
ISASZEGÖnkormányzati
tájékoztató

IV. évfolyam 9. szám, 2005. szeptember

Ezúton is gratulálok a pályá-
zat gyôztesének, és kívánom, 
hogy a tantestület döntô többsé-
ge támogassa ôt elôrevivô tervei 
megvalósításában. Kérem a tisz-
telt Szülôket, Képviselô-társai-
mat, és minden jó érzésû isaszegi 
polgárt, hogy közös munkával, jó 
szándékkal és hozzáértéssel segít-

sük elô azt a folyamatot, melynek során a szülôk majd ver-
sengenek azért, hogy ebbe az iskolába irathassák be gyer-
mekeiket. 

Az iskola száz éves, ôrizzük meg a hozzá kapcsolódó múlt 
értékeit, és teremtsük meg a magas színvonalú fejlesztés fel-
tételeit személyi, tárgyi, pénzügyi és emberi oldalról egy-
aránt.
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Az alábbiakban „átnyújtok” Önöknek egy meghívót:

PIPAFÜST KLUB

2005. szeptember 30-án 18 órától 
a KÁ-PI KLUB sörözôben

Tisztelt  Hölgyem, Uram !

Tisztelettel meghívom (meghívlak) 
a PIPAFÜST KLUB estre.

Pártra, nemre, hajszínre való tekintet nélkül 
szívesen látok bárkit 

a havi rendszerességgel megtartott 
klubesten, aki a pipafüst adta békesség 

és nyugalom keretében szívesen diskurál 
kedvére való témákról.

Örülnék, ha megtisztelne jelenlétével, 
és ha megtetszik, jöjjön rendszeresen.

A száz éves intézmény a tetôtér beépítésével, új 
tetôzet kialakításával sokkal értékesebbé válik 
napjainkban. Az itt élô polgárok nap mint nap 
láthatták a bontás és építés munkafázisait, mellyel 
létrehoztunk egy hatvanhat számítógépes munka-
hellyel rendelkezô, több mint 250 m2-en elhelyezkedô új ok-
tatási komplexumot.

Sokak fáradtságos munkáját dícséri, melynek során pá-
lyázat készült, sikerült pénzt nyerni, és a sok-sok útvesztô 
után végre a közbeszerzési eljárás végén aláírhattuk a nyer-
tes kivitelezôvel a szerzôdést. A munkák nagy része befeje-
zôdött, melynek során kialakításra került a tetôtérben egy 
100 m2-es, egy 47 m2-es és egy 90 m2-es számítástechnikai 
terem a hozzá tartozó szerverhelyiséggel, vizesblokkal és a 
mozgássérültek feljutását biztosító technikai eszközzel.

Pályázaton több mint 60 millió forintot nyert önkor-
mányzatunk, amelyhez hozzávetôlegesen 30 millió forintot 
kellett az önkormányzati közpénzbôl rendelkezésre bocsá-
tani. A közel százmillió forint igen nagy pénz, de a forint 
összegeit félretéve azt gondolom, a legfontosabb az, hogy 
Isaszegen a kb. ezer általános iskolás gyermek jó színvonalú 
lehetôséget kap a jövôben a számítástechnikai alapismere-
tek megszerzésére.

Meg kell említenem, hogy az egész iskolára kiterjedôen (a 
Klapka iskola mindekét épületében ugyanígy) világításkor-
szerûsítést végeztünk el, melynek eredményeképpen az itt 
élô és tanuló gyermekeink jó minôségû, a szemüket óvó vi-
lágítóeszközök fénye mellett tanulhatnak a tantermekben. 

A Damjanich János Általános Iskola reményeink szerint 
belsô megújulási folyamaton is át fog menni az elkövetke-
zendô években. Nem lehetünk elégedettek, nem ülhetünk 
nyugodtan a babérjainkon, mert folyamatosan emelni kell 
az oktatás színvonalát, a nevelés emberközpontú, az igen 
sok káros hatást kompenzáló fejlesztésével szeretnénk az 
itt végzô diákoknak minél többet nyújtani a késôbbi fej-
elôdésük megalapozásához. 

A Képviselô-testület döntése alapján az iskolaigazgatói ál-
lásra kiírt pályázat gyôztese Fáyné Koháry Orsolya. Szemé-
lyét ebben a számban külön írásban mutatjuk be.

Dr. Kocsis László 
polgármester

Megújul a Damjanich János Általános Iskola
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A Nagy Sándor utcában alkalmazott 
vízelvezetési módszer

Útépítésnél, ahol a talajvíz magas, és állandó vízutánpótlás is 
várható, ott jól bevált vízelvezetési módszer a földárokban ké-
szített drain-rendszer.

Ennek lényege, hogy az árok az osztályozott, úgynevezett 
kulé kavics (nagyméretû kavics) betöltése révén állékony 
marad, és a drain-csôben (lyukacsos mûanyag csô) az állan-
dó talajvíz és a nagy mennyiségû csapadékvíz is el tud folyni. 
A drain-csövet a köré tekert geotextília védi meg az eltömô-
déstôl, a felületrôl szivárgó szennyezôdés pedig a kulé kavics 
felsô részén elhelyezett geotextília védi meg az eliszapolódás-
tól. Más megoldásoknál, például burkolt árok esetében az út-
pálya alatt lévô talajvíz idôvel bedöntheti az árkot, vagy ami 
rosszabb, nem engedi szabadon távozni a talajvizet és ezzel 
tönkreteszi az ágyazatot és az utat. Földárok esetében pedig a 
folyamatos vízutánpótlás következtében a padka elmosódik, 
és az út széle rövid idôn belül beszakad.

Aki tehát azt látja, hogy a Nagy Sándor utcának a sportpálya 
mellett lévô vízelvezetô árka ilyen nagyméretû, azaz kulé ka-
viccsal van betöltve, ennek a vízelvezetési módszernek a gya-
korlati alkalmazását szemlélheti.

Isaszegen eddig csak ezen az egy helyen kellett ezt a meg-
oldást alkalmazni.

Az alábbi ábrán igyekeztem a fent leírt technológiát szemlé-
letessé tenni.

 Varga Zoltán
 okleveles építômérnök

Táborozás határon túli magyarokkal

Isaszeg Nagyközség Képviselô-testülete e nyáron immár máso-
dik alkalommal szervezett ingyenes táborozást határainkon túl 
élô magyar és isaszegi diákok részére.

A kis csapat július 4–10-ig egy programokban gazdag, élmé-
nyekkel teli hetet töltött el együtt.

Külföldi vendégeink Horvátország északi részérôl, a bara-
nyai Drávaszögben található Csúza községbégbôl érkeztek. 
A gyermekeket a település polgármester asszonya és reformá-
tus lelkésze kísérte el. A program összeállítását és megvalósí-
tását a Damjanich János Általános Iskola és a Klapka György 
Általános Iskola pedagógusai vállalták: Heiser Jánosné, Horto-
bágyi Beatrix, Karvai Attiláné, Kleinert Teréz, Magyariné Szá-
vai Krisztina, Rácz Gáborné, Szakály Róbert és jómagam.

Az elsô nap ismerkedéssel, játékkal, fürdéssel telt el. Este a 
hangulatos nyitó tábortûz mellett üldögélve szinte véget nem 
érô beszélgetésekbe elegyedtünk.

Másnap megtekintettük Budapest nevezetességeit: a Hôsök 
terét, a Vajdahunyad várát, a Szent István Bazilika kupolájából 
megcsodáltuk a fôváros csodás panorámáját, látogatást tettünk 
a Parlamentben, s egy hatalmasat sétáltunk a magyar történel-
mi emlékek „gyûjtôhelyén”, a budai Várban. Forrón tûzött a 
nap, igencsak elfáradtunk, de megérte! Vendégeink csodásnak 
találták Budapestet, mi pedig örömmel nyugtáztuk: büszkék 
lehetünk szép fôvárosunkra. 

Szerdán Isaszeget mutattuk meg barátainknak. Megtekintet-
tük az Öregtemplomot, ahol Ecseri Pál úr vállalta az idegen-
vezetô szerepét, amit ezúton is szeretnénk megköszönni neki. 
Elsétáltunk az I. és II. világháborús emlékmûhöz, majd meg-
látogattuk a Helytörténeti Múzeumot. Itt tárlatvezetés mellett 
láthattunk egy jó videofi lmet Isaszegrôl és az isaszegi csatáról. 
Mindezt Szmolicza József úrnak köszönhetjük. Természetesen 
nem hagyhattuk ki a Szoborhegyet és a Katonapallagot sem. 
Végül megkoszorúztuk a Honvédsírokat. 

Csütörtökön az úticél Gödöllô volt, a programokból a Gras-
salkovich-kastély sem maradt ki. 

Az utolsó két napon szintén nem unatkoztunk. Lovaglással, 
fürdéssel töltöttük az idôt, s a gyerekek sportversenyeken és 
szellemi vetélkedôkön mérhették össze képességeiket. A ju-
talom sok-sok csoki, torta és zsetonok voltak. E zsetonokkal 
aztán különbözô tárgyakra lehetett licitálni. E licitálás szintén 
nagyon jó hangulatban folyt.

Örömmel vettük dr. Kocsis László polgármester úr, Farkas 
István alpolgármester úr, Gódor Józsefné és Fodor Sándorné 
képviselôasszonyok, valamint Balog Istvánné, a Klapka György 
Általános Iskola igazgatónôjének látogatását. 

Utolsó este a záró tábortûz mellett jóízûen fogyasztottuk el a 
magunk készítette vacsorát: a paprikás krumplit virslivel. Ek-
kor derült ki az is, melyik sátrak nyerték meg a tisztasági ver-
senyt, és hogy kik lettek a „a memóriapróba” gyôztesei. 

Úgy gondolom, ez a kezdeményezés rendkívül hasznos, 
amelyet folytatni kell, s hagyományt kell belôle teremteni. 
Hasznos azért, mert szorosabbra fûzhetjük kapcsolatunkat a 
határon túl élô magyarokkal. Hasznos, mert új, értékes barát-
ságok szövôdnek, és nem utolsó sorban hasznos azért, mert jó 
példa a fi atal nemzedék számára. 

 Kurunczi Imréné
 Tanár

a ZoLa-Tech Kft.
teljeskörû nyomdai szolgáltatással áll az Önök rendelkezésére:

Tipográfi ai tervezés (logó-, arculattervezés), 
nyomdai elôkészítés, nyomtatás.

Kisnyomtatványok (meghívók, szórólapok, brosúrák stb.), 
céges nyomtatványok (levélpapírok, borítékok, 

névjegykártyák), prospektusok, újságok, folyóiratok, 
könyvek és egyéb nyomdai termékek kiadása, 

tervezése és kivitelezése.

Telefon: 70/319-1906, Fax: 28/495-943, e-mail: banditak@invitel.hu
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A MÛVELÔDÉSI HÁZ PROGRAMJA

Szeptember 2., 18.00: 
Fotókiállítás megnyitó
Piller Ágnes Franciaországban élô magyar fotómûvész 
képei Franciaországról.

Szeptember 5., 11.00–13.00–ig: 
A.S.A (szemétszállítás) ügyfélfogadás a Mûvelôdési Ott-
hon bejáratánál, az ügyfélszolgálati irodában.

Szeptember 9., 18.00: 
Tanévnyitó Tinibuli.

Szeptember 16–17.: 
Festménykiállítás és -vásár.

Szeptember 22.: 
A Szoptatás hete – országos programsorozat rendez-
vénye 10–14 óráig az isaszegi védônôk és a Csemete 
kuckó szervezésében. Ízelítô a programból: beszélgetés 
szakemberekkel, termékbemutatók, filmvetítés.
Reformkonyha és játszósarok is várja az érdeklôdôket.

Szeptember 24.: 
ISASZEGI SZÜRETI VIGALOM
Programelôzetes:
–  Ôszi kiállítás a Mûvelôdési Otthonban;
–  Hagyományôrzô zenés szüreti felvonulás Isaszeg  
 utcáin;
–  Népi és lovas játékok, szüreti bál a Mûvelôdési 
 Otthonban.

Baba- mama klub (Csemete Kuckó) 
minden hétfôn és csütörtökön 10–12 óráig.

Szeretettel várunk várandós mamákat is. Ismerkedjetek az 
anyaság rejtelmeivel!

Szeptember 19.: 
Nyári szünet utáni elsô összejövetel – Elmondjuk,  
miért jó együtt…

Szeptember 22.: 
Szoptatás világnapi rendezvény.

Szeptember 26.: 
Élet az anyaméhben – filmvetítés.

Szeptember 29.: 
Szoptass velünk! Szoptatási nehézségek.

Október 03.: 
A  TV…

KÖSZÖNET

Köszönetünket szeretnénk kifejezni az államalapítás és az új 
kenyér ünnepe augusztus 20-i, sikeres rendezvény résztvevôi-
nek, lebonyolítóinak.

Résztvevôinknek:
– A 24-es Postagalamb Egyesület; 
– Berle Sanford Rosenberg operaénekes; 
– Birgitte Schlyter operaénekes; 
– Csata Táncegyüttes; 
– Gulyka József c\mzetes prépost, esperes; 
– Hadak Útja Lovas Egyesület; 
– Isaszegi községi válogatott; 
– Isaszegi Asszonykórus; 
– Isaszegi Nyugdíjasok Önsegélyezô Klubjának 
 Ôszikék vegyeskara; 
– Kurunczi Adrienn képviselôasszony; 
– Orosz harcmûvészek; 
– Öregfiúk csapata; 
– Sindely Judit; 
– Tae-Kwon-do.
 

Támogatóinknak:
– Faragó Attila; 
– Isaszeg Nagyközség Önkormányzata; 
– Isaszegi Nyugdíjasok Baráti Köre; 
– Piri–Guszti virágbolt; 
– Községi sportkör; 
– Vercsik József; 
– Vercsik Józsefné.

Segítôinknek:
– Isaszeg Kht; 
– Isaszegi Polgárôrség;  
– Péceli Rendôrörs.

Tanfolyamokról, klubokról, programokról érdeklôdni a Mûvelôdési Otthon irodájában vagy 
a 28/582-055 telefonszámon valamint az isaszegmuvotthon@citromail.hu címen lehet.

FELHÍVÁS

Népi játékokhoz várjuk óvodás, iskolás  
és felnôtt csoportok jelentkezését.

Minden induló ajándékot kap. 
A gyôztes csapatok értékes nyereményekben 

részesülnek.

FELHÍVÁS

A Dózsa György Mûvelôdési Otthon 
rendezvényei, foglalkozásai alkalmával 

várja azok segítségét, 
akik szívesen részt vállalnának 

a lebonyolításban.
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Ezt három okból is szükségesnek tartottam rögzíteni:
– Az érintett utcák lakóitól türelmet és megértést kérünk, hi-

szen nagyon sok minden nem rajtunk múlik.
– Akik már találkoztak ilyen típusú szerzôdéssel, azok jól 

tudják, akik pedig nem, azokat ezúton tájékoztatom, hogy 
olyan ajánlatot vállalkozó nem tesz, s most sem várunk 
ilyet, amelyben napra készen határoznák meg a felsorolt 
utcák átadási határidejét.

 Ennek sok oka van, melyek közül csupán egyet említek: 
az útépítési munkák nagyban függenek az idôjárási viszo-
nyoktól. Azt pedig senki nem tudja megmondani szeptem-
ber elején, hogy ez év októberében milyen idô lesz, azaz 
lehet, hogy nem tudják az utakat egyikét sem a jóváhagyott 
dokumentáció szerint az idén megépíteni.

– Az elmúlt évben az egyik helyi pártlap cikkírói kétségbe 
vonták az „Összefogás frakció” szakértelmét azért, mert 
az Önkormányzati tájékoztató 2004. júliusi számában 
nem határoztuk meg az aszfaltozásra tervezett utak határ-
idôit.

Eme véleményükben az sem zavarta ôket, hogy a júliusi szám 
lapzártája június 3. hete volt, s a vállalkozási szerzôdést a le-
hetô legkorábbi idôpontban, 2004. augusztus 18-án kötöttük 
meg.

Azóta több mint egy év telt el, de még mindig nem kértek 
elnézést tévedésükért, pedig a tévedés joga mindenkit meg-
illet. De ez a jog kötelezettséggel is jár, azaz a tévedést be kell 
ismerni, s a megsértettektôl elnézést kell kérni. Reméljük, ezt 
pótolják.

�

A HITELSZERZÔDÉSRÔL:

Az önkormányzati tájékoztató ez év augusztusi számában már 
írtam a hitelfelvételrôl.

A téma „sínen van”, ami annyit jelent, hogy az Országos Ta-
karékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. képviseletében eljáró 
OTP Bank Rt. Közép-magyarországi Régió Budapesti Fiókjával 
augusztus 8-án aláírtuk a kölcsönszerzôdést. 

Az „alapfeltételek” nem változtak. Tehát:
A 330 millió forint az „Önkormányzati Infrastruktúra Fej-

lesztési Hitelprogram” keretében kerülhet felhasználásra.
Kamat: 3 havi EURIBOR + 1,96%. Ez jelenleg 4,1%-ot je-

lent.
Rendelkezésre tartási jutalék: 0%.
Kezelési költség: 0%.
Projektvizsgálati díj: 0%
Futamidô: 20 év, melynek vége 2025. március 5.
Türelmi idô: 3 év. A tôketörlesztést 2008. június 5-én kell 

megkezdeni.
Rendelkezésre tartás: 2 év. Az összeget 2007. augusztus 14-

ig lehet igénybe venni
Biztosítékok: az OTP Rt. nem kér.
A hitelt útépítésre és a Damjanich iskola bôvítésére, illetve 

azok költségeire használjuk fel.

Elhatározások, 
információk

Farkas István
alpolgármester

AZ ÚJABB UTAK ASZFALTOZÁSÁRÓL:

A Közbeszerzési Értesítô 86. számában (2005. VII. 29.) meg-
jelent „Isaszeg Nagyközség Önkormányzata ajánlati felhívása 
nyílt eljárás megindítására (11888/2005)” mely szerint ajánla-
tot lehet adni az alábbi utcák szilárd burkolattal történô ellá-
tására (aszfaltozásra):

Kolozsvári utca, Pozsonyi utca, Klapka utca, Dobó utca 
(126. sz. szelvénytôl a 765. sz. szelvényig), Vörösmarty utca, 
Jászberényi utca, Vadász utca, Fenyves utca, Hôsök utca, Rét 
utca, Szent László utca, Csillag utca.
Ajánlattételi határidô: 2005. szeptember 13., 10.00 óra.
Ajánlatok felbontása: 2005. szeptember 13., 10.00 óra.
Eredményhirdetés idôpontja: 2005. szeptember. 20., 10.00 óra.
Szerzôdéskötés idôpontja: 2005. szeptember 28., 10.00 óra.

A fenti idôpontokból néhány nagyobb dolgot világosan le-
het látni:
1.  Nem tudható a pályázók száma. Meg kell jegyeznem, hogy 

az elmúlt évben, a már eddig elkészült utakra 8 pályázat 
érkezett, de azokból 6 érvénytelen volt.

2.  Az elôzô pontban leírtakból az is elôállhat, hogy most egy 
érvényes pályázat sem lesz. Fennáll tehát annak a lehe-
tôsége, hogy új pályázatot kell kiírni. Ez azt jelenti, hogy  
3 hónapos csúszás lehet a kivitelezés határidejét illetôen.

 Ebben az esetben pedig az utak aszfaltozása az idén nem 
lehetséges, függetlenül attól, hogy a Képviselô-testület erre 
vonatkozóan milyen határozatot hozott.

3.  Most is fennáll annak lehetôsége, hogy a Képviselô-testület 
nem lesz határozatképes, és ezért nem lesz döntés a vállal-
kozó céget illetôen. Ebben az esetben is csúszik a kivitele-
zési határidô.

 Ez a lehetôség nagyon is reális. Emlékeztetem a tisztelt Isasze-
gieket arra, hogy az elmúlt évben az „Összefogás Isaszegért” 
frakció tagjai, összesen tízen (egy frakciótag betegség miatt 
nem tudott jelen lenni) hozták meg azt a döntést melynek 
eredményeként aszfaltozásra került a Buda utca, az Alkot-
mány utca, a Hóvirág utca, a Béke tér (Április 6. utcáig), a Rá-
kos utca, a Mátyás király utca (Dózsa György utca – Fenyves 
utca között), az Esze Tamás utca, a Liszt Ferenc utca, a Görgey 
utca, a Roham utca, a Nagy Sándor utca és a Thököly utca.

4.  Az sem kizárt, hogy valamelyik nem nyertes pályázó meg-
támadja a Képviselô-testület döntését, és kérni fogja az il-
letékes hatóságnál a szerzôdéskötés megtiltását. Ez tavaly 
is így volt, de nem jártak sikerrel. Idôhúzásra azonban na-
gyon alkalmas az ilyen eljárás.

5.  Úgy gondolom, a leírtakból egyértelmûen kiviláglik, hogy 
nem lehet meghatározni az aszfaltozásra kerülô utcák sor-
rendjét és azok idôpontjait.



5

Isaszeg – Önkormányzati tájékoztató

 Kurunczi Adrienn
 Jogi- és Ügyrendi Bizottság elnöke

VÁLASZ AZ ISASZEGI JOGÁSZ PANASZÁRA

Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal 2005. áprilisában álláshirde-
tést tett közzé, melyben jogi egyetemi végzettséggel rendelke-
zô önkormányzati–igazgatási referenst keresett. 

Ezen álláshirdetésre jelentkezett egy isaszegi jogász, aki 
felháborítónak tartja, hogy eredménytelenül pályázóként 
még válaszra sem méltatták, bár minden tekintetben meg-
felelt a kiírásnak. Ezen állításával ellentétben, az értesítéssel 
egyidejûleg az álláshirdetésre benyújtott anyaga visszakül-
désre került. 

Azt sérelmezi továbbá, hogy az álláshirdetésre kézzel írt ön-
életrajzzal lehetett jelentkezni.

Napjaink bevett gyakorlata azonban az, hogy a pályázók-
nak kézzel írott önéletrajzot kell benyújtaniuk, hiszen az em-
ber írásképe meghatározó személyiségjegyeket tükröz, és ha a 
munkáltató grafológiai elemzést nem is készíttet, abból mégis 
fontos következtetések vonhatók le. 

Az eredménytelenül pályázó megállapítja, hogy a Polgár-
mesteri Hivatal által kiírt álláshirdetés nem felel meg a nyilvá-
nos pályázatra elôírt törvényi feltételeknek.

Ennek azonban az az oka, hogy különbség van a pályázat és 
az álláshirdetés között. A jogszabályi rendelkezések a pályá-
zatra, nem pedig az álláshirdetésre vonatkoznak. 

A köztisztviselôk jogállásáról szóló törvény rendelkezésébôl 
az is egyértelmûen kiderül, hogy nincs általános érvényû kö-
telezô pályáztatási rendszer.

Az eredménytelenül pályázó értetlenül áll az elôtt is, hogy 
nem kapott tájékoztatást a többi pályázó anyagára vonatko-
zóan. Ennek oka az, hogy benyújtott jelentkezések tartalma 
az elbírálásában résztvevôkön, valamint jogszabály által meg-
határozott betekintésre jogosultakon kívül csak a jelentkezô 
beleegyezésével közölhetô harmadik személlyel. Megjegy-
zendô, hogy a jelentkezô hallgatása nem elegendô, kifejezett 
beleegyezése szükséges a közlés jogszerûségéhez.

Az eljárást sérelmezô jogász azon állítása pedig, hogy az „új-
sütetû helyi apparátus” csupán „messzirôl jött” emberekbôl 
áll, és hogy isaszegi lakost több éve „nem szokás” felvenni az 
új vezetésû hivatalnál, nem fedi a valóságot.

A munkáltatónak az az érdeke, hogy olyan munkavállaló-
val kössön munkaszerzôdést, aki szakmai tudása, tapasztalata 
alapján az adott munkaköri feladatokat a leghatékonyabban és 
a legjobban tudja ellátni. 

A hatályos törvényi rendelkezések szerint a munkáltató mér-
legelési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy kivel létesít 
közszolgálati jogviszonyt.

E jogkörét a rendelkezések nem csorbítják.
A jelentkezô elutasítása esetén a jogszabály indokolási köte-

lezettséget nem ír elô.

BEMUTATJUK AZ ÚJ ISKOLAIGAZGATÓT

Mint arról már az augusztusi 
számunkban tájékoztattuk a 
tisztelt olvasókat, a Képvise-
lô-testület a Damjanich János 
Általános Iskola igazgatójává 
Fáyné Koháry Orsolyát vá-
lasztotta meg a 2005. au-
gusztus 1-jétôl 2010. július 
31-ig terjedô idôszakra.

Iskolánk új igazgatója több mint két évtizede dolgozik a pe-
dagógus pályán. 

Kabán és Debrecenben nevelkedett és végezte iskoláit, 
majd 1990-ben házasságkötése révén költözött Budapestre. 
Két gyermeket nevelnek. 

Debrecenben kapta diplomáját, majd egy hajdúsági kis-
községben, Sárándon tanított. A zuglói Munkácsy Általános 
Iskolában tanítóként, majd az Oltalom Magániskolában fej-
lesztôpedagógusként folytatta hivatását. 

1996-ban alapító igazgatója lett az angyalföldi Tamás 
Apostol Katolikus Általános Iskolának. 

1998 óta szakértôként is dolgozik. Közoktatás-vezetôi és 
szakértôi szakvizsgát tett a Pázmány Péter Egyetemen. Szakér-
tôként az ország számos oktatási intézményében végzett átfo-
gó szakmai vizsgálatot, így rálátása van a szakmailag nehezen 
megoldható területekre, a lehetôségekre, a szükségletekre.

Pedagógiai hitvallása szerint „mindazzal nevelünk, amik 
vagyunk”. Minden eredmény alapjának a felelôsségteljes és 
tudatos munkavégzést tekinti, amit a derû színez ki. Fel-
adatának tartja a hátrányban élôk esélyeinek javítását, az 
iskola megtartó erejének növelését.

A családokkal szorosabb kapcsolatot kíván kiépíteni, 
mely reményei szerint együttgondolkodásban, közös prog-
ramokban valósul meg.

Tervei szerint az iskola kínálta lehetôségeket ki kell ter-
jeszteni a délutáni programokra, a szabadidô kulturált el-
töltésének elôsegítésére.

A most kialakítandó számítástechnika tantermekbe sze-
retné „becsalogatni” az érdeklôdô középiskolásokat és a fel-
nôtt, már dolgozó isaszegieket is, hogy ez a komoly fejlesz-
tés az ô javukat is szolgálhassa.

Pályázatokkal is növelni szeretné az iskola infrastruktúrá-
ját, a tanulók munkakörülményeit.

Fontosnak tartja, hogy a tanári kar hangulata kellemes, 
kreatív legyen, és ez sugározzon ki a tanulókra és szülôkre 
egyaránt.

Véleménye szerint az értelmiségi pályán dolgozóknak fo-
kozott felelôssége van a település fejlôdésében. Ezért lehe-
tôségeihez mérten részt kíván venni Isaszeg közösségi éle-
tében, szeretne túllátni az iskola falain.



lógiával szemben támasztott helyi feltételeknek része volt 
legalább egy téli idôszak kivárása is, így a munkálatok folyta-
tását a következô évre halasztottuk.

A tél elmúltával már mindenki látta és tapasztalta, hogy 
az új technológia bizonyította a hozzá fûzött reményeket, és 
megkezdôdhetett a nagyobb léptékû elképzelések tovább-
vitele.

Ismerjük mindannyian az Önkormányzatok nehéz anyagi 
helyzetét. Ezért is becsülni való az a szándék, amellyel fel-
ismerték és alkalmazták a technológiánk révén szerzett  elô-
nyöket.

Ebben az önkormányzati tájékoztatóban nincs arra elegen-
dô hely, hogy referencialistánkat ismertessük, ezért csupán 
felsorolom azokat az országokat és helységeket, ahol ilyen 
technológiával építettünk szilárd burkolatú utakat: Amerikai 
Egyesült Államok, Kanada, Mexikó, Anglia, Spanyolország, 
Hollandia, Belgium, Svájc, Lengyelország, Uganda, Kenya, 
Tanzánia és Magyarország.

Magyarországon: Budapest, Tiszavasvári, Hódmezôvásár-
hely, Miskolc, Sárbogárd, Sándorfalva, Sarkad, Nagykálló, 
Csobánka.
Ennek az útalapnak a terhelhetôségére egy példa: építettünk 
egy 2,5 km hosszú beszállítói szakaszt a Betonút Rt.-vel. En-
nek a szakasznak az összterhelése akár a 60 tonnát is elérheti 
tehergépjármûvenként.

 Zalcmann Alfréd, 
 Kanyó Gábor

�

KÉRDÉS A POLGÁRMESTERHEZ

Többen kérdezték, hogy hol voltam augusztus 20-án.
Szeretnék minden isaszegi polgárt tájékoztatni arról, hogy 

éves rendes szabadságomat töltöttem, külföldön voltam. Ter-
veztem, hogy 19-én hazaérkezem családommal együtt, mert 
szerettünk volna az Opera Gálaesten is jelen lenni. Sajnos au-
tónk meghibásodott, és a mûszaki hibát csak 20-án délelôtt 
tudták kijavítani külföldön. 

Tudomásom van arról, hogy a rendezvény színhelyén ta-
lálgatások és pletykák keltek lábra, melyet olyan személyek 
keltettek, amely körbôl személyesen tájékoztattam valakit ar-
ról, hogy milyen okból nem tudok jelen lenni.

A rosszindulatú hírterjesztôknek ajánlok egy keleti mon-
dást: „ha tudod ki vagy, mindegy mit mondanak rólad”.

Sajnálom, hogy az augusztus 27–28-i rendezvényeken sem 
tudtam jelen lenni, mert a Székelyudvarhelyet és környékét 
érintô árvíz sújtotta területre szállítottunk segélycsomago-
kat, melyet isaszegi polgárok adtak össze pénzadományok-
kal együtt. 

Szeretném kiemelni Gódor Józsefné képviselôasszony ado-
mányküldésben végzett kiemelkedô tevékenységét, mely 
példaértékû lehet mindannyiunk számára.  

 Dr. Kocsis László
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AZ ISASZEGEN 
ALKALMAZOTT ÚTALAPRÓL

Minden kezdet nehéz, kiváltképpen, ha egy újdonság bemu-
tatásáról, befogadásáról van szó. Cégünk, az UTRS Hungary 
Kft. 2002 tavaszán egy új termék magyarországi elterjeszté-
sére tett kísérletet.

Az újdonság csak Magyarországon volt az, hiszen a vilá-
gon már többfelé ismerték és alkalmazták a megfelelô he-
lyeken.

Nevét a történelembe elôször a vietnami háború idején írta 
be, amikor alkalmazásával egy új, gyors és költséghatékony 
megoldás született az útépítési technológiák sorában. Mint 
említettem, 40 éve történtek az elsô próbálkozások a dzsun-
gelek és járhatatlan utak használhatóvá tétele céljából, ahol 
mind a költségek, mind a gyorsaság és természetesen a mi-
nôség is fontos szerepet játszottak.

Az azóta eltelt idôszak alatt ezen megoldások finomodtak 
és persze idomultak a megrendelôk által támasztott köve-
telményekhez, mint például a szilárdság, a tartósság, a kör-
nyezetre gyakorolt terhelés, a víztaszító képesség és még sok 
egyéb, amelyek a mai igények alapvetô részei.

TerraZyme 11X biokatalizátoros talajstabilizátor – ugye ez  
így nem mond sokat, ezért inkább arról írok, milyen eredmé-
nyeink és erôfeszítéseink voltak az elmúlt évek során.

Az elsô évben, mint minden terméket, egy átfogó vizs-
gálatnak vetette alá a KTI (Közlekedéstudományi Intézet). 
A vizsgálatok párhuzamosan folytak a laboratóriumban és 
az építési helyszínen egyaránt. Ezt követôen megszületett 
egy útépítési tanúsítvány, amelyet az ÁKMI (Állami Köz-
úti Mûszaki és Információs Közhasznú Társaság) Építôipari 
Mûszaki Engedéllyel látott el közlekedésépítési célú fel-
használásra. 

A második évben már a szükséges referenciautak meg-
építése volt a cél. Isaszeg önkormányzata bölcsen mérte 
fel, hogy a TerraZyme technológia alkalmazásával a meg-
lévô anyagi keretek között sokkal több belsô utat tudna 
építeni, mint a hagyományos építési módokkal. Ezért mi 
minden szakmai ismertetôt és tájékoztatást megadtunk, 
hogy a referenciaút megépítéshez az engedélyt beszerez-
zük. Technológiánk alkalmazhatósága számottevôen a he-
lyi talajok összetételétôl és a javítóanyagok beszállításától 
függ, amely ha megfelelô, akkor egy számítógépes szoft-
ver segítségével kikalkuláljuk a beinjektálandó TerraZyme 
11X mennyiségét.

Mivel az elôzetes talajmechanikai vizsgálatok igazolták az 
alkalmazhatóságot, már csak egy igen sanyarú helyzetû utcát 
kellet találnunk, ahol a gyakorlati alkalmazás is bizonyításra 
kerülhetett.

Ilyen volt a Buda utca körülbelül 1 km hosszúságban.
A Buda utcai lakosok évekig küzdöttek az évszakok által 

okozott viszontagságokkal, és már régóta vágytak egy min-
denki számára megfelelô megoldásra.

Az építést helyi vállalkozó bevonásával (Nemesgép 2000 
Kft.) végeztük, amely a szakmai ismereteket részben itthon, 
részben az USA-ban sajátította el.

Az út elkészülte után használatba vehették a lakók az ak-
kor még aszfalttal nem burkolt részeket, és mivel a techno-
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Hétközi és hétvégi összevont ügyeletek

Szeptember
 12-én  Dr. Kürti József

13-án Dr. Eszlári Egon
14-én  Dr. Juhász János
15-én Dr. Kürti József
16-án Dr. Eszlári Egon
17–18-án Dr. Horváth Anna
19-én Dr. Kürti József 
20-án Dr. Juhász János
21-én Dr. Kürti József
22-én Dr. Juhász János
23-án Dr. Eszlári Egon
24–25-én Dr. Juhász János
26-án Dr. Kürti József
27-én Dr. Juhász János
28-án Dr. Eszlári Egon
29-én Dr. Juhász János 
30-án Dr. Eszlári Egon

Október
01–02-án Dr. Kürti József
03-án Dr. Juhász János
04-én Dr. Kürti József
05-én Dr. Eszlári Egon
06-án Dr. Kürti József 
07-én Dr. Juhász János
08–09-én Dr. Eszlári Egon

Dr. Eszlári Egon: Hunyadi u. 19. 
 Telefon: 493-288, Mobil: 20/958-8639

Dr. Horváth Anna: Botond u. 7. 
 Telefon: 493-250, Mobil: 30/591-7086

Dr. Juhász János: Aulich u. 3. 
 Telefon: 493-302

Dr. Kürti József: Csata u. 2. 
 Telefon: 495-238

A hétközi orvosi ügyelet 15.30-kor kezdôdik, péntekenként 
pedig 12.00-kor.

VASÁRNAPI GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET:

Ezüstkehely Patika: páros héten 8–12-ig
Liget Patika: páratlan héten 8–12-ig

A mentôk ingyenes hívószáma: 104
Mobiltelefonról való hívás esetén: 28/420-840

Szoptatás Világhete  program

Szeptember 22-én, 10–14 óráig
Isaszegen, a Dózsa György Mûvelôdési Otthonban

10 óra: 
A megnyitót követôen köszöntjük a szoptató édesanyákat.
 
11 óra: 
Anyatej és anya fôztje
Elôadó és tanácsadó: Rózsa Ibolya ibclc (nemzetközi laktációs 
szaktanácsadó) szoptatási tanácsadó, La Leche Liga csoport-
vezetô és alelnök, az ibcle vizsgabizottság mo-i koordinátora.
Közben filmvetítés: „A szoptatás” címû ismeretterjesztô film.
13 óra: Ismerkedés a babamasszázs jelentôségével
Szabadkainé Csépe Katalin védônô

Találkozási lehetôség szoptatási tanácsadóval, intim torna tré-
ner–gyógytornásszal, babamasszázs oktatóval, dúlákkal, vé-
dônôkkel.
A rendezvényen ismeretterjesztô anyagok, információk, köny-
vek, hordozókendôk, mosható textilpelenkák, szoptatós pó-
lók, gyógyharisnyák és szoptatási segédeszközök kaphatóak.
Receptekkel, ötletekkel és a reformkonyháról szóló tanácsok-
kal várjuk kedves vendégeinket.

A szoptatással és várandósságal kapcsolatos totók helyes ki-
töltôi között értékes nyereményeket sorsolunk ki.
Reformkonyhai kóstolóval és ajándékkal várjuk a látogatókat!
Információ: 28/495-827, 30/975-1543.

Támogatók:
– Isaszeg Nagyközség Önkormányzata; 
– Dózsa György Mûvelôdési Otthon;
– Kismama Magazin;
– Sába Kozmetikumok; 
– Premed Pharma Kft.; 
– Sling Time Bt.;
– Kondácsné Dallos Sarolta; 
– helyi lapok.
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A lap kiadója a ZoLa-Tech Kft. Tördelôszerkesztô: Komlós Andrea.
Felelôs szerkesztô: Farkas István. A szerkesztôség címe: 2117 Isaszeg, Rákóczi út 45.

Telefon: 28/583-105 A lap tulajdonosa: Isaszeg Nagyközség Önkormányzata.  
Megjelenik 3500 példányban. Minden jog fenntartva.

Csóry Józsefné
anyakönyvvezetô

 Anyakönyvi hírek
 2005. 07. 15. – 2005. 08. 15.

Születések:
Szôke Alexander Mátyás király utca 17.
Kanalas Csaba Jegenye utca 32.
Nagy Boglárka Mária Május 1. utca 20.
Böröcz Viktor Vörösmarty utca 2/a.
Zentai Péter Kossuth Lajos utca 42.
Kanalas Péter Ferenc Külterület
Csia Rajmund Erdô utca 31/b.
Szabó Enikô Vágóhíd utca 1.
Likavcsán Nadin Templom utca 53.
Moldován Dóra Külterület 4763.
Kovácsovics Melinda Buda utca 70.
Toró Emese Széchenyi utca 27.
Vojt Patrícia Hajnal utca 8.
Holenár Gergô Hóvirág utca 2/a.
Kladiva Renáta Bartók Béla utca 23.

Házasságkötések:
Bozsik Kinga Erna és Nagy Ferenc
Sárközi Borbála és Kanalas István
Lutz Kinga Rozália és Király Attila
Kocsis Enikô és László Áron
Mayer Szilvia és Zemen László
Novák Brigitta és Barkóczi Richárd

Halálesetek:
Szabó József (58 éves) Madách utca 25.
Roznik Józsefné (72 éves) Ilkamajor
Szeleczki Sándor (76 éves) Zrínyi utca 19.
Korpos Sándor Nándor (71 éves)  Széchenyi utca 18.
Molnár Istvánné (83 éves) Arany János utca 12.
Mázik Józsefné (64 éves) Madách utca 45.
Bene Sándorné (68 éves) Kossuth utca 94.
Székely Andrásné (84 éves) Buda utca 44.

n

Mázik Józsefné (Zsóka) ön-
kormányzati képviselô, az ön-
kormányzat Közmûvelôdési- és 
Ifjúságnevelési Bizottságának 
elnöke, az Isaszegi Nyugdíja-
sok Önsegélyezési Klubjának 
elnöke hosszan tartó, súlyos 
betegségben, augusztus 4-én 
elhunyt.

Csabai Mihály

Járom a községet

Talán még ki sem hûlt a leterített aszfalt a Nagy Sándor és a 
Thököly utcában, a lakók némelyike már elkezdte a rendcsiná-
lást. Errôl négy képet mutatunk be. Kettô a Nagy Sándor, kettô 
pedig a Thököly utcában készült. Jól látható, hogy az egyik tu-
lajdonos a megmaradt, töretlen betonlapokból készített szak-
szerû járdát úgy, hogy a hiányzó részeket monolit betonnal 
pótolta. A mellette lévô tulajdonos pedig betonból készítette 
el az utcafrontja elôtti járdát. Egyikük sem kért sem segítséget, 
sem anyagot, sem pedig pénzt az önkormányzattól.
A Thököly utcai képekbôl az látszik, hogy elkészítették a bejá-
rót és „parkosítottak”. Azok, akik augusztus 20-án erre jártak 
– nem kevesen –, már rendezett utcarészt láthattak. Nagyon 
fontosnak tartom megjegyezni, hogy ezek az ingatlantulaj-
donosok már jócskán túllépték a nyugdíjkorhatárt, azaz a 62 
évet. Jó látni azonban azt is, hogy nem csak ôk, hanem többen 
is, hasonló módon tettek rendet portájuk elôtt.


