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Dunakeszin nem lesz bölcsődei
szolgáltatási térítési díj
Az ország nagy részén több ezer forintot fizetnek a
bölcsődés gyermekek szülei
Dunakeszi VÁROS önkormányzata nem vezeti be az intézményi térítési díjat a városi bölcsődékben nyilatkozta lapunknak Dióssi Csaba. A város polgármesterének véleménye szerint egy ilyen típusú
díj bevezetése nem illeszthető be a település jelenlegi vezetésének elképzelésébe.

M

int elmondta, eddig is az az elv vezette az önkormányzatot a bölcsődei férőhelyek betöltésekor, hogy elsősorban
a szociálisan rászorulók és a
nagycsaládos szülők tudjanak élni ezzel a lehetőséggel.
Furcsa lenne, ha éppen tőlük
szednénk be intézményi térítési díjat - tette hozzá. Jelenleg, amikor a gyermekvállalási kedv nemzeti szinten is fontos kérdés, örvendetes, hogy
Dunakeszin egyre több kisgyermekes család talál otthonra, illetve itt élő fiatal párok vállalják a gyermekáldást.
A város jelenlegi anyagi helyzetében eltekinthet attól, hogy
az érintett szülőkre terhelje a

működési költség egy részét.
A szociális törvény idei évi
változása írja elő kötelező jelleggel, hogy a bölcsődék fenntartói március végéig számolják ki a bölcsődei szolgáltatás önköltségét, s ezt alapul
véve állapítson meg szolgáltatási térítési díjat – tájékoztatta a Dunakeszi Polgárt Cs.
Bíró Attila, a város Közszolgálati Osztályának vezetője.
Mint elmondta, a Szociális Bizottság már februárban olyan
ajánlással fordult a képviselőtestülethez, hogy tekintsenek
el ennek az újabb, több ezer
forintot is elérő költségnek az
érintett szülőkre terhelésétől.
Ezt az ajánlást elfogadva döntöttek március végén a képvi-

selők, hogy Dunakeszin nem
kerül bevezetésre a bölcsődei
szolgáltatási térítési díj. Az

étkezésért természetesen továbbra is fizetniük kell a kisgyermekek szüleinek.

Minden pályázati lehetőséget megragad
az önkormányzat

- Minden olyan lehetőséget megragadunk, amelynek eredményeként fejlesztéseket lehet megvalósítani a városban –
hangsúlyozta Dióssi Csaba polgármester,
aki ugyanakkor hozzátette azt is, nagyon
sajnálatosnak tartja, hogy egyre kevesebb olyan pályázat van, amelyeken a közép-magyarországi régió települései el-
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indulhatnak. Az idei évben már beadott
pályázatok közül a város polgármestere
kiemelte egy új bölcsőde és óvoda építésére vonatkozó terveket. Mint elmondta,
örömteli, hogy ilyen sok kisgyermek él
illetve születik Dunakeszin, ezért a bölcsődei és óvodai férőhelyek bővítésének
kérdése folyamatosan napirenden van.
Ennek érdekében már eddig is komoly
lépéseket tett a város, hiszen tavaly beindult a városi gyermeknapközi, s jelentős
önkormányzati támogatással megnyílt
a 180 férőhelyes Szent Erzsébet Óvoda.
Ezzel az óvodai férőhelyek száma 20 százalékkal nőtt Dunakeszin. Ugyanakkor
a cél az, hogy a közeljövőben mindenki
hozzájuthasson óvodai férőhelyhez, aki
azt igényli.
A közelmúltban egy 4 csoportos új bölcsőde építésére adott be pályázatot a város, amely a Posta utcai óvoda szomszédságában, egy már meglévő épület teljes
felújításával valósulna meg.
Az óvodai férőhelyhiány enyhítésére is

van pályázati lehetőség. A Bárdos iskola
volt fehér épületét szeretné a város erre a
célra átalakítani. Egy 6 csoportos óvodában újabb 180 gyermek elhelyezésére lenne mód egy megújult, modern épületben.
Dióssi Csaba szerint szintén fontos kérdés Dunakeszi sportélete. Tavaly sikerült
pénzt nyerni a Gimnázium sportcsarnokának felújítására, melynek beruházása
hamarosan megkezdődik. Ezen a pályázaton idén is indult a város, hogy folytatódhasson a sportcsarnok felújítását közel 20 millió forint értékben. Így remélhetőleg térelválasztó függönyök, új kijelzők készülhetnek el és sikerül felújítani
az öltözőket és az álmennyezetet.
Szintén pályázati forrásból szeretné
megkezdeni a város a települési térfigyelő rendszer kialakítását. A cél az, hogy
Dunakeszi közterületei minél biztonságosabbak legyenek. A rendőrség szakmai javaslatai alapján első körben 8 kamera kerül elhelyezésre a város különböző pontjain.

Öt év alatt 11 személy
Veszélyre figyelmeztető táblákat
helyez el az önkormányzat
Dunakeszi életét 1846 óta - amikor is elkészült Magyarország első vasútvonala Budapest és Vác között – meghatározza a vasút. Az első szerelvény - amelyen Kossuth Lajos és Széchenyi István is utazott - csak Dunakeszin állt meg. Emléktábla őrzi e jeles eseményt, mint ahogy máig jelentős hatással
van a város életére az 1926-ban épült egykori Főműhely, amely napjainkban immár Bombardier MÁV
Kft.-ként ad munkát sok helyi lakosnak.
mennyire örömteli és nélkülözhetetlen mindennapi életünkben
a települést észak-dél irányban
kettészelő történelmi vasútvonal, sajnos
olykor tragédiák helyszíneként arra is figyelmeztet, hogy veszélyforrást is hordoz
magában.
A gyalogosan közlekedők biztonsága
érdekében több alul- és felüljáró épült a
városban. - Sajnos még így is bekövetkeznek tragédiák, legutóbb Dunakeszi-alsónál – emlékeztetett a szomorú tényre
Erdész Zoltán alpolgármester, aki azon-

nal hozzátette: - Bár nem az önkormányzat, hanem a MÁV feladata, de mégis úgy
érezzük, hogy cselekednünk kell a lakosság biztonsága érdekében. Minden tragédia megérint bennünket, ezért is szeretnénk a lakosság figyelmét felhívni a
veszélyforrásokra. Sajnos az elmúlt öt
esztendőben 11 halálos baleset történt
Dunakeszi közigazgatási területén belül.
Egy is sokkoló, nemhogy tizenegy. Némi
hatáskör átlépéssel mindenhol, ahol kitaposott utak vezetnek a vasúti töltéseken,
figyelmeztető táblát helyezünk ki, amely

3 hetes nyári szünet
a bölcsődékben

A lízingesek is megkapják az építményadó kedvezményt

2011. évi gyakorlathoz hasonlóan
– a városunkban megnövekedett
A
gyermeklétszám, a szülők munkahe-

lyi elfoglaltsága, illetve az egyre növekvő bölcsődei igény okán – a bölcsődei telephelyek nyári leállásának
időtartamát 3 hétben állapította meg
a képviselő-testület – tájékoztatott
Cs. Bíró Attila, a Közszolgálati Osztály vezetője. Mint elmondta, ez az
időtartam egyrészt messzemenőkig
szolgálja a bölcsődei ellátást igénybevevők érdekeit, lehetőséget biztosít
a gyermekek napközbeni ellátásának
lehető legjobb biztosítására, másrészt
az intézménynek és az ott dolgozóknak lehetőséget ad a jogszabályokban
biztosított szabadságuk kivételére.
A fentiek alapján idén a Fóti úti
bölcsődei telephely (Dunakeszi, Fóti
út 2.) július 2-től július 20-ig, míg a
Garas utcai bölcsődei telephely (Dunakeszi, Garas u. 28.) július 23-tól
augusztus 10-ig lesz zárva. A nyári szünet ideje alatt azoknak a szülőknek a gyermekeit, akiknek az elhelyezését nem tudják másként megoldani, az éppen nyitva tartó másik
bölcsőde fogadja.

A képviselő-testület a közelmúltban új rendeletet fogadott el az
építményadóról. Az új szabályozás a
magánszemély tulajdonosok részére
széles körben ad lehetőséget nagyarányú kedvezmények igénybevételére, de csak abban az esetben, ha a
tulajdonos magánszemély az ingatlanban az év első napján érvényes
bejelentett lakóhellyel rendelkező
személyek laknak.

A

lakáshoz jutás egyik új módja, a lakáslízing azonban kizárja a kedvezményekből a vásárlót, hiszen ennek keretében a futamidő végéig a hitelintézet
marad a lakás tulajdonosa. Azonban a lakást terhelő közterheket - így a kedvezmények nélküli legmagasabb építményadó összegét is - a hitelintézet áthárítja az
ügyfélre. A méltánytalan helyzet elkerülése végett a képviselő-testület úgy döntött, hogy hasonlóan a végtörlesztés esetében hozott országgyűlési döntéssel, a
kedvezményt kiterjeszti azokra a dunakeszi lakosokra, akik lízingszerződéssel
rendelkeznek.

reményeink szerint visszatartja a gyalogosokat, akik a jövőben a sínek helyett az
alul- vagy felüljárókon szabályosan közlekednek majd. Tudjuk, hogy vannak,
akiket visszariaszt az aluljárók állapota,
melyeket a május 5-én sorra kerülő Önkéntes Köztisztasági Napon tartandó akció keretében kitakarítunk. Ezúton is kérünk mindenkit, hogy szabályosan, a kiépített átkelőhelyen közlekedjenek önmaguk biztonsága érdekében – hangzott
Erdész Zoltán jó tanácsa.
(Vetési)

Szarkát fogtak
a Kőrösi
iskolában
AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN
A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGUSAI
ARRA LETTEK FIGYELMESEK,
HOGY EGYIK NAP MEGCSAPPANT AZ EBÉDPÉNZ KASSZÁJA,
NEM SOKKAL KÉSŐBB AZ EGYIK
TANÁR EBÉDJÉNEK VESZETT
NYOMA A HŰTŐBŐL, MAJD A
KÖNYVTÁRBAN IS NYOMA VESZETT NÉHÁNY KÖNYVNEK.

A feltételezett elkövetőnek csapdát állítottak, s nem is kellett sokat várni az újabb akcióra. Az
egyik pedagógus pénztárcájából
emelt el pár száz forintot az alkalmi szarka, amikor tetten érték. Az iskolában takarítási feladatokat ellátó közcélú foglalkoztatott a kiérkező rendőröknek elismerte a lopás tényét. A
rendőrség az eset után megindította a szabálysértési eljárást,
a Polgármesteri Hivatal pedig
rendkívüli felmondással szüntette meg a lebuktatott személy
munkaviszonyát.
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Ellenszélben
Mint az közismert, a dunakeszi repülőteret az állam 2003-ban adta a város tulajdonába azzal a feltétellel, hogy 15 évig kizárólag sportcélokra, a jelenlegi funkcióját megőrizve kell fenntartania. A
tulajdonos városi önkormányzat a repülőtér üzembentartási feladatainak ellátására a MALÉV Repülőklubbal kötött szerződést, az üzembentartáshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulást az önkormányzat azonban április 1-jétől – átmeneti időre - nem hosszabbította meg, amit a közelmúltban történt kivizsgálandó jogsértésekkel indokolt. A pro és kontra elhangzó vélemények kereszttüzében a
város megerősítette, hogy a jogszabályokat betartó repülőtér működtetését támogatja, amely szem
előtt tartja a lakosság érdekeit is.

repülők által okozott zajra
legtöbben az M0-ás körgyűrű káposztásmegyeri oldalán elterülő Homoktövis utca
környékén élő lakóközösség tagjai közül panaszkodnak. Az ott élő közösség „szóvivője” minden fórumot megjárt a környezetüket zavaró zajhatás felszámolása érdekében. A dunakeszi jegyző asztalán magasodó iratkötegben ott
sorakozik Petyerák Sándor bejelentésének hivatalos útját nyomon követő levelek sokasága is, melyekből kitűnik, hogy
panaszuk orvoslása érdekében megkereste Budapest 5. számú választókerületének országgyűlési képviselőjét, Dr.
Hollósi Antalt is, aki az ügyben eljárt az
ÁNTSZ illetékes kerületi tiszti főorvosánál, de képviselte a lakók érdekét a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban is. Dr.
Fónagy János parlamenti államtitkár válaszában rögzíti, hogy a Légiközlekedési
Igazgatóság vizsgálati jelentése megállapítja, hogy a Repülőtérrenddel összhangban kerültek kialakításra a forgalmi körök a lakóterületek elkerülése érdekében.
Magyarországon a lakott területek fölött
a motoros légijárművekkel végrehajtha-
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tó repülések alsó határa – egyéb korlátozás hiányában – 300 méter, ami európai
szinten is egységes – olvasható az államtitkár 2010. szeptember 21-én keltezett
válaszában, aki arra is kitér: „Amennyiben az elkövetkező időben a lakóparkban élők azt tapasztalják, hogy a fölöttük
közlekedő légijárművek nem tartják be
a légiközlekedésre vonatkozó szabályokat, akkor a légijármű lajstromjelének,
a repülés dátumának és pontos helyszín
megjelöléssel tehetnek bejelentést a repülőtér üzemeltetőjének és a Légügyi Igazgatósághoz.”
Dr. Molnár György jegyző bemutatta a Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légiközlekedési Igazgatóság e tárgykörben lefolytatott vizsgálatának megállapításait: "Repülőtérrendje érvényes, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelnek,
Repülőtérrendben történő módosítása
nem indokolt", ám azt is leszögezi a határozatban: "Az eljárás során megállapítottam, hogy Üzemeltető repülési eljárásokra vonatkozó ellenőrzése hiányos és rendszertelen, az alkalmazott ellenőrzési formák nem adnak reális képet a forgalmi
körön repülő légi járművek terepponthoz
viszonyított helyzetéről." – áll a 2009 decemberében keltezett jelentésben.
- A MALÉV Repülőklub repülői
Dunakeszin szállnak fel, és úgynevezett
iskolai gyakorlórepüléseket végeznek a
házunk felett száz méterre” – ezt tavaly
májusban mondta az Újpest című portálnak nyilatkozó Petyerák Sándor, aki szerint igazukat rengeteg videó felvétellel és
fotóval bizonyítják. „A lakók nem adják
fel, tovább küzdenek a nyugalmukért. Az
újpestiek panaszait a helyszínen hallgatta Wintermantel Zsolt polgármester, aki
vizsgálatot indított az ügyben.” – írja az
újság.
Dióssi Csaba polgármester is a fenti és

ahhoz hasonló lakossági észrevételekkel
magyarázta a reptérhasználati stopot az
MTI-nek adott nyilatkozatában április
1-jén: "Amíg nem kapunk garanciákat a
repülőtéri szabályzat betartására a velünk
szerződésben álló, a létesítményt használó klubtól, illetve magánszemélyektől,

Két repülőklub 190 sportoló
A Dunakeszi repülőtér kiemelt
helyet foglal a magyar sportrepülés területén. Noha a Liszt Ferenc repülőtér közelsége miatt
csökkent a vitorlázó repülésben
betöltött szerepe, ám a téli időszakban végezhető hullámrepülések révén lehetőségei egyedülállóak az országban. Többször repültek már itt országos magassági csúcsot, legutóbb tavaly. A
motoros rally repülő szakterületen is kiemelkedően jól szerepelnek pilótáik. Innen indult sportkarrierje a világbajnoki ezüstéremmel büszkélkedő dunakeszi
polgárnak, Gulyás Györgynek.
A hazai és külföldi versenyekről is sorozatban szállítják a díjakat. Tavaly Dunakeszi adott otthon az Európa Bajnokságnak,
melyen 13 ország 43 párosa vett
részt. A MALÉV Repülőklubban
140 sportoló tag van, 20 vitorlázó és 12 motoros repülőgéppel
rendelkeznek. Az Opitz Nándor
Repülőklubban 50 fő sportol versenyszerűen, 10 vitorlázó és egy
motoros vontatógéppel rendelkeznek.

a zajt keltő „vasmadarak”
addig nem írjuk alá a március utolsó napján lejáró tulajdonosi hozzájárulást" - fogalmazott akkor a polgármester.
Dr. Molnár György jegyző megerősítette, hogy a város – tulajdonosi kötelezettségeinek eleget téve – mindent megtesz a repülőtér sportcélú
működtetése érdekében, ám határozottan síkraszáll a jogszabályok betartása és betartatása érdekében is. – A vita igazából
tavaly kezdődött a két fél
között, amikor az önkormányzat elkezdte vizsgálni a jelentős értékű közvagyontárgy hasznosítását,
melyre a törvény kötelezi. A korrekt és kiszámítható együttműködés érdekében megalkotta a repülőtéri rendeletet, amely
meghatározta a Dunakeszi Sportrepülőtér használatának rendjét
és szabályozta a működtetés feltételeit. E
rendelet pl. a lakók nyugalma érdekében
hétvégén tiltja a motoros gépek repülését. A képviselő-testület rendelet alkotásának célja az volt, hogy szabályozott keretek között, mindenki számára elfogadható módon működjön a repülőtér. Ezért
sem lehet szó nélkül elmenni olyan, minden alapot nélkülöző hangulatkeltés mellett, amely azt sugallja, hogy szórakoztató
központot vagy lakóparkot akar építeni a
város. Ezzel csak ellentétes határozatok
születtek, amelyek egyértelműen kinyilvánították, hogy „a zöldfelület egyetlen
négyzetcentivel” sem csökkenhet. A repülőtérnek ebben a formájában kell megmaradni, amely garantálja a sportrepülést a területen, de minden résztvevőnek
be kell tartania a jogszabályokat – húzta
alá a város jegyzője.
A kialakult helyzetben megkerestük
Benedek Jánost, a MALÉV Repülőklub
elnökét, aki nagyon készségesen válaszolt kérdéseinkre, ám vitatta a Nemzeti
Közlekedés Hatóság vizsgálati jelentéséből fentebb idézett megállapítást, mondván az említett panaszok „sem a MALÉV Aero Repülőklubhoz, sem a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékeseihez
nem jutottak el.” Benedek úr az érveit azzal támasztotta alá, hogy a téli szezonban
a kisgépek nem repülnek, holtszezon van.
Majd idézte az Alag Lakóparkért Egyesület levelét, melyben a repülőtér közvetlen
közelében lakó szerző a szomszédjaihoz
hasonlóan nem tapasztalta, hogy a gépek szabálytalanul repültek volna fölöttük. Ezen állítást senki sem vonta kétségbe, mint azt sem lenne elegáns, ha valaki

a hatóság által kiadott jelentés tartalmát
vagy a jegyző által a riportközben említett írásosban vagy telefonon tett észrevétel meglétét vitatná.
A város polgármesterének
MTI nyilatkozatára utalva
kijelentette, hogy abban sem
tett közzé konkrét lakossági észrevételeket. Benedek
János sajnálatát fejezte ki,
hogy az április 11-én aláírt
tulajdonosi hozzájárulás
rövid időtartamra szól. A
klubelnök szerint a törvényességi előírásoknak a repülőtér üzembentartója, a MALÉV
Repülőklub mindig is megfelelt,
bárki is hiányolná ezt a megfelelést. Nagyon kíváncsi lenne egy
korrekt, jó kérdéseket tartalmazó felmérés, akár helyi népszavazás eredményére e kérdéskörben.
- Én optimista vagyok, és bízom az önkormányzat felelős vezetőitől kapott ígéretekben, különösen a polgármester úr
azon kijelentésében, miszerint ő támogatja a repülőtér létét, és hosszú távon elkötelezett annak létezésében, virágzó működésében – hangsúlyozta Benedek János, majd hozzátette: Más forgatókönyvünk nincsen. A magyar sportrepülés, és
az itt működő két repülőklub, súlyos milliárdokat ruházott be az itt álló épületek
fenntartásába, építésébe. Ezeket nem lehet áttolni sehová. Ezen túlmenően, ez a
repülőtér nagyon sok klubtagunknak az
élete, múltja, jelene, jövője. Ha lenne egy
alternatív megoldás, megfelelő infrastruktúrával, nem túlságosan messze, ennek ellenére valószínűleg elfogadnánk.
De akkor is fájó szívvel.
Dr. Molnár György, Dunakeszi Város
jegyzője, arra a felvetésünkre, hogy a repülőtér használói közül többen sérelmezik a bérleti díj bevezetését, így reagált:
- Korábban is volt tárolási költség, amit
az önkormányzat közterület használatáról szóló rendelete írt elő. Hogy ezt miért
nem érvényesítette a város, azt én nem tudom – tárta szét a karját. – Tehát annyi a
változás, hogy komolyan vesszük önmagunkat, és betartjuk a képviselő-testület
rendeleteit. Az önkormányzat rendezni
kívánta a repülőtéren kialakult viszonyokat, jogtiszta, mindenki számára egyértelmű és követhető feltételeket vezettünk
be – jelentette ki a kérdést kizárólag a jog
szemszögéből vizsgáló jegyző. – A város tulajdonosi felelőssége, hogy a nagy
értékű közvagyont megóvja és a törvények szerint működtesse. Ebbe beletartozik többek között az is, hogy a repülőteret

csak az használhatja, aki az önkormányzattal szerződést köt – mivel ez sportcélú,
nem nyilvános repülőtér – és az épületek
állag megóvását is segítő hozzájárulást
fizet. A tulajdonos felelőssége – még ha
szerződéssel át is adta az üzemeltetőnek –
a repülőtér törvényes működtetése, a lakossági jelzések, panaszok kezelése, valamint a hatósági ellenőrzések megállapításainak megfelelő intézkedések megtétele.
Bárki bármit is mond, a városi önkormányzat nem tiltotta be a repülést, csak
a tulajdonosi hozzájárulást a jogszabályok betartásához és betartatásához köti.
Egyetlen célja, hogy a repülőtér kizárólag
sportcélokat szolgáljon és jogszerűen működjön – oszlatta el a kételyeket Dr. Molnár György, Dunakeszi jegyzője.
A fenti kijelentést támasztja alá az is,
hogy a repülőtér szakmai irányítását végző MALÉV Repülőklub elnökével történt tárgyalás eredményeként április 11én Dióssi Csaba polgármester 2012. június 15-ig meghosszabbította a tulajdonosi
hozzájárulást, amely arra kötelezi az üzemeltetőt, hogy kizárólag azok számára
biztosítsa a repülést, akik betartják a jogszabályokat, a klub és az önkormányzat
között létrejött megállapodást.
Vetési Imre
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Szükség van minden szavazatra!

Segítsük együtt a Bárdos iskolát!

A Let's Colour Településszépítő Egyesület pályázatot hirdetett közösségi terek kifestésére. Az a közösség nyer, amely a legtöbb interneten
leadott szavazatot tudja összegyűjteni. Dunakeszi város önkormányzata pályázatot adott be, hogy a Bárdos Lajos általános iskola udvara
megszépülhessen.
zeretnék az iskola belső udvarán a
kerítést és a homlokzatot színessé
és barátságossá tenni. Dióssi Csaba polgármester és a képviselő-testület
örömmel támogatja az ügyet és ezúton is
kér minden dunakeszi lakost, a város iskoláit, hogy szavazatával segítse az iskola udvara szebbé és barátságosabbá formálását. A szavazással kapcsolatos infor- cím alatt található a Színezd újra cím. Erre
mációkat hamarosan közzéteszik a város kattintva megtekinthető az iskola e témájú rövid videója, majd ugyanitt, a Szavazweboldalán (www.dunakeszi.hu)
A pályázatról részletesen a követke- ni lehet a http://letscolour.hu weboldalra
zőképpen lehet tájékozódni: A www. kattintva elolvasható az egyesület ismerbardosiskola.hu weboldalon a Friss videók tetője, melynek lényege, hogy a legtöbb
szavazatot elnyert pályázónál, esetünkben a Bárdos iskola udvarán az egyesület
A K&H Bank Zrt. és a Dunamenti
elvégezze a felületszépítő munkát. UgyanVállalkozók Ipartestülete meghívja Önt
itt a 2. kategóriában található Dunakeszi, s
2012. április 18-án, 17 órakor kezdődő
erre kattintva elolvasható az iskola pályázata. A Szavazok feliratra kattintva elvéPénzügyi Klub
gezhető a regisztráció, majd ugyanitt a Párendezvényre,
lyázati kiírásból megismerhető a pályázat
ahol szakértőink, előadóink segítségével
tartalma és az április 23-május 11. között
• kitekintünk a gazdasági környezetre
lezajló szavazás menete. A szavazás meg• betekintést adunk a törvényi
kezdése előtt csupán egy alapdíjas sms-t
változásokba
kell küldeni.
• megoldásokat, javaslatokat nyújtunk
Fogjunk össze, vigyük sikerre a Bárdos
vállalkozásának működéséhez
iskola pályázatát!

S

Helyszín:
2120 Dunakeszi, Táncsics M. út 26.
Ipartestület székháza
Az előadások után, állófogadással és
kerekasztal beszélgetéssel várjuk Önöket.
Részvételi szándékát kérjük, jelezze
a 06-30-254-2231-es, 06-70-451-7545-ös
telefonszámon vagy
duvip11@gmail.com, bara.bognar@kh.hu
címen.
.

BOLHAPIAC? KÖZÖSSÉGI TÉR? RENDEZVÉNYEK?
MINDHÁROM!
2012. májusától a Buy-Way bevásárlópark parkolója szombatonként átalakul
bolhapiaccá és alkalmi rendezvényközponttá, ahol vidám és egyben hasznos
időtöltést találhatnak a környék lakói és a Park látogatói.
Itt bárkiből lehet ’bolhapiacos’. A gyerekek elhozhatják megunt játékaikat, a
felnőttek elcserélhetik, eladhatják a szekrény mélyén tárolt ruhadarabjaikat vagy
éppen a kamrában porosodó bútoraikat.
Ami valakinek kacat, az másnak igazi kincs.
A Buy-way ezzel a kezdeményezéssel az szeretné elérni, hogy ne csupán egy
legyen a bevásárlóparkok sorában, hanem a közösségi élet színtere, egyik motorja
is. A bolhapiacokkal és rendezvényekkel élményt, hétvégi program lehetőséget
szeretnének biztosítani a környékbeli lakosok, látogatók számára.
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VÁROSI MAJÁLIS
Időpont: 2012. május 1., kedd
Helyszín: Dunakeszi Vasutas Sportpálya,
Fő út 145.
Változatos színpadi programok
10 és 19 óra között:
10:00
A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
néptánccsoportjai
10:30
Csiri-biry pom pon csapat
10:45
Lokomotív táncklub
11.00
Eudoxia Táncszínház Soleil Balett:
Hattyútánc és lebegés
11:30
Gyémánt Lótusz Harcművészeti
Sportegyesület Wado Kai karate bemutató
12:15
Siva hastáncegyüttes
12:45
Vektors kötélugró csapat
13:00
Grease Tánc-Sport Közhasznú Egyesület
bemutató
13:15
No Comment Hi-Hop tánciskola bemutató
13:30
Daisen Se Kyeokusin karate bemutató
14:00
Duna Gyöngye néptáncegyüttes
14:30
Taekwondo Fanatics bemutató
14:45
Kangoo Club Hungary csapat Unger
Tímea vezetésével
15:00
Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület
koncert
16:00
Négy muskétás rock n roll SE bemutató
16:30
Szabó Bence (Dunakanyar hangja)
17:00
Tabáni István (Csillag születik)
18:00
Made In zenekar
A színpadon kívüli programok:
• Reggel 9 órától Bombardier
üzembejárás indul a Járműjavító
főbejáratától
(Állomás sétány-Körönd)
• 9.00-14.00 Korosztályos labdarúgó
mérkőzések
a Bozsik-program keretében
12.00 Dióssi Csaba polgármester,
Erdész Zoltán alpolgármester és Orbán
Péter, a Bombardier MÁV Kft. ügyvezető
igazgatója ingyen sört csapol
• Egész nap: Kisvasút, Mini vidámpark,
Kézműves vásár, árusok

DUNAKESZI KITÜNTETETTJEI
Dunakeszi Város önkormányzatának
Képviselő-testülete a március 29-én
megtartott ünnepi ülésén kitüntetéseket adományozott a városban
tevékenykedő, kimagasló szakmai
teljesítményt nyújtó polgároknak.
Az elismeréseket – képviselő-testület nevében – Dióssi Csaba polgármester, országgyűlési képviselő
adta át.
„Dunakeszi Városért” kitüntető címet vehetett át Krakker János, a Radnóti Miklós Gimnázium nyugalmazott tanára, aki 1963 óta,
egészen 1992-es nyugdíjazásáig az intézmény
megbecsült tanára. Krakker János a gimnázium egyik alapító tagja volt, akinek nevéhez fűződik az iskolában működő esti és levelező tagozat beindítása is, többen éven keresztül ő
vezette a szakközépiskolai képzést. Diákjai közül többen országos döntőbe kerültek, és volt,
aki miniszteri dicséretben részesült. Krakker
János oktató-nevelő munkájának elismeréseként, 1978-ban Miniszteri Dicséretben részesült. A tantestület meghatározó tagja volt, akinek neve fogalommá vált az iskola régi diákjai körében.
Lengyel Péter, a Városi Polgárőrség elnöke
„Dunakeszi Városért” kitüntetésben részesült.
Lengyel Péter 1959-től városunk polgára. A
Dunakeszi MÁV Járműjavító Üzem rendészeti vezetőjeként vonult nyugdíjba. Aktív, a közösség problémáira kiemelkedően érzékeny,
a városért felelősen tenni akaró és a gyakorlatban cselekvő ember. Tevékenységét Kiváló
Társadalmi Munkás kitüntetéssel, majd 1992ben köszönőlevéllel ismert el a Polgármesteri
Hivatal. Fáradhatatlan szervező munkájának
is köszönhető, hogy az 1995-ben megalakult,
folyamatosan 35-40 fővel működő Városi Polgárőrség hatékonyan, érdemi munkával tud
hozzájárulni a város közbiztonságának javításához.
Varga Tiborné, a Fazekas Mihály Általános
Iskola tanára „Dunakeszi Városi Pedagógiai
Díj” elismerésben részesült.
Varga Tiborné 1976 óta dolgozik Dunakeszin
testnevelés-orosz szakos tanárként. Vérbeli pedagógus, munkáját legjobban a tervszerűség, előrelátás, kitartás, gondosság jellemzi. Mindig tanítványai érdekeit helyezte előtérbe, ez vezérelte osztályfőnöki munkáját, ez határozta meg szaktanári tevékenységét, és az
utolsó években, igazgató-helyettesként is ez
jellemzi gondolkodását. A legjobb és legtehetségesebb tanulói – atléták és kosárlabdázók –
megyei, országos döntőig is eljutottak. Mindig
megtalálta tanítványai „jó” oldalát, erre építve eredményesen terelgette őket a kamasz-

kor buktatóin. Kollégái tisztelik határozottságát, őszinteségét, emberségét. Nyílt, egyenes,
jóindulatú és segítőkész. Igazi közösségépítő.
Kovácsné Dobay Mártának, a Telekeszi TV
főszerkesztőjének „Dunakeszi Városi Közművelődési Díj” kitüntetést adományozta a képviselő-testület.
Kovácsné Dobay Márta felsőfokú tanulmányait a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán, vizuális nevelés szakon, majd az ELTE TTK kommunikáció és alkalmazott video szakán végezte.
1978 és 1988 között a MAFILM Közművelődési Stúdiónál felvételvezető és rendezőasszisztens volt. 1992-től a Dunakeszi Kábel TV részére készített műsorokat. Mai napig a Telekeszi
szerkesztőjeként Dunakeszi közösségeinek
mindennapjairól, rendezvényeiről készít tartalmas összeállításokat, tudósít a város eseményeiről. 1997-ben részt vett Dunakeszi várossá nyilvánításának 20. évfordulójára készített videofilm elkészítésében. Az 1998-as Keszi
Találkozót és Dunakeszi 750. éves jubileumát is
videofilmmel örökítette meg.
Ordina Tibor huszonkilencszeres magyar bajnok és harmincszoros magyar válogatott atlétának, szakedzőnek „Dunakeszi Város
Sport Díja”-t adományozta a város.
A kiváló sportember 1992-ben „Az év utánpótlás atlétája” volt. Életének egyik legnagyobb sikereként 1996-ban részt vehetett az
atlantai olimpián. 1997-ben a párizsi világbajnokságon 8. helyezést ért el hármasugrásban.
Tenisz szakedzői diplomát szerzett és Mike
Barell, Play and Stay kurzusokon vett részt. Fi-

atal kora ellenére számtalan tanítványa ért el
kiemelkedő eredményt. Erőnléti edzője volt
többek között Noszály Sándornak, Sávolt Attilának, Balázs György junior Roland Gaross
győztesnek, Gubacsi Zsófiának, és Kuti-Kiss Ritának. Ordina Tibor, a Dunakeszi Tenisz Klub
szakedzőjeként több száz dunakeszi fiatallal
ismertette és szerettette meg a sportolás, a
teniszezés varázslatos világát.
A Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület „Dunakeszi Városért” plakett kitüntető címben részesült, melyet Tóth Ferenc karmester vett át.
A zenekar 1972-ben kezdte meg működését,
mint a Zeneiskola 20 fős fúvós együttese. A Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület 1990-ben alakult meg, amely 2006 júniusától a VOKE József
Attila Művelődési Központban tartja próbáit.
Az egyesület elnöke Rácz Emília, művészeti vezetője és egyben – a kezdetektől – karmestere
Tóth Ferenc. A zenekar eljutott Németországba, Olaszországba, Lengyelországba, Belgiumba, Dániába, Izraelbe, Erdélybe és Kínába. Vendégül látott zenekarokat Európából, de még
Japánból és az Egyesült Államokból is.
1994-ben a Magyar Rádióban 40 perces
demo felvételt készítettek, 2000 januárjában,
az együttes megalakulásának 10. évfordulója
alkalmából CD lemez készült, 2008 májusában
pedig elkészült stúdió CD-jük.
Nagy hangsúlyt fektetnek nemzeti zenekultúránk ápolására, annak hazai és külhoni terjesztésére.
A kitüntetetteknek gratulálunk, tevékenységükhöz további sok sikert kívánunk!
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körzeti képvi
Tisztelt Dunakesziek! Tisztelt Révdűlőiek!
Kérem, engedjék meg, hogy néhány mondatban ismertessem
Önökkel az elmúlt hónap lakóhelyünket érintő eredményeit.
- Az Iskola utca 11. szám előtti
kerékpárút alatt eltört a szennyvízcsatorna. A csatornázási vállalat szakemberei a hibát rövid időn
belül kijavították. A területet lebetonozták, már csak az aszfaltozás
van hátra, amit el kell végezni.
- A Közüzemi Kft. munkatársai
az Iskola utcai játszótér homokozójában lévő homokot friss, új
homokra cserélték ki; valamint a
Tesco környékén a fákról lelógó,
veszélyessé vált, letört ágakat lefűrészelték és eltávolították. Ezúton is köszönjük munkájukat.
- A Katonadombon március 14én megrendezett Első Dunakeszi
Viadalról nagyon sok pozitív vis�szajelzés érkezett. Reméljük, hogy
a terület kulturális ponttá válása
megkezdődött.
- A május 5-én megrendezendő
Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági
Napra körzetünkből is várunk jelentkezőket a 70-424-3587 telefon-

Kedves Lakótársak!
A tavasz érkezésével megnövekedett feladatokkal nézünk
szembe területünkön is. Nagy
lendülettel készülünk a még
földes útjaink szilárd burkolattal történő kialakításához. Ahol
szükséges a DMRV kicseréli a
régi, könnyen meghibásodható vízvezetéket, hogy megelőzze az esetleges csőtöréseket.
A pályázat elbírálása, ill. a pályázó kiválasztása után a nyári

Főszervezők

Képviselői hírek!
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lag Mária tanárnő vezetésével segített a lakóknak a kézműves foglalkozáson tojásfestésben és terem dekorálásban.
A későbbiek folyamán a gimnázium tanulóival rendszeres
együttműködést tervezünk ünnepeinken, rendezvényeinken.
Márciusban szerveztük a
szemétszedést, a hagyomán�nyá vált Mogyoródi-patak tisztítását, és a környék rendbeté-

számon, vagy a koztisztasaginap@
dunakeszi.hu e-mail címen.
Kérem, hogy esetleges észrevételeikkel, ötleteikkel a jövőben
is bizalommal keresni szíveskedjenek, mint azt eddig is tették
(tel.: 30-528-4550, e-mail: vincze.
geza56@gmail.com).
Vincze Géza
1. számú körzet képviselője

Óvjuk a zöldterületeket
A Tábor úton, a Madách út kereszteződésétől a Hunyadi út felé
többféle problémával szembesül
az arra járó. Az autók az adott szakaszon, több helyen kijárták az út
és a járda közötti hajdan füves területet. Körzetünkben ez több helyen is előfordul. Ezek felszámolását, a terület megújítását javaslom. Elsőként a Tábor utcán kerülnek feltöltésre majd füvesítésre
ezek a területek. A zöld rész megóvása érdekében, az autók helytelen parkolási gyakorlatát megelőzvén, korlát telepítését fogom
javasolni azokra a helyekre, ahol
gépjárművek parkolása rendezettebb módon is megoldható.
Amennyiben Ön is fel kívánná venni velem a kapcsolatot a választókerületet érintő ügyekkel kapcsolatban, ezt megteheti az alábbi elérhetőségeimen:
tel:
06-70-368-8249,
e-mail:

BÖLCSŐDE LESZ A TESZ
SZÖVETKEZET HELYÉN

botkag@gmail.com Ha nem biztos, hogy az általam képviselt választókerületben lakik, megtekintheti az utcajegyzéket a honlapomon: http://botkagabor.hu-n a
választási körzet menüpontban.
Botka Gábor
5. számú körzet képviselője

időszakban szeretnénk a kitűzött munkákat elvégezni.
A Kincsem utcában a TESZ
Szövetkezet helyén bölcsődét
fogunk építtetni, melyhez már
a megközelítési utakat, a parkolási helyeket elkezdtük kialakítani. Így vált szükségessé,
hogy az erdőn keresztül egy
három méter széles sáv le lesz
kővel burkolva.
A Napsugár Idősek Otthona udvarán is szeretnénk egy
olyan területet kialakítani, ahol
az idősebb, nehezen mozgó lakótársak is igénybe tudják venni a zöld területet, mert távolabbra kevésbé tudnak eljutni.
Az év első negyedévében születésnapjukat ünneplő lakótársaink részére rendeztünk műsoros délutánt, ahol mindenki
jól érezte magát.
Óriási volt a készülődés a
húsvéti ünnepre, ahol a Radnóti Gimnázium 9. osztályos
tanulóinak egy csoportja Csil-

telét, melyre április elsején került sor. Gyermekek, felnőttek
egyaránt részt vettek. Ezúton
is köszönetet mondok támogatóinknak, résztvevőinknek és
nem utolsó sorban szervezőink
fáradhatatlan munkájának.
Felmérés alatt van a Bojtorján utcától a vasúti aluljáróig
egy esetleges gyalogos közlekedésre alkalmas járda kialakítása, hogy buszjárat hiánya, valamint vonat kimaradás, késés
esetén sár nélkül el tudjunk
jutni a legközelebbi tömegközlekedési lehetőséghez.
Egyéb részletekről később
tudok tájékoztatást adni.
Továbbiakban is várom javaslataikat, észrevételeiket, segítő szándékuk kinyilatkozását. Elérhetőségeim: email.:
fodornemarika@citromail.hu
.tel.: 06-27-346-218., mobil.: 0630-508-44-64
Fodor Sándorné Marika
7. számú körzet képviselője

selőink jelentik
KÉPVISELŐI BESZÁMOLÓ
Megkezdődött a NándorfehérvárKossuth-Toldi utcai kereszteződésben a nyomógombos lámpás
átkelőhely kialakítása. A kivitelező a Közútkezelő, az átadás határideje május 31. A környék forgalmában változások lesznek, kérjük
a lakosság türelmét.

OTP bankautomata a Tóváros
Patikában
A hónap elején telepítette az
OTP az automatát, ezzel a környé-

Folytatódott a Bárdos iskola kerítésfestése
A Bárdos Lajos Általános Iskolában folytatódott a tavaly megkezdett kerítés festése. A példaértékű összefogás keretében szülők,
pedagógusok és gyermekek jókedvvel és önzetlen segítséggel
befejezték az iskola kerítésének
újrafestését. Az önkéntes festők
munkáját pedig lelkes szülők által
készített szendvicsek és üdítők segítették, így igazán példás összefogás valósult meg a Bárdos iskola közösségében.
Csatorna felújítás
Befejeződött a Táncsics és Kistemplom utcában a csatorna fel-

ken lakók kérése teljesült. Bővült
a lakosság kényelmét szolgáló létesítmények száma.
Fekvőrendőr az Ungvár utcában
Az Ungvár utca lakóinak többéves kérése teljesül. Hamarosan
elkezdődik a térkő burkolatú forgalom-lassító útküszöb kiépítése,
melyhez az utca valamennyi lakója aláírásával hozzájárult. Az Ungvár utca felső szakaszának forgalma sokszorosára növekedett az
elmúlt években, ráadásul az autósok nem tartják be a lakó-pihenő
övezetben megengedett 20 km/h
legnagyobb megengedett sebességet, sőt az sokszorosan túllépik, általános a 60-70 km/h-s sebesség. Az útküszöb kiépítésével együtt kihelyezésre kerülnek
a 20km/h-t feltüntető KRESZ táblák is.
Zöld sáv telepítése a Kossuth
utca mentén
Április végén, május elején
megkezdődik a sövény telepítése
a kerítés helyén. A Kossuth utca
felső végén kezdik a munkát és a
Nándorfehérvár utca irányába haladnak. Az első szakaszban a Szabadka utcáig készül el a zöld sáv.
Reményeim szerint a csapadékvíz
elvezetésére is találunk mielőbb
megoldást.
Bocsák Istvánné
9. számú körzet képviselője

A Határ úton radikálisan
megnövekedett a forgalom
2011. április 2-án tartott képviselői fogadóórámon a Határ utca lakói ismét jelezték, hogy megoldást
kell találni az utcájukban radikálisan megnövekedett forgalom sűrűségének és sebességének csillapítására. Annak érdekében, hogy
csökkenjen az átmenő forgalom,
két feltételnek egyszerre kell teljesülnie: a Határ út forgalmának lassítása különböző eszközökkel, ill. a
környező lakóparkok lakói számára kényelmes és logikus alternatív
megoldásokat ajánlani az M2 megközelítésére. A probléma megnyugtató lezárásához komplex műszaki
- pénzügyi - forgalomszervezési tanulmányt kértem a Polgármesteri
Hivataltól.
Szintén a fogadóórámon kaptam észrevételt a Jászai utcából,
miszerint az új Auchan menetrend
hátrányosan érinti őket, mert a Dunakeszi "kis kör" nem érinti a Tisza
utcától Fót felé eső területet, így, a
délelőtt nagy részében bevásárló
járat nélkül maradnak. Az észrevételt továbbítottam az áruháznak.
Változásra az áruház döntése alapján kerülhet sor a menetrend legközelebb esedékes felülvizsgálatakor. Reményeim szerint az itt lakók
szempontjából pozitív változás következik majd be.
A Rákóczi és a Fenyves utca sarkán fekvő park kapcsán érkezett

Példás összefogás a Bárdos iskolában
újítás, melynek keretében kicserélték az elhasználódott vezetékeket, új aszfaltborítást kapott
a Táncsics utca, valamint az iskola bejárata előtt új forgalomlassító kiépítésére került sor. A csatornahálózat felújítása folyamatosan
folytatódik.
Lakossági bejelentések
Lakossági bejelentések érkeztek arról, hogy a 2011-ben a Gyártelepen lévő volt kollégiumban
a Bárdos Lajos Általános Iskola
részére átadott osztálytermekkel a gépjármű forgalom jelentősen megnőtt, időszakonként ka-

otikus állapot kialakulását okozva és ezzel megnehezítve az ott
lakók nyugalmát. A Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési
és Beruházási Osztályán érdeklődésemre azt a tájékoztatást adták, hogy tervezés alatt van ennek a területnek a forgalmi rendje, mellyel egyrészt tehermentesíteni szeretnék Gyártelepnek a
Körönd és Béke út felöli részét,
valamint biztosítani az iskola és
a leendő óvoda épületének megközelítését.
Észrevételeiket, javaslataikat továbbra is várom a következő elér-

panasz, miszerint azt jelentős területen birtokba vették a lakók gépkocsi behajtásra és hulladék elhelyezésére. Bejárásra mindig használták egy szakaszát a parknak
egy földúton, de a közelmúltban
megépült új épületek miatt sokkal nagyobb területet „szakítottak
ki”. A Hivatal illetékes osztályát tájékoztattam, a területre vonatkozó
engedélyezési tervek alapján fogjuk kidolgozni a megoldást.
Érdekes és figyelemre méltó javaslatot juttatott el hozzám az önkormányzati tulajdonú, szabad,
mezőgazdasági termelésre alkalmas telkek hasznosítására vonatkozóan egy alagligeti lakótársunk.
Eszerint családok vagy egyesületek bérleti díjért kapnák meg ezeket a földeket önellátás céljából. Az
ilyen típusú "kiskert mozgalmakra"
évtizedek óta van példa Európában, és Magyarországon is voltak
ilyen kezdeményezések. A Hivatal felméri a fenti kritériumoknak
megfelelő telkeket, és ennek alapján történik meg a továbblépés.
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy következő fogadó órámat május 7-én, hétfőn 18
órakor tartom a Kinizsi Sporttelep
klubhelyiségében. Szeretettel várom Önöket.
Dr. Thoma Csaba
8. számú körzet képviselője

hetőségeken: E-mail: joszabo01@tonline.hu
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi,
Fő út 25.
Szabó József
3. számú körzet képviselője
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Környezetvédelmi
vetélkedő
a Fazekas iskolában

A Fazekas Mihály Általános Iskola szervezésében a tanintézetek közötti hagyományos környezetvédelmi vetélkedőt
március 28-án rendezték meg, melyen ezúttal tíz felső tagozatosokból álló csapat, összesen negyven diák vett részt.
A nemes megmérettetést Kovács Gáborné igazgató asszony
nyitotta meg.

A

zsűri tagja Neumayer
Éva, a váci Magosfa
Alapítvány vezetője,
Grafjódi László, a Dunakeszi
Önkormányzat környezetvédelmi tanácsadója, valamint
Koppányi Attila, a gödöllői és
dunakeszi Zöld Pont vezetője volt, akiket Kovács Gáborné
mutatott be a versenyző diákoknak.
A közel két órás versenyt
Lugosi László pedagógus vezette, aki egyúttal az előkészítésben, a feladatok kialakításában is döntő szerepet játszott. A téma ezúttal
a Börzsöny földtörténete, topográfiája, növény- és állattana volt. Éppen ezért a csapatok, a részvételi feltételeként
kirándulni mentek hazánk
egyik legszebb tájegységére
és a látottakról fotókat kellett
készíteniük.
Tapasztalataik
alapján, valamint a megfelelő elméleti felkészültség birtokában a verseny első feladataként Börzsöny-tesztet kellett
kitölteni. Ugyancsak számot
kellett adni a növény- illetve
állattani ismeretekről. Előbbihez számítógépen nézhették
meg a feladatul megadott növények képeit, utóbbi esetében az iskola melletti parkban
elrejtett állatfotókat kellett
megkeresni és megnevezni,
mit ábrázolnak a képek. Számos egyéb feladat megoldását követően a szakértő zsűrire várt a döntés, hogy értékel-
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je a csapatokat és megállapítsa a helyezéseket.
Első lett a Kőrösi Csoma
Sándor
Általános
Iskola
„Csórmány” fantázianevű csapata (az elnevezés egy bizonyos fafajta népies neve). Második helyen végzett a gödi
Búzaszem Iskola „Ezek vagyunk mi” csapata, míg a harmadik helyet a Fazekas iskola „Sünök” csapata szerezte
meg.
– Több éve rendezzük meg
a környezetvédelmi vetélkedőt – mondta el kérdésünkre az igazgató asszony. – Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók
minél több időt töltsenek el a
szabadban, túrázzanak, ismerjék meg és szeressék is a természetet. Elégedett vagyok a
részvétellel, de igazából nem
is a versenyre, hanem inkább
az ismeretbővítésre helyeztük
a hangsúlyt. Az a fontos, hogy
a fiatalok foglalkozzanak a természeti értékekkel, a természet megóvásával. Szeretném
még elmondani, hogy évek
óta partnerünk a megrendezésben és zsűrizésben a váci
Magosfa Alapítvány, melynek
tagjai nem csak a környezetvédelmi versenyeken, hanem
a természetjáró napokon is
sokat segítenek. A környezeti
neveléssel kapcsolatos témakörben közös EU-s pályázaton
is sikerrel vettünk részt.
Katona M. István
A szerző felvétele

Tavaszi takarítás

Dunakeszi-alsón

A rendkívül szeles idő ellenére is szép számmal gyülekeztek a helyi lakosok a Lilla utca végén, hogy a tavalyi évhez
hasonlóan megtisztítsák a környezetüket Dunakeszi-alsón.

A

z előző évben mintegy
száz fő vett részt az akcióban, amikor négy
konténert töltöttek meg a különböző hulladékokkal, amelyeket a környéken illegálisan helyeztek el. Idén az összegyűjtött
mennyiség jóval kevesebb volt,
amely elsősorban a tavalyi – hagyományőrző céllal megrendezésre került – rendezvénynek
(is) köszönhető. A résztvevőket
a zord időjárás sem riasztotta
el, kicsik és nagyok együtt tisztították meg a környezetet a nem
kívánatos anyagoktól, eldobott
elemektől.
A szervezők, Bozsóné Huszár
Ildikó és Szabolcs Csilla helyi lakosok elmondták, hogy a kezdeményezés a tavalyi évben
indult, de céljuk, hogy minden
évben megismétlésre kerüljön. Itt nem csupán egy úgynevezett szemétszedő akcióról van szó, hanem egy félnapos program ez a családosok
számára is, hiszen a gyerekek
egy menetlevéllel indulva ve-

télkedtek egymással. A szervezők-rendezők csapatában –
mint mindig – most is ott serénykedett Fodor Sándorné,
a körzet önkormányzati képviselője, Nyíri Márton, az önkormányzat környezetvédelmi tanácsnoka, akivel együtt
barátai is kivették részüket a
takarításból. A helyszín több
állomásán feladatokat kellett
megoldaniuk, a feladatmegoldást pedig a program végén természetesen díjazták
is. Emellett a kidobásra szánt
anyagokból újrahasznosítással készített különböző használati tárgyakból is kiállítás
készült.
A kezdeményezésnek köszönhetően egy hasznos tevékenységgel töltött félnapos
akcióban vidám hangulatban
vehettek részt a Dunakeszi-alsón lakók és mindazok, akik a
város különböző részeiről érkeztek, mert fontosnak tartják környezetünk védelmét.
Legindi Tímea

FELHÍVÁS
DUNAKESZI Önkéntes

Köztisztasági Nap
A tavalyi évben a
TeSzedd – Országos Hulladékgyűjtési Akciónaphoz
csatlakozott Dunakeszi is. Ennek
keretében több
mint 100 önkéntes
segítségével számos helyszínen végeztünk „tavaszi
nagytakarítást”
városunkban.

T

öbb tonna illegális hulladéktól szabadítottuk
meg – többek között - a
Malomárkot, a lakótelepi közparkokat, Dunakeszi-alsót, a
lósport melletti kiserdőt, a Duna-partot, a Nagyállomás és a
Wass Albert utca környékét,
az Alagi majort, az Alagliget
lakópark környezetét, a Tőzegláp területét és a Dunakeszialsó – Káposztásmegyer közötti útszakaszt. Jó volt látni,
hogy több éve halmozódó hulladékkupacok tűnnek el a városból, szorgos kezek munkájának eredményeként.
A tavalyi jó gyakorlatot idén
már hivatalosan is városi szintre emeljük, azzal, hogy meghirdetjük az első Dunakeszi
Önkéntes Köztisztasági Napot, melyből hagyományt szeretnénk teremteni. Célunk az,
hogy lakossági összefogással,
a városunkba települt multinacionális cégek bevonásával
– melyektől azt várjuk, hogy
„felelős városlakóként” viselkedve támogassák a környezetvédelmi akciót - évről-évre tisztábbá, kultúráltabbá tegyük lakókörnyezetünket.
A Dunakeszi Önkéntes Köztisztasági Nap időpontja:
2012. május 5. (szombat) 1013 óráig.
Várjuk magánszemélyek,
civil szervezetek, klubok, ba-

ráti társaságok, egyéb szervezetek jelentkezését! „A terepen már mindenki civil!”
Bejelentkezés: 2012. április
30-ig a koztisztasaginap@dunakeszi.hu e-mail címen, vagy
telefonon a 06-70-424-35-87es, kora délutántól hívható telefonszámon.
További tájékoztatást bejelentkezés után kapnak az önkéntesek.
Védőitalról, kesztyűről, munkaeszközökről, almáról a szervezők, az összegyűjtött hulladék elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik.
Legyünk minél többen, tegyünk együtt a tiszta, egészséges lakókörnyezetért!
Dunakeszi Város Környezetvédelmi Tanácsa nevében:
Nyíri Márton
Környezetvédelmi
tanácsnok

Aki teheti, kössön rá
a csatornára
Az idei évtől mindenki számára elemi érdekké vált,
hogy ha még nem tette meg, rákössön a városi
szennyvízcsatornára – tájékoztatta lapunkat Dióssi
Csaba. A város polgármestere szerint évek óta emelkedik a talajterhelési díj,
amelynek környezetvédelmi okai vannak.
Dr. Bábosik Dóra, a Hivatal Adócsoportjának vezetője nyújtott részletes tájékoztatást a jogszabályi
változásról. Mint elmondta, a törvény értelmében,
ahol van lehetőség és ennek ellenére az ingatlan
tulajdonosa nem köt rá a
szennyvíz hálózatra, ott
talajterhelési díjat kell fizetnie.
A környezetterhelési díjról szóló törvény értelmében 2012. február 1-jétől

a talajterhelési díj mértéke jelentősen megemelkedett. A változásból adódóan Dunakeszin 3.600 Ft/m3re emelkedik a díj mértéke.
A talajterhelési díjat a fogyasztónak kell bevallania
(díjmentes esetekben is!)
és megfizetnie a tárgyévet
követő év március 31-ig.
Ebből adódóan a fogyasztók a magasabb díjfizetéssel először 2013. március 31-én szembesülhetnek. Ezért felhívta a talajterhelési
díjfizetésre
kötelezett adózók figyelmét, hogy lehetőség szerint mihamarabb kössenek
rá az Önkormányzat által
korábban kiépített közcsatornára. Ezzel elkerülhetik,
hogy a korábbi évekhez képest jövőre jóval nagyobb
mértékű talajterhelési díjat fizessenek.

***

Lapzártánkig a Dunakeszi
Önkéntes Köztisztasági Nap
májusi akciójához csatlakozott
a Városi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal, a Fidesz és
a Fidelitas Városi Szervezete. A
tavalyi esztendőhöz hasonlóan idén is ott lesz a Jobbik Dunakeszi Városi Szervezete, és
a párt helyi lapjának, a Kesző
Népe szerkesztőbizottságának
csapata is.
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Dunakeszi sportélete
Dunakeszi város 2012. évi költségvetésében elfogadott sporttámogatásokról
érdeklődöm, Seltenreich József ifjúsági- és sporttanácsnoknál.
tesítményeket felújítani, építeni, létrehozni, amik segítik az
eddig is működő sportágakat,
szélesítik a sporthoz való hozzáférés lehetőségét. A kiemelten támogatott csapatsportágak közül a labdarúgásban és
a kézilabdában vagyunk érdekeltek legfőképp, és a pályázatokat április 1-ig kellett leadni.
– Örömmel mondhatom el,
hogy az idei sporttámogatás a
tavalyi évhez viszonyítva pozitív irányban változott. Továbbra is nyújtja az egyesületeknek, kluboknak, diák sportköröknek a támogatást, ennek
az összege évi 17 millió forint.
Emellett kiemelten fontos szerepe miatt a sportlétesítményeinkre újabb 100 millió forintos
összeget különítettünk el, mely
a pályázati önrészt biztosíthatja. Igyekszünk olyan sportlé-

– Mi szerepel a tervek között?
– Négy évre ütemeztük be
a fejlesztéseket. Az idei évre a
Fóti úti edzőpálya műfüvesítését, az öltözőépület tetőszerkezetének felújítását és a tetőtér
megépítését tervezzük. Az általános iskoláink közül első évben a Kőrösi, és a Fazekas iskolának szeretnénk pályázni kis
műfüves pályát. Építésnél, felújításnál 70 %-os támogatás
érhető el. Remélem a négy év
alatt, igen komoly mértékű fel-

újításokat tudunk így elvégezni,
melyek terveivel készen állunk.
– Mi a terv a Vasutas pályával?
– A Vasutas pálya városi tulajdonba kerülése után, hátul a salakos pályát műfüvesre tervezzük megépíteni. E mellett még
szeretnénk felújítani a futófolyosó részt, valamint az épület
rendbetétele is fontos. Ami eddig működött az továbbra is
működhetne tovább, de bővíteni szeretnénk az ott sportolók létszámát, lehetőségeit. Szeretnénk, ha a Vasutas pályán
lévő sportcsarnokba a kézilabdások és más sportágak is vis�szatérhetnének, valamint a lakosság számára is több lehetőséget nyújtani a tömegsportra.
Az önkormányzat tervezi, hogy
sportigazgatóság formájában
működteti a jövőben a sportlétesítményeit. Szerencsére ezek

száma egyre bővül, ide tartozik
a Fóti úti sporttelep, az asztalitenisz terem, a harcművészeti
központ a Rákóczi úton, a Duna
parti napközi területe, ahol a kajakosok vannak, s remélem hamarosan a Magyi pálya is!
– A költségvetésben szerkezetében milyen változás állt
be?
– Kibővítettük azoknak a
körét, akik e támogatásban
részt vehetnek, több eddig még
nem támogatott egyesület és
klub is kap városi támogatást.
Eközben folyamatosan felmérjük, hogy hány kisebb szakosztály, tanfolyam működik, és
milyen módon tudjuk segíteni
tevékenységüket. Szeretnénk
elérni, hogy az összes itt működő sportszervezet regisztrálva legyen, tájékoztatni tudjuk az érdeklődőket az általuk
szervezett programokról is. A
programirodán keresztül lehetőséget biztosítunk megjeleníteni a sporttevékenységek időpontját és helyét, így a lakosság
is értesülhet, milyen sportágak
vannak, hol érhetőek el.
Solymosi László

Első Dunakeszi Viadal
A

z Első Dunakeszi Viadal megrendezésével legfontosabb célunk az volt, hogy a diákok
élményszerű és hiteles történelmi ismeretekhez jussanak a szabadságharc idejéről.
A rendezvény lebonyolításával azonban még nem ért véget az a megismerési folyamat, amellyel közelebb vis�szük gyermekeinket a magyar
történelem ezen fejezetéhez.
A Dunakeszi Programiroda
egy rajzpályázatot írt ki az iskoláknak a Viadal élményeinek a képi feldolgozására. Ezáltal lehetőség van az iskolákban tanórai kereteken belül is
feldolgozni a látottakat, újra
átélni, közösen átbeszélni az
eseményeket.
A pályázatra több mint száz
rajz érkezett be, amelyek közül iskolánként a legjobbakat
vidámparki belépővel jutalmazzuk.
Csoma Attila
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– Ahogyan a diákok látták

Az összeállításban Petrik Borbála, 5/b, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Tóth Zsuzsanna 6/b, Fazekas Mihály Általános Iskola,
Tarcsa Rebeka 5/c, DOK Széchenyi István Általános Iskola, Bán Balázs
4/a, Szent István Általános Iskola, Csavajda Gergely 5/a, Radnóti Miklós Gimnázium, Gazsi Gréta és Pataki Alexandra közös műve, Bárdos
Lajos Általános Iskola 5. osztályos tanuló rajza látható.

A Költészet Napja

– versbe formált gondolatok

A könyvtár vendége volt
Varró Dániel költő és Murányi László előadóművész
2012. március 30-án a Márai program olvasásnépszerűsítő rendezvényeinek egyike a könyvtárosok,
de főképpen az olvasók nagy örömére a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban került megrendezésre.
A Pest Megyei Könyvtár pályázatának eredményeképpen Varró Dániel költő, műfordító és Tarján Tamás irodalomtörténész volt a vendégünk. És persze a nagyszámú közönség, akik közül sajnos sokan
kint rekedtek az olvasóteremből.

A

Költészet Napjához
közeledve a versé volt
a főszerep, méghozzá
oly módon, ahogy eddig sosem. A fiatal költő elvarázsolta a közönséget. Minden kötetéből olvasott fel verseket, sőt
a legújabb írásaiból is, melyeket a közönség tapsa kísért.
Különlegesek voltak a szerelmes versei, életszerűek a gyermekversei, sok humorral fűszerezettek a Boci, boci tarka
c. gyermekmondókára írt paródiái.
Mi lehet a titka ennek a fiatal költőnek, akinek életművével, pályájával való ismerkedés akár több irodalmi estet
is igényelne? Aki már 12 éves
kora óta publikál, akinek eddig 5 verseskötete jelent meg,
már majdnem mindegyik
hangoskönyv formában is. A
Túl a maszathegyen c. könyve alapján Presser Gábor zenéjére készült bábmusical a
Bábszínház egyik sikerdarabja. Otthonosan mozog a színházakban, kiváló műfordító.
Két Shakespeare fordítását /
Lear király/ a Nemzeti Színház, / Rómeó és Júlia/ az Új
Színház és a Vígszínház tűzte
műsorára. Szakemberek szerint a titok a tehetsége, a kiváló stílusérzéke, „a nyelvvel és
a poétikai értékekkel való játék, vagy küzdelem eredmé-

nye, ahol a formaérzéknek és
a nyelvteremtő erőnek kulcsszerepe van.”
Varró Dániel neve ma már
fogalom az irodalmat, a költészetet kedvelők körében.
Ezt jelzi 16 díja, ösztöndíja,
kitüntetése, többek között a
József Attila-díj és a Magyar
Köztársaság Arany Érdemkeresztje. Varró Dániel még
nincs 35 éves, de életműve
már érettségi tétel. Verseit
minden korosztály ismeri és
szereti.
A költészet volt a témája az április 12-én megrendezett irodalmi estnek is, melynek keretében Murányi László előadóművész válogatott
kedvenc költői verseiből. Murányi László a Magyar Televízió főmunkatársa volt, és előadóművészként is ismerjük. A
vershez való kötődését így fogalmazta meg: „Célom – járni a verssorok között, a versszületés titkát: a fogantatást
keresve. Szinte az adott költővé válni azokban a percekben,
ám ugyanakkor tudva, hogy
ez- már-már a lehetetlen körbetáncolása.” Az est folyamán
három gondolatkörre építette
fel verseit: szeretet-szerelem,
istenes és hazafias versek, melyek joggal nyerték el a közönség tetszését.
A szerk.

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal,
kik szerették és ismerték, hogy

Kárpáti Imre

tanár
2012. április 8-án, életének 82. évében, türelemmel viselt hosszú betegség után elhunyt.
Felejthetetlen halottunk gyászmisével egybekötött
hamvasztás utáni búcsúztatója, 2012. április 21-én 15 órakor lesz
a Gyártelepi Jézus Szíve Templomban.
Drága emléke szívünkben él!
Táviratcím: 2120 Dunakeszi, Fillér utca 39.
Kérjük, együttérzésüket egy szál virággal fejezzék ki.
A gyászoló család
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VENDÉGSÉGBEN

Czinege István szobrásznál és
Péter Nándor fafaragóművésznél
szobrászkodás helyett, mi is
festettünk. Ez újfajta látásmódot adott, és az, hogy színesben alkottunk, csiszolta a
színérzékelésünket.

Egy település hangulatát, szellemi-kulturális életét alapvetően meghatározzák a
városban élő művészek
és alkotók, akik munkájukkal nem pusztán
színt és örömet visznek
a hétköznapokba, de
hozzájárulnak az egész
közösség fejlődéséhez.

A

z országos és nemzetközi hírű művészekből
álló
DunArt Képzőművészeti Egyesületet jelenleg 21
dunakeszi képző – és fotóművész, ill. karikaturista alkotja.
A művészekkel és alkotásaikkal gyakran találkozhatnak
egyéni és csoportos kiállítások keretében – Dunakeszin
is. A DunArt Egyesület két,
évtizedek óta együtt alkotó
tagjával: Czinege István szobrásszal és Péter Nándor fafaragóval beszélgettünk.
– Hogy indult az alkotói
pályájuk, voltak családi előzmények?
– Nagyapám bodnár és asztalos volt, reggeltől-estig a
műhelyben fúrt-faragott. A
legkülönbözőbb
tárgyakat
készítette, a bútoroktól kezdve az apró háztartási eszközökig. Gyerekként állandóan
körülötte sündörögtem. Később egy baráti összejövetelen találkoztam egy fafaragó,
népművész sráccal; nagyon
tetszettek a dolgai. Ezek hatására kezdtem magam is „farigcsálni”. A mi családunkban senki nem foglalkozott
hasonló dolgokkal – veszi át a
szót Czinege István - viszont
gyerekkoromtól
szerettem
festeni. Az egyik barátom,
akivel együtt dolgoztunk a
MÁV Dunakeszi Járműjavító
Üzemben, a vasutas szakszervezet iskolájában rajzolt. Egy-
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szer munka után elmentem
vele, majd én is ott ragadtam.
Voltak ott festők, grafikusok,
szobrászok, de érdekes módon
nekem nem a festészet, hanem
a szobrászat tetszett a legjobban, pedig előtte sosem szobrászkodtam. Itt azonban rátaláltam a fára, a kőre és a fémre, és rájöttem, hogy ezeken az
anyagokon keresztül fejezhetem ki a legjobban magam. Ez
70-ben történt. Néhány évvel
később Nándi is csatlakozott
a „csapathoz”, azóta ismerjük
egymást. Igen, a hetvenes évek
elején kerültem én is a gyárba,
ill. a szakszervezeti iskolába –
mondja Péter Nándor. A gyakorlat mellett voltak elméleti
tantárgyak, tanultunk például anatómiát, művészettörténetet. Én eleinte kővel dolgoztam, de aztán kaptam egy allergikus betegséget, és az orvosok azt javasolták, hogy „ne
kísérletezzek tovább” a kővel.
Így tértem vissza végleg a fához.
– Kaptak lehetőséget arra,
hogy a munkáikat megmutassák szélesebb körben is?
– Igen, folyamatosan voltak
csoportos kiállításaink külön-

böző városokban, kihelyezett
országos és megyei tárlatok, a
Vasutas napon pedig hagyományosan a Népszínház utcában. Többször vettünk részt
nemzetközi tárlatokon is; egyszer például eljutottunk Drezdába, ahová 15 országból érkeztek művészek. És emellett
ott voltak az alkotótáborok
- ahová szintén együtt mentünk sok éven keresztül. Igen,
ezek csodálatosak voltak –
erősíti meg Nándor – minden
tavasszal és ősszel szerveztek
tábort Fonyódra, Szigligetre,
Keszthelyre; végigjártuk szinte az egész Balaton-felvidéket.
Ezekben a táborokban nagyon
sokat tanultunk nem csak a
mesterektől, de egymástól is.
Fonyódról gyakran áthajóztunk Badacsonyba, ahol aztán
szétszéledt a csapat, és mindenki szabadon dolgozott reggeltől-sötétedésig. Csak este
jöttünk össze újra, hogy az esti
borozgatás mellett, végignézzük egymás munkáit. Nagyon
fontos volt, hogy őszintén elmondja mindenki a meglátását (a negatív kritikát is).
– A fonyódi tábor érdekessége volt, hogy ott csak festőszakosztály működött, így

– Mi az, amit szeretnének
megmutatni, s közvetíteni a
művészetükön keresztül?
– Az én munkáim figurálisak – mondja Czinege István
– leggyakrabban embereket
mintázok, egymagukban, valamilyen tevékenység, például
sportolás közben, máskor az
emberi kapcsolatokat szeretném megragadni, az emberek
egymáshoz fűzőző viszonyait.
De – természetszerető emberként – érdekel az ember és a
természet kapcsolata is. Szintén gyakran készítek szobrot neves személyiségekről.
A szobraim nagy részét aztán
elajándékozom, a városnak,
az intézményeknek, hiszen az
a célom, hogy minél több emberben megmozduljon valami
általuk.
– Az én munkáim szintén
figurálisak, de kicsit elvontabbak. Leggyakrabban az emberről és a természetről szólnak: növényekről, állatokról
és az ember környezetéről. A
fa természetes szépsége, mintázata-erezete adja magát, ezt
próbálom megfigyelni, átérezni. Ha egy új gondolatom
születik, először agyagból elkészítem a mintát, de aztán
a fa megmutatja, hogy merre vigyem, és alakítja az eredeti elképzelést. A fa adottságai határozzák meg a végső
képet, ugyanaz a szobor például teljesen mást mutat szilvából és egy mozgalmasabb
akácból. Én is ritkán tartom
meg a munkáimat, igazából a
munka folyamata foglalkoztat, amíg dolgozom egy szobron, amíg formálódik, alakul,
aztán szívesen megválok tőlük. Az ember nem magának
alkot.
Maczkay Zsaklin

Jó az irány és jó a szándék

Különös, megfoghatatlan szeretettel
beszélnek városunkról azok, akiknek
családi gyökerei a messzi múltba
nyúlnak vissza. Közéjük tartozik Sipos
Mónika is, aki büszkén említette, hogy
ősei már 750 évvel ezelőtt is e tájon
éltek, s egy rokona kikutatta a régi
dokumentumokat mind apai, mind anyai
ágon. – Lokálpatrióták vagyunk – mondja a lehető legtermészetesebben.

A kétgyermekes
anyuka családjával még 2008-ban
költözött ki a
zsúfolt fővárosból Dunakeszire,
és ezt a döntését
azóta sem bánta
meg. Juhosné
Jenei Tünde
nemcsak szülőként elégedett
új otthonával,
hanem házias�szonyként is csak
felsőfokon tud
a településről
nyilatkozni. Úgy
véli a fejlődés
igazán jó irányt
vett, és az itt
élők számára
egyre inkább
otthont jelent
Dunakeszi.

Már nagyon zavarta őket a nyüzsgés, irritálta a családot a szennyezett levegő, és nemrég született
kislányukkal, Emesével fogták magukat, és mint a mesében a legkisebb királyfi, elindultak szerencsét
próbálni újpesti otthonukból. Akkor 2008-ban jártunk, és olyan otthon keresésébe fogott a Juhos-család, ami valamennyiüknek a lehető
legjobb.
„A férjem éppen az Alagi Majorban dolgozott akkor, így Dunakeszi, illetve az akkor kiépült Alag lakópark azonnal felkeltette az érdeklődésünket. Megtetszett a lakókörnyezet, és ezen a rendezett,
tiszta levegőjű, nyugodt, csendes
helyen megállapodtunk. Egy pillanatra sem bántuk meg, hogy ideköltöztünk, hisz mindannyian úgy
érezzük, megtaláltuk álmaink otthonát” – elevenítette fel Juhosné
Jenei Tünde a Dunakeszire költözés
részleteit.
Az elmúlt majd négy esztendőben aztán még jobban a szívükhöz
nőtt ez a mára majd negyvenezresre
duzzadt város, és a család második
gyermeke, Koppány már itt fogant
és itt látta meg a napvilágot, míg
Emese már lassan a nagycsoportjából is elballag.
„Közvetlen lakóhelyünkön immár
egy fantasztikus játszótér is felépült, amely nemcsak bekerített,
hanem tiszta, abszolút gyermekbarát, ahol rengeteg játéklehetőség
várja a különböző korú gyerekeket”
– ecsetelte a GYES-en lévő anyuka.
Úgy véli, a város fejlődésének irá-

Ahol születtünk…

nya jó, és a városvezetők szándéka is helyes, ahogy az itt lakók életét próbálják színesebbé tenni. A
könyvtárban valamennyi korosztály
megtalálhatja a szórakozását, az értelmes időtöltését, míg például a tavaly útjára indított DunakesziFeszt
kifejezetten ötletes műsorrendje
kicsiket, nagyokat, gyereket és felnőttet egyaránt lefoglalta.
„Utóbbiból, remélem hagyomány
válik, mert kevés ilyen jól megszervezett programsorozattal találkoztam eddig. De hasonlóan jó a véleményem az Alagi Vágtáról vagy
a Kinizsi pályán szervezett Gyermeknapokról is. A könyvtárba már
Emese lányom is szívesen jár, mert
a kézműves szakkörön fantasztikusan érzi magát” – sorolta Tünde.
Háziasszonyként is nagyon elégedett Dunakeszivel, hiszen bármire van szüksége a konyhában, mindent megkap a város különböző kis
és nagy boltjaiban, bevásárlóközpontjaiban. Előbbire jeles osztályzatot szavaz meg a település bizonyítványába, míg az oktatás terén,
illetve az óvodai és iskolai helyeket
tekintve szerinte csak idő kérdése a
hasonló érdemjegy.
„A sok beköltöző fiatal család,
mint például a miénk is aggódott,
vajon lesz-e elég férőhely a város
óvodáiban, iskoláiban. Noha egyre inkább megoldott ez a kérdés,
azért itt még el kell telnie még egy
kis időnek ahhoz, hogy abszolút
megoldódjon a gyermekeink sorsa
is” – fogalmazott a kétgyermekes
anyuka.
- molnár -

– Ahol születtünk, azt a települést szeretjük, függetlenül attól,
mennyire szép vagy nem szép –
folytatja. – Nekem a régi Dunakeszi
különösen kedves, a Tabán, a Duna
közelsége, a gyerekkori fürdőzések
a folyóban, a virágos, tarka kaszáló, ami édesapámék utcájának végében volt.
Az iskola… – A nyolc általánost
az 1. sz. Általános Iskolában (ma
Szent István) jártam ki, majd Budapesten, a Szinyei Merse Pál Gimnáziumban tanultam, mert akkor még
nem volt középiskola a városban. A
negyedik osztályt viszont már itt fejeztem be.
A hivatás… – 12 évesen kiderült,
hogy enyhe gerincferdülésem van,
elküldtek gyógytornára, s ez a gyönyörű hivatás annyira megtetszett,
hogy eldöntöttem, én is gyógytornász leszek. Felvettek a Madzsar
Alíz Gyógytornászképzőbe, később
lediplomáztam a SOTE Eü főiskolai
karán. Első munkahelyem az ORFI
volt. Közben megszületett a kislányom és hamarosan lehetőség
nyílt a városi Szakorvosi Rendelőintézetben folytatni a munkát. A lányom a Szent István Általános Iskolában tanult, s észrevettem, men�nyi rossz tartású gyermek jár ide.
Elmondtam az igazgatónőnek észrevételeimet, s hamarosan értesítést kaptam, hogy másodállásban
heti két alkalommal lehetőségem
nyílt az iskolás gyermekek gyógytornájára is. Így én lettem a város
első gyógytestnevelője.

Közéleti szereplés… – A rendszerváltozás után a helyi MDF-nek
aktív résztvevője volt az édesapám,
Sipos Károly. Én akkor még csak érdeklődve hallgató résztvevője voltam a családi-baráti beszélgetéseknek, a munka és a gyereknevelés
lefoglalta a napjaimat. Mikor létrejött a helyi Fidesz, egy ideig tájékozódtam tevékenységükről, s két év
múlva én is tagja lettem. Az 1998as helyhatósági választás idején
felkértek, hogy induljak a választáson. Noha nem jutottam be a testületbe, de felkértek dr. Gógucz Attila
főorvos úrral együtt, hogy vegyek
részt az egészségügyi és szociális
bizottság munkájában.
Civil Egyesület… – Az édesapám
megalapította dr. Balogh Csabával és dr. Erdész Mihállyal közösen
a Mi Kesziek Civil Egyesületet. Céljuk volt, hogy pártpolitikától mentesen szolgálják a város lakosainak
érdekeit. Ma is büszkén mondhatom, sok szép eredményt tudhatnak magukénak. Idővel az édesapám egészsége megromlott, s
pár évvel ezelőtt abbahagyta ezt a
közéleti tevékenységet. Számomra
nagy megtiszteltetés volt, hogy ekkor engem választottak elnöknek.
Jelenleg is megvan az egyesület,
ugyan nincs rendszeres tevékenység, de azért tartjuk a kapcsolatot.
Remélem, lesz még olyan élethelyzet, amikor újra aktívan részt vállalhatunk a város közéletében.
Katona M. István
A szerző felvétele
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KÉTSZERES EURÓPA BAJNOKOK… LESZ HARMADIK IS?

“Testből font jelbeszéd…”
A tánc a mozdulat művészete. Kifejez örömet, bánatot, boldogságot, boldogtalanságot, a mozdulatok harmóniája és diszharmóniája alkot olyan mágikus egységet, mely hatása alá vonja azokat is, akik művelik, azokat is, akik befogadják az élményt. Igen, a tánc a mozdulat mágiája, s egyfajta költészet is.

N

em véletlenül ihlette meg a lírikusokat is, köztük például Weöres Sándort, aki így írt A tánc című költeményében: “Testből font jelbeszéd/tölti a csarnok
holt terét,/éled a föld nehéz pora,/fölveri lábak
halk dobaja.” (részlet)
Felfokozott aktualitása van most szólni a
táncról, mivel április 29-e a Tánc Világnapja. Emlékezünk az 1727. április 29-én született
Jean-Georges Noverre francia balett táncosra,
aki a “Balett Shakespeare-jeként” vált ismertté.
Munkásságával megújította, napjainkig ható
művészetté formálta a táncot. Joggal jelölték
1982-ben születésnapját a tánc ünnepévé.
Városunkban nagy a népszerűsége a táncnak. A számos néptánccsoport mellett kiemelkedő művészi teljesítményével rangot és országos ismertséget szerzett a Farkas Ferenc Művészeti Iskola színpadi tánccsoportja. Dícséretes
döntésnek bizonyult, amikor 2009-ben új színfoltként útjára indították az intézményben a
modern táncoktatást. Nagyné Szöllősi Márta
művészeti vezető értő irányításával a növendékek magas színvonalú tudásra tettek szert már
eddig is. A tanult táncok különféle technikákra épülnek, ötvözik a klasszikus balett, a jazztánc, a modern tánc elemeit, de nagyon fontos a színpadi játék is, a minél mélyebb beleélés
a kifejező, drámai hatású előadásmód miatt,

avatott be az oktatás műhelytitkaiba a művészeti vezető. Ismerős musicalok dallamaira látványos koreográfiákat tanulnak, s ezeket, a
megfelelő szintű tánctudással rendelkező növendékek adják elő.
Dunakeszin már több alkalommal láthattuk
produkcióikat. De kitekintve a városhatáron
túlra, nagyszerű eredményekkel büszkélkedhetnek különféle rangos megmérettetéseken is.
Kilencszáz versenyző vett részt 240 koreográfiával a március 10-én megrendezett Connector
Táncfesztiválon Veszprémben. Az együttes 6
versenyszámmal nevezett, s 4 aranyéremmel valamint a legjobb koreográfia különdíjával térhetett haza. Moderntánc szóló kategóriában Bognár Vivien 1. helyezést ért el és a zsűri különdíját kapta. Moderntánc duó kategóriában Mitró
Ingrid és Erőss Anett első lett, míg a Moderntánc trio kategóriában Mitró Ingrid, Fodor Esztella és Bognár Vivien ugyancsak 1. helyezett
lett. Mindezeken túl színpadi látványtánc csoportban két arany és egy ezüst érem boldog tulajdonosai is lehettek, valamint a legjobb koreográfia különdíja is az együttes, azon túl a tanintézmény sikerlistáját gyarapítja.
Az eredményes szereplés folytatódott március 17-én, a Budapesten megrendezett országos
kvalifikációs versenyen, ahol művészi látványtánc csoportban két, az 1. helyezettnek járó ku-

MEGHÍVÓ
JÓTÉKONYSÁGI ESTRE
Keresztszülők a Moldvai Csángó
Magyarokért Egyesület és A Moldvai
Magyar Oktatásért Alapítvány szeretettel meghívja Önt és kedves családját jótékonysági rendezvényére,
amelynek célja a moldvai csángó
gyermekek magyarországi nyári
táboroztatásának támogatása.
A gyermekek Buda, Klézse, Pokolpatak, Somoska falvakból jönnek
Időpont: 2012. április 28. szombat,
17 óra
Helyszín: Dunakeszi, Radnóti Miklós
Gimnázium Aulája (2120 Dunakeszi,
Bazsanth Vince u. 10.)
Fővédnök: Dióssi Csaba Polgármester, Dunakeszi
Közreműködnek: • Csoma Gergely
fotóművész, szobrász • Kováts Vera
énekes, X-Faktor, Dunakeszi • Kovács
Krisztián sültü (furulya) és ének •
Csikófark tánccsoport, Dunakeszi,
• Strázsa néptáncegyüttes, Monor,
kísérő zenekar: Kalapos Folk Band •
Bálint Izabella ének • Pusztina Takács
Bence vers • Kobzos Kis Tamás ének

18 Dunakeszi Polgár

Ferencz Éva ének • László Ildikó
ének • Somos Együttes moldvai
zene, ének • „Táncoló Szültalpak "
tánccsoport, • Horváth György tárogató • Földiné Vincze Emese ének
• Bencsik Angelika mesemondó
kislány • Mátyás Mónika ének
Támogató jegy:
2.000,-Ft vagy 2.500,-Ft
Az eladásra minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Jegyek megvásárolhatók:
Ers Ildikó, Monor 0630-475-5338
Makkai Attiláné, Dunakeszi:
0670-203-6699
Felföldi Elek, Budapest
0670-335-5347
Radnóti Miklós Gimnázium,
Dunakeszi: 0627-342-212
Kőrösi Csoma Ált. Iskola, Dunakeszi:
0627-342-344
Family Fodrászat, Dunakeszi
(Gombák épülete): 0627-634-702
Kacatos Kávézó, Dunakeszi,
Duna sor 5. délutáni órákban

pát szerezték meg. Moderntánc szólóban Bognár Vivien ismét 1. helyezést és a zsűri különdíját érdemelte ki. A színpadi látványtánc duó
is aranyérmet szerzett, s a csoport a legjobb koreográfiának járó díjat is elnyerte. Jelenleg az
ország egyik legrangosabb versenyére a pécsi
IV. Esély a Művészetre Táncfesztiválra készülnek, mely április 28-29-én kerül megrendezésre, s ahol tavaly már sikerült a dobogó felső fokára állni. Ezt követően pedig Salzburgban
képviselik városunkat az Alpok köszöntése
nemzetközi fesztiválon. Júniusban, a Szlovákiában megrendezésre kerülő Európa Bajnokságra utaznak, ahol remélhetőleg sikerül megvédeni a kétszeresen már megszerzett bajnoki címet.
Lapunk hasábjain keresztül is köszönetet
mondanak az X-car Autókölcsönző tulajdonosának, aki nagylelkűen hozzájárult a Salzburgi utazás költségeihez. Ezen túl bizakodva
fordulnak városunk művészetbarát lakóihoz,
hogy amennyiben lehetséges, támogatásukkal
segítsenek a csoportnak, hogy méltóképpen,
színvonalas jelmezekben képviselhessék a lányok városunkat. Támogatásukat a Farkas Ferenc Művészeti Iskola Alapítványán keresztül
tehetik meg.
Katona M. István

„MEGELŐZÉS A TAVASZ JEGYÉBEN”
A Dunakeszi Rendőrkapitányság
a Pest megyei Balesetmegelőzési
Bizottság, valamint a PMRFK Bűnmegelőzési Osztállyal
együttműködésben „Megelőzés
a Tavasz jegyében” címmel rendezvényt szervez a Dunakeszi Város
Önkormányzata, a Polgárőrség, a
Magyar Vöröskereszt, a Készenléti
Mentők, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat támogatásával.
Közös rendezvényünk többféle programot biztosít minden korosztálynak, melyre mindenkit szeretettel
meghívunk!
A rendezvény helyszíne: Dunakeszi
Rendőrkapitányság udvara (Dunakeszi, Tábor u. 2. )
Időpontja: 2012. április 20-án 10
órától 16 óráig

A rendezvény fővédnöke:
Dióssi Csaba polgármester úr
Programjaink:
• Baleset és bűnmegelőzési
előadások
• Police Café keretében – Kérdezzen bátran, segítünk!
• Közigazgatási bírságról
• Szabálysértésekről
• Drogokról mindenkinek
			
• Az internet veszélyei
• Elsősegélynyújtás (bemutatóval)
• Aszfalt rajzverseny gyerekeknek
(a nyerteseket díjazzuk)
• KRESZ pálya kerékpárosoknak
• Ügyességi pálya gyerekeknek
(KRESZ - Suli)
• Arcfestés kicsiknek!
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KÖNYVTÁR

@Z INTERNETEN 5.
A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár TÁMOP pályázatának keretében létrehozott helytörténeti adatbázisok a könyvtár új honlapján a „Katalógusokadatbázisok” fülre kattintva érhetőek el.
kistérségi alkotók adatbázisa a Dunakeszin,
Gödön, Fóton és Mogyoródon élő művészek, írók, költők
adatait tartalmazza. Az elérhetőségeken és az életrajzokon kívül
feltünteti az alkotók díjait, fontosabb kiállításait, nyomtatásban
megjelent műveiket, a róluk szóló irodalmat, valamint – a képzőművészek esetében – három alkotásuk fényképét is. Az adatbázisban szereplők több szempont
szerint (név, művészeti ág, város)
visszakereshetők, listázhatók.
Egy másik helyismereti adatbázis a kistérség négy településén található szobrok, emlékművek, emléktáblák és kiállítóhelyek összegyűjtésére és bemutatására vállalkozik. Ilyen jellegű
feltáró munka a kistérségben eddig nem készült, így a vállalkozás
újító jellegű. Az egyes tételeknél

a fényképeken kívül szerepel –
amennyiben megállapítható, kikutatható volt – a műtárgy elnevezése, pontos helye, méretei,

anyaga, avatásának ideje, alkotójának megnevezése, valamint
a rajta lévő szöveg. Az adatbázisban lévő műtárgyak visszakeresése, listázása név, alkotó, téma,
stílus, jelleg, város, utcanév szerint is történhet. A Dunakeszi

helytörténeti fotóadatbázisban –
mely két városi intézmény, a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár és
a Révész István Helytörténeti
Gyűjtemény közreműködésével
jött létre – mintegy 2000 olyan
fényképfelvétel és képeslap került feldolgozásra, amely leginkább reprezentálja a város történetét. A témák szerint rendezett
képekhez leírás is készült a felvétel „tartalmáról”, méreteiről,
készítésének idejéről és amen�nyiben ismert, a készítőjéről is,
mely kritériumok alapján a fotók többfajta rendezésére is lehetőség nyílik.
A szintén a helytörténeti adatbázisok közé tartozó Látnivalók
Dunakeszin című projektünket
– kiemelt szerepe miatt – a következő számban külön ismertetjük.
Lőrincz Róbert

Angol és német nyelvi verseny
a DOK Szent István Iskolájában
Március első két hete hagyományosan az idegen nyelvekről szól a város legnagyobb
múltú tanintézményében, hiszen ekkor kerülnek megrendezésre az iskola nyelvtanárai által életre hívott ország-ismereti versenyek.

A

DOK Szent István Általános Iskolájában idén
nyolcadik alkalommal került megrendezésre
az angol és a német ország-ismereti vetélkedő. A kistérség általános iskolái számára meghirdetett versenyeken angol nyelvből összesen tizennyolc,
német nyelvből tizenkét csapat mérte össze tudását
és készségeit. Ahogy azt Asztalosné Gáborik Gabriella munkaközösség-vezető elmondta, a kollégák munkájának köszönhetően jól felkészült diákok érkeztek Dunakesziről, Gödről és Fótról, így mindhárom
verseny magas színvonalon zajlott. „Angol nyelvből
olyan nagy volt az érdeklődés, hogy külön napon kellett megrendeznünk az 5-6. és a 7-8. osztályosok versenyét.” A kommunikációt, a kreatív tudást, valamint
az adott kultúra ismeretét előtérbe helyező versenyek
egyszerre szolgálják az idegen nyelvi kompetencia
fejlesztését és a tehetséggondozást. – hangsúlyozta a
munkaközösség-vezető. „Iskolánk profilját az angol
és a német nyelv határozza meg. Már az első osztálytól kezdve emelt óraszámban tanulhatják az idegen
nyelvet diákjaink, akik felső tagozaton kommunikációs szakkörök segítségével mélyíthetik el nyelvtudá-
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sukat. Több angol és német nyelvi projektbe is bekapcsolódtunk az elmúlt időszakban, és a városban elsőként nálunk ismerkedhetnek meg a második idegen
nyelv alapjaival az arra motivált diákok. Az országismereti versenyek megrendezésével is az a célunk,
hogy hozzájáruljunk a gyerekek angol és német nyelv
iránti érdeklődésének növeléséhez.” Ennek sikerességét erősítették meg a megkérdezett zsűritagok és felkészítő tanárok is, akik a verseny külön értékének
tartják, hogy évről évre más-más országgal vagy tájegységgel ismertetik meg a résztvevő diákokat. Idén
az angol versenyek témája az Egyesült Államok, a német versenyé pedig a Bódeni-tó környéke volt.
-el-

A Szent István Általános
Iskola és a
Tóth Mariska
Hagyományőrző Alapítvány
szeretettel meghívja Önt
2012. május 16-ra
az iskola fennállásának
115. évfordulója alkalmából
rendezett

TÓTH MÁRIA EMLÉKTÁBLA
AVATÁSRA
és az azt követő

RÉGI TANÁR – RÉGI DIÁK
TALÁLKOZÓRA
Megjelenésére feltétlenül
számítunk!
Eich László
igazgató
Szőke Kálmánné
kuratóriumi elnök
PROGRAM:
16.00 - 16.30
Tóth Mária emléktábla avatás
Az emléktáblát készítette:
Lengyel István szobrászművész
Az emléktáblát leleplezi:
Bán Mihályné Tóth Julianna
a tanítónő unokatestvére
Avatóbeszédet mond:
Horváth Bertalanné Nándori Klára
a család jó barátja
16.30 - 19.00
Régi tanár
– régi diák találkozó
Visszaemlékezés Tóth Mária
tanítónőre:
Sipos Mónika, Budai László, Rab
Endre
tanítványok
Az iskola Bábszíntársulatának
műsora
Emlékkiállítás megtekintése
Állófogadás
Kötetlen beszélgetés
Kérjük, hogy a szervezés
érdekében
részvételi szándékát jelezze
az iskola titkárságán!
Telefon: 27/341-716

VOKE József Attila Művelődési Központ

ÁPRILIS, MÁJUSI
programajánlója
Április 13. péntek 18 óra
Nagy Csaba természetfotós
kiállítása

„Megelőzés a tavasz jegyében”
Rendőrségi nyílt nap a Dunakeszi
Rendőrkapitány udvarán.
Baleset és bűnmegelőzési előadások, elsősegélynyújtó bemutató,
aszfaltrajzverseny, KRESZ pálya,
ügyességi pálya, arcfestés.
Helyszín: Dunakeszi Rendőrkapitányság udvara (Tábor u. 2.)
A rendezvény fővédnöke:
Dióssi Csaba polgármester

Április 14. szombat 18 óra
Hot Jazz Band koncert

Április 21- 22. szombat
– vasárnap 10-18 óra
A Vándorfény Galéria kiállítása és
vására
Április 27. péntek – május 1.
kedd
Vasútmodell kiállítás
Április 27. péntek 19 óra
Uray György Színház:
A hallei
Belépő: 1.000.-Ft
Május 4. péntek 18 óra
Fejős László alkalmazott grafikus
kiállításának megnyitója
Május 5. péntek 9-13 óra
Bababörze
Május 5. péntek 19 óra
Uray György Színház:
Bolondtalanítás
Belépő: 1.000.-Ft
Május 10. csütörtök 10 óra
Vers – Harmónia
„Két karodban”
Válogatás magyar költők, írók
alkotásaiból
Május 11. péntek 19 óra
Uray György Színház:
Árvaságaink
Belépő: 1.000.-Ft

Telefon: (27) 542-800/169-es mellék
E-mail: programiroda@dunakeszi.hu
Keresse a Programirodát a facebookon!
Iratkozzon fel heti kulturális hírlevelünkre
a Kultúr7-re a www.dunakeszi.hu nyitó oldalán
Április 20. péntek
10 órától 16 óráig

Április 13. péntek 19 óra
Uray György Színház:
Kényes egyensúly
Belépő: 1.000.-Ft

Április 20. péntek 19 óra
Uray György Színház:
Kényes egyensúly
Belépő: 1.000.-Ft

A Dunakeszi Programiroda
áprilisi-májusi programajánlata

ÁLLANDÓ CSOPORTOK,
TANFOLYAMOK:
Hétfő
Nyugdíjas tánc próba 9 óra
Nyugdíjas jóga 11 óra
MÁV Magyarság Férfikar próba
16 óra
Duna-Gyöngye próba 18.30 óra
Gyermek balett 16 óra
Kedd
Nyugdíjas torna 9.30 óra
Zenebölcsi 9.30 óra
Kézműves foglalkozás 15.30
Lokomotív Táncklub 18.30
Uray György Színház próba 18.30
óra
Szerda
Nyugdíjas Vasutas Szakszervezet
9 óra
Nyugdíjas Kirándulók Klubja
(minden hónap első és harmadik
szerdáján) 14 óra
Nyugdíjas énekkar próba (minden
hónap első és harmadik szerdáján)
13 óra
Fúvós zenekari próba 18 óra
Etka jóga 19 óra
Csütörtök
Babják Színjátszó Stúdió 15 óra
Gyermek balett 16 óra
Lokomotív Táncklub 18.30 óra
Szombat
Fúvós zenekari próba 9 óra

Április 27. péntek – május 1.
kedd 10:00-18:00 óra között
Vasútmodell kiállítás a VOKE József Attila Művelődési Központban
Belépők: gyerek jegy: 500.-Ft,
felnőtt jegy: 700.-Ft, családi jegy (2
gyerek – 2 felnőtt) 2.000.-Ft,
csoportos jegy (10 főtől) 300.-Ft
Telefon: 27/543-225
Helyszín: VOKE József Attila Művelődési Központ, Állomás stny. 17.
Április 27. péntek 18:00 óra
ALKOTÓ GENERÁCIÓK a Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskolában
A Duló család kiállítása az Iskolagalériában
Információ: Harangozó Katalin
(27/342-344).
Telefon: 27/ 342-344
Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola, Garas u. 26.
Április 27. péntek 18:00 óra
Falvai Katalin zongoraművész
hangversenye a Farkas Ferenc Művészeti Iskolában
Műsor: Moussorgsky: Egy kiállítás
képei Liszt: 1. Mephisto Keringő
Liszt: Altató, Liszt: Albumlap Keringő formában, Rossini- Liszt:
La Danza, Liszt: VI. Rapszódia
Információ:
dr. Ruszinkóné Czermann Cecília
Telefon: 27/ 341-896
Helyszín: Farkas Ferenc Művészeti
Iskola, Bem u. 27.

Május 1. kedd

VOKE József Attila Művelődési Központ
(2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.)
w w w. v o k e j a m k . h u

Városi Majális a Dunakeszi Vasutas
Sportpályán
Egész napos majális szórakoztató műsorokkal az egész család szá-

mára: vidámpark, kisvasút, kirakodóvásár, zenés-táncos színpadi
műsorok, sportbemutatók.
Helyszín: Dunakeszi Vasutas Sporttelep, Fő út 145.
Május 4. péntek 18:00 óra
Fejős László alkalmazott grafikus kiállításának megnyitója a VOKE József Attila Művelődési Központban
Telefon: 27/543-225
Helyszín: VOKE József Attila Művelődési Központ, Állomás stny. 17.
Május 5. szombat
9 órától 15 óráig
Önkéntes Köztisztasági Nap
A tavalyi Te szedd! mozgalom folytatásaként átfogó szemétszedési akcióra kerül sor a városban. Az
önkéntes szerepvállalásra alapozó
kezdeményezés célja a város leginkább szemetes területeinek a
rendbe tétele.
Csatlakozzon Ön is az akcióhoz!
Telefon:
Nyíri Márton (70/424-35-87)
Helyszín: a város több pontján
Május 6-13.
vasárnap-vasárnap
Születés hete Dunakeszin
A Születés Hete a Családdá Válás
Ünnepe, és az évnek az a kiemelt
hete, amikor a figyelem középpontjában az élet legcsodálatosabb dolga a családalapítás, gyermeknevelés áll. Sok érdekes és
hasznos előadáson, ill. gyakorlati
foglalkozásokon vehetnek részt az
érdeklődők.
Telefon: Csizmadia Mariann
(30/688-09-76)
Helyszín: Családi Mókavár
Mozgás-Élmény Centrum, Kossuth
Lajos u. 82.
Május 11. péntek 17:00 óra
Művészeti Alapvizsga a Farkas Ferenc Művészeti Iskolában
Az alapfok hat évfolyamát elvégzett hangszeres és grafika szakos
növendékeinek nyilvános hangversenyét és kiállítását hallhatják
és nézhetik meg az érdeklődők.
Információ: Plesoczkiné Vaitzner
Adrienn
Telefon: 27/ 341-896
Helyszín: Farkas Ferenc Művészeti
Iskola, Bem u. 27.
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Munkajog

a gyakorlatban

dr. Németh Gábor ügyvéd, munkaügyi szakjogász rovata (2120 Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.)
Tisztelt Olvasóink! Lapunk szerkesztősége elhatározta, hogy Olvasóink munkaviszonnyal kapcsolatos problémáinak megoldására szakértő támogatást kíván nyújtani jelen rovat soraiban.
Ennek érdekében az olvasói igények szerint dr. Németh Gábor ügyvéd, munkaügyi szakjogász
válaszolja meg meghatározott tematika alapján a Tisztelt Olvasóink leveleit.
Olvasói kérdés:
T. Ügyvéd Úr! A munkáltatóm az elmúlt héten kamerákat szereltetett fel a munkahelyen, senkit nem tájékoztatott róla.
Mi kis cég vagyunk, szűk helyen dolgozunk, a kamera így minden mozdulatomat rögzíti. Már arra sincs lehetőségem, hogy akár 5 percre lazítsak, mert
a munkáltatóm már a felvételre hivatkozik és a munkabéremből történő levonással fenyeget. Jogszerűen sze-reltette
fel a kamerákat? Mi történik a felvételekkel vajon, meddig őrzi ezeket a munkáltatóm? Nem adhat ez visszaélésre
okot a munkáltatómnak?
Számtalanszor előfordul a mai fejlett számí-tógépekkel túlzsúfolt világunkban, hogy a munkavállalók
megfigyelésére a munkáltató kamerát/egyéb képfelvételre alkalmas eszközt helyez el a munkahelyen, ilyenkor ennek szin-te minden esetben felvetődik a jogszerűsége is. Tény az,

hogy érzékenyen érinti a munkavállalót, amennyiben a személyes - személyesnek tartott – életteréről, a munkahelyéről harmadik személy, a munkáltató pontos, adott esetben számon
kérhető tudomást szerez. A másik oldalról megközelítve a munkáltató
pontos adatokat kap a munkavégzés, a
mun-kavállaló munkatempójáról, kiküszöbölheti az esetleges hiányosságokat, a társaság hatékony működését, a munkáltató és a munkavállaló
közös gazdagodását idézve elő.
A hatályos Polgári Törvénykönyv világosan körülírja a képmáshoz való
jog szabályait, azt személyhez fűződő
jognak tekinti, illetve az adatvédelmi
törvény szerint a képmás, kép-felvétel, amennyiben az egy meghatározott
személlyel/munkavállalóval kapcsolatba hoz-ható, illetve abból az érintettre bármely következtetés levonható, akkor a levont következtetés már
személyes adatnak minősül, me-lyet a
hatályos adatvédelmi törvény rendkí-

vül komolyan véd. Korábban az adatvédelmi biz-tos/ma a Nemzeti Adatvédelmi és Információ-szabadság Hatóság (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c) iránymutatása szerint a képfelvétel/képmás munkahelyi készítésének elsődleges célja alapján két elkülöníthető esetet különböztet meg:
„Amikor a videokamera-rendszerek
célja a munkahelyen tárolt, raktározott, feldolgozás alatt álló termékek őrzése, lopások megelőzése; ilyen esetben
a kamerák elhelyezkedésének is ezt a
célt kell szolgálnia, és a kamerák felállításáról feltétlenül szükséges előzetesen tájékoztatni a munkavállalókat.
A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, rögzítik-e és tárolják-e a kamerák
által sugárzott felvételeket, és ha igen,
milyen célból. Az adatvédelmi biztos
hangsúlyozta, hogy nem egyeztethető
össze az adatvédelmi törvénnyel, ha a
felvételeket korlátozás nélkül minden
esetben rögzítik.

ELADÓ!

Minden más esetben (például a munkahelyi jelenlét, a munkavégzés intenzitásának ellenőrzése stb.) a képrögzítés csak a munkavállalók hozzájárulásával valósítható meg. Az érintettnek
ilyen esetben – az adatvédelmi törvény rendelkezéseivel összhangban
– joga van tudni, hogy az adatkezelő
mely személyes adatait kezeli, és joga
van megtekinteni a róla készült felvételeket is.”
A fent írt esetektől eltér, amikor a
munkáltató csak a munkahelyi ellenőrzésre, a felvétel rögzítése nélkül csak
megfigyelésre használja a kamerarendszert (személyes munkáltatói jelenlétet
helyettesesítő technikai megfigyelés),
mely esetben az adatvédelmi törvény
fenti szigorú szabályai már nem alkalmazhatók, amennyiben adatkezelés
nem történik. Ez a megfigyelési mód
nem kifogásolható. Ebben az esetben is
tájékoztatni kell a munkavállalókat arról, hogy az ún. „kamerázás” megtörtént a munkahelyen.

Legyen
a Dunakanyar Régió

fotóriportere!
Ha látott valami
érdekeset,
fotózza le,
küldje be!
E-mail:
keszipress@invitel.hu

06 27 353 520

VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA
alpintechnikával
• emelőkosaras autóval
•

TŰZIFA
ÉRTÉKESÍTÉS

Tel.: +36 30 30 33 100

22 Dunakeszi Polgár
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www.profifakivagas.hu

Fogyunk? Hízunk!

Hónapok óta tartó diéta ellenére sem sikerült jelentős testsúlycsökkenést elérnie olvasónknak, pedig a
low-fat (alacsony zsírtartalmú) kúrát alkalmazza. Mi lehet az oka ennek? - kérdezem a Dunakeszi Polgár
állandó egészségmegőrzési tanácsadóját, Dr. Metz Edit angiológus, belgyógyász, kardiológus szakorvost.

– Könnyű lenne megkerülni azzal a
kérdést, hogy sok oka lehet ennek. Ez
igaz is, amint az a Magyar Obezitológiai
és Mozgásterápiás Társaság (MOMOT)
közelmúltban tartott VIII. kongresszuson nyilvánosságra hozott
irányelveiben is megfogalmazódott. A
társaság széles
körben igyekszik az elhízással kapcsolatos orvosi teendőket
né p s z e r ű s íteni, az elért
eredményeket
bemutatni. Sajnos, ezek közül
a legszomorúbb az,
hogy hazánkban a korábbi 20%-ról 28.5 %-ra emelkedett az elhízottak száma egy friss felmérés adatai szerint.
Magyarországon az elmúlt öt évben
3200-ról 2800 kcal-ra csökkent az átlagos energiabevitel és nem fogyott, hanem hízott a lakosság. Az USA-basn indított zsírcsökkentő program, amely
napi 6-11 egységnyi szénhidrátdús gabonatermék, kenyér, tészták fogyasztását szorgalmazta, oda vezetett, hogy sokan zsír helyett szénhidrátot ettek, így
viszont az elhízottak aránya 30 év alatt
14.5 %-ról 30 %-ra nőtt.
A dolgokat ezen a ponton még lehet
korrigálni, amennyiben teljes kiőrlésű
gabonafélék bevitelét növeljük, fele-fele arányúra a finomítottakkal. Ezzel segíteni tudjuk a magas glikémiás indexű

szénhidrátok gyors felszívódását, a vércukor-zsír átalakulást, az inzulin-elválasztást. A MOMOT ajánlásában javasolja, hogy a testsúlycsökkenést alacsony kaloria bevitellel(1200-1500 Kcal/
nap), csökkentett szénhidráttartalmú ételekkel és magas
proteinbevitellel ( lowcarb, high- protein), rostdús diétával indítsuk el,
amely heti 0,5
kg, fél év alatt
10 % fogyást
hozhat, 3-4 kgal többet, mint
a low-fat diéta.
– Mire legyünk figyelemmel,
ha valóban el akarjuk kerülni az
elhízást?
– Különös gondot fordítsunk az
általunk – és gyermekeink által! - fogyasztani kívánt ételek kiválasztására és
azoknak a szervezetünkre gyakorolt hatására. Tervezzük meg ezt is, mint an�nyi mindent. Sajnos olyan mértékben
növekszik a túlsúlyos gyermekek száma
is, ami több, mint nyugtalanító. És még
egy: Az ezredforduló idején a becslések
hazánkban a lakosság 5,5-6 %-át gondolták diabeteszesnek – cukorbetegnek,

egy 2006-os reprezentatív felmérés már
7,6 %-ot vélelmezett!
Kutatók véleménye szerint ma Magyarországon már 2.5 - 3 millió honfitársunk szenved a szénhidrátanyagcsere-zavar valamely formájában. Ezek
figyelembe vételével kell olyan étrendeket összeállítani, amelyek segítik
a súlycsökkentést, vagy az elért szint
megtartását. Ez azonban csak az egyik
oldal.
Szükség van a környezet segítségére,
támogatására, és ha szükséges, életmód
váltásra is. A dietetikusoktól joggal várjuk, segítsék a nem hozzáértőket abban,
hogy „lefordítják, érthetővé és követhetővé” teszik számukra az optimális
módszereket.
A túltápláltság elleni küzdelem csak
olyan összehangolt, koncentrált mozgalommal tehető eredményessé, amely
sikeresen változtatja meg a társadalom
egészének gondolkodását és aktív cselekvését. A gyermekek életmódjának racionalizálásától az idősödő korosztályok energia bevitelének csökkentésén át
az egészséges táplálkozás ismertetésén,
a fizikai aktivitás fokozásán keresztül
egész generációk életvitelének megváltoztatására van szükség, ami évtizedeket igényel. Illendő tehát nagyobb léptékre kapcsolni!

Metz főorvosnő lapunkban megjelent korábbi írásai a www.dunakeszikardiologia.
hu honlapon is megtalálhatóak. Kardiológiai szakvizsgálatra, szív-ultrahang- és
terheléses EKG, valamint alsóvégtagi Doppler vizsgálatokra hozzá a bejelentkezés a
+36-70/313-15-03 telefonszámon lehetséges. Dunakeszin a Szakrendelő II. emelet
225-ben lévő magánrendelőjében kedden 17.00-18.30-ig, pénteken 16.00-18.30-ig történnek a felnőtt szakvizsgálatok.
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Barangoló ‒
utazás az eu tagállamokban

Málta a világ egyik legsűrűbben lakott országa. A Földközi-tengeren fekvő Máltai Köztársaság három nagyobb
szigetből áll: Málta, Gozo és Comino. Európa és Afrika
között fekszik a Földközi-tenger közepén, a legfontosabb hajóutak metszéspontjában. Egész évben rengeteg
turista és számos híresség keresi fel a szigeteket kikapcsolódás gyanánt.

É
Jellegzetes városi busz
Málta fővárosa - Valletta

24hangulat
Dunakeszi
Polgár
Óvárosi
a fővárosban

Málta

egy újabb ország ahová
egyszer vissza kell térni

vezredek viharos történelme íródott
a településekre, sehol ennyi nép, sehol ennyi kultúra nem váltotta egymást, mindegyikük rajta hagyta nyomát
ittlétének. Jól megfigyelhető mindez az
építészetben, a folklórban, a beszédben, az
életritmusban egyaránt. Már i.e. 4000 körül érkeztek telepesek Szicíliából. A híres
megalitikus templomokat i.e.3500. és 2400
között emelték. Egymás után próbálkoztak
a sziget meghódításával a normannok, svábok, majd 1266-1282-ig az Anjouk uralkodtak. A lovagrend kora 1530-ban kezdődött,
amikor Nagy Szulejmán török szultán elűzte Rodoszról a Jeruzsálemi Szent János Lovagrendet. Ők Máltán találtak menedéket.
Tevékenységük egyik legfontosabb része
volt a gyógyítás, ispotályt (kórházat) tartottak fent a jeruzsálemi zarándokok részére.
A szigetek természeti szépségei, az emberek kedvessége, nyugodtsága, és segítőkészsége mindenhol utol ér minket. Aki abszolút nyugalomra vágyik, annak a testvérsziget, a kisebb Gozo ajánlható, ahol igazán
ráérősen csordogál az élet, bár a nyaralóhelyek szaporodnak szép számmal, egyre
több az ideális fürdőzési lehetőség a fjordszerűen szabdalt partokon. Ám Gozo máig
megmaradt annak ami, egy békés, hamisítatlan gyöngynek a Földközi-tenger habjaiban, egy fantasztikus atmoszférájú város-

kával, Victoriával a közepén.A többnyire az
1950-es, 1960-as évekből itt maradt, bájos,
mustársárga buszaik behálózzák az egész
szigetet. Ötnapos bérletünkkel Málta szigetén is bárhová kényelmesen eljuthatunk.
Jellemző, hogy a menetrendről, a nevezetességekről, a látnivalókról, a hajótársaságok ajánlatairól teljeskőrű felvilágosítást
adnak az úton-útfélen osztogatott, illetve
az állandóan feltöltött utcai tárolókban elhelyezett röplapok.
Málta fővárosa Valletta, mely egy nagy
erődrendszerrel körbevett félszigeten fekszik és az UNESCO világörökség részét képezi. A várost a johannita lovagok alapították, mely akkor a kereszténység egy „előretolt bástyája” volt. Mesés óvárossal rendelkezik, a hangulatos macskaköves utcákon
mindenhol találhatunk ajándékboltokat,
szuvenír árusokat. Emberi kéz által létrehozott látnivalók közül jelentős az igen szerény külsővel rendelkező Szent János társkatedrális. Ezen belül Caravaggio legjelentősebb műve: ” Keresztelő Szent János lefejezése”. A firenzei Roberta Lapucci szerint
Caravaggio már 200 évvel a fényképezőgép
feltalálása előtt fotótechnikát alkalmazott.
A Köztársaság úton néhány lépésre található a Nagymesterek palotája, és a Múzeumként megnyitott Piccolino palota. A felhalmozott értékekre, mindkét épületre, ud-

varaikra az ízléses pompa a jellemző. Az út
végén található az Alsó Barakka park. Az
útikönyvek leírásaival ellentétben szerintem ez szebb, és főleg emberközelibb mint
a Felső Barakka. Hangulatos, árnyat adó fái,
virágos bokrai között jól esik a séta. Érdemes megpihenni az érdekesen kialakított
körcikk alakú padok egyikén, és onnan csodálni a kissé távolabbi Szent Elmó világítótornyot, a szemben lévő háromváros erődjeit, és a Grand Harbour szépségét. A régi
főváros, Mdina páratlan középkori hangulatával egyetlen máltai település sem vetekedhet, klasszikus szűk sikátoraival, apró
tereivel bizton állítható, hogy a máltai utazás egyik fénypontja lesz, még akkor is ha
a „hallgatag” becenév ma csupán a téli évszakra korlátozódik, nyáron valósággal ellepik a kíváncsi turisták.
A dombtetőre épült várost gigantikus fallal és várárokkal övezték, így teljesen elszeparálták környezetétől, áthatolhatatlanul az
ellenség számára. Mdina főutcája a mindössze 230m hosszú Villegaignon street,
ahol egymást érik a szép barokk paloták,
házak, tipikus máltai faerkélyekkel. Rögtön
a jobb oldalon található az 1410-ben emelt
parányi Szent Ágota-kápolna, melyet a földrengést követően a neves máltai építész
Lorenzo Gafà alakított át 1695-ben, barokk
kupolával gyarapítva, míg oltárképe a szentet ábrázolja. Málta déli, vadregényes részén található Rabat, ahol szintén több régi
templomot láthatunk, valamint itt található a Szent-Pál-barlang. A legenda szerint
Pál apostol itt hirdette a kereszténységet
először. Sliema Málta északi részén található, népszerű fürdőző, pihenő hely, rengeteg szállodával. St. Julian’s jelentős éjszakai
életéről, szórakozóhelyeiről ismert. Szintén itt található Málta legnagyobb bevásárlóközpontja a Bay Street Shopping Center. Marfa-félszigeten található a Paradise
Bay, mely Málta egyik homokos partszakasza. Gozo sziget kedvelt kikapcsolódó hely a
nyugalomra vágyóknak, nyugalmat árasztó
falusias hangulatával.
A legenda szerint ez volt Calypso szigete,
ahol a nimfa elbűvölte Odüsszeuszt. 15 települése védelmi okokból javarészt kisebbnagyobb dombra épült, legmagasabb pontja mindössze 194m, így ezekről a halmokról

A búvárok kedvenc helye a Kék barlang

körbetekintve, egyedi módon az egész sziget a vándorok látóterébe kerül. Máltáról
komppal közelíthető meg, mely alig félóráig szeli a puha, őszhabú tengert a 6km széles csatornán keresztül. A hajó akár 100 autót is befogad, tikett a máltai kikötőnél kapható, amely a visszaútra is érvényes. A hajón Gozóhoz közeledve, a távolból elsőként
három templom sziluettje bontakozik ki a
horizonton, jobbra fent Nadur kupolája, középtájon Ghajnsielem robusztus, modern
szentélye, míg balra Xewkija templomának
impozáns alakja tűnik fel. A kikötőhöz közeledve újabbak bukkannak elő a semleges
háttérből, a gótikus, karcsú mgarri templom és jobbra Mgarr kupolás plébániája.
A legtöbb látnivaló a sziget fővárosában
Victoriában található. Itt található a Citadella, a város katedrálisa, több templom, múzeum, valamint a Pjazza Indipendenza, a
város piaca. A Ramla-öböl homokos strandja mellett érdemes megnézni a Calypsobarlangot is. Málta a vízisportok igazi Mekkája, a hosszú tengerpart tavasztól őszig
biztatja sportolásra a vendégeket. A tengerbemerülés sem hagyható ki, sokan engednek a kísértésnek.
Máltán a legnépszerűbb sport a búvárkodás, melyet hűen bizonyít a több tucatnyi búvárközpont és iskola, ahol általában
1 napra két merülés jut 50 eurótól. A szigetek körül valamint az öblökben a szokatlanul tiszta víz – néha 30m a látótávolság rendkívül alkalmas a tenger életének megismerésére, esetleg az egzotikus, lámpás
éjszakai merülésre. Az üdülőközpont szállodáiban, utazási irodáiban adnak információt a részletekről, viszont a mélyebb, palackos merüléshez feltétlenül szükséges egy
angol nyelvű orvosi igazolás is. Egy kiadós
merülés után bármely faluban csillapíthatjuk éhségünket, megkóstolhatjuk a specialitásnak számító fenkatát, a nyúlmájjal és
nyúlszósszal készített spagettit. A máltai
gasztronómiában egyértelműen érvénye-

sülnek az arab, az olasz és az angol hatások
is. Az elmúlt évszázadok nélkülözései miatt
a helyi ételek egyszerű alapanyagokból állnak, amit a szigetlakók ötletesen variálnak.
Így a kenyér fontos szerepet játszik étkezésükben, szeretik olajjal megkenve, sózva,
borsozva, paradicsommal, fokhagymával,
kapribogyóval és mentával fogyasztani. A
tehén- és kecskesajt is nagy népszerűségnek örvend, specialitásuk a gbejniet, amely
a Gozo szigetén tartott kecskék és juhok tejéből készül. A sütemények nagyrészt arab
eredetűek, ízük rendkívül édes. A máltai borok minősége sokat javult az utóbbi időben.
A legnépszerűbb helyi készítésű sör a CISK.
A legismertebb máltai üdítőital a Kinnie,
1952-től töretlen a sikere. Nem tartalmaz
mesterséges adalékanyagokat vagy koffeint, kizárólag narancs és más gyümölcsök
sűrítményéből és aromatikus gyógynövényekből készül.
Sajátos máltai hagyomány a minden hétvégén előforduló feszta, melyek elkápráztatják nemcsak a külföldieket, hanem a
helyi lakosságot is, akik egész évben nagy
lelkesedéssel készülnek rá, hogy lepipálhassák a szomszédos települések hasonló
rendezvényeit. Ezen mediterrán utcai népünnepélyek színes forgataga magával ragadja a nézelődőket, az esti színes vibráló
tűzijáték pedig méltó befejezése lehet páratlan utunknak.
Vetési Zsófia
Nemzetközi forgalom színtere
Valletta kikötője
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Tavasszal is célszerű
ellenőrizni a vízóraaknát!
Nemcsak télen, a fagyok előtt, hanem ilyenkor tavasz kezdetekor is érdemes ellenőrizni a vízmérőket.
A házi ivóvízhálózat részét képező vízmérőakna tisztán
tartásáról és a vízmérők épségének megőrzéséről a fogyasztó köteles gondoskodni. A szakemberek javaslata
szerint a tartós fagyok elmúltával mindenképp célszerű
megvizsgálni a vízmérőakna állapotát, különösen a hétvégi házakban. Jót tesz, ha alaposan kiszellőztetjük az
aknát, így a mérők megóvhatók a korróziótól. A kerti csapokat csak akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már
nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg jelentősen
károsíthatja a szerkezeteket.
A DMRV Zrt. (Vízmű) szakemberei gyors és egyszerű
technikát javasolnak az állapotellenőrzésre és a hálózat
tesztelésére: zárjuk el gondosan valamennyi vízvételi hely
kifolyószerelvényét, és nézzük meg a vízmérőt. Ha a legkisebb csillagkerék mégis pörög, valahol szivárgás lehet a
hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert. Ellenkező esetben utólag váratlan meglepetés érhet
minket!
Ha a szokásosnál nagyobb fogyasztást jelez a mérő, akkor is meghibásodás lehet a hálózaton. Keressük meg a
baj forrását, és javíttassuk meg a hibás szerelvényt vagy
vezetéket.
Köszönjük, hogy odafigyel vízmérője állapotára, hiszen a vízórák rendeltetésszerű
működtetése közös érdekünk!
DMRV Zrt.
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Borok és más finomságok
Mintegy 300 féle fehér, rosé és vörösbor

Minőségi pezsgők, pálinkák

Különleges csokoládék,
kávék, teák, lekvárok, sajtok
Címkézés, emblémázás, kreatív csomagolás

Dunakeszi, Fő út 89. A Lukoil benzinkúttal szemben
Tel.: 27/632 794

Nyitva tartás: H-P: 10-19-ig, Szo: 10-13-ig

www.bormania.hu

SPORTEREDMÉNYEK
sakk
Solymosi László, a Pest megyei Sakkszövetség elnöke
március 31-én Gödöllőn rendezte meg Pest megye 600.
sakkversenyét.
A 33. Pest megyei országos
nyílt sakkverseny 4. fordulójában jól szerepeltek az alagi
sakkozók:
II. korcsoport: 2. Kovács Dániel,
16. Bernáth András
IV. korcsoport: 1. ifj. Dióssi Csaba, 7. Bernáth Péter

KÉZILABDA
Pest megye 2011 – 2012. évi
Szuper bajnokság
Érd – Dunakeszi K 4-6 (Győz:
Gránicz János, Horváth Károly,
Nádasdi Attila, Mundi György,
döntetlen: Szabó János, Molnár
Péter, Molnár Sándor, Szalacsy
László).
Pest megye 2011-2012. évi Szuperbajnokság végeredménye:
5. Dunakeszi Kinizsi
Kép és szöveg: Denke László

Az NB II- ben szereplő Vasutasnál a felnőtteknél a tavaszi
mérleg 3 győzelem, 4 vereség:
Gyömrő - DVSE 34-31 (Tóth T
10, Iváncsik 4, Králik 4, Járdi 3,
Szemenyei 3, Antoni 3, Martisz
2, Kovács 2)
Ifjúsági: Gyömrő - DVSE 30-41
(Volentics 16, Sárvári 6, Horváth Z 5, Czverkon 5, Horváth
O. 4, Tóbik 3, Barta 2)
DVSE – Salgótarján 21-24 (Csuka B 6, Szemenyei 4, Tóth T 4,
Antoni 3, Iváncsik 2, Králik 2)
Ifjúsági: DVSE – Salgótarján 32
– 22 (Czeverkon 10, Volentics 5,

Tóbik 5, Horváth O 3, Legindi
4, Sárvári 3, Horváth Z 1, Barta
1)
FTC-DVSE 31-25 (Szőcs 7,
Iváncsik 4, Antoni 3, Suscsák
3, Martisz 3, Járdi 3, Králik 1,
Szemenyei 1)
Ifjúsági: FTC-DVSE
48-34 (Volentics 12, Sárvári 9,
Czverkon 8, Legindi 3, Horváth
Z 2)
DVSE - Vecsés 31-29 (Szőcs
9, Csuka 4, Martisz 4, Antoni
4, Tóth 3, Iváncsik 3, Králik 2,
Szemenyei 1, Járdi 1)

NŐI KÉZILABDA
Dunakeszi Kinizsi női kézilabda
csapata a Pest megyei bajnokság tavaszi szezonjában 128
gólt lőtt, ebből Szenes Bettina
58 gólt ért el.
Tápiószentmárton-Dunakeszi K

hulladékszállítás,
szelektív
hulladékgyűjtés!
2120 Dunakeszi,
Szt. István u. 1.
Konténeres szállítás,
egyéb fuvar
(építési hulladék, építőanyag)
Tel.: 06-27-341-497, 341-789
• Fax: 06-27-341-045
e-mail:
kozuzem@kozuzem.hu

FŰTŐMŰ

2120 Dunakeszi, Tallér u. 1.
Vevőszolgálati iroda:
Tel.: 06-27-342-253
Fax: 06-27-390-774
24 órás műszaki ügyelet:
Tel.: 06-27-342-942
e-mail:
termidor@termidor.hu
Környezetbarát energia
a lakosság szolgálatában!

27-26 (Szenes 14, Farkas 5, Frigyesi 3, Honti 2, Hrachovina 1,
Pölcz 1)
Dunakeszi Kinizsi-Sülysáp 31-26
(Szenes 16, Frigyesi 4, Cserpán
4, Honti 2, Farkas 2, Kovács V 1,
Harcsa 1, Hrachovina 1)
Dunakeszi K-Göd 34-44 (Szenes 12, Frigyesi 11, Cserpán 4,
Honti 2, Valesek 3, Volentics 1,
Kovács V 1)
Dunakeszi K- Albertirsa 37-23
(Szenes 16, Frigyesi 6, Honi 6,
Pölcz 3, Makkai 2, Cserpán 2,
Farkas 2, Valesek 1)
Csapat az alapszakaszban az
5. helyet szerezte meg, most
következik a rájátszás.
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Húsvéti asztalitenisz torna
Újonc lány: László Luca (Balassagyarmat)
Újonc fiú: Érseki Bence (Dunakeszi Kinizsi)
Ifjúsági fiú: Kiss Dániel (Dunakeszi Kinizsi))
Hobbi kategória: 1. Seltenreich
József, 2. Zagyvai István, 3.
Gyuriczki Gábor (Mindhárman
dunakesziek) a képen.
Amatőr kategória: Letmoszki
István (Budapest)
Nyílt kategóra:
Férfiak: Wágner Viktor (Veresegyház)
Nők: Kalácska Hajnalka (Dunakeszi Kinizsi)
A Dunakeszi Kinizsi asztalitenisz szakosztálya Bartinai Péter vezetésével nagy sikerű
Húsvéti tornát szervezett.

A díjakat Bartinai Péter, a Dunakeszi Kinizsi asztalitenisz
szakosztály vezetője adta át.

ATLÉTIKA
Radnótis sikerek
Az idei Pest megyei mezei futóbajnokságot Tápiószecsőn rendezték
meg. A dunakeszi Radnóti Miklós
Gimnázium testnevelő munkaközössége készítette fel a versenyzőket:
1997-98 korosztályban:
1. Szeretcz Márton

1993-94 korosztályban:
1. Hagymási Réka
1994-95 korosztályban:
2. Kovács Márton
Csapatoknál az 1995 -96 és 199798-as fiú csapat,
a lányoknál 1993-94-es korosztály
csapata vívta ki az országos döntőbe jutást, mely április 17-én Gödöllőn lesz.

labdarúgás
NB III
DVSE- Gyöngyös 2-2 (Mundi,
Duba)
DVSE-Tura 2-2 (Lőrincz, Székesi)
A Csapat a 8. helyen áll.
Pest megye I/B
Dunakeszi Kinizsi – Dunabogdány

3 – 0 (Szabó 2, Veres 1)
Ifjúsági:
Dunakeszi
K
–
Dunabogdány 3 – 0 (Sütő Cs, Kósa,
Tóth)
Dunakeszi K – Mogyoród 2- 0 (Veres, Füzesi) Csapat a 3. helyen áll.
Ifjúsági: Dunakeszi K – Mogyoród
4-0 (Kósa 2, Kubesch, Bóta)

mosás, vegytisztítás, szőnyegtisztítás-javítás

www.angyalmosoda.hu

Dunakeszi, Tábor u. 4. Tel.: +36-30/2533-099, +36-30/380-4163

akció!
- szőnyegtisztítás 1090 Ft/m2-től
- sötétítőfüggöny tisztítás 860 Ft/kg-tól
- ing mosva, vasalva 460 Ft/db
Minőségi vegytisztítás, foltkezeléssel!

Visszatérő ügyfeleknek -10% TÖRZSKEDVEZMÉNY!

Hétfőtől-Péntekig: 10-18, Szombat: 8-12

Kedves Családok!
2012. április 29-én vasárnap
10-18 óra között
szeretettel várunk mindenkit,
Dunakeszin
a Katona dombon,
a Föld Világnapja alkalmából
szervezett rendezvényünkre!
A rendezvényen szeretnénk
minél több
földünk védelmét szolgáló
lehetőséggel
megismertetni látogatóinkat.
Találkozhatnak helyi
termelőkkel, cégekkel is.
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Az eseményt a Gyermekekkel a
Természetért Egyesület
és a Családok Szövetsége a
Családokért Egyesület
szervezi.
Elérhetőségek:
Horváth Attiláné
www.gyermekekkelatermeszetert.eu
06-70-378-86-01
06-30-894-08-17
egyesület@gyermekekkelatermeszetert.eu

Negyvenévesen is a csúcson

Szombati Edina egyszerűen képtelen abbahagyni a fallabdázást,
inkább ötödször is megnyerte a magyar bajnokságot
Amikor legutóbb beszélgettünk egymással, éppen azt ecsetelte, hogy ideje átadnia
a helyét a fiataloknak. Azóta eltelt egy újabb esztendő, és még mindig aktív. Persze
miért ne lenne az, amikor negyvenévesen sem tudják a fiatalok legyőzni, és a senior
bajnokság mellett nemrég ötödik alkalommal is a legjobbnak bizonyult a magyar
női squash mezőnyben. Szombati Edina most bevallotta, egyszerűen képtelen abbahagyni, főleg akkor, ha még mindig a legjobb tud lenni.
– Elnézést kedves Edina,
de nem azt nyilatkozta nekem talán pont egy évvel ezelőtt, hogy kész, vége, átadja a csúcson a helyét a fiataloknak?
– Örülök, hogy ezt a szememre olvassa, de mit csináljak, egyszerűen nem bírtam abbahagyni, pedig tényleg át akartam már adni a
stafétabotot. De bujkált bennem a kis ördög, hogy a dobogóra negyvenévesen is felérek, így minden teher nélkül
nekikezdtem egy újabb felkészülésnek.

– Ismerve a végeredményt,
nem sikerülhetett rosszul a
felkészülés…
–Ez így van, hisz ennyi idősen nem lehettem volna ötödször is magyar bajnok, ha nem
életem talán legjobb és legnagyobb kedvvel elvégzett felkészülésén estem volna túl.
– Már elnézést a kérdésért,
de ilyen „korosan” az ember
már megérzi, ha valami van
a levegőben egy fontos verseny
előtt?
–Pontosan így van, de ez a
fajta megérzés mindig is jel-

lemző volt rám. Már akkor
tudtam, hogy ez az én napom
lesz, amikor beléptem a csarnokba. Aztán ahogy jutottam
egyre előrébb, már azt is tudtam, meglesz az ötödik.
– Mivel jobb még mindig a
magyar mezőnynél?
– Technikailag még mindig
mindent képes vagyok megcsinálni a pályán, és most az is kiderült, hogy négy hónap alatt
fizikálisan is vissza tudok kerülni a csúcsra.
– Hogyan tovább? Jöhet a

Szívén viseli családjának egészségét?
Vásároljon adalékmentes élelmiszereket!

Hagyományos receptek alapján készült füstölt húsok,
húskészítmények (ahogy nagyapáink készítették),
egri termelői borok, termelői mézek, kézműves lekvárok,
Szatmári szilvalekvár, adalékmentes szörpök, tészták,
juhsajtok és egyéb, VÁLOGATOTT ÉLELMISZEREK ALACSONY ÁRAKON.
Várom helyi termelők (zöldség, gyümölcs, csirke, egyéb.) jelentkezését
együttműködés céljából. 		
www.eletbarat.hu

– Nemrég nevezték ki melléjük, máris így nyilatkozik róluk?
– Persze, hisz a bajnokságon
ők voltak a legnagyobb ellenfeleim. Még nem tudtak megverni, mert tudtam a gyengéiket,
de már alaposan megszorongattak.
- molnár -

Hagyományos, életbarát élelmiszerek
Dunakeszi, Fóti út 53. (Fóti úti üzletsor)
Nyitva: H-P: 10-18h-ig, Szo.: 8-13h-ig
Telefon: 06-70/458-5285

Az egészsége megér ennyit!

Apróhirdetések
• Veszélyes fák kivágása alpin
technikával, kosaras daruval,
elszállítással megoldható! T.: 0627/337-353, +36-30-463-4070
• Költöztetés a hétvégén is, fuvaro
zás. Igény szerint rutinos rakodók
kal. Tüzelő, homok, sóder, termő
föld szállítás billenős gépkocsival.
Állandóan hívható: +36-30-6231481, 06-27/337-353
• Eladó házakat, lakásokat keresek
Dunakeszin, konkrét ügyfeleim ré
szére. Tel.: 06-30-310-0919

Konyhafelszerelés
Műanyagáru Üzlet
Kukta,
szifon,
kávéfőző
alkatrészek
is kaphatók.

Nyitva:
Kedd-Péntek: 9-17-ig,
Szombat: 8-12-ig
CíM: Dunakeszi, (Új Piac)
Barátság út 14.
Telefon: +36-30-309-7597

hatodik, vagy most már aztán
tényleg…
– Soha nem szabad azt mondani, hogy soha, de talán árulkodó, hogy éppen most kértek fel a junior válogatott mellé csapatvezetőnek. Az U19-es
Európa-bajnokságon a tizenhét évesekkel lettünk 12. helyezettek Portugáliában, és bízom
abban, hogy az itt megszerzett
tapasztalataikkal a saját korosztályuk számára rendezendő kontinensviadalon már a
legjobb ötben végeznek majd.
Pontosan tudom, milyen sokra hivatott ez a társaság.

Költöztetés,
mindennemű
árufuvarozás,
autószállítás
és mentés.
Iskolabusz, különjárati autóbusz rendelhető 8-83 főig

KESZITEHER Vörös László
Tel./Fax: 06-27/34-34-34,
+36-20/942-3215
kesziteher@gmail.com
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OLVASÓINK ÍRJÁK!
Tisztelt Szerkesztőség!
Szeretem a havonta megjelenő lapjukat, amit A-tól Z-ig figyelmesen elolvasok, mert a város különböző terveiről, eseményeiről kimerítően tájékoztat.
Ezen események közül viszont kiemelnék egyet, a „sportot”, abból is
a labdarúgást. Tudom, hogy nehéz
mindenről tájékoztatni olvasóikat,
mert sok eseményről kell beszámolni.
Viszont engedjék meg nekem kissé elfogult nagypapának, hogy pár bíráló
mondatot elmondhassak.
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Dunakeszinek két labdarúgó szakosztálya van, a Dunakeszi Kinizsi és
a Magyi, vagyis a Dunakeszi Vasutas. Ezekben a szakosztályokban kiváló utánpótlás nevelő munka folyik,
hála a kluboknak, és főként a lelkes
szülőknek, akik nem kevés anyagi áldozatot hoznak (utaztatás, szerelések, stb.). A Magyiban van egy korosztály - a 2001-2002-ben születettek
– amely Dizmatsek Emil edző és pedagógus irányításával számos MLSZ
és labdarúgó klub által rendezett tornán vett részt Pest megyében. Ezeken a tornákon szép eredményeket
értek el, sok kupát és érmet szerezve. Kicsit érzékeltessem az eredményeket, mivel az unokám is itt játszik
és részt vett ezeken a tornákon, neki

már (írtam, hogy elfogult vagyok) 10
db arany, 6 ezüst és 6 bronzérme van.
Ugye szép kollekció?!
Az elért eredmények hatására bátorkodtam tollat ragadni és leírni az
előbbieket. Észrevételem az lenne,
hogy lapjukban főként a Dunakeszi
Kinizsi edzőiről, és utánpótlás csapatairól esik szó, holott a fent leírtakból kiderül, hogy másutt is van élet,
és vannak ügyes gyerekek.
Levelemet jobbító szándékkal, és
nem haragból írtam, maradok továbbra is hű olvasójuk.
Tisztelettel:
Lengyel Imre
(A teljes cím a szerkesztőségben.)

Tisztelt Lengyel Imre Úr!
Köszönjük őszinte, és rendkívül
kulturált stílusban megfogalmazott
kritikai véleményét, melyet a jövőben igyekszünk orvosolni. Tehetséges unokája futball sikereihez szívből gratulálunk.
Kívánjuk, hogy Ön és kedves családja Dunakeszi futballszerető közönségével együtt a jövőben is örömét lelje a város labdarúgó csapatainak eredményes játékában.
Tisztelettel üdvözli Önt:
Vetési Imre
Kiadó-főszerkesztő

A Rasztotszky házaspár lett az Év edzője
Lucz Dóra az Év legeredményesebb versenyzője

A Duna adta lehetőség indította el 1998-ban a kajak szakosztály megalakulását Dunakeszin. Az elmúlt évben ünnepelhették
megalakulásuknak 13. évfordulóját. Az edzések hétfőtől-szombatig vannak 15 -20 óráig, a csapat bázisa, a Duna-parti nyári napközi
tábor. Az év legeredményesebb edzője lett Rasztotszky János és felesége, László Gizella. A Héraklész programban Lucz Dóra lett a
legeredményesebb versenyzője a legeredményesebb edzőpárosnak. Az Országban közel 70 kajak egyesület van, Pest megyében pedig
16. Rasztotzky János edzővel arról beszélünk, hogy évek óta itt az utánpótlás nevelés országos méterekben is sikeres.

– Mi a titka a sikereknek?
– A klubot 1998-ban alakítottuk meg feleségemmel együtt és elmondhatom, hogy
a 13 év gazdag sikereket hozott a dunakeszi kajakosok életében. Közel ezer gyereket tanítottunk meg kajakozni, ebből nagyon sokan lettek versenyzők és a hazai,
nemzetközi versenyeken szép eredményeket értünk el. A tizenhárom év alatt közel hetven országos bajnokságot nyertünk,
kölyök, gyermek, serdülő, ifi kategóriában
18 éves korig.
– Melyik év volt a legeredményesebb?
– A tizenharmadik, a 2011-es esztendő, amikor Lucz Dóra megnyerte a síkvízi világbajnokságot Brandenburgban kajak egyes 500-ban. Kajak egyes 17 kilométeren, maratoni távon Szingapúrban
ugyancsak világbajnokságot nyert. A világbajnokságon a K4-es futamban második lett. Serdülő és ifjúsági Európa- bajnokságon, összesen öt bajnoki címet,

négy második és egy harmadik helyezést
hoztunk el. A 2011. évben tíz magyar bajnokságot nyertünk, különböző korosztályokban és kategóriában.
Lucz Noémi és Miskó Noémi is jól szerepeltek a nemzetközi versenyeken. A többi gyerek az országos bajnokságokon ért el
jó helyezéseket, a lányok szereztek több sikert. Lucz Dóra lett a Magyar Kajak Szövetségben a legeredményesebb ifjúsági
sportoló.
– Hogyan tovább?
– Az őszi szezon befejezése után elkezdtük a téli felkészülést a 2012. évre. Sok futás, úszás és erőfejlesztésből állt, február
végén lett vége. Március elejétől elkezdtük
a nyári felkészülést, több hangsúlyt kapott a vízi evezés, eddig már 340 kilométert eveztek a versenyzők. Az ifi válogatott
kerettel – melynek én vagyok az edzője –
április elején a szolnoki négy napos vizi
edzőtáborban részt vett Lucz Dóra, Lucz

Noémi és Miskó Noémi is. Idén „csak”
serdülő és ifjúsági Európa Bajnokság lesz,
melyen szeretnénk remekül szerepelni.
Kép és szöveg: Solymosi László
(A kajak szakosztály fő támogatója a
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal és a
Magyar Kajak-kenu Szövetség. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet:
06-70 3376125.)

www.diego.hu

Ledvilágítás technika

8 mm seagrass spirit
²
3.999 2.999 Ft/m
8 mm belford tölgy

²
2.999 2. 599 Ft/m

7 mm woodline

²
2.199 1.999 Ft/m

1.399
)WPqWÜO

7 mm ausztrál cseresznye

²
2.199 1.399 Ft/m

Ajánlataink 2012. április 1-30-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek!
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ÚJPEST, IV., Fóti út 81/B
7HOHIRQ
Nyitva tartás: H-P: 9-19, Sz-V: 9-17

Mielőtt LEDES
világítástechnikába
beruház, minden esetben kérjen TANÁCSOT
és PRÓBADARABOT az INCOMP-tól,
hogy elkerülje a felesleges kiadást!
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Rév Festék Kisáruház
Tavaszköszöntő akció!
Közkívánatra
meghosszabbítottuk!

A Héra 16 l-es beltéri falfesték
áprilisban is csak 4250 Ft-ért
(265Ft/l) kapható kisáruházunkban.
Mindemellett
12.5 mm-es gipszkarton
csak 1190 Ft
(476 Ft/nm).

Cím: 2120 Dunakeszi, Rév út 50. Telefon: 27/341-830
E-mail: rev98kft@vnet.hu
Nyitva: Minden nap! Szeretettel és szakértelemmel várjuk Önt!

