

1993-ban Együtt a szabadságért címmel magyar–len-
gyel történelmi emlékülést rendeztünk a műemlék Öreg-
templomban, amelyet a Múzeumbaráti Kör tagja, dr. Dürr 
Sándor konzul úr szervezett Varsóból. Ez a rendezvény máig 
is hat a magyar–lengyel kapcsolatok ápolására Isaszegen. Ek-
kor mutatták be Magyarországon először a neves polonista, 
dr.  Kovács István varsói kulturális attasé által Wysocki tábor-
nok emlékirataiból írt és szerkesztett könyvet. Számos kiváló 
magyar és lengyel történész, továbbá rangos magyar és len-
gyel diplomata vett részt az eseményen. A település akkori 
polgármestere, dr. Tóthné Pacs Vera első szóra felkarolta a 
rendezvényt, és támogatta annak megvalósítását. 

Az említett két eseményen kívül számos, a magyar–len-
gyel baráti kapcsolatokat erősítő, népszerűsítő programot 
szerveztünk. Ezeken mindvégig lelkes szervezőmunkát vég-
zett Szikszai János református lelkész, ugyanígy a Múzeum-
baráti Kör két tagja, Hajdú József és Balázs István. Isaszegen 
az 1970-es évek végén és az 1980-as évek elején Ma-
gyar–Lengyel Baráti Klub is működött Jakócsné Dąbrowska 
Magdalena vezetésével, aki később a Bem Egyesület elnök-
ségének is tagja lett.

A baráti találkozókon, míg egészségük engedte, mindvégig 
közöttünk volt többek között id. Szathmáry Zoltán, Proksza 

Pálné (Irénke néni) és Baksa Imréné (Terike néni). A lengyel 
barátaink közül Héjj Aldona, Andrzej Wesołowski és a fiatalon 
elhunyt Jerzy Kochanowski (Jurek) segítette munkánkat. Ju-
rek, aki a Głos Polonii, A Lengyelség Hangja című lap egyik 
alapítója és első főszerkesztője is volt 1984-től kezdve halá-
láig, aktív résztvevője és szervezője volt az isaszegi magyar–
lengyel baráti találkozóknak. Remélem, hogy egyszer majd 
egy kopjafát is állíthatunk emlékére itt, Isaszegen.

Az elmúlt években is számos szép rendezvényt bonyo-
lítottunk le, amelyeknek fő szervezője az Isaszegi Múzeum-
baráti Kör és az Együttműködés Isaszegért Egyesület tagja, 
dr. Dürr Sándor volt. Lengyel délutánokon emlékeztünk meg 
többek között II. János Pál pápáról, Szent Hedvigről, Szent 
Kingáról és Szent László királyról. Ezen alkalmakon termé-
szetesen mindig a közös magyar–lengyel vonatkozásokat 
emeltük ki.

Könyvbemutatókra is sor került: dr. Kovács István törté-
nész, volt krakkói főkonzul Bem tábornokról írt könyvével, 
valamint Máté Endre Domszky Pál, a varsói magyar című 
könyvével ismerkedhettek meg az isaszegiek. Az éppen egy 
évvel ezelőtt megnyitott kiállításon találkozhattak Isaszeg la-
kói Trojan Marian Józef, a Magyarországon élő lengyel grafi-
kusművész 1848–49-es témájú linómetszeteivel, amelyeket 
a művész már korábban a Falumúzeumnak ajándékozott.

A Magyar Országgyűlés és a Lengyel Nemzetgyűlés ha-
tározatának megfelelően minden év márciusában megem-
lékezünk a magyar–lengyel barátság napjáról. A legutóbb 
megrendezett ünnepségen dr. Urbanics Gábor tartott ré-
szünkre előadást a Lengyel Légió történetéről. A nagyszámú 
közönség megismerhette a Wysocki Légió megalakulásának 
körülményeit, zászlószentelésüket, mindennapi életüket, 
egyenruhájukat, fegyverzetüket, valamint az isaszegi csatá-
ban és a tavaszi hadjárat más csatáiban tanúsított hősies 
helytállásukat.

Isaszeg a lengyel–magyar barátság jelképe címmel írt 
cikket 1972-ben a Lengyelország című folyóirat hasábjain 
néhai Zenon Tarnowski lengyel diplomata, kulturális attasé, 
későbbi budapesti konzul, Isaszeg nagy barátja és népsze-
rűsítője. Úgy érzem, hogy a lengyel diplomata gondolata és 
szellemisége ma is él. Tarnowski tanácsos urat 2004-ben 
helyezték örök nyugalomra a varsói Powązki temetőben, mi 
pedig igyekszünk továbbra is a lengyel–magyar barátság jel-

képe maradni, és ápolni népeink és országaink történelmi 
kapcsolatait és hagyományait. 

Az ünnepi beszéd után a Klapka György Általános Isko-
la és AMI színvonalas műsora következett. Köszönet a diá-
koknak az elszavalt szép versért, a ’48-as népdalcsokorért, 
a furulyajátékért, és köszönet Tűz Anita tanárnőnek a lelki-
ismeretes felkészítő munkáért.

Ezután következett, a Wysocki Légió Egyesület ajándé-
kának átadása. A Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület 
az Isaszegi Falumúzeumnak ajándékozott egy lengyel légiós 
katonai egyenruhát. Az egyesület ezzel is szeretné segíteni 
az isaszegi magyar–lengyel történelmi emlékek ápolását, a 
tavaszi hadjárat és az isaszegi csata lengyel emlékeinek nép-
szerűsítését.

A lengyel légiós egyenruhát Máté Endre hagyományőrző 
főhadnagy, az egyesület alelnöke adta át Szmolicza József-
nek, a Falumúzeum gyűjteménykezelőjének.

„A Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület nemes szívű 
ajándékát köszönettel elfogadjuk, és A mi szabadságunkért 
és tiétekért! jelszó szellemében ígérjük, hogy arra vigyázunk 
és azt örökre megőrizzük!” – mondta Szmolicza József gyűj-
teménykezelő.

Ezt követően Máté Endre a légiós katonai egyenruha 
kialakulásának történetét ismertette, bemutatta magát az 
egyenruhát, majd kötetlen beszélgetés közben a jelenlévők 
megtekinthették az ajándékot. 

Endre barátunk elmondta azt is, hogy Konrad Sutarski 
költővel együtt 1997. április 6-án az isaszegi csatabemuta-
tó alkalmával fogalmazódott meg bennük a Wysocki Légió 
Egyesület megalakításának gondolata. Az elhatározást tett 
követte, és 1998-ban már három fővel részt is vettek a Tava-
szi Hadjárat hagyományőrző seregszemléin. 

A lengyel légiós egyenruha a Falumúzeum állandó kiál-
lításának az 1849. április 6-i csatát bemutató részében lesz 
elhelyezve. A lengyel légiós katona ruházatát és fegyverzetét 
életnagyságban szeretnénk bemutatni. Kérjük, aki tud, segít-
sen ebben! 

Befejezésül az érdeklődők megtekintették a Falumúze-
um gyűjteményéből összeállított kiállítást, amely 1972-től 
napjainkig mutatja be a magyar–lengyel barátság isaszegi 
történetét.

Szmolicza József titkár, Isaszegi Múzeumbarátok Köre
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Az 1848–49-es szabadságharcról másképpen 
A Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány 2016. 
március 18. és 20. között immár hetedszer rendezte meg 
nemzetközi konferenciáját Isaszegen a Gábor Dénes Oktató 
Központban Az 1848–49-es szabadságharcról másképpen 
címmel. Az előadások most Petőfi Sándor halálával és nyug-
helyével foglalkoztak, amely téma mintegy nyolcvanfős, re-
kordszámú határon túli résztvevőt hozott városunkba. A Ro-
mániához tartozó partiumi Élesdről érkező Kocsordi Nagy 
Béla nemcsak érdekes előadást tartott Petőfi Sándor barátai-
ról, hanem – nagy tetszést aratva – elszavalta a konferenciá-
ra írt versét is. Szendrő Dénes

Isaszeg

Volt úgy néha, a Teremtő jókedvében alkotott. 
Bőkezűen mérte földjét, erdőt, rétet, patakot. 
Erdeiben sok-sok vaddal, s vizét hallal tölti meg, 
Nála szebb csak a Mennyország! E hely neve: Isaszeg.

Járt itt tatár és török had, labanc, muszka és román. 
És zsákmányát mind megszedve állott tovább azután.
Sokszor dúlták-birtokolták, ilyen-olyan nagyurak. 
De Isaszeg hamvaiból, mint a főnix, fennmaradt.

Örök törvény! Jöhet bármi! Józan ész és akarat,
Hegyet mozdít, s kibír mindent, csak lelke legyen szabad. 
Mert a lelkünk születéskor, kunyhóban vagy palotán, 
Éppúgy vágyja szabadságát, mint a madár fenn a fán.

Befoghatod kalitkába, s törvénnyel is tilthatod, 
Hogy ne dalát énekelje, merthogy étkét te adod... 
Így tett Bécs is, századokig, s szolgalélek is akadt, 
Aki néhány ezüstpénzért mindig gaz s hitvány maradt. 

Negyvennyolcban se volt másként, tudja szó s emlékezet. 
De akadt ám egy poéta, s felébreszt egy nemzetet. 
Épp időben, mert a zászló, nagy neveknek zászlai, 
Bizony régtől porosodtak, s alig tudva harcai. 

Isaszeg lett az a szent hely, ahol ész, szív s akarat 
Megmutatta: bátorságból a magyarnál még maradt! 
És bár árát a SZABADSÁG kamatjával kérte meg, 
Az elsőktől utolsókig győzni tudott a SEREG. 

Hosszú lenne elmesélni azt a nagypéntek napot... 
Jellasics az, ki ebédre tizennyolc főt hivatott. 
Plébánosnak a szakácsa tudná csak megmondani, 
Hogyan lehet nagypénteken szuronyok közt tálalni. 

Gáspár András, bár hibázott... rontja el a lakomát. 
És Damjanich és Nagysándor, ki-ki hozván zászlaját.
Zákó őrnagy, Bobich János, Sulcz Bódog és Aulich, 
Knezich Károly, Kiss ezredes, és ki tudja, hogy még kik...

Persze néha új adat jő, krónika vagy jó barát 
hozza a hírt és neveket, kik vívták még a csatát. 
Így esik szó Leiningenről, s Dessewffy, ki Pécelen 
Hőssé válik, s ahol ő van, labanc ott át nem megyen! 

És ott voltak Kmethyék is és a lengyel légió 
És Kazinczy s egy Mednyánszky, tudni mindet volna jó! 
Klapka Györgyről, bár megingott, szintén szólni kellene. 
De GÖRGEY a nap hőse!! s az eredmény... érdeme! 

Mert ha ő nincs, a legjobbkor, ott, az Új-hegy oldalán, 
Isaszegről, s ami ott volt, másként szólna krónikám... 
De szavával lelket öntve, bátorítva csüggedőt, 
És korholva tábornokot, támadásba vitt erőt. 

Merthogy néha, az előre! hátrafelé sikerül... 
De ha bátor a vezérünk, minden helyére kerül. 
És bár hol ma emlékmű áll, harminc ágyú szórt halált, 
Honvéd s szurony rakott rendet, nem kímélve önmagát. 

Az ár nagy volt! Ezer ember, számuk talán ennyi volt. 
Mind-mind hősök, a Hazáért, s a nevükön semmi folt. 
Csontjaik ma ott porladnak, sokan ismeretlenül, 
ISASZEG! én hőseidet, áldom, míg csak nap derül!

Epilógus helyett
 
Szeszélye a Sors kezének? Vagy tán másnak? nem tudom. 
Isaszegnek hét bajnoka mind rab lesz majd... Aradon. 
Damjanich és Knezich Károly, Nagysándor meg Aulich... 
Kötél lesz majd a végzetük, s golyó végzi Kazinczyt. 
Dessewffynek is golyó jut, s Leiningennek is kötél, 
Nevük fenn a csillagokban és a szívben, itt lenn, él! 

Kocsordi Nagy Béla
Élesd, 2016. február 10.

tények és történetek 1849-ből
Ötven évvel ezelőtt jelent meg Tihanyi László Isaszeg című 
helytörténeti füzete, amelyben mozzanatról mozzanatra kí-
sérte nyomon az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjárat helyi 
eseményeit, s a helyi szájhagyományra hivatkozva megem-
lítette azt is, hogy a csatában Rózsa Sándor is részt vett 
a csapatával. Az utókor emlékezete szerint négy helybéli 
legény, Babinszki Ádám és György, valamint Kubisik Máté 
és Mátyás is ott harcolt a betyárkirály emberei között. A küz-
delem során mindig ott jelentek meg, ahol a legégetőbb 
szükség volt a segítségre, utána pedig az uradalmi istállók 
állataiból vágtak le néhányat, mert látták, hogy a honvédek-
nek nincs elegendő élelmük. Az uradalom pincéiből borral 
látták el a katonákat. Eszük ágában sem volt, hogy foszto-
gassanak, borból is csak egy-egy kulacsnyit vittek maguk-
kal. A visszaemlékezők az 1930-as évek végén úgy tudták, 
hogy az ütközet másnapján az uradalom gödöllői kasznárja 
magánál Kossuthnál panaszolta be Rózsáékat, hogy elhaj-
tották az uradalom állatait, s elvitték a bort is a pincékből, 
mire Kossuth rendelettel tiltotta meg a vádlottak részvételét 
a további harcokban.

Egy hajdani gödöllői visszaemlékező, Szombat Lajos 
elmondása szerint Rózsa Sándor egyik embere Isaszeg-
nél fogságba esett, s elvették a lovát és a fegyvereit is. Az 
osztrákok gúnyosan biztatták, hogy most mutassa meg, 
miféle bűvészetet tud csinálni az ostorával. A fogoly ek-
kor visszakérte a lovát és az ostorát, s miután visszakapta, 
szétütött közöttük a karikással, egyiküknek még a nyakát 
is levágta, majd szélsebesen elvágtatott Szada felé. (Egy 
galgamácsai monda szintén Rózsa Sándorhoz köti a kari-
kás segítségével lezajlott menekülést, mégpedig a muszkák  
fogságából.) 

Rózsa Sándor és zömmel csikósokból, gulyásokból ál-
ló 150 fős csapata – egy későbbi bírósági vallomásában 
90 főt említ – egy rövid időre valóban bekapcsolódott a 
szabadságharcba, köszönhetően annak, hogy az országos 
lapok átvettek az Alföldi Hírlapból egy alaptalan hírt, amely 
bejelentette, hogy a betyár harcba vonul az embereivel. En-
nek hatására a toborzókörúton tartózkodó Kossuth 1848. 
október 3-án Hódmezővásárhelyről feltételes amnesztiá-
ban részesítette a törvény elől már tizenegy éve bujkáló 
Rózsát. Kossuth Jókai Mórra bízta az irat továbbítását, aki 
e feladatot átruházta Lukácsy Mihály őrmesterre. (A nagy 
mesemondó így nem találkozott Rózsával, mint ahogy arról 
később Az én életem regényében írt.) Ezután vonult Ró-
zsa Sándor csapata a Délvidékre, ahol egyetlen ütközetben, 
a lagersdorfi csatában vettek részt. Damjanich egy jelen-
tésében elismeréssel írt a harctéri tetteikről, mire Kossuth 
december 15-én hirdetményben erősítette meg a betyár-
király amnesztiáját, s valótlannak nyilvánította a csapata el-
len felhozott vádakat, amelyek szerint több mint kétezer 
állatot raboltak el a győzelem után. A vádak igazak voltak, 
sőt: két szerb községben, ahol rálőttek az átvonuló magyar 
csapatokra, bosszúból több mint húsz embert végeztek ki. 

Emiatt a délvidéki kormánybiztos parancsot adott Rózsáék 
feloszlatására, amelyre azért nem került sor, mert kará-
csony közeledtével a csapat szétszéledt, vezetőjük pedig az 
amnesztia birtokában hátat fordított a harctérnek, Szeged 
környékén csikósnak állt, megnősült, s nyugalomban élt a 
szabadságharc leveréséig. 

1848 végén, 1849 elején szorult katonai helyzetbe ke-
rült az ország, s maga Kossuth is szívesen látta volna a Ró-
zsa-lovasokat a Bakony táján, amint az ellenséget zaklatják. 
Az újdonsült csikós azonban csapatának újjászervezését ar-
ra hivatkozva hárította el, hogy amióta becsületes ember 
lett, azóta volt társai kutyába se veszik.

Rózsa Sándor tehát 1949-ben egyetlen csatában sem 
vett részt.

Az 1848 végétől szerveződött alföldi, dél-dunántúli lo-
vas szabadcsapatok tagjai sem idegenkedtek a karikástól, 
néhány esetben el is rendelték számukra a karikás hasz-
nálatát. Ilyen százfős egység jeleskedhetett Aulich Lajos 
hadteste mellett Isaszegen 1849 áprilisában, s a helybeliek 
hihették, hogy köztük küzdött Rózsa Sándor is.

A betyárkirály – akárcsak más betyárok – a szabadság-
harc leverése után, az önkényuralom idején nőtt pozitív 
hőssé, amikor az emberek bátor tettnek tartották a megyei 
hatóságokkal való szembeszállást, az elnyomó hatalmat 
szolgáló pandúrok kijátszását, de rokonszenvet keltett ben-
nük a gazdagok vagyonának megcsapolása is. A betyárok 
szinte a szabadság jelképévé váltak. Sokszor a mesélők 
olyan tulajdonságokkal ruházták fel őket, s olyan tetteket 
kötöttek hozzájuk, amelyekhez semmi közük sem volt a 
történetek hőseinek. Íróink, költőink (Arany, Jókai, Mikszáth, 
Krúdy, Móricz stb.) művei is hozzájárultak ahhoz, hogy ro-
mantikus, eszményített kép alakult ki róluk.

Isaszegről 11 fő lett Kossuth katonája, 179 helybeli pe-
dig nemzetőr. Az önkéntes nemzetőrök lajstromában Kubi-
sik Mihály és Mihály nevű fia, továbbá Babinszki Antal neve 
szerepel, a Babinszki és Kubisik családok emlékezete által 
megőrzött nevek nincsenek a listán. De egy a fontos: fegy-
vert fogtak a hazáért.

A győzelem nemcsak a csatában részt vevőktől, hanem 
a falu lakóitól is igen nagy áldozatot követelt. Asztalos Ist-
ván könyvében ez áll: „Minden ház leégett, Isaszeg népe 
ezen a napon minden ingó vagyonát elvesztette.” Az biztos, 
hogy a horvátok és az osztrákok kirabolták a falut, és sok 
ház leégett, de nem az egész falu. Van egy korabeli forrás, a 
Historia Domus, amelyben ez olvasható: „Mintegy húsz ház 
különféle helyeken égett egyszerre. Szerencsétlenség közt 
ezer szerencse, hogy csendes, szél nélküli idő volt. Külön-
ben porrá égett volna az egész falu.”

A csatával járó szenvedések feledésbe merültek, de 
megmaradt a diadalból fakadó öröm és büszkeség, amely 
minden magyar embert áthat, ha az egykori fényes ese-
ményről hall. 

b.m.
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Könyvtári hírek
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy könyvtárunk május 
14–16. (szombat–hétfő) között zárva tart! Nyitás: május 17. 
(kedd), 9 óra.

Áprilisiban történt
Április 20-án és 28-án lezajlott a Népek meséje a könyvtárban 
című rendezvényünk két utolsó programja.

Április 20-án Kerekes József színművész jóvoltából meg-
ismerkedhettek a gyerekek az indián népmesékkel. 

28-án, a zárórendezvényen Vándor Éva volt a könyvtár 
vendége, aki magyar népmesékkel örvendeztette meg a 
Damjanich János Általános Iskola két másodikos osztályát, 
akik szeptember óta minden meseolvasásunkon részt vet-
tek. Ezen a napon került sor a gyerekek rajzaiból készült ki-
állítás megnyitójára is, amelyen köszöntőt mondott Horváth 
István, a képviselő-testület kulturális, közművelődési és 
sportbizottságának tagja. A rendezvényt egy a színművé-
szekkel közös fotóval és egy hatalmas torta elfogyasztásával 

fejeztük be. (A  rendezvényről készült képes beszámoló a 
könyvtár Facebook-oldalán tekinthető meg.) Bízunk benne, 
hogy a Nemzeti Kulturális Alap igazgatósága az idén is ki-
ír olyan miniszteri pályázatot, amellyel folytatni tudjuk ezt a 
rendezvénysorozatunkat. A Jókai Mór Városi Könyvtár nevé-
ben szeretnék köszönetet mondani a Csata vendéglőnek, 
amelynek jóvoltából vendégül láthattuk a színészeket, és a 
Pogonyi cukrászdának az igazán finom tortáért. A könyvtár 
vezetőjeként szeretném megköszönni két kolléganőmnek, 
Mátainé Ivicsics Mónikának és Gőbölös Bernadettnek a 
rendezvények lebonyolításában, Csesznek Juditnak pedig 
a szervezésben nyújtott sok-sok segítséget. Bízom benne, 
hogy élményekkel gazdagodtak a gyerekek.

Szolgáltatás
Könyvet házhoz! szolgáltatásunkra továbbra is várjuk azok-
nak az időseknek, rászorultaknak a jelentkezését, akik nem 
tudnak eljutni a könyvtárba, de szívesen olvasnának. A szol-
gáltatás az 582-046-os számon kérhető.

Május hónapban is lesz Könyvbörze. A könyveket egysé-
ges áron, 200 forintért vásárolhatják meg. 

2016-ban is köszönjük mindazoknak, akik adójuk 1 szá-
zalékát a Jókai Mór Városi Könyvtár javára ajánlják fel. Adó-
számunk: 16796342-1-13

Májusi programok a könyvtárban
Május 3-án (kedden) 10 órától a születés hete alkalmá-
ból Werner Katalin (gyermekápoló, egészségtantanár, dúla, 
IBCLC-laktációs szaktanácsadó) lesz a vendégünk. Előadásá-
nak témája: A szeretet étrendje. Felkészülés a szoptatásra; 
az első fél év a szoptatott kisbabával.

Május 6-án (pénteken) az AKÍK tagjai látogatnak el hoz-
zánk. A klubhoz bármikor csatlakozhatnak azok, akik kedvte-

lésből szívesen írnak verseket vagy 
novellákat.

Május 10-én (kedden) 10 órá-
tól dr. Sáringer János PhD, a Veritas 
Történetkutató Intézet tudományos 
főmunkatársa rendhagyó történe-
lemórát tart az első világháború 
eseményeiről. A könyvtári történe-
lemórára előzetes bejelentkezés 
szükséges az 582-046-os telefon-
számon május 9-ig. Várjuk az általá-
nos és középiskolai osztályok jelent-
kezését. Tájékoztatjuk olvasóinkat, 
hogy ezen a napon a könyvtár 13 
órától tart nyitva. Megértésüket elő-
re is köszönjük!

Május 13-án (pénteken) 17.30-
tól Reiman Katalin (Aviva-torna-ok-
tató) jóvoltából ismerkedhetünk 
meg az Aviva-torna  áldásos hatá-

saival. Milyen esetekben segít a torna? Bizonyos meddőségi problé-
mákban; PCOS, PM rendezésében; rendszertelen, görcsös menst-
ruáció esetén; menstruáció meghozásában, szabályozásában;  
a változó kor tüneteinek enyhítésében. Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!

Május 20-án (pénteken) 18 órakor a Tóth Árpád Nemzeti Tár-
saskör vendége lesz Karacs Zsigmond történelemtanár. Magyarrá 
vált keleti testvérnépünk: a kunok címmel tart előadást.

A Népek meséje a könyvtárban kiállítás április 28-tól szeptem-
ber 4-ig tekinthető meg.

Május–június hónapban kétfordulós történelmi totójátékot hir-
detünk, amelynek nyereménye két felnőtt részére belépő a Viseg-
rádi Nemzetközi Palotajátékokra. A feladványokat megtalálhatják a 
könyvtár honlapján (Jokai-bibl.hu), Facebook-oldalunkon, illetve a 
könyvtárban május 9-től. Az első forduló vége június 5-e. A máso-
dik forduló június 6-tól június 30-ig tart. Eredményhirdetés július 
1-jén.

Pályázati felhívás
A Jókai Mór Városi Könyvtár versenyt hirdet, Isaszeg a mi városunk 
címmel. Olyan művet várunk, amelyben megmutatod, miért szere-
ted Isaszeget! Jelentkezz egyénileg vagy maximum háromfős csa-
pattal, ha érzel magadban kreativitást és versenyszellemet egy kis-
film elkészítéséhez!

Versenyfeltételek: maximum háromperces videót várunk; fel-
bontása legyen minimum 1027 × 768; korod érje el a maximum 
14 évet. A filmeket 2016. július 31. éjfélig lehet beküldeni az isa-
szeg@vk-isaszeg.bibl.hu vagy a konyvtar.dorakovacs@gmail.com 
e-mail-címre. Nevet, címet, telefonszámot mellékelj a videóhoz!

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást a Jókai Mór Vá-
rosi Könyvtárban kaphatsz.

Könyvespolcaink újdonságai
• Disney: Repcsik: A mentőalakulat (képes)
• Anne Eliot: Toplistás szerelem (tini)
• Finy Petra: Milu Egyiptomban (Már tudok olvasni!)
• Matt Haig: Vigyázz, mit kívánsz! (gyermekregény)
• Kukkants bele, milyen egy hajó! (ismeretterjesztő)
• Clive Barker: A vér evangéliuma (fantasztikus)
• Borsa Brown: Az arab (szerelem)
• Mitch Cullin: Mr. Holmes (krimi)
• Lily King: Eufória (szépirodalom)
• Krizsó Szilvia: Krizsó: 10 bizalmas beszélgetés (életrajz)
• Kubassek János: A Himalája magyar remetéje: Kőrösi Csoma 

Sándor életútja (útleírás)
• Jean-Patrick Manchette: Gunman (krimi)
• Máté Krisztina: Az első millióm (életrajz)
• Nagy Szilvia: Hölgy alkalmi kísérőt keres (szerelem)
• Katherine Pancol: A krokodilok sárga szeme (szerelem)
• Váradi Júlia: Saul útja
Rendezvényeinkről részletesen tájékozódhatnak honlapunkon 
(www.jokai-bibl.hu), a Facebook-oldalunkon, illetve a könyvtárban. 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, olvasót és kikap-
csolódni vágyót!

Kovács Dóra

április szülöttei
Április 1-jén, a bolondok napján tartottuk havi ta-
lálkozónkat a könyvtárban. A bolondozáson kívül 
kiveséztük az elégia és a rondó műfajának sza-
bályait, és felolvastuk legújabb prózáinkat, ver-
seinket. Örömmel adunk hírt arról, hogy Oláhné 
Szántó Tündének az Irodalmi Rádió pályázatára 
benyújtott verse bekerült a rádió antológiájába. 
T.  Pandur Juditnak A varázsszavak című hasz-ll
kötetét pedig felvette a MEK OSZK (Magyar Elekt-
ronikus Könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár) 
az állományába, innen ingyen letölthető és olvas-
ható (http://mek.oszk.hu/15200/15219).

Április az irodalom szempontjából érdekes 
és vidám hónap. Ebben a hónapban született 
Andersen, a nagy mesemondó; Juhász Gyula, a 
csodálatos Anna-versek költője; Örkény István, 
akinek egypercesei új színt hoztak az irodalom-
ba, és a Tóték-ban felejthetetlen alakokat formált; 
Márai Sándor író, akit a századforduló ajándéko-
zott nekünk – 1900-ban született. De másik köl-
tőóriásunk, Tóth Árpád is, akit városunkhoz más 
kapcsolat is fűz, áprilisi, akárcsak Németh László. 
És természetesen áprilisban jött világra József At-
tila, akinek 11-i születésnapja a költészet napja 
lett Magyarországon.

Az AKÍK részt vett a költészet napi megem-
lékezésen. Tóth Árpád emléktáblájánál Oláhné 
Szántó Tünde, egyik tanítványa, valamint 
T. Pandur Judit verset mondott, Haász Irén ko-
szorút helyezett el. 

Ezen a napon országszerte népszerűsítették 
az irodalmat, a költészetet. Tagjaink sok versét 
Hajdu Mária sokszorosította, majd kihelyeztük a 
lapokat számos üzletbe, hogy a betérőket meg-
ajándékozzuk érzéseinkkel, gondolatainkkal. Re-
méljük, sokukhoz eljutottak, örömet szerezve 
mindenkinek.

Haász Irén elkészítette az AKÍK weblapját, 
így ezentúl az Akikisaszeg.simplesite.com címen 
megismerkedhetnek tagjainkkal, múltunkkal, ol-
vashatják híreinket, verseinket, prózáinkat, újdon-
ságainkat, és végignézhetik fotóinkat. Színes, ele-
gáns honlap, érdekes, értékes tartalommal.

Májusban további jeles napoknak örvend-
hetünk, mint például az anyák napja, a nevetés 
napja vagy május harmadik vasárnapján a fák és 
virágok napja.

Továbbra is várjuk az irodalom iránt érdeklő-
dőket a könyvtárban, minden hónap első pénteki 
napján 17 órakor.

Haász Irén
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Jonatán
Könyvmoly-Galaxis vetélkedő az Isaszegi Damjanich János Általános Iskolában

Ebben az évben, is – ahogyan 2004 óta minden áprilisban – 
megtartottuk a Könyvmoly- Galaxis vetélkedőt a nemzetközi 
gyermekkönyvnaphoz (április 2.) közeli időpontban, április 
6-án.

A játék több előzetes feladatból és egy játékos délután-
ból állt. A elsőtől a nyolcadikig minden évfolyam elolvasott 
két könyvet, ezekhez plakátot készített. A csapatok nevet vá-
lasztottak, leginkább az olvasott könyvhöz kapcsolódóan. Így 
például ebben az évben volt Álmodozó Bömbikék, Hangya 

Peti segédei, Szuper 
Nyuszik, Damis Macskák 
Szövetsége, Milliomos 
gyerekrablók stb. A csapat-
névhez mondókát írtak, me-
netlevelet, kitűzőt készítet-
tek, és próbáltak egységes 
öltözetben megjelenni a 
játékos délutánon. Nagyon 
látványos volt, amikor indu-
láskor a csapatok felsorakoztak a Földön, bemutatták, a pla-
kátokat – ezekből a verseny végére egy kiállítást rendezünk 
–, és elmondták a lelkesítő mondókáikat. 

Természetesen minden csapat a győzelemre hajtott, és 
mindenki, aki részt vett a játékban, nyert is, hiszen érdekes 
könyveket olvasott, és egy jót játszott. Az akadályversenyen 
nyolc bolygón adtak számot az olvasottakról. A bolygókon 
pedagógusok várták a csapatokat. A bolygók neve a feladat-
típusokról árulkodott. Például Lódító bolygó (hamis állítások), 
Bogozó bolygó (rendteremtés hely esemény, szereplő kö-
zött), Soroló bolygó (sorba rendezés), Apró-pó bolygó (apró-
hirdetés), Hunyó bolygó (rajzolás bekötött szemmel), Citáló 
bolygó (kérdés-felelet) stb. Körülbelül egy hónap volt a felké-
szülésre. A vetélkedő végén az alsó és a felső tagozatot külön 
értékeltük. Most is, mint minden évben, nagyon szoros volt a 
verseny, kevés pont választotta el a helyezetteket egymástól. 
Minden csapat oklevelet és apró ajándékokat kapott.

Gyerekek és pedagógusok lelkesen vettek részt a játék-
ban, és már most tervezgetik, hogyan lesz jövőre.

Pásztorné Barkóczi Éva

Az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola projektnapja

nyuszinap és a víz világnapja egy örökös ökoiskolában
A húsvéti ünnepek közeledtével min-
den évben „nyuszizunk”. Idén iskolakö-
zösségünket erősítő feladatként készí-
tettünk egy nagy „Dami-tojást” és egy 
tojásfát, amelyre az iskolánk minden 
diákjának egyedi, különböző technikák-
kal megalkotott papírtojása került.

Egyik jeles napunk a víz világnap-
ja, amely az idén a vízi mesterségek-
re kívánta felhívni a figyelmet. Ennek 
jegyében csoportmunkában készültek 
rejtvények, mesék, versek, egyszerű 
vízikerekek, valamint újrahasznosítható 
hulladékokból vízzel kapcsolatos mes-
terséget ábrázoló alkotások. A gyere-
kek leveleket fogalmaztak meg 2100-
ból, arról, hogy milyen lesz az ember 
és a víz kapcsolata, mi jellemzi majd 
Földünk vízkészletét 84 év múlva. Né-
hány tanuló páros munkában Power 
Point-bemutatókat állított össze. Szem-
léltették az Isaszeg és Gödöllő közöt-
ti tórendszer vízutánpótlását biztosító 
Rákos-patak jelentőségét, továbbá ke-
resték az okait és a következményeit 
az Aral-tó és Csád-tó összezsugorodá-
sának.

Az elkészült munkákat az osztályok 
egy projektzárón mutatták be a szín-
padon, valamint a művekből kiállítást 
rendeztünk be az aulába. Kihirdettük a 

vízi mesterségekkel kapcsolatos pályá-
zatunk eredményeit, és egy flashmob 
keretében a gyerekek élőképként egy 
halászhajót formáztak a belső udvaron.

Szerettük volna, ha a diákok nem-
csak az iskola falain belül töltik a tavaszi 
szünet előtti utolsó tanítási napot, ha-
nem azon kívül is. Ezért a jeles naphoz 
kapcsolódva minden osztály kapott egy 
térképet, amelyen az Isaszegi Vízműnél 
bejelölték nekünk, hol találhatók vízzel 
kapcsolatos építmények településün-
kön. A feladat az volt minden kis kö-
zösség számára, hogy pedagógus kísé-
retében a térkép alapján keressen fel 
öt „vízi műtárgyat” – közkutat, tűzcsa-
pot, szennyvízátemelőt –, és készítsen 
egy osztályfotót mindegyiknél. A gyere-
kek választották ki, hogy melyikeket ke-
ressék fel, és ők tervezték meg a hoz-
zájuk vezető útvonalat. A tanulmányi 
túra közben egy szempontsor alapján 
kellett jellemezniük a vízi építménye-
ket, és a leírni röviden észrevételeiket, 
tapasztalataikat a megfigyeléseikről.

Bízunk benne, hogy ez a progra-
munk is elősegítette tanulóink környe-
zettudatos magatartásának formálását.

Ökonapunk sikeréhez hozzájárult 
minden pedagógus, akik jól szervezet-
ten összefogták a gyerekeket, ötleteket 
adtak és segítséget nyújtottak a felada-
tok megalkotásában. 

Balázs Judit,  
az ökomunkacsoport vezetője
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mini angolnyelv-vizsga  
a Damjanichban
Az angol tagozatos diákjaink számára immáron hagyomány-
nyá vált mini angolnyelv-vizsgát idén tavasszal is megszer-
veztük. A gyerekek írásbeli és szóbeli megmérettetésen es-
tek át. 

Kollégáimmal fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek már 
itt, általános iskolában is megismerkedjenek a nyelvvizs-
gafeladatokkal és -követelményekkel. Játékos formában 
igyekszünk megszerettetni ezt a szituációt, hogy később se 
féljenek a vizsgahelyzetektől, és izgalomtól mentesen, ered-
ményesen tudjanak majd teljesíteni.

Rafael Károlyné angoltanár

A nyelvvizsga I. helyezett tanulójának összefoglalója
A nyelvvizsga-előkészítő szakkört még év elején elkezdtük 
Ildikó nénivel, ahol sok új dolgot tanultam. Elmondta nekünk, 
hogy milyen jellegű feladatokat fogunk gyakorolni, mert sze-
retné, ha jól felkészülnénk. Emellett még Anita nénivel is 
sokat gyakoroltunk az angolórákon, vele is készültünk mind 
a szóbelire, mind az írásbelire. 

Az írásbelin hallott és olvasott szöveg értését vizsgáló fel-
adatsort oldottunk meg. Itt egyáltalán nem izgultam, mivel 
a többiekkel egy teremben voltunk, ami megnyugtató volt 
számomra. A szóbeli előtt már eléggé feszengtem. Pár be-
mutatkozó mondat után képleírás volt a feladat, majd egy 
képpel kapcsolatban kellett beszélgetnem a három tanár-
nővel. Nagyon zavarban voltam és egyáltalán nem mertem 
volna gondolni, hogy akár első is lehetek. 

Boldog voltam, amikor a tanár néni az én nevemet mond-
ta mint első helyezettét. Kaptam egy angol nyelvű könyvet, 
oklevelet meg egy kis csokit is. 

Örülök, hogy tapasztalatot szerezhettem egy angol-
nyelv-vizsgáról.

Zemen Adrienn, 7. a

harmadik „zongolimpia”
A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola szervezésében március 21-én délután már harmadik al-
kalommal zajlott le az Isaszegi Zongolimpia. A két éve indult 
kezdeményezés azzal a céllal jött létre, hogy az isaszegi és 
a környékbeli zongoristanövendékek egy barátságos verseny 
keretében összemérhessék tudásukat, meghallgassák egy-
más zongorajátékát. Külön öröm számunkra, hogy új hely-
színen, a Dózsa György Művelődési Otthonban tarthattuk 
meg a rendezvényt. Idén péceli, aszódi, isaszegi és dányi ze-
neiskolások versenyeztek egymással. A zsűrinek igen nehéz 
dolga volt, de tagjai, két nagyszerű zenepedagógus, Telek 
Zsuzsanna (gödöllői Chopin-zeneiskola) és Novák Istvánné 
Marika néni (aszódi zeneiskola) nagy szeretettel és szakmai 
odaadással vállalták a kihívást. A gyerekek három kategóriá-
ban indulhattak, zeneiskolai osztályuk szerint. Az erős me-
zőnyben az isaszegi tanulók (Fercsikné Haász Veronika és 
Kántor Zsolt növendékei) is jeleskedtek. 

A díjazottak
1. kategória (1–2. osztály) – I. helyezett: Molnár Gábor 

(Pécel); II. helyezett: Apágyi Ábel (Isaszeg) 
2. kategória (3–4. osztály) – I. helyezett: Ecseri Csenge és 

Gegő Zita (Isaszeg); II. helyezett: Cseh András (Pécel); 
III. helyezett: Varga Dalma (Isaszeg); különdíjat kaptak: 
Bereczki Norbert (Isaszeg), Kántor Péter (Dány) 

3. kategória (5–6. osztály) – I. helyezett: Bandúr Tamás 
(Dány); II. helyezett: Molnár László Máté (Pécel)

A péceli növendékek felkészítő tanára: Molnárné Skrobinec 
Okszana. A dányi növendékek felkészítője: Katrinné 
Munkácsi Tünde.

Csodálatos délutánt töltöttünk együtt. Újra bebizonyoso-
dott, hogy rengeteg tehetséges gyermek vesz körül minket, 
az ő képességeik kibontakoztatásában pedig óriási szerepet 
játszanak a művészeti iskolák. Érdemes támogatni a zene-
oktatást, a kultúrát; kell, hogy a jövő generációjának lelkét a 
zene emelje fel.

A nagy sikerre való tekintettel ez volt a verseny zárómon-
data: „Jövőre veletek ugyanitt!”

Fercsikné Haász Veronika zongoratanár

Willkommen bei uns
kasper figurája ezzel a mondattal várta a Pest megyei német nyelvi levelezőverseny szóbeli döntőjére érkező ifjú 
versenyzőket a klapka györgy általános Iskola és alapfokú művészeti Iskola aulájában.

2016. április 6-án a megye 17 iskolájá-
ból 97 tanuló mérte össze szóbeli né-
met nyelvi tudását szigorú zsűri előtt. 
A gyerekek a téli hónapok során oldot-
ták meg a két írásbeli forduló feladat-
lapjait, amelyeket határidőre kellett be-
küldeniük az intézményünkbe. Március 
elején derült ki, hogy kik kerültek az 
évfolyamok legjobbjai közé. Őket érte-
sítettük arról, hogy döntősök lettek, és 
itt a helyük a végső megmérettetésen. 

Sok szervezés, egyeztetés után iz-
gatottan vártuk mi is a verseny napját. 
Az első csoportok már nyolc óra körül 
megérkeztek. Ügyes, talpraesett 7. és 
8. évfolyamos tanulóink kísérték a gyü-
lekezésre kijelölt tanterembe az izga-
tott versenyzőket. Kilenc órára még a 
távolabbi településekről jövő gyerekek 
is regisztráltak.

Az ünnepélyes megnyitó egy né-
met verssel kezdődött, majd Molnárné 
Ruck Judit intézményvezető asszony 
köszöntötte a megjelent felnőtteket és 
gyerekeket. Parrag Klára Anna tanár-
nő huszonnégy éve szervezi és vezeti 
ezt az egyedülálló, sokoldalú versenyt. 
Szavait az emlékezés szőtte át. Az el-
múlt évek sok kis nyelvésze ma már 
német nyelvet tanító kolléga. Bízva a 
negyed évszázados viszontlátásban, 
mindenkinek sikeres versenyzést kí-
vánt. Balog Istvánné képviselő asszony 
szintén a nyelvtanulás szépségére és 
fontosságára hívta fel a gyerekek figyel-
mét. Majd Pánczél János, a Gödöllői 

Tankerület igazgatója szólt a fiatalok-
hoz. Elmondta: bár a magyar közokta-
tás napjainkban nehéz időszakot él át, 
a tankerület végig azon fáradozott és 
fáradozik, hogy a tanulóknak minden 
lehetőséget megadjon képességeik 
kibontakoztatásához és nyelvi fejlődé-
sükhöz. Gratulált a gyermekeknek a 
kitartó munkájukhoz, hiszen köztudott, 
hogy a nyelvtanulás hosszas és csep-
pet sem könnyű feladat. Mindenkinek 
jó versenyzést kívánva fejezte be meg-
nyitóbeszédét. Az ünnepélyes perceket 
a 4. a osztályosok furulyajátéka zárta.

Elkezdődött a verseny. A szabadon 
választott memoriterek meghallgatá-
sa után egy témát húztak a gyerekek, 
amelyet tudásuknak megfelelően ki 
kellett fejteniük a zsűri előtt. Az évfo-
lyamokon a témák száma természete-
sen nőtt. Az emelt óraszámban nyelvet 
tanuló gyerekek más kategóriában in-

dultak, mint a normál óraszámban ta-
nulók. Majd a verseny harmadik részét 
egy 10-12 soros ismeretlen német 
szöveg felolvasása alkotta, amelyre rö-
vid felkészülési időt kaptak a tanulók. 
A  verseny során végig törekedtünk 
arra, hogy igazságos döntések szüles-
senek, és mindenki sikerélménnyel tá-
vozzon a Klapkából.

Délután egy óra felé az utolsó cso-
port is végzett, így következhetett az 
eredményhirdetés. Minden versenyző 
kapott névre szóló emléklapot, a „leg-
jobbak legjobbjai” pedig szép és érté-
kes könyvjutalommal lettek gazdagab-
bak. A gyerekek fáradtan, de örömmel 
ígérték meg, hogy jövőre, „a jubileumi 
25-re” is jönnek. Várjuk őket szeretet-
tel a felkészítő tanáraikkal együtt! Auf 
Wiedersehen!

Dr. Eszenyiné Sulyok Ágnes  
némettanár

Felhívás 

A vasutas nyugdíjasok arcképes utazási igazolványának 
cseréje folyamatosan zajlik. A MÁV Start névre szóló ér-
tesítést küld a csere időpontjáról és a tennivalókról. Se-
gítséget nyújtunk minden szerdán 9 és 11 óra között a 
klubban (Rózsa u. 3.) személyesen vagy a 06-1/511-
6544-es telefonszámon. Vezetőség
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A római katolikus egyházközség 
eseményei

Május 1-jétől nyári miserend van. Az esti szentmisék 19 órakor kezdődnek.
Május hónapban minden hétköznap a szentmise előtt fél órával és vasárnap 
délután 3 órától litániát végzünk.

Családi napot tartunk június 4-én, szombaton 10-től 17 óráig a Katolikus 
Kultúrközpontban. Lesz csúszda, rejtvények, kézműves-foglalkozás, pingpon-
gozás, ebéd, családi vetélkedő. Minden program ingyenes! Várunk mindenkit 
nagy szeretettel!

Mária Légió
2000 májusában alakult az Isaszegi 
Magyarok Nagyasszonya Mária Légi-
ós Csoport 13-14 állandó taggal. Fo-
gadalmat tettek, hogy hetente egyszer 
hűségesen összejönnek a Katolikus 
Kultúrközpontban, ahol fehér asztalon 
ott a Szűzanya szobra, előtte a légiós 
zászló és virág. Így kérjük a Szűzanya 
oltalmát és segítségét családjainkra 
és a betegekre, a szenvedő, rászoruló 
embertársainkra minden szerdán 17 
órától. Májusban a templomban a li-
tánia és a szentmise után, nyáron 18 
órától gyűlünk össze.

Eredete: Írországban, Dublinban 1921. szeptember 7-én, Szűz Mária szü-
letésnapjának előestéjén alapította néhány személy, akik valami nagyot akar-
tak tenni Jézusért. Az alapítók az egyház harcát szemlélve a Római Birodalom 
hadseregének nevét és kifejezéseit alkalmazták magukra. Az alapítástól eltelt 
időszakban földünk minden részén elterjedt ez a katolikus világi lelkiségi moz-
galom. Így hazánkban is újra működik 1989 óta. A Mária Légiót az elmélyülést 
kereső, hitüket megélni és továbbadni kívánó emberek hozták létre. A moz-
galom lényege a felismerés: „Ahogy Mária adta a világnak Jézust, úgy kell 
nekünk is mindennap megmutatnunk őt az embereknek.”

Mindenki alkalmas légiós munkára, ha magán- és egyházi élete rende-
zett: római katolikus, valamint rendszeresen töltekezik a szentségek kegyelmi 
erejéből. 

Minden imádkozni vágyót szeretettel várunk!
Az Isaszegi Magyarok Nagyasszonya Mária Légiós Csoport

A Katolikus Kari-
tász hírei
„Nyisd meg a kezed a szűkölködő és 

szegény előtt...”

Az Isaszegi Katolikus Karitász immár 
hagyományos módon az idei nagy-
böjtben is tartósélelmiszer-gyűjtést 
szervezett.

A beérkezett adományokból állí-
tottuk össze az élelmiszercsomagokat, 
amelyeket még húsvét előtt megkap-
tak a rászorulók. A gyűjtést követően 
550 kilogramm tartós élelmiszert 
ajánlottak fel a hívek, amelyet eljuttat-
tunk negyvenegy család számára. 

Az átlagosan tizenhárom kilo-
grammos csomagok tartalma: liszt, 
olaj, rizs, cukor, tészta, konzervek, 
sonka és kalács volt. Az ajándékcso-
magokat több helyen ki tudtuk egé-
szíteni gyermekeknek szánt húsvéti 
apróságokkal is. 

A karitász az idei nagyböjt idején 
országszerte mintegy 186 tonna élel-
miszerből több mint 25 ezer családot 
tudott meglepni még az ünnep előtt.

Hálásan köszönjük a sok felaján-
lást! Hálát adunk Istennek, hogy se-
gíthettünk: amit mi is úgy kaptunk, 
azt továbbadtuk, és az arra rászorulók 
öröme a mi örömünk is volt. Adja Is-
ten, hogy mindig legyünk készek a jó-
ra, és ne lankadjunk; észrevegyük, ha 
valaki gondokkal küzd, tudjunk adni, 
meghallgatni és vigasztalni.

A római katolikus egyház isaszegi 
karitászcsoportja 

vII. sztárláb
Sok szeretettel várunk mindenkit 2016. május 27-én a VII. Sztár-
láb Modern Táncfesztiválra,  Isaszeg Város Önkormányzata, va-
lamint a Mozdulj Velünk Egyesület szervezésében. Helyszín: Isa-
szeg, Liget tér.
Jelentkezni lehet korcsoportonként:
• 6–10 évesek
• 11–14 évesek
• 15–20 évesek
Maximum nyolcfős csapatok jelentkezését várjuk!
Tánckategóriák:
• akrobatikus rock-and roll
• tviszt
• country
• hiphop
• pompomtánc
• latin tánc
Program:
• 14.00: Modern táncverseny
• 17.00: Gála
A gálát követően 24 óráig a rock and roll jegyében jókedv minden 
mennyiségben.

A rendezvény fővédnöke: Hatvani Miklós, Isaszeg polgármestere; 
védnöke: Koháry Orsolya, az Isaszegi Damjanich János Általános 
Iskola igazgatónője.

Bővebb információ: Mészáros Gusztávné. Telefon: 30/448-
9182; e-mail: meszarosgusztavne@gmail.com.

meghívó
„Ki a nemzetet alig vegetáló nyomorú 
sorsából emberi életre serkentette: – 

Széchenyi volt.
Ki a tettre vágyó nemzet lelki tüzét 

egyszerre a legmagasabb lángolásra 
szította: – Kossuth vala.

Ki ezt a legfelső erőfeszítést a nemzeti 
véres karddal végrehajtotta: – az volt 

Görgey.”
(Móricz Zsigmond)

Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre és a Falu-
múzeum tisztelettel meghívja Önt, kedves 
családját, ismerőseit, barátait 2016. május 
21-én (szombaton) 15 órára a Falumúzeum-
ba Görgey Artúr (1818–1916) honvédtábor-
nok, zseniális hadvezér, a magyar hadsereg 
főparancsnoka halálának századik évfordulója 
alkalmából rendezett megemlékezésre.

Görgey Artúr lába nyomán címmel vetített 
képes előadást tart dr. Ócsai Antal főorvos, 
Görgey-kutató, a Görgey Kör alelnöke.

Információ: 2117 Isaszeg, Madách Imre 
u. 15.; tel.: 28/582-280; e-mail: muzeum@
isaszeg.hu; web: http://muzeum.isaszeg.hu

A belépés díjtalan!
A szervezők mindenkit szeretettel várnak!

sárospataki kirándulás
A Klapka György Általános Iskola és AMI, valamint az Isasze-
gi Damjanich János Általános Iskola tizenkét tanulója, akik 
a 2016 januárjában lezajlott „Rákóczinak dicső kora” című 
történelmi vetélkedőn kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, 
Hatvani Miklós polgármester jóvoltából részt vehettek április 
14-én egy sárospataki tanulmányi kiránduláson.

Ellátogattunk a párját ritkító Református Kollégiumi 
Könyvtárba, majd a régi korok iskoláját bemutató, érdekes 
iskolatörténeti kiállítás termeit jártuk végig. A kollégium mel-
letti parkban a híressé vált egykori sárospataki diákok szobrai 
között is tettünk egy kellemes sétát. Ezt követően egy város-
néző körúton megcsodálhattuk a Makovecz Imre tervezte, 
egyedi stílusú épületeket, valamint útba ejtettük a Szent Er-
zsébet-templomot, ahol a szent egy ruhadarabját és kopo-
nyacsontját tartalmazó ereklyéjét is megtekinthettük. 

Egy finom ebéd után kirándulásunkat a sárospataki vár-
ban folytattuk. Bebarangoltuk a vár igényesen és korhűen 
berendezett kiállítótermeit, betekintést nyerhettünk a vár tit-
kos járataiba, és a Vörös-torony tetejéről gyönyörködhettünk 
a csodálatos kilátásban.

Hazafelé persze nem hagyhattuk ki Szerencs városát 
sem, ahol még Gombóc Artúr is megirigyelhetett volna min-
ket, hiszen kóstolhatott, vásárolhatott ki-ki kedvére a híres 
magyar hungarikumokból.

Hálásak vagyunk polgármester úrnak a lehetőségért és a 
támogatásért, illetve Halomházi Zsuzsannának a nagysze-
rű programszervezésért! Egy tartalmas és élménydús napot 
tölthettek el együtt a Klapka és a Damjanich győztes diákjai. 
Köszönjük!

Rafael Károlyné felkészítő tanár
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Anyakönyvi hírek
a március 16. és április 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületéSek
Fábián Előd, Kolompár Klaudia, Tokai Maja, Kanalas Maja 
Dalma, Bégány Kristóf, Ragács Regő, Szabó Eszter Rebeka, 
Molnár Barbara Emília

HázaSSágkötéSek
Hernyes Noémi és Peterle István
Simonyi Marianna és Zsombok János
Kovács Erika és Tarnóczi József

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HaláleSetek
Skultéti József (71 éves), Béke utca 4.
Tihon János (91 éves), Virág utca 6.
Czutor Józsefné Berkes Katalin Éva (79 éves), Temesvári utca 9.
Varga Margit (72 éves), Mátyás király utca 3.
Nagy József László (72 éves), Nagy Sándor utca 37.
Kalina István (84 éves), Jászberényi utca 13.
Kis János (75 éves), Orgona utca 2.
Kapás Pálné Mészely Margit (90 éves), Szent Imre utca 6.
Megyeri Rezsőné Biró Éva (83 éves), Dózsa György utca 75.
Lázár Jánosné Juhász Margit (82 éves), Madách utca 60/a

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Szolgáltatók elérhetőségei
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi 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
ELMŰ  
Hibabejelentés: 40/38-39-40; www.elmuszolg.hu
Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel  
kapcsolatban vezetékes telefonról: 40/38-38-38;  
mobiltelefonról: 20/978-5611, 30/978-5611 vagy 70/978-5611 
Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938;  
mobiltelefonról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
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
TIGÁZ  
Gázszivárgás bejelentése: 80/300-300. Holnap: www.tigaz.hu
A TIGáz zrt. gödöllői ügyfélszolgálati irodája bezárt, az ügyintézést  
a Magyar Posta vette át

Fontos információk,  
elérhetőségek

Isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat 
telefonszáma: 28/583-100. E-mail: hivatal@isaszeg.hu
A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati rendje: Hétfőn 800–1200  
és 1300–1800, kedden 800–1200 és 1300–1600, szerdán 800–1200 és 1300–1600, 
csütörtökön 800–1200 és 13.00–1600, pénteken 800–1200 óra között
A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfőn 1300–1600, 
szerdán 800–1200 és 1300–1600, pénteken 800–1200 óra között
Isaszegi Rendőrőrs 0–24 óra között hívható telefonszáma:  
70/387-2693. Villányi Tamás r. főtörzsőrmester: 70/492-0755
Közterület-felügyelet (munkaidôben hívható) telefonszáma: 
70/315-2314, 70/198-6929
Mezôôrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302
Gyepmester Hercig József, 20/964-3025
Isaszegi Önkéntes Tűzoltóegye sület 0–24 óra között hívható 
központi segélyhívószáma: 70/549-6223
Isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi  
Egyesület Rácz Zoltán, 20/220-7414, 20/563-4300
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály 2100 Gödöllő, Szilhát u. 53. Tel.: 28/410-
175, 28/410-297.  Ügyfélfogadás: hétfőtől szerdáig 830–1500, csütörtökön 
830–1200 (csak az első jelentkezők és a munkáltatók számára), pénteken 
830–1300 között
Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala 
2101 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514-305, 28/514-315.  
Fax: 28/514-306. Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 8.00–15.30,  
pénteken 8.00–11.30 között
Temetkezés Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 30/964-7032

A Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi  
Kiállítóhely programjai
Május 1. (vasárnap):  Májfaállítás. A Csata táncegyüttes, a Csatangoló 

tánccsoport és a Csattanó tánccsoport férfi tagjai az éjszaka leple alatt 
májfákat állítanak a Csatangoló tánccsoport próbaterme, az Isaszegi 
Nyugdíjasok Önsegélyező Klubja és a művelődési otthon elé

Május 5. (csütörtök), 10.00:  A Túlpart együttes interaktív műsora 
óvodásoknak. Jegyár: 500 Ft

Május 5. (csütörtök), 14.00:  A Túlpart együttes interaktív műsora 
iskolásoknak. Jegyár: 500 Ft

Május 5. (csütörtök), 18.00:  Vitárius Nikoletta grafikusművész kiállí-
tásának megnyitója

Május 6. (péntek):  Vártúra az Időutazás a történelem nyomában 
programsorozat legaktívabb iskolásaival

Május 7. (szombat), 16.00:  Anyák napja – A Csata táncegyüttes kö-
szöntő műsora

Május 8. (vasárnap), 10.00–12.00:  Papagájkiállítás. Jegyár: három-
éves kortól 500 Ft

Május 10. (kedd), 16.00:  Kreatív kézművesklub a madarak és fák nap-
jának jegyében

Május 12. (csütörtök), 17.00–21.00:  A Klapka-iskola évzáró bulija
Május 13. (péntek), 16.00:  Társasjáték-délután
Május 14. (szombat), 09.00–12.00:  Tajcsiworkshop
Május 20. (péntek), 18.00:  Útban az önellátás felé: kedvező gazda-

sági és foglalkoztatási lehetőségek a szociális szövetkezeti vállalko-
zási formában – Bocskay Józsefnek, a Főnix Országos Szociális Szö-
vetkezeti Hálózat vezetőjének az előadása

Május 21. (szombat), 19.00:  MŰ-HELY-NAP, Vintage és vendégei
Május 21. (szombat), 15.00, Falumúzeum:  Görgey Artúr lába nyo-

mán – dr. Ócsai Antal előadása Görgey halálának 100. évfordulója al-
kalmából

Május 26. (csütörtök), 18.00:  A Klapka-iskola tagozatainak évzárója
Május 28. (szombat):  Májfadöntés
Május 30. (hétfő), 12.30:   A Kihívás Napja – Tánc-Meridián-Torna 
Május 31. (kedd):  A Klapka-iskola évzáró táncvizsgája

JúniuSi előzeteS
Június 4. (szombat), 18.00, Hősök és áldozatok emlékparkja: 

 Trianon – A nemzeti összetartozás napja, megemlékezés
Június 6. (hétfő):  Pedagógusnapi műsor – Szeretetkönyv. Müller Péter 

könyve színpadon. Színpadi játék egy részben. Szereposztás: színész-
nő Papadimitriu Athina; zenész Kutik Rezső

Június 20–24.:  A művelődési otthon napközis élménytábora. Tervezett 
programok: Poroszló – Ökocentrum; Veresegyház – Medvepark; Buda-
pest – MTVA-látogatóközpont; Szentendre – Skanzen

CSoportJaink FellépéSei
Május 8. (vasárnap), Százhalombatta:  A Csata táncegyüttes ificso-

portja – Örökségfesztivál
Május 15. (vasárnap), Szentendre, Skanzen:  A Csata táncegyüttes 

utánpótlás- és ificsoportja – Pünkösdölő
Május 21. (szombat), Százhalombatta:  A Csata táncegyüttes Fülöp 

Ferenc-díjasai – Muharay-rendezvény

Ügyeleti ellátás, egészségügyi információk
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 ellátásá-
ra, amely az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőnként dr. Mészáros zsolt, Aulich u. 3., tel.: 28/582-831, 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 és júniusban
május 6.: dr. Tordai Gábor; május 13.: dr. Mészáros zsolt;  
május 20.: dr. Kürti József; május 27.: dr. Eszlári Egon;  
június 3.: dr. Tordai Gábor; június 10.: dr. Mészáros zsolt;  
június 17.: dr. Kürti József; június 24.: dr. Eszlári Egon

Központi orvosi ügyelet Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 
70/370-3104. 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. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14., tel.: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartása 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

KöSzönETnyilváníTáS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik nővérünket, Varga Margitot utolsó útjára 
elkísérték, sírjára virágot helyeztek.

Testvérei



ébren álmodom
Mozgalmasan indult a tavasz a No Respect szá-
mára. Az isaszegi zenekar tavaly decemberben 
egy ütős gödöllői koncerttel zárta a 2015-ös 
évet – itt debütált élőben az Ébren álmodom 
című daluk, amelynek videoklipje a novemberi 
megjelenést követően rekordgyorsasággal érte 
el a százezer megtekintést a YouTube-on. Az év 
végi pörgés után a fiúk rövid téli szünetet tartot-
tak, hogy aztán újult erővel vessék bele magukat 
márciusban a tavaszi eseménydömpingbe. 

Eddig szinte nem volt olyan hétvége, hogy ne 
koncerteztek volna valahol: öt hét alatt hat fel-
lépésük is volt. Gödöllőn a Leander Kills egyik 
előzenekaraként állhattak színpadra, Isaszegen a 
Liget téren pedig meglepték a közönséget egy exkluzív, addig 
még sehol nem látott akusztikus koncerttel, amelyet aztán 
néhány héttel később Budapesten is nagy sikerrel adtak elő.

Március végén egy újabb videoklippel jelentkeztek, amely 
a Megírtam 100× című dalukhoz készült, és szintén szép 
számokat produkált, a nézettsége azóta is folyamatosan nö-
vekszik. Mint eddig minden klipet, ezt is a barátaik közre-
működésével készítették, és a felvétel különlegessége, hogy 
egyes képkockáit a portugál tengerparton rögzítette a fiúk 
egyik cimborája.

A koncertmentes időszakokban sem áll le a munka: gőz-
erővel folynak a próbák és a háttérmunkálatok, ugyanis már 
készül a No Respect első nagylemeze. Egyelőre még kevés 
a publikus információ az albummal kapcsolatban, de az már 
nem titok, hogy a tracklistán egyaránt találkozhatunk majd 
ismerős dalokkal és egészen új szerzeményekkel is.

Hasonlóan eseménydús lesz majd a nyár is, hiszen a 
magyarországi koncertek mellett sor kerül a zenekar külföldi 
bemutatkozására is: Hatvani Miklós polgármester támogatá-
sának köszönhetően a No Respect idén Lengyelországban 
léphet fel.

Papp Attila, Sárosi Richárd, Marton Mátyás és Kollár Ábel 
2012-ben alapította a zenekart, és az elmúlt közel négy év 
alatt rengeteg minden történt velük. Egy megyei tehetség-
kutató versenyen aratott győzelem jelentette az első mér-
földkövet számukra, 2014-ben itt játszották el először na-

gyobb közönség és szakmai zsűri előtt első saját dalukat, a 
Megszűnt a világot, amely hamarosan egy négy számból álló 
kislemezzé, a Tiszteletlenné nőtte ki magát. A stúdiómunkála-
tokban Köteles Leander és Maczák Márk működött közre, és 
az együttes jelenleg is Leandernél veszi fel a dalokat.

2015 elején csatlakozott hozzájuk barátjuk és segítőjük, 
Futó Jankó, akinek segítségével elkészítették első videoklip-
jüket, az Önpusztító fegyvert. Jankó azóta is a csapat szerves 
része, és bár ő főként menedzseri feladatokat lát el, a fiúk 
gyakran emlegetik a zenekar ötödik tagjaként.

Egyre többször tesz említést róluk a sajtó: számos inter-
netes magazinban jelent már meg cikk a munkásságukról, 
és az Ígéretes titánok elnevezésű blogon nagyon jó kriti-
kát kaptak a Megírtam 100× klipjére. „Valamit nagyon tud 
a No Respect. […] Ha egy olyan kis zenei piacon, mint a 
magyar, egy új formáció képes öt nap alatt több mint tízezer 
megtekintést összeszedni a YouTube-on, akkor valami biztos 
van bennük” – olvasható a cikkben.

Nemrég ismét stúdióba vonult a banda, aminek az ered-
ményét hamarosan közzéteszik majd a YouTube-csatorná-
jukon és a Facebook-oldalukon is – ezek a youtube.com/
norespectmusic és a facebook.com/norespectmusic web-
címeken elérhetők. Érdemes ellátogatni az instagram.com/
norespectmusic és az ask.fm/norespectmusic oldalakra is, 
mert előbbin mindig friss fotókat láthatnak az érdeklődők, 
utóbbin pedig bármit kérdezhetnek a No Respect tagjaitól.


