Kedves Isaszegiek!
Örömmel és büszkeséggel tudatom mindenkivel, hogy Európa
odavan a mi kis városunkért!!!
Október elején az Isaszegi Damjanich János Általános Iskolát
és városunkat képviseltem egyedüli magyarként egy Európai Uniós Konferencián az Erasmus+ program
keretében. A bemutatkozó prezentációm nagy sikert aratott a 8 országból érkezett résztvevők körében.
A látottak, hallottak hatására többen is kifejezték,
hogy mindenképp meglátogatják hazánkat…
Volt, aki a bemutatott dal (Tavaszi szél vizet áraszt)
szövegét és kottáját kérte el, volt, aki a települést
madártávlatból bemutató videót. Gyönyörködtek a
csodaszép isaszegi népviseletben, és jóízűen
kóstolták a Hungaricumokat, amit isaszegi
motívummal hímzett blúzba öltözve, isaszegi
szalvétával megterített asztalon kínáltam.

A találkozó más szempontból is nagyon eredményes volt: sikerült olyan kapcsolatokat kiépíteni,
együttműködéseket előkészíteni, amelyek nyomán a Damjanich Iskola és diákjaink számára lehetőség nyílik
arra, hogy több Európai Uniós országba is eljussanak:
Az egyik ragyogó lehetőség: a finn kollégák szakmai látogatásra hívták meg iskolánk pedagógusait!
Egy másik, nagyobb horderejű terv: Szlovénia, Szlovákia, Németország, Dánia 5 iskolája és Magyarország
részéről az Isaszegi Damjanich János Általános Iskola közösen valósítanak meg egy együttműködési projektet.
2019 és 2021 között 5 alkalommal tervezünk projekttalálkozókat, minden alkalommal más-más résztvevő
országban, így mi is vendégül láthatjuk majd a külföldi diákokat. Ezeken az alkalmakon diákjaink és
pedagógusaink küldöttsége vesz majd részt, bemutatják a két találkozó között elvégzett munkánkat,
ismerkednek a helyi diákokkal, látnivalókkal.
Nagyszerű lehetőség ez a gyerekeknek arra, hogy valódi élethelyzetekben,
Európai környezetben fejleszthessék nyelvtudásukat és nem utolsó
sorban világot lássanak, életre szóló élményeket szerezzenek!
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, akik kiutazásom előtt segítettek abban,
hogy méltón képviselhessem településünket:
Chriszt Beáta – hímzés
Dunai Melinda - szervezés
Garasanin Sándor – drón videó
Kollégák, ismerősök – jó szó, biztatás 
Mészárosné Piroska – szalvéta, képeslap, asztali dísz
Pi-Ci Shop – üdvözlőkártya
Vajda Tamás és neje – kínálópoharak, szalvéta
Városüzemeltetés, Isaszeg – szalvéta
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