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Észrevételeiket, javaslataikat, írasaikat várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre. Kérjük, hogy amennyiben írást szeretnének megjelentetni lapunkban, ezt előzetesen,  
minden hónap 10-éig jelezzék részünkre. Szerkesztőségünk a lap terjedelmi korlátai miatt fenntartja a jogot a cikkek tartalmi változtatás nélküli rövidítésére. 

Támogatható szervezetek

Kérjük, támogassa adójának egy százalékával az 
Isaszegen működő egyesületek, alapítványok, közala-
pítványok működését, mivel azok tevékenységükkel 
városunk érdekeit szolgálják. Támogatásukat előre is 
köszönjük.

„100 éves iskola” Alapítvány 18708088-1-13 
ÁLOM-VÁR Bölcsőde Gyermekeiért Alapítvány
 18846357-1-13
Csatangoló Tánccsoport és  
Hagyományőrző Egyesület 18595659-1-13
Együttműködés Isaszegért Egyesület 18701115-1-13
Emberekért, Természetért, Környezetért Egyesület
 18652138-1-13
GENKI Wado Karate és Szabadidősport Egyesület
 18725935-1-13
Gyermekekért Oktatási-Nevelési  
Alapítvány 18670505-1-13 
Hadak Útja Lovas Sportegyesület  18703966-1-13 
Határon Túli Magyar Emlékhelyekért  
Alapítvány  18713611-1-13 
Isaszeg Bázis Sport Club Egyesület 18508314-1-13
Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért  
Közalapítvány  18681701-1-13 
Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány 18660991-1-13 
Isaszegi Múzeumbarátok Köre  19184740-1-13
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre  18702800-1-13 
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 18398184-1-13
Isaszegi Sportegyesület 19831387-1-13
Isaszegi Szent Rita Alapítvány 18146262-1-13
Isaszegi Természetbarát Klub  18723263-1-13 
Jókai Mór Városi Könyvtár  16796342-1-13 
KISÖREG-Közösség az Isaszegi Öreghegyért 4000-es 
Egyesület 18742679-1-13
Mozdulj Velünk Egyesület 18334351-1-13
Park Horgász Egyesület  19025922-2-13
Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi  
Egyesület  18681244-1-13 
Sebi GYM SE  18724343-1-13
Tánc és Alkotás Sportegyesület 18727975-1-13
Veres Team Lovas Sportegyesület 19086460-1-13

1%
Csak edényazonosító matricával!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatással rendelkező ügyfeleink részére a 2022. évre vonat-
kozó érvényességi matricákat az Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 
és Vagyonkezelő Zrt. által 2022. január vége folyamán megküldött számlale-
vél mellé csatoltuk.

Kérjük ügyfeleinket, hogy ezen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás-
hoz tartozó matricá(ka)t szíveskedjenek az edényzetekre jól látható helyre 
felragasztani. Felhívjuk figyelmüket, hogy kizárólag matricával megjelölt 
edények ürítését végezzük el a közszolgáltatás részeként. A közszolgáltatás-
sal kapcsolatos észrevételeiket, valamint matricaigénylésüket (amennyiben 
nem kapták meg) a 28/561-200-as telefonszámon jelezhetik a lakosok.

DUNA–TISZA KÖZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI  
NONPROFIT KFT.

Átvehetők a zöldhulladékos zsákok

A Duna–Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a bevett gyakorlat-
tól eltérő módon ismételt átvételi lehetőséget biztosít azon isaszegi lakosok 
számára, akik nem tudták átvenni a DTKH által ingyenesen biztosított 
harminckét zöldhulladékos zsákot. 

A zsákok kiosztására a sportpályán kerül sor május 21-én (szombaton) 
8 órától 12 óráig. A szolgáltatónak nem áll módjában többszöri, ismételt 
időpontot biztosítani, így aki jelzett alkalommal nem tudja átvenni, illetve 

meghatalmazottja útján 
átvetetni a számára biztosí-
tott ingyenes zöldhulladékos 
zsákokat, a későbbiekben ezt 
már csak a zsákok ellenér-
tékének megfizetése fejében 
tudja megtenni.

A többlet-zöldhulladékos 
zsákok megvételének hely-
színéről, módjáról a későbbi-
ek folyamán fogjuk értesíteni 
a lakosságot.
POLGÁRMESTERI HIVATAL

A házhoz menő zöldhulladékgyűjtés 
időpontjai 2022-ben

Isaszeg belterületén: május 6., 20.; június 3., 17.; július 1., 15., 29.; 
augusztus 12., 26.; szeptember 9., 23.; október 7., 21.; november 4., 18.

Isaszeg üdülőterületén: május 2., 16., 30.; június 13., 27.; július 11., 25.; 
augusztus 8., 22.; szeptember 5., 19.; október 3., 17., 31.; november 14., 28.

A fejlődés nem áll meg

Örömmel értesíthetem a lakosságot, hogy két projektünk 
most már hivatalosan is támogatást nyert. Az Élhető települé-
sek című pályázaton bruttó 152 425 231 forintot nyert Isaszeg 
városa. A futballpályától a városházáig terjedő, sokak által 
félve használt gyalogjárdából reményeim szerint rövid időn 
belül mindenki által kedvelt sétányt hozunk létre, pihenőkkel, 
pingpongasztalokkal és nem utolsósorban kosárlabdapályával. 
A tervek elkészültével azonnal bemutatjuk azokat a lakosság-
nak lapunkban és hivatalos weboldalunkon is.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére című 
pályázaton is eredményesen szerepelt városunk. Ennek kere-
tében 51 294 409 forintot nyertünk az Isaszegi Humánszol-
gáltató Központ energetikai korszerűsítésére. A pályázatnak 
köszönhetően energiatakarékos és környezetvédelmi szem-
pontból is korszerű ingatlan jön létre. 

Meghirdetett ipari parki ingatlanjaink közül a nyolcból ez 
idáig öt talált gazdára, illetve egy telket ingyenesen felajánlot-
tunk a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyon-
kezelő Zrt.-nek, hogy hulladékudvart hozhasson létre. A hul-
ladékudvar működésének kezdete várhatóan a 2024-es évben 
lesz, ezáltal a város lakói az NHKV Zrt. által meghatározott 
formában és mennyiségben szállíthatnak be nem kommunális 

hulladékot. Ilyen például használt műszaki cikkek, bútorok 
stb. Nagyon bízom benne, hogy ezáltal megszűnik a használt 
és megunt tárgyaknak az erdeinkben való kihelyezése.

Ehhez a hírhez szorosan kapcsolódik, hogy a Duna–Tisza 
Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. regionális vezetőjé-
vel, Feigli Ferenccel megállapodtam, hogy a zöldhulladékzsá-
kokat még egy alkalommal, május 21-én 8-tól 12 óráig osszák 
a város lakói részére, azoknak, akik az előző két alkalommal 
nem tudták átvenni. Ezek után már csak térítés ellenében 
juthat bárki ilyen típusú zsákhoz. Kérem önöket, hogy vegyék 
igénybe a szolgáltató által biztosított zsákokat!

Befejezéséhez közeledik városunk közvilágításának kor-
szerűsítése. A hozzám és kollégáimhoz is eljutott információk 
alapján az itt élők nagy többsége elégedett a beruházással. 
Tény, hogy világosabbá váltak az utcák, biztonságosabb lett a 
közlekedés, és reményeink szerint csökkenni fog a világítótes-
tek meghibásodásának száma is. 

Egy kis nyári előzetesként figyelmükbe ajánlom a városna-
pi rendezvényeinket, ahol nem kisebb sztárvendégek lépnek 
majd fel, mint a Republic és a Blahalouisiana együttes. Várom 
önöket a rendezvényeinkre!

HATVANI MIKLÓS polgármester

Nemzetközi projektek a Damiban

Az Európai Unió tagjaként, Európa szívében ki ne szeretné 
gyermekének a lehetőséget biztosítani arra, hogy nemzetközi 
kapcsolatokat építsen, izgalmas projektekben vegyen részt?

Iskolánk 2018 óta vesz részt az Erasmus+ programban. 
A Dami diákjai külföldi diákokkal lépnek kapcsolatba, online 
fórumokon közös feladatokat oldanak meg, élő helyzetekben 
kamatoztatva és fejlesztve az angolnyelv-tudásukat. A közös 
munka jótékonyan hat a szóbeli és írásbeli kommunikáció-
jukra, hallás és olvasás utáni értésükre egyaránt. Lehetőségük 
nyílik új barátságokat kötni és más országokról – nem tanórai 
keretek között – ismereteket szerezni.

Legutóbbi online találkozónkon a projektben részt vevő 
négy külföldi iskola diákjai osztották meg egymással gondo-
lataikat a Mitől boldog egy társadalom? témakörben. A damis 
diákok nagy sikerrel mutatták be minivideójukat, amelyet az 
iskolában forgattunk angolórákon, kitűnő hangulatban, a meg-
szokottól eltérően, kicsit másképp, de a célt szem előtt tartva, 
hogy fejlesszük nyelvtudásukat, növeljük önbizalmukat.

Az online feladatokon túl a gyerekeknek lehetőségük van 
utazásra is diáktalálkozók keretein belül, amelyeket teljes 
mértékben az elnyert uniós támogatásból fedezünk. Az első 
ilyen közös utazás célpontja Szlovénia volt 2020-ban, ahol a 
gyerekek családoknál voltak elszállásolva, és négy napon át a 
helyi iskolában a német, szlovák és szlovén diákokkal együtt 
folytatták a projektmunkát. Változatos szabadidős progra-
mokon is részt vettek, például egész napos kiránduláson egy 
hangulatos tengerparti kisvárosban.

Idén májusban tizenöt diákunknak nyílik majd lehetősége, 
hogy hat napot töltsön az Európai Unió hivatalos székhelyén, 
Strasbourgban. Számos érdekes program között meglátogatják 
majd az Európai Parlament épületét is.

További terveink között szerepel egy lengyel–magyar 
együttműködésben megvalósuló diákcsereprogram is, szintén 
az angol nyelv használatával. Egy gdański partneriskola 
tanulóit fogjuk vendégül látni egy hétre, majd a mi diákjaink 
mennek hozzájuk vendégségbe. Reményeink szerint ebből 
hosszabb távú, akár testvériskolai kapcsolat is kialakulhat.

Izgalommal teljes várakozással tekintünk a jövő programjai 
felé, és reméljük, hogy gyermekeink ismét felejthetetlen élmé-
nyekkel lesznek gazdagabbak. Ezért (is) jó damis diáknak lenni!

BURIN ÉVA projektkoordinátor,  
Damjanich János Általános Iskola
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Csatában, a Tápió mentén

Mi, isaszegiek, amikor csak tehetjük, minden évben kime-
gyünk a Szobor-hegy alá, és izgatottan kísérjük figyelemmel a 
huszárok, népi hagyományőrzők által megelevenített, szí-
vünknek kedves győztes csatát.

Idén lehetőségünk nyílt arra, hogy diákjainkkal április 
4-én a tavaszi hadjárat egy másik győztes csatahelyszínére, 
Tápióbicskére utazzunk, és részt vegyünk a történelmi emlék-
napon. A község polgármestere szeretettel fogadott bennün-
ket, majd a hagyományőrző csapatokkal együtt sétáltunk ki a 
„hadszíntérre”.

Meleg ebéddel vártak minket, ami igencsak jólesett azon 
a különösen hűvös kora tavaszi napon. Rövid eligazítás után 
előkerült a szervezők által gondosan előkészített temérdek 
zsák muníció, amellyel a gyerekek jól teletömték a zsebeiket. 
Izgatottan vártak, majd amikor fővezérük kiadta a parancsot, 
elkezdődött a nagy zoknicsata. A környező településekről 
érkező iskolások együttesen indultak rohamra. Jó volt látni a 
sok csillogó szempárt, hallani a kacajokat, érezni a lelkesedést. 
Kollégáimmal örömmel érzékeltük, hogy sikerült ismét jó 
programra elhozni a gyerekeket.

Gyorsan röpült az idő délután is a vásári forgatagban. 
Emlékműsor és koszorúzás után elérkeztünk a várva várt 
tápióbicskei csatajelenethez. Prof. dr. Csikány Tamás dan-
dártábornok történelmi hitelességgel, a gyerekek számára is 
érthető, élvezetes előadásmóddal közvetítette a csata menetét. 

Egy igazán mozgalmas és értékes napot tölthettünk el 
együtt. Hálás köszönettel tartozunk az Isaszegi Művelődési 
Háznak és Sziki Évának a szervezésért és a részvételi lehető-
ségért.

Történelemtanárként fontosnak tartom az élményalapú 
oktatást. Hiszen így a diákok a megszokott iskolai környezet-
ből kilépve, élő történelemóra keretein belül lehettek szemlé-
lői gyalogsági ütközeteknek, lovasrohamoknak, egy párbaj-
nak, egy hídi csatának.

Bízom benne, hogy gyermekeink megőrzik és magukkal 
viszik ezeket az emlékeket, hogy felnőttként ők is tovább tud-
ják majd adni unokáiknak.

RAFAEL KÁROLYNÉ történelemtanár,  
Damjanich János Általános Iskola

Meghódítottuk a Marsot!

A Klapka-iskolában immár harmadik éve működik robotikaszakkör a felső tagozaton. Első évben a Dunakeszi Tankerületi 
Központ pályázatán nyert drón programozásának alapjaival ismerkedtünk meg tanulóinkkal közösen. A pár hetes „drón-
tudásunkat” az Oktatási Hivatal munkatársainak mutattuk be 2020 februárjában, amikor a Komplex alapprogram iskolai 
alkalmazását mérték fel intézményünkben.

2021 tavaszán az Abacusan Stúdió Vándorrobot programjában 
vettünk részt, és a szakköri órákon már összetett feladatokat 
adtunk a tanulók által épített ArTeC robotoknak. Az idei tan-
év elején felfrissítettük a tavasszal megszerzett tudást, mivel 
az Abacusan országos programozó robotika-csapatversenyt 
hirdetett Marsmisszió címmel. 

A november végén megrendezett verseny a vírushelyzet 
miatt négy napon keresztül és három kategóriában zajlott. 
A hetedikes csapatunk nagyon lelkesen vetette bele magát a 
felkészülésbe, mindenki felelt egy-egy részért, hogy a csapat 
munkája minél sikeresebb legyen. A csapat tagjai voltak: Bug-
ja Dávid, Popovics Péter Pál, Kemenes Andor, Csabai Gábor 
Dániel 7. a és Lőrincz Ákos Péter 7. b osztályos tanulók.

A médiában izgalmas, 2020 nyarán indult űrkutatási 
missziót követhettünk nyomon, amelynek során a NASA 
robotja a Mars felszínét, anyagát, a hajdanvolt lehetséges élet 
nyomait deríti föl; a verseny során ehhez kapcsolódó felada-
tokat kaptak a gyerekek. A csapatok által a helyszínen épített 
robotokat egy kiépített pályán kellett végigvezetni. Legelőször 
a Marsjárónak ki kellett jutnia a zárt űrhajóból, majd egy 

előre kijelölt útvonalon különböző akadályokat kikerülve és 
kőzeteket gyűjtve jutottak el a célig. Az eszközök széles körét, 
fényérzékelők, nyomógombok, fények és hangok működését 
kellett összehangolni a sikeres munkához. A robot építésére és 
a program megírására három és fél órájuk volt a tanulóknak. 
Ezt követően a csapatok bemutatták az általuk programozott 
robotok munkáját.

A sok befektetett munkának meglett az eredménye, 
iskolánk csapata különdíjban részesült a felső tagozatosok 
kategóriájában. Diákjaink kedvezményesen vehetnek részt az 
Abacusan Stúdió nyári programozótáborában, míg isko-
lánk ArTeC-kiegészítőket nyert a meglévő négy robothoz, 
amelyekkel a tanórai programozások és a robotikaszakkör 
érdekesebbé tehető. 

Iskolánkból egyre több végzős diák tanul tovább informa-
tikai területen, ezért is tartjuk fontosnak, hogy ne csak elmé-
leti és irodaiszoftver-használati ismeretekre tegyenek szert, 
hanem az egyre fontosabb programozási alapokat is elsajátít-
sák játékos módon, hiszen az informatikában van a jövő!

FEKETE ZSUZSANNA felkészítő tanár
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Éneklő keramikusművész
F. Orosz Sára a szerteágazó művészi, kutatói, oktatói tevékenységéről 

Tizenkét köztéri alkotása látható határon innen és túl; művész, kutató, habilitált egyetemi oktató, aki jelenleg a közoktatás-
ban, művészeti iskolában foglalkozik a gyerekek vizuális nevelésével. F. Orosz Sára nem tősgyökeres isaszegi, de harminc éve 
igyekszik itt gyökeret ereszteni a családjával. Ha épp nem alkot vagy tanít, akkor a Gaudium Carminis női kamarakórusban 
énekel.

– Melyik művészeti ág áll önhöz a leg-
közelebb, és miért?

– A kérdés nyilván nem a kerami-
kusművésznek, hanem a művészetelmé-
leti kutatónak szól. Amikor a Magyar 
Művészeti Akadémia Művészetelméleti 
és Módszertani Kutatóintézetének tudo-
mányos munkatársa voltam, a kép-
zőművészet referatúráját szerették volna 
rám bízni. Engem azonban inkább izgat 
az iparművészet megannyi különleges 
és sokszor az őskor óta létező techni-
kája, illetve az azokból születő alkotás 
lehetőségei. Nemcsak azért, mert 
magam is iparművész vagyok, hanem 
mert ez a lényeges terület mindig is a 
képzőművészet, az úgynevezett grand 
art árnyékában volt, mindezt bővebben 
tárgyaltam a doktori kutatásaimban is. 
Érdekesnek tartom az iparművészetet a 

társművészetek kontextusában figyelni, 
hogy milyen vizuális rendet tud alkotni 
egy térben az egymás mellé kerülő, 
üvegből, fémből, textilből, kerámiából 
készült műtárgyegyüttes. Erről írtam 
nagyobb lélegzetű tanulmányt példá-
ul a Staller Tamás filozófusprofesszor 
emlékére megjelent kötetbe. Ugyanak-
kor a képzőművészeti kapcsolódások 
is érdekelnek. Többek között vizsgál-
tam kutatócsoportommal a gödöllői 
egyetem premontrei szerzetesek által 
alapított klasszikus épületegyüttesében 
megvalósult műalkotások születését és 
további létét a 20. században, amikor 
három társadalmi rendszert élt meg az 
ország.

– Hol láthatók az alkotásai?
– Tizenkét köztéri művem van a 

határon innen és túl, tartalmukban és 

technikájukban meglehetősen szé-
les skáláról. Az első közülük a még 
művészeti egyetemistaként teljesített, 
kecskeméti SOS Gyermekfalu pan-
csolómedencéjének egyedi mozaikja. 
A legutóbbit pedig idén nyáron adják 
majd át. A szlovák nemzetiségi önkor-
mányzat felkérésére a helyi születésű 
Ruszt József Kossuth-díjas színházi 
rendezőről mintáztam dombormű-
vet és emléktáblát. Itt az első munkát 
Strengné Vera megbízására készítettem 
1994-ben a Klapka emeletére, Isaszeg 
Jókai idejében címmel. A következő 
a millenniumra kiírt pályázat kap-
csán születő isaszegi turulszobor a 
Tóth Árpád úti iskola előtt. Később 
az Egymást Segítő Egyesület Erzsébet 
terméhez készítettem el a Szent Erzsé-
bet-domborművet. A városháza előtti 
Szent Márton-kúton sajnos évek óta 
összetört állapotában látható a mázas 
domborművem. Isaszegen a legna-
gyobb lélegzetű munkám a Both Tibor 
kezdeményezésére született Isaszegi 
keresztút stációinak tizennégy dombor-
műve a Kálváriadombon. Közel negy-
ven évre visszatekintve, valamennyi 
épségben megőrzött köztéri munkámat 
ma is vállalhatónak tartom. Autonóm 
tárgy alkotással is foglalkozom, ezen 
alkotásokat önállóan vagy művészeti 
csoportokkal állítom ki. Legközelebb a 
Gödöllői Iparművészeti Műhely alapító 
tagjaként veszek részt kiállításon a 
felújított Várkapitányi Lakban. 

– Mik a benyomásai a helyi művé-
szeti iskoláról?

– 1994-ben Vályi Nagy Tamás, az 
akkor még csak zeneiskolaként működő 
intézmény igazgatója kért meg, hogy 
segítsek új szakok felépítésével alapfokú 
művészeti iskolává fejleszteni azt. Ez 
nem volt egyszerű, hiszen akkoriban 
még csak egy ilyen jellegű iskola létezett 
az országban. Igazgatóhelyettesként 
segítettem az ügyet, majd elszólított a 

felsőoktatás. Most egyedül tanítom a 
képző- és iparművészeti szak tantárgya-
it az iskola három telephelyén, ahol a 
képzőművészet mellett két éve újrain-
díthattuk a szobrászat–kerámia tansza-
kot. Az általános iskolásokra jellemző, 
hogy a kicsik általában érdeklődőbbek a 
vizuális művészeti képzés iránt, mint a 
nagyobbak, viszont mind jókedvvel ké-
szülnek például a pályázatokra. Számos 
helyi, regionális és országos versenyen 
díjazzák a diákjaimat, sőt az elmúlt 
évben Japánból is nyertünk ajándéko-
kat. Jó látni, hogy a gyerekek milyen 
élénken reflektálnak a körülöttük lévő 
világra. Örömük és bánatuk egyaránt 
nyomon követhető a rajzokon. 

– Milyen az egyetemistákkal dol-
gozni?

– Gödöllőre a kommunikáció- és 
médiatudomány szak indításakor hívtak 
meg, hogy dolgozzak ki tárgyakat, és 
írjak hozzájuk egyetemi jegyzeteket. Új 
és érdekes feladatokkal találkoztam ott, 
kiváló munkát végeztünk, a hallgatók-
kal pedig igen jó viszonyban voltam. 
Időközben azonban megszűnt a szak, 
majd az intézet, végül pedig az agrárori-
entáció már nem kínált lehetőséget a vi-
zuális művészeti kutató tanár számára. 
Ez nagyjából egybeesett azzal, amikor 
Hernyes Virág megkérdezte, hogy nem 
tudnék-e segíteni itt, a művészeti iskolá-
ban. Igent mondtam. 

– Hogyan került Isaszegre?
– Alföldi vagyok, Csongrád megye 

északkeleti csücskében születtem a 
tanyavilágban. A szüleim ott dolgoztak 
pedagógusként, ami összetett, rengeteg 
munkát jelentő, egyben lenyűgözően 
sokirányú tevékenység volt. Ebben 
és a végtelen rónák szabadságában 
nőttem fel, mígnem felvettek Szegedre 
művészeti szakközépiskolába, majd 
Budapestre a Magyar Iparművészeti 
Egyetemre. Onnan a férjemmel, Futó 
Tamás grafikusművésszel és a kétéves 
Ádámmal költöztünk erre a kivételesen 
szép fekvésű helyre, Benedek pedig már 
itt született.

– Mi a véleménye az isaszegiek 
művészetekhez való viszonyáról?

– A férjem által alapított és Jan-
kovics Marcell, majd Eperjes Károly 
elnökletével működő Isaszeg Művészeti 

Alapítvány képviselője voltam. Az 
isaszegi művészeti napok és a Szent 
Iván-éji fesztivál okán tizennyolc évig 
dolgoztunk az isaszegi művészeti élet 
gazdagításán – felajánlásból. Nem-
zetközileg elismert művészeket és 
produkciókat hívtunk ide komoly- és 
könnyűzenei koncertre, gyermekszín-
házi előadásra, könyvbemutatóra és 
kiállításra. Vannak néhányan, akiket 
életre szóló művészeti élmény közelé-
be juttathattunk, jó lett volna, ha még 
többen érdeklődnek.

– Énekel a helyi szerveződésű kórus-
ban. Miért fontos ez az ön számára?

– A Gaudium Carminis női kama-
rakórus meghatározó az életemben. 
A zene, illetve a kórusmuzsika iránti 
érdeklődésemet otthonról hoztam. 
Széles, műfajok között átívelő, izgalmas 
repertoárral dolgozunk. Surmann Ma-
rika komoly hangsúlyt fektet a hang-

képzésre, ennek is köszönhető, hogy 
jó ideje az amatőr kórusminősítések 
legmagasabb, Hangversenykórus címét 
nyertük el. Öröm, hogy része lehetek 
ennek a kivételes csoportnak.

H. A.

F. Orosz Sárának az 
isaszegi könyvtárban 
elérhető művei
A Bauhaus és magyar vonatkozásai. In: Kiss 
Endre: Menekülés a bölcseletbe (OR-ZSE, 2018, 
Budapest); Vizuális művészet és közösségi tér 
– XX. századi muráliák jelenléte a Szent István 
Egyetem Gödöllői Campusán (Altamira, 2018, 
Budapest); Farkas Attila – F. Orosz Sára – Futó 
Tamás: Kelet és Nyugat között félúton – 3 × 3 
művészetelméleti tanulmány (Altamira, 2020, 
Isaszeg)
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Az EMMI támogatta az asszonykórust

Az Isaszegi Művelődési Ház és Mú-
zeumi Kiállítóhely egyedi támogatás 
iránti kérelmet nyújtott be az Emberi 
Erőforrások Minisztériumához a Csoóri 
Sándor Alappal kapcsolatos tevékeny-
ségének megvalósításához. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma mint támo-
gató elbírálta az igényt, és ötszázezer 
forint vissza nem térítendő támogatás-
ról döntött. 

A támogatás célja: a népi kultúra 
területén, közösségteremtő műfajokban 
működő szervezetek, közösségek tá-
mogatása. Az Isaszegi Művelődési Ház 
és Múzeumi Kiállítóhely a támogatási 
összeget az Isaszegi Asszonykórus szak-
mai és emberi fejlődésének biztosítására 
fordította. A költségvetési tervben sze-
repelt az oktató tiszteletdíja, népviselet 
készíttetése és utazások finanszírozása.

Az Isaszegi Asszonykórus szakmai 
oktatását a fiatal énektanár, Volter 
Domonkos vállalta el erre a támogatási 
időszakra. A próbák a pályázat keretein 
belül 2021 augusztusában kezdődtek. 
Az éves munka során a kórustagok 

gyakorolták a helyes hangképzés elsajá-
títását, a mélyhasi légzést és a skálázást. 
Isaszegi szlovák népdalokat tanultak, 
és folyamatosan képezték magukat az 
isaszegi szlovák nyelvjárás szókészle-
teiből. Készültek a püspökhatvani, a 
Szent Iván-napi, valamint az augusztus 
20-ai fellépésre és a Duna Tv felvételére. 
Régi csokrokat és karácsonyi dalokat 
gyakoroltak.

A pandémia miatt a próbák decem-
berben ugyan megszakadtak, de 2022-
ben folytatódtak: népdalok történelme, 
jellegzetességek a folklórban, oktávnyi 
hangképző gyakorlatok, isaszegi nép-
dalok.

Egyre nagyobb az igény az egysé-
ges fellépőruha beszerzésére a kórus 
részére. A támogatási összeg nagysága 
azonban nem tette lehetővé, hogy teljes 
viseleteteket készíttessünk, ezért – át-
gondolva a kórus legfontosabb szük-
ségleteit – alsószoknyákat varrattunk az 
összegből. 

2021. szeptember 11-én csapatépí-
tő nógrádi túrán vettek részt, 2021. 

augusztus 28-án pedig Püspökhatvan-
ban léptek fel, ahol a Duna Tv készí-
tett felvételt. A csoport tagjai erre a 
fellépésre és a felvételre helyi gyűjtések 
alapján lejegyzett népéneket tanul-
tak meg és vittek színpadra, ezáltal 
ismertségre téve szert a hazai szlovák-
ság neves képviselői előtt, valamint a 
médiában. A felvétel után kétnyelvű 
szentmisét mutattak be a Szent Lőrinc 
római katolikus plébániatemplomban. 
Az asszonykórus tagjai a szentmisén is 
közreműködtek, az első sorokban he-
lyet kapva bekapcsolódtak a szertartás 
szlovák énekrendjébe. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy 
az elmúlt évben kialakult helyzet 
ellenére is többnyire sikerült megva-
lósítanunk pályázati céljainkat. Ebben 
nagy segítségünkre volt a támogatási 
időszak meghosszabbítása. Köszönjük 
a támogatást!

PONGRÁCZ GABRIELLA  
igazgató,  

Isaszegi Művelődési Ház  
és Múzeumi Kiállítóhely
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Programajánló
Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely programjai

MÁJUS
6., péntek, 18.00: Víztükör – Rosenberg Mária festmény-

kiállításának megnyitója. A kiállítást megnyitja Balázsy 
Katalin. Köszöntőt mond: Szentgyörgyi Zsuzsanna. Közre-
működő: Lőrinc Diána énekes. Kíséri: Haász Veronika.

7., szombat, 13.00: Egészségnap – lelkünk útja, testünk 
egészsége.

 Előadások a táncteremben:
13.00: A bennünk élő Nő – A valódi nőiesség megélése 

napjainkban. Orlikné Pintér Judit előadása.
14.00: Jóga Tóth Rolanddal 
15.30: Hangszerismertető gyerekeknek Bella Andreával 
16.30: Meditációs hangfürdő Bella Andreával

 Nagyszínpad:
15.00: Kanga Kids – babás torna anyukáknak Kovács 

Kittyvel 
15.30: Szétnyílt hasizom, szülés utáni felépülés – Kovács 

Kitty előadása 
16.30: Mammográfiai vizsgálat otthon nőknek és férfiak-

nak – Madarászné Puskás Ibolya
17.00: Sérvem van! Na, és? – Kazamér-Szilágyi Éva elő-

adása
 Programok: Aloe Vera-termékek bemutatója – Venczel 

Kata; kristálykarkötő-készítés – Orlikné Pintér Judit; 
doTERRA illóolajok – tanácsadás és biorezonancia-mérés 
– Mongyiné Zöldág Anett; sorselemzés, útmutatás cigány-
kártya segítségével – Sipos Angéla; gyógytorna – egyéni 
tanácsadás felnőtteknek – Kazamér-Szilágyi Éva; egész-
ség-tanácsadás, elsősegély és újraélesztés, life coaching, 
életvezetési tanácsadás – témaszakértő Puskás-Kiss Ad-
rienn. A rendezvény ideje alatt: gyerektorna – interaktív 
gyerekjáték – csillámtetoválás.

9., hétfő, 17.00: Az Isaszegi Tiszta Otthon Ökokör foly-
tatódik – hétfőnként öt héten át. Úgy érzed, már eleget 
hallottál a takarítószerek egészségkárosító hatásáról? Te 
is zöldítenéd a takarítási szokásaidat? Akkor most itt a 
lehetőség: vágj bele társaságban, inspirálódj másoktól, 
csináljátok együtt: csatlakozz egy Tiszta Otthon ÖkoKör-
höz! A részvétel regisztrációhoz kötött a Tudatos Vásárlók 
Egyesületénél. Regisztrációra a Facebook-eseménynél van 
lehetőség.

12., csütörtök, 13.30 és 15.00: Rendkívüli kémiaóra III. – is-
kolások részére. Porlabor, avagy a nagyi elfeledett vegy-
szeres doboza. Az otthoni nyomozás (rendrakás) során 
megtaláljuk a nagyi régi vegyszeres dobozát, de sajnos az 
üvegcséken megkoptak a feliratok, a címkék leperegtek ró-
luk. Hogyan deríthetnénk ki, hogy mit rejtenek a tégelyek? 
Hívjuk segítségül a kémiát és a kísérleteket, rendezzünk be 
otthon egy porlabort!

13., péntek, 18.00: Vonzódás a művészethez. Tihon Zsu-
zsanna festménykiállítása a Stúdió Galériában. A kiállítást 
megnyitja: Vozáry Klára.

14., szombat, 18.00: Eric Assous: Boldogság, avagy élet 50 
fölött. Romantikus vígjáték két részben. A Spirit Színház 
előadása. Szereplők: Cseke Katinka és Perjés János. Ren-
dező: Szitás Barbara. Jegyár: 3000 Ft. Jegyek kaphatók a 
Spiritszinhaz.jegy.hu oldalon és a művelődési házban. Ked-
vezményes jegyek csak személyesen a művelődési házban 
válthatók 2700 Ft-os áron, 13-áig.

16., hétfő, 17.00: Ökokör – második alkalom
20., péntek: Kirándulás Mogyoródra isaszegi iskolásokkal az 

Időutazás a történelem nyomában programsorozat kere-
tében az Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány szervezé-
sében

21., szombat, 17.00–18.00: Relaxáló hangfürdő. A hang-
fürdő során tibeti hangtálakkal, különböző hangkeltő 
eszközökkel és hangszerekkel tartott egyórás relaxáló 
hangutazás. A hangok által keltett rezgések emelik az 
energiaszintet, beindíthatják a test öngyógyító folyama-
tait. A résztvevő kiléphet a hétköznapok rohanásából, és 
megtapasztalhatja a hangok ellazító erejét. Az esemény 
adományos alapú. Nincs kötelező részvételi díj. Ajánlott 
támogatói összeg: 1000–5000 Ft. A férőhelyek száma 
korlátozott, ezért az eseményre előzetes regisztráció szük-
séges. Regisztrálni lehet e-mailen (hangdimenziok@gmail.
com) vagy telefonon (20/930-3528).

23., hétfő, 17.00: Ökokör – harmadik alkalom
28., szombat: Májfadöntés – Értéktárnap
30., hétfő, 17.00: Ökokör – negyedik alkalom

A Steiner Józsefné (Nagyatád) magángyűjteményéből készült 
1848–49-es forradalom és szabadságharc című, képes levele-
zőlapokból álló, az isaszegi történelmi napok keretében április 
5-én megnyílt időszaki kiállítás június 30-ig megtekinthető a 
múzeumban, nyitvatartási időben.

JÚNIUS
2., csütörtök, 18.00: Az AKÍK és az Isaszegi Fotós Egylet 

közös kiállításának megnyitója
3., péntek: Pedagógusnap
4., szombat, 18.00: A nemzeti összetartozás napja – Trianoni 

megemlékezés a Hősök és áldozatok emlékparkjában
10., péntek, 16.00: Társasjátékklub
12., vasárnap: A Csata táncegyüttes évzáró napja
13., hétfő, 17.00: Ökokör – utolsó alkalom
14., kedd, 14.00–18.00: Véradás
20–24., hétfő–péntek: Nyári napközis tábor – részletek ha-

marosan a Facebook-oldalunkon és honlapunkon
24., péntek: Szent Iván-éji tűzugrás
Június 27-től július 1-jéig, hétfőtől péntekig: a Csata 

táncegyüttes nyári tábora. Részvételi díj: 40 000 Ft/fő; 
testvéreknek kedvezményesen: 35 000 Ft. Jelentkezés és 
érdeklődés Stéger Dániel művészeti vezetőnél, valamint a 
csatatancegyuttes.info@gmail.com e-mail-címen.

CSOPORTJAINK FELLÉPÉSEI
Május 7., szombat: Komáromban a szlovákiai táncházta-

lálkozón, a Muharay-gálán Fülöp Ferenc-díjas tánco-
sok képviselik Isaszeget.

Május 7., szombat: Szécsényben a Gaudium Carminis 
női kamarakórus fellépése a Nemzetközi Kodály Zol-
tán Kórusfesztiválon

Május 14., szombat: Pilisszántón a Triola összművészeti 
fesztiválon fellépnek a Csata táncegyüttes gyermekcso-
portjai: Csata Csicsergők, Csata Csínytevők-Csavar-
gók. 

Május 25., szerda: A kihívás napja a Mozdulj Velünk 
Egyesület szervezésében – a Tánc-Meridián-Torna 
csoport bemutatója

ÁLLANDÓ FOGLALKOZÁSAINK
• Baba-mama klub, KangaTraining és szétnyílthas-

izom-torna. Érdeklődni Kovács Kitti csoportvezetőnél 
lehet. Tel.: 30/358-8983; e-mail: kitti@kangatrainig.hu; 
Facebook: @holdon.and.letgo; Instagram: holdonletgo.

• Jógafoglalkozás minden szerdán 18 órától a művelődé-
si házban. Érdeklődni Tóth Roland csoportvezetőnél 
lehet. Tel.: 20/450–9363.

• A Tánc-Meridián-Torna csoport foglalkozásaira 
minden héten hétfőn, szerdán, pénteken 10 órától a 
művelődési házban tartott foglalkozások alkalmával 
lehet csatlakozni. A részvétel ingyenes, nincs korhoz 
kötve.

• A Balett Sziget Táncstúdió korcsoportos foglalkozásai 
hétfőnként a művelődési házban. Érdeklődni: Küz-
mös-Szigeti Renáta, tel.: 30/814-8937; e–mail: balett-
szigettancstudio@gmail.com; Facebook: Balett Sziget 
Táncstúdió.

• Énekelj te is az asszonykórusban! Gyere, és ereszd ki 
a hangod bátran egy jó társaságban! Heti egy próba, 
gyönyörű népviselet. Fiatalokat és időseket egyaránt 
szívesen várunk a csoportba. Érdeklődni a 30/986-
9338-as telefonszámon lehet.

• Az isaszegi Csata táncegyüttes csoportjaiba folyama-
tosan lehet jelentkezni. Jó társasággal és programok 
sokaságával várják az érdeklődőket. Jelentkezés és ér-
deklődés Stéger Dániel művészeti vezetőnél, valamint 
a csatatancegyuttes.info@gmail.com e-mail-címen 
lehet.

Kövessék figyelemmel Facebook-oldalunkat, honlapunkat, 
Instagram-felületünket. 

Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklőd-
ni a művelődési ház irodájában, a 28/582-055-ös vagy a  
70/333-6081-es telefonszámon, az info@isaszegmuvhaz.hu 
e-mail-cí men, valamint az Isaszegmuvotthon.hu webolda-
lon és Facebook-oldalunkon is lehet. 

Rendezvényeinken kép- és hangfelvétel készül. A prog-
ramváltoztatás jogát fenntartjuk!

IMH
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Fontos információk, elérhetőségek

ISASZEG VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA  
Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat telefonszáma: 28/583-100. 
E-mail: hivatal@isaszeg.hu. A hivatal ügyfélszolgálati rendje: 
hétfőn 8–12 és 13–18, keddtől csütörtökig 8–12 és 13–16, 
pénteken 8–12 óra között. 

 A polgármesteri hivatal általános ügyfélfogadási rendje: 
hétfő 13–16; szerda 8–16.30; péntek 8–12 óra. 

 Az anyakönyvvezetők ügyfélfogadási rendje: hétfő 8–12, 
13–18; szerda 8–12, 13–16.30; péntek 8–12 óra. 

 Az ügyfélszolgálat ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12, 13–18; 
kedd, szerda, csütörtök 8–12, 13–16; péntek 8–12 óra

ISASZEGI RENDŐRŐRS munkaidőben (8–16 óra között) 
hívható telefonszáma: 27/518-973. Munkaidőn kívül hívja 
a 112-t!

ISASZEGI POLGÁRŐRSÉG telefonszáma: 70/328-4970
ISASZEGI VÁROSÜZEMELTETŐ SZERVEZET  

Madách Imre utca 14. Telefon: 28/582-712 (munkaidőben); 
e-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu

ISASZEGI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
Segítségre szoruló lakosok esetében, napközben 8–16 óra 
között hívható telefonszámok: 28/494-042, 28/362-531, 
70/451-5087; ügyeleti időben: 70/451-5087

MEZŐŐRÖK 70/459-3301, 70/459-3302 (munkaidőben 
hívható)

VADKÁR BEJELENTÉSE: Pilisi Parkerdő Zrt., Kolosi Géza, 
20/984-6240; Jászberényi Márk, 20/444-1229

GYEPMESTER, állati tetemek elszállítása: Hercig József, 
20/964-3025

ISASZEGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ-EGYESÜLET  
0–24 óra között hívható központi segélyhívószáma: 70/601-
9105

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 
 2100 Gödöllő, Szilhát utca 53. Telefon: 28/410-175,  

28/410-297
Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala: 
2101 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514-305, 

28/514-315. Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 8–15,  
pénteken 8–11.30 között.

JÁRÁSI ÜGYSEGÉD: Templom u. 11., fogadóóra hétfőn 
13–15 óra között.

TEMETKEZÉS Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 
30/964-7032

TEMETŐGONDNOK Ecseri Pál, 30/305-8962,  
ecseripal.isaszeg@gmail.com

SZOLGÁLTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI
KÖZVILÁGÍTÁSSAL kapcsolatos bejelentés az Infor-Vill Bt. 

felé hétfőtől péntekig 8–17 és szombaton 8–12 óra között a 
20/542-6808-as telefonszámon, egyéb időben az isaszegkoz-
vilagitasjavitas@gmail.com e-mail-címen. 

ELMŰ-ÉMÁSZ – MVM NEXT 
Szolgáltatóváltás miatt az ügyintézés elérhetőségei megvál-
toztak! Az üzemzavar-elhárítást, a mérőállás-leolvasást és a 
műszaki ügyintézést továbbra is az ELMŰ Hálózati Kft., az 
E.ON csoport tagja végzi, elérhetőségei azonban újak. Tele-
fon: (20/30/70) 459 9722, 06 1 225 4321; e-mail: info@aram.
eon.hu. E.ON ügyfélszolgálati irodák: Budapest XIII., Váci 
út 72–74.; Érd, Budai út 7/b. Hibabejelentés: (80) 38 39 40.

Az MVM Next ügyfélszolgálat elérhetőségei. Telefonos ügy-
félszolgálat: (1/20/30/70) 474 9999; e-mail: ugyfelszolgalat@
mvm.hu; online ügyfélszolgálat: ker.mvmnext.hu; weboldal: 
mvmnext.hu/ee. Levélcím: MVM Next Energiakereskedelmi 
Zrt. 1439 Budapest Pf. 700. Személyes ügyintézés a korábbi 
ELMŰ-ÉMÁSZ ügyfélszolgálati irodákban lehetséges.

Mérőállás-diktálás. Online: ker.mvmnext.hu; mobilappliká-
cióban: MVM Next EnergiApp (volt ELMŰ); telefonon: 
(20, 30, 70) 938 3838, (80) 202 938

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft., Rákóczi u. 18., 
telefon: 28/494-517

Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel, -tisztítással kapcsolatban: 30/378-

9971
MVM NEXT ENERGIAKERESKEDELMI ZRT. 
 Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 20/474-9999, 30/474-9999, 

70/474-9999, 1/474-9999. Levelezési cím: MVM Next Ener-
giakereskedelmi Zrt., 1439 Budapest, Pf. 700. E-mail: ugyfel-
szolgalat@mvm.hu; web: www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat

 Mérőállás-diktálás: www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat,  
illetve az MVM Next mobilapplikációban

ZÖLD HÍD B.I.G.G. KFT. 
Zoldhid.hu. Ügyfélszolgálat hétköznap 8–16.30 között: 

28/561-200

Egészségügyi információk

Háziorvosok
Dr. Petőházi Melinda, Hunyadi utca 19. Telefon: 28/493-288; 

mobil: 06-20/244-8084; e-mail: hunyadirendeloisaszeg@
gmail.com. Rendelési idő: hétfőn, kedden, csütörtökön és 
pénteken 8.30–12.30, szerdán 14.00–18.00 óra között.

Dr. Kürti József, Csata utca 2. Telefon: 28/495-238. Rendelési 
idő: hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 7.30–11.30, 
szerdán 15.00–19.00 óra között.

Dr. Tordai Gábor, Alulich utca 3. Telefon: 28/751-591; mobil: 
20/928-3987. Rendelési idő: hétfőn és szerdán 9.00–13.00, 
kedden 12.00–16.00, csütörtökön 13.00–18.00, pénteken 
9.00–12.00 óra között.

Dr. Mészáros Zsolt, Aulich utca 3. Telefon: 28/751-561; 
mobil: 30/831-1887. Rendelési idő: hétfőn 13.00–18.00, 
kedden, szerdán és csütörtökön 8.00–12.00, pénteken 
8.00–12.00 óra között.

Munkanapokon 8–15.30 óra között a betegek szá má ra saját 
háziorvosuk áll rendelkezésre. Hétfőtől csü tör tö kig 15.30–18 
óra között készenléti szolgálat működik a sürgős ese tek el lá-
tására, amely a felsorolt időbeosztás szerint hívható: hétfőn 
dr. Mészáros Zsolt, kedden dr. Kürti József, szerdán dr. Pető-
házi Melinda, csütörtökön dr. Tordai Gábor. 
Központi orvosi ügyelet: Gödöllő, Szabadság tér 3. 
Telefon: 70/370-3104. Ügyeleti idő: mun ka na po kon 18 órától 
másnap reggel 8 óráig, hétvégén, munkaszüneti napokon és 
ünnepnapokon 24 órában.

Gyermekorvosi rendelők
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12. Telefon: 28/798-148
Dr. Papp Tünde Éva, Hunyadi u. 19. Telefon: 30/861-6208, 

28/750-970
A mentők ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartási rendje 
Ezüstkehely Patika hétfőtől péntekig 8–18, szombaton 8–12 
óra között; Liget Patika hétfőtől péntekig 8–18, szombaton 
8–12 óra között. Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, 
Pécel, Tanácsház utca 4. Telefon: 28/452-851
Fogorvosi rendelő: Rákóczi u. 10. Telefon: 28/495-237
Dr. Illényi Tamás rendelési ideje: hétfőn és szerdán 8–12 

(szerdán iskolafogászat), kedden és csütörtökön 14–19 óra 
között, pénteken páros héten 8–12, páratlan héten 14–19 
óra között. 

Dr. Csernyán Vivien rendelési ideje: hétfőn és szerdán 14–20; 
kedden és csütörtökön 8–13; pénteken páros héten 14–20, 
páratlan héten 8–13 óra között. 

Előzetes bejelentkezés, időpont-egyeztetés szükséges a 
28/495-237-es telefonszámon! A rendelés utolsó órájában 
nincs mód akut (sürgős) eset ellátására, amennyiben lehető-
sége engedi, ilyen esetben a rendelési idő elején jelenjen meg, 
hogy a szükséges ellátást biztosítani lehessen. Munkaszüneti 
napokon az ügyeleti rendelés helye: Központi Stomatológiai 
Intézet, 1088 Bp., Szentkirályi u. 40.
Védőnői szolgálat: Hunyadi u. 19. Telefon: 28/744-223
Tormay Károly Egészségügyi Központ: Gödöllő, Petőfi tér 1. 
Telefon: 28/430-655, 28/430-452, 70/502-1876, 70/502-1872

Anyakönyvi hírek
A február 17. és április 13. közötti időszak eseményei

Születések: Oláh Léna, Kanalas Natasa Maja, Oláh Marietta, 
Pesír Olivér, Kanalas Glória, Torba Medárd, Kupás Krisztián, 
Oláh Marcell, Dajka Nora Janka, Szabó Benett Olivér, Cseh 
Áron, Rideg Alíz, Szabó Bende, Suster Noémi Sára, Bren-
ner Marcell Ábel, Maró Zoltán István, Bornemissza Zsolt, 
Benkócs Zsombor, Benkócs Levente, Szabó Zsanett Felícia, 
Kun-Szabó Regina, Szekeres Fruzsina

Házasságkötések: Tihi Balázs János és Hajdu Borbála Éva, 
Varga Richárd és Varga-Szömös Bettina, Burján Milán és 
Juhász Krisztina, Tusor Benjamin és Mátyók Kinga, Villányi 
László és Ábrahám Nikolett, Poharenszki Dávid és Juhász 
Klaudia, Patkó Lajos Márton és Rutka Erika, Kálé István és 
Németh Angéla, Szentesi Dávid és Gémesi Mariann, Albrecht 
Péter György és Mártha Gabriella, Demeter Zoltán és Kiss 
Szimonetta, Klujber László és Fekete Veronika, Resch Gábor 
Pál és Antal Erika, Babarczi Áron és Fábián Réka, Pallos Ar-
nold és Dobrocsi Viktória, Bohár Szilveszter József és Bérces 
Andrea, Késely Zsolt Gábor és Simon Irén, Balogh Tibor és 
Hernyes Ágnes, Nagyváradi Tibor és Danyi Viktória, Herczeg 
Krisztián és Lakatos Marcella

Halálesetek: Hortobágyi Józsefné Monori Anna (92), Majsai 
Károlyné Szénási Margit (93), Törteli Mihályné Ladányi 
Irén (83), Vass Lászlóné Szűcs Ilona (79), Törteli Mihály (40), 
Budaházi István (90), Kövesdi Istvánné Ragács Mária (77), 
Nagy Antal (79), Pazsiczki Mihályné Kapuszta Terézia (75), 
Kovács Győző (62), Bene Sándor (70), Kalita Kálmánné 
Berkes Mária (72), Tolnai Mária (77), Kovács Adolfné Csics-
mann Erzsébet (87), Almási Józsefné Sivák Margit (86), Buvár 
József (82), Tolnai László (86), Molnár József (88), Nagy And-
rásné Nagy Erzsébet (74), Barsán István József (80), Rostás 
Istvánné Kanalas Julianna (61), Magyari Gyula József (71), 
Harmati Sándor (66), Sásdi Erzsébet (88), Kiss József András-
né Hoványi Katalin (76), Hajdú Vince (63), Belán Béla (66), 
Bánszki János (40), Sidó Lászlóné Kovács Edit Mária (79), 
Varga Lászlóné Szabó Mária (70)

POLGÁRMESTERI HIVATAL
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KERESZTREJTVÉNY. Rejtvényünk megfejtését május 25-ig küldjék az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre vagy a polgármesteri 
hivatal ügyfélszolgálatára. A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő 
számunkban olvashatják. Kellemes időtöltést kívánunk! Áprilisi rejtvényünk megfejtése: Isaszegi csata. Miénk a győzelem. 
A jutalmat Baráth Erika, Sáros Gabriella és Gáti Katalin nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

GYEREKEKNEK. Keresd meg a képeken található nyolc különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet küldd vissza 
szerkesztőségünknek május 25-ig az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre, vagy add le személyesen a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálatán. A helyes megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban 
tesszük közzé. Az áprilisi rejtvény helyes megfejtéséért járó jutalmat Vándor Abigél, Fehér Zsombor és Bereczki Dominik 
nyerte. Gratulálunk!
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