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A tanévkezdés margójára
Szeptemberben a gyerekek iskolába, óvodába indulnak. Az 
egészen kicsik, ha a szükség úgy hozza, bölcsôdébe járnak. 
Nagyon fontos kérdés ez, hiszen gyermekeink a legdrágább 
kincseink, és velük szó szerint a jövôt építjük. Az oktatás 
amúgy is középpontban van, hisz a kormányzati szándék 
szerint teljes megújítás elôtt áll. A cél egy új értékrend kialakí-
tása, megszilárdítása, ami a közoktatás helyett a köznevelést 
helyezi elôtérbe. A tanítás mellett olyan nevelésben kell ré-
szesülniük a diákoknak, amely egy életre kialakítja bennük 
a társadalom által elvárható normákat, és így életük valódi 
értékek mentén alakulhat.

Talán a legfontosabb az iskolák fenntartásában tervezett 
változás. Az önkormányzatok helyett valószínûleg a kormány-
hivatalok biztosítják majd az egységes szakmai irányítást. 
Egyenlô elosztás lesz a fenntartás költségeiben. Nem lesz 
anyagi okok miatt egyik település iskolája sem rosszabb hely-
zetben, mint a másik. Olyan tervek is szerepelnek a program-
ban, amelyek csak fokozatosan valósíthatók meg a gazda-
sági konszolidáció után. Terveznek kötelezô óvodai ellátást, 
egésznapos oktatást, testnevelési órákat naponta, sôt, a pe-
dagógusok bérének emelését is.

Isaszegen az önkormányzati iskoláinkban a tanév elkez-
dése zavartalan, az oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi 
feltételek biztosítottak, viszonylagos a kényelem. Az osztályok 
létszámai megfelelôek, kedvezôek. A Damjanich iskola bôví-
tése és korszerûsítése nemrég fejezôdött be, infrastruktúra 
és eszközellátottság szempontjából minden feltétel adott 
a minôségi munka végzéséhez. Egyedül az ebédeltetés az, 
ami gondot okozhat. 

A Klapka Iskola épülete mára bizony kissé elhasználódott, 
amelyen a nyári karbantartások, felújítások során próbál az 
önkormányzat segíteni. Nagyon hiányzik a tornaterem és a 
nyílászárók felújítása.

 Az óvodáink évek óta túlzsúfoltak, nagyon fontos feladat 
a bôvítésük és a korszerûsítésük. A kormányzat által kiírt óvo-

daépítési pályázaton mindenképp részt szeretne venni Isa-
szeg, remélve a hathatós megoldást. 

Egyre határozottabb a felismerés, hogy az óvodáknak 
alapvetô szerepük van a nevelésben. Az óvodai férôhelyek 
bôvítése a bölcsôdei helyzeten is javítana, mivel a két és fél  
éves gyermekeket el tudná látni az óvoda.

A szûkös helyzetben sajnálattal tapasztalhatjuk – akár vá-
rosunkban is –, hogy sokszor a pályázatokon elnyert pénzek 
nincsenek vagy nem a legmegfelelôbben vannak felhasznál-
va. Vannak anomáliák: láttunk már olyan iskolát környékün-
kön, ahol a digitális tábla mellett nem volt fûtés, és látunk fé-
lig elkészült építményeket tönkremenve, haszontalanul állni, 
ezáltal máshonnan elvonva a lehetôséget. 

Reményeink szerint a kormány által tervezett oktatást-ne-
velést érintô változások kedvezôen fogják érinteni városun-
kat, és a tervezett óvodabôvítési pályázat megoldást fog 
nyújtani gondjainkra. 

Dr. Kardos Gábor alpolgármester
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önkormányzati hírek
Képviselô-testületi határozatok
A Képviselô-testület 2011. szeptember 20-i ülésén tudomá-
sul vette a polgármesteri tájékoztatót. 

Elfogadta az alábbi rendeletek módosításait, amelyekrôl 
helyben a szokásos módon tájékozódhatnak (Polgármeste-
ri Hivatal, városi honlap: www.isaszeg.hu, Jókai Mór Városi 
Könyvtár): 
– szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

5/2009. (II. 20.) rendelet,
– közterület használatáról szóló 25/2003. (X. 21.) rende-

let,
– környezetvédelemrôl szóló 14/1996. (X. 15.) rendelet,
– költségvetésrôl szóló 2/2011. (IX. 20.) rendelet

Elfogadta az önkormányzat 2011 féléves gazdálkodási 
helyzetérôl és az „Isaszeg Sportjáért Alapítvány” tevékeny-
ségérôl szóló beszámolót, továbbá a 2005-ben elkészült és 
most felülvizsgált Szociális Szolgáltatás Tervezési Koncepciót.

Jóváhagyta az oktatási-nevelési intézmények beszámo-
lóit, a tanév indulásáról szóló tájékoztatóit, valamint az éves 
munkatervüket, a két iskola tantárgyfelosztását.

Módosította a Hétszínvirág Óvoda alapító okiratát, amely 
szerint a maximális gyermeklétszám 264 fô, és a törvényi 
megfelelés érdekében felülvizsgálta az óvodavezetôk bérét. 

A Képviselô-testület a bölcsôde orvosi feladatinak ellátá-
sára megbízási szerzôdést köt Dr. Papp Tünde gyermek-há-
ziorvossal. Az Isaszeg Város Önkormányzatának tulajdoná-
ban lévô ingatlanok értékesítésével megbízott Tötyô Bt.-tôl a 
megbízást visszavonja, és eseti megbízást köt más ingatlan-
közvetítô cégekkel. 

A közmeghallgatás idôpontját 2011. november 21. (hét-
fô) 17.00 órában határozta meg a Testület, amelynek hely-
színe a Dózsa György Mûvelôdési Otthon nagyterme.

Polgármesteri Hivatal

Pályázati felhívás

Isaszeg Város Önkormányzata a Nemzeti Erôforrás Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja a 2012. évre a 
BURSA-HUNGARICA Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázatot a szociálisan rászorult felsôoktatási hallga-
tók számára.

A BURSA-HUNGARICA Felsôoktatási Önkormányzati Ösztön-
díj-pályázatra Isaszeg önkormányzat területén állandó lakó-
hellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû felsôoktatási 
hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keret-
idôn belül teljes idejû (nappali tagozatos) felsôfokú alap-
képzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzés-
ben vagy felsôfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat 
(„A típusú pályázat”), illetve azon felsôoktatási intézménybe 
felvételt még nem nyert pályázók igényelhetik az ösztöndí-
jat, akik a 2012/2013-as tanévtôl kezdôdôen kívánnak részt 
venni a teljes idejû, nappali tagozatos felsôfokú oktatásban 
(„B” típusú pályázat).

A „B” típusú pályázatra jelentkezôk közül csak azok 
részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben elôször 
nyernek felvételt felsôoktatási intézménybe, és tanul-

mányaikat a 2012/2013-as tanévben ténylegesen meg-
kezdik.

A kétféle típusú pályázathoz szükséges nyomtatványok 
beszerezhetôk a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodá-
jában, valamint a Szociális és Igazgatási Irodában, ahol bô-
vebb információval szolgál Pisiák Lászlóné irodavezetô, mint 
a pályázati kiírásért felelôs személy.
A pályázat kötelezô mellékletei:
1.  A felsôoktatási intézmény által kitöltött eredeti jog-

viszony-igazolás („A” típusú pályázatnál kötelezô);
2.  Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élôk 

egy fôre jutó havi nettó jövedelmérôl.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 17-
tôl  2011. november 14-ig.

Isaszeg Város Önkormányzat

Köszönet
Köszönetünket fejezzük ki a HO-ZÓ Szerelvény Szak-
üzlet tulajdonosának, hogy a Hétszínvirág Óvoda fû-
tésrendszerének korszerûsítéséhez szükséges kazánt a 
Polgármesteri Hivatal részére kedvezményesen adta.

Továbbá köszönjük Roznik Lászlónak, a Husqvar-
na Szaküzlet és Szerviz tulajdonosának, hogy a hivatal 
részére történô eszközvásárláshoz kedvezményt nyúj-
tott.

Hatvani Miklós polgármester

Költözik a kerületi hivatal

A Pest Megyei Kormányhivatal tájékoztatása alapján a Gö-
döllô Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerlánc-ellenôrzô 
Hivatal 2011. szeptember 13-án a 2100 Gödöllô, Kotlán 
Sándor utca 1. szám (D. épülete) alá költözött. A telefon, 
fax és e-mail elérhetôségek változatlanok maradtak.

A TIR-ENAR ügyfélszolgálat és a Kerületi Hivatalhoz tar-
tozó falugazdászok változatlanul a 2100 Gödöllô, Kotlán 
Sándor utca 3. szám alatt megtalálhatóak, illetve a területi 
kihelyezett irodákban elérhetôek.

Dr. Dratsay Éva kerületi fôállatorvos
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„Ôszi nagytakarítás”
A korábban már nagy sikert aratott térítésmentes lakossági elektronikai 
és akkumulátor-hulladékgyûjtési akció októberben ismét megtartásra 
kerül. A Zöld Híd Régió Kft. a Fe-Group Invest Zrt.-vel közös szervezésben, 
az elektronikai hulladékok törvény által elôírt, gondos kezelése érdekében 
2011. október 15-én, szombaton 8 és 12 óra között a Klapka György Álta-
lános Iskola és AMI Tóth Árpád utcai épülete elôtt, és a Rákóczi utca 75. 
szám alatti épület elôtt 1-1 gépjármûvel gyûjti a lakossági elektronikai és 
akkumulátor-hulladékot.

Az A.S.A. Kft. által szervezett lomtalanítás 2011. október 18. és novem-
ber 4. között lesz. 

A zöldhulladék-gyûjtés pedig 2011. november 8. és november 17. kö-
zött kerül megtartásra.

Tisztelettel kérjük a város lakóit, hogy lakókörnyezetünk tisztaságának, 
rendezettségének védelme érdekében minél szélesebb körben éljenek a 
hulladékgyûjtés fenti lehetôségeivel.

Polgármesteri Hivatal

Rendhagyó Romanap
Szeptember 17-én az isaszegi Cigány Kisebbségi Önkormányzat rend-
hagyó Romanapot rendezett. Rendhagyó volt, mert most elôször köz-
meghallgatással kötöttük össze. 

Közeledik a népszámlálás ideje, és nagyon fontosnak tartottuk, hogy 
tájékoztassuk a roma lakosságot, mindez mirôl szól, illetve miért olyan 
fontos.

A rendezvény 12 órakor kezdôdött, de már délelôtt nagy volt a sür-
gés-forgás, reggel kezdték az asszonyok a fôzést. Ebédre pörköltet, illet-
ve hagyományos cigány nemzeti ételt, cigánytésztát (pharrado humer) 
készítettek.

Az ebéd után a nagy sátorban tartottuk meg közmeghallgatásunkat.
Délután 15 órától kezdôdtek a zenés, táncos mûsorok. Vidák Sándor 

énekelt, a zenét pedig Vidák András és zenekara biztosította. Fellépett 

az isaszegi cigánygyerekekbôl álló tánccsoport is, akiknek fergeteges 
hangulata átragadt a közönségre – a végén együtt táncolt nézô és fel-
lépô egyaránt.

A bemutatók után a játéké lett a fôszerep. Az asszonyok gombvar-
ró-versenyen mérhették össze tudásukat, a férfiak sörivó-versenyen vet-
tek részt, de a gyerekek is megmérették magukat a tejszínhabevésben, 
valamint labdás játékok során.

A kötött programok után felhôtlen szórakozás vette kezdetét, táncolt 
felnôtt, gyerek, férfi, asszony egyaránt.

Az isaszegi CKÖ szívbôl köszöni a rendezvény megszervezésében, 
lebonyolításban segédkezôknek az áldozatos munkájukat. Nélkülük nem 
sikerült volna ilyen jó hangulatú, sikeres napot szervezni.

Kun Gergely, a CKÖ elnöke

más tollával ékeskedni…
A Vállalkozók Isaszegi Egyesületének helyi lapjában, a Hován László tollából 
megjelent cikkben a sportpálya-világítással kapcsolatosan téves információ 
jelent meg a beruházást illetôen. A valóság az, hogy az isaszegi sportolók 
régi álma, a pálya világításának megvalósítása Isaszeg Város Önkormány-
zata finanszírozásával és kiviteli ellenôrzésével valósult meg. A beruházás 
összege 2 978 000  Ft + áfa volt. Ezen túlmenôen, a cikk szerzôjével egyet-
értve, sok sikert kívánunk az Isaszegi Sport Egyesületnek!

Isaszeg Város Önkormányzata
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Népszámlálási tájékoztató

Tisztelt Állampolgárok!
A 2011. évi népszámlálás adatfelvételének eszmei idôpontja 
2011. október 1. 0 óra, az adatszolgáltatónak erre az idô-
pontra jellemzô állapot szerint kell megválaszolnia a kérdôív 
kérdéseit. Az összeírás 2011. október 1. és 2011. október 
31. között, a pótösszeírás 2011. november 1. és 2011. 
november 8. között történik.

A számlálóbiztosok elôzetesen összeállított adatszolgál-
tatói csomagot kapnak, amely összeírandó címenként tartal-
mazza a tájékoztatólevelet, a kérdôíveket (lakáskérdôív és 1 
db személyi kérdôív), valamint a kitöltést segítô útmutatót.

2011. szeptember 27-tôl 2011.szeptember 30-ig az 
adatszolgáltatói csomagok kézbesítésére és a címek el-
lenôrzésére kerül sor, melyet a számlálóbiztosok végeznek.

Az állampolgárok háromféle adatszolgáltatási mód közül 
választhatnak.

1. Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja az 
interneten keresztül. Ehhez a www.enepszamlalas.hu hon-
lapra kell belépni, ahol egy azonosító és egy egyedi kód 
megadásával lehetôvé válik a népszámlálási kérdôívcsomag 
online felületen történô kitöltése. Ez az azonosító és az egye-
di kód adott címre szóló adatszolgáltatói csomagban eljut-
tatott lakáskérdôív elsô oldalán, az „Azonosító” és az „Inter-
netes belépési kód” mezôben található. Internetes kitöltés 
esetén valamennyi ott lakó személynek ezt a kitöltési 
módot kell választania. A kérdések internetes megvála-
szolására 2011. október 1–16. között van lehetôség.

2. Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja a bo-
rítékban lévô kérdôívek kitöltésével. Ebben az esetben a ki-
töltött papírkérdôíveket a kapott borítékba visszahelyezve a 
számlálóbiztosnak kell átadnia, amikor az ismét felkeresi az 
adott címet. Amennyiben az adatszolgáltatói csomagban talál-
ható egy darab személyi kérdôív nem elegendô az adatszol-
gáltatási kötelezettség teljesítéséhez, a számlálóbiztos ellátja a 
válaszadót a megfelelô mennyiségû kérdôívvel. A papíralapú 
önkitöltésre 2011. október 1–16. között van lehetôség.

3. Az adatszolgáltatói kérdéseket megválaszolhatja szemé-
lyesen a számlálóbiztosnak, aki az összeírás céljából 2011. 
október 1. és 2011. október 31. között keresi fel. Ehhez 
szükséges a borítékban található kérdôívek megôrzése.

 A számlálóbiztosnak a terepmunka során igazolnia kell 
magát. A számlálóbiztos névre szóló igazolvánnyal fog ren-
delkezni, amely tartalmazza az igazolvány sorszámát, szám-
lálóbiztos nevét, érvényességi idejét, valamint a jegyzô alá-
írását. A számlálóbiztosi igazolvány csak személyazonosságot 
igazoló okmánnyal (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosít-
vány) együtt érvényes.

A számlálóbiztosnak az összeírás során a következô 
szabályokat szigorúan be kell tartania:
–  A számlálóbiztos a lakásba, a lakáshoz tartozó egyéb te-

rületre az ott lakók vagy azzal rendelkezni jogosultak en-
gedélye nélkül nem léphet be.

–  Számlálóbiztos nevet sem 
a jegyzékre, sem a szemé-
lyi, illetve lakáskérdôívre 
nem írhat, és egyéb mó-
don sem kapcsolhatja egy 
adott címhez.

–  A számlálóbiztos a kérdô-
íveken szereplô adatoknál 
több, illetve más adatot 
nem rögzíthet.

–  A számlálóbiztos a lakásról, 
helyiségeirôl, azok elren-
dezésérôl fényképfelvételt, vázrajzot, egyéb feljegyzést 
nem készíthet.

–  A számlálóbiztos okmányok bemutatását nem kérheti, az 
adatszolgáltató által esetleg bemutatott okmányokról má-
solatot, kivonatot vagy feljegyzést nem készíthet. 

–  A számlálóbiztos a meg nem válaszolt kérdéseket saját 
ismeretei, benyomásai, véleménye alapján nem töltheti 
ki, nem módosíthatja azokat. 
A 2011. évi népszámlálás sikeressége érdekében az 

adatszolgáltatók segítô együttmûködése nagyon fontos. Ezért 
felkérem a településen élô tisztelt állampolgárok figyelmét 
a  házszámok, ajtószámok kihelyezésének fontosságá-
ra, címek postaládákon való elhelyezésének szükséges-
ségére, hiszen a számlálóbiztosok csak így tudják minden 
adatszolgáltatóhoz zökkenômentesen eljuttatni az adatszol-
gáltatói csomagot.

Segítô együttmûködésüket elôre is megköszönöm.
Dr. Busai György jegyzô  

Felhívás

A Polgármesteri Hivatal felhívja az ingatlantulajdonosok fi-
gyelmét az ingatlanuk elôtt lévô vízelvezetô árkok karbantar-
tásának kötelezettségére. Az árkok tisztán tartása nemcsak 
városunk arculatának fejlesztése miatt fontos, hanem azért 
is, hogy azok betölthessék vízelvezetô funkciójukat.

A Környezetvédelemrôl szóló (többször módosított) 
14/1996. (X. 15.) számú önkormányzati rendelet elôírja, 
hogy az ingatlan elôtt lévô vízelvezetô árok karbantartása, 
a fû és különbözô gaznövények levágása, kiirtása, a közle-
kedést akadályozó bokrok és fák visszametszése az ingatlan 
használójának (tulajdonos, kezelô, haszonélvezô, bérlô stb.) 
kötelessége. Kapubejáróknál, árkoknál a vízátfolyást áteresz-
szel kell biztosítani. A fenti kötelezettség az üresen álló vagy 
használaton kívüli ingatlanokra, telkekre is kiterjed.

Lakossági bejelentés alapján különösen rossz állapotban 
vannak az árkok a Móricz Zsigmond, Bem, Kinizsi, Báthory, 
Botond, Táncsics, Fenyves, Batthyány Lajos és Kodály Zoltán 
utcákban, a Görgey utca páratlan, illetve a Kossuth Lajos utca 
páros oldalán.
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magyarország
Nemzetben gondolkodva
Zselízen jártunk
A Hagyományok határok nélkül címû, Európai Unió által tá-
mogatott programsorozat a felvidéki Zselíz városában foly-
tatódott szeptember 10–11-én. A program célja, hogy az 
uniós országok egyes települései között szoros kapcsolatok 
alakuljanak ki, ismerjék meg egymás életét, kultúráját. Ösz-
szekötôkapocs ez a programsorozat a határon túlra szakadt 
magyarsággal is egyben, hiszen fél évszázad után magyar 
nemzetben gondolkodva is közeledhetünk egymáshoz. 

A Zselízi Városi Napok keretében megrendezett program 
újabb alkalmat kínált a népmûvészet, a popzene, a sport és a 
gasztronómia jeleseinek a bemutatkozására – a szlovákokéra, 
az anyaországi és inneni magyarokéra egyaránt. Isaszeget a 
Csata Táncegyüttes, a Csatangoló Tánccsoport és az Asszony-
kórus, valamint a Vintage rockzenekar képviselte nagy sikerrel.

Zselíz történelmi emlékekben gazdag kisváros, amely 
sok lehetôséget ad kulturális és turisztikai programok szer-
vezésére. A városka területén van az Eszterházy-kastély. 
Fénykorában itt volt udvari zenész Franz Schubert. A világ-
hírû zeneszerzô világhírûvé teheti Zselízt is, mert ha a kas-
tély rekonstrukciója sikerül, színvonalas, nagyszabású zenei 
rendezvények helyszínévé válhat majd. A kastély csodálatos 
parkjának szélén található a híres cukrász, Franz Sacher szü-
lôháza, amely ma Magyar Házként mûködik a Csemadok 
kulturális szervezet irányításával. Nagyon érdekes a története 
a Szent Jakab katolikus templomnak, amely az ünnepségek 
helyszínét adó fôtéren van. Ottjártunkkor éppen a templom 
búcsúját ünnepelték. Nagy élmény volt az eredeti középkori 
freskók megtekintése.

Zselíz a történelmi Magyarország területén fekszik, lakos-
ságának több mint a fele magyarajkú. Isaszegre pedig évszá-
zadokkal ezelôtt jelentôs számú szlovák beköltözés történt a 
német és lengyel mellett. Így – a kultúrák különbözôségén 
túlmenôen – csodálhatjuk a hasonlóságot, sôt az egyezést is. 

Mint megtudtuk, a Csemadok zselízi alapszervezete 
rendbe tette a korábban említett romos épületet, amely-
nek a Magyar Ház nevet adták. Az építést Veresegy ház ön-
kormányzata és a Rákóczi Szövetség komoly összegekkel 
támogatta. A Magyar Ház építése az em lített támogatások-
nak, helyi szponzoroknak, valamint téglajegyek eladásának 
köszönhe tôen folyamatosan halad. De az ottlétünk során 
már itt szervezték a gasztronómiai fesztivált, ahol több száz 
vendéget láttak el a fôzôverseny finom remekeibôl. Gazdag 
programokat szerveznek, és hallatják véleményüket a várost 
érintô komoly kérdésekben is.

 A városunk önkormányzatát és hivatalát képviselôk – 
Mészáros Gusztávné, Kóczánné Tóth Éva, dr. Székelyné 
Opre Mária és dr. Kardos Gábor – részt vehettek egy ün-
nepi képviselô-testületi ülésen is, ahol helyi kitüntetéseket 
adtak át a város vezetôi. Az ülést a városháza elôtti téren 
ünnepélyes zászlófelvonás elôzte meg, ahol a szlovákot 
követte az összes testvértelepülés zászlójának a magasba 
emelése, így Isaszegé is. A nemzeti himnuszok is sorban 

követték egymást, ami természetesnek tûnt, még akkor is, 
ha Szlovákiában voltunk. 

Érdekes, tartalmas beszélgetéseket folytattunk a város 
vezetôivel, köztük Kepka Márk, újonnan kinevezett alpolgár-
mester-társammal a magyarságról, a szlovákságról, a múltról 
és jövôrôl. Az errôl készült írásunkat a következô számunk-
ban közöljük.

Dr. Kardos Gábor alpolgármester

Személyre szóló Alaptörvény
Az Országgyûlés a rendszerváltás után húsz évvel, idén április 18-án fogadta  
el Magyarország új Alaptörvényét, melyet Schmitt Pál köztársasági elnök ün-
nepélyes keretek között húsvéthétfôn írt alá. Az eddigi szovjet mintára készült, 
átmeneti alkotmányt felváltó új Alaptörvény három hónap múlva, 2012. január 
1-jén lép hatályba.

A kormány szeretné lehetôvé tenni, hogy Magyarország új alaptörvénye bár-
ki számára megismerhetô, elérhetô legyen, és egyúttal – a közelgô hatályba 
lépés alkalmából – személyre szóló emléktárgy is lehessen.  

Erre a célra a Polgármesteri Hivatal dísztermében készen áll egy asztal, 
az alaptörvény asztala, ahol az állampolgárok egy nyomtatvány kitöltésével 
személyre szólóan kérhetik az új alkotmány postai úton történô, teljesen díj-
mentes, névre szóló kézbesítését. forrás: kormany.hu
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kultúra

Az Isaszegi Vállalkozói Szolgáltatások Központja (2117 Isa-
szeg, Madách u. 14.) ingyenes tanácsadást nyújt az isaszegi 
vállalkozók részére a következô napokon:
kedd 9.00–15.00 óráig vállalkozói tanácsadás,
szerda 9.00–15.00 óráig pénzügyi tanácsadás,
csütörtök 9.00–15.00 óráig adó- és számviteli tanácsadás,
péntek 8.00–14.00 óráig jogi tanácsadás.

A hosszú várakozás elkerülése érdekében kérjük, egyez-
tessen idôpontot a Vállalkozói Szolgáltatások Központ veze-
tôjével, Pénzes Arankával. Elérhetôség: 28/582-712, e-mail: 
penzes.aranka@isaszeg.hu.

Továbbá tájékoztatjuk a vállalkozókat, és egyúttal meghív-
juk Önöket a pályázat keretein belül megrendezésre kerülô 
kétnapos konferenciára. 

A konferencián elôadást tartó szakemberek segítségével 
információkat szerezhetnek a már mûködô és most induló 
vállalkozások jogi, pénzügyi témakörben, illetve a határmenti 
együttmûködés lehetôségeirôl.

A konferencia helyszíne: Isaszeg, Rákóczi u. 87., Polgár-
védelmi Parancsnokság. Idôpontja: október 20., csütörtök 
10.00–18.00 óráig, október 21., péntek 8.00–15.00 óráig.

Isaszeg Város Önkormányzata

Magyarország–Szlovákia 
Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007–2013
HUSK/0901/1.7.1/0202 „Z.I.B.C.”

Nemzetközi költôtalálkozó Isaszegen

2011. szeptember 17-én a „III. Tenger és szó, ami elválaszt 
és összeköt” címû nemzetközi költôtalálkozó isaszegi prog-
ramjai valósultak meg a Dózsa György Mûvelôdési Otthon és 
a Jókai Mór Városi Könyvtár közös szervezésében.

A találkozón nyolc ország (Ausztria, Észtország, Izrael, 
Kanada, Oroszország, Románia, Svájc, Magyarország) költôi 
vettek részt, akiknek versei – Gaál Áron költô, író, nyelvújító 
kiválasztása alapján – saját anyanyelvükön hangoztak el a 
„Mit te vagy csak adni képes” címû irodalmi esten. Verseiket 
magyar nyelven a könyvtár versbarát olvasói adaptálták: Pá-
linkás Istvánné, Molnár Anna, Rájkli Tünde és Hajdú Mária. 
A négy isaszegi költônek (Hajdú Mária, Haász Irén, Rostás 
István, Végh Tamás) is lehetôsége nyílt verseinek felolvasá-
sára. Az irodalmi estet Fodor Miklós fuvolaimprovizációjával 
és a Gaudium Carminis Kamarakórus énekkel színesítette a 
résztvevôk nagy örömére. Ezúton is szeretnénk közremûkö-
désüket megköszönni. 

A nap többi programja is rendkívül gazdag volt. Vendé-
geink megtekinthették múzeumunkat, ahol a tárlatvezetés 
után találkozhattak a szüreti vigalmat hirdetô táncosok lo-
vaskocsijával, akik finom borral meg is kínálták ôket. Jártak 
a Szlovák Tájházban, ahol Fuferenda Lászlóné házi kaláccsal 
vendégelte meg a költôket. Innen Tasák János lovaskocsiján 
folytathatták útjukat a Katonapallagra, ahol elfogyaszthatták 
ebédjüket, az ízletes gulyást, amelyet Tóth Lajos és Koch Fe-
renc készített. Ezalatt az Isaszegi Asszonykórus vidám dalait 
hallhatták, a Csata Táncegyüttes tagjai pedig rövid bemutató 
után táncba vitték vendégeinket. A bátrabbak még a karikás 
ostor használatát is kipróbálhatták. A Szoborhegyre érve élô 
történelemóra keretében ismerkedhettek meg településünk 
múltjával, majd megpihenhettek az Öregtemplomban, a 
stációk megtekintése után pedig gyönyörködhettek a Kálvá-

ria-hegyrôl nyíló szép panorámában. A tartalmas nap végén 
pedig jó élményekkel gazdagodva indulhattak el városunkból, 
amely – elmondásuk szerint hétcsillagos – élményeket ígé-
retük szerint hazatértükkor megosztanak majd saját országuk 
lakóival is. A találkozó megmutatta a távolságot és az egyet-
értést a kultúrák és a nyelvek között.  Ezúton is szeretnénk 
megköszönni minden kedves támogatónknak, hogy részvé-
telükkel segítették a programok színvonalas lebonyolítását.

A költôk versei és életrajzai a könyvtár kezdeményezé-
sére készített „Élô Kortárs Világirodalmi Antalógia” címet vi-
selô kiállítás keretében megtekinthetôek a Jókai Mór Városi 
Könyvtárban.

Verseczkyné Sziki Éva igazgató, 
Majsai Györgyné könyvtáros
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oktatás
Hétköznapi csodák a Hétszínvirág Óvodában

Intézményünk egyik kiemelt feladata volt a TÁMOP-3.1.4 
Kompetenciaalapú oktatás, egyenlô hozzáférés – Innovatív 
intézményekben címû pályázat megvalósítása. A pályázat 
intézményi innovációja a „Környezettudatos nevelés a Hét-
színvirág Óvodában”.

Mindazt az értéket és szépséget, amit évmilliókon át a 
természet ránk hagyott, feladatunkká válik megôrizni, védeni. 
Eközben jobbá tesszük saját életünket.

A gyermekeknek is fejlôdniük kell, hogy környezetünk vé-
delmét és másokért érzett felelôsségüket egyszerre tudják 
megvalósítani. Ezt azonban nap mint nap tanulniuk kell gyer-
mekeinknek, hogy a jövôben is így legyen.

Már a legkisebbeknek átadva kell elkezdeni, hogy környe-
zettudatos felnôttek legyenek. Ezt a célt szolgálja az innová-
ció, mely átfogta a teljes nevelési évet és a nyolccsoportos 
óvoda tevékenységeit. Az ismeretek átadása tapasztalatszer-
zés útján történt, melynek módszerei: alkalmi és folyamatos 
megfigyelések, kísérletek, összehasonlítások, szenzitív játé-
kok, becslések és mérések. A gyermekek sokrétû és sokféle 
ismeretre tettek szert az év során. Megismerkedtek a környe-
zetvédelem fontosságával és lehetôségeivel. Kirándulások 
során megtapasztalhatták a gondoskodás érzését, a termé-
szet szeretetét. Szervezett versenyjátékainkon elsajátították 
a szelektív hulladékgyûjtés fontosságát, a hulladékokból tör-
ténô játékkészítések alkamával az újrafelhasználás lehetôsé-

gére hívtuk fel gyermekeink figyelmét. A Damjanich János 
Általános Iskola szervezésében meghirdetett papírgyûjtésbe 
mi is bekapcsolódtunk, melynek eredményeképpen 86000 
Ft-ot gyûjtöttünk.

A nevelési évet – mint minden évben – családi délutá-
nunkkal zártuk. Köszönettel tartozunk a szülôknek, az óvo-
dánkat támogató Együttmûködés Isaszegért Egyesület elnö-
kének, Verseczki Erzsébetnek, hiszen az így befolyt összeg és 
a papírgyûjtésbôl származó pénz lehetôvé teszi, hogy egyik 
csoportunk öltözôjét modern szekrényekkel szereljük fel.

Örömmel tölt el bennünket, hogy négy csoportunkban 
sikerült régi bútorainkat használt, de nagyon jó állapotú búto-
rokra cserélni. A beszerzést Szabóné Onódi Judit szülô intéz-
te és bonyolította le. A bútorok szállításában Ragács János, 
Gódor János, Hanák Ede és Turányi Norbert helyi vállalko-
zók segítettek. Köszönjük önzetlen közremûködésüket.

Intézményünk fûtésrendszere korszerûsítésre szorult, 
melynek egy részét a nyár folyamán – szintén helyi vállal-
kozók önzetlen segítségével – sikerült felújítani. A Vállalko-
zók Baráti Köre vállalta a költségek egy részének fedezését, 
Szûrös Attila víz-, gázszerelô pedig munkájával járult hozzá a 
kivitelezéshez.

Gyermekeink és intézményünk valamennyi dolgozója 
nevében hálásan köszönjük segítségüket.

Skultétiné Pál Judit óvodavezetô

Hagyományôrzôink Zselízen a „Hagyományok határok 
nélkül” nemzetközi program keretében

 
Szeptember 10–11-én 77 fôs létszámmal képviselhettük 
Magyarországot és Isaszeg városát a szlovákiai Zselízben, a 
„Hagyományok határok nélkül” címû nemzetközi program 
keretében. A kétnapos rendezvényen népmûvészeti cso-
portjaink, a Csata Táncegyüttes, a Csatangoló tánccsoport és 
az Isaszegi Asszonykórus produkcióiban gyönyörködhettek a 
város lakói. A Vintage zenekar pedig a magyar könnyûzene 
klasszikusaival szórakoztatta a Zselízieket – nagy sikerrel. 

Táncosaink példát mutatva, fáradtságot nem ismerve rop-
ták, asszonyaink vidáman énekeltek – majd vonultak büsz-
kén színes népviseletünkben. Színpadi fellépéseikkel nagy 
sikert arattak. Emellett alkalmunk nyílt az Alsó-Garam-menti 
magyarság néptánc- és népzenei kultúrájának megismeré-
sére egy közös koreográfia eltáncolásának keretében. Az 

egész napos közös tánc- és énektanulás szorosabbra fûzte a 
csoportok közti kapcsolatot, melyet a jövôben is szeretnénk 
ápolni.

Tánccsoportjaink és az asszonykórus szeptember 9-én 
Léván, a Visegrádi 4-ek fesztiválján is bemutathatták Isaszeg 
hagyományos viseletét, táncait, dalait. Egy gasztronómiai est 
keretén belül pedig a helyi ízeinkkel ismerkedhettek a nem-
zetközi fesztivál résztvevôi. Ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani Mészáros Gusztávné képviselô asszonynak, hogy 
támogatta csoportjainkat 500 darab ízletes szilvás gombóc 
elkészítéséhez szükséges nyersanyag biztosításával. Továbbá 
szeretném megköszönni asszonyainknak a gombócok elké-
szítésével töltött fáradságos munkáját.

Verseczkyné Sziki Éva projektmenedzser
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Tanévkezdés…
…a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú  
Mûvészetoktatási Intézményben 

A 2011/12-es tanév intézményünkben zavartalanul kezdô-
dött. A nyári szünetben kollégáim 255 gyereknek biztosítot-
tak élményekben és programokban gazdag nyaralást az or-
szág legszebb részein. 

Tanulói létszámunk az általános iskolában 479 fô, a 
mûvészeti oktatásban 290 fô. 10 alsós és 10 felsôs osztá-
lyunk van, idén – a szülôk és tanárok nagy örömére – ismét 
három elsô osztályt indítottunk. Az alsó tagozaton minden 
évfolyamon egy osztály iskolaotthonos, az elmúlt évek ta-
pasztalata alapján a szülôk és tanárok egyaránt jónak tartják 
ezt az oktatási formát. A három alsós napközis csoportunk is 
népszerû. Felsôben két tanulószobában szaktanárok segítik a 
diákok eredményes felkészülését. A fenntartói gondoskodás-
nak köszönhetôen az intézmény részére megállapított havi 
óraszám lehetôvé tette, hogy egyéni fejlesztésre, korrepetá-
lásra, szakkörökre, sportfoglalkozásokra és csoportbontásra 
elegendô óra álljon rendelkezésre.

Ebben a tanévben folytatjuk a TÁMOP 3.1.4. pályázatban 
megjelölt feladatok végrehajtását. Októberben tartjuk a té-

mahetet „Barangolás a sokszínû Európai Unióban” címmel, 
a három hetet meghaladó projekt témája pedig a „Tavasz-
várás” lesz. 

A mûvészeti oktatásban az elmúlt években megismert és 
megkedvelt tanszakokra szeretettel várjuk régi és új növen-
dékeinket. Az általános iskolában 37, a mûvészeti oktatás-
ban 13 jól képzett, gyermekszeretô pedagógus foglalkozik 
a diákokkal.

Valamennyi tanítványomnak és kollégámnak sikerekben 
gazdag, eredményes tanévet kívánok.

Balog Istvánné igazgató

…a Damjanich János Általános Iskolában

„Hangosabbak ma az utcák, gyerekektôl népesek, valaho-
gyan még a nap is szebben ragyog, fényesebb…”

Iskolánk a 106. tanévét kezdte el. 48 kis elsôst vártunk fel-
készülve, szeretettel és szakmai megújulással. A tanévnyitó 
ünnepségen a nyolcadikosaink bevezetik az új diáktársaikat, 
ezzel is egyértelmûvé téve, hogy mi, damjanichosok be-
fogadjuk ôket közösségünkbe. Mert mi, tanárok, diákok és 
szülôk egy közösséget alkotunk. Együtt dolgozunk, mert így 
leszünk, vagyunk eredményesek.

Az öreg iskola igazán magas színvonalú környezetben, 
folyamatosan bôvülô, sokrétû eszközállománnyal várja a ta-
nulóit. Természettudományi szaktantermünk, számítástech-
nika-termeink, tantermeink berendezése a legmodernebb és 
leghatékonyabb oktatást teszik lehetôvé. Óraszervezésünk a 
gyermekek számára eredményessé és élvezetessé teszik 
a napi iskolai életet. Számtalan izgalmas, tanórán kívüli te-

vékenységgel, rendezvénnyel támogatjuk személyiségük 
fejlôdését, mint például az ökoprogramok, a KRESZ-nap, a 
sportprogramok, a személyiségfejlesztô alkalmak, a játék-
programok, az életvezetési ismeretek átadása…

Ebben az évben iskolánk bevezeti a digitális napló hasz-
nálatát. Ezen keresztül a szülô szoros kapcsolatban lehet a 
pedagógussal, internet segítségével azonnal értesítést kap 
jegyekrôl, hiányzásokról, de akár a bejelentett dolgozatokról 
is. Személyes kóddal fér hozzá, így senki más nem láthat 
bele a gyermeke adataiba.

Mivel egyre több szülô szembesül azzal, hogy gyerme-
ke tanulásával gondok vannak, szakértôhöz kell vinnie, ezért 
felkínálunk egy tanácsadói szolgáltatást, melyet minden isa-
szegi szülô ingyen vehet igénybe. Itt gyógypedagógus kollé-
gák adnak a tanulási és magatartási gondokkal kapcsolatban 
segítséget a szülôknek (lásd 10. oldal).

A családi napon, a Damjanich-bálon, a Dami-tanodához 
kapcsolódó szülôi alkalmakon iskolánk közösségét erôsítjük, 
a közös élményeket helyezzük elôtérbe.

Bár még csak most kezdôdött el a tanév, mi már gondo-
lunk a következôre is, és hívjuk, várjuk rendezvényeinkre a 
jövô évi elsôsök szüleit. Az idôpontokról és a programokról 
az óvodákon és az iskola honlapján keresztül kapnak tájékoz-
tatást (www.damjanich-isaszeg.sulinet.hu).

Minden tanulónknak eredményes tanévet, a szülôknek 
sikeres, boldog gyermekeket kívánunk!

„A bölcsességet nem úgy kapjuk ám, azt magunknak 
kell felfedezni, egy  olyan út során, amelyet mi magunknak 
kell megtenni…”

Koháry Orsolya igazgató
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Negyven évi szolgálat 

Galbács Péter Antalné óvodapedagógusi munkáját Ároktôn 
kezdte negyven évvel ezelôtt. Isaszegen, a Bóbita óvodá-
ban 2002 óta dolgozott. Szakmai munkáját mindig kiválóan 
végezte, a nyitottság, a megbízhatóság, a szorgalmas, lelki-
ismeretes igyekezet jellemezte. A szülôkkel jó kapcsolatot 
alakított ki, a gyermekekhez nagy türelemmel és empátiás 
készséggel viszonyult. A munkatársakkal való együttmûködé-
sét a közösségi szellem motiválta, gyermekszeretetével és 
hivatástudatával példát mutatott mindannyiunk számára. 

Több évtizedes lelkiismeretes óvodapedagógusi munkája 
elismeréseként „Pedagógus Szolgálati Emlékérem” kitünte-
tésben részesült.

Jó egészséget és hosszú, boldog nyugdíjaséveket kívá-
nunk!

Szabóné Kiss Márta óvodavezetô, Bóbita óvoda

Tanácsadás szülôknek

Idôpontja: minden pénteken 14.00–15.00 óra között. Várjuk azon szülôk jelentkezését, akik gyermekének fejlô-
désbeli, magatartásbeli vagy tanulásbeli problémája van. Vállaljuk 0–18 éves korig szûrôvizsgálatukat, megfelelô 
szakemberhez vagy bizottsághoz történô irányításukat, illetve a szülôkkel való konzultációt. Idôpontot telefonon 
a 28/582-250-es vagy a 20/469-0521-es számon lehet egyeztetni. Helyszín: Damjanich János Általános Iskola, 
2117 Isaszeg, Madách I. u. 1. Tanácsadó: Kovács Zoltánné gyógypedagógus, szakértô.

Köszönjük, SIÓ!
A Damjanich János Általános Iskola „100 éves iskola” Ala-
pítványa 2011. júniusában negyedik alkalommal nyújtott be 
sikeres pályázatot a SIÓ-ECKES Kft.-hez. 

A benyújtott rajzos pályamunkák alapján ebben az év-
ben öt darab iskolatáskát nyertünk. A táskákat a következô 
tanulók kapták meg: Helmeczi Péter 4.a, Kaszás Dóra 4.a, 
Tálas Dávid Márk 2.a, Tálas Mária Anita 1.a, Tálas Tamás 
László 4.a.

Köszönjük a SIÓ-ECKES Kft. támogatását. Ajándékával 
nagyban megkönnyítette a családok iskolakezdését.

Köszönjök az alsó tagozatos osztályaink segítségét a sike-
res pályamunkák – 25 darab rajz – elkészítésében. 

Tóthné Ludman Ilona,  
az alapítvány kuratóriumának elnöke
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Közlekedésre nevelés Isaszegen

Kedves isaszegiek! Engedjék meg, hogy néhány mondatban 
bemutassam a gyermekek közlekedésre nevelésének prog-
ramját.

2009 tavaszán kezdtük el tevékenységünket azzal a cél-
lal, hogy egy olyan programot jutassunk el a gyermekeknek, 
amely alkalmas az alapvetô közlekedési ismeretek elsajá-
títására. Az oktatás intézményes keretek között zajlik, ami 
maradandó élményeket nyújt. A hangsúly a játékosságon 
alapul.

Ebben segítenek azok az elektromos autók, amelyeket 
speciálisan erre a célra fejlesztettek ki. Az oktatás egy adott 
tematika szerint zajlik – elméleti és gyakorlati részekbôl –, a 
gyermekek életkori sajátosságainak megfelelôen. A képzés 
célja a veszélyhelyzetek elkerülése, a biztonságos közleke-
dés, a helyes magatartási normák elsajátítása a közlekedés-
ben, amit játékos formában – autókat vezetve – tanulnak 
meg a gyermekek

 Az oktatást elôször tanfolyami jelleggel kezdtük el az 
1–4. osztályosoknak Isaszegen, a Gábor Dénes Oktatási Köz-
pontban. Idén ugyanitt már tantervi keretek között oktatjuk a 

közlekedést, 1–8. osztályban. Az oktatásban nagy hangsúlyt 
szeretnénk fektetni a felsô tagozatos diákok kerékpáros köz-
lekedésére is. Természetesen Isaszegen más iskolák tanulói 
is gyakorolhatják a helyes közlekedést tanfolyamunkon. Errôl 
bôvebben a honlapunkon tájékozódhatnak.

Mobilitásunk lehetôvé teszi különbözô rendezvényeken 
való megjelenésünket. 2009 óta  közremûködésünkkel ren-
dezik meg Békéscsabán a Kisiskolások Országos Közlekedé-
si Versenyét. Ezen kívül számos más országos és kistérségi 
rendezvényen veszünk részt, hirdetve a gyermekek közle-
kedésre nevelésének fontosságát. Az isaszegiek idén június 
29-én találkozhattak velünk a sportpályán az „Isaszegi Kultu-
rális Nyár” keretén belül, ahol még a zselízi diákok is kipró-
bálhatták KRESZ-tudásukat.

A nyárral kapcsolatban szeretnénk még megemlíteni 
napközis  KRESZ-táborunkat, amely egyre népszerûbb. Büsz-
kén mondhatom, hogy idén már  háromszoros volt a tábor-
ba a jelentkezés az elôzô évihez képest. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni Isaszeg városának, 
hogy  2011-ben támogatott bennünket.

Reméljük, munkánk eredményeképpen egyre fiatalabb 
korban tudatosul a biztonságos közlekedés.

Deményné Bérces Erika,
a KID CAR KRESZ-suli vezetôje

www.kidcar.hu
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ciVil fórum
A Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány
Alapítványunk 2006. június 23-án alakult, a Pest megyei Bí-
róság AM2833 szám alatt mint közhasznú alapítványt nyil-
vántartásba vette, jogerôre emelkedett 2006. július 6-án.
Az alapítvány célja:
– A határon túli magyar emlékhelyek felkutatása, rendsze-

rezése, kiegészítése a már rendelkezésre álló, a nyilvá-
nosság által ismert eredményekkel.

– A határon túli magyar emlékhelyek fizikai karbantartása, 
állagmegóvása. 

– Az oktatási tevékenység és közösségi ismeretterjesztés 
keretében rendszeres elôadások szervezése.

– Hazai és nemzetközi tudományos konferenciák, szellemi 
mûhelyek tervezése, lebonyolítása.

– Kapcsolatteremtés és együttmûködés hazai és nemzet-
közi tudományos kezdeményezésekkel, intézményekkel, 
szervezetekkel.

– Lehetôségek megteremtése ahhoz, hogy az itthon élô és 
a határon túli, illetve más országbeli fiatalok jobban meg-
ismerjék egymást, országaik életét, kulturális örökségét, 
mindezzel hozzájárulva az európai szellem gazdagításá-
hoz.

Az alapítvány elsôdleges tevékenységének tekintette a kül-
honi kapcsolatok kiépítését. Így a kapcsolatfelvétel megtör-
tént Ukrajnában munkácsi és beregszászi egyesületekkel, 
Kolozsváron a Házsongárdi Alapítvánnyal, Felvidéken a Ri-
maszombat és Vidéke Gömörország Kulturális Egyesülettel, 
Rozsnyón a Gömöri Ifjúsági Társasággal, és együttmûködési 
megállapodást kötöttünk a Partiumi és Bánsági Mûemlék-
védô és Emlékhely Társasággal Nagyváradon. Alapítványunk 
rendszeres kapcsolatot tart a hazai, hasonló tevékenységet 
végzô szervezetekkel is, alapítványokkal és egyesületekkel.

Emlékhelyet létesítettünk Nagyváradon az 1848–49-es 
szabadságharc kutatója, dr. Hegyesi Márton ügyvéd halálá-
nak századik évfordulójára, Kuthy Lajos elfelejtett magyar író-
nak Érmihályfalván, és kopjafát állítottunk Csíkkozmás–Nyer-
gestetôn az 1849. augusztus 1-jén mártírhalált halt székely 
hazafiak emlékére.

Szûkebb pátriánkban, Isaszegen évente megrendeztük 
a gyôztes isaszegi csata emlékére az Isaszegi Történelmi 
Napok Nemzetközi Konferenciát „Másképpen a ’48–49-es 
szabadságharcról” címmel. Konferenciáink fôvédnökségét a 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum Fôigazgatója vállalta. A há-
romnapos rendezvényünkre Erdélybôl, Ukrajnából és Felvi-
dékrôl érkeztek vendégek és elôadók. Neves elôadók voltak 
a Hadtörténeti Intézettôl és Múzeumtól, valamint a Tudomá-
nyos Akadémia Történeti Intézetétôl.

Rendszeresen részt veszünk külhoni és hazai honisme-
rettel, mûemlékvédelemmel foglalkozó konferenciákon, ahol 
beszámolunk tevékenységünkrôl, és bemutatjuk Isaszeg em-
lékhelyeit. Nagyszerû és sikeres elôadásokat tartott több al-
kalommal is Szendrô Dénes, alapítványunk tagja.

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy népszerûsítsük, meg-
ismertessük városunkat külhoni barátainkkal, ezért külföldi 

útjainkon folyamatosan terjesztjük az Isaszeg kulturális életét 
bemutató szórólapokat, újságokat. Mi magunk is készíttet-
tünk DVD-lemezt „Isaszegi séta” címmel, melyet ajándék-
ként osztunk szét az érdeklôdôk között.

Bízom benne, hogy bemutatkozásunk felkeltette mun-
kánk iránti érdeklôdésüket, és támogatásukat a jövôben is 
élvezhetjük. Engedjék meg, hogy külön megköszönjem 
mindazoknak az anyagi támogatását, akik személyi jövede-
lemadójuk 1%-át részünkre felajánlották.

Révász Tiborné
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egyház

A Római Katolikus  
Egyházközség eseményei
Októbertôl megváltozik a szentmisék rendje
A vasárnap délelôtti szentmisék idôpontja nem változik. Hét-
köznap és szombaton este lesznek a szentmisék 6 órakor. 
Elôtte fél 6-tól rózsafüzért imádkozunk. 

Elsôpénteken reggel 7 órakor van szentmise és este 6 
órakor rózsafüzér. Vasárnaponként délután 3 órakor imád-
kozzuk a szentolvasót. 

Baba-mama-klub minden pénteken délelôtt 10 órától a 
Katolikus Otthonban.

A Keresztény Családok Közössége minden hónap utolsó 
vasárnapján délután 4 órától tart összejövetelt a Katolikus 
Otthonban. Részletes program a templom bejáratánál.

Szárazné Marika

Mosolysziget családi délután
2011. október 15., szombat

A „Mosolysziget” nevet viseli az az egy éve indult kézmû-
ves-foglalkozás, ahonnan valóban mosolyogva, remek alko-
tásokkal a kezükben térnek haza a résztvevôk, kicsik és na-
gyok egyaránt. A Pünkösdi Gyülekezet szervezésében zajló 
alkalmaknak a mûvelôdési otthon biztosít helyet a tanévben 
heti rendszerességgel, csütörtökönként 16 órától.

A Mosolysziget október 15-én 14–17.30 óra között kéz-
mûves foglalkozást és evangélizációs alkalmat rendez Pintér 
Béla-gyermekkoncerttel egybekötve a mûvelôdési otthon-
ban, melyre mindenkit szeretettel várnak. A belépés díjtalan!
PROGRAMOK:
14.00–16.00: kreatív kézmûves foglalkozás (pl. gyöngyfû-

zés, hímzés, agyagozás, termésekbôl, ágakból, fonalakból 
különféle tárgyak készítése), a Mosolyszigeten készített 
alkotások kiállításának megnyitója, játékok, ajándékok, 
zene és még sok más érdekesség a rendezvény ideje 
alatt folyamatosan, minden korosztály számára

16.00–16.30: bábelôadás: A szeretetre vágyó süni
16.30–17.30 „Pintér Béla és a Csemeték” – koncert
A program idôtartama alatt lehetôség nyílik a pihenôsarokban 
aprósütemény és tea fogyasztása melletti beszélgetésre, és 
rövid keresztény kisfilmek megtekintésére. Mottó: Legyen 
ez az a nap, amikor bekerül a neved az Élet Könyvébe! 

Isaszegi Pünkösdi Gyülekezet

Mária-út

A középkorban a keresztény zarándoklat célja a vezeklés, a 
bûnbocsánat elnyerése volt. A mai zarándokok – kiszakad-
va a mindennapok rohanásából – útra kelnek, hogy meg-
látogatva egy megszentelt helyet mélyebben, üdvösségszer-
zôbben megtapasztalhassák Isten jelenlétét. A leghíresebb 
zarándokhelyek a középkorban Róma és a Szentföld, ezek 
mellett a mai korban Santiago de Compostela, Lourdes, Ma-
riazell, Fatima, Czestochowa. Szent István király felajánlása 
révén Magyarország – a Szûzanya országaként – számos 
kegyhellyel rendelkezik.

A Mária-út egy kialakítás alatt álló, kelet-nyugati irány-
ban az osztrák Mariazell, Budapest, Máriapócs és Csíksom-
lyó (1400 km – gyalogosan 60 nap), valamint észak-déli 
irányban Czestochowa, Esztergom, Budapest, Máriagyûd és 
Medjugorje közötti zarándokút. A kegyhelyeket összekötô za-
rándok- és turistautak létrehozásával egy 2006-ban alakult 
szervezet, a Mária Út Közhasznú Egyesület foglalkozik. Jelen-
leg a Mária-út magyarországi szakaszának több mint 25%-
át kijelölték az önkéntesek, és Erdélyben is megkezdôdött 
a jelölés. 

Dr. Kardos Gábor alpolgármester tudomást szerezett 
a Mária-útról, és a nemrég fejújításra és felavatásra került 
Képesfa kapcsán felmerült benne Isaszeg csatlakozása. 
A Mária-út eredetileg tervezett útvonala a közelben halad 
el. Ez lehetôvé teszi, hogy Isaszegrôl a Máriabesnyô kegy-
templomához az erdôn keresztül vezetô úton alternatív 
útvonalat nyújtsunk a zarándokoknak. Felvetette az ötletét 
Gulyka József atyának, aki örömmel üdvözölte a gondolatot. 
Kapcsolatba lépett az egyesülettel, így Isaszeg csatlakozása 
a Mária-úthoz egyeztetés alatt áll. Amennyiben a program 
megvalósul, önkéntesek segítségével történne az útjelzések 
felfestése, és egy menedékház építése is felmerült. 

Ez egy olyan lehetôség lenne Isaszeg és az itt élô embe-
rek számára, amely lelki megújulást hozna, de egyéb, hosz-
szabb távú fellendülést is jelentene a városnak.

Haszara Andrea
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egészségügy
Rajzelemzés
Új cikksorozat indul újságunkban, amelyben a szülôknek próbálunk segítséget 
nyújtani abban, hogy rajzok alapján könnyebben fel tudják mérni gyerme-
keik lelkiállapotát. Minden hónapban felteszünk a rajzelemzéssel kapcsolat-
ban egy-egy kérdést szakértônknek, Molnár Szilvia terápiás rajzelemzô szak-
embernek.

E havi kérdésünk: melyek a rajzoknak azon alapvetô 
elemei, amelyeket a szakember az elemzés során figye-
lembe vesz?

Nehéz erre a kérdésre felsorolással válaszolni, mert a 
rajzelemzés dinamikus vizsgálat, ahol minden elem, körül-
mény összefügg, árnyalja vagy egyértelmûsíti a végsô képet, 
de ez minden egyes személy, illetve rajz esetében másként 
alakul. 

Gyermekek és felnôttek rajzai egyaránt megmutatják, mi-
lyen a rajz készítôje számára az ôt körülvevô világ. Minden 
ember mást vetít bele a helyzetbe, a rajzba. A rajzelemzés 
ezeket az egyedi különbségeket vizsgálja. Elemezni kizárólag 
az alapadatok tükrében lehet a rajzokat (alapadatok: nem, 
kor, jobb- vagy balkezesség, szemüveg használata, mozgás-
korlátozottság, illetve fontos a rajzoló szakmája is). 

Alapvetô vizsgálati elem például a rajz mérete: a lapon 
való téri elhelyezkedés (kitölti a lapot, bátran használja az 
egész felületet, vagy csak egy oldalt, sarkot preferál) a szemé-
lyiség önértékelésérôl árulkodik. A több rajzon is elôforduló 
nagyon apró figurák jelezhetik a rajzoló komoly önértékelési 
problémáját. A rajz részletessége az elmélyülés képességét, 
az aprólékosságot mutatja.

Gyerekeknél a fogak, vicsorgó arcok, karmok az agresz-
sziókezelés problémáira hívják fel a figyelmet, de itt is na-
gyon fontos megjegyezni, hogy kizárólag több rajzon, hosz-
szabb idôszakon belül vizsgálva van jelentése ennek a rajzi 
jegynek is. Történetesen egy mérges, dühös, ám alapvetôen 
kiegyensúlyozott ötéves gyerek is rajzolhat délelôtt az oviban 
vicsorgó arcokat, ha reggel az indulásnál nem vihette magá-
val valamelyik játékát, és ebbôl konfliktus lett a szülôvel. Ez 
még nem jelenti azt, hogy az agressziókezelés terén problé-
ma van, sôt, valójában éppen ezzel, hogy „kirajzolta magá-
ból”, kezelte a frusztrációját.

Felnôtteknél le-
het látni, hogy direkt 
vizsgálati helyzet-
ben, ember ábrázo-
lásnál pálcikaember 
választ kapunk, ami 
a kutatások szerint 
az ellenállás jele. 12 
éves kor alatti gyere-
kek ritkán rajzolnak 
pálcikaembert, pontosan azért, mert a rajzkészség gyermek-
korban folyamatosan alakul, csiszolódik, és ha egy gyerek 
valamiben fejlôdik, akkor azt szereti megmutatni, tehát cizel-
láltabb választ adnak, mint a felnôttek. Ha gyerek rajzol pál-
cikaembert, akkor általában valamelyik felnôttet utánozza a 
környezetében, ami lehet az azonosulás jele, tehát érdemes 
a szülôt megkérdezni, hogy ki az a családban, aki úgy rajzolja 
még a pálcikaembert, ahogyan a gyerek.

Emberábrázolásnál fontos még, hogy ilyenkor a rajzo-
ló saját magát jeleníti meg. Érdemes figyelni arra, ha valaki 
rendszeresen nem a saját nemét rajzolja.
Amennyiben a fenti írás felkeltette érdeklôdését, és to-
vábbi információkat szeretne megtudni a rajzelemzéssel 
kapcsolatban, az alábbi elérhetôségeken keresheti szak-
értônket: Molnár Szilvia, telefon: 30/486-2003, e-mail: 
szilvia.molnar71@gmail.com
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innen-onnan
Olvasói levelek

Kérés érkezett egyik olvasónktól a lakossághoz. Isaszegen a 
házakon nincsenek házszámok, pedig ez bizonyos helyze-
tekben különösen fontos lenne. Példaként az orvosi ügyele-
tet említette: az augusztustól Gödöllôrôl kiérkezô ügyeletes 
orvos bizony nehezen tud tájékozódni. Kérjük, mindenki te-
gye ki az ingatlanára a házszámot.

Kérdés érkezett a szerkesztôségünkhöz az Ady Endre utca és 
a Görgey utca keresztezôdésében kivágott fák sorsáról. Olva-
sónk magyarázatot kért, hogy miért nem osztották ki a város 
tulajdonát a rászorulók között. Horváth István városüzemel-
tetési osztályvezetô elmondta, hogy korábban, amikor nyár-
fák kivágására került sor, a lakosság a gyenge fûtôérték miatt 
nem igényelte azokat. Ezért a kérdéses helyszínen már nem 
is próbálták a lakosság részére tûzifaként felkínálni a kivágott 
nyárfákat.

Egyik olvasónk azt kérdezi, miért vásárolt az önkormányzat 
olyan munkagépet, amellyel nem lehet árkokat ásni, igazítani, 
amikor a településen erre nagy szükség volna. Horváth István 
a kérdésre elmondta, hogy bizonyos összeghatárban gon-
dolkodhattak a vásárlásnál, és olyan gépet vásároltak, amely 
többfunkciós, hiszen nem csak árkot kell ásni, hanem füvet 
nyírni, vontatni, havat takarítani, jégmentesíteni stb. Mindent 
figyelembevéve e gép megvásárlása tûnt legcélszerûbbnek.

Pozvánka
Miestna slovenská samospráva v Išasegu Vás týmto po-
zýva na verejné zasadnutie, ktoré sa koná dňa 11. ok-
tóbra 2011 v Pamiatkovom dome miestnych Slovákov 
(Isaszeg, Templom u. 30.) o 18.00. hod.
Každého záujemcu srdečne vítame!

Predseda miestnej slovenskej samosprávy  
Lászlóné Fuferenda, Podpredseda miestnej slovenskej 

samosprávy Gusztáv Mészáros

Kisebbségi közmeghallgatás

Az Isaszegi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. 
október 11-én, kedden 18 órai kezdettel közmeghallga-
tást tart a Tájházban (Templom u. 30.), amelyre minden 
érdeklôdôt szeretettel várunk. Köszönettel: 

Fuferenda Lászlóné elnök, 
Mészáros Gusztáv elnökhelyettes
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Az aradi vértanúk utolsó mondatai
Az aradi vértanúk nemzetünk hôsei, akik nemcsak hangzatos szavakkal szerették hazájukat: tetteiket meghatá-
rozta a hazaszeretet, s végül életüket adták érte. Utolsó mondataikkal is errôl tettek tanúságot. 

Vécsey Károly: Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt. 
Török Ignác: Nemsokára Isten legmagasabb ítélôszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig 
csak Ôt szolgáltam. 
Schweidel József: A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, 
a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot. 
Poeltenberg Ernô: Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.  
Nagy-Sándor József: De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben! Alá-
zatosan borulok Istenem elé, hogy hôssé, igaz emberré, jó katonává tett. 
Leiningen-Westerburg Károly: A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.  
Lázár Vilmos: Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és 
bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.  
Láhner György: Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon! És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom! 
Knézich Károly: Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze 
a kártyákat.  
Kiss Ernô: Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicsô szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy 
Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.  
Dessewffy Arisztid: Tegnap hôsök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt hazám szolgálata. 
Damjanich János: Legyôztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt. 
Aulich Lajos: Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar 
népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot. 
Ezen a napon tizenöt mártírra emlékezünk, mivel aznap végezték ki Batthyányt, valamint másnap Aradon Kazin-
czy ezredest.

Ezek az emberek kivétel nélkül magas rangú tisztként jómódú, kényelmes életüket kockáztatták a harcban, és 
utolsó szavaik alapján nem sajnálták a legnagyobb áldozatot sem meghozni hazájukért. Jó lenne hinni, hogy az 
emberekbe visszatér ez a hit, erkölcsi elkötelezettség és a hozzájuk hasonló jobbító szándék a szeretett haza 
szolgálatában.

Október 6-án 18 órakor rájuk, hôseinkre emlékezünk a városi ünnepségen a Szoborhegyen, a Honvédszo-
bornál.

A gesztenyefa június végén, jú-
lius elején virágzik, jóval a tava-
szi fagyveszélyes idôszak után.

Furcsa jelenségre figyeltünk 
fel a családsegítô épületének 
bejáratánál: az óriási gesztenye-
fa – miközben már a terméseit 
hullajtja – ismét kivirágzott, így 
adva tiszteletet a hazánkért hôsi 
halált halt aradi vértanúk emlé-
kének.

A szerkesztôk

Természeti csoda
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Programajánló
 megemlékezés
Október 6-án 18 órakor városi megemlékezés – nemzeti 

gyásznap. Az aradi vértanúk halálára emlékezünk a Szo-
borhegyen, a Honvédszobornál. Közremûködik a Damja-
nich János Általános Iskola

Október 23-án 10 órakor városi megemlékezés a Szobor-
hegyen az 1956-os forradalom 55. évfordulója alkalmá-
ból. Közremûködnek: a Don Bosco Musical Együttes tag-
jai, valamint Tóth Enikô és Endrôdi Ágnes színmûvészek

zene, bál
Október 8-án 14 órától az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köré-

nek szüreti bálja a mûvelôdési otthonban
Október 11-én 14 órától Talamba-koncert a mûvelôdési 

otthonban
Október 14-én 15 órától zenés délután az idôsek világ-

napja alkalmából a Madách úti tornateremben

PályaVálasztás
Október 10-én 18 órakor pályaválasztási börze. A környék-

beli középiskolák bemutatása a mûvelôdési otthonban a 
város 7–8. osztályos tanulói részére

összejöVetel
Október 15-én 14-tôl 18 óráig Mosolysziget családi nap az 

Isaszegi Pünkösdi Gyülekezet szervezésében a mûvelô-
dési otthonban. Részletes program a plakátokon, a mû-
velôdési otthon honlapján, valamint lapunk 13. oldalán

Gyöngyékszerkészítô klub csütörtökönként 18 órától a mû-
velôdési otthonban

Isaszegi Képzômûvész Kör szombatonként 16-tól 18 óráig 
a mûvelôdési otthonban. Szeretettel várunk 10–100 
éves korig, ha jó társaságban szeretnéd kreativitásodat 
kibontakoztatni. Rajz, festés, pasztellkréta, grafit és egyéb 
irányzatok kipróbálása, megtapasztalása. A részvétel díj-
talan. Információ: Nagy Éva Vica, 20/494-3566, Szilárdi 
Edina, 30/9905-373

ElŐadás
Október 21. 14.00 órakor „Hitek és tévhitek a cukorbeteg-

ségrôl” – Dr. Tordai Gábor elôadása a mûvelôdési ott-
honban

Október 23. 14.30 órakor rendhagyó történelemóra a mú-
zeumban 

mozgás
a mŰVelŐdési otthonban
Szeptember 6-tól keddenként 10.30-tól Csiri-biri torna (Vi-

rágh Orsolya, telefon: 70/456-4312)
Kedden 20.30 és csütörtökön 20.00 órai kezdettel zumba. 

Információ: Takács Viktória, telefon: 20/522-6639
Szerdánként 18 órakor jóga Balázs Mónikával (30/293-

6927), 19.30-tól Tóth Roland (20/450-9363) várja a 
mozdulni vágyókat (tai chi, csikung, jóga)

szolgáltatások 
a mŰVelŐdési otthonban
Október 22-én 8-tól 12 óráig babaruha börze. Információ: 

Laci Anna, 20/391-6683
Hétfônként 18 órától KRESZ-tanfolyam jelentkezés és tá-

jékoztatás
Október 10-én 11-tôl 13 óráig A.S.A ügyfélszolgálat

Állatorvosi ügyelet
2011. októberében

X. 1–2. Dr. Csizmadi Sándor
Kistarcsa, Malom u. 2.

30/951-8590

X. 8–9. Dr. Michalik László 20/981-3100

X. 15–16. Dr. Almási Csaba
Csömör, Ady Endre u. 19.

30/349-2166

X. 22–23. Dr. Békési Béla
Pécel, Szemere u. 17.

30/954-9684

X. 29–30. Dr. Rédling Tibor
Kistarcsa, Váci M. u. 2.

30/966-8415

Meghívó

A Fidesz Isaszegi Szervezete  
és a Dózsa György Mûvelôdési 
Otthon nemzeti ünnepünk 
elôestéjén, 2011. október 22-
én 18 órai kezdettel közös 
megemlékezést szervez,  
amelyre tisztelettel meghívja  
Önt és kedves családját.

A rendezvény helyszíne a Dózsa 
György Mûvelôdési Otthon és 
Múzeumi Kiállítóhely (cím: 2117 
Isaszeg, Dózsa György utca 2.).

Az 1956 és 2006 emlékére 
rendezett emlékmûsort megnyitja: 
Dr. Kardos Gábor alpolgármester.

Meghívott vendégelôadó:  
Hajdú Szabolcs,  
1956-os szemtanú.

Az emlékestet a Hôsök és 
Áldozatok Emlékparkjában 
elhelyezett kopjafánál gyertyás 
tiszteletadás és koszorúzás zárja.  
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Ügyeleti ellátás

Munkanapokon 800–1600 óráig a betegek számára saját házi-
orvosuk áll rendelkezésre. Minden munkanapon 1600–1800 
óráig készenléti szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátására, 
amely októberben az alábbi idôbeosztás szerint hívható:

01. szombat Gödöllô 17. hétfô Dr. Kürti József

02. vasárnap Gödöllô 18. kedd Dr. Kürti József

03. hétfô Dr. Tordai Gábor 19. szerda Dr. Eszlári Egon

04. kedd Dr. Tordai Gábor 20. csütörtök Dr. Tordai Gábor

05. szerda Dr. Eszlári Egon 21. péntek Dr. Eszlári Egon

06. csütörtök Dr. Tordai Gábor 22. szombat Gödöllô

07. péntek Dr. Tordai Gábor 23. vasárnap Gödöllô

08. szombat Gödöllô 24. hétfô Dr. Tordai Gábor

09. vasárnap Gödöllô 25. kedd Dr. Kürti József

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

11. kedd Dr. Kürti József 27. csütörtök Dr. Tordai Gábor

12. szerda Dr. Tordai Gábor 28. péntek Dr. Tordai Gábor

13. csütörtök Dr. Tordai Gábor 29. szombat Gödöllô

14. péntek Dr. Kürti József 30. vasárnap Gödöllô

15. szombat Gödöllô 31. hétfô Dr. Tordai Gábor

16. vasárnap Gödöllô

Dr. Eszlári Egon: Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288
Dr. Kürti József: Csata utca 2. Telefon: 495-238
Dr. Tordai Gábor: Aulich utca 3. Telefon: 493-302, 
 mobil: 20/928-3987
A központi orvosi ügyelet címe: Gödöllô, Szabadság tér 3. 
Telefonszáma: 28/430-655. Ügyeleti idô: munkanapokon 
1800 órától másnap reggel 0800 óráig, illetve hétvégén, mun-
kaszüneti és ünnepnapokon 24 órában.
A mentôk ingyenes hívószáma: 104.
Fogorvosi rendelô címe: Rákóczi u. 10., tel.: 28/495-237
Gyógyszertárak nyitvatartása szombat–vasárnap: 
Ezüstkehely Patika: páros héten 8–12 óráig,
Liget Patika: páratlan héten 8–12 óráig.
Gyógyszertári ügyelet Gödöllôn:
hétköznap és szombaton 20.00–22.00 óráig,
vasárnap és ünnepnapokon: 8.00–22.00 óráig
Alma gyógyszertár (Dózsa György u. 2., telefon: 28/510-
220): október 3–9-ig
Ezüstkehely gyógyszertár (Petôfi Sándor u. 1., telefon: 
28/416-551): október 10-16-ig
Kígyó gyógyszertár (Gábor Áron u. 3., telefon: 28/512-
811): október 17–23-ig
Sanitas gyógyszertár (Thegze Lajos u. 2. [Tesco], telefon: 
28/545-585): október 24–30-ig
Egyetem gyógyszertár (Egyetem tér 1., telefon: 28/420-
243): október 31-én
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház 
utca 4. Telefon: 28/452-851
A helyi rendôri ügyelet közvetlen száma: 70/203-3888
A mezôôrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302

Anyakönyvi hírek
a 2011. 08. 15 – 09. 15. közötti eseményekrôl

Születések:

Berki Erika Április 6. utca 1/a
Ács Maja Petra Tompa Mihály utca 63.
Kasza Kira Tompa Mihály utca 50.
D’Alessio Máté Csillag utca 14.
Pálinkás Laura Kincsô Csata utca 3/b
Novák Gábor Klapka utca 27.
Vécsei Mátyás Vörösmarty utca 13.
Vencel Ádám Kornél  Bem utca 
Kaposvári Máté  Kossuth Lajos utca 16.
Braun Ágoston  Erkel Ferenc utca 16.
Tóth Ákos  Erkel Ferenc utca 1. 1/a
Molnár Vivien Csenge  Batthyány Lajos utca 1. 2/a

Házasságkötések:

György Aranka és Pénzes Bálint Péter
Czirkus Mária és Mankó Ferenc
Magyari Katalin és Bene Csaba
Babinka Ferenc és Szabó Tünde

50 év egymás szeretetében:

Kosik Mária és Szepesi István 1961. augusztus 19-én;
Szalai Erzsébet és Harmati László 1961. szeptember 2-án; 
Kocsis Mária és Nagy László 1961. szeptember 16-án;
Botoska Katalin és Ragács János 1961. szeptember 16-án;
Szabó Mária és Deák Sándor 1961. szeptember 16-án 
kötöttek házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Halálesetek:
Roznik Istvánné Szalacsi Gyöngyi Rozália (50) 
 Május 1. utca 29.
Gyenes Sándorné Lipusz Mária (85) Buda utca 24.
Tihanyi Istvánné Tihanyi Katalin (86) Ady Endre utca 20.
Tihon Sándor (76) Nagy Sándor utca 32.
Erki László János (70) Jókai utca 7.
Tokos István (58) Külterület 004790 hrsz.
Molnár László (51) Buda utca 80.
Nánási Dénes Ervinné Tóth Edit (88) Magyar utca 5.
Holló Vincéné Hrustinszki Katalin (85) Szent László u. 46.
Palaga Jánosné Kópor Verona (86) Buda utca 74.
Dr. Orosz Imréné Kirschner Erzsébet Mária (79) 
 Kinizsi Pál utca 7.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Polgármesteri Hivatal

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik édesanyámat, 
Palaga Jánosnét utolsó földi útján elkísérték, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
 Lányai és családja 

Tisztelettel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett drága Ist-
vánunk elhunytával részvétüket fejezték ki. A gyászoló Apágyi család
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XvIII. Isaszegi művészeti Napok
Idén tizennyolcadik alkalommal került megrendezésre az Isaszegi Művészeti Na-
pok, a régió legjelentősebb kulturális fesztiválja, ahol többféle program közül vá-
laszthattak, különböző művészeti műfajok előadóival, művészeivel találkozhattak 
az érdeklődôk.

Péntek este egy nemzetközi hírű muzsikust, Emilio Jazzt hallhatták a Zöld Sasok 
étteremben. A zenész egy kiváló trióval érkezett, akik szintén híres és tehetséges 
jazzmuzsikusok. 

Szombat délelőtt a Breki söröző melletti tónál hagyományos és új ízekkel hódí-
tottak a csapatok a Bogrács Művészete főzőverseny keretében. A jó hangulatot a 
zenei aláfestéssel Dugó segítette. A zsűrinek idén is nehéz dolga volt a helyezése-
ket illetően. Ez a Művészeti Napok olyan programja, amely minden érzékszervünket 
gyönyörködteti – mondta Futó Tamás. 

Délután Kopek Rita festőművész kiállítását tekinthették meg a Gábor Dénes 
Szakközépiskola aulájában. A kiállítást Szanyi Tibor szobrászművész nyitotta meg, 
aki arra kérte a megjelenteket, hogy nyitott szemmel és szívvel közelítsenek Kopek 
Rita képeihez, hagyják magukat vezetni általuk. Elmondta, hogy nem ismer még 
egy ilyen elhivatott, önemésztően adni akaró és adni tudó művésztanárt. 

Az Öregtemplomban megtartott komolyzenei esten Surmann Mária énekmű-
vész vezényletével a Gaudium Carminis női hangversenykórus lélekemelő énekét 
és Illényi Katica hegedűművész gyönyörű előadását hallhatták, láthatták. A gre-
gorián bevezető után Gulyka József címzetes prépost, esperes és Futó Tamás, 
az Isaszegi Művészeti Alapítvány alapítója mondott köszöntőt. Gulyka József atya 
beszédében elmondta „Illényi Katica a muzsikáján keresztül mindig önmagát adja, 

mindegy a helyszín. Az ő kezében a muzsika, a hegedű üzenet”. A művésznő 
a hely szellemének megfelelően a klasszikusok közül választott, de felcsendült 
három tangó is. A Liszt-év alkalmából felcsendült művek között a II. Magyar Rap-
szódiáját is hallhattuk. A komolyzenei hangverseny után a vendégek a szombati 
nap élményeiről is beszélgethettek az alapítvány kertjében megtartott fogadás al-
kalmával. 

Vasárnap délután, az Isaszegi Művészeti Napok záró programján Perényi Thén 
Anna, Isaszegről elszármazott festő tűzzománcait láthattuk. A művésznő szeretettel 
és hálával gondol vissza szülőfalujára. Isaszeg várossá válásának ünnepére tíz alko-
tását ajándékozta szülőhelyének.  

A Jókai Mór Városi Könyvtárban Hidasi Zsófia Kozma-ösztöndíjas textilművész 
alkotásait tekinthették meg. A hajdani tanítványa kiállítását Remsey Flóra Feren-
czy Noémi-díjas kárpitművész nyitotta meg. A megnyitó után workshop keretében 
próbálhatták ki a megjelentek azt az újszerű technikát, amit Hidasi Zsófia alkotásán 
is megtekinthettünk. 

Este Koncz Gábor Kossuth- és Jászai-díjas érdemes művésszel találkozhattak. 
Ajándékul önálló estjéből hozott el három rövid darabot. Egy Buzzati-novella érde-
kes feldolgozásával indult az est, amelyet két másik könnyed, vidám történet köve-
tett, majd a Futó Tamással folytatott beszélgetésük részesei lehettek az érdeklődők. 

Köszönjük a szervezőknek, Futó Tamásnak és F. Orosz Sárának, hogy minden 
nehézséget leküzdve idén is ilyen nívós és gyönyörű programokkal ajándékoztak 
meg mindannyiunkat.

Haszara Andrea

Illényi Katica 
az Öregtemplomban Kiállítás Hidasi Zsófia alkotásaiból

A Bogrács
Művészete

Vasútmodell-kiállítás

Thén Anna festő kiállítása

Mini textil-workshop

Koncz Gábor 
színművész 
a városi 
könyvtárban

Kopek Rita festőművész kiállításán  
fellépett a Gaudium Carminis kamarakórus


