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Két ülés között történt
Február 8., Pápa
Pénzes János alpolgármesterrel és Horváth István képvi-
selővel Pápán jártunk egy faipari cégnél, amely színvonalas 
árusítópavilonokat gyárt, és ezekből rendeltünk Isaszeg vá-
ros számára. Reményeim szerint az augusztus 19–20-i bor-
fesztivállal egybekötött rendezvényeinken már használhatjuk 
ezeket. 

Március 2., Horvátország, Csúza
A Horvátországban lévő magyarlakta testvértelepülésünkön 
három neves borászati vállalkozás működik. Ezeket kerestük 
fel, és megkértük őket, tiszteljék meg nevezésükkel a XI. Egy-
házi és Világi Borok Versenyét, amelynek az idén városunk 
lesz a házigazdája. 

Március 3–6., Budapest, Hungexpo
Ez évben Isaszeg városa önálló standdal képviseltette ma-
gát a Nemzetközi Utazási és Turisztikai Kiállításon. Kollégáim 
csütörtöktől vasárnapig reggeltől estig állták az érdeklődők 
rohamát, és nyújtottak felvilágosítást városunk kiemelkedő 
rendezvényeiről. Szombaton a vásár nagyszínpadán a Csa-
ta táncegyüttes kápráztatta el a nézőket színvonalas produk-
ciójával. A Dózsa György Művelődési Otthon dolgozói pedig 
kézművesprogrammal kedveskedtek a kilátogató gyerekek-
nek. Összességében megállapítható, hogy a standunkat 

megtisztelők nagy érdeklődést mutattak városunk iránt, és 
kedvet kaptak egy isaszegi kiránduláshoz.

Március 9. Isaszeg
Felkerestem az éppen próbájukat tartó No Respect nevű, isa-
szegi srácokból álló együttest. Ennek apropóját az jelentette, 
hogy gratuláljak a YouTube zenei oldalán töretlenül emelke-
dő nézettségükhöz, és felajánljam a segítségemet a követ-
kező CD-jük megjelenéséhez, illetve országos megismerte-
tésükhöz. Baráti és üzleti kapcsolataim révén hozzásegítem 
őket országhatáron belüli és kívüli fellépésekhez. Ebben Szi-
lárdi László képviselőtársamra is számíthatok, aki a kistarcsai 
művelődési ház igazgatójaként és rendezvényszervezőként 
tevékenykedik, és ezen a területen széles az ismeretségi kö-
re. A fiúk idén augusztusban Lengyelországban lépnek fel, 
jövőre pedig – terveink szerint – a Délvidék legnagyobb 
könnyűzenei találkozóján, a Dombos Feszten.

Március 15. Isaszeg, Szobor-hegy
Megtekintettem a színvonalas városi ünnepségünket. Kö-
szönetemet fejezem ki a Klapka György Általános Iskola és 
AMI tanulóinak és felkészítő tanáraiknak, valamint Hefler 
Cecíliának tartalmas, a szívet és értelmet célzó ünnepi be-
szédéhez.

Március 19. Isaszeg, Gábor Dénes Szakközépiskola, 
A Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány idei kon-
ferenciáján köszöntöttem a jelenlévőket. Városunk nevében 
köszönöm a szervezőknek, hogy évről évre itt tartják ezen 
rendezvényüket. 

Március 20. Isaszeg, Református templom
Ünnepi istentiszteleten vettem részt feleségemmel, amely-
nek keretében beiktatták hivatalába nagytiszteletű Gergely 
Szabolcs urat. Ezúton kívánom neki, hogy méltó vezetője le-
gyen a városunkban élő református közösségnek. 

Március 23. Városháza
Az e napon megtartott testületi ülés napirendi pontjai közül 
külön megemlítem a 66/2016. (III. 23.) számú előterjesz-
tést, amely arról döntött, hogy gátat szabjon a városunkban 
elharapódzott falfirkálásnak. A képviselők egyetértettek ab-
ban, hogy az önkormányzat ötvenezer forint nyomravezetői 
díjat ajánl fel annak, aki hitelt érdemlő adatokkal szolgál a 
rendőrség részére az elkövetők kézre kerítését illetően.

Hatvani Miklós polgármester



4 Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató XV. évfolyam, 4. szám • 2016. április 5

Az égetés szabályairól 

Tisztelt isaszegi lakosok! Tájékoztatjuk önöket, hogy a 2015. március 5-én 
hatályba lépő, az Országos tűzvédelmi szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 
05.) BM-rendelet megváltoztatta a szabadban égetés szabályait. Belte-
rületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt 
önkormányzati rendelet megengedi.

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és a ker-
ti hulladék égetéséről szóló 12/2009. (IV. 17.) számú rendelete szabá-
lyozza Isaszeg városban a tűzgyújtás rendjét. Ennek értelmében:
–  avart és kerti hulladékot kizárólag a február 15-től május 15-ig, vala-

mint a szeptember 15-től november 15-ig terjedő időszakban, ked-
den, szerdán és pénteken 10.00–18.00 között szabad égetni;

–  az avar és a kerti hulladék között kommunális vagy ipari eredetű hul-
ladék nem égethető; 

–  különösen tilos a műanyagok, a gumik, a vegyi anyagok és minden-
nemű ismeretlen összetételű anyagnak az égetése a település köz-
igazgatási területén.

Az isaszegi lakosság egészségének és a levegőtisztaság védelmének ér-
dekében kérjük az égetés szabályainak betartását!

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Kéményseprés
Tájékoztatás kötelező kémény-
seprő-ipari közszolgáltatás vég-
zésének időpontjáról

Értesítjük önöket, hogy a kötelező 
kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 
szóló, 2012. évi XC. tv., valamint a 
63/2012 (XII. 11.) és a 347/2012 
(XII. 11) kormányrendelet alapján a 
Magyar Kémény Kft.  (7400 Kaposvár, 
Petőfi tér 1., telephely: 2100 Gödöllő, 
Remsey u. 12.) alkalmazottai 2016. 
március 1. és 2016. augusztus 30. 
között keresik fel Isaszeg város lakos-
ságát.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 
társaság alkalmazásában álló dolgozók 
fényképes igazolvánnyal és névre szó-
ló megbízólevéllel rendelkeznek!

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Ebzárlat és legeltetési tilalom

A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járá-
si Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya a 
PE-07I/ÉÁO1/214-2/2016 számú határozata alapján a vö-
rös rókák által okozható veszettség elleni védekezés miatt 
2016. április 2-ától április 28-ig Isaszeg város közigazgatási 
területén ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.
Az ebzárlat időtartama alatt:
–  a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illető-

leg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más 
állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvar-
ban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, 
ha azok onnan nem szökhetnek ki;

–  kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosár-
ral szabad kivinni;

–  a település területéről kizárólag a veszettség ellen érvé-
nyes védőoltással ellátott kutyát vagy macskát, csak a ha-
tósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és 
engedélyével szabad kivinni;

–  a fentiekben foglalt korlátozás alól mentesek a veszettség 
ellen érvényes védőoltással ellátott vadászebek, a fegyve-
res erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófamentő 
ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült em-
bereket vezető ebek, a rendeltetési céljuknak megfelelő 
használatuk idejére; 

–  az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági meg-
figyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára;

–  az ebzárlat alatt nem tartható húsevő állatok összeveze-
tésével járó rendezvény.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

beszámoló a Gödöllői rendőrkapitányság 2015. évi 
szakmai tevékenységéről

2016. március 1-jén számolt be a Gö-
döllői Rendőrkapitányság vezetője, 
dr. Bozsó Zoltán c. r. dandártábornok a 
rendőrkapitányság szakmai munkájáról. 

Az értekezlet elöljárója, dr. Mihály 
István r. dandártábornok a Pest Me-
gyei Rendőr- főkapitányság vezetője 
volt.  A rendőrkapitány mindenekelőtt 
köszönetet mondott a 2015. évi ered-
ményekért a Gödöllői Rendőrkapitány-
ság teljes személyi állományának, a 
PMRFK vezetésének, szakmai irányí-
tóinak, valamint az együttműködő ha-
tóságoknak, szervezeteknek a közösen 
elért eredményekért. Ezt követően 
részletes tájékoztatást nyújtott a bűn-
cselekmények, ezen belül a közterületi 
bűncselekmények számának radikális 
csökkenéséről. Az adatok elemzésé-
nek során megállapítást nyert, hogy 
155 bűncselekményt követtek el az il-
letékességi területükön 10 ezer lakosra 
számítva. Ez jelentős javulás az előző 
évi 185,7-hez képest. 

A Gödöllői Rendőrkapitányság nyo-
mozáseredményességi mutatója az 
elmúlt öt évet vizsgálva kiemelkedő, 
2015-ben 49,2 százalék, amely az 
előző évhez képest (38,5%) 10,7 szá-
zalékos emelkedést mutat. A közrend-
védelmi intézkedési mutatók emel-
kedésével párhuzamosan csökkent 
a jogsértések száma, viszont a közúti 
közlekedési balesetek száma növe-
kedett, könnyű sérüléssel végződő 
baleset 23,3 százalékkal több történt 
2015-ben. A bűn- és baleset-meg-
előzés területén folyamatos előadások 
tartásával, sajtóközlemények kiadásá-

val, közlekedésrendészeti akciók vég-
rehajtásával egészült ki a közterületi 
szolgálati ág munkája. 

Az értekezleten vendégként jelent 
volt Pecze Dániel, Gödöllő város al-
polgármestere, dr. Baranyai Krisztina, 
a Gödöllői Járásbíróság elnöke, dr.  Ke-
nese Attila, a Gödöllői Járásbíróság 
elnökhelyettese, dr. Szalárdi-Csibi Fe-
renc, a Gödöllői Járási Ügyészség ve-
zetője, dr.  Urbanics Gábor, a Gödöllői 
Járási Hivatal vezetője, dr. Böhm And-
rás, az Aszódi Járási Hivatal vezetője, 
Fábián István tü. alezredes, a Gödöllői 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség ve-
zetője, Dömök Mihályné, a Gödöllői 
Polgárőr Egyesület elnöke, Zahorecz 
Sándor r.  alezredes, a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Szol-
gálatának vezetője. 

Dr. Baranyai Krisztina elnök asz-
szony a beszámolót követően hoz-

zászólásában köszönetet mondott a 
rendőrségnek, amiért Gödöllő városá-
ban biztonságban érezhetik magukat 
az itt élők, valamint külön köszönte a 
bírósági tárgyalásokra esetenként igé-
nyelt karhatalmi támogatást. 

Dr. Mihály István az értékelése 
során dicséretben részesítette a Gö-
döllői Rendőrkapitányság vezetését 
és személyi állományát. A tavalyi évi 
rendőri tevékenységét szakmailag 
eredményesnek és kiemelkedő szín-
vonalúnak ítélte. Kijelentette, hogy a 
rendőri hivatást továbbra is az állam-
polgárok megelégedettségére kell 
gyakorolni. Köszönetét fejezte ki a 
migrációs feladatok végrehajtásában 
közreműködő és a kollégák távollété-
ben többletszolgálatot ellátó munka-
társaiknak az év végén mutatott pél-
dás helytállásukért. 

Gödöllői Rendőrkapitányság

Felhívás

A Gödöllői Rendőr-
kapitányság Isaszeg 
Rendőrőrs munkatár-
sai az állampolgárok 
segítségét kérik. Az isaszegi rendőrség keresi azt a sze-
mélyt, aki a 2016. március 8., 20 óra és 2016. március 
11., 8 óra közötti időben a Dózsa György Művelődési 
Otthon, a Damjanich János Általános Iskola, a vasút-
állomás épületének falát, a régi postakanyarban talál-
ható, valamint a vasútállomásra vezető út kőkerítését 
fújós festékkel összegraffitizte. Aki bármilyen hasznos 
információval tud szolgálni az esettel kapcsolatban az 
elkövetőről vagy a képen látható mintáról, jelentéséről, 
kérjük, hívja a 70/492-0755-ös vagy a 70/387-2693-

as telefonszámot!
Költözik a műszaki osztály

2016. március 29-től a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Rendészeti Osztálya, 
ezen belül a közterület-felügyelet és a mezei őrszolgálat, továbbá a Gödöl-
lői Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Építéshatósági kirendeltsége, a Pest 
Megyei Kormányhivatal képviselete a 2117 Isaszeg, Templom utca 11. szám 
alatti épületben kezdi meg működését.

Elérhetőségek
Polgármesteri Hivatal Műszaki és Rendészeti Osztály: 28/584-591; Gödöllői 
Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Építéshatósági kirendeltsége és a Pest 
Megyei Kormányhivatal képviselete: 28/584-590. A közterület-felügyelet és 
a mezei őrszolgálat mobilszámai változatlanok maradtak.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal
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Pályázati kiírás

isaszeg város Önkormányzata pályázatot hirdet isaszeg közigazgatási területén működő civilszervezetek 2016. évi 
pénzügyi támogatására

a pályázat célja: A pályázat a civil társadalom erősítését, 
a civilszervezetek társadalmi szerepvállalásának segíté-
sét szolgálja. 

a pályázat tartalma: Isaszegen, országhatáron belül, illet-
ve országhatáron túl megrendezésre kerülő programok, 
események, rendezvénysorozatok megszervezéséhez, 
lebonyolításához szorosan kapcsolódó kiadásokra, ame-
lyeken bármely isaszegi lakos részt vehet, a város életé-
hez kapcsolódó, azt változatosabbá tevő és a civil közös-
ségek megerősítését szolgálja határon innen és túl.

a pályázaton felosztható keret összege: 900 000 Ft, 
amelyet a képviselő-testület a 4/2016. (II. 17.) önkor-
mányzati rendeletében állapított meg.

a pályázók köre
–  azon isaszegi székhelyű civilszervezetek (kivéve párto-

kat, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szer-
veket, biztosítóegyesületeket, közalapítványokat, kama-
rákat, köztestületeket), amelyeket a bíróság a pályázat 
kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és 
az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket Isaszeg 
közigazgatási területén ténylegesen folytatják;

–  azon isaszegi székhelyű alapítványok (ide nem értve a 
közalapítványokat), amelyeket a bíróság a pályázat ki-
írása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és az 
alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket Isaszeg 
közigazgatási területén ténylegesen folytatják.

a pályázat közzétételre kerül: az Isaszeg Önkormányzati 
Tájékoztatóban és a www.isaszeg.hu honlapon. 

a pályázatok beérkezésének határideje: 2016. április 
29., 10.00 óra.

a pályázat benyújtásának módja: A pályázati űrlapot a 
mellékletekkel együtt 2 példányban – egy eredeti és egy 
fénymásolat –, kézzel olvashatóan írt vagy nyomtatott 
formában az Isaszegi Polgármesteri Hivatal (2117 Isa-
szeg, Rákóczi utca 45.) címére kell eljuttatni zárt boríték-
ban. A borítékra kérjük ráírni: „CIVIL PÁLYÁZAT”.

benyújtandó dokumentumok:
a) pályázati űrlap (jelen kiírás 1. sz. melléklete);
b) Isaszeg Város Önkormányzatának az államháztartáson 

kívüli források átvételéről és átadásáról szóló rendeleté-
nek kötelezően benyújtandó mellékletei;
– pályázati adatlap (1. sz. melléklet);
– a pályázat rövid tartalmi leírása (1. a sz. melléklet);
– a pályázat tételes pénzügyi terve (1. b sz. melléklet);
– nyilatkozat a közpénzből nyújtott támogatások átlát-

hatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlen-
ség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról 
(2. a sz. melléklet);

– amennyiben érintettség áll fenn, az előző pont alap-
ján közzétételi kérelem (2. b sz. melléklet);

c)  a civilszervezetek törvényszéki (megyei bíróság) nyilván-
tartásba vételéről szóló okirat;

d)  a hatályos alapító okiratnak vagy alapszabálynak a szer-
vezet képviselője által hitelesített másolata;

e)  nyilatkozat arról, hogy a támogatott szervezetnek nincs 
esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása;

f)  nyilatkozat arról, hogy nincs folyamatban ellene a meg-
szüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott el-
járás;

g)  igazolás a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezé-
séről a pályázat benyújtását megelőző évre; amennyi-
ben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig 
nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles tárgyév május 
31-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződés-
ben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül 
meghatározásra;

h)  a civilszervezet döntéshozó szerve (közgyűlés, kurató-
rium) üléséről készült azon jegyzőkönyv vagy határozati 
kivonat másolata, amely a pályázat benyújtására vonat-
kozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza;

i)  amennyiben az adott pályázathoz egyéb támogatásban 
is részesült, az erről szóló határozat (dokumentum) má-
solata;

j)  a pályázat benyújtását megelőző évről szóló közhasz-
núsági melléklet (350/2011. kormányrendelet); az  
i) pontban meghatározott mellékletet csak a közhasz-
nú, illetve kiemelkedően közhasznú szervezeteknek kell 
csatolniuk.

A pályázati űrlap és a rendelet kötelezően benyújtandó mel-
lékletei személyesen is átvehetők az Isaszegi Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve le-
tölthető a www.isaszeg.hu honlapról.
a pályázatok kezelése: A pályázatokat a polgármesteri 

hivatal iktatja és archiválja. Az önkormányzat a nyertes 
pályázók esetében az odaítélt támogatás tényét és a tá-
mogatott szervezetek, közösségek kilétét hordozó infor-
mációkat közérdekű adatnak tekinti, ezért azokat hozzá-
férhetővé teszi a nyilvánosság számára.

a pályázatok elbírálása: A pályázatokat 2016. május 18-
ig – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozatot és 
Összeférhetetlenséget Kezelő Bizottság és a Kulturális, 
Közművelődési és Sportbizottság véleményének kiké-
rése mellett – a képviselő-testület bírálja el. A pályázat 
eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést, il-
letve a nyertesek nevét és az elnyert összeg nagyságát 
az önkormányzat 2016. május hónapban az interneten 
(www.isaszeg.hu) a képviselő-testületi döntést köve-
tően azonnal és az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató 
soron következő lapszámában közzéteszi. Az űrlap nél-
kül beküldött vagy űrlappal ellátott, de formailag hibás 

pályázatokat az önkormányzat értékelés nélkül elutasítja. 
A pályázati döntéseket az önkormányzat nem indokolja, 
illetve nem fogad el azokkal kapcsolatos panaszt. Azon 
pályázatok, amelyeket az elbírálás határidejéig a pályá-
zók hiányosan nyújtottak be, érdemi vizsgálat nélkül el-
utasításra kerülnek. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

érvénytelen az a pályázat:
–  amely határidőn túl érkezett;
–  amelyet nem az arra jogosult nyújtott be;
–  amelyet nem a megadott címre nyújtottak be;
–  amelyhez nem csatolták az előírt mellékleteket;
–  amelyen a pályázati űrlap vagy az adatlap kitöltése hiá-

nyos.
Nem részesíthető támogatásban az a pályázó:
–  aki a pályázatában megtévesztő vagy valótlan adatot 

szolgáltatott;
–  aki korábban Isaszeg Város Önkormányzatától kapott tá-

mogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megje-
lölt céltól részben vagy teljes egészében eltérően hasz-
nálta fel;

–  akinek lejárt esedékességű köztartozása van;
–  aki nem számolt el az előző évi pályázatával határidőre;
–  aki nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott 

követelményeknek.
a pályázati támogatás igénybevétele: A pályázat előfi-

nanszírozott, tehát az elnyert támogatás összegét teljes 
egészében a program tartalmi és pénzügyi beszámolója 
előtt kapja meg a támogatott szervezet. A nyertes pá-
lyázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt, 
amely feltétele a támogatás igénybevételének. Pályázati 
támogatást az önkormányzat bankszámlára utalással és 
készpénz-kifizetéssel teljesít. 

a támogatási szerződés megkötése előtt be kell nyújta-
ni továbbá:
a)  a székhely szerinti megyei (fővárosi) bíróság által a szer-

vezet hatályos adatairól kiállított, 30 napnál nem régebbi 
kivonatot;

b)  a pályázó szervezet banki aláírási kartonjának a bank által 
hitelesített, 60 napnál nem régebbi másolatát;

c)  a 2015. évről szóló beszámoló letétbe helyezésének 
igazolását.

a pályázat elszámolásával kapcsolatos tudnivalók
–  a pályázaton elnyert összeggel legkésőbb 2016. decem-

ber 15-ig beszámolót kell benyújtani a pályázat kiírójá-
hoz;

–  a beszámoló számlamásolatokkal alátámasztott pénz-
ügyi részből és fényképekkel, sajtómegjelenéssel illuszt-
rált tartalmi részből áll, amelyet a támogatott szervezet 
2016. december 15-ig köteles az Isaszegi Polgármesteri 
Hivatal Gazdálkodási Osztályának és a KKB Bizottságnak 
elküldeni (a beszámolók elkészítéséhez segítséget nyújt 
az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadá-
sáról szóló rendelet 4. sz. melléklete);

–  a sajtómegjelenést Isaszeg Város Önkormányzata a tulaj-
donában lévő havi megjelenésű tájékoztatójában, hon-
lapján térítésmentesen biztosítja.
A pályázati kiírással, sajtómegjelenéssel és az elnyert pá-

lyázat tartalmi beszámolójával kapcsolatban Hefler Cecília 
ad szívesen választ a következő elérhetőségeken: 28/583-
102; hanak.cecilia@isaszeg.hu.

A pályázat pénzügyi elszámolásával kapcsolatban Hor-
váth Anita nyújt segítséget a 28/583-117-es telefonszámon.

Isaszeg Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

Támogassa adójának egy százalékával
Kérjük, támogassa adójának egy százalékával az Isaszegen működő egyesületek, alapítványok, közalapítványok mű-
ködését, mivel azok tevékenységükkel városunk érdekeit szolgálják. Támogatásukat előre is köszönjük.

Isaszegi Sportegyesület 19831387-1-13
„100 éves iskola” Alapítvány 18708088-1-13 
Együttműködés Isaszegért Egyesület  
 18701115-1-13
Gyermekekért Oktatási-Nevelési Alapítvány 
 18670505-1-13 
Határon Túli Magyar Emlékhelyekért  
Alapítvány  18713611-1-13 
Nyugdíjasok a Nyugdíjasokért Alapítvány  
 10118304-2-13 
Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi 
Egyesület  18681244-1-13 
Sebi GYM SE  18724343-1-13 
Isaszeg Sportjáért Alapítvány  18667132-1-13 

Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány 
 18660991-1-13 
Isaszeg Környezetvédelméért  
és Természet védelméért Közalapítvány 
 18664847-2-13 
Isaszegi Múzeumbarátok Köre  19184740-1-13
Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre   
 18702800-1-13 
Isaszegi Gábor Dénes Számítástechnikai  
és Informatikai Oktatóközpont Alapítvány 
 18668281-2-13
Isaszegi Jókai Mór Városi Könyvtár   
 16796342-1-13 
Isaszeg Természetbarát Klub  18723263-1-13 

Isaszeg Nagyközség Egészségügyéért  
Közalapítvány  18681701-1-13 
Isaszegi Szent Márton Lovas  
Hagyományőrző Egyesület  18705432-1-13 
Vállalkozók Isaszegi Egyesülete  19182171-1-13 
Hadak Útja Lovas Sportegyesület   
 18703966-1-13 
Park Horgász Egyesület  19025922-2-13
Mozdulj Velünk Egyesület 18334351-1-13
Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
 18398184-1-13
Isaszegi Szent Rita Alapítvány 18146262-1-13
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Pályázati kiírás

isaszeg város Önkormányzata pályázatot hirdet kizárólag isaszeg közigazgatási területén működő intézmények, 
civilszervezetek (alapítványok, egyesületek) számára a 2016. évi nyári szabadidős programok támogatására

a pályázat célja: Az isaszegi gyermekek nyári szabadidejé-
nek Isaszegen, országhatáron belül, és országhatáron túli 
hasznos eltöltése.

a pályázaton felosztható keret összege: 2 500 000 Ft, 
amelyet a képviselő-testület a 4/2016. (II. 17.) önkor-
mányzati rendeletében állapított meg.

Pályázók köre
–  azon isaszegi székhelyű civilszervezetek (kivéve párto-

kat, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szer-
veket, biztosítóegyesületeket, közalapítványokat, kama-
rákat, köztestületeket), amelyeket a bíróság a pályázat 
kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és 
az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket Isaszeg 
közigazgatási területén ténylegesen folytatják;

–  azon isaszegi székhelyű alapítványok (ide nem értve a 
közalapítványokat), amelyeket a bíróság a pályázat ki-
írása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és az 
alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket Isaszeg 
közigazgatási területén ténylegesen folytatják.

a pályázat közzétételre kerül: az Isaszeg Önkormányzati 
Tájékoztatóban, a www.isaszeg.hu honlapon.

a pályázatok beérkezésének határideje: 2016. április 
29., 10.00 óra.

a pályázat benyújtásának módja: A pályázati űrlapot a 
mellékletekkel együtt 2 példányban – egy eredeti és egy 
hitelesített másolat –, kézzel olvashatóan írt vagy nyom-
tatott formában az Isaszegi Polgármesteri Hivatal (2117 
Isaszeg, Rákóczi utca 45.) címére kell eljuttatni zárt borí-
tékban. A borítékra kérjük ráírni: „Nyári szabadidős prog-
ram pályázat”.

benyújtandó dokumentumok isaszeg közigazgatási te-
rületén működő intézmények esetében:
a)  pályázati űrlap (jelen kiírás 1. sz. melléklete).
Civilszervezetek (alapítványok, egyesületek, közössé-
gek) esetében:
a)  pályázati űrlap (jelen kiírás 1. sz. melléklete);
b)  Isaszeg Város Önkormányzatának az államháztartáson 

kívüli források átvételéről és átadásáról szóló rendeleté-
nek kötelezően benyújtandó mellékletei:
–  pályázati adatlap (1. sz. melléklet);
–  a pályázat rövid tartalmi leírása (1. a sz. melléklet);
–  a pályázat tételes pénzügyi terve (1. b sz. melléklet);
–  nyilatkozat a közpénzből nyújtott támogatások átlát-

hatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlen-
ség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról 
(2. a sz. melléklet);

–  amennyiben érintettség áll fenn, az előző pont alap-
ján közzétételi kérelem (2. b sz. melléklet);

c)  a civilszervezetek törvényszéki (megyei bíróság) nyilván-
tartásba vételéről szóló okirat;

d)  a hatályos alapító okiratnak vagy alapszabálynak a szer-
vezet képviselője által hitelesített másolata;

e)  nyilatkozat arról, hogy a támogatott szervezetnek nincs 
esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása;

f)  nyilatkozat arról, hogy nincs folyamatban ellene a meg-
szüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott el-
járás;

g)  igazolás a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezé-
séről a pályázat benyújtását megelőző évre; amennyi-
ben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig 
nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles tárgyév május 
31-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződés-
ben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül 
meghatározásra;

h)  a civilszervezet döntéshozó szerve (közgyűlés, kurató-
rium) üléséről készült azon jegyzőkönyv vagy határozati 
kivonat másolata, amely a pályázat benyújtására vonat-
kozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza;

i)  amennyiben az adott pályázathoz egyéb támogatásban 
is részesült, az erről szóló határozat (dokumentum) má-
solata;

j)  a pályázat benyújtását megelőző évről szóló közhasz-
núsági melléklet (350/2011. kormányrendelet); az  
i) pontban meghatározott mellékletet csak a közhasz-
nú, illetve kiemelkedően közhasznú szervezeteknek kell 
csatolniuk.

A pályázati űrlap és az államháztartáson kívüli forrás átvéte-
léről és átadásáról szóló rendelet kötelezően benyújtandó 
mellékletei személyesen is átvehetők az Isaszegi Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, il-
letve letölthető a www.isaszeg.hu honlapról.
a pályázatok kezelése: A pályázatokat az önkormányzat 

iktatja és archiválja. Az önkormányzat a nyertes pályázók 
esetében az odaítélt támogatás tényét és a támogatott 
szervezetek, közösségek kilétét hordozó információkat 
közérdekű adatnak tekinti, ezért azokat hozzáférhetővé 
teszi a nyilvánosság számára.

a pályázatok elbírálása: A pályázatokat 2016. május 18-
ig – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozatot és 
Összeférhetetlenséget Kezelő Bizottság és a Kulturális, 
Közművelődési és Sportbizottság véleményének kiké-
rése mellett – a képviselő-testület bírálja el. A pályázat 
eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést, il-
letve a nyertesek nevét és az elnyert összeg nagyságát 
az önkormányzat 2016. május hónapban az interneten 
(www.isaszeg.hu) a képviselő-testületi döntést köve-
tően azonnal és az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató 
soron következő lapszámában közzéteszi. Az űrlap nél-
kül beküldött vagy űrlappal ellátott, de formailag hibás 
pályázatokat az önkormányzat értékelés nélkül elutasítja. 

A pályázati döntéseket az önkormányzat nem indokolja, 
illetve nem fogad el azokkal kapcsolatos panaszt. Azon 
pályázatok, amelyeket az elbírálás határidejéig a pályá-
zók hiányosan nyújtottak be, érdemi vizsgálat nélkül el-
utasításra kerülnek. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

érvénytelen az a pályázat:
–  amely határidőn túl érkezett;
–  amelyet nem az arra jogosult nyújtott be;
–  amelyet nem a megadott címre nyújtottak be;
–  amelyhez nem csatolták az előírt mellékleteket;
–  amelyen a pályázati űrlap vagy az adatlap kitöltése hiá-

nyos.
Nem részesíthető támogatásban az a pályázó:
–  aki a pályázatában megtévesztő vagy valótlan adatot 

szolgáltatott;
–  aki korábban Isaszeg Város Önkormányzatától kapott tá-

mogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megje-
lölt céltól részben vagy teljes egészében eltérően hasz-
nálta fel;

–  akinek lejárt esedékességű köztartozása van;
–  aki nem számolt el az előző évi pályázatával határidőre;
–  aki nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott 

követelményeknek.
a pályázati támogatás igénybevétele: A pályázat előfi-

nanszírozott, tehát az elnyert támogatás összegét teljes 
egészében a program tartalmi és pénzügyi beszámolója 
előtt kapja meg a támogatott szervezet. A nyertes pá-
lyázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt, 
amely feltétele a támogatás igénybevételének. Pályázati 
támogatást az önkormányzat bankszámlára utalással és 
készpénz-kifizetéssel teljesít. 

a támogatási szerződés megkötése előtt be kell nyújta-
ni továbbá:
a)  a székhely szerinti megyei (fővárosi) bíróság által a szer-

vezet hatályos adatairól kiállított, 30 napnál nem régebbi 
kivonatot;

b)  a pályázó szervezet banki aláírási kartonjának a bank által 
hitelesített, 60 napnál nem régebbi másolatát;

c)  a 2015. évről szóló beszámoló letétbe helyezésének 
igazolását.

a pályázat elszámolásával kapcsolatos tudnivalók
–  a pályázaton elnyert összeggel legkésőbb 2016. decem-

ber 15-ig beszámolót kell benyújtani a pályázat kiírójá-
hoz;

–  a beszámoló számlamásolatokkal alátámasztott pénz-
ügyi részből és fényképekkel, sajtómegjelenéssel illuszt-
rált tartalmi részből áll, amelyet a támogatott szervezet 
2016. december 15-ig köteles az Isaszegi Polgármesteri 
Hivatal Gazdálkodási Osztályának és a KKB Bizottságnak 
elküldeni; 

–  a sajtómegjelenést Isaszeg Város Önkormányzata a tulaj-
donában lévő havi megjelenésű tájékoztatójában, hon-
lapján térítésmentesen biztosítja.

A pályázati kiírással, sajtómegjelenéssel és az elnyert pá-
lyázat tartalmi beszámolójával kapcsolatban Hefler Cecília 
ad szívesen választ a következő elérhetőségeken: 28/583-
102; hanak.cecilia@isaszeg.hu.

A pályázat pénzügyi elszámolásával kapcsolatban Hor-
váth Anita nyújt segítséget a 28/583-117-es telefonszámon. 

Isaszeg Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

Az intelligens vagyonvédelemről 
Mózes Attila vagyok, a Lopakodó 003 Security Kft. ügyveze-
tője. Néhány mondatban szeretném felvázolni, hogy miért 
érdemes helyi vagyonvédelmi céget választani a lakásuk 
vagy üzletük riasztórendszerének távfelügyeletére.

Minden ügyfélnek az a legfőbb elvárása, hogy egy riasz-
tásnál a lehető legrövidebb időn belül kiérkezzen a járőr a vé-
dett ingatlanára. Sajnos az isaszegi ingatlanok többségének 
a riasztórendszere más településen működő vagyonvédelmi 
cégekhez van bekötve, így a járőr is onnan indul. A szerző-
dések többségében a kiérkezési idő 15 perc, s ez elég arra, 
hogy egy estleges betörésnél az elkövetőknek bőven legyen 
idejük az értékeket felkutatni és távozni a helyszínről. 

Másik településen működő biztonsági cég esetén nem 
biztos a 15 perc kiérkezési idő sem, mivel ezt befolyásolhatja 
a közúti forgalom, esetleges baleset vagy vasúti átjáró.

Isaszegen eddig nem volt helyi vagyonvédelmi cég, 
amelyik riasztó távfelügyeleti szolgáltatással foglalkozott 
volna. Ezért 2016. április 1-jétől a Lopakodó 003 Security 
Kft. bővítette szolgáltatásainak palettáját, és elindította a 24 
órás riasztó-távfelügyeleti szolgáltatást. (Szolgáltatási díjaink-

ról bővebb felvilágosítást a lent megadott elérhetőségeken 
kaphatnak.)

A riasztóközpont Isaszeg központjában található (Rákó-
czi utca 12.), így bárhonnan érkezzen is a riasztás, a járőr 
a lehető legrövidebb időn belül ki tud érkezni a helyszín-
re. A  távfelügyeleti központban napi 24 órában működik 
diszpécserszolgálat. A diszpécserek feladata a beérkező 
riasztások kezelése és a szükséges intézkedések megtéte-
le. A kivonuló járőrök szintén a távfelügyeleti központban 
tartózkodnak, így riasztás esetén azonnal indulni tudnak az 
érintett címre. A riasztástól számított kiérkezési idő átlago-
san 3-6 perc.

Jelenlegi ügyfeleink a fenti szempontok figyelembevéte-
lével választották cégünk távfelügyeleti szolgáltatását.

Elérhetőségeink 
Telefon: 28/362-306;  28/783-947 diszpécser; 70/407-
9515 diszpécser. E-mail: info@lopakodo003.hu. Mózes At-
tila: 20/333-8921; e-mail: mozes.attila@lopakodo003.hu

Mózes Attila ügyvezető
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Az általános iskolai beíratásról

a 2016/2017-es tanévre a beíratás időpontja: 2016. április 
14. (csütörtök), 8–19 óra között; 2016. április 15. (péntek), 
8–19 óra között.

A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény 50. § 
(1) bekezdésének értelmében az általános iskolába való felvé-
telről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. Döntését írásban 
közli a szülővel. A felvételi kérelem elutasításáról határozatot 
hoz. A felvétel elutasítása esetén a szülőnek joga van az elutasí-
tó határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül – jogsza-
bálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással – jogorvoslattal 
élni. Fellebbezését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
területileg illetékes tankerületi igazgatójához nyújthatja be.

Amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt biztosító kör-
zetes iskolába kívánja beíratni a gyermekét, és a választott iskola 
a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét 
a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles 
beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott

óvodai beiratkozás

Az Isaszeg Város Önkormányzata által fenntartott 
óvodákba a beiratkozás időpontja a 2015/2016-os 
nevelési évben: 2016. április 21–22., csütörtök és 
péntek, 8.00–18.00 óra között. 

Helyszínek: Isaszegi Bóbita Óvoda, 2117 Isaszeg, 
Vadász u. 2.; Isaszegi Hétszínvirág Óvoda, 2117 Isa-
szeg, Madách Imre u. 11. 

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
–  a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyer-

mek nevére kiállított személyi azonosító és lak-
címet igazoló hatósági igazolvány; 

–  a gyermek születési anyakönyvi kivonata; 
–  a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló ha-

tósági igazolványa;
–  védőnői igazolás, hogy a gyermek életvitelszerűen 

a bejelentett lakcímén lakik (védőnőktől kérhető a 
rendelési időpontjaikban);

–  amennyiben a gyermek fejlettségéről, képessé-
geiről bármilyen szakértői vélemény van, a hatá-
rozat vagy igazolás.

2015. szeptember 1-jétől a gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 
betölti, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négy 
órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A  jegyző a 
szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a vé-
dőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem 
előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést ad-
hat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, 
ha a gyermek családi körülményei, képességeinek ki-
bontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A gyermek abban az évben, amelyben az ötö-
dik életévét betölti, a nevelési év kezdőnapjától na-
pi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. 
A szülő az óvodai nevelésben való részvételre jog-
szabály alapján köteles beíratni gyermekét az önkor-
mányzat által közzétett közleményben vagy hirdet-
ményben meghatározott időpontban. A napi négy 
órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, 
amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét kül-
földön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének 
utolsó határnapját követő tizenöt napon belül értesí-
teni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózko-
dási helye szerinti illetékes jegyzőt.

Az óvodai jelentkezés minden esetben a körze-
tes, kötelező felvételt biztosító intézménybe törté-
nik. Az óvodák körzethatáraihoz tartozó utcák listája 
megtekinthető a város honlapján (www.isaszeg.hu). 
A  gyermeket elsősorban abba az óvodába kell fel-
venni, amelynek a körzetében életvitelszerűen lakik.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

beiratkozás az Álom-Vár  
bölcsődébe

AZ MPE–OCM Álom-Vár Bölcsőde tisztelettel értesíti az isa-
szegi családokat, hogy a 2016/2017-es gondozási évre a 
beiratkozás 2016. április 25-től 28-ig 8–16 óra között lesz 
az isaszegi Álom-Vár Bölcsődében (Isaszeg, Kertész u. 7.).

A felvételi kérelem letölthető a honlapról (Adminisztrá-
ció/Beiratkozás/Dokumentumok/Felvételi kérelem), illetve 
a helyszínen is kitölthető. A beiratkozással, a bölcsődei el-
látással kapcsolatban felmerülő kérdésekre e-mailben, te-
lefonon és személyesen is választ, tájékoztatást kaphatnak 
az intézményvezetőnél: Zvada Éva, 70/620-6586; e-mail: 
igazgato@alomvar.hu. Bölcsődénkről részletesebben a 
honlapunkon (www.alomvar.hu) és Facebook-oldalunkon 
(Álom-Vár Bölcsőde Isaszeg) tájékozódhatnak.

Zvada Éva bölcsődevezető

Karbantartási szünet az óvodákban

– Isaszegi Hétszínvirág Óvoda (Madách u. 11.) – karbantartási 
szünet: 2016. június 20. – 2016. július 15. (első nevelési 
nap: 2016. július 18.)

– Isaszegi Bóbita Óvoda (Vadász u. 2.) – karbantartási szünet: 
2016. július 18. – 2016. augusztus 12. (első nevelési nap: 
2016. augusztus 15.)

– Aprók Falva Bölcsőde (Móricz Zs. u. 14.) – karbantartási szü-
net: 2016. július 18. – 2016. augusztus 12. (első nevelési 
nap: 2016. augusztus 15.)

Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Energiatakarékossági nap a Damjanich-iskolában 
2016. március 5.

Iskolánk a környezettudatosságra és egészségre nevelési te-
vékenységét, a fenntarthatóság elveinek és gyakorlatának 
követését már 2005-ben kezdte megalapozni. 2006-ban 
először pályáztuk meg, és két egymást követő, hároméves 
periódusban is elnyertük a megtisztelő Ökoiskola, majd 
2013-ban az Örökös Ökoiskola címet. 

Ennek keretében tartottunk az idei tanévben is energiata-
karékossági napot, amely kapcsolódott az energiatakarékos-
sági világnaphoz.

Ez a nap az újrahasznosítás jegyében zajlott. A szülők 
egész héten küldték az újrahasznosítható anyagokat, például 
gyógyszeres dobozokat, kupakokat, újságpapírt, szemetes-
zsákot, PET-palackokat, tojástartókat.

A reggeli órákban a gyerekek osztálytermeiket és az iskola 
folyosóit öltöztették tavaszi díszbe, majd a nap folyamán na-
gyon sokféle tevékenység közül választhattak. A közös mind-
egyikben az volt, hogy újrahasznosítható anyagokat kellett 
felhasználniuk. Készültek jelmezek, társasjátékok, makettek, 

tavaszi dekorációk, használati tárgyak. Több tanuló megter-
vezte, hogyan képzeli majd el a jövő energiatakarékos autó-
ját. Az elkészült kreatív alkotásokból kiállítást rendeztünk az 
aulában. A programokat öko-divatbemutató színesítette, ahol 
nemcsak a modellek, de a jelmeztervezők is felvonultak.

Energiakommandónk tagjai őrjáratot szerveztek az egész 
iskola és a tornacsarnok területére. Felfrissítették a régi fel-
hívó plakátokat, illetve újakat helyeztek ki, amelyek az ener-
giatakarékosságra és a szelektív hulladékgyűjtésre hívják fel a 
figyelmet. Akciótervet készítettek, hogyan tudnánk csökken-
teni az iskolánk ökológiai lábnyomát.

A projektnapunkat a már hagyománnyá vált télbúcsúz-
tatónk-tavaszköszöntőnk zárta, amelyet Szabó Katalin tanító 
néni betanításával a 3. b osztályosok adtak elő. 

Az iskola udvarán meggyújtott tűznél pedig elégettük a 
kiszebábut, amelyet a délelőtt folyamán a gyerekek egy cso-
portja készített, természetesen újrahasznosítható anyagok-
ból.

Balázs Judit, az ökomunkacsoport vezetője

tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről

A szünidei gyermekétkeztetés kereté-
ben a gyermek lakóhelye vagy tartóz-
kodási helye szerinti települési önkor-
mányzat a szülő, törvényes képviselő 
kérelmére egyszeri meleg főétkezést 
ingyenesen biztosít a hátrányos hely-
zetű, valamint halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek részére a nyári 
szünet időtartama alatt legalább 43 
munkanapon, az őszi, téli és tavaszi 
szünetben az adott tanítási szünet 
időtartamára eső valamennyi munka-
napon.

Óvodai ellátásban részesülő, in-
gyenes étkezésre jogosult gyermek 

az étkeztetést egész nevelési évben 
a saját vagy a nyári szünet alatt nyitva 
tartó óvodában veheti igénybe.

Az étkeztetések pontos időpont-
jairól az érintettek levélben, illetve 
a polgármesteri hivatal és a nevelé-
si-oktatási intézmények hirdetőtáblá-
ján kapnak tájékoztatást.

Az ebédért 9 órától 11 óráig, 
megfelelő ételhordó biztosításával 
lehet jelentkezni a Klapka György Ál-
talános Iskola és AMI étkezőjében. 
Helyben étkezésre nincs lehetőség.

A szünidei gyermekétkeztetés 
igénylésére rendszeresített forma-

nyomtatvány átvehető a polgár-
mesteri hivatal ügyfélszolgálatán, 
valamint a hátrányos, illetve halmo-
zottan hátrányos helyzetet megálla-
pító határozat mellékleteként kerül 
kiküldésre.

A kérelmet a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán, valamint az Igazga-
tási Osztály szociális és igazgatási iro-
dáján (7. sz. iroda) lehet leadni.

A kérelem az évközi szünet idő-
tartama kivételével a nevelési év, tan-
év során bármikor benyújtható, illetve 
módosítható.

Isaszegi Polgármesteri Hivatal
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Ha nálunk hirdet, hirdetése  
minden háztartáshoz eljut
Az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató Isaszeg Város Önkormányzatá-
nak havonta megjelenő kiadványa. Lapunk 3800 példányban, minden 
hónap elején jelenik meg, és eljut városunk minden háztartásához, az 
intézményekhez, valamint a környékbeli önkormányzatokhoz.

Hirdetési áraink

Hirdetési méretek  
(szélesség × magasság)

Bruttó hirdetési díj

fekete-fehér 
belső oldal

színes belső 
oldal

1/1 oldal (181 × 262 mm) 25 400 Ft 31 750 Ft

1/2 oldal (fekvő: 181 × 128 mm;  
álló: 87,5 × 128 mm)

13 970 Ft 19 050 Ft

1/4 oldal (87,5 × 128 mm) 7620 Ft 10 160 Ft

1/8 oldal (87.5 × 61 mm) 3810 Ft 5080 Ft

1/16 oldal (87,5 × 27,5 mm) 2540 Ft 3810 Ft

A lap színes hátsó borítóján megjelenő hirdetések esetében a táblázat-
ban szereplő árakhoz képest 100%-os felárat számítunk fel. A hirdetés 
leadásának és befizetésének a határideje minden hónap huszadika.  
A hirdetési díj készpénzben az önkormányzat házipénztárában, il-
letve átutalással is kiegyenlíthető. Házipénztári nyitvatartás: hétfőn  
8.00–12.00, szerdán 12.00–15.00, pénteken 9.00–12.00 óra között.

Kedvezményrendszer
–  3 alkalom egyidejű megrendelése  

esetén 5%
–  6 alkalom egyidejű megrendelése  

esetén 10%
–  12 alkalom egyidejű megrendelése  

esetén 15%

A hirdetéseket nyomdai felhaszná-
lásra készen, 300 dpi felbontású jpg 
vagy pdf fájlban kérjük leadni. 
Amennyiben a megrendelőnek nincs lehe-
tősége a hirdetést megszerkeszteni, kiadónk 
az alábbi árakon vállalja a hirdetések elkészí-
tését.
– Egész oldalas hirdetés: 6000 Ft + áfa
– 1/2 oldalas hirdetés: 4500 Ft + áfa
– 1/4 oldalas hirdetés: 3000 Ft + áfa
– 1/8 oldalas hirdetés: 2000 Ft + áfa
– 1/16 oldalas hirdetés: 1500 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel és tájékoztatás a 28/583-
102-es telefonszámon, illetve az ujsag@
isaszeg.hu e-mail-címen.
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„szülőföldem”
Az idén 19. alkalommal rendeztük 
meg a városi vers-, prózamondó és 
rajzversenyünket, amelyet Isaszeg Vá-
ros Önkormányzata és a Gödöllői Tan-
kerület támogatott. Ebben az évben 
versenyünk témája a szülőföld volt, 
ahol a gyerekek szűkebb és tágabb 
környezetükről, városukról, hazájukról 
készíthettek rajzokat, plasztikákat, és a 
versmondók is ebben a témában vá-
laszthattak verset vagy prózát.

277 képzős pályamunka érkezett 
be, ebből 252 rajz és 25 plasztika, 
ezekből a zsűri öt életkori kategóriában 
17 díjat és 10 különdíjat osztott ki. 

Sz. János Erzsébet festőművész 
szavait idézve: „Minden gyermek vala-
hol művész is egyben, annyi sajátságos 
gondolata van, annyi színes kép van a 
fejében.”

A rajzok tükrözték azt a sokféle lá-
tásmódot és élményt, amelyet a gyere-
kek a környezetükben megélnek, meg-
tapasztalnak. Az óvodások inkább saját 
városukat, családjukat jelenítették meg, 
az iskolások már hazájuk történelmé-
ből, tájaiból merítettek ihletet. 

Versmondással 78 gyermek ké-
szült, színvonalas előadásukkal meg-
örvendeztették a zsűrit. Itt négy kategó-
riában 12 díjat és egy különdíjat kaptak 
a résztvevők.

A pénteki gálaműsorban a legjob-
bak mondhatták el verseiket. Különö-
sen nagy sikert aratott az óvodás kor-
csoportból Csizmadia Katalin, aki Az 
én kis világom című, édesanyja által 
erre az alkalomra írt verset adta elő. 

A legjobbakat oklevéllel, könyvvel 
és rajzeszközökkel jutalmaztuk. A kép-
zőművészeti alkotások díjait pedig a két 
zsűritag az egyéni felajánlásaival egé-
szítette ki. 

A műsort táncos és zenei produkci-
ók színesítették, a nézőközönség nagy 
megelégedésére. Úgy gondolom, hogy 
a gyerekek arcán felvillanó öröm, meg-
illetődöttség és mosoly valamennyi 

zsűritagnak és szervezőnek melenge-
tően jó érzést okozott. 

Helyezéstől függetlenül gratulálunk 
minden résztvevőnek, és arra biztatjuk 
a város valamennyi tanulóját és óvodá-
sát: jövőre is tartsanak velünk!

Zsűritagjaink voltak: Ágoston Kata, 
Buzogány Márta, Parrag Klára, Sz. Já-
nosi Erzsébet, Dóczi Attila.

A nyertes versmondók
Óvodások
•	 I.	Csizmadia Katalin –  

Hétszínvirág Óvoda
•	 II.	Lestár Leila –  

Hétszínvirág Óvoda
•	 III.	Soós Dóra – Bóbita Óvoda
1–2. osztály 
•	 I.	Bajkó Józsué – Klapka-iskola
•	 II.	Gattyán Luca –  

Gábor Dénes-iskola
•	 III.	Jakab Kasszandra Szolanzs – 

Klapka-iskola
•	 III.	Szekeres Roland –  

Gábor Dénes-iskola
3–4. osztály
•	 I.	Rideg Liliána – Damjanich-iskola
•	 II.	Bajkó Rebeka – Klapka-iskola
•	 III.	Rafael Orsolya –  

Damjanich-iskola
5–6. osztály
•	 I.	Balogh Rebeka – Klapka-iskola 
•	 II.	–
•	 III.	Ábrahám Olívia – Klapka-iskola 
különdíj
•	 Vidák Armandó – Hétszínvirág 

Óvoda

logikai matematikaverseny a Damjanich-iskolában
Iskolánk immár harmadik éve 
hirdette meg Forogjon az ész-
kerék címmel tankerületi leve-
lezős logikai vetélkedőjét az ál-
talános iskolák 3–8. osztályos 
tanulói számára. A verseny célja 
a régi és új korok logikai tábla-
játékainak megismertetése, a 
problémamegoldás, a kreatív és 
logikus gondolkodás fejlesztése. 
A táblajáték a tanulás, a gon-
dolkodásfejlesztés, a tehetség-
gondozás kiváló eszköze, amely 
hozzásegíti a gyermeket az isko-
lai sikerességhez. 

A versenyre jelentkező négy-
fős csapatok szeptembertől 
négy levelezős fordulóban mér-
hették össze tudásukat. Minden évfolyamból az első két he-
lyezett jutott a döntőbe, akik részt vehettek az iskolánkban 

március 11-én, pénteken megrendezett helyszíni döntőn. 
Vendégül láthattuk a Klapka-iskola két csapatát, de érkeztek 

hozzánk Gödöllőről, Erdő-
kertesről, Vácszentlászlóról 
és Tápiószecsőről is.

A versenyzők a matema-
tikai feladatok megoldásán 
túl táblajátékokban (idén 
malom, dáma, blokus) is 
megmérkőzhettek egymás-
sal.

A legsikeresebb csapatok 
színvonalas és értékes díja-
zásban részesültek. Termé-
szetesen a felkészítő tanárok 
sem távoztak üres kézzel.

A verseny a nagy nép-
szerűségének köszönhe-
tően a következő tanévben 
is folytatódik.

Zentai Piroska

szavalóverseny szadán

2016. március 26-án Szadán szavalóversenyt rendez-
tek a térség nyugdíjasainak számára. A versenyen a 
Vasutas Nyugdíjas Klub tagja, Jakusné Kövesdi Terike 
vett részt. Előadásával óriási sikert aratott. Saját verseit 
mondta el, és ezzel kiérdemelte a zsűri különdíját. Büsz-
kék vagyunk rá, és köszönjük, hogy dicsőséget szerzett 
Isaszeg számára.

Kecső Éva 
gazdasági vezető
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Elhunyt dr. szilvási Józsefné adventista lelkész
Dr. Szilvási Józsefné (született Juhász Zsuzsanna) a Sza-
bolcs-Szatmár megyei Demecserben született 1953. ja-
nuár 17-én, adventista családban. 

Teológiai tanulmányait 1979 áprilisában fejezte be a 
Debreceni Református Teológiai Akadémián. 1975. június 
29-én kötött házasságot Szilvási Józseffel, házasságukat 
Isten három gyermekkel áldotta meg.

Lelkészi munkájában budapesti és környékbeli gyüle-
kezetek pasztorálásával lett megbízva. 

Férjével együtt Ruandába hívták meg különleges szol-
gálatra, amelyet 2001 augusztusában kezdett el a Kö-

zép-afrikai Adventista Egyetemen. Először titkárnőként 
dolgozott, majd 2003-tól tanított a teológiai tanszéken 
pasztorációt, hitoktatást és gyermekevangelizációt, a nem 
teológusoknak gépírást és adventista hittant. 

Figyelemre méltó, hogy iskolai munkája mellett 2009-
ben egy kilencven százalékban fiatalokból álló gyüleke-
zetet hagyott ott, 135 megkeresztelt taggal. 2009. július 
1-jével visszakerült a Dunamelléki Egyházterületre, az Isa-
szeg–Gödöllő–Aszód körzetbe, megbízott lelkészként.

2016 január 17-én nyugdíjba ment, majd pár nappal 
később halálos baleset áldozata lett. 

Jó Hír Keresztény Ifjúsági Klub
Csodálatos másfél évet töltöttünk együtt a gyerekekkel a re-
formátus templomnál. E tanév feléig Joli néni az iskolákban 
is sok gyermeknek taníthatott a mi Urunkról. Félévtől már 
a református hittant Gergely Szabolcs, az új lelkész tanít-
ja. A klubot is érintették a változások. Istennek hála, hogy 
foglalkozásainkat február közepétől két iskolában is tarthat-

juk. A Klapka alsó tagozatán péntekenként a könyvtárban 
14.30-tól 15.45-ig, a SZISZI-ben a nagy létszám miatt két 
napon is, hétfőnként és csütörtökönként 13.00-tól 14.00 
óráig. Szeretnénk így az újság oldalain keresztül is megkö-
szönni az iskolák vezetőségének, hogy helyet adtak a Jó 
Hírnek.

Nagy öröm számunkra, hogy a gyerekek tele vannak 
kérdésekkel, és nagyon érdeklődőek. Nyitott a szívük arra, 
hogy még többet megtudjanak Istenről. Márciusban beszél-
gettünk a húsvétról is. Különösen érdekli őket a keresztre 
feszítés és a feltámadás története. Csodálatos dolog, aho-
gyan gyermeki hittel fogadják el a húsvét történetét. Nem 
kételkednek, inkább még többet akarnak tudni. Elfogadják, 
hogy Jézus ma is él, és itt van közöttünk, bármikor meg-
szólíthatjuk őt. 

A Palánta Bábmisszió Húsvét a nagyinál című bábelő-
adásában is megismerhették Jézus értünk végzett áldozatá-
nak jelentőségét. Foglalkoztatót és CD-is kaptak a gyerekek. 
Ehhez köszönjük a pünkösdi gyülekezet támogatását.

Mit is kívánhatnánk így húsvét elmúltával, akkor, amikor 
a tanítványok is ott álltak csalódottan, szomorúan, meghalt 

tanítójuk, Jézus miatt? A legnagyobb dolgot: hitet! Hinni a 
nem láthatóban; hinni a felfoghatatlan szeretetben; hinni 
a megváltás művében; hinni, hogy Jézus az egyetlen út, az 
igazság és az élet; hinni, hogy rajta kívül nincs más Isten, aki 
feltámadt a halálból, és csak általa van nekünk is örök éle-
tünk. Később már a tanítványok is hittek, amikor láttak. De 
Jézus azt mondta nekik: „Hittél, mert láttál. Boldogok, akik 
nem látnak, és mégis hisznek.” A Biblia írja: „Te hiszed, hogy 
van Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek.” Is-
ten azt szeretné, hogy Jézusban mint az ő fiában higgyünk, 
hogy üdvözüljünk! 

Továbbra is várjuk leveleiteket a johir.isaszeg@gmail.
com-ra. Várunk alkalmainkra is szeretettel, felekezettől füg-
getlenül! 

Joli néni, Mónika néni és Laci bácsi

A római katolikus egyházközség eseményei
Az irgalmasság éve
2015. december 8-án Ferenc pápa a Szent Pé-
ter-bazilika szent kapujának kitárásával meg-
nyitotta az irgalmasság évét. 2016. novem-
ber 20-án, Krisztus király ünnepén zárul ez 
a szent időszak. Gondolom, már mindenki 
hallotta ezt a hírt. Talán elgondolkodott azon, 
hogy mit is jelent ez. 

„Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, 
azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősor-
ban a megbocsátás és az irgalmasság által 
mutatja meg. Add, hogy az egyház a világban 
a Te látható arcod legyen, feltámadt és megdi-
csőült Uráé.” (Részlet Ferenc pápa imájából)

A pápa szavait olvasva eszünkbe juthat, hogy mi-
lyen szép gondolat. De melyek is az irgalmasság cselekedetei?

az irgalmasság testi cselekedetei: 
1.  az éhezőknek ételt adni; 
2.  a szomjazóknak italt adni; 
3.  a szegényeket ruházni; 
4.  az utasoknak szállást adni; 
5.  a betegeket istápolni; 
6.  a börtönben levőket látogatni; 
7.  a halottakat eltemetni. 

az irgalmasság lelki cselekedetei:
1.  a bűnösöket meginteni;
2.  a tudatlanokat tanítani;
3.  a kételkedőknek jó tanácsot adni;
4.  a szomorúakat vigasztalni;
5.  a bántalmakat békével tűrni;
6.  az ellenünk vétkezőknek megbocsátani;
7.  az élőkért és holtakért imádkozni.

„Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a vi-
lág kezdetétől nektek készített országot! Éhes 

voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, 
és adtatok innom. Idegen voltam, és befo-
gadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. 
Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtön-
ben voltam, és fölkerestetek. [...] Bizony 
mondom nektek, amit e legkisebb testvére-
im közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” 
(Mt 25. 34–45)

Jézus szavait idézve elgondolkodhatunk, 
hogy nekünk miért lenne fontos az irgalmas-

ság cselekedeteit megélni. Ez nagyon komoly 
ígéret!

Ebben a hónapban a Szent Márton kórus  
mutatkozik be
Minden pénteken este együtt vagyunk. Ha valaki nem tudott 
eljönni, kérdezgetjük: „Mi van vele, miért nem jött?” Hiány-
zik. Ha valahol találkozunk, mosolyogva intünk egymásnak. 
Mindig van egy kedves szó a másik felé. Egy-egy énekkel 
köszöntjük egymást a névnapokon. Mindenki számon van 
tartva, mindenki fontos. Nagy izgalommal álldogálunk a kó-
rusban a szentmiséken, kottáinkat szorongatva, Zsuzsi kezét 
figyelve. Halkabban, gyorsabban, jelzi a kezével, és mi igyek-
szünk szót fogadni. 

Felléptünk már több rendezvényen is. Énekeltünk kará-
csonyi hangversenyen, örömet szereztünk a nyugdíjasoknak, 
határon túli magyaroknak, vidámak voltunk a családi farsan-
gon. Novemberben ünnepeltük a harmadik évfordulónkat. 

Várunk minden énekelni szerető nőt és férfit, aki részese 
akar lenni ennek a közösségnek, péntekenként a templom-
ban este fél 7-kor. „Aki énekel, kétszeresen imádkozik!”

Szárazné Marika

A rajzverseny nyertesei
Óvodások 
•	 I.	Pellegrini Alessandro –  

Bóbita Óvoda
•	 II.	Nagy Andrea – Bóbita Óvoda
•	 III.	Papp Nikolett – Bóbita Óvoda
1–2. osztály 
•	 I.	Orosz-Máthé Rudolf –  

Klapka-iskola
•	 II.	Bereczki Emese –  

Damjanich-iskola
•	 III.	Dávid Emma Bíborka –  

Gábor Dénes-iskola
3–4. osztály
•	 I.	Windt Dávid Attila –  

Gábor Dénes-iskola
•	 II.	Mayer Réka – Damjanich-iskola

•	 III.	Tóth Norbert – Gábor  
Dénes-iskola

5–6. osztály
•	 I.	Barabás Áron – Damjanich-iskola
•	 I.	Nagy Tímea Beáta –  

Gábor Dénes-iskola
•	 II.	Kovács Magor –  

Gábor Dénes-iskola
•	 II.	Könczöl Kornél –  

Gábor Dénes-iskola
•	 III.	Ligeti Zita – Klapka-iskola
•	 III.	Merényi Petra Dorina –  

Gábor Dénes-iskola
7–8. osztály
•	 I.	Fodor Tímea – Gábor Dénes-iskola
•	 II.	Kovács Petra – Gábor  

Dénes-iskola

különdíj
•	 Böjte Dániel – Bóbita Óvoda
•	 Koszta Ágnes –  

Hétszínvirág Óvoda
•	 Szabó Áron – Bóbita Óvoda
•	 Forrai Benjamin (2. o.) –  

Gábor Dénes-iskola
•	 Kiszel István (2. o.) – Klapka-iskola
•	 Törő Gyula (3. o.) – Klapka-iskola
•	 Rácz Dalma (3. o.) –  

Damjanich-iskola
•	 Molnár Ábrahám (3. o.) –  

Damjanich-iskola
•	 Fodor Borbála (6. o.) –  

Klapka-iskola
•	 Szabó Máté (8. o.) – Klapka-iskola

Hernyes Virág igazgatóhelyettes
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AKÍK-hírek
Örömmel jelentjük, hogy Isaszeg több üzletében kapható 
már a helyi írók, költők antológiája. Igényes borítóját Incze 
Mózes Székely Bertalan-díjas festőművész készítette. Prózát, 
verset és mesét is válogattunk bele, mindenkinek szép aján-
dék, érdekes olvasmány lehet. Megvásárlásával a helyi kez-
deményezést támogatják.

Klubunk gondolkodik egy megírandó közös alkotáson is, 
valamint azon, legyen-e tiszteletbeli tagság, írjunk-e ki helyi 
lakosoknak pályázatokat, tudunk-e szerezni hozzá szponzo-
rokat, adományokat. Szeretettel, kíváncsian fogadjuk a javas-
latokat, a támogatásokat.

A következő találkozónk időpontja a bolondos április 1., 
17 óra. Nem vesszük túlzottan komolyan magunkat, szere-
tünk viccelődni, bolondozni is, gyakran írunk humoros verse-
ket, novellákat. A rövidebbekből alkalomadtán az újságban is 
közreadunk.

A költészet napján, április 11-én az AKÍK is kiveszi a részét 
az ünneplésből. A könyvtárral és a nyugdíjasklubbal össze-
fogva a művelődési ház versengő iskolai csoportokat indít 
Isaszeg frekventált helyeire, ahol verseket kell megtalálniuk, 
elszavalniuk, és ezt telefonnal felvenni videóra. 16 órakor 
ünnepség keretében eredményhirdetés, a szavalt versek ve-
títése lesz. Négy verset kértek tőlünk, és tagságunk vállalta, 
hogy részt vesz az ünnepségen.

Az AKÍK tagfelvételt hirdet
Felhívásunk hamarosan olvasható a könyvtár bejáratán és 
szórólapokon is. Várjuk azokat a tizenhat év feletti jelentkező-
ket, akik érdeklődnek az irodalom, az alkotás, a versmondás, 
a szereplés iránt.

Felhívjuk figyelmüket újabb pályázatokra
Idén ötödik alkalommal hirdetik meg a Gödöllői Irodalmi Dí-
jat, Időkapszula címmel. Évek óta beküldünk alkotásokat erre 
a nagyon nívós versenyre, tavaly Haász Irén második díjat 
kapott a vers kategóriában.

A pályázatra olyan irodalmi igényességgel megírt alkotá-
sokat várnak, amelyek múlt, jelen és jövő kapcsolatát idézik 
meg, vagy a mai kor emberének üzenetét küldik a jövőnek, 
de lehetnek fantasztikus vagy utópisztikus írások is egy el-
képzelt, jövőbeni Gödöllőről.

Részletek a honlapon: http://www.gvkik.hu/nyitooldal/
godolloi_irodalmi_dij_2016.html; http://www.gvkik.hu/
uploaded_files/images/klub/irka/plak.jpg.

Pályázatok íróknak – 
„Na, akkor értelmezzük félre”
Tetszőleges vers direkt félreértelmező elemzése. Válassz 
egy verset, írd meg a saját „félreértelmezésedet”, töltsd fel a 
Face bookra április 11-ig, lásd el #ígyértjükmi hashtaggel, és 
böngéssz az írások között! 

További részletek: http://palyazatmenedzser.hu/…/
ertelmezzuk-felre-vers-felre…/

Tisztelt alkotóink és olvasóink!
A mai napon létrehoztuk a Litera-Túra Művészeti Kiadót, 
amely elsődlegesen saját kiadású irodalmi és összművészeti 
könyvek kiadására alakult, többek között a Litera-Túra Iro-
dalmi, Művészeti és Kulturális Magazin 2016. augusztusi 
első antológiájának kiadására. Célunk, hogy a kortárs ama-
tőr alkotókat hozzásegítsük saját verses és prózai köteteik 
kiadásához.

Kérjük tehát azokat a költőket és írókat, akik szerepel-
ni kívánnak magazinunk első antológiájában, hogy műveiket 
küldjék el a literatura.muveszeti.kiado@gmail.com e-mail- 
címre.

Tisztelettel kérünk benneteket, írjátok a levél címeként 
az Antológia – 2016 jeligét. Egy-egy szerzőtől maximum öt 
verset és két szépirodalmi alkotást (terjedelem maximum 
két gépelt oldal) várunk. Versek beküldése nem zárja ki pró-
zai művek beküldését. Határidő: 2016. március 21-től 2016. 
június 30-ig.

A Litera-Túra Művészeti Kiadó fenntartja a beküldött mű-
vek szakmai elbírálásának, a szerzővel egyeztetett szerkesz-
tésének és esetleges elutasításának jogát. A beküldött műve-
ket folyamatosan megjelentetjük a Litera-Túra magazinban. 
A kötet kereskedelmi áráról a későbbiekben adunk majd tá-
jékoztatást. 

A kiadónk rendelkezésére bocsátott alkotásokkal kapcso-
latos döntésünkről 2016. július 30. után értesítjük alkotóin-
kat.

Ezen poszt alatt várjuk véleményeiteket, visszajelzései-
teket, mindenféle kötelezettségvállalás nélkül. Szeretnénk 
megtudni, hogy milyen igény merülhet fel egy antológiára.

Üdvözlettel:
Litera-Túra Művészeti Kiadó 

Hajnal Éva és Márkus László
https://www.facebook.com/literaturamuveszetikiado/

Versíró pályázat
Bennem él a táj címmel közös versíró pályázatot 
hirdet a Kortárs Költő Liga és a Polikróm folyóirat. 
A versek témája a táj, a környezet. Terjedelmi 
megkötés nincs. Egy pályázó tetszőleges szá-
mú alkotással pályázhat. A legjobbnak ítélt 
pályamunkák megjelennek a Polikróm mű-
vészeti folyóirat jövő évi első számában.

A pályázat benyújtási határideje 
2016. április 30. A beérkezett munká-
kat háromtagú zsűri bírálja el: Egri László 
költő, a Kortárs Költő Liga elnöke; Gyar-
mathi Zsolt, a Polikróm folyóirat szerkesz-
tője; Szilágyi Gábor, a Polikróm folyóirat 
szerkesztője.

Figyelem! A Bennem él a táj címmel 
meghirdetett pályázatot a kultura.hu@
alkotomuveszet.hu címre kell beküldeni.

Az Isaszegi Adventista Gyülekezet lelkésze Horváth Péter 
lett, segítője dr. Deák Judit lelkésznő

Szomorú hírrel kell hogy kezdődjön ez 
a cikk, hiszen dr. Szilvási Józsefné Zsu-
zsika lakóhelyén, Pécelen, pár nappal 
nyugdíjba vonulása után tragikus körül-
mények között halálos balesetet szen-
vedett. (Életéről lásd keretes cikkünket 
a 17. oldalon.) 

Zsuzsika áldozatos munkáját hosz-
szú évekig tapasztalhatták a település 
adventista tagjai. Hiánya még feltehe-
tőleg évekig érezhető lesz a közösség-
ben. 

Utódjául az egyházterületi vezetés 
Horváth Péter lelkészt nevezte ki a Gö-
döllő–Isaszeg körzet vezetésére. Mivel 
Horváth Péter az egyházterület gazda-
sági vezetését is betölti párhuzamosan, 
ezért segítőként dr. Deák Judit nyugal-
mazott lelkésznő segíti a munkáját. 
Rajta kívül esetenként Cserbik János 
lelkész is segíteni fogja a gyülekezet 
munkáját. 

Péter 1968-ban született Veszp-
rémben egy háromgyermekes család-
ban. Huszonöt éves koráig szülőváro-
sában élt és tevékenykedett. Iskolái: 
Lovassy Gimnázium, Veszprém, érett-
ségi; Gödöllői Agrártudományi Egyetem 
Mezőgazdasági Gépész-üzemmérnöki 
Kar, BSc; Adventista Teológiai Főiskola, 
Budapest, BA; Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetem, mentálhigiéné-képzés, 
posztgraduális diploma; Lampeter 
Egyetem, Wales, gyakorlati teológia, 
MA.

1993-ban lett lelkész, és először 
jelentős ideig az egyház ifjúsági mun-
káinak vezetésében tevékenykedett 
(11 év ifjúságvezetés). Ez idő alatt jött 
létre a Sziget Fesztiválon a „Lelki Beté-
rő” meghallgatós sátor, amelyet Péter 
alapított húsz évvel ezelőtt. Ezenkívül 
ifjúsági hosszú hétvégés programok 
alakultak (ÉS Napok néven), ahol né-
melyik évben 400-600 résztvevő is re-
gisztrált. 

2002-ben alapította a gödöllői gyü-
lekezetet, amely ma már több mint 
hatvanfős taglétszámú közösség, nem 
számolva a gyermekeket. Jelenleg is 
gyarapodik a gyülekezet, lassan kinövi 
a gyülekezeti termet. 

Két évig Nagy-Britanniában élt csa-
ládjával, ahol mesterképzésen vett 
részt, sikeresen. Visszatérve Magyar-
országra, budapesti gyülekezetekben 
szolgált. 

2008 óta a Károli-egyetem mentál-
higiénés szakán óraadó tanár. Mivel ezt 
a szakot felesége, Mónika is elvégezte, 
szeretnének a város életében ezen is-
mereteik alapján mentálhigiénés segí-
tő munkát végezni. Ennek körülményei 
még kialakulóban vannak. 

Mónika jelenleg a Gödöllői Járási 
Hivatalban dolgozik, és a mentálhigié-
nés mellett teológiai diplomája is van. 
Három gyermekük született: Alexandra 
19, Áron 17, Sebestyén pedig 12 éves. 
Alexandra már érettségizett, és felvé-

telt nyert a BGE-re, Áron és Sebestyén 
még Gödöllőn tanul. 

Péter sokfelé tartott Krisztus-köz-
pontú, bibliai témájú prédikációkat, 
előadás-sorozatokat, a magyar helyszí-
neken kívül például Romániában, Szer-
biában, Németországban, Nagy-Bri-
tanniában, az Egyesült Államokban és 
Egyiptomban is. 

Szívesen olvas, fényképez és spor-
tol (mostanában focizik, régebben ké-
zilabdázott a Veszprém csapatában, és 
országos korosztályos bajnoki címeket 
is nyert). Legfontosabb szenvedélye 
mégis a közösségépítés, a keresztény 
hit erősítése. 

Hogy eddigi sokrétű tapasztalatai-
ból Isaszeg is minél többet hasznosít-
hasson, ezért először egy ingyenes 
angolnyelv-tanfolyammal szeretne be-
mutatkozni a helyieknek. 

Ingyenes angolnyelv-tanfolyam 
újrakezdőknek és kezdő-haladók-
nak 
Nyelvtanár: Horváth Péter adventista 

lelkész. 
Helyszín: Adventista Gyülekezet, Már-

cius 15. utca 42–44. 
időpont: 2016 április 20-tól június 15-

ig szerda esténként 18.00 óra. 
Jelentkezés: személyes megjelenés-

sel az első időpontban, április 20-
án, amikor szintfelmérő teszttel in-
dul a képzés.
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VI. Pünkösdi Ízcsata, pün-
kösdikirály-választás
2016. május 14.

A főzőversenyre 2015. május 22-ig lehet nevezni a fő-
zőhelyek kijelölése miatt. De ezenkívül várunk minden 
kedves érdeklődőt a helyszínen a Vállalkozók Isaszegi 
Egyesülete és a Mozdulj Velünk Egyesület szervezésé-
ben a Liget téren.
–  Tűzgyújtás 15.00 órától
–  Kóstolás folyamatosan 18.00 óráig 
–  Eredményhirdetés: 18.30 
Kérjük, részvételi szándékukat 2016. május 10-ig jelez-
zék Könczöl Gábornál a Csata vendéglőben. Telefon: 
70/456-6976. 

Bővebb információ: Mészáros Gusztávné, 30/448-
9182

sérelmek a pszichiátrián
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait 
megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát elérhe-
tőségeinken! Alapítványunk húsz éve biztosít ingyenes 
jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a 
pszichiátriai kezelésük során.

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési 
rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy 
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy 
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság 
az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes 
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájá-
ban.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Ala-
pítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 342-6355, 
70/330-5384; e-mail: panasz@cchr.hu; weboldal: 
www.emberijogok.hu.

Minden információt bizalmasan kezelünk!

Felhívás

Az Isaszegi Vasutas Nyugdíjas Klub évadnyitó közgyűlé-
se 2016. április 20-án 10 órakor lesz a klub épületében 
(Isaszeg, Rózsa u. 3/b). Minden tagunkat szeretettel 
várjuk.

Vezetőség
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Anyakönyvi hírek
a 2016. 02. 16. – 2016. 03. 15. közötti idôszak eseményeirôl

SzületéSeK
Oláh Jessica Ildikó, Orosz Noel Áron, Rafael Dárius,  
Bereczki Dominik, Vas Veronika, Nagy Miklós,  
Szávuj Olívia, Rödönyi Csanád Gábor, Széki Dániel,  
Rapcsok Krisztián Gábor, Gyarmati Izabella,  
Andrasics Ramóna, Farkas Balázs Benett

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk.

HAláleSeteK
Baglyas István (73 éves), Szent László utca 49.
Hegedűsné Tamás Margit (62 éves), Kolozsvári utca 6.
Jármai Sándorné Balog Mária (87 éves), Nap utca 2/b
Varga Józsefné Zsiros Veronika (81 éves),  
Vörösmarty utca 6.
Kozma Gizella Komár Gizella (83 éves), Alkotmány utca 19.
Szamosvölgyi Enikő Piroska Farkas Enikő Piroska  
(40 éves), Rét utca 6.
Nagy László (77 éves), Dózsa György utca 59.
Szenczi László (55 éves), Petőfi Sándor utca 29.
Tóth Ottó István (72 éves), Damjanich utca 31.
Jenei István (78 éves), Vadász utca 6.
Kurucz István (70 éves), Buda utca 28.
Marton Tivadarné Kovács Mária (87 éves),  
Vágóhíd utca 1/b
Zsolnai Dezső János (73 éves), Templom utca 73.
Raffael Jánosné Horváth Ilona (84 éves),  
Mikszáth Kálmán utca 12.
Kovács Attila (49 éves), Április 6. utca 23.  

A családok gyászában részvéttel osztozunk.
Isaszegi Polgármesteri Hivatal

Szolgáltatók elérhetőségei
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.  
Rákóczi u. 18., tel.: 28/494-517
Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában
–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban: 30/378-9971
ELMŰ  
Hibabejelentés: 40/38-39-40; www.elmuszolg.hu
Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel  
kapcsolatban vezetékes telefonról: 40/38-38-38;  
mobiltelefonról: 20/978-5611, 30/978-5611 vagy 70/978-5611 
Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938;  
mobiltelefonról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés  
munkaidőben a 28/430-562-es, a 28/520-878-as vagy a  
20/409-7573-as telefonszámon, valamint a kozvilagitas@elmuszolg.hu 
e-mail címen
TIGÁZ  
Gázszivárgás bejelentése: 80/300-300. Holnap: www.tigaz.hu
A TIGÁz zrt. gödöllői ügyfélszolgálati irodája bezárt, az ügyintézést  
a Magyar Posta vette át

Fontos információk,  
elérhetőségek

Isaszegi Polgármesteri Hivatal Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat 
telefonszáma: 28/583-100. E-mail: hivatal@isaszeg.hu
A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati rendje: Hétfőn 800–1200  
és 1300–1800, kedden 800–1200 és 1300–1600, szerdán 800–1200 és 1300–1600, 
csütörtökön 800–1200 és 13.00–1600, pénteken 800–1200 óra között
A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfőn 1300–1600, 
szerdán 800–1200 és 1300–1600, pénteken 800–1200 óra között
Isaszegi Rendőrőrs 0–24 óra között hívható telefonszáma:  
70/387-2693. Villányi Tamás r. főtörzsőrmester: 70/492-0755
Közterület-felügyelet (munkaidôben hívható) telefonszáma: 
70/315-2314, 70/198-6929
Mezôôrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302
Gyepmester Hercig József, 20/964-3025
Isaszegi Önkéntes Tűzoltóegye sület 0–24 óra között hívható 
központi segélyhívószáma: 70/549-6223
Isaszegi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi  
Egyesület Rácz Zoltán, 20/220-7414, 20/563-4300
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály 2100 Gödöllő, Szilhát u. 53. Tel.: 28/410-
175, 28/410-297.  Ügyfélfogadás: hétfőtől szerdáig 830–1500, csütörtökön 
830–1200 (csak az első jelentkezők és a munkáltatók számára), pénteken 
830–1300 között
Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala 
2101 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514-305, 28/514-315.  
Fax: 28/514-306. Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 8.00–15.30,  
pénteken 8.00–11.30 között
Temetkezés Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 30/964-7032

Képviselők elérhetőségei

• Balog Istvánné, 70//903-8668, balog46i@invitel.hu
• Pénzes János, 70/456-6969, penzes.janos@isaszeg.hu 
• Mészáros Gusztávné, 70/334-6401,  

meszarosgusztavne@gmail.com 
• Szilárdi László, 20/568-7358, lszilardi@gmail.com 
• Könczöl Gábor, 70/456-6976, isapaletta@freemail.hu 
• Karádi Zsuzsanna, 20/245-8260,  

karadizsuzsanna@gmail.com
• Markel István, 70/387-2692, lekram@freemail.hu 
• Gabrucza Marianna, 70/618-9236,  

gabrucza.marianna@gmail.com 
• Everling Róbert, 20/989-6959,  

everling.robert@isaszeg.hu 
• Bajusz Dániel, 20/362-3658, bajusz.daniel@gmail.com
• Horváth István, 70/337-2238,horvath.istvan@isaszeg.hu

A Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi  
Kiállítóhely programjai
április 2. (szombat), 9.00–12.00:  Tajcsiworkshop
április 2. (szombat), 17.00–19.00:  Gyerektáncház a Regös zenekarral
 19.00:  Felnőtt-táncház a Regös zenekarral. Felnőttbelépő 1000 Ft; 

gyerekbelépő 500 Ft
április 2. (szombat), 17.00:  Kreatív Kézművesklub 
április 5. (kedd):  Isaszegi Történelmi Napok. XI. Egyházi és Világi Borok 

Versenye. Tizenegyedik alkalommal rendezi meg a Gödöllő Környéki 
Regionális Turisztikai Egyesület az Egyházi és Világi Borok Versenyét. 
2016-ban Isaszeg város ad otthont e nemes versengésnek. Az ered-
ményhirdetésre augusztus 19-én, Szent István király és az új kenyér 
ünnepére rendezett rendezvénysorozaton belül kerül sor.

 18.00  Emlékest, koszorúzás. Szabadságtörekvések emléktemploma 
– református templom. Görgey-est. Előadó Kerékgyártó László, a Gör-
gey Kör elnöke. Köszöntőt mond Gergely Szabolcs református lelkész. 
Közreműködik a Gaudium Carminis kamarakórus

 19.00  Fáklyás felvonulás indul a Kőkereszthez. Megemlékezés, koszo-
rúzás. Közreműködők: Club Színház, Csata táncegyüttes, Csatangoló 
tánccsoport, Csattanó tánccsoport

április 6. (szerda):  Isaszegi Történelmi Napok
 10.00  Huszártábor bemutatása – sportcsarnok mögötti terület. Ünne-

pi megemlékezések, koszorúzások
 11.00  Képesfa. Közreműködnek a Klapka György Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola tanulói
 11.00  Katonapallag. Közreműködnek az Isaszegi Damjanich János Ál-

talános Iskola tanulói
 11.30  Szlovák kápolna. Közreműködnek a Klapka György Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói
 13.00  Múzeum. Közreműködnek a Klapka György Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola tanulói
 14.00  Sportcsarnok. Közreműködnek a Gábor Dénes Óvoda, Általá-

nos Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola tanulói 
 15.00  Városháza. Közreműködik a Klapka György Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekara

április 9.(szombat), 18.00:  Tűzoltóbál
április 11. (hétfő),14.00:  Koszorúzás a Tóth Árpád-emléktáblánál
április 11. (hétfő), 15.00:  Költészet napi verskeresés. Az iskolák ka-

landra vágyó diákjai városszerte elrejtett versek nyomába erednek, és 
fellelve azokat, a költemények csodálatos világába kalauzolnak ben-
nünket. Hogy ez mennyire sikerül nekik, megtekinthető a művelődési 
otthon, a könyvtár és az iskolák honlapjain.

április 14. (csütörtök), 17.00:  Klapka-napközis évzáró
április 16. (szombat):  10 éves a Csatangoló táncegyüttes. Ünnepség
április 17. (vasárnap), 9.00–12.00:  Tajcsiworkshop
április 23. (szombat), 16.00:  Szociális szövetkezetek. Előadás
április 24. (vasárnap), 15.00:  Társasjáték-délután
április 24. (vasárnap), 15.00:  Ugrálóvár
április 25–29.:  Egészséghét a művelődési otthonban. A hét programjai 

tágabb értelmet adnak az egészség fogalmának. Érintik az egészséges 
táplálkozást, a mozgás, a sport jelentőségét, de megismerkedhetünk 
az alternatív gyógyászat lehetőségeivel is. A programok garantáltan 
látványosak, érdekesek és hasznosak lesznek. Kérjük, tájékozódjanak 
honlapunkon a részletes programajánlónkból. Mindenkit várunk sze-
retettel!

április 28. (csütörtök), 15.00:  Időutazás a történelem nyomában. 
Szabadtéri huszárbemutató

április 29. (péntek), 14.00:  A tánc világnapja. 14.00 órára várunk 
minden táncolni vágyót a művelődési otthon elé egy közös táncra!

április 30. (szombat), 9.00–12.00:  Tajcsiworkshop
április 30. (szombat), 18.00:  Metenors-koncert. Három fiatal, maga-

san képzett tenor és zongorista szeretné népszerűsíteni a klasszikus 
zenét, populáris köntösbe bújtatva. Műsorukban hallhatnak népsze-
rű operaáriákat, nápolyi dalokat és ismert popfeldolgozásokat is. Az 
együttes tagjai: Gulyásik Attila, Földvári István, Pintér László, a zon-
goránál Pintér Péter.

Május 1.:  Májfaállítás
A programok változtatásának jogát fenntartjuk.

Ügyeleti ellátás, egészségügyi információk
Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját háziorvosuk 
áll rendelkezésre. Hétfôtôl csütörtökig 1530–1800 óra között, pénteken 
1130–1800 óra között készenléti szolgálat mûködik a sürgôs esetek ellátásá-
ra, amely az alábbi idôbeosztás szerint hívható.
Hétfőnként dr. Mészáros zsolt, Aulich u. 3., tel.: 28/582-831, 30/831-1887
Keddenként dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-238
Szerdánként dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288
Csütörtökönként dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., tel.: 28/493-302; 
mobil: 20/928-3987
Pénteki ügyeleti beosztások áprilisban és májusban
április 1.: dr. Eszlári Egon; április 8.: dr. Tordai Gábor; április 15.: dr. Mészá-
ros zsolt; április 22.: dr. Kürti József; április 29.: dr. Eszlári Egon; május 6.: 
dr. Tordai Gábor; május 13.: dr. Mészáros zsolt; május 20.: dr. Kürti József;  
május 27.: dr. Eszlári Egon

Központi orvosi ügyelet Gödöllô, Szabadság tér 3. Telefonszáma: 
70/370-3104. Ügyeleti idô: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig,  
hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában
Gyermekorvosi rendelők  
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12., tel.: 28/493-250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14., tel.: 28/495-233
A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartása szombaton és vasárnap
Ezüstkehely Patika: páros héten 8-tól 12 óráig
Liget Patika: páratlan héten 8-tól 12 óráig
Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház utca 4.; 
tel.: 28/452-851
Fogorvosi rendelô: Rákóczi u. 10.; tel.: 28/495-237
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14.; tel.: 28/495-827



A magyar–lengyel barátság napja
Megemlékezés a múzeumban

Lech Kaczyn’ski lengyel köztársasági elnök és Sólyom László 
magyar államfő 2006. március 24-én leleplezték a Győrben 
felállított Lengyel–Magyar Barátság emlékművet. Az emlék-
mű kis halmának oldalán Stanisław Worcell 1849-ben írt 
szavai olvashatók: „Magyarország és Lengyelország két örök 
életű tölgy, melyek külön törzset növesztettek, de gyökereik 
a föld alatt messze futnak, összekapcsolódtak és láthatat-
lanul összefonódtak. Ezért egyiknek léte és erőteljessége a 
másik életének és egészségének feltétele.”

2007-ben mindkét ország parlamentje március 23-át a 
két nép barátságának napjává nyilvánította. Ez alkalomból 
2016. március 17-én az Isaszegi Múzeumbarátok Köre és 
a Falumúzeum megemlékezést szervezett. Köszöntőt mon-
dott Kovácsné Halomházi Zsuzsanna, a Múzeumbaráti Kör 
elnöke.

Bajkó Anna, Csonka Flóra, Ligeti Zita, a Klapka György 
Általános Iskola 6. b osztályos tanulói elmondták Andrzej 
Kalinowski lengyel újságíró Duna menti lengyeleknél cím-

mel 1987-ben megjelent írását (szerkesztette: Szmolicza 
József; fordította: Muratovné Dürr Éva). Ezután Nagy Attila 
trombitán előadta Sugár Rezső Dal és tánc című szerzemé-
nyét, majd Kántor Zsolt tanár úr, orgonaművész zongorán 
három Chopin-prelűdöt játszott.

Ádám Dominik 6. b osztályos tanuló elmondta Antoni 
Langie A lengyel légió dala című versét.

A gyerekek műsora után dr. Urbanics Gábor, a Wysocki 
Légió Hagyományőrző Egyesület tagja tartott élvezetes elő-
adást a légióról s a szabadságharcban, ezen belül annak az 
isaszegi csatában betöltött szerepéről. 

A megemlékezést megtisztelte jelenlétével Andrzej Kali-
nowski lengyel konzul. 

Megköszönjük Molnárné Ruck Judit igazgatónő, dr. Esze-
nyiné Sulyok Ágnes tanárnő, Kántor Zsolt tanár úr, Csizma-
dia Sándor tanár úr, dr. Dürr Sándor és Mészáros Gusztávné 
szíves segítségét!

Kovácsné Halomházi Zsuzsanna


