
Kitíintetések íinnePélyes átadása
A képviselö.testijlet 2ol2. februőr 19-i ijlesén hatőrozatot hozott onől, how Isoszegért végzett kiemelkedó Evé.
kenységtjké4 áldozotos munkőjuk elismeréseként lsaszeg Díszpolgőro címet odomőnyoz dr, Diirr SándornoN
lsaszegért címet Verceczki Erzsébetnek és Isaszeg Hogyomőnyoiért díjot Bozsik Bélánok. A kitijntehsek otodősőro
őprilis 6-őn, lsoszeg vőros t rténelmi emléknopjőn, o honvédszobor tolopzotőnől kerijlt sor. A kitiinteteseket Hatvani
Miklős polgőrmestert nwjtotto áL

lsaszeg Díszpolgára cím
,,A képviseli-testÚ|et |soszeg DÍszpolgiro címmel kívÓnjo ki-

tuntetni, és oz ezzel jÓri jogokkol felruhizni o virosért tevé-

kenykedŐ legkivilibbokot, egy életpilyo kiemelkedÓ értékŰ

teljesítményéért, morodondi értékŰ, megbecsÚlést kíviltÓ
tevékenységért.,,

Dr. DÜrr Sindor (1172 Budapest, Hidasnémeti Út as/a)
nem isaszegi |akos, de igazi isaszegi |oká|patriÓta. |saszegi

emberekkel már á|ta|ános iskolás korában megismerkedett.
Kozépiskolai nyári szakmai gyakor|atát az isaszegi postán vé-

gezte. 1971 és 1973 kozott az akkori kozségi tanácsná| do|-

gozott igazgatási csoportvezetŐként. Szothmiry Zoltinnol,
a Fa|um ZeUm a|apítÓjáva| szoros kapcsolatot ápo|t, akive|

annak ha|áláig egyÜtt do|gozott. Az lsaszegi M zeumbarátok
Korének egyik a|apÍtója, évekig e|noke volt, máig az e|nokség
tagja, aktÍv munkatársa. |saszeg torténe|mi hagyományainak

ápo|ását nemcsak szavakka|, hanem sok munkáva| segÍtette.

Fo|yamatosan kutatta a kozségben és a |evé|tárakban tor-

téne|mi m |tunk em|ékeit. 1972-ben id' Szathmáry Zo|tán
és Domszky Pcíl me||ett az lsaszegi Polgármesteri Hivatal-

nak és a Szabadsá$orekvések Em|éktemp|omának a fa|án

elhe|yezett emléktáblák e|ŐkészÍtŐ munkáiban, engedé|yez-
tetésében, adminisztrációs munkákban vett részt. Az isaszegi
adattári kozlemények Ill. kotetének |étrehozása, szerkesztése
1977-ben szintén az ó nevéhez kothető. Péce|i diákoknak is

szervezett kirándulásokat a FalumÚrzeumba, aho| rendhagyó
torténe|emórákat tartott. Aktívan ápo|ja a lengyel-magyar
kapcso|atokat. 1972-ben irányÍtÓja vo|t az e|sŐ |saszegen

szervezett |engye|_ma8yar baráti talá|kozónak. Tobb évig
vo|t a Magyarországi Bem JÓzsef Lengye| Ku|turá|is EgyesÜ|et

a|elnoke' Varsói konzu|ként l993-ban az isaszegi ore$emp-
|omban torténe|mi em|ékÜ|ést szervezett, ame|yen a lengye|

és a magyar nagykoveten kÍvÜ| számos ismert és jeles torté-

nész is részt vett. |saszeg jó hírnevét fo|yamatosan terjesztet-
te Lengyelországban. Neki koszonhetŐ, hogy isaszegi diákok
képvise| h ették Ma gya ro rszá got len gye|o rszági rendezvénye-

ken, tobbek kozott a 2000' évi Karlinói Cyermekek A|kotásá-

nak Európai Fesztivá|ján. Évek óta résztvevŐje és szervezŐje

az isaszegi lengye| rendezvényeknek. Minden év ápri|is 6-án

|engye|_ma8yar baráti talá|kozÓt rendez. Nagyrészt neki ko-

szonhetŐ, hogy a Bem JÓzsef Lengye| Ku|turá|is EgyesÜ|et

rendszeresen képviselteti magát Ünnepségeinken, ezze| is

eme|ve a rendezvények színvonalát. Fe|ejthetet|en rendha-
gyó torténe|emórákat tartott az isaszegi diákoknak. Évente
két a|ka|ommal magas színvona| |engye| dé|utánt SZerVeZ

az |saszegi MÚzeumbarátok Korével karoltve. A rendezvé-
nyek |ebonyo|Ításába bevonja gyermekeit és unokáit is, akik

szintén szÍvesen jonnek lsaszegre. Míg Varsóban, majd ké-

sŐbb Krakkóban konzulként do|gozott, akkor sem szakadt
meg a kapcsolata városunkka|' Akárhányszor haza tudott jon-

ni, soha nem mulasztotta el, hogy felkeresse a m zeumot
és a mÚzeumbarátok korének tagjait. Szakmai és magáné|eti

sikerei e||enére csendes, szerény. |saszeghez va|o kapcso-
|atát legjobban egy magánbeszé|getés fo|ytán e|ejtett mon-
data fejezi ki. ,)goz, hogy én nem lsoszegen lokom, de Ítt

vogyok itthon".

Tobb mint négy évtizedes lsaszegért végzett onzetlen
munkája, példamutatÓ é|etpá|yája, városunk iránt érzett sze-
retete, igazi lokálpatriÓta hozzáá||ása mé|tóvá teszi az lsaszeg
Díszpo|gára kitÜntetŐ cím re.



lsaszeg Hagyományaiért díj
,,AZ lsoszeg Hogyominyoiért díj nemzeti torténelmunk
megismertetéséért, o kozosségi Ónozonossogtudot meg-
erősítéséért, o szellemi és tÓrgyi mogyor Vogy nemzetiségi
néphogyomÓny Ópolósoért, megőrzéséért, o nemzeti lovos
hogyomonyok éltetéséért, o felnovekvo nemzedékeknek
tÓrténő tovibbodisoért, o keresztény/keresztyén voIlisi
hogyomonyoink itorokítéséért, o hotorokon ótnyúlo ho-
gyomÓnyorzo kopcsolotok kiépítéséért és tortolommol volÓ

megtoltéséért és oz épített örökség megovÓsiért lsoszegen
jelentős tevékenységet kifejti személyek vogy kozosségek
kitü ntetésé re o l o p ított d íj. "

Bozsik Bélo Ferenc (2l l7 |saszeg, Erdó u. 37.) 193f . már-
cius 4-én szÜ|etett' Tősgyökeres isaszegi |akos, csa|ádos, két

gyermek édesapja. Fe|esége SorvÓrí Julionno.
23 éves korában bekapcso|ódott a te|epÜ|és társadalmi és

közé|etébe. l963tó| l970-ig az isaszegi tanács tagja, 1964-
ben barátaibó| i!Úsági brigádot szervezett a Vasutas Kör né-
pi épÜ|etének he|yreá||ítási munkáihoz, hogy a he|ytorténeti
gyűjtemény miné| e|Őbb e|he|yezésre kerÜl1ön. l965-ben
már az e|só he|ytöfténeti kiá||itás megrendezéséné| is segéd-
kezett, aho| az általa begyrijtött néprajzi tárgyakat is kiá|lÍtották.

Tagja volt a tanács a|bizottságaként működŐ műemlékbizott-
ságnak. 1969-ben az újonnan mega|aku|ó Falumúzeum Ba-
ráti Korének e|nökségi tagja |ett, és 43 év után je|en|eg is az.

l982-ben aktÍvan részt vett az új FaIumúzeum építésében.
1994_2002 köZott az onkormányzat Ügyrendi bizottságának

kÜ|só tagja. Népi, paraszti, polgári házak e|adásáná|, |ebon-
tásra Íté|t házakná| nagy odafigye|ést tanúsÍtott a régi népi
tárgyak iránt, a tu|ajdonosoktó| e|kérve azokat begyű1ti és a
múzeumnak átadja, hogy megőrzésre kerÜ|jön az utókor szá-
mára. Nemzeti kultÚránk SZerVeS része a népi művészeti tár-
gyaink gyűjtése, amit tobb mint 45 éve fo|yamatosan végez.

A fentiek a|apján a képvise|ó-testÜ|et úgy dontott, hogy
Isaszeg Hagyományaiért díjat adom ányoz Bazsik Bélának.

I soszeq Vo ros tn kormi nvzoto


