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Részletek a márciusi 
testületi ülés 
határozataiból

Ismertetjük Hatvani Miklós polgármester beszá-
molóját, valamint Isaszeg Város Önkormányzata 
képviselő-testületének a márciusi soros ülésen hozott 
határozatait. Az ülés húsz napirendi pontjából azo-
kat a döntéseket, amelyek a lakosságot kiemelten 
érintik, vagy pályázati kiírásokat tartalmaznak, 
külön cikként jelentetjük meg.

Hatvani Miklós polgármester beszámolója 
a két ülés között eltelt időszakban végzett 
tevékenységéről, tárgyalásairól

Február 25. Megemlékezést tartottunk a kommu-
nizmus áldozatainak emlékére a Hősök és áldozatok 
emlékparkjában. 

Március 1. Kiss Illés Mónika tervező asszonnyal 
folytattam megbeszélést a Damjanich János Általá-
nos Iskola ebédlőjének ügyében. Felvázoltuk azokat 
a lehetőségeket, amelyeknek a végeredményeként 
megoldódna az iskolában tanuló gyermekek minden-
napi étkeztetése egy olyan ebédlőben, amely min-
den szempontból megfelel a törvényi előírásoknak. 
Megkértem a tervező asszonyt, hogy a szóba jöhető 
lehetőségekről készítsen egy tanulmányt a megfelelő 
megoldás kiválasztásához.

A tanulmány értékelését és a végső döntést termé-
szetesen a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
és a TS-Gastro munkatársaival közösen fogjuk meg-
hozni, hiszen mindannyiunk érdeke, legfőképpen a 
gyerekeké, hogy rendeződjenek az étkeztetési körül-
ményeik, valamint az építkezéssel kapcsolatban fel-
merülő költségek eloszlanak majd az önkormányzat, 
a megnevezett intézmény és szolgáltató között. 

Március 7. Dr. Molnár Andreát, az Ovi-Sport 
Közhasznú Alapítvány elnök asszonyát és Farkas Zol-
tánt, az alapítvány munkatársát fogadtam irodámban. 
Az alapítvány elnöke megtisztelt azzal, hogy szemé-
lyesen jött el aláírni szerződéseinket nyertes pályáza-
taink tekintetében, amelyek az óvodákban kialakítan-
dó műfüves labdarúgópályákat érintik.

Mindkét óvodánkban egy-egy műfüves labdarú-
gópálya kialakítására kerül sor, így ha nem is torna-
teremmel, de egy olyan területtel fognak bővülni az 
intézmények, amely elősegíti a gyermekek mindenna-
pi testmozgását. Meghívást kaptam az elnök asszony 
részéről Kishegyre, testvértelepülésünkre, ahol az 
alapítvány átadja a következő pályáját. 

Március 11. Kínai befektetők érkeztek városunk-
ba. Sajnos arra célra, amelyet meg szeretnének való-

sítani, városunk alkalmatlan. Céljuk olyan minőségi mező-
gazdasági terület felkutatása, ahol olyan élelmiszereket tudnak 
termelni, amelyekkel elláthatják Európa bizonyos részeit, és 
nem Kínából kell behozni a keresett élelmiszereket. A mi föld-
jeink sajnos erre nem alkalmasak.

Még ezen a napon Császár Zoltán úrral, a Digitális Jóléti 
Program képviselőjével tárgyaltam. A program lényege, hogy 
hatvanöt év feletti állampolgárok ingyenesen juthassanak 
internetszolgáltatáshoz. Ígéretet tettem arra, hogy tolmácso-
lom ezt az opciót az Idősügyi Tanácsnak, hogy közvetíthessék 
ezt a lehetőséget az érintett nyugdíjaskluboknak, a nyugdíjas 
korosztályú lakosságnak.

Március 15. Városi ünnepség keretében megemlékeztünk 
a 1848-as márciusi eseményekről. Aznap egy közel százötven 
motorosból álló csapatot is köszönthettem városunkban, 
amely a túrája alkalmával érintette Isaszeget, és lerótta tiszte-
letét emlékezőhelyeinken.

Március 18. Előrehaladott tárgyalást folytattam egy, a 
meghirdetett fogorvosi álláspályázatunkra jelentkezővel, aki 
az általunk kiírt pályázatnak megfelel. Több jelöltet is talál-
tunk az állásra, jelenleg is folytatunk egyeztetéseket a pályá-
zókkal.

Március 20. Skultétiné Pál Judit, az Isaszegi Hétszínvirág 
Óvoda vezetője volt a vendégem, aki elmondta, hogy az óvoda 
emberhiánnyal küzd. Sajnos a frissen végzett óvodapedagógu-
sok nem jelentkeznek óvónőnek. Több hónapja mindkét óvo-
dában meg vannak hirdetve az óvónői állások, de sajnos nincs 
rájuk jelentkező, ez a későbbiekben, mint ahogy országszerte, 
önkormányzatunknak is gondot fog jelenteni, megoldást kell 
találnunk a problémára.

A városunkban lévő beruházások. A Vadász utcai óvodában 
az utolsó fázishoz érkezett a felújítás. Aki kint volt az építke-
zésen, láthatta azokat a problémákat, amelyek az előző építési 
és felújítási munkálatokból származó hiányosságok, hibás mű-
szaki megoldások miatt adódtak. Az átadás időpontja sajnos a 
pluszmunkák miatt csúszni fog.

A többletköltségeket önkormányzatunk természetesen 
vállalta, és a város egy minden törvényi és uniós elvárásnak 

megfelelő, teljesen felújított, tornateremmel ellátott óvodát 
tudhat magáénak. Igyekszünk a régi óvodánk tekintetében is 
megoldani hiányosságainkat.

A Hunyadi utcai orvosi rendelőnél is szépen haladnak a 
munkálatok. Bízom az épület nyári átadásában. Az ipari te-
rület tekintetében minden a terveink szerint alakul. A park 
átadására a jövő évben kerül sor.

A vasúti beruházás tekintetében elmondható, hogy jó-
magam a település műszaki ügyeiben érintett kollégáimmal 
szinte mindennap bejárást tartunk a fejlesztési területen. Napi 
kapcsolatban vagyok-vagyunk a kivitelező cégekkel. Tájékoz-
tattak, hogy a felújítás tekintetében minden rendben halad. 
A vasúti felüljáró kialakításának esetében lehet némi időbeli 
csúszás, mivel azokat a területeket, amelyeken kiépítik a vasúti 
felüljárót, nem tudták átvenni a tulajdonosoktól. De a vasúti 
felújítással kapcsolatos egyéb csúszás egyelőre nem várható.

A tőzegtelepen élőkkel igyekeztem minél többet beszélni a 
felmerülő problémákról. Mindenki megnyugtatására mon-
dom, hogy a vasút továbbra is átjárható két ponton, a Hold 
utcai vasúti átjárónál, valamint az aluljárónak használt vízát-
folyásnál. Az új aluljáró építése jelenleg is folyik.

A vasút tekintetében olyan hatalmas beruházásról beszé-
lünk, hogy az építési terület nem teszi lehetővé ezen a részen 
a lakosok biztonságos átjárását. Március végén, április elején 
elkészülnek a felszíni munkálatokkal, és akkor a kivitelezők 
egy faátjárót biztosítanak. Addig nem zárják le a most hasz-
nált aluljárót. A Hold utcai átjárónál lesz egy autós-, illetve 
egy gyalogosátjáró, lassítóval ellátva. Remélem, jövő ilyenkor 
azt mondhatjuk, hogy bár ez egy kellemetlen időszak volt, 
egy ötven-százhúsz évre szóló fejlődést, fejlesztést értünk el az 
utazóközönség megelégedésére.

Ezen a testületi ülésen is, úgy, mint az ezt megelőzőeken 
minden alkalommal, örömmel és részletesen tájékoztattam 
a jelen lévő képviselőket a városban folyó beruházásokról. 
Sajnálom, hogy az információk nem mindig jutnak el időben 
a város lakóihoz. Kértem képviselőtársaimat, hogy segítsenek 
a hiteles információk áramlásában, és ne feledjék, hogy a 
tájékoztatás nem érdeme, hanem kötelessége egy képviselőnek! 

A képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló polgármesteri tájékoz-
tatót 45/2019. (III. 20.) Kt. határozatával tudomásul vette, a 
megtett intézkedéseket jóváhagyta.

Az isaszegi városüzemeltető szervezet által bekért, a be-
ruházási, felújítási, karbantartási és szolgáltatási feladatok 
elvégzéséhez szükséges, beszerzési eljárásra benyújtott ár-
ajánlatok elbírálása
Az isaszegi beszerzési szabályzat szerint a városüzemeltető 
szervezet vezetője a karbantartások vonatkozásában minden 
év február végéig beszerzési eljárást folytat le e szabályzat sze-
rint az adott évben várható beszerzések összesített értékére. 
A beszerzési eljárás során ajánlatot kér az azonos forgalmazási 
helyről beszerezhető termékcsoportokra. A szabályzat szerint 
a városüzemeltetés vezetőjének legalább három ajánlatot kell 
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bekérnie, lehetőség szerint helyi vállalkozóktól. Az írásban be-
érkezett ajánlatok közül a tárgyévi beszerzésekre vonatkozóan 
éves szerződést kell kötni a legalacsonyabb, illetve összességé-
ben legelőnyösebb ajánlatot biztosító ajánlattevővel.

Abban az esetben, ha az adott tárgyban nincs pályázó, 
vagy a testület nem dönt az eredményes nyertes személyéről, 
az intézmény beszállítói szerződés nélkül maradhat. A beszer-
zési tendereket a városüzemeltetés vezetője rendelet szerint 
lefolytatta, és a testület a következők szerint határozott:
–  nyertes pályázók beruházási, felújítási, karbantartási és 

szolgáltatási feladatok elvégzésének tekintetében vasanyag 
és épületgépészeti anyagok beszerzése: ISA Market Kft., 
Isaszeg, Rákóczi u. 17.

–  gépi földmunkálatok: Molnár Attila, Kerepes, Szilasli - 
get u. 10.

–  az önkormányzat tulajdonában lévő személy- és kisteher-
autók szervizelése: Garasanin Péter, Isaszeg, Kossuth La-
jos u. 91.

–  festékáruk és segédanyagok beszerzése: Jakus Festék Kft., 
Isaszeg, Kossuth Lajos u. 53.

–  építőanyagok és faáruk beszerzése: Isaszegi Tüzép Kft., Isa-
szeg, Rákóczi u. 68.

–  munkagépek és traktorok szervizelése: Kocsis Fivérek Kft., 
Sülysáp, Bogdán Flórián u. 5.

–  villany- és vízszerelési anyagok beszerzése: Ho-Zó Szerel-
vény, Isaszeg, Kossuth Lajos u. 182. 

–  vegyes iparcikkáruk beszerzése: Isaszegi Vegyes Iparcikk, 
Isaszeg, Kossuth Lajos u. 22.

–  számítástechnikai és informatikai eszközök beszerzése, 
telepítése és karbantartása: Szimplexum Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt., Isaszeg, Kossuth Lajos u. 33.

–  fűkaszák, fűnyírók, robbanómotoros láncfűrészek és 
sövénynyírók beszerzése és javítása: Galga-Kertigép 2008 
Kft., Aszód, Pesti u. 19.

–  útszóró só beszerzése: Bacsó István E. V., Kisvárda, Atti-
la u. 68.

A felnőttháziorvosi, a gyermekorvosi és a fogorvosi szolgá-
lat, valamint a védőnői szakszolgálat 2018. évi tevékenysé-
géről szóló beszámolók elfogadása
Az egészségügyről szóló törvény értelmében a települési 
önkormányzat az egészségügyi alapellátás keretében 
gondoskodik a háziorvosi, a gyermekorvosi, a fogorvosi, 
valamint a védőnői ellátásról. Isaszeg Város Önkormányzata 
a helyi egészségügyi ellátást részben az általa fenntartott 
intézményekkel végzi, másrészt vállalkozási szerződésben 
működő egységekkel. Az önkormányzat érdeke az 
alapfeladat-ellátási kötelezettségben, hogy a város 
egészségügyi ellátása zökkenőmentes, színvonalas legyen.
Mint feladatellátási megbízónak az érdek mellett joga is, hogy 
tájékoztatást kérjen a városban működő felnőttháziorvosok, 
gyermekorvosok, fogorvosok, védőnők elvégzett munkájáról, 
valamint az ellátott feladatokról. Az érintett szolgálatok 
rendre beszámoltak a testületnek a 2018-ban elvégzett 
tevékenységükről; a beszámolókat a képviselő-testület 

elfogadta. (A beszámolókat terjedelmük miatt nem áll 
módunkban megjelentetni, a szolgálatok által elkészített 
tájékoztatók a testületi ülésen készült jegyzőkönyvben 
megtalálhatók.)

A közművelődési megállapodások felülvizsgálata, új meg-
állapodások megkötése
A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az 
állam és a helyi önkormányzatok feladata. Az önkormányzat 
közművelődési rendeletében meghatározott közművelődési 
feladatok megvalósítására megfelelő jogi személlyel, 
magánszeméllyel közművelődési megállapodást köthet.
Civilszervezeteink közül többen is részt vállalnak a 
város közművelődési feladatainak ellátásából. Jelenleg 
hat civilszervezettel – Isaszegi Szent Márton Lovas 
Hagyományőrző Egyesület, Határon Túli Magyar 
Emlékhelyekért Alapítvány, Együttműködés Isaszegért 
Egyesület, Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány, Isaszegi 
Múzeumbarátok Köre, Mozdulj Velünk Egyesület – köt 
közművelődési megállapodást a képviselő-testület, és 
részükre százezer forintot biztosít a megállapodásban 
vállalt feladatok ellátására. A szervezetek évente számlákkal 
igazoltan elszámolnak a támogatással a gazdálkodási osztály 
felé. A képviselő-testület a támogatási összeget a tárgyévi 
költségvetésben a civilszervezetek támogatására külön 
soron biztosította. A 2019. évi költségvetésben másfél millió 
forintból kívánja támogatni a hat civilszervezetet.

Az önkormányzat által adott támogatás további biztosítá-
sával azt szeretnénk elérni, hogy a város lakosságának műve-
lődési igényei és kulturális szükségletei hosszú távon és magas 
színvonalon biztosítva legyenek. Ezek a civilszervezetek 
kiemelten együttműködnek az önkormányzat közművelődési 
és közgyűjteményi intézményeivel, tevékenységük szervesen 
illeszkedik a város kulturális életébe, segíti azt.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A lakáscélú támogatást érintő 
változások
Kibővült a támogatást igényelők köre

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 
márciusi ülésén több pontban is módosította a lakáscélú 
önkormányzati helyi támogatásokról szóló rendeletét az 
annak hatálybalépését követően felmerült tapasztalatok 
miatt. Az elfogadott változtatások kibővítik a támogatást 
igényelhetők körét, valamint a beadási határidőt.

Fontosabb változások: 2019-ben a beadási határidő május 
31., a következő évtől azonban a beadás utolsó napjaként 
április 30-át, döntésre a májusi ülést jelöli ki a rendelet; az 
igénylők esetében megszűnt a negyvenéves felső korhatár; 
megszűnt a jövedelmi felső határ, az alsó határ ötvenezer 
forint/fő/hóra módosult.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Tájékoztatás óvodai felvételről

Az Isaszeg Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba a 
beiratkozás időpontja a 2019/2020-as nevelési évben: ápri-
lis 29–30., hétfő–kedd, 8–18 óra. Helyszínek: Isaszegi Bóbita 
Óvoda, 2117 Isaszeg, Vadász u. 2.; Isaszegi Hétszínvirág Óvo-
da, 2117 Isaszeg, Madách Imre u. 11.

A beiratkozáshoz szükséges iratok: a gyermek személy-
azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány; a gyermek 
születési anyakönyvi kivonata; a szülő személyi azonosító és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványa; védőnői igazolás, hogy 
a gyermek életvitelszerűen a bejelentett lakcímén lakik (védő-
nőktől kérhető a rendelési időpontjaikban); amennyiben a 
gyermeknek bármilyen szakértői véleménye van fejlettségéről, 
képességeiről, a határozat vagy igazolás.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Karbantartási szünet az óvodákban
• Isaszegi Hétszínvirág Óvoda (Madách Imre u. 11.): július 15. – augusztus 9. 

(Első nevelési nap: augusztus 10.)
• Isaszegi Bóbita Óvoda (Vadász u. 2.): június 17. – július 12. (Első nevelési 

nap: július 15.)
• Aprók Falva Bölcsőde (Móricz Zsigmond u. 14.): június 17. – július 12. (Első 

nevelési nap: július 15.)
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bölcsődei beiratkozás

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az 
Aprók Falva Bölcsődébe való beiratkozás időpontját a 
következők szerint határozza meg: 2019. április 29–30., 
hétfő–kedd, 8–18 óra. Helyszíne: Aprók Falva Bölcsőde, 2117 
Isaszeg, Móricz Zsigmond utca 14.

Beiratkozás az Álom-Vár Bölcsődébe

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió által fenntartott Álom-
Vár Bölcsőde tisztelettel értesíti az isaszegi családokat, hogy a 2019/2020-as 
gondozási évre a beiratkozás időpontja 2019. április 15–18., 8-tól 15 óráig. 
Helyszíne: Isaszegi Álom-Vár Bölcsőde, Isaszeg, Kertész utca 7.

A felvételi kérelem a honlapról letölthető (Adminisztráció – Beiratkozás 
– Dokumentumok – Felvételi kérelem), illetve a helyszínen is kitölthető. 

A beiratkozással, a bölcsődei ellátással kapcsolatban felmerülő kérdé-
seikre választ, tájékoztatást kaphatnak a megbízott intézményvezetőnél, 
Véghné Vitáris Szilviánál az igazgato@alomvar.hu e-mail-címen, a 70/620-
6586-as telefonszámon és személyesen is. 

Bölcsődénkről részletesebben a honlapunkon olvashatnak: Alomvar.hu.
VÉGHNÉ VITÁRIS SZILVIA 

bölcsődevezető

Hirdetmény

Az általános iskolai beiratkozás rendje

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 
50. § (7) bekezdése, valamint a nevelé-
si-oktatási intézmények működéséről 
és a köznevelési intézmények név-
használatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 22. § (1)–(4) bekezdései 
alapján a Gödöllői Járási Hivatal meg-
határozta az általános iskolai beiratko-
zás rendjét.

A 2019/2020. tanévre az általá-
nos iskolai beiratkozás időpontjai: 
2019. április 11. (csütörtök), 8–19 óra 
között; április 12. (péntek), 8–18 óra 
között. 

A gyermek abban az évben, amely-
nek augusztus 31. napjáig a hatodik 
életévét betölti, legkésőbb az azt követő 
tanévben tankötelessé válik. 

A szülő köteles a tanköteles korba 
lépő (2013. augusztus 31-ig született) 
gyermekét a lakóhelye, ennek hiányá-
ban tartózkodási helye szerint illetékes, 
kötelező felvételt biztosító vagy a vá-
lasztott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra való be-
irat kozáskor köteles bemutatni a gyer-
mek személyazonosítására alkalmas, 
a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosítót és a lakcímet igazoló ható-

sági igazolványt (a gyermek lakcím-
kártyáját), valamint az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettség elérését tanúsító 
igazolást. Amennyiben a választott 
iskola a gyermek felvételével kapcso-
latban elutasító döntést hoz, a szülő a 
döntés ellen jogorvoslattal élhet.

A szülő az Nkt. 37. § (2)–(3) be-
kezdései alapján jogszabálysértésre vagy 
érdeksérelemre hivatkozással nyújthat 
be jogorvoslati kérelmet a döntés köz-
lésétől, ennek hiányában a tudomására 
jutásától számított 15 napon belül. Az 
eljárást megindító kérelmet a fenntartó-
nak címezve az intézmény vezetőjéhez 

Tájékoztatás szünidei 
étkeztetésről

A tavaszi iskolai szünet két munkanapján 
(nagycsütörtökön és húsvét utáni kedden) az 
önkormányzat a hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek részére, akiknek 
a szülei, gondviselői igényelték, napi egyszeri 
meleg ebédet biztosít. A részletekről az igénylők 
tájékoztatást kapnak.

Az étkeztetés igénylésére április 11-ig van 
lehetőség a polgármesteri hivatalban beszerez-
hető nyilatkozat leadásával.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
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kell benyújtani. Amennyiben a szülő a 
választott iskola elutasító döntése ellen 
nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés 
véglegessé válását követő öt napon belül 
köteles gyermekét beíratni a kötelező 
felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító álta-
lános iskola köteles felvenni, átvenni 

azt a tanköteles tanulót, aki életvitel-
szerűen az általános iskola körzetében 
lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, 
aki a szülői felügyelete vagy gyámsá-
ga alatt álló gyermeket kellő időben 
az iskolába nem íratja be, továbbá az a 
szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyosan 

és halmozottan fogyatékos gyermeke a 
fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-
oktatásban vegyen részt, szabálysértést 
követ el.

DR. JÁVOR ÁGNES 
járási hivatalvezető 

Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői 
Járási Hivatal

Pályázati kiírások

CIVILSZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

Isaszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet Isaszeg 
közigazgatási területén működő civilszervezetek 2019. évi 
pénzügyi támogatására.

A pályázat célja: a civil társadalom erősítését, a civilszervezetek 
társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat 
tartalma: Isaszegen, országhatáron belül, illetve országhatáron 
túl megrendezendő programok, események, rendezvénysoroza-
tok megszervezéséhez, lebonyolításához szorosan kapcsolódó 
kiadásokra, amelyeken bármely isaszegi lakos részt vehet, és 
amelyek a város életéhez kapcsolódó, azt változatosabbá tevő és 
a civil közösségek megerősítését szolgálják határon innen és túl. 

A pályázaton felosztható keret összege 900 ezer forint, 
amelyet a képviselő-testület a 4/2019. (II. 20.) önkormányzati 
rendeletében állapított meg. A pályázók köre: azon isaszegi 
székhelyű civilszervezetek (kivéve pártokat, munkaadói és 
munkavállalói érdekképviseleti szerveket, biztosítóegyesülete-
ket, közalapítványokat, kamarákat, köztestületeket), amelyeket 
a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántar-
tásba vett, és az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket 
Isaszeg közigazgatási területén ténylegesen folytatják. 

A pályázat közzétételére az Isaszeg Önkormányzati Tájé-
koztatóban és az Isaszeg.hu honlapon kerül sor. A pályázatok 
benyújtásának határideje 2019. április 30.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázati űrlapot a 
mellékletekkel együtt két példányban – egy eredeti és egy 
fénymásolat –, kézzel olvashatóan írt vagy nyomtatott formá-
ban az Isaszegi Polgármesteri Hivatal (2117 Isaszeg, Rákóczi 
utca 45.) címére kell eljuttatni postai úton. A borítékra kérjük 
ráírni: Civil pályázat. A benyújtandó dokumentumok listá-
járól, a pályázat kezeléséről és elbírálásáról, nyertes pályázat 
estén a támogatási szerződés megkötéséről, a pályázaton nyert 
összeg elszámolásával kapcsolatos teendőkről bővebben az 
Isaszeg.hu oldalon találnak tájékoztatást. A pályázati űrlapok 
és mellékletei is az említett weboldalról tölthetők le.

A pályázati kiírással, sajtómegjelenéssel és az elnyert pá-
lyázat tartalmi beszámolójával kapcsolatban Pisiák Zsuzsanna 
ad szívesen választ telefonon – 28/583-100/123-as mellék –, 
illetve a noska.zsuzsa@isaszeg.hu e-mail-címen. A pályázat 
pénzügyi elszámolásával kapcsolatban pedig Horváth Anita 
nyújt segítséget a 28/583-117-as telefonszámon. 

NYÁRI SZABADIDŐS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

Isaszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet kizárólag 
Isaszeg közigazgatási területén működő intézmények, civil-
szervezetek (alapítványok, egyesületek) számára, a 2019. évi 
nyári szabadidős programok támogatására.

A pályázat célja: az isaszegi gyermekek nyári szabadidejének 
Isaszegen, országhatáron belüli és országhatáron túli hasznos 
eltöltése. A pályázaton felosztható keret összege: 2 500 000 
forint, amelyet a képviselő-testület a 4/2019. (II. 20.) önkor-
mányzati rendeletében állapított meg.

A pályázók köre: Isaszeg közigazgatási területén működő 
intézmények; azon isaszegi székhelyű civilszervezetek (kivéve 
pártokat, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szer-
veket, biztosítóegyesületeket, közalapítványokat, kamarákat, 
köztestületeket), amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt 
legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak 
megfelelő tevékenységüket Isaszeg közigazgatási területén 
ténylegesen folytatják.

A pályázat közzétételére az Isaszeg Önkormányzati Tájé-
koztatóban és az Isaszeg.hu honlapon kerül sor. A pályázatok 
benyújtásának határideje 2019. április 30. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázati űrlapot a 
mellékletekkel együtt két példányban – egy eredeti és egy 
hitelesített másolat –, kézzel olvashatóan írt vagy nyomtatott 
formában az Isaszegi Polgármesteri Hivatal (2117 Isaszeg, Rá-
kóczi utca 45.) címére kell eljuttatni postai úton. A borítékra 
kérjük ráírni: Nyári szabadidős program pályázat.

A benyújtandó dokumentumok listájáról, a pályázat ke-
zeléséről és elbírálásáról, nyertes pályázat estén a támogatási 
szerződés megkötéséről, a pályázaton nyert összeg elszámolá-
sával kapcsolatos teendőkről bővebben az Isaszeg.hu oldalon 
találnak tájékoztatást. A pályázati űrlapok és mellékletei is az 
említett weboldalról tölthetők le.

A pályázati kiírással, sajtómegjelenéssel és az elnyert pá-
lyázat tartalmi beszámolójával kapcsolatban Pisiák Zsuzsanna 
ad szívesen választ a telefonon – 28/583-100/123-as mellék 
–, illetve a noska.zsuzsa@isaszeg.hu e-mail-címen. A pályázat 
pénzügyi elszámolásával kapcsolatban pedig Horváth Anita 
nyújt segítséget a 28/583-117-as telefonszámon. 

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Pályázati felhívás

Pályázati kiírás karbantartási munkálatok elvégzésére

Isaszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet az intézményeinek nyári karbantartási munkáira gázüzemű készülékek, 
klímaberendezések ellenőrzésének, javításának tekintetében.

1. Sportcsarnok. 1 db Höterm 60 gázkazán tisztítása, ellen-
őrzése, gáztömörség-vizsgálat; 1 db Thermotéka 110 ES 
gázkazántisztítás, -ellenőrzés, gáztömörség-vizsgálat; 1 
db MVT blokkégős melegvíz-ellátó gázkészülék, égőfej- 
(DWL 03E) tisztítás, -ellenőrzés, gáztömörség-vizsgálat.

2. Gazdakör-irodák. 4 db gázkonvektor tisztítása, ellenőrzése, 
gáztömörség-vizsgálat.

3. Hétszínvirág Óvoda. 1 db Wolf kombi cirkó tisztítása, 
ellenőrzése, gáztömörség-vizsgálat; 1 db Ariston kombi 
cirkó tisztítása, ellenőrzése, gáztömörség-vizsgálat; 1 db 
Immergas Mini Nike cirkó tisztítása, ellenőrzése, gáztö-
mörség-vizsgálat.

4. Bölcsőde. 1 db FÉG C36M cirkó tisztítása, ellenőrzése, gáz-
tömörség-vizsgálat.

5. Családsegítő szolgálat. 1 db Fégtherm cirkó tisztítása, 
ellenőrzése, gáztömörség-vizsgálat; 10 db gázkonvektor-
tisztítás, -ellenőrzés, gáztömörség-vizsgálat; 2 db Ariston 
120 V KN vízmelegítő tisztítása, ellenőrzése, gáztömörség-
vizsgálat.

6. Dózsa György Művelődési Otthon és Kiállítóhely. 2 db 
WFT 105 (3x AF105) gázkazán tisztítása, ellenőrzése, gáz-
tömörség-vizsgálat; 1 db C 40.s cirkó tisztítása, ellenőrzé-
se, gáztömörség-vizsgálat.

7. Polgármesteri hivatal. 1 db FÉG C36M cirkó tisztítása, 
ellenőrzése, gáztömörség-vizsgálat; 1 db WFT 105 (3x 
AF105) gázkazántisztítás, -ellenőrzés, gáztömörség-vizs-
gálat.

8. Városüzemeltetés. 2 db cirkó tisztítása, ellenőrzése, gáz-
tömörség-vizsgálat.

9. Fogorvosi rendelő. 1 db C 40.s cirkó tisztítása, ellenőrzése, 
gáztömörség-vizsgálat.

10. Rendőrség. 1 db Immergas Mini Nike cirkó tisztítása, 
ellenőrzése, gáztömörség-vizsgálat.

11. Régi gyermekorvosi rendelő. 1 db C 23.s cirkó tisztítása, 
ellenőrzése, gáztömörség-vizsgálat.

12. Új gyermekorvosi rendelő. 1 db Biasi cirkó tisztítása, 
ellenőrzése, gáztömörség-vizsgálat.

13. Sportkör. 1 db Ariston 350L. gáz-vízmelegítő tisztítása, 
ellenőrzése, gáztömörség-vizsgálat; 1 db Wolf kom-
bi cirkó tisztítása, ellenőrzése, gáztömörség-vizsgálat; 
8 db gázkonvektor tisztítása, ellenőrzése, gáztömörség-
vizsgálat.

14. Akácfa utcai szolgálati lakás. 1 db Immergas Mini Nike 
cirkó tisztítása, ellenőrzése, gáztömörség-vizsgálat.

15. Aulich utcai háziorvosi rendelő. 1 db Westen Digit cirkó 
tisztítása, ellenőrzése, gáztömörség-vizsgálat.

16. Önkormányzati intézmények. 10 db Split klímaberende-
zés időszakos felülvizsgálata, tisztítása; 2 db mobil klíma-
berendezés időszakos felülvizsgálata, tisztítása.

Az ajánlatokat intézményenként tételesen, nettó ajánlati árak-
kal kérjük elkészíteni, kitöltve a pályázati kiírás szoros részét 
képező táblázatot, amely Isaszeg város hivatalos honlapján 
– Isaszeg.hu – megtalálható. A pályázónak az ajánlata mellé 
referenciaigazolásokat kell csatolnia.

Az ajánlatokat zárt borítékban kell leadni a polgármesteri 
hivatal (Isaszeg, Rákóczi út 45.) titkárságán. Kérjük, a borí-
tékra írják rá: Nyári karbantartás 2019. Azokat az ajánlatokat, 
amelyeknek a borítékján ez a szöveg nem szerepel, az ajánlat-
kérő kizárja a bírálatból. 

Bírálati szempontok. Ajánlati ár: 5 pont; pluszszolgáltatások 
felajánlása: 3 pont (a pályázat kiírója a megajánlott pluszszol-
gáltatások mértékétől függően pontoz).
A pályázatok leadási határideje: 2019. május 10., 8 óra.  
A pályázatok bontása: 2019. május 10., 10 óra – a polgármes-
teri hivatal hivatalos termében. A bontásra a pályázók külön 
meghívót nem kapnak. 
A munkák kezdési időpontja: 2019. július 1. 
A munkák befejezési határideje: 2019. augusztus 31. 

A munkákkal kapcsolatosan a pályázat leadása előtt 
tájékoztatást ad Ács István műszaki vezető a 28/582-712-es 
telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a megajánlott plusz-
szolgáltatások igénybevételének tekintetében; a karbantartási 
munkákra részajánlattételt is elfogad; fenntartja a jogot arra, 
hogy az irreálisan alacsony vállalási árat, illetve az önkor-
mányzat éves költségvetésében megszabott összegnél maga-
sabb árat kizárja az értékelésből.

ISASZEG VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA
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A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. felhívásai

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk önöket, hogy társasá-
gunk minden szolgáltatási területén – 
a vonatkozó jogszabályoknak megfele-
lően (Országos Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatási Terv, hulladékról 
szóló törvény) és a településekkel létre-
jött közszolgáltatási szerződés értelmé-
ben – az április 1-jétől november 30-ig 
terjedő időszakban zöldhulladékgyűj-
tést végez.

Idén a korán beköszöntött tavaszias 
időjárás miatt hamarabb megkezdjük a 
lebomló zsákok eljuttatását az értékesí-
tési pontokra, valamint a háztól gyűjtés 
indítását és a zöldhulladék-gyűjtő-
pontokra a konténerek kiszállítását a 
következők szerint.

A lebomló zsákok március 13-
tól fokozatosan elérhetővé válnak a 
megszokott értékesítési pontokon. 
A zsákokkal ellátott települések listáját 
folyamatosan frissítjük weblapunkon. 
A településeken található üzletek pon-
tos címe weblapunk „gyűjtési rend” 
menüpontja alatt található meg.

A zöldhulladék háztól gyűjté-
se az érintett településeken március 
23-tól indul. Kérjük, hogy március 
23., szombat reggel 6 óráig helyez-
zék ki zsákjaikat ingatlanjaik elé azok 
a lakosok, akiktől a tavalyi évben is 
háztartástól történt a zöldhulladék el-
szállítása. A begyűjtés március végéig, 
erőforrásaink függvényében folyama-
tos. Április 1-jétől a gyűjtési naptá-
raink szerinti időpontban valósul meg, 
amelynek ütemezéséről a weboldalun-
kon talál bővebb információt (Zold-
hid.hu).

A zöldhulladékgyűjtés a közszol-
gáltató által rendszeresített, egyedi-
leg jelölt, biológiailag lebomló zsák 
alkalmazásával történik. Egy ingatlan 
esetében a kijelölt gyűjtési napon leg-
feljebb 10 db zöldhulladékgyűjtő zsák 
helyezhető ki a közterületre. A bioló-
giailag lebomló zöldhulladékgyűjtő 
zsák alkalmazásán felül úgynevezett 
kötegelt elszállítás is biztosított. A kö-
tegelés azt jelenti, hogy az ingatlan-
használó által kihelyezett zöldhulladék 
nem ömlesztve, hanem legalább egy 

ponton összekötve kell elhelyezni. Az 
összekötegelt gallyak, ágak átmérője 
maximum hat centiméter, hossza ma-
ximum száz centiméter, térfogata egy 
köbméter lehet.

Figyelem! A lebomló zsákok fel-
használhatósági ideje a megfelelő 
tárolás esetén a gyártástól számított 16 
hét, amely dátum minden zsákon meg-
található (év/hét). A készletek töltése 
folyamatos, ezért korlátozott mennyi-
ségben vásároljanak!

A zöldhulladék-gyűjtőpontokon 
használt konténerek kiszállítását már-
cius 23-ig megszervezzük. A gyűjtő-
pontok címének hirdetésében az érin-
tett önkormányzatok segítségét kérjük, 
hogy az illegális elhelyezések elkerü-
lése érdekében csak a helyi lakosok 
ismerjék meg a pontos helyszíneket.

Azon településeken, ahol a koráb-
bi években az otthoni komposztálás 
módszerét alkalmazták, kérjük, az 
eddigi gyakorlat szerint járjanak el! 
A zöldhulladék elsősorban zöldfelüle-
teken, kertekben képződő, biológiailag 
lebomló hulladék (például a falevél, 
az elpusztult növényi maradványok, a 
gyomok, a gallyak, a nyesedékek, illet-
ve a fűkaszálék). Kérjük, ügyeljen rá, 
hogy a lebomló zsákba és a gyűjtőpon-
tokon található konténerekbe kizárólag 
zöldhulladék kerüljön!

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk önöket, hogy társasá-
gunk minden, a szolgáltatási területén 
található településen a 2019. évre vo-
natkozóan megkezdi a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatásban részt vevő 
ügyfelek teljes körű ellenőrzését.

Ellenőrzésünk alapját a közszolgál-
tatási adatbázisban szereplő ügyfélada-
tok képezik.

Kérjük, hogy vizsgálatunk előtt 
ön is ellenőrizze az ingatlana elé ki-
helyezett edényzet méretét és darab-
számát a Nemzeti Hulladékgazdál-
kodási Koordináló és Vagyonkezelő 
(NKHV) Zrt. által kiállított számlán 
feltüntetett adatokkal. Amennyiben 
az edényzet darabszámában vagy mé-
retében eltérést tapasztal, kérjük, az 
adatmódosítás érdekében keresse fel 
ügyfélszolgálatunkat elérhetőségeink 
valamelyikén.

Az adatmódosításhoz forma-
nyomtatványunk kitöltése szükséges. 
A nyomtatvány elérhető a Zoldhid.hu/
nkft/letoltheto-dokumentumok honlap-
címen.

Az ellenőrzés során társaságunk a 
nyilvántartásunkban nem megfelelő 
darabszámú vagy űrtartalmú edény-
zet adatait egyoldalúan módosíthatja. 
Továbbá, az adatbázisunkban nem sze-
replő edényzet ürítését megtagadhatja, 
amennyiben értesítésünket követő hat 
napon belül nem tesz eleget adatbeje-
lentési kötelezettségének.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hul-
ladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) 
bekezdésének 34. pontja szerint ingat-
lanhasználónak számít többek között 
az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, 
vagyonkezelője, így a gazdálkodó 
szervezet is. A Ht. 38. § (1) bekezdé-
sének értelmében az ingatlanhasználó 
köteles igénybe venni a közszolgálta-
tást.

Intézményvezetői pályázat

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 42/2019. (III. 20.) Kt. határozatával jóváhagyta a fenntartásában mű-
ködő Isaszegi Humánszolgáltató Központ vezetői pályázatának kiírását. A továbbiakban ismertetjük a pályázat részleteit.

A pályázatot meghirdető szerv: Isaszeg Város Önkormányzatá-
nak képviselő-testülete, Isaszeg, Rákóczi u. 45. A meghirdetett 
munkahely címe: Isaszegi Humánszolgáltató Központ, Isaszeg, 
Móricz Zsigmond u. 16. A betöltendő munkakör megnevezése: 
intézményvezető (igazgató). A betöltendő munkakör időtarta-
ma: a magasabb vezetői megbízástól számított 5 év.

A munkakörhöz elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat: 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szak-
mai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) 
SZCSM rendelet 3. számú mellékletében az intézményvezető 
számára előírt felsőfokú szakirányú végzettség; legalább öt év 
felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igény-
lő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellá-
tás, illetve a közoktatás területén szerzett szakmai gyakorlat; 
szociális ellátás területén szerzett vezetői tapasztalat, szociális 
szakvizsga megléte; magyar állampolgárság; 18. életév betölté-
se; büntetlen előélet; cselekvőképesség.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: az önállóan működő költségvetési szerv 
alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában és 
az ellátások szakmai programjában foglalt tevékenységi körbe 
tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése; az 
intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése; 
az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti 
biztosítása; az intézmény zavartalan működésének, színvonalas 
szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört 
gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazottak felett.

A pályázat benyújtásának feltétele: magasabb vezető, illetve 
vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkál-
tatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg kinevezhető közalkalmazotti munkakörbe. Juttatá-
sok: Kjt. szerinti illetmény és magasabb vezetői pótlék. 

A pályázathoz csatolni kell: a legfontosabb személyi ada-
tokat; szakmai önéletrajzot; az intézmény vezetésére, fejleszté-
sére, szakmai és gazdasági hatékonyságára vonatkozó szakmai 
programot; az iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát; 
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; a pályázó 
nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában közreműkö-
dők betekintsenek a pályázatba, a képviselő-testület nyílt vagy 
zárt ülésen tárgyalja a pályázatot, az álláshely elnyerése esetén 
eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, és hogy 
a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó 
gondnokság alatt; a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjó-
léti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) 
NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, 
magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, 
amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

Pályázati cím: Isaszeg város polgármestere, 2117 Isaszeg, 
Rákóczi u. 45. A borítékra rá kell írni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot – SZ/46-2/2019 –, valamint: Isasze-
gi Humánszolgáltató Központ – intézményvezetői pályázat.

A pályázatokat ajánlott küldeményként két példányban 
kell beadni. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. áp-

rilis 25. A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 22. 
Az állás betöltésének időpontja: 2019. június 1. A pályázat 

elbírálásának módja, rendje: bizottsági meghallgatás és javaslat 
kialakítását követően hozott képviselő-testületi döntés. A kiíró 
fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázattal kapcsolatos információkkal Szekeres József-
né munkaügyi előadó szolgál a 28/583-113-as telefonszámon, 
illetve a varro.piroska@isaszeg.hu e-mail-címen.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatható szervezetek

Kérjük, támogassa adójának egy százalékával az Isaszegen működő egyesületek, 
alapítványok, közalapítványok működését, 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 
Isaszegi 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
Csatangoló Tánccsoport és Hagyományőrző Egyesület 18595659-1-13

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. elérhetőségei

Cím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69. Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Pf.: 75.  
E-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu. Telefon: 28/561-200. Fax: 28/561-201. 
Személyes ügyfélfogadás a gödöllői irodában (Gödöllő, Dózsa György út 69.): hétfő 7–19 és csütörtök 
8–16 óra, ebédidő: 12–12.30.
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Könyvtári kurír

Sokszor felmerül a kérdés a városunkban élő emberekben, 
hogy hol tájékozódjanak a helyi programokról. Több in-
tézmény és civilszervezet is rendez eseményeket, de ezeket 
különböző fórumokon hirdetik, nem mindig találkozik az 
érdeklődő a plakáttal, vagy már későn nézi meg a honlapot, 
közösségi profilt. Ennek a problémának a megoldására létre-
hoztunk egy Isaszegi programok naptárt, amelyet a könyvtár-
ban szerkesztünk. Itt szeretnénk összegyűjteni minden városi 
rendezvényt, hogy egy helyen találkozzon velük az érdeklődő.

A naptár már működik, a feltöltése folyamatos, ezért 
várjuk az intézményektől, civilszervezetektől, hogy az isa-
szegiprogramok@gmail.com címre küldjék el rendezvényeik 
időpontját, címét, rövid leírását, és plakátot is mellékelhetnek. 
Praktikusan csak olyan eseményeket szeretnénk szerepeltet-
ni, amelyek nyitottak, mindenki számára látogathatók. Az 
érdeklődők már több helyen is megnézhetik a naptárt, így 
az önkormányzat oldalán: Isaszeg.asp.lgov.hu/isaszegi-ren-
dezvenynaptar; a könyvtár oldalán: Jokai-bibl.hu; a műve-
lődési ház oldalán: Isaszegmuvotthon.hu, valamint a Jókai 
Mór Városi Könyvtár és Dózsa György Művelődési Otthon 
Facebook-oldalán az „Alkalmazás használata” gomb is a 
programnaptárhoz visz. Reméljük, mindenki számára hasznos 
lesz a szolgáltatás, megkönnyíti a tájékozódást a rendezvények 
között.

Az első negyedév uborkaszezonja után áprilistól új könyvek 
érkeznek a könyvtárba. A feldolgozott, már kölcsönözhető köny-
vekről folyamatosan töltünk fel képeket közösségi oldalunkra. Itt 
nyomon tudják követni, mely könyvek kerültek már polcra.

Az AKÍK (Alkotók, Költők, Írók Klubja) irodalmi kávézó-
val várja az érdeklődőket minden hónap első péntekén 17 óra-
kor a könyvtárban. Itt egy csésze kávé mellett hallgathatják 
meg a klub tagjainak írásait, beszélgethetnek művészetről, 
irodalomról. Egy dolgos hét után kellemes péntek esti ki-
kapcsolódás lehet egy jó közösségben feltöltődni, beszélgetni, 
kávézni, a teáról is gondoskodunk.

Könyvtárunk is jogosult az „adó 1 százalék” fogadására. 
Kérjük, gondoljanak ránk, amikor rendelkeznek befizetett 
adójuk ezen részéről! A befolyt összeget a közösség javára 
fordítjuk, könyvtárunk felszerelését gazdagítjuk. 2018-ban egy 
projektort és egy címkenyomtatót vásároltunk a felajánlott 
összegből. Adószámunk: 16796342-1-13.

ÁGOSTON KATA  
intézményvezető

Áprilisi programok
5., péntek, 17 óra: AKÍK irodalmi kávézó
12., péntek, 18 óra: A Tóth Árpád-emlékérem átadása (Tóth Árpád Nemzeti 
Társaskör)
12., péntek, 18.30: Ezer év magyar ősei – dr. Töll László ezredes előadása 
(Tóth Árpád Nemzeti Társaskör)

Városi értéktárnap

Óriási érdeklődés közepette tartottuk 
meg értéktárnapunkat városunkban 
március 9-én. A program keretében 
búcsúztattuk a telet, és köszöntöttük a 
közelgő tavasz érkezését a hagyományo-
san megrendezett kiszebábégetéssel a 
szlovák tájháznál.

A művelődési otthonban a meg-
jelenteket Kisfaludi Aranka, Pest megye 
értéktárreferense köszöntötte. Az Isa-
szegi Asszonykórustól a Kóta minősí-
tőn arany fokozatot nyert műsorukat 
hallhattuk. A Csatangoló és a Szöktető 
tánccsoport előadásában a Szerelmem, 
Isaszeg – viselet, ének, zene és tánc har-
móniája korhatáros besorolás nélkül 
című nagy sikerű műsort élvezhettük.

Zsigár Cecília divatbemutatóján a 
hagyományos népviselet újragondolá-
sát, modernizált változatait láthattuk a 
Csata táncegyüttes ificsoportjának ötle-
tesen koreografált bemutatásában.

A rendezvény két nagy eseményt is 
tartogatott: ünnepélyes keretek között 
átadták az Isaszegi értékeink kiadványt, 

amely az Isaszegi Értéktár Bizottság 
ajánlása alapján, az Agrárminisztérium 
Hungarikum Bizottságának támogatá-
sával és a művelődési otthon munkatár-
sainak szerkesztésében jelent meg. 

Hatvani Miklós polgármester nyi-
totta meg az értéktár-kiállítóteret a 

művelődési otthonban Isaszeg nagykö-
zönsége részére. A kiállítótér az Agrár-
minisztérium Hungarikum Bizottsá-
gának támogatásával jöhetett létre. 
A kiállítás megtekinthető a művelődési 
otthon nyitvatartási idejében, az irodá-
ban való bejelentkezést követően.

Utazáskiállítás 2019

Isaszeg városa is képviseltette magát ez év februárjá-
ban a Hungexpo területén megrendezett Utazás 2019 
kiállításon a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai 
Egyesület (GKRTE) közreműködésével. Az „A” pavilon 
nagyszínpadán a Csata táncegyüttes ifjú tehetségei ad-
tak színvonalas műsort. A GKRTE standján a műve-
lődési otthon képviseletében Leidner Tünde, Ágoston 
Kata és Simon Szeréna tartott gyöngyfűző és szövőbe-
mutatót és foglalkozást.

A kiállításról készült sajtótájékoztatót megtekinthe-
tik Gkrte.hu oldalon, a fotóriportot és további képeket 
a GKRTE honlapjának fotógalériájában, valamint az 
egyesület és a művelődési otthon Facebook-oldalán.

Az együttes a Csoóri Sándor Alap támogatáskezelő 
pályázat révén utazhatott.

VERSECZKYNÉ SZIKI ÉVA  
intézményvezető

Fejlődünk!
Isaszeg Bázis Sport Club, labdarúgás

A Bázisban folyó céltudatos és szorgal-
mas munka meghozza az eredményét. 
Fejlődünk és erősödünk mind a szabad-
idős sportban, mind a labdarúgók után-
pótlás-nevelésében. Büszkék vagyunk a 
gyerekekre az elért eredményeikért, és 
persze a szülőkre is, akik buzdítják és 
támogatják csemetéiket a labdaőrüle-
tükben.

Labdarúgóutánpótlás-szakosztá-
lyunk csapatai több megmérettetésen 
is részt vettek az elmúlt időszakokban. 
Korosztályaink (U7-U9-U11-U13-U14) 
létszáma folyamatosan gyarapszik, kö-
szönhetően az edzőkollégák szakmai 
felkészültségének és klubunk vezetősége 
háttérmunkájának. Labdarúgótrénereink 
létszáma jelenleg öt fő, közülük négyen 
rendelkeznek a Grassroots „C” licenccel, 
és emellett ketten aktív játékosok. Mind-
annyian több éve foglalkoznak utánpót-
láskorú gyerekekkel, így tehát a képzés 
minőségére nem lehet panasz.

Egyesületünk csapatai Bozsik-tor-
nákon, -fesztiválokon, Futsal7vége 
versenysorozaton, Pest megyei bajnok-
ságon és teremtornákon vesznek részt, 
egyre jobb eredményekkel. 

U14-es csapatunk a Pest megyei má-
sodosztályú bajnokságban jelenleg az 

ötödik helyen tanyázik, de az elérhető 
végcél a harmadik hely lehet számukra. 

A lányok U15-ös futsalcsapata a 
Magyar Labdarúgó-szövetség Pest me-
gyei Futsal7vége versenysorozatának 
végén az első helyen végzett, és így Isa-
szegre került egy évre a vándorkupa. 

A fiatalokat megirigyelve az apukák-
ból verbuválódott csapatunk is elindult 
a Futsal7vége sorozat öregfiúk csoport-
jában. 

Az edzőpályánk is fejlődik. Most ta-
vasszal a pálya világítását is megoldjuk, 

hogy a késő őszi, illetve a kora tavaszi 
estéken is zavartalanul folyhassanak a 
tréningek. A pálya talaját is folyama-
tosan javítjuk, hogy jobb minőségű 
legyen az isaszegi gyerekek számára. 
Hála istennek a vakondokkal nem kell 
foglalkoznunk, mert eddig semmilyen 
kárt nem okoztak nálunk, és ezután 
sem fognak. Így továbbra is csak az 
utánpótlás magas szintű nevelésére tud-
juk fordítani az időnket és energiánkat. 
Hajrá, Bázis!

N. CS.
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Az élet maga a tavaszi hadjárat
Találkozás Fülöp Tibor Zoltánnal, az isaszegi emlékcsata főszervezőjével

Ha a hagyományőrzést definiálnánk, az ő nevénél nyílna ki az értelmező szótár. Amikor éppen nem a tavaszi emlékhadjáratot 
rendezi, Fülöp Tibor Zoltán szakács vagy kalandkönyvet ír, újságot, honlapot szerkeszt, filmet készít, utazást szervez, vagy két-
ezres közösséget igazgat. Az április 6-i csata főszervezője a harmincegyedik ütközetére készül, és ahogy Görgeynek, neki sincs 
ideje főpróbát tartani az osztrákokkal való találkozó előtt.

– Honnan jött az ötlet, hogy tavaszi emlékhadjáratot szer-
vezzen?

– A hetvenes évek végén szolgáltam katonaként, akkor 
történt, hogy a Szeged környéki Üllésen aludtunk egy ma-
jorban. Egyik éjszaka pálinkakeresésre indultunk a környező 
falvakba a barátommal. Miután sikerült leráznunk a minket 
üldöző hadnagyunkat, egy olyan tanyára keveredtünk, ahol 
nemcsak pálinka, de még ló is volt. Bizonytalanul, de enge-
délyt kértem a házigazdától, hogy megülhetem-e, és meglepe-
tésemre beleegyezett. Szőrmentén ültük meg a cimborámmal 
felváltva, én le is estem. Ezen az éjszakán jutott eszembe, hogy 
milyen nagyszerű dolog volna a 9–10. századi magyar „ka-
landozások”, helyesebben szólva nemzetbiztosító hadjáratok 
útvonalán egy lovas expedíciót szervezni Nyugat-Európába. 
Itt lehetőségünk nyílt volna a magyar műveltség általunk kép-
viselt értékeit bemutatni. Ez végül nem sikerült, de nem adtuk 
fel. 1985-ben megalapítottuk a Történelmi Lovas Egyesületet. 
A váci honvédemlékműnél történt koszorúzásunk után, ami-
kor is az 1849-es év két váci csatáját ünnepeltük, egyre többen 
kezdtek megismerni bennünket. Az ezt követő években 

rendszeresen ilyen formában emlékeztünk meg, ekkoriban 
tűztük ki célul a tavaszi hadjárat felidézését Katona Tamás-
nak, a legendás történésznek a javaslatára. 1989-ben kilenc 
lóval kezdtük, de hamarosan számos település csatlakozott. 
Lovas, gyalogsági és tüzéralakulatok jöttek létre a hadiösvény 
mentén, hogy gazdagítsák az időközben emlékhadjárattá lett, 
Európában is egyedülálló rendezvénysorozatot. Gőzerővel ké-
szülünk a mostani, harmincegyedik emlékhadjáratunkra.

– Hogyan épül fel a hadjárat?
– Három nagyobb egységből áll: az első a Tiszafüredtől 

Vácig tartó szakasz. A másodikat Felvidéken rendezzük az 
ottani barátaink közreműködésével, utoljára pedig a Budai 
Várnegyedbe megyünk. Az első szakaszban öt csatabemutató 
zajlik, a legnagyobb a tápióbicskei. Előfordul, hogy nyolc-
száz-kilencszáz katonai hagyományőrző mozog egyszerre a 
terepen. Isaszegen háromszázan-négyszázan „harcolnak”, ide 
jön el a legtöbb lovas, akár százhatvan is egyszerre. Nem is 
fér el mindenki a Szobor-hegy lábánál tartott műsoron. Az 
emlékhadjárat fővárosa tulajdonképpen Isaszeg. Valamikor 
Jászberény számított annak, hiszen az 1849-es tavaszi hadjárat 

idején, április 3-án mintegy huszonháromezer katona állo-
másozott a városban és környékén, köztük az egész magyar 
vezérkar Kossuthtól Klapkáig. Isaszegen rendezik a leggazda-
gabb kulturális műsort a háromnapos történelmi napokon. 
Az egyik legnagyobb szervezőerő és lelkes támogató a város 
önkormányzata, illetve a Dózsa György Művelődési Otthon 
vezetősége. Ahogy egyre többet járok Isaszegre, egyre több 
személyes, baráti kapcsolatom alakul ki. Amikor évről évre 
ideérünk a nagy menettel, elégedett vagyok, mert tudom, 
hogy itt nem történhet baj a rendezvénnyel. Egy kedves barát-
nőm korábban gyakran azt mondta, az élet tavaszi hadjárattól 
tavaszi hadjáratig tart. Ma már úgy fogalmaz, hogy az élet 
maga a tavaszi hadjárat. 

– Ön osztrák vagy magyar oldalon harcol?
– Eleinte végigmentem az összes szakaszon lóháton, de 

egy idő után el kellett döntenem, hogy szervezek, vagy a nye-
regben maradok. Utoljára 2002-ben álltam be a csatába, min-
dig magyar oldalon. Erről egyébként hosszú időn keresztül 
nagy vita zajlott, mert senki sem akart osztrákként szerepelni. 
Ma már azonban több egyesület is készíttetett osztrák egyen-
ruhát. A történelmi hitelesség és az egyensúly megtartása is 
azt kívánja, hogy lássunk megfelelő létszámú ellenséget. 

– Mikor van idejük próbálni?
– Talán annak idején Görgeyéknek volt alkalmuk próbál-

ni a csaták előtt? Nekünk sincs lehetőségünk arra, hogy előtte 
napokkal összejöjjünk. Otthon lehet gyakorolni a lovaglást, a 
fegyverforgatást, szellemileg is fel lehet készülni, de az emlék-
csata éles, nem találkozunk előtte. 

– Milyen forrásokat tudnak igénybe venni egy ekkora 
rendezvény lebonyolításához?

– A legnagyobb támogatóink a hagyományőrzők. A saját 
pénzükön oldják meg a lovak tartását, szállítását, a felszerelést, 
a sátoristállók megvásárlását és felállítását, az ágyúk készí-
tését és a puskák vásárlását. Az önkormányzatoktól is érke-
zik támogatás, nélkülük sem lenne emlékhadjárat. Összesen 
harmincöt településen zajlanak megemlékezések, minden 
városvezetés igyekszik valamilyen szinten kivenni a részét az 
egészből. Előfordul, hogy kapunk állami támogatást, ilyenkor 
jut pénz olyan dolgokra is, amelyek nem az alapvető szük-
ségleteket fedezik, például extra emlékérmekre. Egyelőre úgy 
tűnik, hogy idén részesülünk honvédségi támogatásban is. 
A honvédelmi tárca pedig tárgyakkal szokott segíteni, például 
sátrakkal, hangosítással, gulyáságyúval vagy mentőautóval. 

– Mekkora létszámban képviseltetik magukat a korszak 
hagyományőrzői Magyarországon?

– A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 
a legaktívabb társaság, én alapítottam néhány társam közre-
működésével 1991-ben, de ma már nem tevékenykedem 
ebben a szervezetben. Eddig körülbelül nyolcvan tagegyesület 
lépett be, ők mind ezt a korszakot képviselik, de rajtunk kívül 
is működik még körülbelül negyven-ötven szervezet Magyar-
országon. Mára szerencsére az egész Kárpát-medencében el-
terjedt a katonai hagyományőrzés, büszkén mondhatom, hogy 
ez a tavaszi emléktúrával indult. Húsz-huszonöt évvel ezelőtt 
erdélyi fiatalok meglátták, nálunk hogyan zajlik az egész, 

majd otthon elkezdték megszervezni a saját rendezvényeiket. 
Ma már lehet, hogy több ott a huszár, mint Magyarországon, 
ők sok esetben így élik meg a magyarságukat. Szerintem a 
hagyományőrzés Nyugat-Európában hobbi, Magyarországon 
nagyon komoly, Erdélyben pedig véresen komoly. Az össz-
létszám tehát magas, felvidékiek is csatlakoztak, összesen 
mintegy kétezren lehetnek az említett területeken, akik ezt a 
korszakot képviselik. 

– Az élet más területein is fontosnak tartja a hagyomány-
őrzést?

– Közreműködtem tematikus filmekben, írtam könyveket, 
az egyik legismertebb ezek közül a Huszárkonyha. Ebben az 
adott korokhoz igazodó receptek szerepelnek, a magyar ka-
tonai hagyományőrzés több korszakot átölelő keresztmetsze-
tével fűszerezve. Néhány éve jelent meg egy kötetem Huszár-
kalandok címmel, amely a tavaszi emlékhadjáratok huszonöt 
évéről szól, tavaly pedig a Szabadságharc hagyományőrző 
serege című könyvem, amelyben az utóbbi negyven eszten-
dő miénkhez hasonló egyesületeit mutattam be. Hatvanéves 
vagyok, így még elcsíptem a paraszti világ utolsó fázisát, ami 
olyan lehetett, mint évszázadokkal ezelőtt. Jászfelsőszentgyör-
gyön, a dédnagymamám tanyáján tapasztaltam meg ezt az éle-
tet, gyerekként nagyon tetszett, ez a mai napig meghatározza 
a gondolkodásomat. Nem azt mondom, hogy térjen vissza a 
régi világ, hiszen folyamatosan változik minden körülöttünk. 
Az azonban fontos lenne, hogy a régiből épüljön fel az új 
magyar út egy szerves fejlődés mentén. Nekünk elsődlegesen 
nem kultúraátvevő, hanem azt létrehozó néppé kellene vál-
nunk ismét, mert igenis van honnan táplálkoznunk. A régiből 
kell valamilyen újat teremtenünk, mert akkor tudunk valódi 
nép és közösség lenni, ha megtartjuk a bennünket összetartó 
értékeket. A hagyományőrzés ugyanakkor nem áll szemben a 
technikai civilizációval. Tökétes példa erre Japán, ahol csúcsra 
járatják a technikát, miközben elképesztő hangsúlyt fektetnek 
a hagyományőrzésre. Így tudnak népként fennmaradni. Az 
összekötő elem az emberek között a kultúra, benne a hagyo-
mány és a nemzeti tudat, ezt kell szem előtt tartanunk. Ha 
nem így teszünk, akkor „mint oldott kéve, széthull nemze-
tünk” – ezt még Tompa Mihály fogalmazta meg helyettem.

H. A.
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Dr. Ripka Ferenc emlékezete
Hetvenöt éve hunyt el Isaszeg szülötte,  
Budapest egykori főpolgármestere

Ripka Ferenc 1871. szeptember 1-jén született Isaszegen 
Ripka Antal erdészsegéd és Szkalka Mária három fia közül 
a középsőként. Édesapja 1877 karácsonyán meghalt, az el-
szegényedett család pedig Gödöllőre költözött, ahol Ferenc 
az elemi iskolát járta ki. Tanulmányait kollégistaként Bu-
dapesten folytatta a Budai Főreáltanodában (a mai Toldy 
Ferenc Gimnáziumban). Mindennapi ebédjét a kapucinus 
szerzetesektől kapta, kiadásainak fedezését pedig ösztöndíjá-
ból és diáktársainak korrepetálásából biztosította. Érettségi 
után Budapesten a Műegyetemen tanult, majd átiratkozott a 
tudományegyetem jogi karára, de a Kolozsvári Tudomány-
egyetemen is folytatott tanulmányokat. Államtudományi 
jogi doktori diplomát szerzett. Diákévei alatt újságírással is 
foglalkozott.

1894-ben helyezkedett el a Ganz és Társa Vasöntő és 
Gépgyár Részvénytársaságnál. A ranglétrán felfelé haladva 
végül cégvezető főtitkár lett. Tanulmányútjai kapcsán szinte 
minden nyugat-európai országban megfordult, s a legtöbb 
magyar elektromos világítóüzem megszervezésében is részt 
vett. 

1906-ban Budapest törvényhatósági bizottságának tagjává 
választották. A fővároshoz tartozó Gázműveknél 1910-től 
vezérigazgató-helyettes, majd 1912-től vezérigazgató lett. 
Irányítása alatt a Gázművek Európa egyik legmodernebb s a 
főváros egyik legjövedelmezőbb üzemévé vált. Ekkor épült fel 
az Óbudai Gázgyár is.

Hithű katolikusként vett részt a vallásos könyveket ki-
adó Szent István Társulat vezetésében. Mint a keresztény 
társadalmi mozgalmak egyik irányítója, a Községi Polgári 
Párt vezetőjeként, 1924-től Budapest kormánybiztosaként, 
1925 és 1932 között pedig megválasztott főpolgármestere-
ként tevékenykedett. Fő feladatának a főváros pénzügyeinek 
rendbetételét tekintette, és könyörtelen harcot hirdetett a 
drágaság, a munkanélküliség és a tébécé (a tuberkulózis) 
ellen. Ő vezette be 1926-ban Budapesten a Szent István-hét 
rendezvénysorozatot is. 1927-ben Horthy Miklós kormányzó 
a parlament felsőházának örökös tagjává nevezte ki. 1932-
ben vonult nyugdíjba. 

A háborús évek alatt tagja volt az 1939-ben létrehozott 
Magyar Szent Kereszt Egyesületnek, amely a konvertiták, 
azaz a zsidó vallásról keresztény hitre áttértek deportálá-
soktól való megmentésével foglalkozott. 1944. március 9-én 
szívelégtelenségben hunyt el Budapesten.

Társadalmi és közigazgatási téren kifejtett ténykedéséért 
I. Ferenc József király 1901-ben a Ferenc József-rend lovagke-
resztjével, IV. Károly király pedig 1917-ben a Polgári Érdem-
kereszttel, majd 1918-ban előbb a vitézségi érem szalagjával 
díszített Koronás Arany Érdemkereszttel, utóbb pedig udvari 
tanácsosi címmel tüntette ki. X. Pius római pápa 1906-ban a 
Pro Ecclesia et Pontifice (az Egyházért és a Pápáért) érdem-
keresztet adományozta neki.

Irodalmi munkássága is jelentős: ő írta a Mechwart-
album, Gödöllő a királyi család otthona, Erzsébet királyné 
Gödöllőn, A városi közüzemek és azok szervezete, Bécs és 
Berlin világítási közüzemei és Budapest elektromos telepe című 
kiadványokat.

Dr. Ripka Ferenc élete végéig hű maradt az 1848-as 
eszmékhez és szülőfalujához egyaránt. 1890-ben Kegye-
let albumot szerkesztett az 1848–49-es szabadságharc hősi 
halottainak emlékére. Az 1849. április 6-i isaszegi csatában 
megsebesült, utána a Gödöllőn ápolt és elhunyt honvédek sír-
jait 1889-től gondozó bizottság titkára volt, majd ugyanezen 
hősök tiszteletére a gödöllői temetőben 1899. június 11-én 
felszentelt Honvédszobor építését szervező bizottság elnöke-
ként tevékenykedett.

Örömmel vállalta el a védnökséget az Isaszegi Daloskör 
1922-ben történt megalakulásakor, majd az 1927. október 
2-i zászlószentelésükön a felesége, Lipcsey Ludovika volt a 
zászlóanya. A falumúzeumban ma is látható zászlójukra az 
ő ajándékaként került fel a máig is nagy érdeklődést kiváltó 
Rákóczi-kép. 1929-ben Budapesten a Szent István-heti meg-
emlékezéseket főpolgármesterként az 1848–49-es szabadság-
harc 80. évfordulójának megünneplésével társította össze. 
A múzeumokat ezzel kapcsolatos tárgyak bemutatására, a 
színházakat pedig ezzel kapcsolatos előadások megtartására 
szólította fel. Az ügetőpályán ekkor először megrendezett 
1848–49-es hadijátékok fénypontja pedig az isaszegi csata 
lejátszása volt.

Dr. Ripka Ferenc emlékét Budapesten, az I. kerület Gel-
lérthegy utca 13. számú egykori lakóházának falán márvány-
tábla őrzi. Fonyód-Bélatelepen, Balaton-parti nyaralójának 
településén emléktáblája van, valamint egy kutat és egy 
sétányt neveztek el róla. Gödöllőn, ahol az elemi iskolás évei-
ben lakott, egy utca neve emlékeztet rá. Az Isaszegi Művelő-
dési Otthon és Múzeumi Kiállítóhely vezetése is támogatja, 
hogy halálának hetvenötödik évfordulója alkalmából szülő-
falujában, Isaszegen is emléktáblát helyezzünk el tiszteletére a 
falumúzeum homlokzatán.

SZENDRŐ DÉNES

A fénykép az Isaszegi Daloskör egyesületté alakulását kimondó közgyűlésén, 1924. november 
30-án készült. Az első sorban balról jobbra a következő ismert személyek ülnek: dr. Ripka Ferencné, 
dr. Ripka Ferenc, Szeghő Andor tanító, Veiszkopf Iván községi jegyző majd főjegyző, dr. Sáska László 
elnök (községi orvos majd Afrika-kutató) és Sztach János alelnök

KERESZTREJTVÉNY A megfejtést 2019. április 20-ig várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre vagy a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán. A helyes megfejtők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban 
olvashatják. Kellemes időtöltést kívánunk! Márciusi rejtvényünk megfejtése: Az ember nem lehet túl öreg a szerelemhez. 
A márciusi jutalmat Dobi Lászlóné, Kis Lászlóné és Papp Attila nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

GYEREKEKNEK Keresd meg a képeken található hét különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet küldd vissza 
szerkesztőségünknek április 20-ig digitális formában az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre, vagy add le személyesen a polgármesteri 
hivatal ügyfélszolgálatán. A helyes megfejtők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban 
tesszük közzé. A márciusi jutalmat Hajnal Nimród Ábel, Kun Júlia és Both Csenge Borbála nyerte. Gratulálunk!
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Programajánló
Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely programjai

ISASZEGI TÖRTÉNELMI NAPOK – XXXI. TAVASZI EM-
LÉKHADJÁRAT

ÁPRILIS 3., SZERDA 
11.00: 1849 méteres emlékfutás iskolásoknak a Szent Már-

ton-kúttól a Szobor-hegyig a kulturális, közművelődési és 
sportbizottság szervezésében

ÁPRILIS 4., CSÜTÖRTÖK 
„Értünk harcoltak” – 170. évfordulós vetélkedő a múzeumban 

az isaszegi általános iskolások részére az Isaszegi Múzeum-
barátok Körének szervezésében.

ÁPRILIS 5., PÉNTEK
17.00: Képesfa. Koszorúzás: a Történelmi Vitézi Rend Isaszegi 

Alegysége, a Klapka György Általános Iskola diákjai.
17.00: Szlovák kápolna. Koszorúzás: a Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat, az Isaszegi Damjanich János Általános 
Iskola diákjai. 

18.00: Emlékest a Szabadságtörekvések emléktemplomában – 
református templom. Köszöntő: Gergely Szabolcs reformá-
tus lelkész. Közreműködők: Gaudium Carminis női kama-
rakórus, Berle Sanford Rosenberg és barátai. Koszorúzás: 
lengyel légió és történelmi hagyományőrzők. 

Kb. 19.00: Fáklyás felvonulás indul a Kőkereszthez. Hadak 
Útja Lovas Sportegyesület, történelmi, katonai és népi 
hagyományőrzők felvonulása. Kőkereszt – koszorúzás. 
Petőfi-est – Club Színház. Kékszivárvány néptánccsoport 
(Gyergyóditró), Csata táncegyüttes, Csattanó tánccsoport, 
Csatangoló tánccsoport, Isaszegi Asszonykórus. Közös 
tánc – zsíros kenyér, tea, forralt bor.

ÁPRILIS 6., SZOMBAT
9.00: A Kőbányai Torna Club SE (Vuelta Sportiroda szerve-

zete) háromszáz kerékpárosa emléktúrára indul Isaszegre. 
12.30 körül lesznek a Szobor-hegy alatt, majd 15 óra körül 
indulnak vissza a Vuelta Sportiroda szervezésében.

Koszorúzások
11.00: Múzeum – Isaszegi Múzeumbarátok Köre, Klapka 

György Általános Iskola diákjai
11.30: Sportcsarnok – történelmi hagyományőrzők
13.00: Katonapallag – Isaszegi Múzeumbarátok Köre, Isaszegi 

Damjanich János Általános Iskola diákjai
14.30: Városháza – történelmi katonai hagyományőrzők, 

Klapka AMI fúvószenekara
Kb. 18.00: Honvédszobor – történelmi- katonai hagyomány-

őrzők
Programok
Múzeum: 9-től 17 óráig a 170. évfordulóját ünneplő 1848–49-

es forradalom és szabadságharc tavaszi hadjáratának dicső 
isaszegi csatája alkalmából időszaki kiállítás nyílik. A ki-

állítás egyéb napokon nyitvatartási időben megtekinthető 
április végéig.

10.00: Korszaki hagyományőrzők és a katonai huszártábor be-
mutatása a sportcsarnok mögötti területen

A Szobor-hegy alatt
11.00–18.00: Furfangos csudavilág – szabadtéri játszóház, 

vidám szórakozás az egész családnak hetven játékkal. 
Kirakodóvásár, étel-ital, jó falatok. Mézeskalács huszá-
rok – gólyalábas hajcihő, vásári komédiások – Trambulin 
Színház.

12–12.30: Gyerekcsata – zoknicsata (Muníciónak zoknit hoz-
zatok!)

12.30–13.00: Hagyományőrző Kelevézek – népi hangszerek 
bemutatása: tekerőlant, csimpoly, magyar duda, koboz, 
ütőgardon, doromb, köcsögduda, moldvai dob

13.00–13.50: Triola együttes – interaktív játékok, ritmushang-
szerek, vidám dallamok, saját gyerekversek és mesék. Sok 
nevetés és vidámság együtt!

13.50-től a menet érkezéséig: Aurevoir zenekar (ethno-beat 
koncert)

Városháza
14.40: Hagyományőrző katonai díszfelvonulás indul a Dányi 

Ifjúsági Fúvószenekar felvezetésével a Szobor-hegyig
A Szobor-hegy alatt
Kb. 15.00: Zenés-táncos-lovas színházi előadás a Hadak Útja 

Lovas Sportegyesület és a Csata táncegyüttes előadásában. 
Közreműködik a Kékszivárvány néptánccsoport (Gyer-
gyóditró) és az Isaszegi Asszonykórus. Isaszegi emlékcsa-
ta – katonai díszszemle és csataimitáció több száz lovas, 
gyalogos és történelmi hagyományőrző részvételével.

A KÖLTÉSZET NAPJA

ÁPRILIS 11., CSÜTÖRTÖK
10.00: Hattyúk tava – a Habakuk Társulat előadása gyerekek-

nek. Jegyár: 700 Ft.
14.00–14.45: A Club Színház Adyval a művelődési otthonban 

Ady Endre halálának századik évfordulója alkalmából
15.00: Megemlékezés és koszorúzás a Tóth Árpád-emléktáblá-

nál. Közreműködik a Damjanich János Általános Iskola és 
a Klapka György Általános Iskola és AMI.

ÁPRILIS 12., PÉNTEK 
16.00–19.00: X-Faktor-meghallgatás Isaszegen

ÁPRILIS 13., SZOMBAT
A Csata táncegyüttes ifjúsági csoportja részt vesz Veresegyhá-

zán a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség országos 
minősítőjén

19.00: Táncház Stéger Danival és Ecseriné Pálinkás Tündivel, 
kísér Boldi és Bandája. Belépő felnőtteknek 1000 Ft, gyere-
keknek 500 Ft.

ÁPRILIS 18., CSÜTÖRTÖK 
16.00: Húsvéti kreatív kézműveskedés Zsigár Cecíliával. 

A részvétel ingyenes.

ÁPRILIS 24., SZERDA 
17.00: Isaszegi Szenior Akadémia. Dr. Jászberényi József: Az 

idősödő világ – hogyan őrizzük meg egészségünket 50 
felett? A Milton Friedman Egyetem és az Isaszegi Dózsa 
György Művelődési Otthon közös előadás-sorozata az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával. Az 
előadások egyórásak, és részt vehet rajtuk mindenki, aki 
érdeklődik az időskori egészségmegőrzés, a tanulási lehe-
tőségek, illetve a mindennapi életproblémák megoldása 
iránt. Helyszín: múzeum, Madách Imre u. 15. 

 TOVÁBBI ELŐADÁSOK
• Május 8., szerda, 17 óra: Novák Mária: Mozgás és tánc 

időskorban
• Május 22., szerda, 17 óra: Kovács György: Svindlerek 

nyomában, avagy az idősek átverési kísérletei

ÁPRILIS 26., PÉNTEK 
14.00–16.00: Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Körének köz-

gyűlése
17.00: Bodnár Imre grafikusművész kiállításának megnyitója
19.00: Operettgála a Kossuth-díjas, érdemes művész Oszvald 

Marikával 

ÁPRILIS 27., SZOMBAT 
A Csata táncegyüttes (kamasz) fellépése Tápióságon a  

VII. rétessütő fesztiválon. A Csata táncegyüttes ifjúsági 
csoportjának fellépése Rákospalotán a IX. Szilas-feszti-
válon.

27., szombat: Tájházak napja az Isaszegi Múzeum és a Mú-
zeumbarátok Körének szervezésében. Szent György-napi 
hagyományőrző délután a múzeumkertben.

27., szombat: Ruda Bettina és barátainak könnyűzenei jóté-
konysági koncertje a művészeti iskola javára 

ÁPRILIS 30., KEDD 
Májfaállítás

MÁJUS 2., CSÜTÖRTÖK 
19.00: Dumaszínház – „Szex és más tabuk”. Benk Dénes, 

Csenki Attila, Felméri Péter.

MÁJUS 3., PÉNTEK 
16.00: A Csata táncegyüttes anyák napi műsora

MÁJUS 4., SZOMBAT 
19.00: a Club Színház isaszegi Lecsó csoportjának előadása

MÁJUS 5., VASÁRNAP 
Százhalombattán fellép a Csata táncegyüttes a battai majáli-

son, az Örökség közép-magyarországi regionális gyermek- 
és ifjúsági fesztiválon

Filmajánló

Itt a vége – Bosszúállók: 
Végjáték

Tizenegy év hosszú idő, nem beszélve arról, ha egy filmes 
vállalkozásról van szó. Bizony, a Marvel-univerzum első 
mérföldkövének szánt Vasembert 2008-ban mutatták be. 
Azonban még a film gigasikere után sem gondolták volna 
sokan, hogy ez az alkotás fogja beindítani a világ jelenleg 
legsikeresebb filmes franchise-át.

Ha csak a számokat vesszük alapul, már akkor is elképesztő 
adatokkal találkozhatunk. A huszonegy képregényfilm 
összbevétele túlszárnyalta világszinten a tizennyolcmilliárd 
dollárt, ami még a szórakoztatóiparban is egyedülálló 
teljesítmény. Így a Bosszúállók: Végjátéknak „mindössze” annyi 
lesz a feladata, hogy felhelyezze a koronát a Marvel filmes 
univerzumára, és lezárja azt.

Aki látta az előző részt, a Bosszúállók: Végtelen 
háborút, annak kár is taglalni a tényt: a készítők a lehető 
legtöbb óvintézkedést megtették annak érdekében, hogy 
ne szivárogjon ki semmi információ a filmről a premier 
előtt. Tehát hogy ki éli túl, és ki fog odaveszni a háború 
során, azt még a legbefolyásosabb filmes honlapoknak sem 
sikerült kiderítenie. Sok fiatal színész várja karakterének 
beharangozott folytatását, így minden bizonnyal az idősebb 
korosztályból lesznek olyanok, akiknek búcsút inthetünk. 
Személy szerint nagyon meglepődnék, ha olyan sikeres filmek 
főszereplői vesznének oda a csatában, mint a Fekete Párduc 
vagy Pókember. 

Az előzetesekből már sejthető, hogy a Hangya 
karakterének és a kvantumvilágának minden eddiginél 
nagyobb szerepe lesz a filmben, mivel ennek segítségével 
tudják felvenni a harcot az őrült titán Thanos ellen. A frissen 
bemutatott Marvel Kapitány szerepe még nincs teljesen 
letisztázva, azonban pusztító ereje biztosan nem marad 
kihasználatlanul. 

A film bemutatója várhatóan rekordokat fog dönteni, 
már most folynak a becslések, hogy az alkotás beelőzheti-e 
a Star Wars: Az ébredő Erőt vagy az Avatart. Talán még 
érdekesebb kérdés, hogy a Disney a premier után mihez kezd 
a továbbiakban. Sokan már nem kíváncsiak újabb és újabb 
eredettörténetekre és képregényhősökre, így minden bizonnyal 
másfajta stratégiára lesz szükségük a producereknek, hogy 
fenntartsák ezt az elképesztő érdeklődést. 

Egy dolog azonban biztos: ez a bő tíz év megmutatta 
nekünk, filmrajongóknak, hogy egy lövöldöző mosómedve és 
egy villámokat szóró isten is jól meg tud férni egymás mellett 
a mozivásznon.

Bármi lesz is ezekkel a nagyszerű karakterekkel, a film 
végére várhatóan egy újabb felejthetetlen kalanddal leszünk 
gazdagabbak. 

H. T.
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Anyakönyvi hírek
a február 22. és március 21. közötti időszak eseményeiről

Születések: Szekeres Ádám, Peti-Batka Szofia, Papp Lili, Moldvai 
Miriam Berta, Szabó Léna, Gulyás Hanna Zselyke, Rézműves 
Dávid, Buzás-Ajtai Boglárka, Juhász Máté, Czeglédi Alíz, Berzsenyi 
Olivér György
Házasságkötések: Szaniszló Andrea és Dániel Richárd, Stefanik 
Alexa és Biri Sándor József
Halálesetek: Nagy Lászlóné Vajda Mária (74 éves), Pallós István 
(62 éves), Major Ferencné Kovács Margit (87 éves), Miheller Béla 
(70 éves), Kovács Erzsébet (56 éves), Belecz Józsefné Tóth Margit 
(74 éves), Halászi László (60 éves), Hernyes Ferenc (96 éves), 
Kovács Lajosné Nagy Ilona (80 éves)

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. Ügyfélfogadási rend: 
hétfőn 13–16, szerdán 8–12 és 13–16, pénteken 8–12 óra között

Isaszegi Rendőrőrs telefonszáma: 70/387-2693. Amennyiben nem 
elérhető, hívja a 112-t!

Közterület-felügyelet (munkaidőben hívható) telefonszáma:  
70/315-2314, 70/198-6929

Isaszegi polgárőrség 70/328-4970
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet Madách I. u. 14., telefon: 

28/582-712 (munkaidőben); e-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu
Mezőőrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302
Gyepmester, állati tetemek elszállítása: Hercig József, 20/964-3025
Isaszegi Önkéntes Tűzoltóegyesület  

0–24 óra között hívható központi segélyhívószáma: 70/601-9105
Pest Megyei Kormányhivatal 
 Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 2100 Gödöllő, 

Szilhát u. 53. Tel.: 28/410-175, 28/410-297. 
 Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala: 2101 Gödöllő,  

Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514-305, 28/514-315. Ügyfélfoga-
dás: hétfőn és szerdán 8–15, pénteken 8–11.30 között

Járási ügysegéd: Templom u. 11., fogadóóra hétfőn 14–16 óra között
Temetkezés Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 30/964-7032
Temetőgondnok Ecseri Pál, 30/305-8962, ecseriko@freemail.hu
Falugazdász Maczó Tamás, minden hónap harmadik-negyedik szerdá-

ján 8-tól 12 óráig tart ügyfélfogadást a Templom u. 11.-ben. Telefon: 
30/418-3789; e-mail: maczo.tamas@nak.hu

SZOLGÁLTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés munkaidőben a 28/520-873-as 

vagy a 20/329-9347-es, illetve az éjjel-nappal hívható 80/625-726-
os telefonszámon, valamint a kozvilagitas@elmuszolg.hu e-mail-
címen és az Elmuszolg.hu weboldalon történhet

ELMŰ-ÉMÁSZ Hibabejelentés: 80/42-43-44; Elmuemasz.hu
 Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938;  

mobiltelefonról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
 Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel kapcsolat-

ban hétfőn, kedden és szerdán 8–16 óra között, csütörtökön 8–20 
óra között: 20/978-5611, 30/978-5611 vagy 70/978-5611, illetve 
20/978-5612, 30/978-5612 vagy 70/978-5612

 Munkatársak azonosítása: 80/200-338 (zöld szám)
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, -tisztítással kapcsolatban: 30/378-9971

NKM Földgázszolgáltató Zrt.: Nkmfoldgaz.hu. Mérőállás bejelentése 
vezetékes hálózatból: 80/405-540; mobilhálózatból: 1/237-7777. 
Telefonos ügyfélszolgálat hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 8–18 
óra között, csütörtökön 8–20 óra között: 20/474-9999, 30/474-9999 
vagy 70/474-9999

Zöld Híd B.I.G.G. Kft. Zoldhid.hu. Ügyfélszolgálat hétköznap 8–16.30 
között: 28/561-200

Egészségügyi információk

Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját 
háziorvosuk áll rendelkezésre. Hétfőtől csütörtökig 1530–1800 óra 
között, pénteken 1130–1800 óra között készenléti szolgálat működik 
a sürgős esetek ellátására, amely az alábbi időbeosztás szerint 
hívható. Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 28/751-561, 
30/831-1887. Kedden dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-
238. Szerdán dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288. 
Csütörtökön dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., tel.: 28/751-591; 
20/928-3987. Pénteki készenléti beosztások áprilisban és 
májusban: április 5.: dr. Mészáros Zsolt; április 12.: dr. Kürti József; 
április 19.: Gödöllő; április 26.: dr. Eszlári Egon; május 3.: dr. Tordai 
Gábor; május 10.: dr. Mészáros Zsolt; május 17.: dr. Kürti József; 
május 24.: dr. Eszlári Egon; május 31.: dr. Tordai Gábor
Központi orvosi ügyelet: Gödöllő, Szabadság tér 3. Tel.: 70/370-

3104. Ügyeleti idő: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 
óráig, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában

Gyermekorvosi rendelők: 
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12. Telefon: 28/493-250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14. Telefon: 28/750-970
A mentők ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartási rendje: Ezüstkehely Patika hétfőtől 

péntekig 8–18, szombaton és vasárnap 8–12 óra között; Liget 
Patika hétfőtől péntekig 8–18, szombaton 8–12 óra között, 
vasárnap zárva

Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház utca 4. 
Telefon: 28/452-851

Fogorvosi rendelő: Rákóczi u. 10. Telefon: 28/495-237
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495-827
Tormay Károly Egészségügyi Központ: Gödöllő, Petőfi Sándor  

tér 1. Telefon: 28/430-655, 28/430-452, 70/502-1876, 70/502-1872

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondok mindazoknak, akik szeretett édesanyám, Váradi Lászlóné 
temetésén részt vettek, utolsó földi útján elkísérték, sírjára koszorút és virágot 
helyeztek, bánatunkban részvéttel osztoztak.

GRZNÁR JÓZSEFNÉ JOLIKA ÉS SZERETŐ CSALÁDJA



20 ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2019. ÁPRILIS | HIRDETÉS 21



22 ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 2019. ÁPRILIS | HIRDETÉS 23



24 ISASZEG ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

Házhoz menő rendszerű lomtalanítás

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. a 
2019. évtől bevezeti a házhoz menő 
rendszerű lomtalanítást. A korábbi gya-
korlatnak megfelelően a lakosságnak 
továbbra is lehetősége van évente egy 
alkalommal térítésmentesen maximum 
két köbméter hulladékmennyiség lom-
talanítási szolgáltatás igénybevételére. 
A közterületek rendjének és tisztasá-
gának megőrzése érdekében lakossági 
igénybejelentés alapján előre egyeztetett 
– nem előre meghirdetett – napokon 
végezzük a lomtalanítást.

Az igénybejelentés feltételei: igény-
lést kizárólag a közszolgáltatásban nyil-
vántartott és szerződött aktív (a szol-
gáltatást nem szüneteltető), közüzemi 
díjhátralékkal nem rendelkező ingatlan-
használók nyújthatnak be.

Lomtalanítási igényét kizárólag a 
településre vonatkozó „lomtalanítá-
si igények leadásának” időpontjában 
adhatja le, amelynek ütemezése Isaszeg 
városban: 2019. március 18-tól április 
30-ig. A lomtalanítás várható időpontja: 
2019. április 1. és május 31. között. 

Az igénybejelentés történhet: sze-
mélyesen az ügyfélszolgálati irodák 
nyitvatartási idejében (azonosítás 
ügyfélszám és személyes iratok alap-

ján); a 28/561-200 ügyfélszolgálati 
telefonszámon (azonosítás ügyfélszám 
alapján); a honlapunkról előzetesen 
letöltött igénybejelentő lap segítségé-
vel, amelyet a lomtalanitas@zoldhid.hu 
e-mail-címre kérünk megküldeni (ki-
zárólag a megfelelően kitöltött igénylő-
lapok feldolgozására, visszaigazolására 
kerül sor).

A lomtalanítás folyamata:
1.  a lomtalanítási igény benyújtása;
2.  a közszolgáltató visszajelzi a teljesí-

tés dátumát, várható időpontját;
3.  a visszaigazolt dátumon a köz-

szolgáltató jelentkezik a regisztrált 
címen; kollégáink maximum öt perc 
várakozás után távoznak a hely-
színről; amennyiben az ingatlan-
használó részéről a közszolgáltatóval 
közösen egyeztetett időpontra nem 
történik meg a hulladék átadása, és 
ezért a lomtalanítás meghiúsul, új 
időpont-egyeztetés már nem lehet-
séges;

4.  a lakos az ingatlanon belül tárolja a 
lomhulladékot, amelyet a gépjármű 
érkezésekor átad a személyzetnek a 
hulladékról szóló törvény 40. § (3) 
bekezdés alapján;

5.  ügyfelünk aláírásával igazolja a 
lomtalanítás elvégzését (az ingatlan-
használó akadályoztatása esetén 
megbízottja is jogosult átadni a 
közszolgáltató részére a lomhulladé-
kokat).

Lomnak minősül, a lomtalanítás során 
átvett olyan háztartási hulladék, amely 
meghaladja a közszolgáltatás keretében 
rendszeresített gyűjtőedény méreteit. 
A lomhulladék hatékonyabb elszállítá-
sa és a szétszóródás megakadályozása 
érdekében a nagydarabos lom (például 
bútor) kivételével a lomhulladék kizá-
rólag bezsákolva, kötegelve adható át a 
közszolgáltatónak. Az ettől eltérő mó-
don átadni kívánt hulladék elszállítását 
a közszolgáltató megtagadhatja. A lom-
talanításkor átadható hulladékok listája 
megtalálható az Isaszeg város hivatalos 
honlapján (Isaszeg.hu) kitett hirdetmé-
nyeinken.

ZÖLD HÍD B.I.G.G.  
NONPROFIT KFT.


