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AKIK NÉPTÁNCCAL ÉLESZTIK ÚJRA A HAGYOMÁNYOKAT

Hajduné Bilász Ildikó és férje, Hajdu Zsolt augusztus 20-án kapták meg az 
Isaszeg Hagyományaiért díjat. A velük készült interjúból az is kiderül, hogy 
miért fontos napjainkban a néphagyományok őrzése.
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Naponta értékelünk, folyamatosan számolunk
Hatvani Miklós polgármestert néhány aktuális témáról kérdeztük

– Új tisztséget tölt be a Zöld Híd Kft.-
nél. Mondana erről pár szót?

– Juhász István úr, a Zöld Híd 
B.I.G.G. Nonprofit Kft. elnöke meg-
keresett, és felkért, hogy a pénzügyi 
ellenőrző bizottság tagjaként segítsem a 
szervezet munkáját. Polgármestertársa-
im százszázalékos arányban szavaztak a 
megbízatásomat illetően. Ezt a munkát 
természetesen ugyanúgy ingyenesen 
vállaltam, mint a többi társadalmi 
jellegű megbízatásomat. Ilyen például 
az erdőbirtokossági alelnöki megbízá-
som, a kistérségi alelnöki megbízásom, 
a Magyar Önkormányzati Szövetség 
elnökségi tagsága vagy korábban a 
nemzeti bűnmegelőzési tagságom. En-
nek a megbízatásnak semmi köze a napi 
szemétszállítás logisztikai megoldásai-
hoz, amely egyébként hamarosan úgyis 
a Mol Zrt. feladata lesz.

– Többeket is foglalkoztat a kérdés, 
hogy mikor nyit az új városi piac.

– A piaccsarnok épülete százszáza-
lékosan kész. Az arra járók láthatják, 
hogy a csarnok szép, és jó minőségben 
készült el. Megkezdtük az egyeztetése-

ket a bérlőkkel, és amennyiben az üzlet-
helyiségeknek legalább az ötven százalé-
ka gazdára talál, azonnal megnyitjuk 
a nagyközönség számára. Az előzetes 
tárgyalások során sajnos a jelenlegi bi-
zonytalan gazdasági helyzet, úgy érzem, 
kissé elriasztotta a vállalkozókat. Remé-
nyeim szerint azért október–november 
hónapban megnyitjuk a város lakói előtt 
az új intézmény kapuit.

– Ebben az évben többször is szóba 
került a sportcsarnok felújítása. Jelenleg 
hogy áll az épület belső renoválása?

– A sportcsarnok renoválásának 
második üteme befejeződött. A szociális 
blokkok közül már csak egyetlenegy vár 
felújításra, de ez évben ennek az átadása 
is megtörténik. A csarnok nagytermé-
ben sor került az új térelválasztó füg-
göny felszerelésére, és így a két szabad 
tribünnel együtt már négy csoport tud 
egyszerre órákat, edzéseket tartani.

– Az energiaárak robbanása vár-
hatóan mennyiben befolyásolja a város 
működését?

– A képviselő-testület tagjai közül 
többekkel naponta értékeljük a helyze-

tet, és folyamatos számolásban vagyunk 
a várható költségeket illetően. Az már 
biztos, hogy az eddigi módon nem mű-
ködhetünk tovább, hiszen az várhatóan 
a mai árak szerint plusz kétszázmillió 
forintos többletet jelentene a költségve-
tésnek, amire nincs fedezet. A döntések 
előkészítés alatt vannak az egyes intéz-
ményeket illetően. Példaként említhe-
tem a múzeumunkat, amelyet október 
közepétől április elsejéig valószínűleg 
zárva tartunk. A képviselőtársaimmal 
folytatott beszélgetésekre hivatkozva 
mondhatom, hogy idén a karácsonyi 
díszkivilágítás is elmarad, és remélem, 
a közvilágítást nem kell időben korlátoz-
nunk. Több intézményről azért nem ten-
nék most említést, mert jelen pillanat-
ban nem született még végleges döntés, 
és nem szeretném, ha az érintettek az 
újságból értesülnének a rájuk vonatkozó 
határozatokról. Az viszont már biztos, 
hogy az üzemelési hőfokok és a nyitva-
tartási idők csökkenni fognak. Elsődle-
ges célunk, hogy a város a nehézségek 
ellenére is működőképes maradjon.

SZERKESZTŐSÉG

A rezsicsökkentéssel kapcsola-
tos információk elérhetősége

A kormány vagy az önkormányzat által hozott, a rezsicsök-
kentést érintő aktuális döntéseket és ezen határozatokkal/
döntésekkel kapcsolatos további információkat megtalálják 
Isaszeg város hivatalos weboldalán (Isaszeg.asp.lgov.hu), illetve 
a város Facebook-oldalán (Isaszeg Város Önkormányzat).

SZERKESZTŐSÉG

Fogyatékkal élők karácsonyi 
támogatása

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szo-
ciális és Egészségügyi Bizottsága a helyi szociális rendeletben 
foglaltak szerint a fogyatékos személyek jogairól és esély-
egyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 
szerint, valamint a 141/2000. (VIII. 9.) kormányrendelet 
I. számú mellékletében meghatározott fogyatékossággal 
rendelkező személyek részére – jövedelmi helyzet vizsgálata 
nélkül – kérelemre, egyszeri, azonos összegű karácsonyi támo-
gatást állapít meg.

A támogatás feltételei
A kérelemnyomtatvány a 2022. évben szeptember 15-től 
november 2-ig nyújtható be – személyesen hivatali időben, 
továbbá elektronikusan a bakajsza.anna@isaszeg.hu e-mail-cí-
men, valamint postai úton. 

A kérelemhez minden esetben csatolni kell a fogyatékos-
ság tényét igazoló orvosi dokumentumot. A döntéshozatal 
– folyamatosan – november 30-ig történik meg, a költség-
vetésben meghatározott keretösszeg, illetve a kérelmezők 
számának figyelembevételével.

Kérelemnyomtatványok igénylése és személyes leadása 
Isaszegi Polgármesteri Hivatal, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Az 
ügyfélszolgálati iroda elérhetőségei: 28/583-100-as telefon-
szám. Hétfő: 8.00–12.00 és 13.00–18.00; keddtől csütörtökig: 
8.00–12.00 és 13.00–16.00; péntek: 8.00–12.00. A szociális 
és igazgatási iroda (8. iroda) elérhetőségei: 28/583-104-es te-
lefonszám. Hétfő: 13.00–16.00; szerda: 8.00–12.00 és 13.00–
16.00; péntek: 8.00–12.00.

Amennyiben mindezekkel kapcsolatban kérdések merülnek 
fel, a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatának és a szociális 
és igazgatási irodájának munkatársai ügyfélfogadási időben 
telefonon vagy személyesen állnak rendelkezésre.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

A szüret veszélye a mustgázmérgezés

Az ország több pontján már megkezdődött a szüret, a korai 
érésű szőlők esetében a mustot érlelik a pincékben. A szőlő 
levének erjedésekor mustgáz keletkezik, amely nem megfelelő 
körülmények között komoly veszélyt jelent. Számos esetben 
riasztják ilyen esethez a tűzoltókat, holott a balesetek könnyen 
megelőzhetők szellőztetéssel, valamint szén-dioxid-érzékelő 
elhelyezésével.  

A szén-dioxid önmagában nem mérgező, azonban mivel 
nehezebb a levegőnél, egy szellőzés nélküli pincéből kiszorítja 
azt. Aki ilyen pincébe megy le, rövid idő alatt oxigénhiányos 
állapotba kerül, amelynek tünetei a szédülés és a fáradtság-
érzet. Ezeket az eszméletvesztés, végül a fulladás követheti. 

Egy liter erjedő must csaknem negyvenkét liter szén-dioxi-
dot termel. Ezért fontos szellőztetni a pincéket, és célszerű 
szén-dioxid-érzékelőt is felszerelni. Alkalmazható a közismert 
módszer is, amikor gyertyával ellenőrizhetjük, van-e elég leve-
gő a pincében. Fontos, hogy az égő gyertyát ne kézben, hanem 
például egy lapáton tartsuk magunk előtt, és úgy menjünk le a 
pincébe. Ha a gyertya elalszik, életveszélyes a pincébe menni.

A szén-dioxiddal telített pincébe csak sűrített levegős 
légzőkészülékben szabad bemenni, ezért aki mustgázzal 
kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó 
számot, és kérje a tűzoltók segítségét!

PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

TÖLTSE LE VÁROSUNK  
OKOSALKALMAZÁSÁT!
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Rossz embereknek nincsenek dalaik
Ötvenedik évfordulóját ünnepli az Isaszegi Asszonykórus

 „Erre a neves ünnepre az Úristentől kívánok, / Maguknak egészséget, örömet, boldogságot, /  
Isteni áldást bőségben, dicső vigasságot a mennyben!” (Isaszegi népi köszöntő)

Az Isaszegi Asszonykórus kezdetektől a művelődési ház cso-
portja, de 1993 óta fő támogatója az Isaszeg Népi Hagyomá-
nyai Alapítvány. A kórus tevékenyen részt vesz Isaszeg város 
kulturális életében. Hazai és külföldi szerepléseik alkalmával 
öregbítik szőlőföldjük hírét-nevét. Október 16-án az Isaszegi 
Művelődési Házban ünneplik meg a jubileumot.

A kórus egykori népszokásokat jelenít meg énekelve, gazda-
gon díszített isaszegi népviseletben. Nagy szeretettel éneklik 
Isaszeg legszebb magyar és szlovák népdalait. Mottójuk: „Úgy 
élj, hogy a hagyományok őrzője vagy.”

„A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és 
szárnyak” – írta Johann Wolfgang von Goethe, a német író és 
költő. Az „asszonycsoport” gyökerei egészen a hetvenes évek 
elejére vezethetők vissza, amikor Rajta Józsefné, a hagyomá-
nyok iránt érdeklődő isaszegi asszony felelevenítette a helyi 
lakodalmas népszokásokat, és betanította annak az első lelkes 
csapatnak, amelynek tagjaiból 1972-ben Valkony Antal veze-
tésével hivatalosan is megalakult az Isaszegi Asszonykórus.

1976-ban Fejéregyházi László – a művelődési otthon ak-
kori igazgatója – megalapította a hímzőkört, amelynek tagjai 
1986 körül önállóan kezdtek el énekelni népdalokat, először 
a saját szórakoztatásukra. Később ebből a hímzőkörből alakult 

csoporthoz csatlakoztak azok a korábbi asszonykórustagok, 
akiknek hiányzott a közösségi éneklés öröme. Tudván: „Ahol 
énekelnek, nyugtón lehetsz; rossz embereknek nincsenek 
dalaik.” (Tóth Béla: Szájrul szájra – A magyarság szálló igéi. 
Athenaeum, Budapest, 1907)

Az 1980-as évek közepén a művelődési otthonban a 
vezetőségváltás miatt a kórus működése átmenetileg szüne-
telt, de 1987-től kezdve Lakatos László vezetésével újra együtt 
énekelt az Isaszegi Asszonykórus. Laci bácsi citerával kísérte 
a kórust, így gazdagítva az összhangzást is a csoport színpadi 
produk cióiban. 2001-ben egészségi állapotára való tekintettel 
befejezte az isaszegi népi hagyományokat szolgáló munkáját. 
A tagok hálás szívvel köszönték meg neki az asszonykórus 
tizennégy éves támogatását, vezetését. Ezután Nagy Jánosné, 
Marcsó néni vette át a csoport vezetését, aki 1978-tól volt 
tagja az asszonykórusnak, majd vezetőként 2002-től 2020-ig 
igazi „motorja” volt a közösségnek. Munkássága során Bene-
dek Krisztina népdalénekessel, pedagógussal dolgozott együtt, 
aki művészeti vezetőként hosszú évekig szakmai oktatásban 
részesítette a csapatot.

Az évek során a kórus sikert sikerre halmozott. Az ország 
különböző részeiről kaptak meghívásokat, amelyeknek a 
lehetőségekhez mérten eleget is tettek. Eredményességükre 
tanúbizonyság a sok külföldi szereplés is: jártak Erdélyben, 
Szlovákiában, Ausztriában, Lengyelországban, Bulgáriában és 
Ukrajnában. Az országos pávakörös és népdalkörös találkozók 
rendszeres résztvevői voltak. Fellépéseik során isaszegi vagy 
Galga menti dalcsokrokkal mindenhol jelentős elismerésben 
volt részük.

2020-ban Stefcsik Anikó vállalta el a csoport vezetését, 
ugyanettől az évtől művészeti vezetőként Volter Domonkos 
néprajzkutató tanár végzi a kórus szakmai oktatását. Ez évtől 
Köles Éva népdalénekes, tanárnő is segíti a munkájukat.

Eredményeikhez ezúton is gratulálunk, sok sikert, nagyon 
jó egészséget és erőt kívánunk a csoportnak a következő 
évtizedekre!

VERSECZKYNÉ SZIKI ÉVA ELNÖK, INHA, ITÉB

Az Isaszegi Asszonykórus tagjai 
a kezdetektől napjainkig

Alapító tagok: Bagladi Sándorné, Barsán Istvánné, Báthoryné Szántai 
Erzsébet, Fehér Istvánné, Fehér Mihályné, Fenyves Istvánné, Juhász Pálné, 
Németh Józsefné, Vojt Vincéné, Ragács Istvánné, Rajta Józsefné, Répási 
Józsefné, Szebelédi Pálné. Az idők során elsőként csatlakoztak a kórushoz: 
Bankó Miklósné, Barkóczi Lászlóné, Berkes Istvánné, Bircsák Józsefné, Dudás 
Jánosné, Fekete Pálné, Kiss Istvánné, Nagy Ferencné, Nagy Istvánné, Nagy 
Jánosné, Swack Sándorné.

További tagok: Apágyi Istvánné, Bodnár Miklósné, Brányán Istvánné, 
Bukodi Miklósné, Fityus Istvánné, Forczek Ferencné, Hábel Józsefné, Heisler 
Jánosné, Hernyes Istvánné, Heusz Istvánné, Horváth Jánosné, Jánosi István-
né, Kemenes Józsefné, Király Istvánné, Kiss Mihályné, Kópor Istvánné, Kovács 
Lászlóné, Lakatos Lászlóné, Meiser Jánosné, Muri Mihályné, Nagy Sándorné, 
Németh Istvánné, Palánkai Györgyné, Parádi Jánosné, Palotai Mihályné, 
Ragács Józsefné, Szalkai Istvánné, Szamosi Andrásné, Szentesi Lászlóné, 
Szepesi Sándorné, Széplaki Józsefné, Tarcsi Ferencné, Tóthné Szabó Ilona, 
Varsányi Istvánné. Lelkes férjek is csatlakoztak a munkához: Búvár József, Pál 
Sándor, Surmann József, Szepesi Sándor, Tihon Pál, Vojt Vince.

Jelenlegi tagok: Bakos Adrienn, Deák Zsuzsanna, Dragonya Magdolna, 
Fehér Endréné, Horváth Jánosné, Káré Ágnes, Stefcsik Anikó, Szibilla József-
né, Tarcsi Ferencné, Taub Franciska, Palyaga Gáborné.

Születésnapos alkotói közösség
Tízéves az AKÍK

Az Alkotó Költők, Írók Klubja több hónapos előkészület, 
munka, valamint a rajzpályázat meghirdetése és zsűrizése 
után a tízéves jubileumát szeptember 10-én ünnepelte meg 
a művelődési házban. Az esemény az új antológia bemutatója 
és az iskolákban meghirdetett rajzverseny eredményhirdetése 
is volt egyben.

Az antológiában szereplő írók és költők 
mellett a könyv kiadásában közremű-
ködő számos vendég, köztük általános 
iskolás gyermek is jelen volt az ün-
nepségen. Az AKÍK alkotói izgatottan 
várták, sok ajándékkal készülve, hogy 
kihirdethessék a díjazottak nevét, és 
kezükbe foghassák az igényesen kivite-
lezett novelláskötetet, amely az  
IsaSzegről-végről címet kapta. Kö-
szönjük a borítótervet és a nyomdai 
munkálatokat Dittrich Panka író-köl-
tőnek, a győri íróklub vezetőjének, míg 
a címlapfotókat Székelyné Opre Marika 
fotóművésznek.

Az esemény háziasszonya Majsáné 
Gyarmati Olga volt, aki már az AKÍK 
megalakulásánál is bábáskodott. Rövid 
bevezető után Mészáros Gusztávné 
alpolgármester nyitotta meg az ünnep-
séget. Ezután a művelődési ház vezetője, 
Pongrácz Gabriella ismertette kötődését 
az írói közösséghez, felidézve az eltelt 
tíz év élményeit. Ezt egy nagyszerűen 
szerkesztett, zenei aláfestéssel meg-
komponált, főként az AKÍK életképeit 
felvillantó filmösszeállítás követte. Nagy 
köszönet jár Martinkó Gábornak, a 
nagyon szép kisfilm megalkotójának.

Az antológiában szereplő tizenöt 
szerzőt Ágoston Katalin, a Jókai Mór 
Városi Könyvtár vezetője mutatta be a 
hallgatóságnak egy-egy mű témájának 
vagy cselekményének említésével, ezzel 
ösztönözve a jelenlévőket a mű elolva-
sására. Kedves szavakkal megemlékezett 

az azóta elhunyt Rostás Istvánról is, aki 
alkotói pályája során sokat fáradozott 
a roma kultúráért. Kifejezve a személye 
iránti tiszteletet, a könyvben ő is szere-
pel egy művével.

Ezután Szekeresné Dezső Julianna 
festőművész értékelése hangzott el a 
beküldött pályaművekről. A felhívásra 
ötvennyolc rajz érkezett a helyi általános 
iskolák részéről. Az összes pályázati 
rajzot ajándékcsomaggal és elismerő ok-
levéllel jutalmazta a klub, köszönhetően 
cégek és az isaszegi vállalkozók nagylel-
kű felajánlásainak. Tizenhat rajz színesí-
ti az antológiát, amely megvásárolható a 

Jókai Mór Városi Könyvtárban. A raj-
zokból rendezett kiállítás megtekinthető 
a művelődési ház nagytermében.

A díjakat a klub vezetője, Haász Irén 
adta át a boldog nyerteseknek. Az ese-
mény színvonalát méltón emelte Ruda 
Bettina csodálatosan előadott három 
dala. Az alkotók meglepetéstortát is 
kaptak a művelődési ház dolgozóitól, 
amit utólag is köszönünk.

Az ünnepség zárásaként – pogácsa 
és üdítő mellett – az antológia dediká-
lására is sor került. A rendezvényt jó 
hangulatú bankett és vacsora zárta.

BÓKÁNÉ TORDA HAJNAL

Az AKÍK illusztrációs rajzpályázatának nyertesei, 
akiknek a rajza bekerült az antológiába

1. helyezett Dávid Emma, Gábor Dénes Általános Iskola; 2. helyezett Csizmadia Katalin, Damjanich János 
Általános Iskola; 3. helyezett Hajmási Viktória, Klapka György Általános Iskola; 4. helyezett Szatykó Borbá-
la, Damjanich János Általános Iskola; 5. helyezett Zempléni Adrien, Damjanich János Általános Iskola;  
6. helyezett Tene Viktória, Gábor Dénes Általános Iskola.

Perspektivikus ábrázolásért Reha Jázmin, Damjanich János Általános Iskola; a szép kidolgozottságá-
ért Miskolczi Noémi Gábor, Dénes Általános Iskola; a letisztult, egyszerű vonalakért Lestár Leila Szilvia, 
Gábor Dénes Általános Iskola; különleges árnyékolástechnikájáért Sereglei Liza Borbála, Damjanich János 
Általános Iskola; alaposan kidolgozott munkájáért Kiss Domonkos, Damjanich János Általános Iskola; 
ötletes, egyedi témaválasztásáért Kobela Bálint, Damjanich János Általános Iskola; karakteres, élethű áb-
rázolásért Tóth Vivien, Gábor Dénes Általános Iskola; egyedi kompozíciójáért Lekly Nimród, Gábor Dénes 
Általános Iskola; mozgalmas eseményábrázolásért Káldi Bernadett, Damjanich János Általános Iskola; 
egyéni vonalvezetéséért Fercsik Jázmin, Klapka György Általános Iskola.
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Ördöngösökkel van dolguk
Hajduné Bilász Ildikó és Hajdu Zsolt néptánccal élesztik újra a hagyományokat

Nemrég kapták meg az Isaszeg Hagyományaiért díjat, ennél jobban már csak Bence fiuk jövőbeli terveire büszkébbek. 
Hajduné Bilász Ildikó és Hajdu Zsolt évtizedekig táncoltak a Csata táncegyüttesben, azóta több generációt tanítottak meg 
művészetükre. Jelenleg a dányi Ördöngös táncegyüttest vezetik, miközben újraélesztik az eltűnni látszó hagyományokat.

– Zsolt negyven, Ildikó harmincegy éve 
kezdett táncolni a Csata táncegyüttes-
ben. Milyen volt akkor, és milyen most 
az együttes?

H.-né B. I.: Első játékaimat, 
tánclépéseimet Bánszkiné Varga Judit, 
mindenki Jutka nénije tanította meg. 
Nagyon sok jó emlék köt az akkori 
táncegyütteshez. Összetartó csopor-
tunk sok fellépésen és utazáson vett 
részt, ami meghatározó élménye volt 
a gyerekkoromnak. Felnőttként, okta-
tóként is Jutka néni kérésére kapcso-
lódtam be a táncegyüttes munkájába. 
Sok év kemény munkája van a hátunk 
mögött. Itt tanultunk meg tanítani, 
amit jelenleg a dányi Ördöngös tánc-
együttesben hasznosítunk.

– Számos díjjal értékelték a mun-
kájukat. Melyikre a legbüszkébbek, és 
miért?

H. ZS.: Nehéz lenne választani 
közülük. Mindegyikre kicsit másért 
vagyunk büszkék. A Fülöp Ferenc-szó-
lótáncverseny díját csak ketten értük 
el, ez ezért büszkeség. A Csata tánc-
együttes ifjúsági csoportjával kiemelt 
arany minősítést szerezni sok-sok év 
munkája volt. Kicsi korunktól kezdve 
több évben próbálkoztunk megismer-
tetni magunkat, az isaszegi táncokat a 
különböző zsűrikkel, és nagy boldog-
ság volt, hogy 2019-ben értékesnek 
találták ezt a munkát. Ugyanebben 
az esztendőben kaptuk meg a hagyo-
mányőrző együttesek kiváló minő-
sítését a tematikus csoportunkkal, 
ami az ifjúsági csoport és a Csattanó 
táncegyüttes közös produkciója volt. 
Ezt a Csata táncegyüttes életében 
először sikerült elérni nem meghívott 
oktatóval.

– Milyen érzés volt nemrég meg-
kapni az Isaszeg Hagyományaiért 
díjat?

H.-né B. I.: Boldogok voltunk, ami-
kor értesültünk arról, hogy méltónak 
találtattunk erre az elismerésre. Egész 
isaszegi táncos- és oktatóéletünk során 
rengeteg hagyományőrző rendezvényen 
vettünk rész. Kitalálóként, szervezőként 
és rendezőként is segítettük ezeket az 
eseményeket. Úgy tűnik, ezt a munkán-
kat ismerték el ezzel a kitüntetéssel.

– Miért fontos a hagyományok 
ápolása, megismertetése másokkal?

H. Zs.: A népi hagyományok nem-
csak a kultúra őrzése miatt fontosak. 
Ezek az események, szokások, ünnepek 
abban segítenek, hogy összetartsák a 
közösséget. 

– Mikor, milyen céllal alapították a 
Csattanót? Hol tart most az együttes?

H. Zs.: A Csattanó tánccsoport 
2014 szeptemberében alakult az isa-
szegi Csata táncegyüttesben táncoló 
gyermekek szüleiből. A csoport tagjai 
teljesen amatőrök, felnőtt fejjel ismer-
kednek a néptánc csodálatos világával. 
A tagok folyamatosan cserélődtek az 
évek folyamán. Jelenleg a csoport Dá-
nyon összekapcsolódott az Ördöngös 
táncegyüttes Lődörgős csoportjával, 
ott folytatja a munkát.

– Minden korosztállyal dolgoznak. 
Mennyire kell másként hozzáállni a 
különböző generációkhoz? 

H.-né B. I.: Ahogy korábban Isa-
szegen, úgy Dányon is óvodástól nyug-
díjaskorig minden generáció megta-
lálható az Ördöngös táncegyüttesben. 
A kicsikkel sokat kell játszani, itt még 
nem a tánc a cél. Kisiskoláskortól 
ismerkedünk először tánclépésekkel. 
Ahogy nőnek, úgy lesznek egyre ügye-
sebbek, és úgy kell egyre komolyabban 
foglalkozni a táncosokkal. A felnőttek 
más kategóriába tartoznak: ők szó-
rakozni jönnek, nem biztos, hogy a 
színpadra kerülés a céljuk, inkább egy 
jó táncházi hangulatot kell varázsolni a 
próbákon. Ennek Zsolt a nagy mestere.

– Milyen érzés, hogy Bence fiuk a 
szülők nyomdokaiba lép? Ő mit mond 
a jövőbeli terveiről?

H. Zs.: Bence másodéves a Magyar 
Táncművészeti Egyetemen, miután Fó-
ton elvégezte a néptánc tagozatot. Fóti 
tanulmányainak kezdete óta bevontuk 
őt az együttesi munkába. Bemelegí-
téseket tartott, segített feldolgozni az 
archív táncanyagokat. Jelenleg már 
koreográfiarészleteket is alkot. Nagyon 
büszkék vagyunk rá, tehetséges táncos. 
Tervei között szerepel, hogy folytatja a 
megkezdett munkánkat.

– Mennyire fogékonyak az isaszegi-
ek a népi hagyományok ápolására?

H.-né B. I.: Régebben még egy-egy 
felvonuláson, rendezvényen nemcsak 
a táncosok és hozzátartozóik, hanem 
sok-sok nézelődő is részt vett. Manap-
ság sajnos egyre nehezebben bevon-
hatók a „kívülállók”. Ugyanakkor jó 
kezdeményezésnek tartjuk, hogy nem 
néptáncos civil szerveződések is bekap-
csolódnak a hagyományok megtartásá-
ba, mint például a Családok Isaszegért 
Egyesület szüreti családi napja.

– Jelenleg mivel foglalkoznak?
Ildikó, H. Zs.: 2020 óta nem 

dolgozunk a Csata táncegyüttesben. 
Fájó lépés volt, de akkor ezt hozta az 
élet. Jókor érkezett a felkérés a dányi 
Ördöngös táncegyüttes vezetésére, 
azóta dolgozunk a településen, jelenleg 
három csoporttal: a Kis Ördöngössel, 

a Nagy Ördöngössel és a Lődörgős cso-
porttal. Idén nagy munkába fogtunk, 
több hagyományt is újjáélesztettünk 
az elfeledett dányi népszokásokból. 
Többek között az isaszegihez hasonló 
májusfaállítást és -döntést, valamint a 
tűzugrást. Nagy örömünkre nemcsak 
táncosok és hozzátartozóik vettek 
részt a rendezvényeken, hanem sok 
érdeklődő is megtisztelt minket. Amire 
a legbüszkébbek vagyunk, az a dányi 
táncok újratanítása, ezt rengeteg hát-
térmunka előzte meg. Jelenleg a dányi 
viselet felkutatása és rekonstruálása 
folyik. Minél több emberrel szeretnénk 
megismertetni a saját táncukat, csak-
úgy, mint Isaszegen is tettük az városi 
tánccal és viselettel.

– Ha nem táncolnak, mivel foglal-
koznak, mi a hobbijuk?

H.-né B. I. – H. Zs.: Szerencsések 
vagyunk, mert elmondhatjuk, hogy a 
hobbink a hivatásunk. Szinte minden 
szabadidőnket kitölti a tánc vagy a 
háttérmunka. A néptánc mellett más 
stílusban is mozgunk, szalagavatóra, 
esküvőkre is tanítunk be táncokat, 
egy-egy esküvői dekoráció is a kreatív 
oldalunk eredménye. A kevés tényleges 
szabadidőnkben szeretünk a baráta-
inkkal időt tölteni, sorozatokat nézni.

H. A.



A rendezvény nem valósulhatott 
volna meg vendégeink nélkül, akik 
vállalták, hogy több szempontból is be-
mutatják szakmájukat. Beszéltek arról, 
hogyan töltenek el egy munkanapot, 
és hogyan szerezték meg a megfelelő 
képesítéseket munkájuk elvégzéséhez. 
Ezúton is köszönet jár a részvételért 
Ágoston Katalin könyvtárvezetőnek, 
Danielovits Zsolt asztalosmesternek, 
Kovács Andrásné, Marika csecsemő- és 
kisgyermeknevelőnek, Magyari Katalin 
védőnőnek, Mátyus Henriettnek, aki 
pedagógusi hivatása mellett pedikűrös, 
Mészáros Melinda Ágnes rendőr zász-
lósnak, a Gödöllői Rendőrkapitányság 
bűnmegelőzési előadójának, Pospisek-
né Sinkó Évának és Mózes Attilának 
a polgárőrségtől, Szatykó Zsolt klíma-
berendezés-szerelő és -karbantartónak 
és nem utolsósorban Tihanyi István 
méhésznek.

Köszönet illeti az Ezüstkehely 
Patika, az isaszegi postahivatal, a Piri 
és Guszti virágbolt és a Csata vendéglő 
vezetőit a lehetőségért, hogy a kisdiá-
kok jobban megismerhették az említett 
szakmákat, és a gyakorlatban is láthat-
ták a szakmákhoz kötődő helyszíneket.
BARTA DÓRA, ISASZEGI DAMJANICH 

JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
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Damisok a munka világában
Szakmai nap a pályaorientáció jegyében

Az Isaszegi Damjanich János Általános 
Iskola és az Isaszegi Művelődési Ház 
szeptember 26-án pályaorientációs na-
pot tartott a pályaválasztás előtt álló 
hetedikes és nyolcadikos diákok számá-
ra. Ők a délelőtti órákban előadások 
keretében többféle szakma rejtelmeibe 
nyerhettek betekintést, közben az alsó 
tagozatos tanulók különböző helyszíne-
ken bővíthették ismereteiket.

A kilenc órakor kezdődött nyitórendez-
vényen Zentai Piroska igazgató asszony 
köszöntötte a meghívott vendégeket, 
előadókat, majd ismertette a szak-
mai nap programjait, és ösztönözte 
a felső tagozatos diákokat, hogy kellő 
nyitottsággal fogadják, hallgassák az 
előadásokat: „Gondoltatok-e már arra, 
hogy milyen foglalkozást választotok 
a jövőben? Éreztétek-e már az izgalmat, 
ha beleláthattatok valamilyen munka-
folyamat rejtelmeibe? Ha nem, ez a nap 
talán segíthet abban, hogy megtaláljá-
tok az utat egy olyan felnőttlét felé, ahol 
a munka nem csupán unalmas teher 
lesz a mindennapokban, hanem hivatás. 
Valami olyan, amit szívvel-lélekkel, so-
ha nem múló lelkesedéssel fogtok tudni 
csinálni a jövőben, akár több évtizeden 
át. Ha pedig azon szerencsések közé 
tartoztok, akik úgy érzik, már megtalál-
ták a nekik való foglalkozást, őszintén 
remélem, a mai nap csak megerősít tite-
ket a választásotokban. Erőt ad ahhoz, 
hogy minden előttetek álló akadályt 
leküzdjetek azon a még hosszú és oly-
kor rögös úton, ami végül elvezet majd 
a választott szakmátokban eltöltött első, 
sikerekben gazdag munkanapotokig” 
– biztatta a jelenlévőket az igazgató.

A szakmai nap keretein belül az alsó 
tagozatos diákok az étteremben, a pati-
kában és a postán zajló tevékenységek-
kel, a virágkötészettel, a felsősök pedig 
a rendészeti, a polgárőrségi, a védőnői 
szolgálat, a kisgyermeknevelői, a könyv-
tárosi és könyvtárvezetői, az asztalos-, 
a klímaszerelő-, a méhész-, a pedagó-
giai asszisztensi és a pedikűrösszakma 
elméleti és gyakorlati oldalával ismer-
kedhettek.
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Nyílt levél az isaszegi értéktári munkáról

Azért kezdtem el írni ezt a levelet, mert változó világunkban 
jó megosztani egymással, hogy mit gondolunk a jövőbeni 
értéktári feladatainkról.

Ez az év az Isaszeg Népi Hagyományai Alapítványon belüli 
egyéni, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által támogata-
tott pályázatom megvalósításáról szólt-szól. A pályázat által 
mindannyiunk örömére is igen jelentős eredményeket értünk 
el értéktáras feladataink teljesítésében.

A legjelentősebb eredményünk az értéktáras honlap 
elkészítése, amelyet ezúton is szeretnék megköszönni Dániel 
Zoltánnak, Lázár Ferencnek és nem utolsósorban Valkony 
Antalnak, Tóni bácsinak, mert nélkülük nem jöhetett volna 
létre. Nem minden munka gyümölcse látható azonnal. Biztos 
vagyok benne, hogy a jövőben mindaz az érték, amely felkerül 
erre az oldalra, büszkeséggel tölti el a település lakóit.

2022-ben felvett értékeink, amelyeket az Isaszegi Értéktár 
Bizottság tagjai nyílt szavazással, egyhangúlag fogadtak el az 
előterjesztések, ajánlások alapján: F. Orosz Sára keramikusmű-
vész, művészetelméleti kutató munkássága, kulturális örök-
ség – képzőművészet (ajánló: Verseczkyné Sziki Éva – Majsa 
Györgyné), 1./2022. (03. 08.) ITÉB-határozat; Futó Tamás 
grafikusművész munkássága, kulturális örökség – képzőművé-
szet (ajánló: Verseczkyné Sziki Éva – Majsa Györgyné), 2./2022. 
(03. 08.) ITÉB-határozat; Incze Mózes festőművész munkássága, 
kulturális örökség – képzőművészet (ajánló: Verseczkyné Sziki 
Éva – Majsa Györgyné), 3./2022. (03. 08.) ITÉB-határozat; Szi-
lágyi Attila szűcs, bőrdíszműves munkássága, kulturális örökség 
(ajánló: Majsa Györgyné – Verseczkyné Sziki Éva), 4./2022. 
(03. 08.) ITÉB-határozat; Takács Zoltán grafikusművész mun-
kássága, kulturális örökség – képzőművészet (ajánló: Majsa 

Györgyné), 5./2022. (03. 08.) ITÉB-határozat; Varga Melinda 
szobrászművész munkássága, kulturális örökség – képzőművé-
szet (ajánló: Verseczkyné Sziki Éva – Majsa Györgyné), 6./2022 
(03. 08.) ITÉB-határozat; Mozik Isaszegen és az első mozgóké-
pes isaszegi film, kulturális örökség (ajánló: Majsa Györgyné), 
7./2022. (03. 08.) ITÉB-határozat.

Ezt a munkát folytatni kell, hiszen van mire büszkének 
lennünk, és ha megosztjuk értékeinket, akkor válnak igazi köz-
kinccsé. A tárba felkerülendő értékek száma végtelen, és tovább-
ra is várjuk a felterjesztéseiket a következő Isaszeg értékei közé.

Október 16-án, vasárnap az Isaszegi Asszonykórus ötven-
éves évfordulóját ünnepeljük az Isaszegi Művelődési Ház 
és Múzeumi Kiállítóhely és az Isaszeg Népi Hagyományai 
Alapítvány szervezésében. Ezen alkalomból megmutatjuk az 
összes igen mutatós, sokszor művészi, képes reklám roll posz-
tereinket, csoportjaink kiadványait, aminek megvalósításában 
Majsa Györgyné, Olgi volt segítségemre. Jó érzéssel gondolok 
ezekre a kiadványokra, mert kulturális munkánk hosszú évti-
zedeinek fényes bizonyítékai, úgymint: Az éneklés öröme című, 
a Gaudium Carminis kamarakórus harminc évét bemutató, 
színes fotókkal, önvallomásokkal gazdagított kiadvány; az 
Isaszegi Asszonykórus ötvenéves évfordulójára készített kiad-
vány szintén színes fotókkal és isaszegi dalokkal; az Isaszegi 
legendárium, amely múltunk érdekes, igaz pillanataiból mutat 
fel egy-egy csokorra valót. Ekkor mutatjuk be kulturális cso-
portjaink legújabb színes szórólapjait is, amelyek az NKA és a 
Csoóri Sándor Alap támogatásával készülhettek el.

Mindez arra buzdít bennünket, hogy ne feledjük: felelősek 
vagyunk értékeinkért és azok közzétételéért.

VERSECZKYNÉ SZIKI ÉVA ELNÖK, ITÉB 

Őzikének is énekeltek
Somoskőújfalun táborozott a Gaudium Carminis női kamarakórus

Idén a kórustáborunkat július 18-tól 
22-ig tartottuk. Ez alkalommal beteg-
ségek miatt kevesebben tudtunk részt 
venni a táborban. Ennek ellenére – 
mondhatjuk: kicsiny, de lelkes csapattal 
– jó munkát végeztünk a napi hatórás 
éneklésekkel. Nemcsak új műveket 
tanultunk, de a hangképzéssel is többet 
tudtunk foglalkozni.

Szállásunk Somoskőújfalun a 
Vargánya vendégházban volt. Minden 
igényt kielégítő, minőségi szálláshe-
lyet sikerült foglalni a kórus számra. 
A házhoz tartozó terület felső részében 
lévő fedett teraszon tartottuk a pró-
bákat. A hőség ellenére is nagyon jó 
volt a klíma. A hosszú kert végén erdő 
volt, a szomszéd kertbe őzike is bejárt 

csemegézni, még az énekünket is meg-
hallgatta. Az ebédet a Somosi fogadó 
étterméből szállították a vendégházba, 
így a főzőcskézés sem vette el az időt a 
munkától.

Persze ebben a gyönyörű környe-
zetben a túrázást sem hagyhattuk ki, 
a rekkenő melegek ellenére sem. Ott-
létünk alatt két ízben sikerült nagyobb 
kirándulást tenni: Salgó várához és So-
moskő várához (ez utóbbi már Szlová-
kiához tartozik); csodás vidék, rengeteg 
túrázási lehetőséggel.

Az utolsó előtti napon, csütörtökön 
– kedves gregorián társam és salgótar-
jáni kántor, Molnár Mariann meghívá-
sára, Varga András esperes, plébános 
atya jóváhagyásával – énekelhettünk a 

salgótarjáni Kisboldogasszony-főplé-
bánia-templomban az esti szentmisén. 
Köszönjük a lehetőséget, a szeretetteli, 
segítőkész hozzáállást! Nagyon szép 
lezárása volt ez a táborunknak.

Köszönjük az Isaszegi Művelődési 
Háznak, hogy anyagi hozzájárulásával 
támogatta kórustáborunk megvalósu-
lását!

SURMANN MÁRIA KÓRUSVEZETŐ
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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

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET: Dalmay Róbert, 70/198-
6929 (munkaidőben hívható)

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. 
Telefon: (20/30/70) 459-9722, 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 
ügyfélszolgálat: (1/20/30/70) 474-9999; e-mail: ugyfel-
szolgalat@mvm.hu; online ügyfélszolgálat: ker.mvmnext.
hu; weboldal: mvmnext.hu/ee. Levélcím: MVM Next 
Energiakereskedelmi Zrt. 1439 Budapest Pf. 700. Szemé-
lyes 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 Energiakereskedelmi Zrt., 
1439 Budapest, Pf. 700.  
E-mail: ugyfelszolgalat@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. Péntekenként a 
készenléti szolgálat az alábbiak szerint alakul. Október 7-én 
dr. Kürti József, október 14-én dr. Tordai Gábor, október 21-
én dr. Petőházi Melinda, október 28-án dr. Mészáros Zsolt, 
november 4-én dr. Kürti József, november 11-én dr. Tordai 
Gábor, november 18-án dr. Petőházi Melinda, november 25-
én dr. Mészáros Zsolt.
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. Schlick-Szabó Anna, dr. Bányász Edina, Hunyadi u. 19. 

Telefon: 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. Zsila Barbara 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
Az augusztus 17. és szeptember 16. közötti időszak eseményei

Születések: Halász Izabella, Szotyori Johanna, Csidei Jázmin, Tatai Olívia Panna, Paragi Alíz, Lázár Alíz, Peterle Fanni, 
Bácskai Boglárka, Mátyus Amélia, Balogh Edvin, Magosi Tamás, Lénárt Kornél, Ritz Jázmin, Szabó Barbara, Erdős Benett
Házasságkötések: Kalmár Dávid és Volent Petra, Klinka László Gergely és Kévés Andrea, Szabó József és Maksa Mária 
Anna, Bolye István és Kozma Anett, Balogh Erik Renátó és Balogh Tímea Stella, Baranyai Gábor és Ágota Tamara, Sze-
mán András és Balogh Dóra, Nagy István és Dékány Andrea
Halálesetek: Bolyos István Mátyás (99), Glonczi Ferenc (63), Hrustinszki László (68), Varga Gyuláné 
Gyügyei Ilona (85), Lőrincz Dániel (91), Bodor Béla Józsefné Boló Éva (81), Blank István (73), Ragács István 
(69), Tóth József (74), Galo József (85)

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Gyémántlakodalom
Palotai Anna és Pálinkás Pál 1962. szeptember 22-én 
esküdtek örök hűséget egymásnak. Hatvanadik házas-
sági évfordulójuk alkalmából szeretettel köszöntik őket 
lányaik és családjaik.
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KERESZTREJTVÉNY
Rejtvényünk megfejtését október 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! 

Szeptemberi rejtvényünk megfejtése: Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját. A jutalmat Szabó Jolán Erzsébet, 
Vas Attila és Somogyi István nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

GYEREKEKNEK
Keresd meg a képeken található nyolc különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet küldd vissza szerkesztőségünknek 
október 25-ig az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre, vagy add le személyesen a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. A helyes 
megfejtést beküldők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban tesszük közzé. 

A szeptemberi rejtvény helyes megfejtéséért járó jutalmat Both Csenge Borbála, Keszei Márk és Hámori Olívia Hanna nyer-
te. Gratulálunk!

2022. OKTÓBER 15

Programajánló
Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely programjai

OKTÓBER
6., csütörtök, 17.00: Az aradi vértanúk emléknapja – „Hi-

degen fújnak a szelek…” Beszédet mond: Sárosdi Kristóf. 
Közreműködnek az Isaszegi Damjanich János Általános 
Iskola diákjai és a Hadak Útja Lovas Sportegyesület. 
Felkészítők és a műsor összeállítói: Andócsi Edina és 
Kelemen-Csikiné Feigel Zsuzsanna. Az énekkar vezetője: 
Lukácsné Pásztor Zsuzsanna. A táncot betanította: Kele-
men-Csiki István.

7., péntek, 18.00: „Üveghangon” – B. Szetlik Ildikó zo-
máncművész kiállításának megnyitója a Stúdió Galériában. 
A kiállítást megnyitja: dr. Mecsi Beatrix művészettörténész, 
egyetemi docens (ELTE). Közreműködő: Ballonyi Fanni. 
A kiállítás megtekinthető október 7-től november 15-ig 
nyitvatartási időben.

8., szombat: A Csata táncegyüttes fellépése Csömörön
8., szombat, 14.00–19.00: Kisállat-bemutató
16., vasárnap, 14.00: Ötvenéves az Isaszegi Asszonykórus – 

Jubileumi gála
22., szombat: A Tá-Me-To csoport születésnapi rendezvénye
23., vasárnap, 14.00: ’56-os forradalom és szabadságharc – 

Városi megemlékezés a Szoborhegyen
28., péntek, 19.00: Retró buli
30., vasárnap: Halloweeni gyerekprogramok

ÁLLANDÓ FOGLALKOZÁSAINK
• Baba-mama klub, KangaTraining és szétnyílthasizom-tor-

na. Érdeklődni Kovács Kitti csoportvezetőnél lehet.  
Tel.: 30/3588-983; e-mail: kitti@kangatrainig.hu; Facebook:  
@holdon.and.letgo; Instagram: holdonletgo.

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

• A Tánc-Meridián-Torna csoport foglalkozásaira minden 
héten hétfőn, szerdán 8.30-tól, pénteken 9 órától a művelő-
dési házban tartott foglalkozások alkalmával lehet csatla-
kozni. A részvétel ingyenes, nincs korhoz kötve.

• A Balett Sziget Táncstúdió korcsoportos foglalkozásai hét-
főnként a művelődési házban. Érdeklődni: Küzmös-Szigeti 
Renáta, tel.: 30/814-8937; e-mail: balettszigettancstudio@
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 folyamatosan 
lehet jelentkezni. Jó társasággal és programok sokaságával 
várják az érdeklődőket. Jelentkezés és érdeklődés Stéger 
Dániel művészeti vezetőnél, valamint a csatatancegyuttes.
info@gmail.com e-mail-címen lehet.

Kövessenek minket a Facebookon, az Instagramon és hon-
lapunkon. Rendezvényeinken kép- és hangfelvétel készül. 
Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklődni a 
művelődési ház információs pultjánál, a 28/582-055-ös vagy 
a 70/333-6081-es telefonszámon, az info@isaszegmuvhaz.hu 
e-mail-címen, valamint az Isaszegmuvotthon.hu weboldalon 
és Facebook-oldalunkon is lehet. A programváltoztatás jogát 
fenntartjuk!

IMH
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