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Nemzetben gondolkodva
Partnerkapcsolatunk a felvidéki Zselízzel igen gyümölcsözô. Korábbi számunkban 
írtunk kulturális és gazdasági rendezvényeinkrôl, a városról, amely vendégül látott 
bennünket. Ottlétünk alatt ismerkedtem meg az újonnan kinevezett alpolgármester-
rel, a nagy mûveltségû, agilis fiatalemberrel, Kepka Márkkal. Izgalmas beszélgeté-
seink után szeretném ôt megismertetni az isaszegikkel is. Interjúmban kényes kérdé-
seket is feltettem, amelyek országaink között feszültségeket okoznak.

– Kérlek, mesélj a gyökereidrôl, gyermekkorodról.
– Zselízen születtem, itt végeztem az általános iskolát és 

a gimnáziumot is. Ezt követôen a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanultam történelem 
és szlovák szakon. Jelenleg is itt végzem doktori tanulmá-
nyaimat a Történelemtudományi Doktori Iskola Régiótörté-
neti Mûhelyében. Mindig is ragaszkodtam szülôvárosomhoz, 
ezért Zselízen élek a mai napig. Lassan egy éve önkormány-
zati képviselôként, júliustól pedig alpolgármesterként tevé-
kenykedem a városban.

– Miért tanultál Magyarországon?
– A magyarországi, konkrétan piliscsabai tanulás mellett 

több érv is szólt: elsôsorban mindenképppen az anyanyelve-
men szerettem volna tanulni. A nyelv mellett fontos ténye-
zô volt a minôség és maga a történelemoktatás szemlélete. 
Szerencsére egyikben sem kellett csalódnom, ha választhat-
nék, ma is ugyanígy döntenék. 

– Azon a tanszéken elsôsorban felvidéki ifjak tanul-
tak vagy szlovák és magyar fiatalok egyaránt?

– Piliscsabán abban az idôben még kötelezô volt a két-
szakosság. A történelem mellett, amelyet fô szakomnak vá-
lasztottam, kötelezô volt egy második szak felvétele. Én a 
szlovákot választottam. Ennek több oka is volt: már akkor 
is tudtam, hogy tanulmányaim befejeztével vissza szeretnék 
térni Szlovákiába, ezért evidensnek tûnt, hogy jó, ha addig is 
gyarapítom szlováktudásomat, vagy legalább nem esem ki a 
gyakorlatból teljesen. Aztán a szlovák szakon Kafer István ve-
zetésével sikerült olyan dolgokat is megtanulnom, amelyek 
a mai napig hatással vannak életszemléletemre, fôleg a szlo-
vák–magyar kérdésben. És hogy a kérdésedre is válaszoljak: 
a szlovák tanszéken közösen tanultunk egy évfolyamban fel-
vidéki magyarok, magyarországi szlovákok és magyarországi 
magyarok. 

– Mit jelent ma Szlovákiában magyarnak lenni?
– Azt hiszem, ez egy olyan kérdés, amelyrôl több tanul-

mánykötetet is lehetne írni. Saját tapasztalataimról írva: nem 
vernek az utcán, és nem égetnek tüzes vassal Slota-pecsétet 
a bôrömbe, ha magyarul szólalok meg a buszon. Szóval nem 
tudok semmilyen szenzációval szolgálni. Zselízen békésen 

élnek egymás mellett a 
szlovákok és a magyarok. 
Természetesen mindkét 
oldalon akadnak emberek, akik ez ellen tenni szeretnének. 
Egyelôre szerencsére inkább kevesebb, mint több sikerrel. 
Amíg a politika nem kavarja föl az eseményket, addig bé-
kessség van.

– Évszázados együttélésünk során jelentett-e meg-
különböztetést a nemzetiség? 

– Biztosan mindig is létezett nemzetiségi megkülönböz-
tetés, hiszen mindenki tudta, hogy ki a magyar, a tót, a rác 
stb., de meggyôzôdésem, hogy egészen a modern nem-
zettudat 18–19. századi megjelenéséig ezek a magyarhoni 
nemzetek nem egymás ellenségei voltak, sôt, ha arra volt 
szükség, közösen védték a hazát. Elég abszurd helyzet lett 
volna, ha Zrínyi seregében elkezdik firtatni, hogy ki a magyar 
és ki a horvát, vagy Léván a magyar vitéz megtagadta vol-
na a bástya védelmét, mert egy „tót” áll mellette. Ugyanígy 
megemlíthetjük, hogy a Rákóczi-féle szabadságharc idején 
szlovák önkéntesek ezrei álltak be a fejedelem seregébe, 
köztük a tyerchovai születésû, késôbb elsô számú nemzeti 
hôssé avanzsált Juraj Jánošík is. Biztos vagyok benne, hogy 
a magyarokhoz hasonlóan a szlovákok is saját hazájuknak 
tekintették a Regnum Hangariae-t és hasonló odaadással 
harcoltak érte, mint magyar társaik. Ilyen szempontból elég 
nevetségesen hat némely szlovák politikus és történész 
„ezeréves magyar elnyomás” rögeszméje, amely sajnos el-
uralkodott a mai szlovák közoktatásban is. Ezek a kitalációk 
és áltudományos tézisek fordítják egymás ellen a két nem-
zetet a mai napig.

– Mikor és kik által indultak meg a szlovák nemzeti 
törekvések?

– „Kezdetben volt az ige, és az ige Štúrnál volt” – írja 
Vladimír Mináč szlovák író Nemzet él itt címû esszéjében. Ez 
a mondat jól szemlélteti, hogy a szlovák nemzeti törekvések 
L’udovít Štúr személyéhez és korához köthetôk. A szlovák-
ság, mint egységes nemzet nem létezett a 19. század köze-
péig. Voltak ugyan próbálkozások a szlovák–szláv nemzettu-
dat megfogalmazására korábban is, de nem jártak nagyobb 

sikerrel. Nem volt szlovák identitású vezetô politikai réteg, 
hiszen a „Radványszky, Mednyánszky, Jeszenszky, Horánsz-
ky” felsô-magyarországi nemesek „igazi magyarnak” tartották 
magukat, bár szlovák volt az anyanyelvük. Štúr 1843-as ko-
difikációjáig nem volt egységesen elfogadott irodalmi nyelv 
sem. A szlovákok inkább kisebb tájegységenként, várme-
gyénként alakítottak ki egyfajta laza szervezôdéseket, de Štú-
rig önálló, egységes nemzettudattal nem rendelkeztek. Milan 
Rúfus szavaival élve az 1848 elôtti idôkben „az élethez túl 
erôtlenül, de a halálhoz mégiscsak túl elevenen” élt a szlo-
vákság. Az 1848-as forradalom vízválasztónak bizonyult a 
szlovák–magyar kérdésben. Könyvtárnyi dokumentum van 
errôl a korszakról, ahol mindkét fél megtalálja a maga igazát, 
de a lényeg, hogy Kossuth nem volt hajlandó engedménye-
ket tenni a szlovák nemzeti mozgalomnak, így azok Bécs 
mellett kötöttek ki. Ezzel kezdetét vette a magyar–szlovák 
politikai értelmiség közötti harc. Ez akkor nem a szlovák–ma-
gyar nemzet közötti harcot jelentette, csak a politikai elitét! 
Štúr ebben az idôben német és orosz nyelven írt, és mûvei 
a szlovákság széles rétegei számára ekkor még ismeretlenek 
voltak. De a magot elvetette, a következményei már jól is-
mertek.

– Milyen problémát látsz ma a két nép egymás mel-
lett élése kapcsán?

– A szlovák és a magyar nép évszázadokig élt békésen, 
szimbiózisban egymással. Irodalmi és kulturális kapcsolatok 
egész sora példázza ezt Pázmánytól Balassiig, és még sorol-
hatnám. Szlovák részrôl úgyszintén. Elég megemlíteni Slád-
kovič alapmûvét, a Detvan-t, amelyben a szlovák legény be-
lecsap Mátyás király tenyerébe, és azt ígéri, beáll seregébe, 
ha megtarthatja hagyományos szlovák viseletét és fegyvereit 
– tehát az identitását. Mátyás igent mond, elismerve ezzel a 
legény szlovákságát és a haza védelme iránti vágyát. Mennyi-
vel szebb történet ez, mint a mostani „krumpli nem étel, tót 
nem ember” vagy a „psohlavý Mad’ar” (kutyafejû magyar) 
hozzáállás?! Hogyan jutottunk idáig? Hibás ebben mindkét 
fél: a magyar azért, mert egész Magyarország történelmét 
„csak magyarnak” titulálja, kizárva belôle és nem létezônek 
tartva a nemzetiségek, jelen esetben a szlovákság szerepét. 
A szlovákok pedig azért, mert megpróbálják kiszakítani gyö-
kereiket Magyarország történelmébôl, és hajlamosak valami 
Szvatopluk Moráviájától tartó konstans szlovák állameszme 
utódainak tekinteni magukat. 

– Milyen megoldást látsz a megbékélésre?

– Nem vagyok optimista. Ha a politikusokra bízzuk az 
ügyet, akkor semmilyen esélyt nem látok. Mindkét oldalon 
túl sokan kovácsolnak tôkét a két nemzet összeugrasztásá-
ból. Bár utópisztikusan hangzik, de véleményem szerint, ha 
békét szeretnénk a két nemzet között, a politikai csatákból 
vissza kéne térni Szent István szellemiségéhez, aki senkit, 
semmilyen nációt nem akart kizárni, és a békés együttélést 
hirdette. Ez viszont nem valami platóni utópisztikus állam 
volt: a modell több száz éven keresztül sikeresen mûködött. 
Hogy erre ma melyik fél vevô? A dilemmát jól érzékeltetik 
Käfer István szavai, hadd zárjam ezzel válaszomat: „A nem-
zeti színeket nem István király találta ki. De talán eljön az az 
idô is, amikor a Szent Korona elôtt a Szlovák Köztársaság 
fôvárosában is térdet, fejet hajthatnak az emberek, és meg-
hajlanak elôtte a szlovák nemzeti zászlók. A mai szlovákok 
ugyanúgy Szent István országának örökösei, mint mi. Per-
sze még az is nagyon-nagyon kérdéses, hogy ettôl a két-
ségtelen ténytôl melyikünk fél jobban. Ôk félnének-e inkább 
a Korona fogadásától, vagy mi az odaadásától?” Köszönöm 
kérdéseid.

– Köszönöm a válaszaidat, és remélem, beszélgeté-
seink folytatódnak. Kívánom, hogy városaink továbbra 
is sikeresen együttmûködjenek, és a te közéleti szerep-
lésed – képességeidnek megfelelôen – kiemelkedô le-
gyen a választóid hasznára és örömére.

Dr. Kardos Gábor
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önkormányzati hírek
Képviselô-testületi határozatok
A képviselô-testület 2011. október 18-i ülésén tudomásul 
vette a polgármesteri tájékoztatót.

Elfogadta a polgármesteri hivatal 2010. október 1. és 
2011. szeptember 15. közötti idôszakban végzett hatósági 
és egyéb tevékenységérôl szóló beszámolót, Isaszeg város 
belterületén a 2004–2005. évben megvalósított útépítés 
garanciális hibák kijavítási kötelezettségének teljesítését.

A helyi közösségi televízió mûködtetésére új pályázatot 
kíván kiírni, az eredményes elbírálásig a jelenlegi Joukko 

szoftver és Média Kft. mûsorszolgáltatóval 2011. október 
1-tôl várhatóan 2012. március 31-ig megbízási szerzôdést 
köt.

A képviselô-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy 
a települési hulladékkezeléssel, -gyûjtéssel, -begyûjtéssel 
és -szállítással kapcsolatosan folytasson tárgyalásokat a 
Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Kft.-vel.

Polgármesteri hivatal

Polgármesteri interjú
A képviselô-testületi ülés elsô napirendi pontjaként Hatvani Miklós minden alkalommal beszámol a két ülés között 
történt fontosabb intézkedésekrôl, döntésekrôl. Ezen beszámolókat a helyi televízió nézôi folyamatosan figyelemmel 
kísérhetik, az alábbiakban közölt interjúból pedig olvasóink is tájékoztatást kaphatnak a testületi ülésen elhangzot-
takról.

– Milyen döntések, intézkedések történtek az elmúlt 
idôszakban?

– Mielôtt tájékoztatnám az olvasókat, mindenképpen 
szeretnék reagálni arra, hogy az elmúlt idôben Isaszeg két 
jelentôs sajtóorgánumában – az Isaszegi Önkormányzati Tá-
jékoztatóban és az IHM Magazinban – nem pontosan je-
lentek meg cikkek. Az IHM-ben tévedésbôl az jelent meg, 
hogy a vállalkozók fizették a sportpálya világítását. Ez nem 
így történt, a beruházást, amely közel 4 millió Ft volt, teljes 
egészében Isaszeg Város Önkormányzata biztosította az évi 
költségvetésébôl.

Önkormányzatunk újságjában pedig névelírás volt, az Isa-
szegi Vállalkozók Egyesülete helyett a Vállalkozók Baráti Kö-
rének köszönték meg az óvoda fûtésének korszerûsítését, 
illetve pontosítanám a megjelent cikket még annyival, hogy 
a Hétszínvirág Óvoda kazánjának költségét a vállalkozók a 
kirándulásuk buszköltségére szánt összegbôl – amely 200 
ezer Ft volt – finanszírozták, amit polgármesterként ezúton 
is megköszönök.

– A testületi ülésen ön említést tett a szennyvíztisz-
tító-beruházás szerzôdésének aláírásáról. Tájékoztatná 
errôl az olvasókat?

– Szeptember 28-a nagyon fontos dátum Isaszeg köz-
mûfejlesztése szempontjából, mert a szennyvíztisztító-be-

ruházáshoz szükséges szerzôdés aláírásra került a projekt 
közremûködô szervezetével, az Energia Központ Nonprofit 
Kft.-vel, aki az uniós források lehívásának lebonyolításában 
fog segítséget nyújtani a városnak. A város életében ez egy 
40-50 évre szóló beruházás lesz, költsége körülbelül bruttó 
800 millió Ft, amelybôl az áfa visszaigényelhetô. A pontos 
összeg a közbeszerzési eljárás végére várható. A létesítendô 
mû világszínvonalú csúcstechnológiát képvisel, mûködése 
eredményeképpen a feldolgozott szennyvíz ivóvíz tisztaságú 
állapotban folyik majd bele a Rákos-patakba. Véleményem 
szerint városunk számára jelentôs ez a beruházás. Én val-
lom, hogy a földet az unokáinktól kaptuk kölcsön, ezért külön 
örülök annak, hogy mi, isaszegiek elmondhatjuk: városunk 
vigyáz a környezetére és megôrzi azt az utókor számára. Ígé-
rem, hogy a beruházással kapcsolatos mérföldkövekrôl a la-
kosságot folyamatosan a tájékoztatni fogjuk.

– Ön a közelmúltban meghívást kapott a kistarcsai 
kórházba. Mi volt ennek az apropója?

– A Flór Ferenc kórházban tárgyaltam dr. Trombitás Zol-
tán fôigazgató úrral. A megbeszélés során többek között szó-
ba került az is, hogy a kórház a megye tulajdonából átkerült 
állami kezelésbe. A fôigazgató úr biztosított arról, hogy a vá-
ros ellátása szempontjából nem lesz kedvezôtlen a változás. 
A meghívás apropója pedig egy nagyszerû esemény volt: egy 
korszerû MR- és egy angiográfiás készüléket adtak át a Pest 
Megyei Flór Ferenc Kórházban, amely szív-, mozgásszervi és 
hasi vizsgálatok elvégzésére alkalmas, és a legkisebb elválto-
zások kiderítésére is képes. Mindent tud, amit ma egy ilyen 
gépnek tudnia kell, ez a berendezés több százmillió forint 
értékû, és nincs több ilyen a megyében. Ezzel a készülék-
kel a területen élôknek sokkal színvonalasabb egészségügyi 
szolgáltatást fog nyújtani a kistarcsai kórház. 

– Köszönjük a beszámolót, munkájához további erôt 
és kitartást kívánunk.

Adorjánné Fehér Éva

Közmeghallgatás
A képviselô-testület a polgármester javaslatára, valamint a kép-
viselô-testület bizottságainak állásfoglalása alapján közmeghallga-
tást tart. 

A közmeghallgatásra 2011. november 21-én, hétfôn 17.00 
órai kezdettel a Dózsa György Mûvelôdési Otthon és Múzeumi 
Kiállítóhely (Isaszeg, Dózsa György utca 2.) nagytermében kerül 
sor. 

A közmeghallgatás témája: 
– Polgármesteri beszámoló az elmúlt idôszakban végrehajtott 

feladatokról, valamint a következô évre vonatkozó tervekrôl és 
elképzelésekrôl. 

– Közérdekû kérdések, bejelentések és javaslatok.
Minden érdeklôdôt tisztelettel várunk.

Hatvani Miklós polgármester

Járdaépítés Isaszegen
Pár szóban szeretném tájékoztatni önöket a város-
fejlesztési bizottság ez évi egyik legnagyobb mun-
kájáról. A képviselô-testület ebben az évben döntött 
14 000 darab járdalap vásárlásáról. 

A városfejlesztési bizottság elsô tárgyalási napján 
határozott arról, hogy 10 000 darab lapot új járdák 
építésére, 4000 darabot pedig a rossz, töredezett, 
veszélyes szakaszok javítására fordít. 

Fontos volt két részre bontani a járdaépítési ter-
vet, mivel az új járdák esetében a városüzemeltetési 
osztálynak sajnos nincs elég kapacitása, munkása, 
hogy komplett utcákat építsen meg. Ezért az új jár-
dák kiépítésére valami más koncepciót kell majd ki-
dolgozni, ami most még csak körvonalazódik, de a 
bizottsággal és a testülettel közösen biztos találunk 
rá megoldást.

A javításoknál talán egy kicsit egyszerûbb dolgunk 
volt. A bizottsági ülésen meghatározásra kerültek sa-
rokpontok, illetve irányelvek a fontossági sorrendrôl, 
amibe a képviselôk is beleegyeztek. Ilyenek például 
az intézményeink környéke, fôútjaink stb. 

A bizottság felkérte a körzetek képviselôit, járják 
végig az utcáikat, és készítsenek felmérést a járdák 
állapotáról. Ezek beérkezése után a polgármesteri hi-
vatal beruházási osztálya elkészítette a bizottság általi 
irányelvek alapján az ütemtervet. Itt fontos megem-
líteni, hogy ez az ütemterv a négy éves választási 
ciklusra szól, és évekre elosztva történik majd a meg-
valósítása. A javításoknál csak utcatömbökben, illet-
ve teljes utcaszakaszokban kellett gondolkodnunk, 
mivel városüzemeltetési osztályunk kis létszámmal 
mûködik. 

A bizottsági ülésen felmerült, hogy talán egy kicsit 
gyorsítható lenne ez a folyamat, ha a javításokban, 
cserékben az ingatlantulajdonosok is részt vállalnak. 
Az ütemterveket ismerve, minden képviselô az adott 
évre vonatkozó utcában felkeresi a lakosokat, és 
egyezteti a darabszámokat az ingatlanuk elôtt. A da-
rabszámok tudatában, átvételi elismervény mellett, 
megkaphatja e célra a lapokat, és már cserélheti is. 
Számukra a járdalapokat a városüzemeltetési osztály 
kiszállítja. Ahol a lakos nem tudja megoldani, ott is 
kicserélésre kerülnek a lapok, de kérem türelmüket 
a városüzemeltetés munkatársai felé.

Ezúton is szeretném megköszönni mindazok 
munkáját, akik eddig is rendben tartották és tartják az 
ingatlanuk elôtti utcafrontot és járdarészt, hisz mind-
annyiunk érdeke, hogy városunk és környéke szép 
és rendezett legyen. 

Bármi kérdése lenne, forduljon bizalommal kör-
zete képviselôjéhez.

Borók Károly, a városfejlesztési  
és közbiztonsági bizottság elnöke

Ingóárverési hirdetmény
Isaszeg Város Önkormányzata ingóárverést hirdet a tulajdonát képe-
zô személygépjármû tulajdonjoga megszerzésére. A gépjármû nyílt 
árverés szabályai szerinti értékesítését Isaszeg Város Önkormány-
zatának Képviselô-testülete 218/2011. (X.18.) Kt. határozatával 
rendelte el. Az árverési eljárás során a bírósági végrehajtásról szóló 
1994. évi LIII. törvény ingóárverésre vonatkozó rendelkezései érte-
lemszerûen kerülnek alkalmazásra.
A megvásárolható személygépjármû típusa: Suzuki Swift 1.3 GL, 
elsô forgalomba helyezése idôpontja: 2003. 02. 21., forgalmi 
rendszáma: KXB-047, motorszáma: G13BB809085, alvázszá-
ma: TSMMAB35S00924751.
A gépjármû jelenleg üzemképtelen.
Kikiáltási ár: bruttó 40 000 Ft. 
Az árverésen 2000 Ft-os licitlépcsôk alkalmazhatók.
A vételár kiegyenlítése: Az árverés nyertese az árverés napját köve-

tô elsô hétfôi vagy szerdai munkanapon köteles a teljes vételárat 
a hivatal házipénztárában befizetni.

A gépjármû és okmányainak átadás-átvétele: Az árverés nyer-
tese a gépjármûvet a vételár befizetését követôen azonnal, de 
legkésôbb az attól számított 30 napon belül köteles átvenni és 
elszállítani. Az átadás-átvételt az átadó dokumentálja.

Az árverés helye: Isaszeg, Városháza, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45., 
nagyterem.

Az árverés ideje: 2011. december 15., csütörtök 10.00 óra.

Az árverésen személyesen, illetve megbízott vagy képviselô útján le-
het részt venni. 

Az eredeti, írásos megbízást, a képviseletre feljogosító eredeti, 
írásos dokumentumot az árverés megkezdése elôtt át kell adni az 
árverés vezetôjének.

A gépjármû megtekinthetô Isaszegen munkanapokon, munka-
idôben az alábbi telefonszámon elôzetesen egyeztetett idôpontban: 
28/582-712.

További információk a www.isaszeg.hu honlapon érhetôek el.
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Városunk
Tájékoztató bírósági ülnökjelölés lehetôségérôl
A köztársasági elnök 223/2011. (IX. 22.) KE. határozatával 
a bírósági ülnökök soron kívüli választását 2011. október 1. 
és 2011. november 30. napja közé esô idôtartamra tûzte ki.

A Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése által meg-
választandó ülnökök létszáma: 7 fô ülnök és 4 fô pedagógus 
ülnök. 
Ülnököt jelölhetnek 
– a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójog-

gal rendelkezô magyar állampolgárok, 
– a bírósági illetékességi területén mûködô helyi önkor-

mányzatok és a társadalmi szervezetek – kivéve pártok, 
– a fiatalkorúak büntetôügyeiben eljáró bíróság pedagógus 

ülnökeit a bíróság illetékességi területén alapfokú és kö-
zépfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. 

A jelöléshez csatolni kell az azt elfogadó nyilatkozatot, 
amelynek tartalmaznia kell a jelölt arra irányuló nyilatkoza-
tát, hogy volt-e büntetve és van-e választójoga. A jelölt a 
jelölés elfogadását követôen haladéktalanul hatósági bizo-
nyítvánnyal igazolja büntetlen elôéletét. Amennyiben ezen 
igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani 
nem lehet. 
Jelölt lehet az a 
– büntetlen elôéletû, 
– 30. életévet betöltött, 70. életévét el nem ért 
– magyar állampolgár, 
– akinek választójoga van.

A jelölést, annak elfogadását, valamint a büntetlen elôélet 
igazolására szolgáló hatósági bizonyítványt Isaszeg Város Pol-
gármesteri Hivatala titkárságán lehet leadni 2011. november 
7-én 12.00 óráig.

A jelöléshez szükséges nyomtatványok, továbbá a bírósági 
ülnökök jogairól és kötelezettségeirôl szóló tájékoztató ugyan-
itt átvehetôk vagy a www.isaszeg.hu honlapról letölthetôk.

A bírósági ülnökök jogairól és kötelezettségeirôl szóló tájé-
koztató megtekinthetô továbbá a hivatal hirdetôtábláján.

Hatvani Miklós polgármester

Tisztelt Gazdálkodók!
Sajnálattal értesítjük önöket, hogy 2011. október 
17-tôl kezdve a településeken a falugazdász fogadó-
órák határozatlan ideig szünetelnek. 

A szolgáltatást igénybe venni, ügyet intézni csak 
a gödöllôi falugazdász irodában lehetséges: 2100 
Gödöllô, Kotlán S. u. 3. (a volt Növényvédelmi Állo-
más épülete)

Ügyfélfogadási idô: hétfôtôl csütörtökig 9.00–
12.00 és 13.00–16.00 óra között, pénteken 9.00-
tôl 12.00 óráig. Telefon: 28/422-447. Megértésüket 
kérjük és köszönjük. 

Falugazdászok

Isaszegtôl Afrikáig
Isaszeg Város Önkormányzata, az Isaszegi Múzeumbarátok Köre és a Falumúzeum 2011. október 21-én emléktáb-
lát avatott fel dr. Sáska László, Isaszeg egykori köztiszteletben álló községi orvosa, Afrika-kutató és természetbúvár 
emlékének tisztelegve a helytörténeti múzeumban.

Dr. Sáska László (1890. Nagyenyed – 
1978. Arusha) orvosként évtizedeket 
szentelt a malária és a rák gyógyításának. 
Kutatótevékenységéért az Angol Királyi 
Rákkutató Intézet levelezô tagjává válasz-
totta, fél évszázados munkássága elisme-
réseként a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem 1970-ben jubileumi aranydiplo-
mával tüntette ki.

Számos gyûjtôutat tett Abesszíniában, 
Szomáliában, Kenyában, Ugandában, 
Kongóban és Tanganyikában, gyûjtemé-
nyeivel megajándékozta a világ nagy mú-
zeumait, jelentôs mennyiségû hagyatékát 
pedig a Magyar Földrajzi Múzeumnak 
küldte.

Sáska doktor 40 év után sem felejtette el Isaszeget, ahol 
1922–1933 között dolgozott községi orvosként. Az emlék-
tábla-avatáson Szatmáry Zoltán idézett azon leveleibôl, me-
lyeket a múzeum alapítójához írt, és amelyekben Isaszeg 
iránti hûségérôl és hazafiasságáról is bizonyosságot adott:

„Mondanom sem kell, hogy mindig nagy örömet okoz, 
ha levél érkezik Isaszegrôl, arról a helyrôl, ahol életem egy 
tekintélyes részét kemény munkában eltöltöttem. Az emlé-
kek mindig sólyomszárnyakon repülnek, mégis elfáradnak 
mire odaérnek, ahol az emlékek kútforrása csobog. Ked-
ves emlékezés, hogy még mindig gondolnak reám… bár 
egyének az akkori idôbôl sokan-sokan az égi távlatokból, 
Csaba királyfi csillagseregébôl figyelik a mi földi munkás-
ságunkat.

(…) Az idô telik… lassan én is oda kerülök Csaba királyfi 
seregébe! Pedig az új Magyarország feltámadásáért még 
szívesen villantanám az ágyúmat, mint akkor régen a 12. 
hegyi tüzérezredben állni Tuzlában (Bosznia). Még egyszer 
szeretném parancsban kiabálni, hogy HURRÁ! Még egyszer, 
és ha kell, utoljára! Éljenek békében, csendben… gondol-
janak nagy Magyarország születésére! Magukkal vagyok 

lélekben és gondolatban. Ámen. A jövô 
nyugtalan, de a magyarnak ezer eszten-
dôs élet joga megengedi, hogy a jövôre 
is gondoljunk. A Magyarok Istene éltesse 
mindannyiokat! Sok meleg szeretettel üd-
vözöl mindenkit, meleg kézszorítással a 
régi isaszegi községi orvos, professzor, 
dr. Sáska László.”

A rendezvényen dr. Kubassek János, a 
Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója mél-
tatta dr. Sáska László munkásságát, ezt kö-
vetôen a Klapka György Általános Iskola 
és AMI tanulóinak zenei elôadását hallhat-
ták a résztvevôk.

A megemlékezést az Életem Afrika – 
Dr. Sáska László nyomdokain címû élet-

rajzi dokumentumfilm levetítése zárta.
Isaszegi Múzeumbarátok Köre

Felhívás
Isaszeg Város Képviselô-testület Humánerôforrás és Köz-
oktatási Bizottsága meghirdeti a „Négy vasárnap, négy 
gyertyaszál” címû adventikoszorú-kiállításon való részvételt.

Téma: hagyományos vagy modern adventi koszorúk 
készítése.

Alkalmazott anyagok, technikák: szabadon vá-
lasztható.

Az alkotások mérete: maximum 25 cm szélesség 
vagy 25 cm külsô átmérô. Kérjük a készítôk nevének fel-
tüntetését.

A résztvevôk köre: az isaszegi oktatási-nevelési in-
tézmények gyermekközösségei, isaszegi családok.

A leadás idôpontja: 2011. november 25. 16.00–
17.00 óra.

Helyszíne: a Szent István római katolikus templom.
Elismerés: minden koszorút készítô gyermek advent 

elsô vasárnapján, november 27-én 9.30 órakor a római 
katolikus templomban tartandó ünnepélyes kiállításmeg-
nyitón ajándékot kap.

A kiállítás megtekinthetô: folyamatosan a római 
katolikus és a református templom nyitvatartási idejében 
december végéig.

A pályázatról bôvebb információ kérhetô: Czeg-
lédi Sándornétól, a humánerôforrás és közoktatási bizott-
ság elnökétôl a 20/255-4217-es telefonszámon.

Humánerôforrás és Közoktatási Bizottság

Zöld Híd program
Végre elkezdôdik! A Zöld Híd Kft. több mint 100 önkormányzat társulása 
Nógrád és Pest megyébôl, melyben Isaszeg is tulajdonos. Ez a nonprofit szer-
vezet környezetvédelemmel és hulladékgazdálkodással foglalkozik. A legfon-
tosabb, hogy ami hulladék, az nem szemét. A kommunális hulladék körülbelül 
50 százalékából értékes fûtôanyagot nyernek. A szelektív hulladékgyûjtésbôl 
újrahasznosítható anyagok származnak, ezért ezt ingyen végzik. A szerves zöld 
anyagból pedig 27 (!) nap alatt komposzt keletkezik – légszennyezés nélkül.

A  cégnél tett látogatásunkról, az ott zajló munkáról és Isaszeg lehetôségei-
rôl következô lapszámunkban részletesen beszámolunk.

Dr. Kardos Gábor
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Idôsek világnapja
„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdôdött.” (Sütô András)

Az ENSZ elôször 1991-ben rendezte meg az idôsek világ-
napját, azóta minden év október 1-jén megemlékezünk a 
Föld mintegy hatszázmillió, a hatvanadik életévét már betöl-
tött lakójáról, köztük Magyarország több mint kétmillió szép-
korújáról.

Városunkban minden évben kifejezzük hálánkat, tisztele-
tünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik 
hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk töltik megér-
demelt nyugdíjaséveiket. Idén október 14-én vidám mûsor 
keretében, hangulatos élôzene-kísérettel rendezték meg az 
idôsek világnapját, amelyet közel háromszáz ünnepelt tisztelt 
meg jelenlétével. 

Az idôseket Hatvani Miklós polgármester és Mészáros 
Gusztávné képviselô asszony köszöntötte. 

A színpadi mûsorban Verseczkyné Sziki Éva, Banu Eri-
ka és Horváth István tanulságos történetekkel szórakoztatta 
a közönséget, majd Pálinkás Pálné Annuska – az Isasze-
gi Nyugdíjasok Baráti Körének tagja – elôadásában Várnai 
Zseni Szolgálj szívem címû versét hallhatta a közönség. Az 
Isaszegi Nyugdíjasok Önsegélyezô Klubja görög táncot mu-
tatott be.

Puka Károly, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt-
jének tulajdonosa és zenekara, valamint Szóka Júlia ope-
rett-primadonna és Karczagi János énekes magyar nótákkal, 
operettdalokkal és cigányzenével gondoskodtak a jó hangu-
latról. Az ajándékok kiosztása után Kovácsik Mihály szolgál-
tatta a talpalávalót.

A rendezvény fôszervezôje a Dózsa György Mûvelôdési 
Otthon, a megvalósításában segítôje a két nyugdíjas szer-
vezet tagjai és vezetôik: Balázsy Katalin, Harmati Lászlóné, 
valamint a Csata táncegyüttes volt.

Adorjánné Fehér Éva

Kitüntetés három évtized munkájáért
Isaszeg Város Önkormányzat Képviselô-testülete 2011. október 23-án a városi ünnepség keretében „Egészséges 
Isaszegért” kitüntetést adományozott dr. Schwaiger Mária Éva nyugdíjba vonuló gyermekszakorvosnak.  

Dr. Schwaiger Mária Éva 1979 októberétôl 2011. augusztus 31-ig dolgozott 
Isaszegen gyermekszakorvosként.

Munkáját mindig magas szintû szakmai tudással, nagy odaadással végezte.
Több évtizedes helyi gyógyító tevékenységével elnyerte a szülôk és gyer-

mekek bizalmát, tiszteletét és megbecsülését.
Mindig különös gondot fordított a szociálisan hátrányos helyzetben élô 

lakosság és gyermekeik egészséges életmódra nevelésére. Ezen a területen 
szép sikereket ért el, és ezért 1988-ban „Kiváló munkáért” kitüntetésben ré-
szesült.

Közéleti szerepet is vállalt, önkormányzati képviselôként segítette a lakos-
ság szociális jellegû ügyeinek intézését.

Munkája eredményeként magasabb színvonalú lett a bölcsôde és az okta-
tási-nevelési intézmények egészségügyi ellátása.

Schwaiger doktornô megköszönte Isaszeg Város Önkormányzatának az el-
ismerést, és elmondta, hogy a legnagyobb kitüntetést 32 évvel ezelôtt kapta, 
amikor az isaszegi szülôk rábízták legféltettebb kincsüket, a gyermekeiket.

Isaszeg légszennyezettségének vizsgálata
Hosszabb ideje szenvedélyes viták zajlanak városunkban a 
kerti avar és lomb égetésével kapcsolatban. Kell-e szabályoz-
ni az égetést, és ha igen, milyen módon? A legfontosabb az 
egészséges levegô védelme. Nagyon fontos, hogy a rendel-
kezés mindenki által ismert és betartható legyen. A szabá-
lyozás nem csupán az egészségünk védelmét biztosítja, az is 
tudható például, hogy a kimosott ruhákat mikor nem érde-
mes a szabadban szárítani, mert a szomszéd esetleg éppen 
akkor tüzelheti a faleveleket a kertjében. A szabályozás fino-
mítása és pontosítása érdekében vált szükségessé Isaszeg 
levegôminôségének mûszeres vizsgálata.

Napjainkra a környezettudatosság mindennapi életünk 
része lett. A szennyezett levegô ártalmaival szorosan össze-
függésbe hozható megbetegedések száma felhívta a lakos-
ság figyelmét arra a tényre, hogy mennyire fontos a belé-
legzett levegô minôsége. Az emberek többsége tervezhetô, 
kiszámítható megoldásokat szeretne, ezért az egészséges 
környezet és ezen belül a tiszta levegô fontos értékké vált. 

A környezetvédelmi hatóságok a levegô állapotát az Or-
szágos Légszennyezettségi Mérôhálózat adatai alapján érté-
kelik, ezeket az adatokat az akkreditált mérôlaboratóriumok 
szolgáltatják. A mintavételi pontok helye és száma a mérések 
magas költsége miatt sajnos nagyon korlátozott. 

Isaszeg városfejlesztési, környezetvédelmi és közbiz-
tonsági bizottsága úgy döntött, hogy vizsgálatot végeztet a 

GreenLab Magyarország Mérnöki Iroda Kft. mérôlaboratóriu-
mával településünkön. A mérések eredményei révén pontos 
adatokat kaphatunk arról, milyen levegô van településünkön 
ôsszel azokon a napokon, amikor szabad avart égetni, és 
milyen, amikor tiltott. Az idôpont meghatározásában fontos 
szempont volt, hogy adatokat kapjunk arról, milyen levegô-
minôség-romlást okoz az október-novemberi ködös, nyirkos 
idôjárási viszonyok között az égetés.

A mérést egy héten keresztül végzik a Bóbita Óvoda kert-
jében felállított mobil laboratóriumban. A helyszín kiválasztá-
sában a geodéziai adottságokon kívül szerepet játszott, hogy 
ezáltal arról is adatokat kapunk, milyen a levegô minôsége 
ott, ahol gyermekeink, unokáink játszanak.

A vizsgálati eredményekrôl részletes tájékoztatást fogunk 
közölni lapunkban.

Pénzes János alpolgármester

Felhívás
Az elmúlt évekhez hasonlóan várjuk azon kedves lako-
sok jelentkezését, akik fenyôfát ajánlanának fel a Dózsa 
György Mûvelôdési Otthon és a Tóth Árpád utcai iskola 
parkjában történô karácsonyfa-állításhoz. 

Köszönettel és tisztelettel: 
Isaszeg Város Önkormányzata
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oktatás
Mûvészeti nevelés a Damjanichban
A Damjanich János Általános Iskolában nagy gondot fordí-
tunk a mûvészeti-esztétikai nevelésre is, ezért minden lehet-
séges versenyen és pályázaton részt veszünk gyermekeink 
színvonalas munkáival. 2011-ben országosan meghirdetett 
rajzversenyeken a harmadik és negyedik évfolyam vett részt.
Elért eredményeink:
Kistudós rajzpályázaton 
– I. helyezett Ragács Réka 3.a osztályos tanuló,
– hat tanulónk különdíjat kapott.
Tisztasági rajzpályázaton
– I. helyezett Cseh Eszter 4.a osztályos tanuló,
– két diákunk különdíjat kapott.
Ajkadon fakadjon az ének rajzpályázaton 
Fehér Dóra 4.a osztályos tanuló IV. helyezést ért el, és meg-
hívót kapott a Mûvészetek Palotájában rendezett orgonakon-
certre.
ARC rajzpályázaton 
Valkony Márk 4.a osztályos tanuló különdíjban részesült.

Magyar–lengyel rajzpályázaton 
Valkony Márk 4.a osztályos tanuló különdíjat kapott.

Nagy Nikoletta felkészítô tanár

Biztonságosan élj! 

A Damjanich János Általános Iskola pedagógusai – Dharida Rita és Horváth Henriett 
kolléganôk szakmai irányításával – „Biztonságosan élj!” címmel projektnapot szer-
veztek az iskola tanulói számára. A közlekedésbiztonsági napként induló rendezvény 
témája a jelzôtáblák, útburkolati jelek megismertetése, a gyalogos és kerékpáros 
közlekedés szabályainak elsajátíttatása, a biztonságos közlekedési szituációk gyako-
roltatása volt.

A tervezés során a nap programkínálata bôvült: a felsô tagozatos tanulók szá-
mára a kerékpárosokra vonatkozó KRESZ-szabályok elsajátítása mellett Dr. Kardos 
Gábor szülész-nôgyógyász, Isaszeg város alpolgármestere tartott nagy figyelemre és 
érdeklôdésre számot tartó felvilágosító elôadást. Az elôadásra a tanulók kérdésekkel 
készültek, a nyolcadik osztályosok pedig a hallottak alapján tesztlapot töltöttek ki a té-
máról. Köszönjük, hogy segítette iskolánk pedagógusainak munkáját. Úgy gondoljuk, 
hogy felvilágosítással, az egészséges életmód ismereteinek közvetítésével, a megelô-
zéssel az iskola eredményesen járul hozzá a felnövekvô nemzedék egészségtudatos 
életmódjának kialakításához. Köszönjük!

Kalita Éva, iskolánk védônôje a nap folyamán minden csoport számára elsôse-
gélynyújtás témában tartott élvezetes és hasznos oktatást. 

A gödöllôi és péceli rendôrkapitányság és tûzoltóság munkatársai ügyességi pálya 
felállításával, rendôrautó, rendôrmotor, tûzoltóautó bemutatásával, védô- és óvóesz-
közök használatának bemutatásával járultak hozzá a biztonságos életmód feltételei-
rôl közölt ismeretkör bôvítéséhez. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Bukhár 
Gábor rendôr fôtörzsôrmester úrnak, iskolarendôrünknek és kollégáinak, Mázás Zol-
tánnak és Kecser Zsoltnak, hogy hozzájárultak tanulóink közlekedésbiztonsági isme-
reteinek élményszerû bôvítéséhez. Köszönetünket fejezzük ki a gödöllôi tûzoltóság 
munkatársainak – Gyarmati Zsolt és Hollósi Ádám ôrnagy –, valamint Hajdú Sza-
bolcs és Szûcs István fôtörzsôrmester uraknak azért, hogy tájékoztatták tanulóinkat a 
tûzesetek megelôzésének feltételeirôl, a teendôkrôl tûz és egyéb katasztrófahelyze-
tek bekövetkezésekor. A gyors, szakszerû intézkedéssel életeket menthetünk!

A tanulók a projektnapon élményszerûen jutottak számtalan olyan ismerethez, 
ami a biztonságos életvezetéshez elengedhetetlen.

Koháry Orsolya igazgató

Látogatás az állatkertben
„Úgy érzem, nincs más az életben, mint tartózkodni 
attól, hogy másoknak fájdalmat okozzunk, és megvi-
gasztalni azokat, akik bánatosak.” (Schreiner)

Szeptember 12-én a Klapka iskolából 52 fô, gyerme-
kek tanítóikkal, szülôk kíséretében részt vehettek a „sé-
rült gyermekek napján” Budapesten, a Fôvárosi Állat- és 

Növénykertben. A sérült gyermekek napja egy olyan esemény, amely 
felhívja a figyelmet a társadalmi befogadás fontosságára.

Örültünk a lehetôségnek, bíztunk abban, hogy ez az élmény felejt-
hetetlen lesz, segíti a gyermekeket a másság elfogadásában. 

Az állatnézés mellett kézmûves programok és koncertek várták a 
látogatókat. Iskolánkból rajzokkal, kerámiákkal, szôttesmunkákkal, apró 
ajándékokkal kedveskedtünk a fogyatékkal élô elôadóknak, tanulóink 
pedig meglepetésajándékot és süteményt kaptak. 

Az egész napos kirándulás élményein túl a gyermekek így élték 
meg a látottakat a sérült emberekrôl:
– „Aranyosak voltak, köszöntek nekünk a gyerekek, csak nem barát-

kozik velük sok ember, mert ôk másmilyenek, mint mi vagyunk.”
– „Szegénynek nem volt haja, biztosan csúfolják érte.” 
– „Segítôkészek és illedelmesek voltak velünk – kinyitották az ajtót.”
– „Nem kell félni tôlük, szegények betegek, örülnek, ha szeretik ôket.”
A felejthetetlen élményt köszönjük a polgármesteri hivatal népjóléti és 
esélyegyenlôségi bizottságának. 

Farkasné Podmaniczky Ágnes gyermek- és ifjúságvédelmi felelôs

Pályaválasztási börze
Idén is megrendezésre került a mûvelô-
dési otthonban a pályaválasztási börze, 
amelyen 16 oktatási intézmény mutatko-
zott be az isaszegi általános iskolás gyer-
mekeknek.

A rendezvényen szép számmal meg-
jelent 7–8. osztályos diákok tájékozódhat-
tak a továbbtanulási lehetôségekrôl, meg-
ismerkedhettek a börzén bemutatkozó 
iskolák oktatási profiljával. A Kontakt Alapít-
vány Támasz-pont programjának gödöllôi 
szervezete kérdôívek kitöltésével és annak 
elemzésével nyújtott segítséget a tanulók-
nak. A diákok a beszélgetés során meg-
ismerhették a választandó pályához szük-
séges képességeiket, az adottságaiknak 
megfelelô továbbtanulási lehetôségeiket.

Projektnap a Damjanich János Általános Iskolában 
2011. szeptember 30.
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kultúra

Könyvtári hírek

Novembertôl szeretnénk egy rejtvényfejtô klubot 
indítani általános iskolás, beiratkozott olvasóink 
részére, ahol havonta egy alkalommal ismer-

kedhetnek a különbö-
zô rejtvénytípusokkal. 
Közös rejtvényfejtések 
és házi rejtvényfejtô 
versenyek is lesznek a 
foglalkozásokon. Ter-
vezünk családi alkal-
makat is. November 

25-én, pénteken délután 3 órakor, a havi Rejtvényláda he-
lyes megfejtôinek sorsolásán lesz az elsô klubdélután. Min-
den rejtvényt és rejtélyt szeretô fiatal olvasónkat szeretettel 
várunk.

November 18-án, pénteken 16 óra 30 perckor a Tóth 
Árpád Nemzeti Társaskör szervezésében indul Kubinyi Fe-
renc mûvelôdéstörténész elôadássorozata könyvtárunkban. 
Az elsô elôadás címe: Álmos és Bartók.

A Jókai Mór Városi Könyvtár változatlan nyitvatartási idô-
ben várja az olvasni szeretôket: hétfôn, kedden, csütörtökön 
és pénteken 9-tôl 18 óráig, szombaton 13–18 óra között. 
Szerdán zárva tartunk. 

Majsa Györgyné könyvtáros

Az Isaszegi Képzômûvész Kör bemutakozása
Az Isaszegi Képzômûvész Kör 
idén februárban alakult. Fél év 
eltelte után egy olyan közösség 
bontakozott ki, mintha a második 
családunk lenne. A képzômûvé-
szet szeretete, az alkotni vágyás, 
a kreativitás öröme összehozott 
minket. Minden egyes alkalom-
mal kapunk egymástól valami 
pluszt, amit beépítünk az éle-
tünkbe, hogy minél teljesebben 
tudjuk azt élni, és mindez meg-
mutatkozzon alkotásainkban is.

Nagy Éva Vica és jómagam alapítottuk a kört. Célunk az 
volt, hogy amatôr mûvészeket, illetve képzômûvészettel fog-
lalkozó embereket találjunk, akik eddig egyedül alkottak, és 
szeretnének továbbfejlôdni munkáikban.

Foglalkozásainkon a résztvevôk segítséget kapnak külön-
bözô technikák elsajátításához (például grafit, pasztell, fes-
tészeti irányzatok, ezen belül portré, csendélet, tájkép, állat-
portrék, absztrakt stb.).

Büszkén mondhatjuk el, hogy a megyei pályázatra (ki-
állításra) hatszáz kép közül három a mi tagjaink kezei közül 
került ki, amelyeket november 4-tôl a váci mûvelôdési ott-
honban kiállítanak. A budapesti Bakelit Multi Art pályázatára a 

szintén nagyszámú alkotás között 
ott vannak a mi képeink is. A kiál-
lítók: Hernádiné Csiki Judit, Hrus-
tinszki Sándorné Farkas Szilvia, 
Szilárdi Edina. Szeretném kiemel-
ni Nagy Éva Vica lelkiismeretes 
hozzáállását, tapasztalatát, akinek 
alkotásai már számos kiállításon 
szerepeltek, és aki tudásával, ta-
pasztalatával segíti a kör tagjait.

A mûvelôdési otthonnak és 
minden dolgozójának szeretnénk 

köszönetet mondani, hogy helyet biztosítanak nekünk az 
Isaszegi Képzômûvész Kör mûködéséhez, hogy körünk érté-
keket tudjon felmutatni mind saját magunk, mind a késôb-
biekben a nagyközönség számára – és nem utolsósorban 
Isaszeg városának.

Körünk tagjainak életkora igencsak különbözô, 17 és 70 
éves is van közöttünk. Legfôképp alkotó és alkotni vágyó fel-
nôtteknek szól a foglalkozás.

Aki úgy érzi, hogy szeretne ehhez a kreatív, alkotó közös-
séghez csatlakozni, megtalálhat minket minden szombaton 
a mûvelôdési otthonban 16–18 óra között. A foglalkozás díj-
talan.

Szilárdi Edina

A Gödöllô Környéki Regionális Turisztikai Egyesület ôszi nyitó szakmai napjára 
Veresegyházon került sor október 13-án.

A konferenciát Pásztor Béla polgármester igen tanulságos, bölcs gondola-
taival kezdtük. A polgármester úr bemutatta a város múltját: kenyértelen te-
lepülésnek hívták, mely csak a hatvanas években, a hétvégi házak épülésével 
indult el a fejlôdésben. Az elmúlt tíz évben az országban ez a település fejlôdött 
a legdinamikusabban, tízezer fôvel nôtt a lakossága, a személyi jövedelemadó 
alapján az ország elsô tíz városához tartozik.

Ha helyzet van, nem szabad elhalasztani, mert elmegy a vonat – mondta 
az ország legsikeresebb településének vezetôje. Így lehet jövôt építeni a jelen 
lehetôségeivel. 

Keresni kell a vidékfejlesztô turizmusban az együttes fejlôdés útjait, meg kell 
látni az azonnali cselekvés lehetôségét.

A turizmus a gazdaság egyik motorja, benne van az az ígéret, hogy önfenn-
tartó legyen.

A jó gazda szellemisége szerint nem mástól kell várni a segítséget. A jövô-
ben az idegenforgalom hozhat jövedelmet, melyhez nélkülözhetetlen az a szem, 
aki meglátja, merre gurul a forint, mert pénz annyi van, mint a pelyva, csak jó 
ötlet kell hozzá. Valószínû, hogy a régió településein a turisztikai szakemberekkel 
ezt a jó ötletet keressük.

Birinyi József, a Hungaricum Szövetség elnöke a turizmus kapcsolódásáról 
beszélt a Hungaricummal, mely az élményadásról, a társadalom aktivizálásáról 
szól.

Örökségünk a ma élményével jövônk alapja – errôl az értékgyûjtésrôl beszéltek 
a régió turisztikai, kulturális szakemberei, Veresegyház sikeres vállalkozói. Tudnunk 
kell, mik, kik vagyunk, merre tartunk, mit akarunk elérni.

Isaszeg és Zselíz számára egy ilyen „vonat” volt a Magyarország–Szlovákia 
Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007–2013, Zselíz és Isaszeg kultu-
rális hagyományainak összekötése címû projekt, amelynek során partnerséget 
építünk az Európai Unió támogatásával. Zselíz a projektzárás végén azért mu-
tatkozott be a régióban, hogy a jövô lehetôségeit megvilágítsa. Lovas útvonal, 
bicikliút, zarándokút kiépítését tervezik a projektpartnereink.

Az isaszegi projekt Egymás kultúrájának tükrében címû projektzáró prezen-
tációjának megismerésével talán új gondolatok születtek a jelenlévô vállalkozók, 
érdeklôdôk elképzeléseiben.

A tapasztalatok, az elképzelések hosszú sora után az érdeklôdôk megtekin-
tették a gyorsan fejlôdô várost – kisvonattal.

Értékes napot zártunk, de a guruló forint útját még nem igazán ismerjük… 
csak jöjjön másik vonat is, és tudjuk, hogy idôben fel kell szállni rá!

Verseczkyné Sziki Éva

Ûtkeresés a turizmusban

Álmos KirÁly AKAdémiA
szabadegyetem előadássorozatainak első alkalmaira az isaszegi 
Jókai Mór Városi Könyvtárba (Dózsa György u. 2. I. emelet)

Vendégünk: 
Kubínyi Tamás 
művelődéstörténész, az ECHO TV műsorvezetője.

Az előadások pénteki napokon  
16.30 órakor kezdődnek.

November 18-án
Álmos és Bartók

Deember 9-én
Jézusi kereszténység

A TóTh ÁrpÁd 
NemzeTi TÁrsAskör
tisztelettel meghívja az
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Parkosítás a Templom utcában
„A jövônek élünk a szépért s jóért, amit tehetünk.” (Széchenyi)

Az Együttmûkôdés Isaszegért Egyesület városunk jövôjének alakításában, 
szebbé tételében tevékenyen részt vállal. Eddigi tevékenységeikbôl is ki-
tûnik, hogy ez a civil szervezet igen aktív, vállalt feladatait komolyan veszi. 
Így történt ez október 17-én, egy szép ôszi délutánon is, amikor a Szent 
István római katolikus templom oldalánál elkészült parkoló melletti virá-
gosításban vettük ki részünket. Könczöl Gábor önzetlenségének, valamint 
Horváth István, a városüzemeltetési osztály vezetôje és az osztály dolgo-
zóinak szorgos munkájának is köszönhetô ez. 

A dísznövényeket Gulyka József esperes, címzetes prépost atya elképzeléseit figyelembe véve választottuk ki. Kovács 
Andrásné Marcsi irányításával és kertépítô tanácsait követve igyekeztünk ezt a parkosítást elvégezni, remélem, mindannyiunk 
örömére. Fáradhatatlanul dolgozott a kis lelkes csapat: Verseczki Erzsébet és férje, Ságodi Jánosné és férje, Fekete Józsefné 
és férje, Both Istvánné, Palaga Lászlóné, Tihon Józsefné, Turcsik Kálmánné, Gönczöl György, Nagy András.

Terveink szerint megpróbálunk sok kis apró ötlettel tenni városunkért!
Mészáros Gusztávné képviselô

2011. november 28-Án

A katolikus egyházközség eseményei
November 1. – mindenszentek ünnepe 
Az egyház példaképül állítja elénk a szenteket. Az ô életük, 
haláluk bizonyítja, hogy lehetséges Istennek tetszô életet 
élni. Sokan közülük éppen olyan tévelygô emberek voltak, 
mint bárki közülünk, mégis valamilyen cselekedettel, éle-
tük megváltoztatásával méltókká váltak az örök üdvösségre. 
Ám a mennyországban sok-sok olyan lélek is van, akik nevét 
nem ismerjük. Egyszerû, hétköznapi emberek voltak, talán 
semmiben sem tûntek ki, de Isten örömmel fogadta ôket or-
szágába. Rájuk emlékezünk, az ô segítségüket is kérve, hogy 
nekünk is legyen lehetôségünk velük örvendezni örökké!

November 2. – halottak napja
A halottak napi szentmise november 1-jén délután 5 órakor 
lesz az Öregtemplom mellett. Az ünnep elôestéjén imád-
kozzunk együtt a már nem élô rokonainkért, barátainkért! 
A gyertya, a virág nagyon szépen feldíszíti a sírokat, de a 
halottaknak semmit nem ér. Ha ott állunk a meggyújtott 
mécses mellett, mondjunk el közösen egy imát, ez ugyanis 
élôknek és holtaknak is lelki segítséget nyújt.

November 13-án lesz 
az Öregtemplom és egy-
házközségünk búcsúja. 
Ünnepeljünk együtt dél-
elôtt a templomban, és 
szórakozzunk délután a 
Szoborhegy melletti ba-
zárban!

A baba-mama klub minden pénteken 10 órától várja az 
érdeklôdôket.

November 26-án, szombaton délután 4 órától Mikulást 
váró és egyházi évet záró bált rendezünk a Katolikus Otthon-
ban. Mindenkit szeretettel várunk.

November 27-én délután 4 órától a Keresztény Családok 
Közössége karácsonyfadísz-készítésre hív minden érdeklô-
dôt a Katolikus Otthonba.

Száraz Józsefné



X. évfolyam, 11. szám • 2011. november 17

sport egészségügy
Köszönet
Szeretném szívbôl megköszönni az önkormányzatnak és a 
város lakóinak az elmúlt hetekben irányomban megnyilvá-
nuló kitüntetô elismerését és jókívánságait.

Semmit sem értem volna el a munkatársaim, elsôsor-
ban a védônôk segítsége nélkül, akik a területen végvári 
vitézként jelezték és hárították a bajt. 

A velem készült helyi tévériportból sajnos – annak hosz-
szúsága miatt – épp a velük történt beszélgetés maradt ki. 
Ezért itt és most, egyenként és személy szerint szeretném 
megköszönni Tóthné Ancsának és Juhászné Icának, hogy 
kibírtak velem több mint három évtizedet testi, lelki és szak-
mai támaszként. Szilágyi Ildikónak a precízségét, pontossá-
gát és a felém irányuló feltétlen tiszteletét. Hasznosi Niki-
nek, aki nemrég még a kis páciensem volt, a fiatalságot és a 
derût, és Kalita Évának, akinek neve a riportban elhangzott, 
a kiváló szakmai felkészültségét. 

Feltétlenül meg kell említenem Szabóné, mindnyájunk 
Jutka nénijének a nevét, aki már nyugdíjas, és negyed év-
századon át vívta ki a csodálatomat és a megbecsülésemet. 
Elismerés Patkóné Magdinak az adminisztrációért. 

Mindnyájuknak jó egészséget és sok sikert kívánok. Örü-
lök, és köszönöm, hogy annyi éven át a segítôtársaim vol-
tak.

Dr. Schwaiger Éva Mária

Teljes élet kerekesszékben
„Akár azt hiszed, képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz!”

Orbán Dávid 2007-ben költözött Isaszegre feleségével, majd néhány hónappal késôbb motorbalesetet szenvedett, 
amelynek következtében eltört a gerince, és kerekesszékbe került. Szenvedélye volt a motorozás, imádta a termé-
szetben való száguldást, ugratni hegyen-völgyön, patakon és szakadékon át. Egy ilyen vad motoros kaland közben 
történt a végzetes szerencsétlenség.

– Sokan gondolják úgy, ha velük ilyesmi megtörtén-
ne, nem tudnák tovább folytatni az életüket. Hogyan 
tudta feldolgozni az önt ért veszteséget, illetve hogyan 
volt képes átlendülni ezen a traumán?

– A Honvéd kórházban feküdtem tehetetlenül, annak a 
tudatában, hogy már soha többé nem leszek képes járni, 
amikor egy fiatalember meglátogatott, akit azelôtt még so-
hasem láttam. Ô szintén baleset következtében került kere-
kesszékbe. Elmesélte saját történetét, elmondta, hogyan él 
a baleset óta, ellátott tanácsokkal. Ez a beszélgetés hatalmas 
lendületet adott, akkor megfogadtam, hogy ha egyszer fel-
erôsödöm, én is segíteni fogok a sorstársaimnak. Egy évvel 
a balesetem után elkezdtem karitatív feladatot végezni, az-
óta is hetente egyszer Budakeszin egy rehabilitációs intézet-
ben hasonló sérültekkel foglakozom. Ma már úgy fogom fel, 
hogy ami velem történt, az figyelmeztetés volt Istentôl, de 
bizonyos értelemben ajándék is, amely örökre megváltoz-
tatta az életemet. Életmód- és sporttáborok szervezésében 
veszek részt a Hátrányok Dacára Alapítvány keretében. Itt 
megtanítjuk a frissen sérülteket a kerekesszék használatára, 
valamint arra, hogyan kell a mindennapokat ilyen helyzet-
ben élni (öltözködni, vetkôzni, tisztálkodni, a szükségletein-
ket végezni – mindezt minél önállóbban). Azzal is foglalko-
zunk, hogy hogyan és milyen sporttevékenységet lehet így 
végezni.

– Hogyan telnek a hétköznapok?
– A szakmám pék, de a munkámat most már csak hobbi 

szinten végzem. Egy barátom segítségével építettem ma-
gamnak a kertben egy kemencét, ahol kenyeret sütök bará-
toknak, ismerôsöknek. A hétköznapjaimat a rendszeres spor-
tolás teszi igazán színessé, ami nem csak felbecsülhetetlen 
számomra a fizikai erônlétemhez, hanem óriási örömet is 
okoz, amit mással nem lehet pótolni. Az, hogy barátaimmal 
átbiciklizünk Pécelre vagy Gödöllôre, vagy három nap alatt 

körbetekerjük a Balatont, ezek olyan pluszt nyújtanak a hét-
köznapok szürkeségében, amit alig lehet szavakba önteni. 
Azt gondolom, mindenkinek fontos kell hogy legyen az éle-
tében a sport, mert aki sportol, annak feltétlenül sokkal jobb 
a közérzete, egészsége, javul az életminôsége.

– Milyen sporteszközöket használ, és milyen sportot 
tud végezni?

– Sajnos a mozgássérültek a sporteszközökhöz nem kap-
nak anyagi támogatást. Én a biciklizéshez handbike-ot hasz-
nálok, amit egy nagyon drága segédeszközrôl koppintottuk 
le a barátaimmal. Ez egy kézzel tekerhetô megoldás, ami 
hozzácsatolható a kerekesszékemhez. Ezt használom a hét-
köznapokban is, és nem csak a sporthoz. Monosízem, nem-
zetközi szintû kerekesszékes kosárlabdacsapatban játszom, 
ami a grund-érzés örömét nyújtja, evezek, kajakozom, aszta-
liteniszezem, úszom és jet skizem. Néhány hete a qudozást 
is kipróbáltam.

– Nagyon változatos sporttevékenységet végez. Be-
számolna a sport terén elért eredményeirôl, sikereirôl?

– Általános és középiskolás koromban nemzetközi futó-
versenyen bronzérmes voltam, emellett fociztam. 2008-ban 
Szegeden országos ergométer evezôverseny III. helyezettje, 
2009-ben Gyulán a félmaraton I. helyezettje, 2010-ben a 
25. Budapest Nike félmaraton (21 km) II. helyezettje, a Ve-
lencei tónál evezôs és vidék bajnokság III. helyezettje, 2010-
ben parajet-sky-slalom II. helyezettje, az idén pedig a 26. Bu-
dapest, Nike félmaraton V. helyezettje (tavaly síelés közben 
megsérült a vállam, és nem akartam megerôltetni), és végül 
a 26. Budapest SPAR-maratonon (42 km) III. helyezést ér-
tem el. Ha valaki szeretne többet megtudni a parasportról, 
ajánlani tudom az alapítványunk honlapját: www.hdac.try.hu.

– Köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy min-
den terve váljon valóra, ôrizze meg hitét és az optimiz-
musát.

Adorjánné Fehér Éva

Egész-ség
Sok mindent természetesnek veszünk az életben, és csak 
akkor döbbenünk rá az értékére, ha már elveszítjük azt. Így 
van ez az egészséggel is.

A modern világ „vívmányai”, a megváltozott életmód 
(stressz, mozgásszegénység, helytelen táplálkozás) olyan 
rizikófaktorokat teremtettek, amelyek majdnem mindenkit 
betegséggel érintenek. 
Korunk fô betegségei: 
–  szív- és érrendszeri betegségek,
–  emésztô-, kiválasztószervi betegségek,
–  mozgásszervi betegségek,
–  elhízás,
–  allergia,
–  daganatos megbetegedések.

A betegségek nem egyik napról a másikra alakulnak ki, a 
hozzájuk vezetô hosszú úton meg lehet fordulni. A lélek, a 
szellem és a test mûködésének egyensúlyba hozásával az 
élet teljes lesz.

A legszerencsésebb persze a megelôzés, a rizikófaktorok 
kizárása, a betegségek elkerülése.

Ehhez kapunk értékes tanácsokat 2011. november 26-
án 16 órakor a Dózsa György Mûvelôdési Otthonban tartan-
dó egészségnap keretében. 

Dr. Kardos Gábor
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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. kedd Gödöllô 16. szerda Dr. Eszlári Egon

02. szerda Dr. Eszlári Egon 17. csütörtök Dr. Tordai Gábor

03. csütörtök Dr. Tordai Gábor 18. péntek Dr. Tordai Gábor

04. péntek Dr. Mészáros Zsolt 19. szombat Gödöllô

05. szombat Dr. Kürti József 20. vasárnap Gödöllô

06. vasárnap Gödöllô 21. hétfô Dr. Mészáros Zsolt

07. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 22. kedd Dr. Kürti József

08. kedd Dr. Kürti József 23. szerda Dr. Eszlári Egon

09. szerda Dr. Eszlári Egon 24. csütörtök Dr. Tordai Gábor

10. csütörtök Dr. Tordai Gábor 25. péntek Dr. Kürti József

11. péntek Dr. Eszlári Egon 26. szombat Gödöllô

12. szombat Gödöllô 27. vasárnap Gödöllô

13. vasárnap Gödöllô 28. hétfô Dr. Mészáros Zsolt

14. hétfô Dr. Mészáros Zsolt 29. kedd Dr. Kürti József

15. kedd Dr. Kürti József 30. szerda Dr. Eszlári Egon

Dr. Eszlári Egon, Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288
Dr. Kürti József, Csata utca 2. Telefon: 495-238
Dr. Mészáros Zsolt, mobil: 30/831-1887
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: munkanapo-
kon 1800 órától másnap reggel 0800 óráig, illetve hétvégén, 
munkaszüneti 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. 09. 15 – 10. 15. közötti eseményekrôl

Születések:

Balog Ádám Botond utca 10.
Bereczki Szonja Virág Béke utca 51/b
Schirger Lili Noémi Május 1. utca 2/a
Uhljár Gvendolin Anna Erdô utca 19.
Andrasics Benjamin Április 6. utca 28.
Marosi Bence Bartók Béla utca 1.
Soós Bence Bercsényi utca 21.
Hegyi Zita Zorca Szent László utca 4.
Horváth Lujza Batthyány Lajos utca 17.

Házasságkötések:

Kéri Szilvia és Csôke Tamás
Molnár Krisztina és Lakatos László
Tarnawa Terézia és Gyurkó László
Verseczki Evelin és Faragó Attila

50 év egymás szeretetében:

Holló Mária és Józsa Ferenc 1961. szeptember 23-án kö-
töttek házasságot Isaszegen.

60 év egymás szeretetében:

Trajcsik Anna és Mészely István 1951. szeptember 15-én 
kötöttek házasságot Isaszegen.
Simon Mária és Ecseri Pál 1951. október 6-án kötöttek 
házasságot Isaszegen.

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

Halálesetek:
Hrustinszki Józsefné Kátai Veronika (77) Klapka utca 9.
Pál Lajosné Piroska Márta (90) Diófa utca 15.
Apágyi István (58) Dózsa György utca 64.
Sziráki István (83) Móricz Zsigmond utca 10.
Sablyánné Fejér Ildikó Ágnes (57) Külterület 4566 hrsz.
Oláh Sándor (84) Március 15. utca 20.
Serkedi Zsuzsanna (90) Március 15. utca 67.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Polgármesteri Hivatal

Köszönetnyilvánítások
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik férjemet, 
Tihon Istvánt utolsó földi útján elkísérték, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.

Felesége, gyermeke

Tisztelettel mondunk köszönetet mindazoknak, akik idôs Oláh 
Sándor bíró, volt cigándi lakos temetésén részt vettek, sírjára 
virágot, koszorút helyeztek, jelenlétükkel fájdalmunkat enyhítették.

Lánya és családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik férjemet, 
Erki Lászlót utolsó földi útján elkísérték, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.

Felesége, gyermekei

programajánló
 sajtótájékoztató
November 7-én 14.00 órai kezdettel a Magyarország–Szlo-

vákia Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007–
2013; Zeliezovce – Isaszeg/HUSK/0901/1.7.1/0103; 
Kulturális Nyár – Egymás Kultúrájának tükrében Isa-
szeg – Zselíz 2011. pályázati projektzáró sajtótájékoz-
tatója a mûvelôdési otthonban

játszóház
November 10-én 9.00 órakor ugra-bugra játszóház óvo-

dásoknak a mûvelôdési otthonban, részvétel elôzetes je-
lentkezés alapján

megemlékezés
November 11-én 16.00–17.00 óra között: emlékezés a 

II. világháború isaszegi védelmi harcaiban életüket 
vesztett hôsökre. Szervezôk: Isaszeg Város Önkormány-
zata, Magyar Ejtôernyôsök Bajtársi Szövetsége, Történel-
mi Vitézi Rend. Helyszín: Isaszeg, Temetô. Koordináció: 
Magyar Ejtôernyôsök Bajtársi Szövetsége – Dr. Boldizsár 
Gábor; Történelmi Vitézi Rend – v. Bodrogi Imre

 ElŐadás
November 12-én 16.00 órakor lengyel délután a Falu-

múzeumban „Piłsudski marsall, a modern lengyel állam 
megteremtôje” címmel

November 18-án 19.00 órakor humorest a mûvelôdési ott-
honban. Közremûködnek a Duma Színház fellépôi, Kor-
mos Anett és Felméri Péter

November 19-én 16.00 órakor „Múzeumi esték” – az Isa-
szegi Természetbarát Klub vetítettképes élménybeszá-
molója a Falumúzeumban. Téma: Oroszország – Szent-
pétervár, Moszkva. Elôadó: Notter Béla, az ITK elnöke

Karádi Zsuzsanna és Simon István minden csütörtökön 
17.00 órától meseolvasást tart a mûvelôdési otthon 
tükrös termében, amelyre mindenkit szeretettel várnak.

 egészségnap
November 26-án 14.00–18.00 óra között egészségnap a 

mûvelôdési otthonban a FIDESZ Isaszegi Szervezetének 
megrendezésében. Elôadások, biokóstolók, szûrôvizsgá-
latok, masszázs stb.

zene, koncert
November 26-án 19.00 órától Mû-Hely Nap. Kreatív, kultu-

rális kapcsolódás, helyi és környékbeli amatôr zenekarok 
találkozója a mûvelôdési otthonban

November 27-én 16.00 órakor a Gaudium Carminis Hang-
versenykórus koncertje a mûvelôdési otthonban. A kon-
cert az adventi rendezvénysorozat nyitó eseménye, ame-
lyen egyházi és világi mûveket, népdalokat, hangszeres 
bemutatókat hallhatnak az érdeklôdôk. A kórus hétfôn és 
pénteken 18.30–20.30 között várja régi és leendô kórus-
tagjait a Klapka iskola épületében (Kossuth L. u. 85.)

összejöVetelek, foglalkozások 
a mŰVelŐdési otthonban
November 21-én 10.00–12.00 óra között: MÁV Nyugdíjas 

Szakszervezet taggyûlése 
November 27-én 14.00-tôl 16.00 óráig adventi készülô-

dés I. – kézmûves foglalkozás 
Csütörtökönként 16.00–17.00 óra között Mosolysziget 

kézmûves foglalkozás várja a gyerekeket, családokat
Csütörtökönként 18.00 órától gyöngyékszerkészítô klub
Szombatonként 16.00-tól 18.00 óráig Isaszegi Képzômû-

vész Kör
Hétfônként 10.00–12.00 óra között baba-mama klub (ér-

deklôdni lehet Laci Annánál, telefon: 20/391-6683)

szolgáltatások 
a mŰVelŐdési otthonban
November 12-én 8.00–12.00 óra között babaruha börze 

(információ: Laci Anna, telefon: 20/391-6683)
November 14-én 11.00-tôl13.00 óráig A.S.A ügyfélszolgálat
Hétfônként 18.00 órától KRESZ-tanfolyam jelentkezés és 

tájékoztatás

Novemberi állatorvosi ügyelet
XI. 1. Dr. Békési Béla

Pécel, Szemere u. 17.
30/954-9684

XI. 5–6. Dr. Almási Csaba
Csömör, Ady Endre u. 19.

30/349-2166

XI. 12–13. Dr. Mile Attila
Pécel, Kálvin tér 2.

30/986-2643

XI. 19–20. Dr. Szeredi Levente
Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13.

20/353-4547

XI. 26–27. Dr. Sági László
Pécel, Tarcsai u. 16.

30/743-7973
30/940-4313



Szerte a régióban megemlékezések zajlottak. Október 21-én, pénteken Csömörön, a 

Gloria Victis emlékhelynél többek között Vécsey László országgyûlési képviselô (FIDESZ–

KDNP) mondott beszédet, az alábbiakban ebbôl idézünk. „1703–1848–1956: utóbbi 

évszázadaink mindegyike fölmutatta a világnak, hogy »mit kíván a magyar nemzet«. S 

ma, az 1956-os forradalmunk és szabadságharcunk 55. évfordulóján, éppen forradal-

maink jogán, emelt fôvel állhatunk a válságoktól rázkódó világ elé. Senki, semmilyen 

hatalom nem vonhatja kétségbe, hogy a nemzetek közösségének egyenrangú tagja-

ként jogunk van a saját utunkat járni. Persze voltak s ma is vannak közöttünk olyanok, 

akik nem akarták, nem tudják elfogadni a tényt, hogy a magyar nemzet saját kezébe 

vette sorsának alakítását. Itt élnek közöttünk azok, akik forradalmunk ötvenedik évfordulóját meggyalázva ismét terrort, könnygázt, gumilöve-

déket, fogdát, rendôri brutalitást, vizsgálói önkényt vetettek be a védtelen emberek ellen, akik ünnepelni gyûltek össze 2006. október 23-án…” 

23-án a Szoborhegyen színvonalas mûsort láthattunk a mûvelôdési otthon 

szervezésében. A Don Bosco Musical Együttes, valamint Tóth Enikô és Endrôdi 

Ágnes színmûvészek játéka a szitáló esô ellenére lebilincselte a közönséget. 

Dr. Konrad Sutarski, a Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára igazga-

tója beszédében párhuzamot vont a lengyel és a magyar szabadságtörekvések 

között, kiemelve az ’56-os poznańi, varsói és magyar eseményeket.

Délután a Múzeumbarátok Körének szervezésében filmvetítés volt, a 13 év, 

13 perc címû dokumentumfilmet láthatták az érdeklôdôk. A történet a poznańi 

felkelésben elesett 13 éves Romek Strzałkowskiról, valamint a bitófán 13 percig 

vergôdô, a kommunista terror által kivégzett gyermek Mansfeld Péter drámájá-

ról szólt. A dokumentumfilm megrázó képsorai könnyeket csaltak az emberek 

szemébe.

22-én este a FIDESZ helyi szervezete és a Dózsa György Mûvelôdési Otthon hagyományos emlékestet rendezett. Az ünnepséget dr. Kardos Gábor alpolgár-mester, a helyi Fidesz elnöke nyitotta meg. Beszédében kiemelte: „Az önkény, az elnyomás provokálta a magyar szabadságharcok egyik legszebb csillagát, 1956-ot. Felemelô lehetett a reménybôl életre kelt magyar csoda érzése: meg-szabadulni a bolsevikoktól, a ruszkiktól, és teljes életet élni! (…) A nyugati civi-lizáció a vörös csillagot nem sorolta az önkényuralmi jelképek közé, a bolsevik utódokkal egy asztalhoz ült, és közös érdekeik szerint osztották szét az országot.” Az est meghívott vendége v. Hajdú Szabolcs 1956-os szabadságharcos volt, aki felidézte az akkori eseményeket a saját szemszögébôl. A résztvevôk láthattak egy eredeti ’56-os lyukas zászlót, valamint korabeli szabadságharcos fegyvereket. Az est az 1956–2006. október 23-i események emlékére állított kopjafánál ko-szorúzással és kegyeleti mécsesek gyújtásával végzôdött.

Október 23-i megemlékezések

„Gloria Victis! Emlékezzetek 

az elesettekre, kik hûlt 

ajakkal ma is hirdetik: a 

gyôzelemnek végsô percekig 

ôrzött reménye életüknél 

mégis több nekik.”


