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Trianoni emlékmûvet avattunk
2009. június 4-én a Hôsök és Áldozatok Emlékparkjában a trianoni nemzeti tragédiánkra emlé-
keztünk a kora esti órákban, amelyre hozzávetôleg száz fô jött el a helyi szervezôk meghívására. 
Az ünnepségre készült el Fésûs Károly szobrászmûvész alkotása, amely Isaszeg polgárainak, szer-
vezeteinek adományából valósult meg, amiért hálásak lehetünk. Az emlékmûvet a két kezdemé-
nyezô polgár: Hatvani Miklós polgármester és dr. Kardos Gábor, a FIDESZ isaszegi szervezetének 
elnöke leplezték le. A versekbôl, prózákból, hangszeres és vokális népzenébôl, egyházi énekekbôl 
álló, színvonalas mûsor elôadását a két általános iskolánk tanulóinak, isaszegi fiataloknak és az 
ôket felkészítô pedagógusoknak, a mûsor szerkesztôjének köszönhetjük meg. Az ünnepi emlékezô 
beszédet Csobán Pál középiskolai tanár, történész tartotta. Az emlékmûvet a történelmi egyházak 

képviselôi is megáldották, és rövid imádságot mondtak. Az immár harmadik 
éve megtartott emlékezésen a fájdalom koszorúit több szervezet képviselôi 
helyezték el az új emlékmû talapzatán, majd az ünnepség a székely himnusz 
közös eléneklésével ért véget.

A várossá válás évfordulóján
Egy évE kapta mEg IsaszEg a városI rangot, ezért a Képviselô-testület 
június 28-án ünnepi ülésen emlékezett az évfordulóra. Rendeletben szabályozta a 
Város Napjáról való megemlékezést, amely most egybekapcsolódott Pest megye 
fennállásának 1000. évfordulójával. Hatvani Miklós polgármester ebbôl az alkalomból 
ünnepélyes keretek között átvehette a millenniumi zászlót. Az ülésen vendégünk volt 
Szabó István, Pest Megye Közgyûlésének alelnöke, Solymosi Sándor 
közgyûlési képviselô, a sportbizottság elnöke, valamint Vécsey László, 
Szada polgármestere.

Városunk egyéves születésnapján bensôséges ünneplés részesei 
voltak a jelenlévôk. Színvonalas elôadást láthattak a megjelentek a 
Klapka Iskola és AMI, a Csata Táncegyüttes és a Gaudium Carmi-
nis Kamarakórus közremûködésével. A születésnapi tortát együtt fo-
gyasztották el a fellépôk városunk elöljáróival és mindazokkal, akik 
megtisztelték a Dózsa György Mûvelôdési Otthonban a rendezvényt. 
A polgármester köszöntô szavaival sikerekben gazdag, további leg-
alább ezer évet kívánt Isaszegnek.

az emlékmû létesítéséhez  
más híresztelésekkel ellentétben  
az alábbi személyek és szervezetek 
járultak hozzá:

Április 6. Kör 
   önkormányzati képviselôi: 70 000 Ft;
Kardos Gábor: 30 000 Ft;
Fidesz Isaszegi Szervezete: 25 000 Ft;
Jobbik Isaszegi Szervezete: 15 000 Ft;
Vajda Tamás: 10 000 Ft.
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a rendelet egységes szerkezetbe foglalt, teljes szöve-
ge megtekinthetô a www.isaszeg.hu honlapon, illet-
ve a polgármesteri Hivatal hirdetôtábláján.

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselô-testülete az út-
építési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 11/2003 (VI.17.) 
számú rendeletének (továbbiakban: R.) módosítására az 
alábbi rendeletet alkotja.

1.§ 
a r. 2.§-a az alábbiak szerint módosul: 
(1) E rendelet hatálya Isaszeg közigazgatási területén, az 
önkormányzat tulajdonába tartozó helyi közutak használa-
tában érdekelt magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaságokra és egyéb szer-
vezetekre terjed ki (továbbiakban együtt: érdekeltek).
(2) E rendelet alkalmazásában a közút használatában ér-
dekeltnek kell tekinteni az útépítés beruházás megvalósí-
tása során megépülô közúttal határos ingatlanok tulajdo-
nosait. 
2.§ 
a r. 4.§-a az alábbiak szerint módosul: 
(1) Ha az útépítési együttmûködésben az érdekeltek több 
mint ²⁄³-a részt vesz, az abban részt nem vevôket, de a 
közút használatában érdekelteket az útépítési érdekeltségi 
hozzájárulás megfizetésére kell kötelezni. 
(2) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetése alól 
felmentés nem adható.
(3) Az ingatlan elidegenítése esetén az útépítési érdekelt-
ségi hozzájárulás összegét az eredeti tulajdonos köteles 
kiegyenlíteni egy összegben, teljes mértékben.
3.§ 
a r. 5.§ az alábbi (3)-(4) bekezdéssel egészül ki: 
(3) A két vagy több oldalról érintett ingatlan esetében az 
idôben elôbb megépült út, valamennyi feltétel fennállása 
esetén a gépkocsibejáró, ennek hiányában a személybe-
járó csatlakozása, ezeket követôen az ingatlan címe (ház-
számozása) szerint kell az érdekeltséget megállapítani. 
(4) Az elôzô idôben megépített szilárd burkolatú közút 
megléte esetén mentesül az útépítési érdekeltségi hozzá-
járulás megfizetése alól az ingatlan tulajdonosa, ha a ko-
rábbi útépítés érdekeltségi hozzájárulását megfizette, és a 
megfizetés tényét hitelt érdemlôen igazolja.
4.§ 
a r. 8.§-a az alábbiak szerint módosul: 
(1) Azt az útépítésben érdekeltet, aki az útépítési együtt-
mûködésben a részvételt nem vállalja, együttmûködési 
megállapodást nem köt, vagy a megkötött együttmûkö-
dési megállapodásban vállalt kötelezettségét elmulasztja, 
vagy az útépítési érdekeltségi hozzájárulást önként nem 
fizeti meg, azt a polgármester határozattal kötelezi az út-

építési érdekeltségi hozzájárulás 30 napon belüli megfi-
zetésére.
(2) A határidôben be nem fizetett hozzájárulás összege 
után késedelmi kamatot kell fizetni, melynek összege min-
den naptári nap után a felszámítás idôpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
(3) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás önkéntes meg 
nem fizetése esetén az ingatlanra az önkormányzat javára 
– a hozzájárulás és járulékai mértékének erejéig – jelzálog-
jogot kell bejegyeztetni.
(4) Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 
az útépítési érdekeltségi hozzájárulás vonatkozásában a 
polgármesterre ruházza azon jogkörét, hogy ezen követe-
lésekkel kapcsolatosan akár egyedi, akár általános ügyek-
ben megegyezést kössön, engedményeket adjon, a köve-
telések behajtásáról a jogszabályok szerint eljárjon. 
5.§ 
a r. 1. sz. melléklete az alábbi 2.§-sal egészül ki: 
„2.§ A 2009. évben megvalósuló 16 utca (Magyar utca, 
Vágóhíd utca, Mátyás király utca [Dózsa és Benkovics utca 
között], Arany János utca, Bercsényi utca, Táncsics utca, 
Botond utca, Tompa Mihály utca, Diófa utca, Hétvezér 
utca, Kinizsi utca, Bem utca [Hold és Báthory utca között], 
Deák Ferenc utca, Erkel Ferenc utca, Nap utca, [Bercsé-
nyi utca és ESE intézmény között], Marcsányi utca) szilárd 
burkolattal történô kiépítése során érintett ingatlanok út-
építési érdekeltségi hozzájárulás összege minden önálló 
helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan ingatlanonként: 
– lakosság részére 170 000 Ft; 
– közület részére 170 000 Ft + áFa. 
(2) Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gaz-
dasági társulás 170 000 Ft + áFa hozzájárulást fizet egy 
összegben. 
(3) magánszemély egy összegû befizetés esetén: 
–30 000 Ft azaz harmincezer forint kedvezmény figyelem-
bevételével a lakossági érdekeltségi hozzájárulás összege 
170 000 Ft –30 000 Ft = 140 000 Ft. 
(4) magánszemély részletfizetés esetén: 
(5) 12 havi törlesztési idôszakra –10 000 Ft azaz tíz-
ezer forint kedvezmény figyelembevételével – a lakossági 
érdekeltségi hozzájárulás összege 170 000 Ft –10 000 Ft 
= 160 000 Ft, (elsô befizetés 17 000 Ft + 11 hó × 13 000 
Ft) (6) 36 havi törlesztési idôszakra 170 000 Ft, (elsô 
befizetés 5 500 Ft + 35 hó × 4 700 Ft).”

6.§ 
Az együttmûködési megállapodás mintáját ezen rende-

let 1. számú függeléke tartalmazza.
7.§ 
A rendelet 2009. július 01-jén lép hatályba, rendelke-

zéseit a folyamatban lévô ügyekre is alkalmazni kell.

részletek a 16/2009. (VI.19.) számú,

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról 
szóló 11/2003. (VI.17.) számú rendelet módosításából
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• Több rendeletet is módosított a Képviselô-testület, ame-
lyek közül a 16/2009. (VI.19.) sz. Az útépítési érdekeltsé-
gi hozzájárulásról szóló az elôzô oldalon olvasható. Ehhez 
kapcsolódik a 17/2009. (VI.19.) sz. rendelet A magánsze-
mélyek kommunális adójáról szóló rendeletének módo-
sítása 2009. július 1-jétôl a következôk szerint módosul: 
A 2009. április 30. napjáig megkötött együttmûködési 
megállapodások esetén az együttmûködési megálla-
podást kötô fél a megkötés évét követô év január 1-tôl 
62 hónapon át mentesül a mindenkori kommunális adó 
megfizetése alól. A 2009. április 30. napja után megkötött 
útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésérôl szóló 
együttmûködési megállapodások alapján a kommunális 
adókedvezmény nem vehetô igénybe.

• A 22/2009. (VI.19.) rendelet A Klapka György Általános 
Iskola és AMI a mûvészetoktatásban igénybe vehetô szol-
gáltatások térítési- és tandíj-megállapításainak szabályairól 
a 2009/2010-es tanévre szóló rendelet annyiban módo-
sult, hogy a 18–22 év közötti tanulók esetében az aláb-
biakban meghatározott mértékû térítési díjat kell fizetni 
tanévkezdéskor, 2009. szeptember 1-tôl, a csoportos ok-
tatásban és a zenei oktatásban részesülô tanulók esetén:

Kategória Tanulmányi eredmény Éves térítési díj

I. Jeles illetve jól megfelelt 22 500 Ft

II. 25 000 Ft

• A 18/2009. (VI.18.) sz. A térítési díj ellenében igénybe 
vehetô fogászati szolgáltatásokról és térítési módjáról szóló 
rendelet a következôkben módosul 2009. július 1-tôl:

 Biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezôk az alábbi keze-
léseket vehetik igénybe térítési díj megfizetése ellenében:

 Fogorvosi vizsgálat, státuszfelvétel, 
     kezelési terv készítése 2 500 Ft
 Intraorális röntgenfelvétel 1 500 Ft
 Töméskészítés amalgámmal 4 000 Ft

 Töméskészítés fényre kötô anyaggal 5 000 Ft
 Egygyökerû fog gyökértömése 5 000 Ft
 Többgyökerû fog gyökértömése 8 000 Ft
 Fog restaurálása csap és tömôanyag felhasználásával

 7 000 Ft
 Betétkészítés 10 000 Ft
 Fogeltávolítás 3 000 Ft
 Fogkô eltávolítása 4 000 Ft
 Barázdazárás 3 000 Ft
 (2) A szolgáltatás teljesítése elôtt az érintettet külön tá-

jékoztatni kell a térítési díj várható mértékérôl. A teljesí-
tés után a biztosított részére a fogorvos számlát ad, amely 
tartalmazza az igénybevett szolgáltatást és a szolgáltatá-
sért fizetendô Ft összeget. (3) A szolgáltatás térítési díját 
a számla alapján készpénzben a fogorvosi szolgálaton kell 
befizetni. (4) Az egészségügyi szolgáltató a szolgáltatás fe-
dezetének biztosítása érdekében a szolgáltatás megkezdé-
se elôtt elôleget kérhet, valamint a szolgáltatás teljesítése 
közben részszámlát adhat.

• Kiegészült a 19/2009. (VI.19.) rendelet Isaszeg Város 
Napjáról és Isaszeg Város Történelmi Emléknapjáról az 
alábbiakkal: „Hagyományteremtô szándékú közösségi ese-
ményként a Képviselô-testület által elôzetesen meghatáro-
zott közterületen minden év július 1-jén – elsôként 2010. 
július 1-jén – tölgy emlékfát kell ültetni a település elôzô 
naptári évben született gyermekei és családtagjaik részvé-
telével. A 2010. július 1-jei alkalomra a 2008. július 1. és 
2008. december 31. valamint a 2009. január 1. és 2009. 
december 31. között született gyermekeket és családtag-
jaikat is meg kell hívni. Az emlékfa mellett elhelyezésre 
kerülô táblán a gyermekek nevét fel kell tüntetni.”

• A költségvetési és zárszámadási rendeletekben az eddigi 
elôirányzat-változások kerültek átvezetésre. Minden önkor-
mányzati rendelet a www.isaszeg.hu honlapon elolvasha-
tó, letölthetô.

Tájékoztató 
a képviselô-testület 2009. júniusában megtartott üléseirôl

Program szerint halad az útépítés elôkészítése

A Képviselô-testület megalakulása óta fontosnak tartja a te-
lepülés utcáinak járhatóvá tételét, szilárd burkolattal, aszfalt-
réteggel történô ellátását. Már 2007-ben elkészíttettük a 
tizenhat belterületi utca tervdokumentációit. Annak érdeké-
ben, hogy minél kevesebb költségébe kerüljön a városnak 
az útépítés, és hogy kisebb teher háruljon a lakosságra, két 
alkalommal is európai uniós pályázatot nyújtottunk be, de 
sajnos forráshiány miatt nem kaptunk támogatást. 

Áprilisban döntött úgy a Testület, hogy hitel felvételével, 
lakossági hozzájárulással építi meg az utakat. A képviselôk 
személyesen keresték fel a lakosokat, elbeszélgettek velük, 
meghallgatták a véleményüket. Az elôzetes igények felmé-
résekor kiderült, nagy a támogatottsága az útépítéseknek, az 

érintett lakosok több mint kétharmada gyûjtôíven aláírásával 
igazolta, hogy részt vesz az útépítésben.

A Testület júniusi ülésén döntött, hogy 2009-ben elren-
deli a tizenhat utcában az útépítési beruházást. Ennek meg-
felelôen módosította Az útépítési érdekeltségi hozzájáru-
lásról szóló rendeletét.

Jelenleg a banki hitel és a kivitelezô közbeszerzési pályáz-
tatása van folyamatban, ezek lezárása július végére várható. 
Amikor biztosított lesz a pénzügyi háttér, és a kivitelezô ki-
választása is megtörténik, azután kerülnek majd aláírásra az 
ingatlantulajdonosokkal az együttmûködési megállapodások. 
Az útépítések remélhetôleg a nyár vége elôtt elindulhatnak.

Pénzes János, alpolgármester
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• Elfogadta a Testület a Bóbita és a Hétszínvirág Óvodák 
éves beszámolóját. A Hétszínvirág Óvodában Skultétiné 
Pál Juditot nevezte ki a testület öt évre egyhangú szava-
zással az intézményvezetôi feladatok ellátására.

• A Damjanich János Általános Iskola sajátos nevelési igé-
nyû tagozat tanulói és alkalmazotti létszámairól szóló tá-
jékoztatót elfogadta a Testület. A tagozaton 4 összevont 
osztály és 1 napközis csoport indítását engedélyezi az új 
tanévben.

• A Szennyvízelvezetés és -tisztítás pályázat elsô fordulója 
keretében történô, az elôkészítési szakasz támogatási szer-
zôdés szerinti területelôkészítési feladatok ellátása pályá-
zati eljárással kapcsolatosan úgy döntöttek, hogy az eljárás 
nyertese az LG MÉR-TAN Mérnöki Bt. (2089 Telki, Hársfa 
utca 16.)

• Klincsek Attila önkormányzati képviselô lemondott a 2009. 
június és július havi képviselôi tiszteletdíjának felérôl. 

• Elfogadta Testület a Gödöllôi Kistérségi Társulás által java-
solt megállapodást a belsô ellenôrzési feladatok kistérsé-
gi szintû ellátására vonatkozólag azzal a kikötéssel, hogy 
a belsô ellenôri szerzôdés megkötésekor a szerzôdésbe 
kerüljön bele az adott önkormányzattal szemben fennálló 
titoktartási kötelezettség.

• Isaszeg Város Módosított Közfoglalkoztatási Tervét is elfo-
gadták. A közfoglalkoztatás létszámbôvítésének fedezetét 
a költségvetés általános tartaléka, valamint a helyi többlet 
adóbevételek terhére biztosítják. 

• Csatlakozott a Testület, hogy részt kíván venni a Pest Me-
gyei Közgyûlés és a „Tégy a parlagfû ellen!” Közhasznú 
Alapítvány által 2009. évben meghirdetett parlagfû-men-
tesítési akcióban.

• Elfogadta a Testület a helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatásáról szóló pályázati kiírásban szerepelô feltéte-
leket. 2008. évben bruttó 1 641 600 Ft összeggel járult 
hozzá saját forrásból a helyi közlekedés mûködtetéséhez 
az önkormányzat, ezért az igényelt normatív támogatás 
összegét 2 137 500 Ft bruttó összegben határozta meg, a 
kiírás mértékének megfelelôen. Egyben nyilatkozott, hogy 
a helyi közlekedést a tárgyév, 2009. január 1-jétôl 2009. 
december 31-éig folyamatosan fenntartja.

• Az Aulich utcai orvosi rendelô felújításához és átalakításá-
hoz szükséges építési engedélyezési tervdokumentáció 
elkészíttetésére ismételt közbeszerzési eljárást kezdemé-
nyeznek. 

 Szilárdi László, 
az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke

Tanulmányi ösztöndíjak, támogatások
középiskolai oktatási intézményben tanulók  
egyszeri tanulmányi támogatása
Isaszeg Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bi-
zottsága pályázat útján egyszeri támogatásban részesítheti 
azt a középiskolai oktatási intézményben tanulót, aki álla-
milag finanszírozott nappali tagozatos képzésben vesz részt 
az érettségi megszerzéséhez, ha legalább 4,6-es tanulmányi 
átlagot ér el.

A támogatás iránti kérelmet a tanulmányi félév befejezé-
sét követôen, február 15-ig illetve július 15-ig kell benyújtani. 

A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell iskolalátoga-
tási igazolást, a bizonyítvány másolatát a tanulmányi átlagról.

A támogatás mértéke 12 000 Ft.

középiskolai oktatási intézményben  
szociálisan rászorult tanulók egyszeri támogatása
Isaszeg Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bi-
zottsága pályázat útján egyszeri támogatásban részesítheti 
azt a középiskolai oktatási intézményben tanulót, aki álla-
milag finanszírozott nappali tagozatos képzésben vesz részt 
az érettségi megszerzéséhez, ha legalább 4,0-es tanulmányi 
átlagot ér el, és a pályázóval közös háztartásban élôk egy 
fôre jutó havi jövedelme nem éri el a pályázat elbírálása-
kor érvényben lévô mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
100%-át, valamint környezettanulmány alátámasztja a szo-
ciális rászorultságot.

A támogatás iránti kérelmet a tanulmányi félév befejezé-
sét követôen, február 15-ig illetve július 15-ig kell benyújtani. 

A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell iskolalátoga-
tási igazolást, a bizonyítvány másolatát a tanulmányi átlagról 
valamint a közös háztartásban élôk jövedelemigazolásait.

A támogatás mértéke 12 000 Ft.
A bizottság a pályázat elbírálásakor a 4,0-es tanulmányi 

átlagtól különös méltánylást érdemlô helyzet esetén eltérhet.

Felsôoktatási intézményben tanulók  
tanulmányi ösztöndíja
Isaszeg Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bi-
zottsága tanulmányi ösztöndíjban részesítheti azt a fôiskolai, 
egyetemi hallgatót, aki államilag finanszírozott nappali tago-
zatos képzésben vesz részt az elsô diploma megszerzésé-
hez, ha legalább 4,5-es tanulmányi átlagot ér el. 

A tanulmányi ösztöndíj iránti kérelmet tanulmányi fél-
évenként február 28-ig illetve szeptember 30-ig kell benyúj-
tani. 

A tanulmányi ösztöndíj iránti kérelemhez csatolni kell is-
kolalátogatási igazolást valamint a bizonyítvány másolatát a 
tanulmányi átlagról.

A tanulmányi ösztöndíjban részesülô köteles a tanulmá-
nyi félév elteltével a bizonyítványát bemutatni, s amennyi-
ben a tanulmányi eredménye nem éri el a 4,5-es tanulmá-
nyi átlagot, úgy a támogatás megszüntetésre kerül.

A tanulmányi ösztöndíj mértéke 5 000 Ft/hó.
Tanulmányi és szociális ösztöndíj együttesen nem folyó-

sítható.
Polgármesteri Hivatal
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A Társulási Tanács ülése városunkban

2009. június 2-án Isaszegen tartotta kihelyezett ülését a Gödöllôi Többcélú Kis-
térségi Társulás. A megjelenteket a házigazda polgármester, Hatvani Miklós kö-
szöntötte. 

A Polgárvédelmi Központban megrendezésre került ülésen a következô té-
mákat tárgyalták meg a térség polgármesterei és a meghívott vendégek, mun-
katársak: a kistérség közlekedési menetrendjét érintô változásokat, a 2008. évi 
költségvetési beszámoló teljesítését, a pedagógiai szakszolgálat települési ellátási 
helyein végrehajtott fejlesztéseket, a belsô ellenôrzés kialakításának kistérségi le-
hetôségét és a kommunikációs stratégia kidolgozását. 

A tanácskozás jó hangulatban, alkotó légkörben zajlott.

Minden civil pályázónak jutott pénz

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében 1 500 000 Ft-ot különített el civil szervezetek támogatására. A Képviselô-testület 
szándéka az, hogy így is felkarolja a civil szervezeteket, segítse mûködésüket, munkájukat. Erre az összegre isaszegi székhelyû, 
bejegyzett civil szervezetek, egyesületek, alapítványok pályázhattak. Az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság javaslatára a 
Testület minden pályázót támogatott. Folyamatban vannak a szerzôdéskötések, az odaítélt összegrôl 2009. december 31-ig 
kell elszámolni. A támogatott szervezetek: Isaszegi Sport Egyesület, Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány, Együttmûködés 
Isaszegért Egyesület, Polgárôrség MÁTRIX Csoportja, Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány, Isaszegi Múzeumbarátok 
Köre, Isaszeg Mûvészeti Alapítvány, Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre, Isaszegi Horgász Egyesület.

Szilárdi László, az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság elnöke

A választás eredménye Isaszegen

2009. június 7-én zajlott az európai parlamenti választás hazánkban. Nyolc szervezet indult a 22 mandátumért, amelyeket 
megszerzett szavazatok arányában osztottak szét az indulók között azzal a feltétellel, hogy mandátumhoz csak az a lista juthat, 
amely az érvényesen voksolók legalább 5 százalékos támogatását elnyeri. Az egyfordulós európai parlamenti választás során 
kizárólag pártlistákra lehetett szavazni annak érdekében, hogy az elkövetkezô öt évben kik képviseljék Magyarországot a Stras-
bourgban székelô Európai Parlamentben. Ezúton közöljük az isaszegi választási eredményeket: 

szavazó- 
körök

FIDESZ 
MPSZ 

– KDNP
SZDSZ

MCF Roma 
Összefogás 

Párt

Magyar 
Kommunista 
Munkáspárt

MSZP

JOBBIK 
Magyar-
országért 

Mozgalom

Lehet Más  
a Poliktika –  
Humanista 

Párt

MDF

1. 198 5 0 8 26 85 12 10
2. 164 2 1 4 37 42 8 13
3. 166 3 0 3 28 75 9 23
4. 141 1 0 0 39 60 3 12
5. 193 3 0 1 29 69 7 10
6. 211 2 1 1 80 61 3 14
7. 168 2 1 1 78 54 11 15
8. 127 8 0 1 56 53 3 10
9. 149 3 0 2 68 75 4 19

10. 92 2 0 2 16 40 2 4
szavazatok 

száma  
összesen

1609 31 3 23 457 614 62 130

Isaszeg Város Helyi Választási Irodájának vezetôje köszönetét fejezi ki mindazon személyek részére, akik a választás 
zökkenômentes lebonyolításában részt vettek: az intézményvezetôknek, amiért a szavazóköri helyiségek biztosításáról gon-
doskodtak, a Szavazatszámláló Bizottság választott tagjainak, akik Isaszeg város közösségéért a korábbi évekhez hasonlóan 
precíz, pontos munkát végeztek. Külön köszönet illeti a Szavazatszámláló Bizottságban delegáltként közremûködô tagokat, 
akik maximális együttmûködésükkel segítették a szavazás lebonyolítását és az eredmény megállapítását.

A HVI vezetôje
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Huszadik  
születésnap
Nagyszabású, bensôséges ünnepség 
keretében tartotta június 5-én  
és 6-án 20 éves évfordulóját  
a Pécelen és Isaszegen mûködô  
Egymást Segítô Egyesület.

„Az Egymást Segítô Egyesület (ESE) 1989. 
június 5-én alakult meg Pécelen. Az egy-
mást segíteni cél megfogalmazásánál a 
gyengék iránti felebaráti szeretetbôl in-
díttatott jó szándékú összefogást, jó cse-
lekvéseket – ezekbe a világ megváltása is 
áthallatszott – értettük. Az egymást segítés 
társadalmi felelôsségvállalásból, önzetlen 
elkötelezettségbôl szervezôdött a szegény-
ség, a rászorultság enyhítésére“ – olvasha-
tó az ESE honlapján.

Az Egyesület Isaszegen 2002 óta szá-
mos szolgáltatást nyújt a szociális ellátás 
területén. Többek között Rehabilitációs és 
Ápoló Otthont tart fenn az idôsek számá-
ra, a fogyatékosok ellátására lakóotthont és 
napközit alakított ki támogató szolgálattal, 
beindította a korai fejlesztést és a fejlesztô 
felkészítést, védett foglalkoztatás folyik, és a 
konyha mûködtetésével nemcsak saját gon-
dozottjait és dolgozóit látja el, hanem külsô 
igényeket is kielégít.

Az ünnepségen részt vett Hatvani Mik-
lós polgármester és közvetlen munkatár-
sai. A város vezetôje a jelenlévô alapítónak, 
Némethy Máriának és az isaszegi otthon 
névadójának, Dr. Alemany Erzsébetnek kö-
szönetét fejezte ki jó szóval és egy-egy vi-
rágcsokorral. Átadta Isaszeg város zászlaját 
az Alemany Erzsébet Segítô Házban való 
elhelyezés szándékával, és saját keretébôl 
100 000 forintot ajánlott fel a fogyatékkal 
élôkbôl évekkel ezelôtt alakult Csipet-csapat 
zenekar hangszerállományának bôvítésére. 

(oprem)

Szomszédsági kapcsolatok ápolása

2009. június 13–14-én a szlovákiai Trstenába kapott meghívást Isaszeg Ön-
kormányzata egy baráti találkozásra, a település megismerésére. Hatvani 
Miklós polgármester vezetésével nyolcfôs – elsôsorban képviselôkbôl, szlo-
vák kisebbségi önkormányzati képviselôbôl álló – csoport tett eleget a szívé-
lyes invitálásnak. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat által ajánlott partnersé-
gi viszony kialakítása a Nemzetközi Visegrádi Alaphoz közösen benyújtható 
pályázati lehetôségek kihasználása szempontjából nagyon fontos.

A Nemzetközi Visegrádi Alap küldetése Szlovákia, Csehország, Magyar-
ország és Lengyelország közti kölcsönös együttmûködés elmélyítése, a szer-
zôdô felek országai közti kapcsolatok szilárdítása. Célkitûzése, hogy a négy-
oldalú kulturális, tudományos, tudományos kutatói, mûvelôdésügyi, turisztikai 
tervezetek támogatásával, a fiatalok csereakcióinak és a határokon átívelô 
kapcsolatok szorgalmazásával a Visegrádi Négyek országai között szoros regi-
onális együttmûködést hozzon létre. A tagországok a 2007. évtôl kezdôdôen 
évi 1 250 000 EUR összegû hozzájárulást vállaltak, s ezáltal évente több mint 
5 millió EUR összegû támogatásra nyílik lehetôség.

Gyermekeink Trstenában

Az a nagy megtisztelte-
tés érte iskoláinkat, hogy 
részt vehettünk egy fesz-
tiválon, amit 2009. április 
24–25–26-án rendeztek 
meg a Felvidéken, Trste-
nában. Isaszeg városát és 
Magyarországot egyedül 
mi képviselvén, három 
iskolájából vittünk ki ta-
nulókat. Név szerint a 
Klapka Iskolából Cseke Kornél, a Damjanich Iskolából Palkó Adrienn, Máté 
Dóra, Kancsal Vivien, Nagy Vanessza, Nagy Barbara és a SZISZI-bôl Bakos 
Adrienn tanulók szerepeltek. Két kategóriában, 99 résztvevô közül tanulóink 
bekerültek a döntôbe. Jólesô érzés volt, hogy felkérték a csapatot, hogy a 
gálán is lépjünk fel. Szombaton késô estig gyakoroltunk egy új produkciót. 
A Varga Miklós elôadásában híressé vált Vén Európa címû dalt adták elô kö-
zösen, amit a közönség lelkes tapsviharral jutalmazott. Volt, akinek a könnye 
is kicsordult a meghatódottságtól. Büszkék voltunk mindannyian a gyerme-
keinkre, akik öregbítették Isaszeg hírnevét. A gála után Trstená polgármestere 
is hálásan köszönte meg ottlétünket, majd hosszas búcsúzkodás után elin-
dultunk haza. Vendégszeretô és kedves emberekkel találkoztunk mindenhol, 
ahol megfordultunk. Gyönyörû helyeken járhattunk Szlovákiában és Lengyel-
országban egyaránt. 

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni lelkiismeretes munkájukért 
az isaszegi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat tagjainak: Fuferenda Lászlóné 
Klárikának, Fuferenda Lászlónak, Mészáros Gusztávné Piroskának, Mészá-
ros Gusztávnak, akik szervezésében utazhattunk, és a Visegrádi Alap mellett 
anyagilag is támogatták a részvételt, illetve sofôrünknek, Kurunczi Józsefnek. 
Külön köszönet illeti Valkony Zsoltot, aki kamerájával megörökítette az ott-
létünket.

Csekéné Valkony Andrea, Cseke József kísérô tanárok 
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„Isaszeg közoktatásáért” díj adományozása

Bensôséges eseménnyel kezdôdött a Damjanich János Ál-
talános Iskola tanévzáró ünnepsége. Az Önkormányzat Kép-
viselô-testülete Pedagógusnap alkalmából Isaszeg közok-
tatásáért díjat adományozott Farkas Sándorné nyugdíjas 
pedagógusnak harmincöt éves kiemelkedô tanári munkája, 
kollégáinak szakmai fejlôdésében végzett eredményes tevé-
kenysége alapján. A díjat Hatvani Miklós polgármester adta 
át a kitüntetettnek.

Farkas Sándorné ötven évvel ezelôtt szerezte diplomáját, 
35 évet dolgozott pedagógus pályán. A Damjanich Iskolá-
ban 1964. augusztus elsejétôl nyugdíjba vonulásáig, 1995. 
október 26-ig dolgozott. 1969. szeptember elsejéig mint 
magyar–történelem szakos tanár, ezt követôen 15 éven át 
igazgatóhelyettesként, majd 1986. június 24-ig igazgatóként.

Vezetôi tevékenységével hozzájárult az isaszegi Damja-
nich iskola sajátos, gyermekközpontú, szeretetteljes iskolai 
miliôjének alakításához, ahol a gyermekek testi, lelki, szellemi 
fejlôdése egyaránt fontos volt és fontos ma is, ahol a szülô 
segítséget kap gyermeke szilárd erkölcsi elveken alapuló ne-
veléséhez. Nagy szerepe volt abban, hogy gyermek és peda-
gógus számára is „jó volt, jó damjanichosnak lenni.” 

Különös súlyt fektetett arra, hogy a kiegyensúlyozott ne-
velôtestületi légkörben az iskolába kerülô pályakezdô fiatalok 
is hamar megtalálják a helyüket. Elhivatott tanáregyéniség, 
akinek pályáját mindig színvonalas munka, nagyfokú kreativi-
tás, értékteremtô tevékenység jellemezte. 

Szinte alig akad Isaszegen olyan család, ahol nem ismerik 
ôt személyesen. Volt tanítványai gyermekeik nevelését, okta-
tását nyugodt szívvel bízták rá, a mai napig kérik segítségét 
egy-egy nevelési probléma megoldásában.

A pedagógus pályán eltöltött évei alatt kisiskolások gene-
rációit bocsátotta útjára.

A jó pedagógus tulajdonságait hosszan lehetne sorolni, 
néhány közülük: céltudatos szigor és igazságosság, mellet-
te emberség, jóindulat. Mindez persze feltételezi az oktatott 
tárgy feltétlen, biztos tudását. Ezek az erények a jó pedagó-
gus személyiségéhez igazodva igen változatos formákban je-
lennek meg. Jolikában mindezek a tulajdonságok megvoltak, 
megvannak. Megszerettette a történelmet és a magyar nyel-
vet a gyermekekkel, a lényébôl fakadó következetességet, 
nyíltságot, határozott kiállást elvei mellett átsugározta rájuk. 

A pedagógushivatás iránti elkötelezettségét látva tanítvá-
nyainak sora választotta életcélként ezt a pályát. 

A történelem tantárgy tanítása során nagy hangsúlyt fek-
tetett a hazaszeretetre nevelésre, szûkebb hazánk, Isaszeg 
történelmének, népi hagyományainak megismertetésére. 
Az emlékhelyek ápolásával erôsítette a gyerekekben a lokál-
patriotizmus érzését, azt, hogy legyenek büszkék arra, hogy 
magyarok, hogy isaszegiek.

Osztályfônökként tanítványait mindig összetartó, állandó 
csapattá formálta. Fontosnak tartotta, hogy minden tanítvá-
nya sikerélményhez jusson, ne csak a tanulásban legkiválób-
bak. A pedagógus pályát hivatásának tekintette, e szerint élt 
és dolgozott egész életében. 

Gratulálunk a kitüntetéshez, és jó egészségben eltöltött 
tartalmas, gazdag, szép nyugdíjas éveket kívánunk! 

Hosszú évek a közoktatásban

Barkóczi Józsefné 30 évet dolgozott pedagógusként, 13 évig volt igazgatóhelyettes. 
12 évig dolgozott önkormányzati képviselôként.

Oktató-nevelô munkáját mindig magas színvonalon végezte. Osztályfônökként 
a jó közösség kialakítását, gazdag szabadidôs programok biztosítását, a tanulókkal 
való egyéni törôdést tartotta fontosnak. Szeretetteljes légkört alakított ki, tanítványai 
és azoknak szülei is szerették és tisztelték. Fontosnak tartotta a tehetséggondo-
zást és a tanulásban lemaradt gyerekek felzárkóztatását. Tanítványai rendszeresen 
szerepeltek iskolai, városi, körzeti versenyeken. Vezetôként a színvonalas munka-
végzésre, következetes nevelésre, a település életében való aktív részvételre ösz-
tönözte kollégáit. 

Nyugdíjba vonulása alkalmából munkája elismeréseként Pedagógus Szolgálati 
Emlékérem kitüntetésben részesült.

Kitüntetéséhez gratulálunk, nyugdíjas éveire jó egészséget kívánunk.
Balog Istvánné, igazgató
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Ûrnapi körmenet

Június 14-én az idén is virágdíszbe öltözött a 
Templom utca eleje az úrnapi körmenet alkal-
mából. Ezen a napon, a római katolikus egy-
ház Oltáriszentség ünnepén a délelôtti misét 
követôen a templom melletti utcában virág-
szirmokkal jelzett útvonalon indult el a temp-
lomi menet. Érintette azt a négy oltárt, amelyet 
a körmenet útján állítottak fel családi házak bejáratánál. Az oltárok díszítéséhez 

rengeteg virágot gyûjtöttek a hívek. A menet elején felsorakozó elsôáldozó kisfiúk és a kislányok fehér ruhában a körmeneten 
rózsaszirmot hintettek az Oltáriszentség elé végig az úton. A négy oltárnál megállt a menet, ahol Gulyka atya evangéliumot 
olvasott, és mozdulatával a szentségi áldásba befoglalta nemcsak a jelenlévôket, de egész közösségünket. A jelenlévôk pedig 
hálával és imádsággal fogadták az ô áldását. (oprem)

Nyolcadikosok ballagása a Klapka és Damjanich iskolákban
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Elsô áldozás és konfirmáció

A Szent István római katolikus templomban május 24-én 21 kislány 
és 21 kisfiú részesült az elsô szentáldozásban. A reggeli szentmisén 
meghatott szülôk, elpityeredô nagyszülôk és keresztszülôk elôtt vették 
elsô alkalommal magukhoz a gyermekek a Krisztus testét jelképezô 
ostyát. A gyerekek hittanórákon, a vasárnapi szentmiséken és oda-
haza lelkesen készültek a nagy napra. Az áldozás feltétele a hosszabb 
idôn keresztül tartó hitoktatásokon való részvétel, valamint a vasárna-
pi szentmiséken való rendszeres megjelenés. Gulyka József atya arra 
kérte a szülôket, hogy segítsenek a gyermekeknek továbbhaladni a 
most megkezdett úton – nemcsak szóval, hanem cselekedettel is, jó 
példát mutatva. 

A református Szabadságtörekvések Emléktemplomában is sor ke-
rült hasonló ünnepélyes eseményre, amit konfirmációnak nevezünk. 

Az idén két fiatal és öt általános 
iskolás szüleik, keresztszüleik, 
hozzátartozóik és a gyülekezet 
jelenlévô tagjai elôtt adtak szá-
mot felkészültségükrôl, majd 
tettek konfirmációs vizsgát. 
Ezzel a hitvallással tanúbi-
zonyságot tettek református 
elkötelezettségükrôl. Ezt köve-
tôen Pünkösd vasárnap vettek 
elôször úrvacsorát, amelyet  
Bajusz Árpád nagytiszteletû úr 
köszöntô és megáldó szavai 
elôztek meg.

(oprem)

Elkezdôdött a Keresztút stációinak építése

Both Tibor, Futó Tamás, Könczöl Gábor és Szilárdi László vezetésével elkezdtük a Kálvária dombon a Keresztút állomá-
sainak megépítését. A munka már a télen elindult, Orlik József segítségével kitisztítottuk a temetô melletti erdôt, majd a 
Kálváriára felvezetô utat egyengettük és egyben meg is szélesítettük.

Tavasszal megkezdtük a stációk alapjainak betonozását, mellyel két hét alatt végeztünk a 22 fôs lelkes csapat segítségé-
vel. Júniusban két fasablon segítségével megkezdtük az építmények betonnal történô beöntését, melyet nyár végére sze-
retnénk befejezni. Számításunk szerint az adományokból összegyûjtött pénz az építmények megépítésével el is fog fogyni. 
A további építkezés finanszírozásához (táblák, építmények pucolása, tereprendezés, kálváriadomb alatt tér kiépítése) várjuk 
e nemes célt támogatók segítségét. A támogatók névsorát az építkezés befejezésével hozzuk nyilvánosságra.

 Köszönjük az alábbi polgárok fizikai munkában nyújtott segítségét: 
Acs István, Bukodi László, Bontovics András, Hatvani Miklós, Harmati 
László, Horváth István, Holczberger Béla, Hegyes Miklós, Lénárt Jó-
zsef, Lénárt Kornél, Mészely Sándor, Németh Attila, Paulovics Gábor, 
Poharorszki János, Ságodi János, Szabó János, Szalóki János, Szôdi 
István, Somogyi György, Tarjáni László, Vigh László, Vasica Ferenc.

Várjuk ezentúl minden szombaton reggel nyolc órakor a Kálvária 
dombon azok jelentkezését, akik társadalmi munkában segíteni sze-
retnének. Anyagi támogatás fizethetô a következô számlaszámra: 
65600120–11058124, vagy a Csata Vendéglô melletti Lottózóban 
átvételi elismervény átadását követôen tudunk még adományokat fo-
gadni.

Szilárdi László
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országos vErsEnyEk
A Klapka Iskola és AMI diákjai több éve 

részt vesznek a KISVAKOND országos mate-
matika versenyen, Nyíregyházán. Bejutottak a 
döntôbe, ahol 1., 2. és 12. helyezést értek el 
a csapatversenyben. Akikre büszkék vagyunk: 
Bartos Zoltán, Kollár Dávid, Nagy Mátyás, 
Oravecz Ádám (7.a). Felkészítô tanár: Palics-
káné Szamosvölgyi Anna.

A Zrínyi Ilona Országos Matematika Ver-
seny megyei fordulóján közel 15 éve vesz 
részt iskolánk. Legeredményesebb tanulónk 
ebben a tanévben Fodor Balázs volt. A hato-
dikosok kategóriájában több ezer gyerek közül 
85. helyezést ért el. Felkészítô tanár: Heiser 
Jánosné.

Beneveztünk a Bendegúz Országos Leve-
lezô Versenyre is természetismeret tantárgy-
ból. Akikre igazán büszkék vagyunk: Urbán 
Dániel és Dobák Nikolett (7.a). Mindketten 
bejutottak az országos döntôbe, ahol Dani 7., 
Nikolett 13. helyezést ért el. Felkészítô tanár: 
Kôvágó Jánosné.

Iskolánk hatodik és hetedik évfolyamos ta-
nulói a 2008/2009-es tanévben a Hajdú-Bi-
har megyei országos TIT levelezôs versenyen 
is részt vettek. Büszkeséggel tölt el bennünket, 
hogy természetismeret tantárgyból Kövesdi 
Eszter (6.a) 3., kémia tantárgyból Dobák Ni-
kolett (7.a) 4. helyezést ért el. Felkészítô tanár: 
Németh István.
napközIs évzáró

A Mûvelôdési Otthonban rendeztük meg 
iskolánk napközis tanulóinak tanévzáró ün-
nepségét. Dinamikus táncos produkcióval kö-
szöntötték tanulóink a nyári szünetet, mesejá-
tékokkal is készültek. Sindely Julianna tanárnô 
Dorothy szerepébe bújva repített el minket a 
mesék birodalmába. Fergeteges tánccal ért 
véget az ünnepség, amit a közönség vastaps-
sal jutalmazott.

Szécsényi Józsefné, napközis nevelô
EgészségnEvElés

Az egészségmegôrzô program keretében 
egész éven át osztályok közötti verseny folyt. 
Feladatok: totó, témakidolgozás – tablókészí-
tés, egészséges ételek készítése, túra. Vég-
eredmény: 1.: 4.a, 2.: 6.b, 3.: 5.a és 7.a.
sportkrónIka

Körzeti többpróba versenyen 3–4. osztá-
lyos és 5–6. osztályos csapatunk 2. helyezést 
ért el. Egyéniben Botszki Szabolcs (6.b) ezüst-
érmes, Molnár Bence (4.c) bronzérmes lett. 

Hírmorzsák a Klapka György Általános Iskolából

Jó tanuló – Jó sportoló vErsEny
5–6. o.: Kövesdi Eszter (6.a), Jenei Noémi (6.b), Fodor Gergô (6.a), 

Fodor Balázs (6.a), Gross Róbert (5.a). 7–8. o.: Dobák Nikolett (7.a), 
Bartos Zoltán (7.a).

Május 22-én Budapesten 36 tanulónk képviselte iskolánkat a Nagy 
Sportválasztó Sportnapon

Sindely Julianna, testnevelô tanár

Ismét Elmúlt Egy év
Iskolánkban hagyomány az immár tizenötödik éve meghirdetett Pest 

Megyei Német Nyelvi Levelezô Verseny. E tanévben 176 tanuló látogatott 
hozzánk a megye számos településérôl. A három írásbeli forduló után áp-
rilis 8-án került sor a szóbeli megmérettetésre. 

Szintén hagyományként említhetjük az e tanévben tizenegyedik alka-
lommal megszervezett ausztriai tanulmányutat. 

Idén májusban 33 fô utazott Linzbe, ahol egy csodás hetet töltöttünk. 
mEsél az ország

Az országos mese- és versmondó versenysen két településen is meg-
mérettettük magunkat. Csömörön Fodor Balázs (6.a) mesemondásban 
1. helyezést ért el, így továbbjutott a megyei versenyre. Kerepesen Rajta 
Fanni (6.a) szintén mesemondásban jeleskedett, s elhozta a 3. helyet. 
Ugyanott a versmondók között Fodor Gergô (6.a) hozta el a 3. díjat.

Büszkék vagyunk Sárvári Jennifer (6.a) és Dobák Nikolett (7.a) tanu-
lókra is, akik az Országos Jonatán Versenyen a Könyvmolyok Kiváló Meste-
re fokozatot érték el.

Kurunczi Imréné, német – magyar szakos tanár

CsaládI nap a klapka Iskolában
Hagyományainkhoz híven júniusban ismét megrendeztük családi 

programunkat az iskola Tóth Árpád úti épületében az alsó tagozatos ta-
nulók és szüleik ré-
szére. Célunk a szü-
lôk, gyermekek és 
tanítók közötti kap-
csolat erôsítése egy 
kötetlen, jó hangu-
latú, játékos nap ke-
retében. Változatos 
programjainkkal biz-
tosítottuk a családok 
sokoldalú kikapcsolódását. Gye-
rek és szülô egyaránt nagy lelke-
sedéssel vett részt a kézmûves 
foglalkozásokon, sportfoglalkozá-
sokon. A focipálya pedig megtelt 
szebbnél szebb krétarajzokkal. 
Délben a szülôk ízletes ebéddel 
várták a gyerekeket. Programjain-
kat színesítették a színjátszó cso-
port és a Teakwon-do egyesü-
let bemutatói is. A rendezvényt 
tombolasorsolással zártuk, egy 
gyermek sem ment haza üres 
kézzel.

Az iskola tanítói
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A Dózsa György  
Mûvelôdési Otthon  
és Múzeum  
júliusi programja

tervezett programkínálat:
Június 29. – július 3.: A Csata Táncegyüttes 

edzôtábora
Július 18.: SZEGLET Ifjúsági Fesztivál. Helyszín: 

Mûvelôdési Otthon. Ízelítô a programból: 
Koncertek: Jam Session, Shield Együttes, 
Blue & Fire Együttes és még sokan mások. 
Stand up comedy: Felméri Péter a Duma-
színház elôadója, a Showder Club humoris-
tája. Táncbemutatók, könyvárusítás, rodeó 
bika, szépségtippek, mûvészpiac, graffitiver-
seny, kiállítás, jósnô, baba-kuckó, büfé és 
buli. Este sztárvendég. Részletes program a 
plakátokon.

szolgáltatások:
Július 6. 18.00: KRESZ tanfolyam jelentkezés és 

tájékoztatás
Július 13. 11.00-13.00: A.S.A ügyfélszolgálat a 

mûvelôdési otthon elôterében

A Dózsa György Mûvelôdési Otthon július 
20-tól augusztus 10-ig zárva tart!

Programokról, tanfolyamokról, csoportokról érdeklôd-
ni a Mûvelôdési Otthon irodájában a 28/582-055 
vagy a 28/582-056 telefonszámon, az isaszegmuv-
otthon@citromail.hu címen valamint a www.dozsa-
muvotthon.atw.hu weboldalon is lehet.

a programok változtatásának jogát fenntartjuk!

Családi délután a Hétszínvirág 
Óvodában

Immár hatodik éve, hogy a szü-
lôk, óvodapedagógusok és daj-
kák összefogásával családi dél-
utánt tartunk óvodánkban. Erre 
az alkalomra közösen egy olyan 
színes és változatos programot 
alakítunk ki, ahol mindenki na-
gyon jól érzi magát, és a játé-
kokon keresztül mélyülhet az 
együttlét öröme a gyermek, szü-
lô és az óvoda dolgozói között.

A szülôk által meghirdetett 
támogatói jegy és az általuk 
mûködtetett büfé bevételébôl erre a napra két ugrálóvárat béreltünk, 
amelyet gyermekeink már a reggeli után birtokba vehettek. A délutáni 
programsort a Vidám Vándorok koncertje nyitotta, amit változatos te-
vékenységek követtek: lufihajtogatás, kézmûves foglalkozások, táncház, 
ügyességi játékok, arcfestés, zsákbamacska.

Ezúton köszönjük meg azoknak a szülôknek a közremûködését, akik 
jelenlétükkel, munkájukkal hozzájárultak a nap sikeres lebonyolításához, 
akik anyagi hozzájárulásukkal támogatták a programot. A megmaradt 
összegbôl a szülôk az udvari játékállományt fejlesztik. Köszönettel tarto-
zunk a Klapka György Általános Iskola Igazgatójának és az itt segítô taní-
tójának, hogy óvodánk számára biztosították a hangtechnikát. Köszönjük 
Faragó Attila édesapa támogatását, hogy az elôzô évi családi délutánok 
bevételébôl vásárolt csúszdák alá gumitéglát adományozott, melynek 
elhelyezése hamarosan megtörténik. Harmati Péter szülô a babaházak 
javításával támogatta intézményünket.

Bízunk benne, hogy óvodánk hagyománya a továbbiakban is elnyeri 
a szülôk tetszését és támogatását.

Skultétiné Pál Judit, óvodavezetô

Ôk is búcsúztak

A Bóbita Óvodában mind az öt csoportban hangulatos, kedves 
programmal búcsúztatták a nevelési évet a gyermekek.

Volt olyan csoport, ahol a szülôkkel közös kirándulást szervez-
tek az óvónôk, volt ahol a hagyományos évzáró ünnepély kereté-
ben zajlott az évbúcsúztató.

Az iskolába menô nagycsoportos gyermekek is 
most ballagtak el. Büszkén énekelték búcsúdalukat:

Kicsik voltunk, nagyok leszünk, 
hívogat az iskola, 
De téged szép óvodánk, 
nem felejtünk el soha.

Sok sikert kívánunk az iskolakezdéshez a bú-
csúzó nagycsoportosoknak, lelkesedést és kitartást 
szüleiknek, hogy minél több örömüket leljék gyer-
mekeikben!

A Bóbita Óvoda dolgozói
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 „hogy gyermekeink drog nélkül nôjenek fel…”

Családi juniális

A korábbi évek hagyományaihoz igazodva az idén is megrendezésre 
került a családi juniális. Egész napos programmal, koncertekkel, kulturá-
lis és sporteseményekkel drogmentes kikapcsolódást kínált saját költsé-
gén a Családokért Tisztán Alapítvány június 20-án a városi sportpályán. 
A délelôtt tíztôl késô estig tartó gazdag program változatos volt, minden 
korosztály megtalálhatta a számára érdekes, hasznos vagy éppen szóra-
koztató kikapcsolódási lehetôséget a felkínált elôzetes program szerint. 
Aczél Tamás, az alapítvány alapítója és programszervezô társai gondol-
tak minden korosztályra. A kicsik Mikola Péterrel játszhattak együtt a 
színpadon, bábszínházat nézhettek, kedvükre mozoghattak az ugráló-
várban, a nagyobbak akár focizhattak is, beülhettek egy igazi tûzoltó-
kocsiba, és a bátrabbak kipróbálhatták a tûzoltáskor használt fecskendôt 
is. A mentôszolgálat különleges koraszülöttmentô kocsija is érdeklôdést 
keltett nemcsak a gyermekek, hanem a felnôttek körében is. A városban 
bizonyos körökben elterjedt negatív hírekkel szemben vérnyomásmérés, 
egészségügyi és több szenvedélybetegséggel összefüggô felvilágosítás 
folyt, az ezekrôl szóló propagandaanyagot haza is vihettük. A pályára lá-
togató közönség találkozhatott a fellépô sztárvendégekkel – Tóth Verá-
val, a Balázs Klári – Korda György házaspárral, az Irigy Hónaljmiriggyel 
és Gáspár Lacival –, akik némi idôbeni csúszással, de mind eljöttek Isa-
szegre. Ugyanakkor a Csatangolók ismét megcsillogtathatták a tudásu-
kat hazai pályán. A közbeesô idôben kellemes zenét szolgáltatott a Juice 
tánc és Rock & Roll zenekar. A kirakodóvásár, az éhség és szomjúság 
oltására szolgáló sátor a közönség többszörösét is el tudta volna látni. 
Az esôs, hûvös idôjárás valamelyest befolyásolta a juniálisra kilátogatók 
számát, de akik ott voltak, jól szórakoztak, kitûnôen érezték magukat. 
Bízunk benne: legközelebb nagyobb érdeklôdést fog kiváltani egy ilyen 
színvonalas, sokszínû programot felkínáló városi rendezvény. Köszönjük!

(oprem)

Show mellett sport

Az isaszegi sportpálya adott otthont a 2009. június 20-i családi juniá-
lisnak. A program délelôtti része volt az Isaszegi Sport Egyesület által 
megszervezett II. Kolterv Kupa verseny a gyermekek részére, amelyen 
nyolc csapat vett részt. Két korosztályban versenyeztek a csapatok: a 
8–9 évesek valamint a 6–7 évesek játszottak körmérkôzést. A kiseb-
beknél Isaszegé lett az aranyérem és a gyôztesnek járó kupa. A másik 
korosztályban Fót csapata végzett az élen, mögöttük lett harmadik a mi 
csapatunk. A tornán külön díjazásban részesült a legjobb játékos és a 
legjobb kapus. A fiúk ügyességét labdával és kapuskesztyûvel jutalmaz-
tuk. Gratulálunk valamennyi versenyzônek, köszönet a két szervezônek: 
Balázs István és Pintér Tibor edzôknek valamint a versenyt szponzoráló 
Koltai István úrnak.

Délután került sor arra a felnôtt mérkôzésre, ahol Aczél Zoltán, a 
magyar labdarúgó válogatott pályaedzôjének MB I-es játékosokból álló 
focicsapata mérkôzött meg a „polgármesterek” helyi futballistákkal ki-
egészített csapatával. A színvonalas mérkôzés a mieink 6:1 arányú gyô-
zelmével végzôdött. 

Ligeti László, sportelnök
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Hétközi és hétvégi  
összevont ügyeletek
2009. július

01. Dr. Eszlári Egon 17. Dr. Kürti József
02. Dr. Tordai Gábor 18. Dr. Horváth Anna
03. Dr. Kürti József 19. Dr. Horváth Anna
04. Dr. Tordai Gábor 20. Dr. Kürti József
05. Dr. Tordai Gábor 21. Dr. Horváth Anna
06. Dr. Kürti József 22. Dr. Eszlári Egon
07. Dr. Horváth Anna 23. Dr. Tordai Gábor
08. Dr. Eszlári Egon 24. Dr. Eszlári Egon
09. Dr. Tordai Gábor 25. Dr. Kürti József
10. Dr. Horváth Anna 26. Dr. Kürti József
11. Dr. Eszlári Egon 27. Dr. Horváth Anna
12. Dr. Eszlári Egon 28. Dr. Kürti József
13. Dr. Kürti József 29. Dr. Eszlári Egon
14. Dr. Horváth Anna 30. Dr. Tordai Gábor
15. Dr. Eszlári Egon 31. Dr. Eszlári Egon
16. Dr. Tordai Gábor

2009. augusztus

01. Dr. Horváth Anna 05. Dr. Eszlári Egon
02. Dr. Horváth Anna 06. Dr. Tordai Gábor
03. Dr. Kürti József 07. Dr. Kürti József
04. Dr. Horváth Anna

dr. Eszlári Egon: Hunyadi utca 19. Telefon: 493-288.
dr. Horváth anna: Botond utca 12. Telefon: 493-250, 
 mobil: 30/591-7086.
dr. tordai gábor: Aulich u. 3. Telefon: 493-302.
dr. kürti József: Csata u. 2. Telefon: 495-238.
Hétközi, hétvégi ügyelet telefonszáma: 70/387-2685.
A hétközi ügyelet héfôtôl csütörtökig 15.30-kor kezdôdik, 
és másnap reggel 7.30-ig tart. Pénteken 12.00-kor kezdôdik, 
és szombat reggel 7.30-ig tart. A hétvégi ügyelet szombat 
7.30-tól hétfô 7.30-ig tart. Délutáni rendelés a mindenkori 
ügyeletes rendelôjében 16.30–17.30-ig.
gyógyszertárak nyitvatartása szombat–vasárnap: 
Ezüstkehely patika: páros héten 8–12 óráig,
liget patika: páratlan héten 8–12 óráig.
A mentôk ingyenes hívószáma: 104.
Mobiltelefonról való hívás esetén: 28/420-844.

Anyakönyvi hírek
2009.05.15 – 2009.06.15. közötti idôszak 
eseményeirôl

születések:

Tolnai Hanna  Mátyás király utca 119.
Nagy-Szabó Zsófia Rákos utca 1.
Popovics Péter Pál  Tompa Mihály utca 46.
Zemen Levente  Belsômajori utca 20.
Kutka Róbert Adrián  Március 15. utca 70.
Miskolczi Noémi  Gábor Dénes köz 1.
Ambrus Réka  Magyar utca 2.
Tátrai Attila  Szentgyörgypuszta
Franyó Máté  Buda utca 31.
Kiszel Tibor  Sápi utca 9.
Bíró Ferenc  Külterület
Ecseri Noémi  Kossuth Lajos utca 106.
Lestár Bianka  Mikszáth Kálmán utca 17.
Szabó Márton Bálint  Nagy Sándor utca 10.

Házasságkötések:
Tolnai Anita és Szlifka László
Stiegler Anikó és Balázs János
Benus Hajnalka és Hajdu Csaba
Berkes Melinda és Dunai Attila

Az örömteli eseményekhez szeretettel gratulálunk!

Halálesetek:

Nagy Sándor Zoltánné Székely Margit (75 éves) 
 Móricz Zsigmond utca 1.
Nagy Ferencné Tündik Ilona (80 éves) 
 Diófa utca 19.
Tarjáni Lászlóné Palárcsik Erzsébet (99 éves) 
 Belsômajori utca 30.
Blank Istvánné Kántor Mária (56 éves) 
 Mátyás király utca 165.
Kalocsai Józsefné Varsányi Erzsébet (88 éves) 
 Damjanich utca 17.
Hortobágyi Fülöp (76 éves) Dózsa György utca 28.
Mikó László (85 éves) Nádor utca 13.
Takács Ferencné Nemes Etelka (66 éves) 
 Tavaszmezô utca 5.
Görbe Sándor Attila (50 éves) Dózsa György utca 41.
Lakatos László (84 éves)  Bem utca 8. 
Hegyes Miklós (65 éves)  Madách utca 2.

A családok gyászában részvéttel osztozunk.

Abdelhamid Mohamedné, anyakönyvvezetô

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Pisiák László Józsefet utolsó föl-
di útján elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban 
együttérzésüket fejezték ki.  Felesége és gyermekei

Megköszönjük mindazoknak, akik Bollbás Józsefet utolsó földi útján elkísér-
ték, mély gyászunkban együttérzésüket fejezték ki, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek.  Felesége és családja

Júliusi állatorvosi ügyelet
vII. 4–5.

dr. mile attila
30/986-2643

Pécel, Kálvin tér 2.

vII. 11–12.
dr. michalik lászló

20/981-3100
Isaszeg, Ady E. u. 1.

vII. 18–19.
dr. békési béla

30/954-9684
Pécel, Szemere u. 17.

vII. 25–26. dr. almási Csaba 30/349-2166
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helyen isaszegen

autós iskola
Az akkreditált Bag Band Bt.

Továbbra is korrekt elméleti és gyakorlati képzéssel
„Sm”, „A1”, „A” és „B” kategóriákban tanfolyamot indít

július 16-án (csütörtökön) 
és augusztus 27-én

a vállalkozók házában (Isaszeg, Rákóczi u. 12.)

17.00 órai kezdettel.
Jelentkezni lehet:

A helyszínen a tanfolyam indításakor, valamint
Fekete gábor oktatónál, telefon: 20/325-8865

Palaga Mariann szervezônél, telefon: 28/632-871, 30/285-0757
isaszeg, ady endre utca 13.

új

Nyilv. szám: 13-0386-04 www.bagband.hu Akkr. lajstromszám: 1245

T

Homoki és Társa Jármûvezetô-képzô Kft.
Gödöllô, Vasútállomás • tel./fax: 28/413-866 • mobil: 30/977-8800
Nyilvántartási szám: 13-0091-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-0084

Tanuljon nálunk vezetni!
Személygépkocsi-vezetôi és motoros tanfolyamot indítunk

SZÁMÍTÓGÉPES GYAKORLÁSSAL

MINDEN HÓNAP ELSÔ HÉTFÔJÉN 
2009. július 6-án és augusztus 3-án 18 órakor. 
Helyszín: Isaszeg, Mûvelôdési Otthon.

Felvilágosítás és részletes információ: Kôrösi József szakoktatónál a 20/966-1439, 
és Csajkovszki Évánál a 30/569-9195 telefonszámon, Kis Sándor szakoktatónál 
(30/211-1430) jogosítvánnyal rendelkezôk számára gyakorlási lehetôség ügyében.
E-mail: info@homokikft.hu • Honlap: http://www.homokikft.hu

Mindenkor és mindenhol az Önök szolgálatában!
Gödöllô, Vasútállomás • Hétfôtôl csütörtökig: 8–16 óráig, pénteken: 8–13 óráig.
Telefon: 28/413-866, 30/977-8800 • Iskolavezetô: Homoki László

Jármûkezelési vizsga Gödöllôn, elméleti és forgalmi vizsga Vácon!

Dr. Szeredi Levente
2117 Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13.

Telefon: 20/353-4547 • e-mail: szeredil@t-online.hu

Rendelési idô: 
Hétfô, szerda, péntek: 19–20 óráig

Kedd, csütörtök: 18–20 óráig
(sürgôs esetben hétvégén és ünnepnapon is)

iGÉnY ESETÉn HÁZHOZ iS MEGYEK

Megnyitottuk 
a Liget Turit!

Használt nôi, férfi és gyermek ruházat,  
lakástextília széles választékban, kedvezô árakon.
Új nôi fehérnemû, féldrágakô ékszerek kaphatók.

Nyitvatartás:
Keddtôl péntekig 900–1200, 1300–1800 óráig.

Szombaton 900–1400 óráig. Hétfôn és vasárnap zárva.
Cím: 2117 Isaszeg, Liget utca 2.

Ingyenes étel házhozszállítás.
Üdülési csekket  

és étkezési utalványt elfogadunk.

Nyitvatartás:
Hétfôtôl szombatig 1130–2100 óráig, vasárnap: 1130–1800 óráig

20/851-4368 · la4@la4.hu

LA4 Média Kft.
Isaszeg, Vörösmarty u. 5.

www.la4.hu

minden, am
i nyom

da

Teljeskörû  
nyomdai kivitelezés  

rövid határidôvel, házhoz- 
szállítással, kedvezô áron.

Júliusi traffipax információ
01–02: Gödöllô
03: Csömör, Kerepes
04: Mogyoród, Kistarcsa
05: Nagytarcsa, Kerepes
06: Gödöllô
07: Valkó, Dány
08: Gödöllô
09: Pécel
10: Isaszeg
11–12: Isaszeg, Pécel
13: Kerepes, Mogyoród
14: Kistarcsa, Kerepes
15: Isaszeg

16: Pécel
17: Isaszeg, Pécel
18: Csömör, Kistarcsa
19: Mogyoród, Kerepes
20–21: Gödöllô
22: Mogyoród, Kerepes
23: Isaszeg, Pécel
24–25–26: Hungaroring
27: Zsámbok, Vácszentlászló
28: Gödöllô
29: Mogyoród, Kistarcsa
30: Kistarcsa, Kerepes
31: Isaszeg, Pécel

Csata 
Vendéglô
2117 Isaszeg, Rákóczi utca 8.
telefon: 28/582-371 • mobil: 70/256-8483 • www.csatavendeghaz.hu
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Biztonságos Isaszeg – 1

Avagy hogyan segíthet egy okos sorozat abban, hogy nyugodt lehessen, ne érje  
családját durva bántalom, ne kelljen a vagyonát féltenie a szélhámos betörôktôl?

Soha nem gondoltam volna, hogy életem egyik legmegdöb-
bentôbb mondatát fogom hallani egy ügyfelemtôl. Ahogy ott 
álltam, szinte földbe gyökerezett a lábam, a szívem vadul 
dobogott, gyöngyözni kezdett a homlokom. Ahogy az elsô 
szavakat meghallottam, már tudtam, hogy az életem örökre 
megváltozott. Az a magas szôke férfi mesélt nekem a nála 
történt betörésrôl… Ekkor úgy gondoltam, hogy sorozatot fo-
gok indítani, összegyûjtöm ügyfeleink szokásos kérdéseit, és 
díjtalanul adok segítséget ahhoz, hogy nyugalmukat ismét 
megtalálják.

A kutyám elég ahhoz, hogy megvédje a házamat?
A lakások, ingatlanok védelme régen egy harapós kutyával 
megoldható volt. Ma a szükségszerû védelem általában a 
riasztórendszerek telepítését jelenti, amelyet úgynevezett táv-
felügyelettel, kivonuló készenléti egységgel tudunk kiegészí-
teni. A kivonuló vagy bevetési egység általában 15 percen be-
lül vállalja a szakszerû helyszíni intézkedések megkezdését.

Válassza a közelben lévô szolgáltatókat, mert így a kiérési 
idô 5–10 percre is lecsökkenhet. További garanciát jelent-
het Önnek, ha olyan szolgáltatót választ, aki rendelkezik vi-
szontbiztosítással tevékenységére. Ez esetben a bizonyítható 
szolgáltatói hiba esetén egy biztosítótársaság is felelôsséget 
vállal, kár esetén az ügyfelet kártalaníthatja akár több százmil-
lió forint értékben. Vizsgálja meg a távfelügyeleti cég viszont-
biztosításának nagyságát, szerzôdjön a magasabb garanciát 
adó vállalkozással!

Kivel kössek szerzôdést?
Válassza azt a vállalkozást, amely:
•  Több éves szakmai gyakorlattal rendelkezik;
•  Az engedélyezett típusok széles körét ismeri, alkalmazza;
•  A kivonuló készenlét kiérési távolsága ne legyen több 

5–8 kilométernél;
•  Nagy összegû viszontbiztosítással rendelkezik szolgáltatá-

sai során ügyfeleinek okozott károkra vonatkozóan;
•  Hibaelhárításra akár néhány órán belül is vállalkozik;
•  Telefonos mûszaki tanácsadást biztosít ügyfeleinek éj-

jel-nappal;
•  Akciókkal is kedvezôvé teszi a szolgáltatások elérhetôsé-

gét;
•  Keresse azokat a vállalkozásokat, akik stabil, leinformálha-

tó pénzügyi múlttal rendelkeznek;
•  És az sem baj, ha a választott vállalkozás a helyi lako-

soknak más területen támogatást, életkörülmény javulást 
biztosít…

Csak rendôrségi engedéllyel rendelkezô szakembert vegyen 
igénybe! Már az építési engedély átvételekor gondoljon a 
biztonságára. Vegye igénybe térítésmentes tanácsadásunkat, 
amivel nagy összegû károkat elôzhet meg.

Mindegy, csak olcsó legyen?
Érdemes olyan típust választani, mely széles körben elter-
jedt, régóta kapható, ezáltal hosszú távon bizonyított. Továb-
bi elônye, hogy sok szerelô ért hozzá, így ha nem vagyunk 
megelégedve a szolgáltatónkkal, könnyebb a pótlása. A riasz-
tórendszerek szerelését a törvény szigorú szabályokhoz köti: 
rendôrségi engedéllyel, kötelezô szakmai kamarai tagsággal, 
viszontbiztosítással is rendelkezniük kell a vállalkozásoknak.

Milyen költséget jelent a riasztó, a távfelügyelet?
Szükségszerû a rendszer egyszeri telepítése, amely épüle-
tenként eltérô, de a felhasználók igényétôl is függ. Általában 
a szakcégek térítésmentesen tervezik meg a rendszert és ad-
nak ajánlatot. Ennek egyszeri díja nagyságrendileg 100–200 
ezer forint + ÁFA összeggel kalkulálható. A távfelügyelet napi 
díja 80,– Ft-tól indul, 160,– Ft/nap körüli áron már jó kényel-
mi szolgáltatást lehet igényelni, de köthetô ennél olcsóbb 
szerzôdés is.

Milyen rendszert válasszak?
A távfelügyeletnél az egyik legfontosabb szempont az adat-
átvitel gyorsasága. A különbözô technikai megoldások eltérô 
hatékonyságúak.

A rádiós átjelzést tartjuk a legjobb átjelzési mód-
nak, mert:
•  a leggyorsabb a jelzés sebessége, csupán 1–2 másod-

perc, amely nagyban elôsegíti az intézkedés sikerességét,
•  nem elvágható a vonala, nem függ egy újabb külsô szol-

gáltatótól a mûködôképessége,
•  még szilveszterkor vagy nagy hóesésben is mûködik, 

szemben például a GSM átjelzôkkel,
•  bármennyit használjuk, a forgalom díja nem emeli a te-

lefonszámlát, a havi távfelügyeleti díjban benne van, a 
szolgáltató fizeti a költségeit a Hírközlési Hatóságnak,

•  nehezebben szabotálható más rendszereknél.

Ingyenes tanácsadásért hívja munkatársainkat!

…folytatjuk!

Készítette: 

Biztonsági Szolgálat

Telefon: +36-28/470-706,  
+36-1/261-1010

Fax: +36-1/260-9015
www.pestor.hu
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A lap kiadója az LA4 Média Kft. Felelôs szerkesztô: Szilárdi László. Szerkesztô: dr. Székelyné Opre Mária. 
Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea. 

Szerkesztôség: 2117 Isaszeg, Rákóczi út 45. Telefon: 28/583-111 • E-mail: hivatal@isaszeg.hu • web: www.isaszeg.hu 
A lap tulajdonosa: Isaszeg Város Önkormányzata. Megjelenik 3800 példányban. Minden jog fenntartva. 

Hirdetésfelvétel: a 70/387-2694 telefonszámon vagy a szekely.opremaria@gmail.com e-mail címen minden hónap 20-áig.

Futótûzként terjedt a hír városunkban, hogy 
mi is történt májusban a vasútállomás és a 
városháza közötti kis gyalogos út környékén. 
Bizony rettegésben élhettünk mindaddig, 
amíg a rendôrség fel nem oldotta a hírzár-
latot, és június 25-én sajtótájékoztatót tartott 
a Városházán a Pest Megyei Rendôr-fôkapi-
tányság és a Gödöllôi Rendôrkapitányság. 

Dr. Mihály István kapitányságvezetô rész-
letesen beszámolt a bûncselekményekrôl, és 
hangsúlyozta, hogy a térség kriminalisztikai 
történetében az isaszegi eset egyedülálló, 
példa nélküli, ezért joggal keltett riadalmat és 
felháborodást a környéken élôkben, hiszen 
hasonló, brutális esetre még nem volt példa. 

Három alkalommal csapott le a támadó.
Minden esetben a vasútállomásról hazafelé 
tartó nôket szemelt ki a fák vagy bokrok kö-
zött lesve áldozataira az éjjeli órákban.

Az elsô eset május 10-én történt, amikor 
az elhagyott, ligetes területen a földre teper-
te, leütötte, majd megerôszakolta a 17 éves 
fiatal lányt. Az áldozat feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen. 2009. május 21-én egy 
másik, 34 éves hölgyet bántalmazott bru-
tálisan, és közösülésre kényszerítette. „Egy 
husánggal vagy valamilyen más ütleggel 
– szó nélkül – fejbecsapásokkal hozta vé-
dekezésre képtelen állapotba a sértetteket, 
amely mindkét esetben eszméletvesztéssel 
járt” magyarázta a bûncselekményeket a ka-
pitány. Ezután a helyiek közül egyre keveseb-
ben használták a szûk összekötô utat, amit a 
rendôrök is figyeltek.

A Gödöllôi Rendôrkapitányság vezetôje az 
ügyek veszélyességéhez mérten a Felderítô 
Osztály és a Péceli Rendôrôrs munkatársai-
ból nyomozócsoportot állított fel. Az ô fel-
adatuk volt a terület figyelése és a környék 
átfogó, visszatérô, fokozott ellenôrzése, va-
lamint a releváns információkkal bíró tanúk 
felkutatása és kihallgatása. Az ügy kiemelt 
kezelése kapcsán a területen szolgálatot tel-
jesítô járôrök is részletes eligazítást kaptak a 
lehetséges elkövetôvel kapcsolatban.

A cselekmény súlyosságára való tekintettel 
a Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság vezetôje 
2009. június 19-én 500 000 Ft nyomraveze-

Elôzetes letartóztatásban a monori szatír

tôi díjat tûzött ki, ami visszavonásra 
került, mivel a gyanúsított elfogása 
június 21-én megtörtént. 

Végül egy harmadik támadás is 
bekövetkezett június 21-én, szom-
baton éjszaka. A bokrok mögül egy 
22 éves nô elé ugrott a férfi, és a ke-
zében lévô spray-vel lefújta a sértet-
tet, aki közben menekülni próbált és 
hangosan kiáltozott. Az elkövetô ru-
hájánál fogva megragadta a sértettet, 
aki ennek ellenére kiszabadult és a 
helyszínrôl elfutott. A segélykiáltáso-
kat a figyelô szolgálatot ellátó rendôrök is hallották. 

A helyszín közelében, a Városházával szemközti COOP bolt parko-
lójában ezután ellenôrzés alá vonták T. Sándor 43 éves monori lakost. 
Igazoltatása közben kaptak értesítést a Gödöllôi Rendôrkapitányság ügye-
letesétôl a néhány perccel azelôtt történt támadásról is, és utasítást a vég-
rehajtandó feladatokról. A férfi elszámoltatása közben felmerült a gyanú 
arra vonatkozóan, hogy ô követte el a három Isaszegen történt erôszakos 
cselekményt, ezért elôállították.  

Kihallgatása során tagadta, hogy ô lenne a tettes, de a kocsijában olyan 
tárgyakat is találtak, amelyek a megerôszakolt nôktôl származtak. Nagyon 
jó személyleírásokat is kapott a rendôrség, a két utóbbi sértett felismerte 
az elkövetôt. A Gödöllôi Városi Bíróság a férfit június 23-án elôzetes le-
tartóztatásba helyezte. Az eddig már tizenkilencszer büntetett, agresszív 
férfi a saját szerettei életét is megkeserítette, már családja sem fogadja be. 
A felesége most egyedül neveli kilenc gyermeküket.

A Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság vezetôje és Hatvani Miklós polgár-
mester jutalomban részesítette az elfogást végrehajtó két rendôrt, Téglás 
László rendôr fôtörzsôrmestert és Fegyveres Szabolcs rendôr törzsôrmes-
tert. A polgármester különösen örült a nyomozás sikerességének, és annak, 
hogy az elkövetô nem helybéli lakos. Nagy teher nehezedett rá, hiszen a 
nyomozás elôrehaladása érdekében nem adhatott tájékoztatást az ese-
ményekrôl titoktartási kötelezettsége miatt. Véleménye szerint a rendôrség 
eredményes munkája nagyban erôsíti a lakosság beléjük vetett bizalmát.

A támadások brutalitása és kegyetlensége a sokat látott nyomozókat 
is megdöbbentette. Elgondolkodik mindenki a történteken. Mi, helybeliek 
különösen. Miért éppen itt? Nincs rá magyarázat. 

A történtek sokkal nagyobb elôvigyázatosságra intenek bennünket, ami-
be beletartozik akár az önvédelmi eszközök használata, minden szokásos-
tól eltérô jelenség, erôszakos cselekedet elôkészítésére utaló viselkedés, 
ismeretlen, gyanús személy azonnali jelzése a rendôrség felé. Ahogy a 
fôkapitány rámutatott: „Ha egy ilyen bûncselekmény-sorozat idôben nem 
kerül megakadályozásra, a súlyosabbá válása a véletleneken múlik.”

a helyi rendôri ügyelet közvetlen elérhetôsége: 70/522-6517.

Dr. Székelyné Opre Mária


