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Önkormányzat

Előremutató együttgondolkodás
A világot maga alá gyűrő gazdasági és pénzügyi válság negatív hatásai sajnos szűkebb pátriánkat, Dunakeszit
sem kerülik el. A várost sem kímélő károk enyhítése érdekében az Önkormányzat Képviselő-testülete példamutató
összefogással, szinte „egy emberként” hozta meg a túlélésre reményt nyújtó takarékossági intézkedéseket. Talán
az országban egyedülálló módon a polgármester és a két alpolgármester elsőként mutatott példát azzal, hogy leadták szolgálati gépkocsijukat értékesítésre a hivatalnak. A takarékossági intézkedést kidolgozó alpolgármester
a jövőben társadalmi megbízatásban folytatja munkáját. A szakbizottságok számát az eddigi nyolcról háromra
csökkentették. A városatyák egységesen támogatták a polgármesteri hivatal struktúrájának átalakítását, a közel 20
százalékos létszámcsökkenést.
Az első visszhangok elismeréssel szólnak a képviselők összefogásáról, amely reményt adhat a város értékeinek
megóvásához, további fejlődéséhez.
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A Dunakeszi Polgár Szerkesztősége arra kereste a választ, hogy a kialakult helyzetről hogyan vélekednek a képviselő-testületben helyet foglaló pártok vezetői, akiknek egységesen tettük fel az alábbi kérdéseket. Összeállításunkban
azon szervezetek véleményét közöljük, melyek válaszukkal megtisztelték lapunk olvasóközönségét. (A szerk.)
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1. Ön szerint a képviselő-testület példaértékű összefogása, a takarékossági intézkedések milyen üzenetet jelenthetnek a lakosság számára?
2. Ön szerint az intézkedések struktúrája és mértéke garanciát jelent-e arra, hogy megőrizze a város és
intézményeinek biztonságos működtetését, a lakosság kulturált kiszolgálását?
3. A jelenlegi önkormányzati ciklus - hátralévő közel két esztendejének - időszakában Ön mit tekint a
legfontosabb feladat(ok) megoldásának Dunakeszi jövője érdekében?

Lehet így is: összefogás és takarékosság
1. Ma már mindenki látja, sőt
sajnos egyre többen, akik devizahitelekben adósodtak el, a saját
bőrükön is érzik a gazdasági világválság hatásait. S ez a folyamat – bármennyire is szerettük
volna – nem kerülte el az önkormányzatot és intézményeit sem. A
mi bevételeink jelentős része az
itt élő lakók személyi jövedelemadójából és a városban működő
vállalkozások iparűzési adójából
tevődik össze. Joggal várják el tőlünk, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben is példaadóan és jó sáfár
módjára gazdálkodjunk a város
vagyonával. Úgy láttuk, a realitások talaján maradva csak a takarékossági
intézkedések bevezetésével garantálható a település biztonságos jövőbeni
működése. Ennek eredményeként váltak meg a város vezetői a szolgálati
autóktól, vontunk össze bizottságokat, csökkentettük a tanácsnokok díjazását. S a Polgármesteri Hivatal közel húsz százalékos létszámleépítése és
szervezeti átalakítása is ezt a célt szolgálja.
2. Célunk az volt, hogy az oktatás, az egészségügyi ellátás színvonalát
meg tudjuk őrizni a jelenlegi szinten. Éppen ezért intézkedéseink eredményeit
és következményeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, s ahol szükségesnek ítéljük, élni fogunk a korrekció lehetőségével. Nekünk azt kell szem előtt
tartanunk, hogy a lakosság lehetőség szerint ne érzékelje a szolgáltatások

színvonalában az egyre romló gazdasági helyzetet. Sajnos azonban az önkormányzatok lehetőségeit erősen korlátozza, hogy az állam egyre kevesebb
terhet vállal a lakossági szolgáltatások finanszírozásából. Hogy érzékletes
példákat is említsek: a Szakorvosi Rendelőintézet működésének finanszírozása az Országos Egészségbiztosítási Pénztár feladata. Azonban ha az
önkormányzat éves szinten nem adna 60-70 millió forint támogatást, akkor a
rendelések jelentős részét már meg kellett volna szüntetni. Az okmányirodai
ügyintézés esetében az eddigi állami normatívát 2009-től 513 forintról 324
forintra csökkentették. A hiányzó részt természetesen kénytelen az önkormányzat kipótolni. És sajnos a hasonló példákat lehetne még sorolni.
3. Azt egyelőre még a legképzettebb gazdasági szakemberek sem tudták
előre megmondani, vajon hány szűk esztendő áll az ország, s így Dunakeszi
polgárai előtt. Célunk az, hogy ha kisebb ütemben és intenzitással is, de tovább folytathassuk a megkezdett beruházásainkat. Így nem tettünk le azon
szándékunkról, hogy új óvoda és bölcsőde épülhessen, s a még földes utcák
aszfaltozására is sor kerülhessen. Pályázati támogatással az idei évben két
csoportszobával bővítjük a lakótelepi Játszóház Óvodát. Szándékaink szerint
két új körforgalmi csomópont átadására is sor kerül az idei évben: az egyik
a 2. számú főúton a Shell és a Lukoil benzinkúti kereszteződésben, a másik
a vasúti felüljáró lehajtójánál. Sokak örömére uniós pénzek felhasználásával
elkezdődhet a csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítése, ezzel meg fog
szűnni a Béke utcai aluljáró gyakran tapasztalt eláradása. Az első ütemmel a
jövő év második felében kell elkészülnünk.
Abban továbbra is reménykedünk, hogy jövőbeni fejlesztési céljaink eléréséhez is igénybe tudunk majd venni uniós pályázati forrásokat.
DIÓSSI CSABA ELNÖK
FIDESZ DUNAKESZI SZERVEZETE

önkormányzat

Felértékelődik az egyházak
és a civil szervezetek szerepe is
2. Az intézkedések összeállításánál az volt az elgondolásunk, hogy minden
lehetséges területen takarítsunk meg valamennyi pénzt, hogy az egyes intézkedések a lehető legkisebb hátrányt okozzák a maguk helyén. A városnak 400 millió
forintot kell megtakarítania, nagyjából ennyi bevétel esik ki az iparűzési adóból
a válság miatt. Bizonytalansági faktor a jövőt illetően az állami normatíva ügye,
amely évről-évre csökken. Nehéz felelős prognózist adni, mert a kormányzat ezen
a területen sajnos nincs mellettünk. Korábban a személyi jövedelemadó 10%-a
maradt helyben, idén már csak 8%. A bölcsőde működtetésének már csak 20%át adja az állam, az iskolákénak az 50%-át. Tíz évvel ezelőtt az arányok sokkal
kedvezőbbek voltak a számunkra. Kiszámíthatóbb és önkormányzatbarát állam
esetén könnyebb lenne megjósolni a jövőt. Most első számú feladatunk egy takarékos éves költségvetés elfogadása, amelyet nagy biztonsággal tud tartani a
város, és nem kell már három hét után sutba dobnunk.
3. A Képviselő-testület kereszténydemokrata tagjai a legfontosabb feladatuknak azt tartják, hogy a város meg tudja őrizni az önkormányzati munkahelyeket,
valamint döntéseikkel elősegítsék azt, hogy a helyi üzemek és vállalkozások
munkát tudjanak adni a családoknak. A legfontosabb tehát a családok mellett állni
manapság. Azért vélhetően jut majd fejlesztésekre is. Idén két körforgalom épül a
városban és egy sikeres pályázatnak köszönhetően korszerűsítjük a műhelytelep
csatornahálózatát is. Nagy előrelépés lenne egy új dunai strand kialakítása is,
amely sokkal inkább az odafigyelésen, mintsem az anyagiakon múlik. A jelenlegi
helyzetben felértékelődik az egyházak és a civil szervezetek szerepe is, így a
katolikus óvoda építését is támogatni kell.
KELÉNYI FERENC ELNÖK
KERESZTÉNY DEMOKRATA NÉPPÁRT DUNAKESZI SZERVEZETE

A „városi érdek” felülírja a pártpolitikai érdekeket
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt tagsága első kézből - önkormányzati képviselőink
beszámolójából - értesült az idei
első képviselőtestületi ülésen
meghozott intézkedésekről. A
válság kikövetelte takarékossági
intézkedésekről van szó, melyekről a város lakossága már
értesülhetett.
A meghozott intézkedés-sorozatban számunkra megnyugtató,
hogy a képviselők félretettek minden pártpolitikai ellentétet, közös
akarattal a város érdekében
egyet tudtak érteni.
Úgy gondoljuk, hogy az önkormányzati munkának minden körülménytől
függetlenül így kellene folynia, hiszen egy város működtetésének és fejlesztésének ugyan többféle módja lehet, de a „városi érdek” felülírja a pártpolitikai érdekeket. Végül is a döntés: a lehetőség szerinti legjobb körülmények
megteremtése a lakhatáshoz, munkához, oktatáshoz, egészségügyi szolgáltatáshoz, közlekedéshez, a szabadidő eltöltéséhez és sorolhatnánk még jó
néhányat – most éppen a válság következményeinek kivédése.
Biztos, hogy a válságos gazdasági helyzet megnehezíti a döntéshozatalt,
de talán kényszert is jelent a képviselők számára jobban átgondolni a pénzek elosztását és a továbbiakban is együtt gondolkodni a város lakosságáról.
Reményeink szerint ez a felelősségteljes együttműködés a következő – talán
még nehezebb - döntésekben is szerepet kap, és nem csak „válságjelenség”,
de a válság elmúltával is jellemző lehet a képviselők munkájára.

Szeretnénk, ha a következő döntések jó irányba vinnék a gazdálkodást,
és a takarékosság mellett hosszútávon is a város talpon maradását, fejlődését szolgálnák. Ezt pedig csak nagyon komoly elemző munkával, átgondolva
és – mint most – egyetértve lehet elérni.
Drukkolunk!
Utóirat:
Fentiek megírását követően érkezett a felkérés a feltett kérdésekkel. A válaszok már csak az előzőek kiegészítése, nem átírva az „első felindulásból”
megfogalmazott gondolatokat.
2. Az első intézkedések véleményem szerint – bár példaértékűek – inkább
jelképesnek tekinthetők. A meghozott döntések között szerepel, hogy „folytatásként” a város intézményeinek, gazdasági társaságainak gazdálkodását át
kell tekinteni. Lényegesen nagyobb megtakarítást és ésszerűsítést várunk a
következő hetek ilyen irányú lépéseitől.
3. A hátralévő két évben a legfontosabb, hogy a megnövekedett lakosság
számához és összetételéhez alkalmazkodva szülessenek döntések az oktatási és egészségügyi intézmények működtetéséről és a szükséges fejlesztésekről – oly módon, hogy a beruházások ne csak a pillanatnyi helyzetet, de a
több évre előre jelezhető változásokat is képesek legyenek követni. Ez a garanciája, hogy a város - régi és új lakói számára – továbbra is vonzó legyen.
Úgy is fogalmazhatnék, hogy a döntéseket egy megalapozott koncepció
mentén kellene hozni – erre jó alap a most kialakult helyzet.
DR. GERŐNÉ LADÁNYI ANNA ELNÖK
MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT
DUNAKESZI SZERVEZETE
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1. A város vezetése a döntésekkel azt az üzenetet kívánta
közvetíteni a lakosság felé, hogy
a nehéz időkben a lehető legkörültekintőbben és legtakarékosabban bánik a rá bízott közpénzzel. Ebben a helyzetben mi nem
drága luxusautók vásárlására
költjük az adófizetők pénzét, éppen ellenkezőleg, a polgármester
és az alpolgármesterek leadják
szolgálati járműveiket. Ugyanígy
nem a médiaköltségek növelésében látjuk a kiutat, hanem a
takarékosság jegyében visszafogjuk a város médiakiadásait is,
melynek keretében csökkentjük
a városi televízióra és újságra
költött pénzt. A takarékosság jegyében az egyik alpolgármester a jövőben
társadalmi megbízatásból látja el feladatát. Ennél jóval fájdalmasabb döntés
volt a Polgármesteri Hivatal létszámának csökkentése. Az ember nem szívesen dönt más emberek, családok munkahelyéről, megélhetéséről, és ezt csak
kis mértékben befolyásolja, hogy az elbocsátottak nagy része nyugdíjas volt.
Az intézkedések annak az érdekében történtek, hogy a város megőrizhesse
költségvetésének stabilitását, fizetőképességét, és annak a több mint ezer
embernek, amelynek munkát ad.
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Azt tettük, amit elvárnak tőlünk honfitársaink

6

1. Emlékezetem szerint nem ez
volt az első közös döntés a képviselő-testület ülésein. Sok és hasznos döntést hoztunk már, főleg a
fejlesztések terén. Említhetem a
Széchenyi iskola felújítását vagy
a Casalgrande tér megszépítését
is, több más mellett.
Ez a mostani döntésünk talán
azért rendhagyó, mert nem népszerű, hanem éppen ellenkezőleg
kicsit népszerűtlen, inkább negatív érzésű intézkedéseket generál. Bár azon intézkedés, hogy a
képviselő-testület, a polgármester
és az alpolgármesterek saját magukon kezdik el a „nadrágszíjat szűkíteni” ez elvárható, hiszen véleményem
szerint aránytalanul sok bizottság működött városunkban. A tanácsnokaink
száma is indokolatlanul magas volt. Az, hogy munkájukat immár díjazás nélkül
vállalják, ez nem dicsőség, hanem természetes kell, hogy legyen. Azt tettük,
amit elvárnak tőlünk honfitársaink. A hivatal dolgozóinak létszámcsökkentése
már más kategória. Az valóban nehéz és szomorú döntés volt. Itt azt jegyezném meg, hogy a parlament ellenzéki politikusai is jobban, és hathatósabban
segíthetnének hazánknak egy összezáró és egységesen fellépő politikával.

Végre!
Városunk képviselő testülete januárban rendkívüli ülést tartott. A napirendi pontok a gazdasági válság városra gyakorolt hatásának kivédésére
teendő intézkedésekről szóltak.
A meghozott döntések alapján
csak egy főállású alpolgármestert
foglalkoztat a város. 7 bizottság
helyett 3 fogja a munkát végezni, a
tanácsnoki állások megszűnnek, a
polgármesteri hivatal létszáma jelentősen csökken, és átszervezésre
kerül. A hivatali gépkocsik árverésen
értékesítésre kerülnek. E lépésekből
eredő megtakarítás rövid távon csak
50 millió forint, azonban az a tény,
hogy saját magukon kezdik a város
vezetői, előre mutató!
Végre történik valami!
Sajnos ehhez egy gazdasági válságnak kellett bekövetkeznie, pedig
ha belegondolunk akkor ezt a józan
ész alapján is meg lehetett volna
lépni már évekkel ezelőtt is. (1994től 2002-ig képviselőként a teljes
működés átgondolását és hatékonyságának növelését, a takarékosabb
gazdálkodást sokszor szorgalmaztam, de a többség támogatását nem
sikerült megszerezni ehhez.) Úgy

vélem, e lépések példa értékűek. Az
is példa értékű, hogy a vezető jobboldali többség „megszorító intézkedéseit” az ellenzéki „szociál-liberális”
kisebbség egyhangúan támogatta.
Úgy vélem, ha ezen az úton megy
tovább a testület, és következetesen végrehajtja azokat a lépéseket,
amely városunkban ésszerűbbé, takarékosabbá, ugyanakkor színvonalában megtartva tudja a városi
szolgáltatásokat biztosítani akkor
óriási eredményt fog elérni. Ebben az
esetben a fennálló mintegy 2 milliárd
forintos hitelállomány ledolgozható,
sőt további fejlesztésekre is képződhet forrás.
Lehet, hogy a „megszorítások”
egyes személyek, csoportok érdekét
sértik, azonban a városi lakosságot
szolgálják.
Ezúton bíztatom a képviselőket,
és következetes kiállást kérek tőlük
ahhoz, hogy a teljes városi működést áttekintve hozzák meg a többi
szükséges lépést, amellyel egy újfajta szemléletben tudják a várost
működtetni.
Bizonyítsák be, hogy személyes-,
és csoport-érdekeiken átlépve „VÁROSBAN” tudnak gondolkodni.
Tovább!!?
FILIP GYÖRGY
VOLT KÉPVISELŐ

2. Véleményem szerint a város lakosságának kiszolgálása nem fog negatív irányba változni. Lehet, hogy nagyobb erőfeszítésekbe kerül a hivatal dolgozóinak mindezen munka, de én úgy ismertem meg az elmúlt években az
itt dolgozókat, hogy nagyon lelkiismeretesen és tisztességgel végzik feladatukat. Ebben a helyzetben az Ő munkájuk szaporodik, de reményeim szerint a
városunkban élő polgárok ezt nem fogják hátrányukként érzékelni.
3. Számomra a legfontosabb feladat, hogy Dunakeszi fenntartható fejlődését megőrizze. Valószínű a gazdasági válság hatásai nem kedveznek
most a fejlesztéseknek, de nem szabad teljesen lemondani róla. Azon leszek, hogy szorgalmazzam továbbra is a pályázatokon való indulást. Ne csak
települési, hanem kistérségi szinten is, amiben nekünk lemaradásunk van a
többiekhez képest. Dunakeszi adottságai egyedülállóak ma Magyarországon,
ha ezt nem fordítjuk a javunkra, akkor alkalmatlanok vagyunk a vezetésre.
Okosan és mérlegelve kell a beruházókat megnyerni, akik városunk fejlődését előmozdíthatják. Továbbá azon ígéreteinket, hogy segítünk a fiatal családoknak gyermekeik bölcsődei és óvodai elhelyezését megoldani, továbbra is
főfeladatunk kell, hogy legyen. Az úthálózat fejlesztése, a csapadékvíz-hálózat rendbetétele és az egészségügyi ellátás gördülékeny biztosítása szintén
nagyon fontos feladatunk sok más mellett még. Szeretném, ha ezek nem
csak üres frázisok, hanem megvalósuló eredmények lennének. Kívánom,
hogy városunk képviselő-testülete csapatként, együtt gondolkodva végezze
a további munkáját.
PÓCZIK ANITA ELNÖK
MSZP DUNAKESZI SZERVEZETE

Közélet

Megszorítások a városházán
kellett a városvezetésnek. Dunakeszinek mintegy 2 milliárdos hitelállománya van, amelyet tovább nem
kívánnak növelni, így a képviselőtestület a kiadások csökkentése
mellett döntött.
A város vezetése saját magán
kívánta kezdeni a takarékoskodást,
így a gazdasági válság következtében a jövőben 1 főállású alpolgármester lesz, a másik alpolgármester társadalmi megbízatásban
folytatja munkáját. Jelentősen csökkentették a bizottságok létszámát
és összetételét. Így a jelenlegi nyolc
bizottság helyett a jövőben 3 fog
működni. A Pénzügyi, Jogi, Szociális
és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző
bizottság vezetőjévé Dr. Kiss Róbertet (SZDSZ), a Művelődési, Közoktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság
elnökévé Seltenreich Józsefet, míg
a Vagyongazdálkodási, Közbeszerzési és Városfejlesztési Bizottság
vezetőjének Kovács Lászlót (Lokálpatrióta Egyesület) választották.

Minden bizottság munkájában 7 fő
képviselő vesz részt a jövőben.
Szintén változások lesznek a
Polgármesteri Hivatal életében: a
korábbi 133 főről 109 főre csökken a
hivatalban dolgozók száma, amely
közel 20%-os létszámcsökkenést
jelent.
Emellett egyes osztályok összevonására is sor kerül. A képviselőtestület döntése értelmében február
közepétől az alábbi osztályok működnek a Hivatalban: Okmányiroda
és Hatósági Osztály, Jogi és Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály,
Műszaki és Településüzemeltetési
Osztály,
Szociális-Egészségügyi
Osztály és Gyámhivatal, Intézményirányítási és Vagyongazdálkodási
Osztály.
A szervezeti és személyi változásokról, valamint azok hatásairól
lapunk következő számában megszólaltatjuk a város jegyzőjét, Dr.
Illés Melindát.

Szűkre szabott esztendő
- Válságból válságba Egyelőre az új év nem sok jóval kecsegtet. A gazdasági válság
tovább gyűrűzik világszerte és Magyarországon is. A pénzünk értéktelenedik, a munkánk, a munkahelyünk
azonban annál értékesebbé válik, s
meghúzva magunkat küzdünk, hogy
ne veszítsük el azt.
Minden kornak meg vannak a
maga kihívásai, a maga nehéz pillanatai, s el lehet dönteni szubjektívan, hogy kinek-mikor volt nehezebb.
Nagyanyáinknak ott volt a háború, a
kommunizmus, majd a forradalom
és az azt követő megtorlás. Nekünk
most a gazdasági válság jutott, s azzal kell szembesülnünk, hogy napról
napra kevesebbet ér a pénzünk, és
mindig újabb és újabb megszorításokra kell rávenni önmagunkat ahhoz, hogy elég legyen, amennyi van.
Talán ők rosszabbul jártak, hiszen
nekünk az életünk nincsen veszélyben, ha csak nem említem meg a
fokozódó bűnözést…
Magam részéről speciálisan magyar problémának tartom, hogy ritka

a spórolt pénzzel rendelkező ember,
és ez ilyenkor ütközik ki igazán, amikor kellene némi plusz. Ám a magyar
emberre nem jellemző, hogy félrerak,
inkább felveszi a harmadik, negyedik
hitelt is, csak hogy meglegyen az a
plazma tévé vagy új autó. Nyilván
ehhez mindenkinek joga van. Azonban ha a mi generációnk csöppet
már más útra térne, akkor talán majd
az általunk felnevelt nemzedék már
új nézeteket vallana erről.
Fiatalként körbejárva a kérdést, elkeserítő jövőkép tárul elém. Ám nem
gondolom, hogy ez a válság miatt van,
önmagában sem volt megkönnyítve
a dolgunk. Lakáshoz jutni még nehezebb, gyermeket vállalni úgyszintén,
hiszen ki akarja elveszíteni a munkahelyét a mai helyzetben?
Azt mondják várni kell… várni és
majd minden helyrerázódik. Eddig
a történelem során egy gazdasági
világválság sosem zajlott le gyorsan.
Utána pedig évekig csak újjáépítésről lehet beszélni, nem egyik pillanatról a másikra állt helyre az élet.
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A gazdasági válság láthatólag
nem kerüli el Dunakeszi városát
sem. Már a tavaly december végi
helyi iparűzési adó befizetések mutatták, hogy a településnek ez a fontos bevételi forrása az idei évben
megcsappanhat. Az előrejelzések
alapján az iparűzési adóbevételek a
2008. évi 1,3 milliárd forintot jelentősebb mértékben alul fogják múlni.
A helyzetet tovább súlyosbítja az
állami normatívák évről-évre történő csökkentése. Jó példa erre, hogy
amíg tavaly minden okmányirodai
ügyintézés után 513 forintot kapott
az államtól a város, a normatíva
idén már csak 324 forintot tesz ki.
Ez a csökkenés – ha nem is ilyen
mértékben –, de több területen
megfigyelhető. A fentiekből adódóan várhatóan 400 millió forinttal
fog csökkenni a költségvetés bevételi oldala. Mindezek a folyamatok
nagyban veszélyeztették a 2009-es
költségvetés egyensúlyát, ami miatt
már az új év első napjaiban lépnie
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Mi történik akkor, ha valaki nem
tud várni? Ha egy aprócska család
most szeretne különköltözni és bővülni? Ki segít nekik? Költői kérdések ezek, sajnos nem tudom őket
megválaszolni. Csak reménykedni
tudok, hogy mire 2-3 év múlva én
járok majd ilyen cipőben, már valamivel könnyebb lesz.
Addig is, tanácsolni csupán anynyit tudok, hogy legyünk türelemmel,
és bármennyire nehéz is, de próbáljunk meg spórolni, félretenni néhány
nélkülözhető szolgáltatást és gondoljunk arra, hogy egyszer hálásak
leszünk érte önmagunknak.
SZILFAI ALIDA

Önkormányzat

Takarékoskodás a túlélésért
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Az amerikai pénzügyi piac összeomlása magával rántotta a világ legerősebb gazdaságait is. Az európai országok közül leginkább
Magyarországot sújtja a krízis. A gazdasági recesszió a városi önkormányzatot is rendkívüli intézkedésekre kényszeríti. A képviselő-testület döntéseinek hátteréről, a takarékossági csomag ötletgazdájától és kimunkálójától, Erdész Zoltán alpolgármestertől
elsőként azt kérdeztük: Milyen koncepció alapján fogalmazta meg elképzeléseit?
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– A világméretű pénzügyi és gazdasági válság
drámai hatása először tavaly októberben érződött
Magyarországon, amely sokkoló erejű volt. Érezhető
dermedtség lett úrrá az embereken. Senki sem tudta, hogy milyen mélyre rántja a magyar gazdaságot,
a pénzpiacot. Éreztem, hogy nagy a baj. A kezdeti
bénultságból eszmélve igyekeztem modellezni a várható következményeket. Elemzéseket, számításokat
végeztem. Az előrejelzések, a városban működő
vállalkozások vezetőivel folytatott konzultációk mind
azt vizionálták, hogy a tavalyi, egymilliárd 300 millió
forintos iparűzési adóbevételünk várhatóan 400 millió
forinttal csökken. A gazdasági recesszió miatt érzékelhetően mérséklődnek a privatizációs bevételeink
is. Emellett nehezíti a dolgunkat, hogy a feladatokhoz
mérten nagyon alacsony az állami normatív támogatás és az önkormányzatnak visszaosztott személyi
jövedelem adó aránya. Ez pedig azt jelenti, hogy radikális változtatásokat kell véghez vinnünk az önkormányzati csőd elkerülése, a város hosszú távú jövője,
a nagy többség munkahelyének megőrzése érdekében. Elemzéseim konklúziójaként azt javasoltam a
polgármester úrnak, hogy radikálisan alakítsuk át az
önkormányzat és a polgármesteri hivatal struktúráját,
a város intézményeit. A világgazdasági válság magyarországi hatásait csak akkor tudjuk a legkisebb áldozatokkal túlélni, ha időben cselekszünk. Egyébként
már – ha jól emlékszem – az 1994-98-as önkormányzati ciklusban tettek kísérletet a költségvetési struktúra átalakítására. De elsorvadt a kezdeményezés.
– Egy évtizede megbicsaklott az elképzelés.
Most mitől reméli, hogy eredményes lesz az elkerülhetetlen átalakítás?
– Véleményem szerint, eddig azért bukott el a szerkezeti átalakítás, mert mindig az alsóbb szinten kezdték el. Alulról igyekeztek karcsúsítani a felépítményt,
amely mindig megroppant. Nem volt hiteles, mert nem
a legfelsőbb szintről indult. Emiatt hallatlan ellenállásba ütközött, és mindig el is halt a kísérlet. Okulva a
korábbi hibákból, ezért azt javasoltam a polgármester
úrnak, hogy most fordítsuk meg a dolgok menetét.
Mutassunk példát, önkormányzati vezetőként elsőként
mi mondjunk le juttatásainkról. Kecskeméthy Géza polgármester úr, és a két alpolgármester, Dióssi Csaba és
jómagam egységesen úgy döntöttünk, hogy leadjunk
szolgálati gépkocsijainkat értékesítésre a hivatalnak.
Ma is vallom, helyes döntés volt. Csak így van erkölcsi
alapunk ahhoz, hogy határozottan szorgalmazzuk az
elodázhatatlan átvilágítást.
– A képviselő-testület tagjai, párthovatartozástól függetlenül, szavazataikkal egységesen
támogatták az átalakítást, a takarékossági intézkedéseket. Ráadásul magukon kezdték.
– Valóban. Hiszen az eddigi nyolc szakbizottság
helyett a jövőben csak három tevékenykedik majd.
Újdonság, hogy az újraválasztott szakbizottságokból

kimaradtak a külsős tagok, ezután csak választott
képviselők dolgoznak a grémiumokban. A korábbi
58 bizottsági taggal szemben a jövőben mindössze
19 lesz. Ez azonnali megtakarítást eredményez. A
tanácsnokok díjazás nélkül látják el feladataikat. Jómagam a jövőben társadalmi megbízatásban látom
el az alpolgármesteri teendőket.

– Úgy vélik, hogy az önmagukkal szemben bevezetett intézkedések szilárd erkölcsi alapot adnak a hivatal és az intézmények átalakításához?
– Igen. Ez az első lépés. E nélkül hiteltelen lenne
minden szavunk. Ezért tekintem rendkívül bíztatónak a képviselő-testület eltökéltségét, egységes
akaratát. Ez jelzésértékű, hiszen a város intézményeiben és a polgármesteri hivatalban dolgozó
munkatársainkat is érintő döntéseket e nélkül nem
lehet végrehajtani. Ma már köztudott, hogy közel 20
százalékkal csökken a polgármesteri hivatalban
dolgozók létszáma. Átalakul a hivatal működési
struktúrája, a korábbi nyolc osztály helyett a jövőben hat látja el a feladatokat. A csoportvezetők előadóként is dolgoznak.
– A hivatalban hány ember veszíti el az állását?
– Pontosan nem tudom megmondani. Ez a hivatalt irányító jegyző kompetenciája, akitől önkormányzati vezetőként azt kértük, hogy a minőség
megőrzése mellett a legemberibb módon hajtsa
végre a változtatásokat. Mindannyian tudjuk, hogy
nagyon nehéz feladat, de szerencsére a jegyző
asszony kiválóan oldja meg ezt a kérdést. Arra koncentrál, hogy profi szervezetként működjön a hivatal,
és a legkisebb fájdalommal járjon az átalakítás.

– A polgármesteri hivatalhoz hasonlóan
rendkívüli körültekintést igényelnek a város intézményei is. Ezt mutatja az is, hogy az elterjesztéstől eltérően a képviselő-testület határozatában konkrét számokban már nem jelölte meg a
megtakarítás mértékét. A városatyák belátták,
nem lehet egységesen alkalmazni a megtakarítás elvét?
– Súlyos hiba lenne, ha minden intézménytől azt
várnánk, hogy a polgármesteri hivatalhoz hasonlóan
19 százalékot takarítson meg. Ezért felkértük az intézményvezetőket, hogy a kialakult helyzet tükrében
komplexen elemezzék mozgásterüket, készítsék el
javaslataikat. Vészhelyzetben komoly lépésekre van
szükség. A vezetők többsége ezt megértette. Azt
azonban szeretném hangsúlyozni, hogy az átalakításra irányuló döntést az önkormányzat mondta ki,
nem pedig az intézményvezetők. Szakértőként részt
vesznek az előkészítésben, ám a képviselő-testület
határozatát kötelesek végrehajtani.
– Milyen nagyságrendű megtakarítást várnak
az intézkedésektől?
– Ezt a kérdést ma még nem lehet tényszerűen megválaszolni. Senki nem tudja, hol van a
mélypont, ahonnan elindulhatunk felfelé. Most a
minimum szintre rendezkedünk be. Az első féléves
pénzügyi beszámoló ismeretében a szeptemberi
helyzetelemző képviselő-testületi ülésen döntünk
a további lépésekről. A gazdasági krízis egyetlen
pozitívuma, hogy nincsenek tabuk. Amit eddig
fel sem lehetett vetni, azt most azonnal elfogadta
a testület. Ez pedig nagyon bíztató a város jövője
szempontjából. Manapság különösen nagy szükség
van a higgadt párbeszédre, a racionális döntésekre,
a toleranciára, hogy alkotó együttműködéssel szolgálhassuk a városban élő embereket.
– Az utóbbi gondolatok teszik még inkább
izgalmassá, hogy fiatalemberként, 11 év után a
főállású alpolgármesteri beosztását a jövőben
társadalmi funkcióban látja el. A döntésnek
több üzenete is lehet. Vannak, akik azt mondják,
könnyen megteheti, mert tehetséges ember, aki
jó háttérrel rendelkezik. Mások arra kíváncsiak,
mi az önzetlenség igazi tartalma?
– Én javasoltam, ez az én döntésem. Ebben a
nehéz helyzetben segíteni szeretnénk a városnak.
És ezt társadalmi státusú alpolgármesterként is
megtehetem. A képviselő-testület az én javaslatomat fogadta el bizottsági struktúra kialakításában. A
döntésben határozottak voltunk. A végrehajtásban
tartani kell az irányt, nem szabad egyetlen egy külön
alkut sem kötni. Én mindig vállaltam a kihívást. Most
sem riadok vissza, 38 éves vagyok, két egyetemi
diplomám birtokában bízom önmagamban, miként
a képviselő-testület elszántságában.
VETÉSI IMRE

Emelkedett a fűtési hődíj
Legfontosabb a szolgáltatás biztonsága
– Az említett testületi ülésen kezdeményeztük az akkor érvényben
lévő 2847 forintról 3632 forintra történő, 27,6 százalékos emelést. A legutóbbi díjmódosítás óta a közüzemi
gázár több mint harminc százalékkal nőtt, mi pedig a múlt év őszéig
meghagytuk az eredeti árat, amit
azért tudtunk változatlanul hagyni
több mint két évig, mert a szabadpi-

na kellett menni azoknak a díjaknak,
amelyeket legutoljára 2006. októberében módosított az önkormányzat. A
kezdeményezés hátteréről és a február elsejei hődíj emelésről is kérdeztük
Homolya Józsefet, a cég ügyvezetőjét:

aci beszerzésünk eredményes volt,
olcsóbban tudtunk vásárolni gázt a
közüzemi árnál. Ez a helyzet a múlt
év szeptembere óta megváltozott,
s ezért javasoltuk az áremelést. Az
önkormányzat túlzottnak tartotta az

egyszeri nagy emelést, így nem fogadta el a javaslatot. A következő,
novemberi testületi ülésen a 15 százalékos, 3274 forintra történő emelés
mellett döntöttek.
A Termidor Kft. természetesen
az eredeti módosítást szerette volna
elérni. Elmondtuk az ülésen, hogy
mivel kemény fűtési időszak jöhet
– ami be is következett –, a magas
gázszámlák komoly likviditási gondot
okoznak a cégnek, ha a megemelt
költségeket nem érvényesítjük a
díjakban. Sajnos 2008 negyedik negyedévében hozzávetőleg 50 millió
forint veszteséget okozott az időben
és mértékében elhúzódó emelés. Az
önkormányzat a novemberi ülésen
azt is eldöntötte, hogy a gazdálkodással összefüggő kérdéskört ez év
elején ismét napirendre kell tűzni. A
már említett veszteség miatt kénytelenek voltunk a januári testületi ülésre két változatban újabb áremelést
beterjeszteni. Egyrészt javasoltuk
a közüzemi gázár alapján kalkulált
3632 forintos emelést. Tekintettel
arra, hogy 2008 negyedik negyedévében az általunk javasolt áremelés
elmaradt, ezért a másik változatban
3999 forintos díjmódosítást is beterjesztettünk, ám ezt a képviselő testület elutasította.
Jelenleg tehát a 3632 forint/
gigajoule az, amelyet érvényesíteni
tudunk 2009. február elsejétől. Az
alapdíjak nem változtak. Ezzel az

WIFI a könyvtárban
Mintegy 10 éves múltra tekint viszsza a vezeték nélküli mikrohullámú
kommunikációs technológia a számítástechnikában. Mára már természetessé vált, hogy otthonunkban, ha több
számítógép is csatlakozik az internetre,
akkor a kapcsolatot a kényelmetlen és
mindig útban lévő vezetékek helyett az
úgynevezett wifi routerek biztosítják.
Nyilvános helyeken is ilyen eszközök
működnek (repülőtereken, éttermekben, szállodákban stb.) aminek segítségével a látogatók saját számítógépükkel kapcsolódhatnak a világhálóra.
Ezeket nevezik hotspotoknak. Lényegük, hogy bárki használhatja az arra
alkalmas eszközzel, például laptoppal,
PDA-val vagy dual módú (Wifi+GSM)
rendszerű mobiltelefonnal. Az internet
használata speciális kártyával, előfize-

téssel, vagy éttermekben, kávézókban
fogyasztással váltható meg. Szeren-

csére egyre több helyen ingyenessé
vált ez a szolgáltatás. Ezeknek a helyeknek a sorába lépett be a Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár is. Az év elejétől a könyvtárban és közvetlen környe-

zetében – Dunakeszi, Kossuth Lajos u.
6. sz. körül – 54 Mb/s sebességű (IEEE
802.11 b/g típusú) nyilvános és ingyenes hotspot érhető el DKVK néven. A
kapcsolat korlátozás nélkül a nap 24
órájában folyamatosan használható.
Ezzel a megoldással minden további
fejlesztés nélkül lényegesen többen
használhatják egyszerre az internetet
a könyvtárban, ráadásul az intézmény
zárva tartása idején is lesz egy pont a
városban ahonnan sürgős esetben (a
már említett eszközök segítségével)
bárki kapcsolódhat a világhálóhoz.
Az új lehetőséggel tovább bővült a
könyvtár korszerű, a nyitvatartási időtől
függetlenül igénybe vehető szolgáltatásainak köre.
PREYSING FRIGYES

agglomerációban körülbelül az átlagárat képviseljük.
Az év első felében ez az elfogadott összeg nagy valószínűséggel
veszteséget okoz majd, de reménykedünk, hogy a likviditási helyzetünk
pozitív irányba kezd elbillenni és talán az első félév végére egyensúlyba kerülünk. Úgy látjuk, veszélyeket
rejt, ha a döntéshozók nem mérik
fel, hogy milyen gondokat okoz, ha
a fogyasztók nem az indokolt költségszinteket fizetik meg a fűtési
díjakban. Ne adj isten, ha ebben az
időszakban előáll egy nem várt meghibásodás, pl. egy csőtörés, ez hoszszú időre megbéníthatja a szolgáltatást. S ha a cégnek nincs tartaléka
a hibák gyors kijavítására, akkor ez
káoszt okozhat a lakótelepen. Korábban volt tartalékunk, mindig hitelképesek voltunk. Szeretnénk ezt megőrizni, mert a cégvezetés hitvallása,
a kiegyensúlyozott gazdálkodás és a
szolgáltatás biztonsága – jelentette
ki befejezésül az ügyvezető.
(A távhőszolgáltatás 2009.02.01jétől érvényes hatósági díjai megtekinthetők a www.termidor.hu internetes oldalon. A szerk.)
K ATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELE(I)

Emelkedik a
szemétdíj
A képviselő-testület január végi ülésén a városatyák döntöttek a távhő és
a szemétszállítási díj jelenlegi mértékének növeléséről. (A távhő díj emelésének mértékéről és szakmai indokáról
külön írásunkban nyilatkozik Homolya
József, a Termidor Kft. ügyvezető igazgatója.)
Március 1-jei hatállyal a szemétszállítási díjak 22%-os emeléséről is
döntöttek a képviselők. A Közüzemi Kft.
tájékoztatása szerint legutóbb 3 évvel
ezelőtt hajtottak végre díjemelést, s ez
az összeg ma már nem fedezi a valós
költségeket. Így a 110 literes kukák ürítésének havi díja 769 Ft +Áfa lesz, míg
az 1100 literes konténerek esetében ez
a díj 7.686 Ft +Áfá-ra emelkedik.
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A Termidor Kft. kezdeményezésére
2008. szeptember végén Dunakeszi
önkormányzata napirendre tűzte a fűtési hődíj emelését. Ennek oka az volt,
hogy emelkedett a közüzemi gázár, de
ezzel párhuzamosan a szabadpiaci
gázár is jelentősen módosult, ugyanis
átlépte a közüzemi árat minden eddiginél magasabb szintre. A fűtőmű szabad piacról szerzi be a gázt, ezért utá-
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önkormányzat

Adózási tudnivalók
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Az idei évben a helyi adózás tekintetében számottevő változás nem történt, helyi adó rendeleteinkben a törvényi változásokat vezettük át – nyilatkozta lapunknak Pállné Kovács Mária, a
Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője.
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– Milyen jellegű változásokra
kell figyelniük adózóinknak ?
– Az építményadó és területalapú idegenforgalmi adó esetében
a 2008. évi LXXXI. törvény megváltoztatta az adókötelezettség keletkezését. Ennek megfelelően az
adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg fennmaradási engedély
jogerőre emelkedését követő év
első napjától keletkezik. A módosítást megelőzően a használatbavételi engedély napját követő évtől
számítottuk az adókötelezettséget.
Ezt a változást az adóhatóság is
szükségszerűnek tartja, hiszen
az új építésű ingatlanoknál sok
problémát jelentett, főként az év
végén megkért használatbavételi
engedélyek esetében. Újonnan létrehozott épület tulajdonjogának – a
használatbavételi engedély jogerőre
emelkedését megelőző – átruházása esetén a szerződés ingatlanügyi
hatósághoz történő benyújtását
követően a szerződő felet a használatbavételi engedély jogerőre
emelkedésének időpontjától kell
tulajdonosnak tekinteni.
– Az iparűzési adó vonatkozásában az adó alapja változott. Mentes
lett az adóalapnak az a része, amely
külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik.
Közszolgáltató szervezetnek nem
minősülő vállalkozás esetében csak
akkor mentes az adóalap, ha a telephely szerinti állam önkormányzatának fizetett a tevékenység folytatásához kapcsolódó adót.
– A bevallási és bejelentési
nyomtatványok is változtak ?
– A 35/2008. számú Pénzügyminisztériumi rendelet az önkormányzati adóhatóságok által
rendszeresíthető bevallási és bejelentési nyomtatványok tartalmát teszi
kötelezővé, - azaz az eddig használt
nyomtatványokat módosítani kellett,
mivel a hivatkozott rendelet alapján
az adóhatóságok kizárólag olyan
adattartalmú bevallási és bejelentési nyomtatványokat alkalmazhatnak,
amelyek a rendeletben szerepelnek,
természetesen a helyi sajátosságokkal bővítve.

Ezen bevallási nyomtatványok
a helyi adórendeleteink mellékletét
képezik, a módosításokat a képviselő-testület a legutóbbi ülésén elfogadta.
– A lakosság hogyan juthat az
említett nyomtatványokhoz ?
– A www.dunakeszi.hu honlapról valamennyi jelenleg használatos
nyomtatványunk letölthető. A nyomtatványokkal kapcsolatos szolgáltatásainkat jelenleg is fejlesztjük. A
legújabb szolgáltatásunk a nyomtatványok elektronikus kitölthetősége
lesz, az ezzel kapcsolatos fejlesztési
munkák jelenleg is folynak. Természetesen az internettel nem rendelkező ügyfeleink részére továbbra is
az adócsoport biztosítja a szükséges
nyomtatványokat.
Felhívnám azonban a tisztelt
lakosság figyelmét arra, hogy az
építményadó vonatkozásában nem
kell minden évben új bevallást benyújtani, erre csak abban az esetben van szükség, ha valamilyen
adókötelezettséget érintő változás
történik. Ilyen például: az ingatlanba
állandó lakóhelyre bejelentett lakosok számának változása, alapterület
változás (bővítés-bontás), nyugdíjas
kedvezményre való jogosultság elérése, stb.
A gazdasági válság hatása sajnos Önkormányzatunkat sem kerülte
el, ennek megfelelően költségtakarékossági intézkedések bevezetésére
kényszerültünk az adóhatósági feladataink ellátása esetében is. Úgy
tervezzük, hogy márciusban az I. és
II. félévi adókötelezettség teljesítésére vonatkozó csekkeket együtt postázzuk ki ügyfeleink részére. A II. félévre vonatkozó csekk a szeptemberi
fizetési kötelezettségek teljesítésére
szolgál. Kérjük a lakosságot, hogy
kísérjék figyelemmel a befizetési
határidők betartását (I. félév március
15., II. félév szeptember 15.), ugyanis
a határidő elmulasztása, illetve nem
határidőre történő teljesítés esetén
késedelmi pótlék felszámítására kerül sor.
A befizetések, bankszámlával
rendelkező adózók (gazdasági társaságok) esetében átutalással telje-

sítendők.
Tájékoztató adatok:
1. Helyi iparűzési adó: az adó
mértéke a vállalkozási szintű adóalap 2%-a. Adómentességet élvez
az a vállalkozó, akinek az éves szinten számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió
forintot.
2. Gépjárműadó: (1991. évi
LXXXII. törvény alapján): az adó
alapja személyszállító gépjármű esetén a teljesítmény, az adó mértéke:
1-3 éves gépjármű esetén: 300 Ft/kW,
4-7 éves gépjármű esetén: 260 Ft/kW,
8-11 éves gépjármű esetén: 200 Ft/kW,
12-15 éves gépjármű esetén: 160 Ft/kW,
16- gépjármű esetén: 120 Ft/kW.
A gépjárműadóval kapcsolatos
adókedvezmény kizárólag bejelentés alapján érvényesíthető (pl. a
mozgáskorlátozottság).
Autóbusz, nyergesvontató, lakókocsi, lakópótkocsi esetében az adó
alapja a hatósági nyilvántartásban
feltüntetett saját tömege, az adó
mértéke minden megkezdett 100 kgja után 1200 Ft.
Tehergépjármű esetében az adó
alapja a saját tömeg (önsúly) növelve
a terhelhetőség (raksúly) 50%-ával.
Gépjármű tulajdon átruházása
(adásvétel) esetén mindkét félnek
bejelentési kötelezettsége van az
Okmányirodánál, tehát az eladónak
is meg kell győződnie arról, hogy az
új tulajdonos eleget tett az átírási kötelezettségének.
Mindaddig adóalany az a tulajdonos, aki a forgalmi engedélyben (ill.
a hatósági nyilvántartásban) be van
jegyezve. Amennyiben a változást
nem jelentik be, úgy az adóév első
napjától a bejegyzett tulajdonost
(üzembentartót) gépjárműadó-fizetési kötelezettség terheli.
3. Talajterhelési díj: a bevallás
beadásának határideje 2009.03.31. A
talajterhelési díj számítása: tárgyévi
vízfogyasztás (m3) x talajterhelési
díj. Az adó mértéke 360 Ft/m3 x 0,9
(azaz a 360 Ft 90%-a, vagyis 324 Ft/
m3).
4. Építményadó: A lakás céljára szolgáló építmény után 800 Ft/

m2. Adókedvezményt az ingatlanba
érvényes lakóhellyel rendelkező személyek után lehet igénybe venni, a
következő mértékben:
1 személy esetén az adókedvezmény mértéke 80%,
2 személy esetén az adókedvezmény mértéke 90%,
3 személy esetén az adókedvezmény mértéke 94%,
4 személy esetén az adókedvezmény mértéke 95%.
A lakás céljára szolgáló építmények után a nyugdíjasok további kedvezményben részesülnek, vagyis a
saját tulajdoni hányadának (haszonélvezeti részének) 50%-ra adómentességet kap.
Nem lakás céljára szolgáló építmény után az adó mértékek a következők:
– kereskedelmi, illetve szolgáltató
tevékenység folytatására szolgáló
építmény esetén 800 Ft/m2,
– a nem kereskedelmi (szolgáltató) célt szolgáló építmény (pl. raktár)
esetében 600 Ft/m2,
– az ipari, kereskedelmi övezetekben elhelyezkedő építmények (HÉSZ
szerint) esetében 1080 Ft/m2.
A kedvezmények igénybevételét az adózónak be kell jelenteni, az
adóév első napján (jan.1.) fennálló
feltételek esetén kaphatók meg.
Amennyiben év közben következik
be a változás, úgy következő év jan.
1- jétől adható meg.
Az adókötelezettséget érintő
változásokat (pl. adásvétel, bejelentkezés, bővítés stb.) az adózónak a
változást követő 15 napon belül kell
bejelentenie.
5. Telekadó: a magánszemélyeket nem terheli telekadó kötelezettség. Az adó mértéke: 120 Ft/m2.
6. Idegenforgalmi adó (építmény
után): az adó mértéke 800 Ft/m2,
az adókedvezmények az építményadónál ismertetett feltételek alapján
járnak.

Téli szlalomozás
a kátyúk között
Megoldás a meleg aszfaltozás
gyázatosság, mert a nagy sebességgel
érkező autókban sok kárt okozhatnak
az aszfaltgödrök. Ráadásul a szemből
érkező forgalom miatt kevés esély marad a kikerülésükre…
Huszák János, a Magyar Közút
Kht. Váci Üzemmérnökség vezetője is
elismerte szerkesztőségünk megkeresésére, hogy szinte a legtöbb kátyú a
Bajcsy-Zsilinszky úton áthaladó FótDunakeszi-Újpest útvonalon van. A
fagyos, téli időjárás miatt – nyilatkozta
február 2-án – csak az úgynevezett
hideg aszfalttal tudják kijavítani az
úthibákat. Munkabrigádjuk folyamatosan járja az üzemmérnökség területét,
igyekszik elhárítani a károkat. – Sajnos
a hideg aszfaltozás csak ideiglenes
megoldás, mert a hibák újra és újra
megjelennek. A technológia hátránya,
hogy nem biztosít olyan stabil réteget,
mint az úgynevezett meleg aszfaltos
javítás – mondta a szakember. - A
téli hetekben gondot jelent az is, hogy
nehezebbé vált a hideg aszfalt beszerzése, messzebbről kell szállítani. Ezért
ebben az időszakban nagyobb felújítás

nem várható. Csak a károk felszámolására tudunk összpontosítani. Pár napon belül megjelennek munkatársaink,
akik kijavítják az utat, de sokszor újra
vissza kell menni a helyszínre. Lehet,
hogy két hét múlva…
Arra a felvetésünkre, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úton már több mint két
hete tábla figyelmeztet a veszélyre, de
a kátyúkat még nem javították ki, így
válaszolt: - A kátyú észlelése után az
első dolgunk, hogy táblát helyezünk
ki a helyszínre, mellyel az autósokat
figyelmeztetjük a veszélyes útszakaszra. A kátyúkárok egy részét azért kell
elutasítani, mert a gépjárművezetők
nem a kihelyezett táblák szerint közlekednek. Egy 50 km-es sebességgel
haladó autónak 18 méter a fékútja…
Ha kint van a figyelmeztető tábla, és
látom a kátyút, akkor nem kell belemennem. Az autósnak is meg van a
felelőssége – mondta az üzemmérnökség vezetője.
Huszák Jánostól megtudtuk, hogy
hetente 2-3 kárbejelentés érkezik hozzájuk a dunakeszi és a fóti térségből.

De még az Alagi-majori út állapotát is
náluk kifogásolják, amely „a híreszteléssel ellentétben nem az országos
közúthálózat része, hanem önkormányzati út”.
Kérdésünkre a szakember elmondta, szigorú szabály írja elő, hogy
a főutakon 48 órán belül ki kell javítani
a kátyúkat. Az alsóbbrendű úthálózatokon, a forgalom nagyságától függően,
2-3 naptól kezdődően két héten belül
kell helyreállítani az utak állapotát.
Huszák Jánostól megtudtuk azt
is, hogy „elméletileg van olyan anyag,
mellyel véglegesen meg lehetne szüntetni a kátyút, ám a drága adalékanyagokra nincs pénzügyi keretük.”
Így aztán reménykedjünk, hogy mielőbb beköszönt a tavasz, a kellemes
időjárás. Az átmeneti megoldást jelentő téli technológiát felváltja a tartósnak
ígérkező meleg aszfaltozás, mert a
Bajcsy-Zsilinszky úton – lapunk nyomdába adásakor – február 12-én még
ott éktelenkedtek a kátyúk…

VETÉSI IMRE

Új Volvókkal szállítják az utasokat
Dióssi Csaba az újpesti végállomás körülményeinek javításáért lobbizott
A Volánbusz Zrt. képviselői és Vác
város polgármestere február 2-án
közös sajtótájékoztató keretében jelentették be, hogy a Közép-magyarországi régió első számú autóbuszos
szolgáltatója 17 új Volvo autóbuszt
állított forgalomba aznap. A vadonatúj,
légkondicionált autóbuszok a fővárosi
agglomeráció északi részén, a Budapest – Dunakeszi – Göd – Sződliget –
Vác, valamint a Budapest – Dunakeszi
– Fót – Budapest elővárosi vonalakon
közlekednek. Az alacsonypadlós, kihajtható rámpával felszerelt járművek szolgáltatásait akadálymentesen
vehetik igénybe a kerekes székesek
és a babakocsival utazók is. A Volvo
7700 A típusú csuklós autóbuszok a
lengyelországi Wroclavban készültek.
A 360 lóerős motorral felszerelt autóbusz megfelel az Euro-4 károsanyag
kibocsátási normának, ám mint azt a
közlekedési vállalat egyik szakembere
bejelentette, bizonyos adalékanyaggal
az Euro-5 feltételeit is teljesíti.
Az utasok számára 52 párnázott,

fejtámlás ülőhely és 60 állóhely áll rendelkezésre.
A sajtótájékoztatón – amelyen jelen volt Sződliget polgármestere, Göd
jegyzője és Dióssi Csaba, Dunakeszi
alpolgármestere is - Vác polgármestere, dr. Bóth János a közösségi közlekedés fontosságát hangsúlyozta.
Mint mondta, sok ingázó, Vácra járó
középiskolás, a súlyponti kórházat
felkereső utazása válik könnyebbé a
fejlesztéssel.
Fajcsák Lajos, a Volánbusz Zrt.
forgalmi és kereskedelmi igazgatója
elmondta, hogy a 17 új járművel együtt
49-re gyarapodott a cég Volvo-flottája,
és a több mint 900 buszból álló park
átlagéletkora tíz év alá csökkent. A
70 millió forint egységáron vásárolt
járművek beszerzése azt is lehetővé
tette, hogy a 17 legrosszabb állapotú,
legöregebb autóbuszt kivonják a forgalomból. A korszerű autóbuszok karbantartására, javítására is felkészült a
cég európai színvonalú fóti telepén.
Dióssi Csaba alpolgármester kér-

désében arra kért választ, hogy a
Dunakesziről és a környező településekről ingázó utasok számára mikor
teremti meg a kor követelményeinek
megfelelő, a lakosság által joggal elvárható körülményeket az újpesti végállomáson a Volánbusz Zrt. A felvetésre,
Fajcsák Lajos elmondta, hogy még az
idén megújítják az újpesti végállomás
forgalomtechnikai részét, ezt követően
pedig sor kerülhet a környezet megfelelő kialakítására. A Városkapunál
lévő végállomás felújításához szükséges forrásokra pályázatot nyújtanak

be. Sikeres pályázat esetén nagyobb
mértékű lesz a környezet megújítása,
ha nem nyernek, akkor kisebb átalakítást hajtanak végre, de mindenképpen
korszerűsítik a végállomást, jelentette
ki Fajcsák Lajos.
A barokk város főterén kiállított
impozáns jármű egyikével megismerkedhettek a sajtótájékoztató résztvevői, akik elismerően nyilatkoztak a
korszerű Volvo autóbuszról, melyről
lapunk megjelenésekor már az utasok
is véleményt alkothattak…
(VETÉSI)
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A szélsőséges téli időjárás idén
is jócskán próbára teszi az autósok
gyakorlati tudását és az utak tűrőképességét. A rutinos gépjárművezetők
többsége szerencsére balesetek, és
nagyobb fennakadások nélkül veszi az
akadályokat az egyik nap még havas,
másnap már ónos esőtől csúszós úttesten. Ők jobban viselik a szeszélyes
évszak viszontagságait, mint a közutak. Az évente ismétlődő kátyúk idén
is veszélyként leselkednek a gépjárművekre és vezetőikre.
Ebből a szempontból Dunakeszi kritikusabb szakasza a Bajcsy-Zsilinszky
út, melyen hetek óta egy fedél nélküli
vízelvezető akna fölé helyezett oszlop
figyelmeztet az úttestben keletkezett
hibákra. A gyógyszertár és a Március 15. tér közötti szakaszon a kátyúk
sokasága fölött és között szlalomoznak a gépjárművek. Az autósok nagy
többsége igyekszik óvatosan kikerülni
az akadályokat, de vannak, akik mit
sem törődve a figyelmeztető táblával,
„lendületesen” hajtanak rá a kátyús
területre… Pedig nem ártana az elővi-
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„Szerettem itt szolgálni”
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A rendőrparancsnok-helyettes pályaíve
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Dunakeszin kezdte s ugyanitt fejezte be szolgálatát Korbel Sándor
– most már nyugállományú – rendőr
alezredes. A dunakeszi rendőrkapitányság parancsnokhelyettese múlt
év december 30-án zárta le, szolgálati
nyugállományba vonulással életének
egy fejezetét.
Beszélgetésünk színteréül egykor
volt irodáját választotta. Amikor megjelent a kapitányság épületének folyosóján, szeretettel köszöntötték, mintha
dolgozni jött volna. Barátsággal vált el
tőlük, csak éppen úgy gondolta, hogy
becsülettel szolgált, jöhet a megérdemelt pihenés, s egy új életszakasz veheti kezdetét. Több ideje lesz családjára,
rendet tehet Vácon lévő telkén s ha eleget pihent, bizonyára új elfoglaltság után
néz. Hiszen még csak 51 éves.
Hogyan is kezdődött? Már gyermekkorában rendőr szeretett volna
lenni, aztán mégis úgy hozta a sors,
hogy előbb más hivatást választott. Repülőgépész mérnöki diplomát szerzett
s hosszú ideig a Malévnál dolgozott
műszaki beosztásban. Két esztendeig
külföldön vállalt munkát, hogy – mivel
ikergyermekekkel gyarapodott a család
– lakást tudjanak vásárolni. Otthonukat
Káposztásmegyeren találták meg, s
hazatérése után hamarosan egy rendőr ismerőse kapacitálta, lépjen be a
testületbe.
Kedvére való volt az invitálás.
A felvételi beszélgetésre 1992-ben

Dunakeszin, a rendőrség Verseny
utcai régi épületében került sor.
Zászlósként első beosztása a közlekedésrendészeti alosztályon, mint
vizsgáló, szolgálati helye pedig a gödi
rendőrőrsön volt. Egy évvel később
hadnagyi rendfokozatot kapott s mivel
munkájával felettesei elégedettek voltak, négy évvel később, egy időben a
Rendőrtiszti Főiskola elvégzésével,
immár századosként kinevezték a forgalomellenőrzési alosztály vezetőjének
s irodáját Dunakeszin, a kapitányság
új épületében foglalhatta el. Három év
múlva ismét változás történt. Januárban kinevezték a közlekedésrendészeti osztály élére, fél évvel később pedig
a fóti rendőrőrs parancsnoki teendőivel
bízták meg. Megszerzett tapasztalatait immár őrnagyként kamatoztatta új
beosztásában és az elkövetkezendő
években a parancsnoki teendőkben
is jártasságot szerzett. Mindennek köszönhető, hogy 2005 nyarán felkérte
Kovács László alezredes, Dunakeszi
rendőrparancsnoka, hogy vállalja el
a közrendvédelmi osztály vezetését
s egyben megbízta a parancsnokhelyettesi teendőkkel is. Ebben a felelős
beosztásban érte el a jogosultságot a
szolgálati nyugdíjra. Döntése meghozatalában szerepet játszott egészségének további megóvása, valamint az
a tény, hogy köztudottan a rendőrök
családi élete sem tekinthető szokványosnak s bár gyermekei – leánya és

fia – már betöltötték 18. életévüket, s
végzős középiskolások, jól tanulnak,
de a családi fészek melegére még
szükségük van. Munkájáért több alkalommal részesült miniszteri, Országos
illetve Pest megyei főkapitányi elismerésben.
Beszélgetésünk közben felmerült, hogy melyik szakterület volt
számára a legkedvesebb? Mindegyikkel megbarátkozott. Megismerte a
közlekedésrendészetet, a közrendvédelmet s a bűnügyi szakterületet egyaránt. A váltások mindig jókor jöttek,
megóvták őt a rutintól, ami hibaforrás
is lehet. Vallja, hogy a rendőri munkában öt-hat évenként nem árt váltani s ő
mindig szerette az új kihívásokat.
Óhatatlanul szóba kerültek a városunkról szerzett tapasztalatai. A közbiztonság Dunakeszin országos viszonylatban jó, jegyezte meg Korbel Sándor.
Az évente elkövetett bűncselekmények
száma az elmúlt több mint tíz esztendőben nem változott, s ha figyelembe
vesszük a felépített lakóparkokba költözöttekkel megnövekedett lakosságszámot, valamint a város vonzáskörzetében létrejött bevásárlóközpontok,
raktárépületek kialakulását, nem lehet
okunk panaszra. Ez persze nem jelenti
azt, hogy az arányokon ne lehetne javítani. Az önkormányzat támogatásával
elkezdődött a közterület felügyelettel
közös járőrözés, ami a megelőzésben
fontos szerepet játszhat. Egyébiránt is

nagyon jó a rendőrség és a város vezetése közti kapcsolat, ám akut problémájukon, a létszámhiányon ők sem
tudnak változtatni. Másfélszer több
rendőrre lenne szükség, így különösen
nagy erőfeszítésükbe kerül fenntartani
a közrendet és közbiztonságot.
A város számára nem csupán
szolgálati hely volt. Megszerette a
települést, s bár kapott máshonnan,
más beosztásokba vonzó ajánlatokat,
soha nem gondolt arra, hogy elhagyja
Dunakeszit, ahol elkezdte s befejezte
rendőri pályafutását. Szép pályaív volt
az övé. Utódját, Juhász László főhadnagyot, aki korábban gödi őrsparancsnok-helyettes volt, egy éve hívta maga
mellé s javaslatát a parancsnokhelyettesi posztra elöljárói elfogadták.
Mosolyogva jegyezte meg, hogy
eddig a különböző városi rendezvények, ünnepségek számára munkát,
a rendezvények biztosítását jelentették. De ezen túl már a másik oldalon,
az ünneplő sokadalom tagjaként lehet
majd jelen.
KATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELE

A lakossági információk segítik a rendőrség munkáját

Betörések, álüzletemberek
A bűncselekmények elkövetői kihasználják az idősek jóhiszeműségét
Őrizzük jobban értékeinket, figyeljünk szomszédainkra, legyünk
óvatosabbak az idegenekkel, a távoli
településekről érkező tüzifa kereskedőkkel szemben – írja egy nyolcvan
év feletti bácsi az alagi utcák egyikéből, akit bizony jócskán rászedtek
a házalók. A három oldalnyi levél
minden mondatából érződik a becsapott ember tehetetlensége, akitől
a kialkudott összegnek majdnem
a dupláját vitték el. A három ember
nyomasztó testi közelségétől félő
egyedülálló férfi sorra számolta le az
újabb húszezreseket a főnök marká-

ba, pedig már a „kevesebbet adott”
átverős kijelentés előtt kifizette a
megbeszélt vételárat. Mint olvasónk
írja, kétszeresen is pórul járt, hiszen
70 ezer forinttal többet csaltak ki tőle.
Az eredeti mennyiségnél pedig jóval
kevesebb fát raktak le az udvarában…
Egy nyugdíjas asszony azért telefonált, hogy talán mások okulnak az
ő történetükből: „Temetésen voltunk,
miközben kifosztották a házunkat.
Jobban vigyázzunk értékeinkre, ne
hagyjuk szem előtt őket.” – mondta
kárvallottan.

A két szomorú történeten kívül
is jó néhányról hallani a városban.
A szóbeszéd útján terjedő híreszteléseket a rendőrségi nyomozások is
alátámasztják? – kérdeztem Kovács
László rendőr alezredestől, a Dunakeszi Városi Rendőrkapitányság
vezetőjétől.
– Sajnos ezek igaz történetek
– erősíti meg a rendőrkapitány, aki
azzal kezdte, hogy míg a korábbi
években a lakótelepi lakások voltak a
bűnelkövetők célkeresztjében, addig
az utóbbi hónapokban a kertvárosi
negyed, az Alag és a Toldi lakópark

melletti Fenyő lakópark bizonyos területei.
– A lakótelepi lakásokba a klaszszikus hengerzárás feltöréssel hatoltak be az elkövetők, akik egy „lendületből” 15-20 család otthonából lopták
el az értékes tárgyakat. Ha észleltük
a betörést, azonnal akcióba léptünk.
Egyen- és civil ruhás kollégák járták
a tízemeletes lépcsőházakat. Figyeltek, igazoltattak, hogy valóban ott
lakik-e az illető. A rendőri jelenlétnek
is köszönhető, hogy jelentősen csökkent a lakótelepi lakások feltörése.
(Folytatás a 18. oldalon)

Alag centenárium II.

A magyar Newmarket
Az elmúlt lapszámban megkezdett cikksorozatunkat a Magyar Lovar Egylet alagi megjelenésével és az alagi lóversenypálya, ill. tréningközpont felépítésével folytatjuk. Mindezen fejlesztésekre jó oka volt az Egyletnek, és ez
csak részben magyarázható azzal, hogy megfelelő tréninglehetőséget akartak biztosítani a versenylovaknak. Az
igazán nyomós érv az volt, hogy a városligeti pálya területbérleti szerződésével nem volt minden rendben.

mindvégig az angliai Newmarket lebegett eszményképként a szeme előtt,
részben saját tervei alapján történt, de
a megvalósításnál igénybe vette angol
szakmérnökök tudását is. A munkálatok gyorsan haladtak, így a következő
év elejére már készen is állt a pálya.
Ez volt az ún. régi pálya, amelynek

vonalvezetése nem egyezett meg a
mostanival, hiszen néhány évvel később, a millennium évében az egész
versenyteret átépítették. Az első pálya
éppen merőleges volt a vasútra és
nagyrészt a jelenlegi repülőtér területén feküdt, viszonylagosan messze az
akkori Dunakeszitől. Ebből kifolyólag a
vonatok is a nyílt pályán, az alagi őrház
magasságában álltak meg és tették ki
a fővárosból kilátogató nézősereget. A
versenypálya mellett természetesen
megépültek a munkapályák is, valamint
elkezdődött kiépülni a tréningtelep istállórendszere, hiszen Alag elsődleges
funkciója a tréning volt.
A Lovar Egyletnek tehát – a pesti
mellett – immáron két pálya állt rendelkezésére, és az alaginak a földterülete
is a tulajdonukban volt. A két pálya
azonban hirtelen sok is lett, legalábbis
párhuzamos fenntartását a mindig takarékos Batthyány Elemér annak ítélte.
Úgy látta helyesnek, ha Alag hasznosítását átengedi egy másik társaságnak.
Hamar partnerre is talált az Úrlovasok
Szövetkezetében, amelynek akkor
még nem volt állandó pályája. Dr. Magyar László Lovar Egyleti vezértitkár az
úrlovasok 1891 eleji közgyűlésén fel is
ajánlotta Alagot a Szövetkezet hasznára, akik kapva-kaptak az alkalmon.
Biztosítékként Magyar László titkári
minőségben megbízást kapott az úrlovasoknál, mellyel nagyon szoros, kvázi
testvér-egyesületi viszony jött létre a két
társaság között és a pálya napi ügyeit
továbbra is egy Lovar Egyleti főember
végezte. 1891 márciusában már ki is
írták az éves programot, amely mindössze két versenynapot tartalmazott.
Az első meetingre április 12-én került
sor és hat futamot tartottak. A történelmi elsőt, az 1600 méteres Magyar
Lovar Egyleti Díjat Chernel György hároméves sárga ménje, Darázs nyerte.
Az október 25-én megtartott második
versenynap különlegessége egy 3000
méteres vadászverseny volt, amelyen
a Központi Lovasiskola tisztjei és tiszthelyettesei vettek részt. A „Master”,
azaz a lovas falkász csoport vezetője
báró Fejérvári Géza honvédelmi miniszter (1884–1903), későbbi miniszterelnök (1905–1906) volt. A nap hőse gróf
Esterházy Béla, a Lovar Egylet későbbi
elnökségi tagja volt, aki Cella nyergé-

ben akadály-, Lencsi nyergében pedig
síkversenyt is tudott nyerni.
Igaz, hogy az első évben csupán két
napon volt verseny Alagon, a turfbarátok hamar megkedvelték a vidéki helyszínt és annak ellenére sikk lett kivonatozni a Pest melletti községbe, hogy
kis nehézségbe került a gyep megközelítése. Az Úrlovasok Szövetkezete
1892-ben is két versenynapot tartott,
az elsőt májusban, a másodikat szeptemberben. Az év nagy eseménye az
1000 fő befogadására alkalmas tribün
átadása volt. Valószínűleg korábban is
lehetett tribünje a pályának, de az feltehetően ideiglenes építmény volt. Az
új tribün használatba vételi engedélyét
1892. június 2-án kérte meg Dr. Magyar
László, az Úrlovasok Szövetkezetének
titkára Kemény Gusztáv megyei főszolgabírótól. A nagyjából nyolc méter
magas építményt a Jakabfy és Szabó
budapesti építész iroda tervezte.
Az új építmény lehetővé tette,
hogy a következő évben már több,
szám szerint hét meetinget tartsanak
Alagon. A versenynapok áprilisban,
júniusban és augusztusban voltak,
így a szezon jóval nagyobb részét lefedték. A versenyüzem izmosodását
jelzi, hogy olyan komoly díjak kerültek kiírásra, mint a Rákosi-díj vagy a
Nagyalagi Akadályverseny, amelyeket
még ma is futnak. Az új futamokon az
eddigieknél nagyságrenddel nagyobb
pénz volt a fődíj, amely egyre több jó
lovast és egyre több fogadót csábított
a versenyekre. Az úrlovasok között

ebben az évben jelent meg Alagon
Dreher Jenő és jó barátja, az ekkor 18
éves Pejácsevich Albert gróf. Ezzel a
fellépéssel öntudatlanul mindkettőjük
hosszú évtizedekre elkötelezték magukat Alag mellett, sőt Pejácsevich
neve valóságos fogalommá is vált a
községben, de róluk majd később szólunk bővebben. A magas pénzdíj okán
a hazai kiválóságok mellett bemutató
jelleggel megjelentek az akadályversenyeken a professzionátus angol zsokék is. A külföldiek megjelenése emelte a színvonalat és hamar népszerűvé
tette az új díjakat. A Rákosi-díjat nagy
küzdelemben a Dreher-istálló lova, Fex
nyerte, a Nagyalagi Akadályversenyben pedig Geist Gáspár Rubel nevű
lova diadalmaskodott. A vörös-fekete
színeket hordozó Geist-istálló ekkor
még nem Alagon működött, de a gróf
trénere már ekkor is az Alagnak oly
kedves id. Mravik Pál volt, aki a magyar idomárok közül az elsőként vette
fel a versenyt az angolokkal. A sikeres
versenyek mellett bekövetkezett az
alagi futások első komoly balesete is:
a Nagyalagi napján lovával felbukott a
kor talán leghíresebb úrlovasa, Lázár
Béla főhadnagy, aki súlyos sérüléséből
már sohasem tudott felépülni.
Sorozatunk következő részét az
alagi versenyteret birtokló és itt futamokat rendező Úrlovasok Szövetkezetének szenteljük.

Csoma Attila
helytörténész
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A Lovar Egylet ugyan 1878-ban
negyvenöt évre kibérelte a versenytér
132.000 négyzetöles területét, de a
szerződésnek volt egy olyan kitétele,
miszerint Budapest székesfőváros három éves felmondási idővel bármikor
visszakövetelheti a területet, amenynyiben arra közcélok miatt szüksége
van. Hiába volt tehát papíron 1923-ig
területhasználati joga a Lovar Egyletnek, a kilakoltatás veszélye már az
első évektől kezdve fennállt. Budapest
ugyanis folyamatosan terjeszkedett, és
a hetvenes években még külvárosi jellegű Városliget kezdett egyre beépülni,
így értékesebbé válni a városvezetés
számára. Ezért lett különösen fontos
Alag felépítése, s mint kiderült, a történelem igazolta a Lovar Egylet elővigyázatosságát, hiszen az elkövetkező
évtizedek viszontagságaiban sokszor
ez a pálya biztosította a versenyek folyamatosságát.
Az összesen 300.000 forintért
megvásárolt területen az építkezés
1890 tavaszán indult, de a munkálatokat hamar beárnyékolta gróf Károlyi
Gyula elnök őszi halála. Emlékére a
Lovar Egylet a Választmányi-díj nevét
Gróf Károlyi Gyula emlékversenyre
keresztelte át. Ezt a versenyt a mai
napig megrendezik 1300 méteren kétéves kancáknak. Nagybátyja halála
után Batthyány Elemér vette át a Lovar
Egylet elnökségét és fejezte be a pálya építését. Az építkezés, amelynél
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Száraz

Tele vagyok
vágyakozással
azzal szemben,
amit csinálok
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Száraz György városunk egyedi személyisége. Vizitkártyáján a név alatt
sokféle meghatározás szerepel, és ez
a sokszínűség a beszélgetés során is
megmutatkozott.
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– Az olvasók közül sokan tudják, de bizonyára nem mindannyian, hogy családod több
mint 300 éve él Dunakeszin. Jelent e számodra
valamit ez a tény, a városhoz való ilyetén kötődés?
– Valóban abba a három-négy családba tartozik bele a Száraz név is, amelyek sorsa Dunakeszi
történetével elég hosszú ideje egybefonódik. A
szépapám, Száraz István két évszázaddal ezelőtt
31 évig volt Dunakeszi bírája. Ebben a házban,
ahol most beszélgetünk 1898-ban költözött dédapám, Száraz György, miután feleségül vette a
palotai Varga Máriát. Én is itt születtem és azóta
sem volt más bejelentett lakhelyem. Volt ugyan
olyan időszak az életemben, amikor úgy éreztem
váltani kéne, de ez hamar lecsengett és most hálát
adok ezért mindennek. A család, a ház egy jó támaszkodási pont – nem egy cérnaszálon lebegek
a világban. Ez mutathatná azt, hogy én egy nehezen mozduló, röghöz kötött típus vagyok, de pontosan a fordítottja, mivel egy mocorgósabb alkat
lennék és dolgozik a kukac bennem. Egy nagyon
régi családnak vagyok tehát a harmadik évezredi
képviselője és az ő életük tükröződik az én lokálpatriotizmusomban.
– Ahogy itt körbenézünk a nappaliban
mindenhonnan lóképek, relikviák tekintenek
vissza, ami a családi múlttal csak részben
magyarázható. Honnan jött ez a lovak iránti
vonzalom?
– Anyai és apai vonalon a nagyszüleimnek voltak lovai, mert az akkor olyan alapvető, a megélhetést biztosító eszköz volt, mint ma az autó. Az apai
nagyapám viszont tenyésztett is olyan lovakat,
amelyeken lóversenyen is részt tudott venni. A háborúban ugyanis elpusztult nagyon sok ló és a hiány miatt ilyen kisebb tenyésztők, gazdatenyésztők
lovaival is rendeztek versenyt. Ezekben a gazdaversenyeken apám többször szerepelt. Én magam
a tízes éveim vége felé kezdtem az alagi tréningte-
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lepre járni. Napi rendszerességgel 2-3 órát lovagoltam és mindez kitartott 15 évig. Az ember, ha egy
trénernél lovagolt, a ló fejlődését naponta lehetett
követni, és ez egy elég erős belső erőt adott, hogy
másnap is folytassam. Nagyon izgalmas dolog egy
élőlényt nagyobb eredményekre sarkallni, és bár
nem tud beszélni, folyamatosan kommunikálni kell
vele. Úgy érzem ebben sokkal magasabb szintű

éves tradícióihoz nyúltam vissza, amely sokkal
szimpatikusabb volt számomra, mint a kor gyakorlata. Akkoriban egy olyan struktúrában működött a hazai telivértenyésztés, amelyben teljesen más szemlélettel viszonyultak a lovakhoz,
mert az emberek, akik a telivérekkel foglalkoztak
ugyanolyan munkások voltak, mint a trolibuszvezetők. Nem volt meg bennük a tradicionális

sikerek vannak, mintha egy holt diszkosszal dobálna az ember. Persze az elfoglaltságok sokasodásával a tréning nagyobb problémát jelentett,
de mindig megpróbáltam úgy intézni a sorsomat,
hogy a délelőtti lovaglásokat ne hagyjam ki. A napi
gyakorlat erős testi edzettséget adott, viszont több
más sportot is űztem hobby szinten. Idővel amatőr
versenyeken is lovagoltam nemcsak Pesten, hanem Bécsben és Prágában is.

családi tapasztalatokat továbbvivő lótenyésztő,
egyszerűen csak a havi fixért dolgoztak. Ennek
utána szakmailag is elmaradtak a dolgok. A tenyésztett lovaim versenyteljesítménye a szülők
képességét felülmúlta, ami a siker fokmérője
ezen a területen. A régi tapasztalatok felhasználásával elsősorban magamnak bizonyítottam
be, hogy másképp is lehet. Egy idő után aztán
abba maradt a dolog, mert a rendszerváltás
után sokkal drágábbak lettek a jó telivérek. Az
utóbbi években azonban újból próbálkozom. Áll
néhány olyan kanca itt az udvaromban, akiknek
már van csikója. A csikók nem itt, hanem ménesekben vannak, mert azoknak tér kell és legelő,
amit a mai takarmányok sem tudnak helyettesíteni. Remélhetőleg amikor a csikóim elérik a
versenyérett kort, még lesznek futamok, ahol
versenyezhetnek.

– Egy idő után ez odáig is eljutott, hogy saját lovaid is voltak?
– Szerencsés helyzetbe kerültem, mert egy
ménes, akinek lovagoltam lovakat, ajándékba
adott egy kiöregedett versenylovat, amelyet tenyésztettem és öt nyerő versenylovam lett. Én a
tenyésztés, a versenyzés és a tréning több száz

– A lovas élmények hatására kezdtél el
foglalkozni Alag múltjával?
– Ahogy a lovas témába mélyebben beleszálltam, egyre komolyabban érdekelt ennek a történeti múltja, szakmaisága. Volt egy szerencsés
helyzetem, hogy a 70-es években az OSZK-ban
dolgoztam és ott olyan vezetőm volt, aki szimpatizált az én szenvedélyemmel és a hiányzásaimat nem rótta fel nekem. Idővel a könyvtár adta
lehetőségekkel élve elkezdtem kutatni Alag és a
lóversenyzés történetét. Ennek eredménye lett,
hogy írtam a témáról történeti visszatekintéseket, helytörténeti írásokat és szakmai jellegű
cikkeket is. Néhány sportlapban, honismereti és
irodalmi folyóiratban jelentek meg ezek a munkák.
– Ha jól tudom a korábbi zsokémúlt, a
tenyésztői tevékenység valamint a szakírói
szerep mellett más feladatokat is ellátsz a
galoppversenyeken.

– Abban az értelemben nem hétköznapi
életet élsz, hogy reggel jelentkezel egy munkahelyen, ahol kitöltesz nyolc órát majd hazamész. Ez mennyire tudatos választás?
– Ez az életstílus, amiben a napjaimat megélem valóban nem átlagos. Nagyon szerencsés
éveket életem eddig, mert szenvedéllyel tudtam
tenni azokat a dolgokat, amelyeket kellett csinálnom. Nagyon fontos, hogy az ember a kötelező érvényű teljesítését, amit a világban számon kérnek rajta ne kényszeredettségből, és ne
erőszakolva csinálja, hanem szenvedéllyel. Ne
legyen értelme annak a fogalomnak, hogy szabadidő, mert akkor valójában a hét többi napján
fogságban van. Ilyen szempontból nagyon szerencsés vagyok, mert tele vagyok vágyakozással azzal szemben amit csinálok. Erre ha nem
is tudatosan, de mindig törekedtem. Nagyon jó
volt, hogy olyan helyeken tudtam dolgozni, ahol
ezt a kötetlenséget és szabadságot meg tudtam
teremteni. Utólag kiderült, hogy ez nem volt
olyan egyszerű dolog, de akkor spontán módon
így alakult. Ezért azonban hoztam áldozatot is,
mert voltak azért olyan évek, hogy lehetetlen
helyzeteket is teremtettem magam körül amiatt,
hogy ilyen szabadon és lazán éltem a napjaimat.
Az értékválasztás szempontjából meghatározó
volt a család, és a piarista iskola. A gimnázium
nagyon nyitott hely volt, abban az időben talán a
legnyitottabb. Az iskolának nem csak a tanulmányi eredményekben való előmenetel volt a célja,
hanem a világban való megfelelésre is felkészített, mely a későbbi években beigazolódott.
Itt jöttem rá, hogy varázslatos helyei vannak a
világnak és az iskola az erre való fogékonyságot is elültette bennem. Ez késztetett arra, hogy

valamikor a falnak dőlve várta, hogy jöjjön a
szerelme a 6.20-as vonattal.
– Gyakran tiszteletedet teszed a könyvtárban többek között az utóbbi időkben megrendezett októberi felolvasó esteken. Milyen
olvasmányélményeken keresztül szívod magadba az irodalmat?
– Ilyen irányú érdeklődésem a békebeli Magyarország irodalmára irányul, ami összecseng
Alag fénykorával is. Alag a XIX. század utolsó
évtizedében emelkedett ki, és rangját a második világháborúig őrizte. Olvasmányaim során
nagyon sok utalást találok az itteni életre Krúdy
Gyula, Heltai Jenő, Szép Ernő és társaik írásait
olvasva. Ezeket a darabokat össze is szeretném
gereblyézni és egy könyv formájában feldolgozni.

– Napjainkban is sokat utazol?
– Mikorra készülhet el ez a könyv?
– A távoli Kelet után újabban Európa híres
lóversenytereit keresem föl. Sok helyütt már
várnak, és az „alagi embernek” ismernek. Eljutottam Anglia és Írország fontosabb tereire,
Bécsbe majdnem versenyrendszerességgel
kijárok, de Európa egyik legnagyobb pályáján,
Baden-Baden-ben, de Longchamp-ban is gyakran megfordulok. Itt az egyik utolsó összekötője vagyok azoknak a zsokéknak, akik például
56’-ban mentek el. Érdekes, hogy ők évtizedek
múltával is ugyanazokat a kérdéseket teszik föl:
„A Pavilonban vannak még olyan jó bálok?”,
vagy „Ki most a legjobb zsoké Alagon?”.
– Nem nehéz ezekre a kérdésekre válaszolni megmondva az igazságot?
– Megmondom őszintén ők teljesen más
érzülettel tekintenek a mai alagi életre, ha erre
hozza őket a sorsuk – sajnos többnyire temetésekre. Ha sikerül Alagon találkoznunk és kérik,
hogy egy-egy régi helyre vigyem el őket, a megismert házak, kerítések, fák kedves emlékeket
idéznek bennük. A látogató épp ezért nem úgy
szapulja az állomásépületet, mint ahogy mi
szapuljuk, hanem abban azt a helyet látja, ahol

– Jövőre ünnepeljük Alag községgé nyilvánításának száz éves jubileumát. Ez a kerek érforduló nagyon jó apropó lenne a megjelenésre,
és ez arra kapacitál, hogy addigra elkészüljek
vele. Saját világunk múltját mindannyiunknak
kötelessége a maga módján ápolni és megőrizni, e gondolat jegyében határoztam el magam
arra, hogy a számomra oly kedves és izgalmas
alagi történelmi múltból szemezgetve könyvet
írjak. Így talán a száz évvel ezelőtti fotókhoz és
képeslapokhoz hasonlóan több minden megmarad abból az ismeretanyagból, amelyet ma
még látunk, de talán tíz év múlva már nem lesz
elérhető.
– Örülök, hogy beszélgethettünk és jó
utat kívánok neked, mert úgy hallottam a
lap megjelenésének idején már a svájci St.
Moritzba kíséred az alagi lovakat, egy különleges, havon futandó téli lóversenyre.
– Köszönöm szépen, remélem Alag hírnevét
St. Moritzban is méltón képviseljük.
CSOMA ATTILA
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– Igen. 1996 óta folyamatosan mint versenyintézőségi tag a galoppversenyeken bíróként
szerepelek. Mindez nagyon megtisztelő számomra, hiszen az általam is tisztelt szaktekintélyek körébe választottak be, ezt a szerepemet a
magyar lóversenyzésben a mai napig betöltöm.

1984-ben elmenjek Szikkingbe, Darjeelingba
Kőrösi Csomához, születésének kétszáz éves
évfordulóján. Ugyanakkor például sohasem volt
bennem fogékonyság arra, hogy eljussak Amerikába és ott a helyszínen megegyek egy eredeti hamburgert. Szintén nem mentem el azért
egy tengerpartra, hogy ott letegyem a pokrócot
és várjam, hogy majd pénteken újra hazavisz a
busz. Ha fürödni akartam elmentem a Dunára,
annál jobb megoldás nem volt. Az Indiában való
barangolás alatt döntöttem el néhány barátommal, hogy legközelebb a tibeti buddhista világot
fogjuk feltérképezni. A 80-as évek végén sikerült eljutni Lhasszába, és több hónapig a tibeti
kolostorok varázslatos életét csodáltam. A mai
napig is érzem, hogy bizonyos helyzeteknek,
dolgoknak a megítélésében erős hatásai vannak
azoknak a benyomásoknak, amit ott szeretem.
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Eszközbeszerzési pályázatok:
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Kérdések és válaszok
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Számos kérdés, megkeresés érkezett pályázatíró irodánkhoz az elmúlt
havi lapszámban ismertetett gazdaságfejlesztési pályázatokkal kapcsolatosan. Közülük néhányra a lap hasábjain válaszolunk, mert sok pályázónak
vagy pályázni szándékozónak szolgálhatnak hasznos tudnivalókkal.
Kérdés: „Azt írták a múltkori cikkükben, hogy az árbevételre vonatkozó
vállalás kiváltható azzal, hogy nem bocsátom el az alkalmazottaimat. Ez számomra nagyon kedvezőnek tűnik, csak az a kérdésem, hogy mi van akkor, ha
ő mond fel, és mennyi ideig kell megtartani az alkalmazottakat?”
Válasz: A pályázati kiírás szó szerint így fogalmaz: „A pályázónak vállalnia kell,
hogy a projekt fizikai befejezését közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá.”
A kiinduló év 2008. A dolgozók személyében természetesen számos, előre nem
látható ok miatt következhet be változás, a lényeg, hogy az eltávozott alkalmazott
helyére újat kell felvenni – ezt jelenti a vállalás.
Kérdés: „Autószerelő műhelyt üzemeltetek egy bérelt telephelyen. Nagyon magas a bérleti díj, ezért arra gondoltam, hogy a meglévő telkemen
építeném meg az új műhelyt, illetve vennék néhány új eszközt is. Melyik kiírásra nyújthatom be a pályázatot?”
Válasz: A Közép-Magyarországon, így Dunakeszin is elérhető két technológiafejlesztési pályázat (KMOP 1.2.1.) közül az A jelű nem, csak a B jelű kiírás tartalmaz
infrastrukturális fejlesztést. Két feltételt mindenképpen meg kell említenünk: az
egyik, hogy ennek mindenképpen eszközbeszerzéshez kell kapcsolódnia, a másik, hogy az infrastrukturális fejlesztés költségei maximum a teljes projekt 30%-át
tehetik ki. Kijelenthetjük tehát, hogy a támogatások elsősorban eszközbeszerzést
támogatnak, építkezéshez csak igen szűk korlátok között vehetők igénybe.
Kérdés: „Kiskereskedők vagyunk a férjemmel. Az áruszállításhoz használt régi autónkat szeretnénk újra cserélni. Pályázhatunk-e?”
Válasz: Járművásárlás költségei sajnos nem elszámolhatóak egyik kiírás keretein belül sem.

Kérdés: „Több mint egy évtizede élelmiszer-kiskereskedelemmel foglalkozó magánvállalkozó vagyok. Húsüzemet szeretnék létesíteni, megfelelőek-e erre a célra az Önök által ismertetett pályázatok?”
Válasz: A KMOP 1.2.1. pályázati kiírásokhoz mellékletként is csatolt úgynevezett
Annex 1 listán szereplő mezőgazdasági termékek, köztük a hús feldolgozásához
kapcsolódó tevékenységek itt nem támogathatóak, ilyen célra az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program pályázatai kínálnak támogatást.
Kérdés: „Két eszközbeszerzési pályázatot emlegetnek, de nem értem pontosan, hogy mi a különbség a kettő között. Összefoglalnák röviden?
Válasz: Az A jelű pályázat kizárólag eszközbeszerzést, számítástechnikai fejlesztést (hardver- és szoftverbeszerzést), valamint néhány ezekhez kapcsolódó
tevékenységet támogat. A komplexebb (B jelű) pályázatba már belefér egyebek
mellett az említett ingatlan-beruházás is. Ennek megfelelően az A jelű pályázaton
kisebb összegű támogatás kapható (1-20 millió forint), míg a B jelű pályázaton
20-100 millió forint. A támogatás Pest megyében mindkét esetben 30%, a további
70%-ot önrészként a pályázónak kell hozzátennie. A „kisebb” pályázat elbírálása
automatikus, amelyik hamarabb beérkezik, az nyer (feltéve, hogy hibátlan), pályázni a keret kimerüléséig lehet. A „nagyobb”, komplex pályázat március 31-ig
nyújtható be, és a szakmai bírálat során szerzett pontok alapján dől el, hogy ki
kapja a támogatást. További részletekért keressen elérhetőségünkön!
FORRÁS-TREND KFT. H&R PÁLYÁZATI IRODÁJA
DR. HORVÁTH VIKTOR ÜGYVEZETŐ,
R ÁBAI ZITA TANÁCSADÓ
2131 GÖD PESTI U. 42/A
E-MAIL: PALYAZAT@HANDR.HU
INTERNET: HTTP://HANDR.HU
TELEFON: 06 30 690 6788, ILL. 06 30 817 3619
FAX: 06 27 354 141

Utikalauz bankügyekhez - Vállalkozói hitelek 1. rész
Egy vállalkozás számlavezetési bankjának kiválasztásában sokszor döntő
szerepet játszik a bank hitelezési hajlandósága illetve gyorsasága. A piaci elvárásokra reagálva a hitelintézetek - a számlacsomagokhoz hasonlóan - sztenderd
hiteltermékeket hoztak létre. A sztenderdizálás többek között a hitelkérelem és a
döntési folyamat egyszerűsítését valamint a feltételek (fedezeti kör, szerződéskötési, folyósítási) egységesítését jelenti. Az egyszerűsítéssel valóban könnyebben
és gyorsabban lehet hitelhez jutni, ugyanakkor a sztenderd hitelek meglehetősen
rugalmatlanok is éppen a feltételek előre történő meghatározása miatt. A kérelem
elbírálásakor nem történik meg a vállalkozás mélyreható elemzése, ezért csak
néhány hiteltípus esetében került sor a sztenderd forma kialakítására. Ezek közül a folyószámlahitel és a jelzáloghitel, mint a két leggyakoribb termék jellemzőit
mutatjuk be.
Folyószámlahitel: a maximum 1 éves futamidejű hitel kiválóan alkalmas az
átmeneti likviditási problémák kezelésére. Igénybe vétele ill. törlesztése ugyanúgy
történik mint a lakossági folyószámlahitelnél. A fedezetet a vállalkozás árbevétele
szolgáltatja, ezért a számlaforgalom bankhoz történő terelése és annak tételes ill.
százalékos előírása is feltétele a hitelnyújtásnak, továbbá legtöbb konstrukciónál
kötelezően bevonják egy hitelgarancia intézmény kezességét is. A hitel működéséből következően a maximálisan igényelhető kölcsönösszeget is az árbevétel
arányában állapítják meg valamint a kezdő vállalkozások eleve kizárásra kerülnek az igénylők köréből.
Jelzáloghitel: ingatlan fedezet melletti hitel, emellett egyes bankok hitelgarancia intézmény kezességét is bevonják a biztosítéki körbe. Kezdő vállalkozások is igényelhetik, akár 15-20 éves futamidőre,
forintban vagy devizában. A kölcsön szabad felhasz-

nálású és a kérelemhez nem szükséges üzleti tervet benyújtani. Az igényelhető
összeg elsősorban az ingatlan értékétől függ, azonban az általános 40-50%-os
finanszírozási arány kisebb mint a lakossági jelzáloghiteleknél és ráadásul némileg drágább is, azonban a hitel kamatait, költségeit a vállalkozás elszámolhatja.
GACSAL TAMÁS PÉNZÜGYI-, HITEL- ÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ
DUNACREDIT HITELIRODA • DUNAKESZI, GARAS U. 18.
TEL: 70/423-2298, GACSALT@T-ONLINE.HU

Munkajog a gyakorlatban
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 szerint a T.
Olvasóink leveleit.

Olvasói kérdés: A munkahelyemen nem
akarnak ugyan felmondani, de mindent elkövetnek, hogy én mondjak fel, így ők megspórolják a végkielégítést. 15 éve dolgozom
itt, és már több munkatársamat is ellehetetlenítették, aztán ők inkább önként kiléptek.
Mit tehetnék? Tehetek egyáltalán valamit?
Nehéz erre válaszolni a részletek ismerete nélkül. Kérdés az, hogy a munkáltató milyen

szempontból „lehetetleníti el” dolgozóit. Pl. gátolja-e a munkavégzést az információk, anyagok
visszatartásával? Esetleg nem biztosítja a munkavégzés feltételeit, vagy nem fizeti ki a munkabért? Vagy a munkahelyi hangulatot, morált
rombolja?
A munkáltató, ha a törvényt betartja, csak
épp rossz munkahelyi hangulatot gerjeszt, elvileg
nem támadható. Amennyiben a munkaviszonynyal kapcsolatos lényeges kötelezettségeit szegi
meg szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal,
illetve olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi (pl. nem
fizet munkabért, vagy nem biztosít védőfelszerelést…stb.), már más a helyzet. Ebben az esetben
a dolgozó kezdeményezhet rendkívüli felmondást
munkáltatója ellen. Ilyenkor a munkavállalónak jár
mindaz a munkabér és juttatás, ami a munkáltatói
rendes felmondás esetén is járna. Tehát jogosult
lesz felmondási időre, és végkielégítésre, és ha
nem talál állást munkanélküli járadékra, amenynyiben azt igényli a Munkaügyi Központnál.

Olvasói kérdés: Január 1-jétől léptem be az
új munkahelyemre. 3 műszakban dolgozom, de
nem kapok bérpótlékot, és amikor most hó végén reklamáltam emiatt, azt mondták aláírtam a
munkaszerződésemet, és ez van benne. Sajnos
tényleg így van, most így utólag mit csináljak?
Az Ön munkaszerződése – tekintve, hogy jogszabályba, illetve munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik – semmisnek tekintendő a Munka
Törvénykönyve 8.§-a szerint. Ha a szerződésnek
csak a bérpótlékra vonatkozó része érvénytelen,
akkor helyette az ide vonatkozó szabályt kell alkalmazni. Azaz a délutános műszakra 15 %, az
éjszakai műszakra 30 % bérpótlék illeti meg, amelynek alapja a személyi alapbére. Erre kell felhívnia
munkáltatója figyelmét, amit, ha szükség van rá, jogi
tanácsadó segítségének igénybe vételével nyomatékosítson.
DR.

NÉMETH GÁBOR
ÜGYVÉD

Most nincs időm angolul tanulni. Majd holnap.
Biztos, hogy ez jó ötlet? Sokszor elhalasztja, pedig tudja,
hogy meg kell tanulnia az adott leckét.
Mégis abban bízik, hogy másnap több ideje lesz.
Lehet, hogy olyan tanfolyamra jár, hogy egy héten csak egyszer van
angolóra.
Akkor nem megy rá két estéje, csak egy nap kell órára
menni.
Ha nincs más lehetősége, ez természetesen jobb angy
nál, mintha egyáltalán nem tanulna. Viszont, ha csak egy
ra
héten egyszer jár órára, akkor ne előző este, vagy az óra
előtt reggel vegye elő az angolt, hogy gyorsan megírjaa a
leckét.
golA lelkiismeretét ugyan megnyugtatja, hogy az angoltt.
tanulást kipipálta, de a haladásával nem lesz elégedett.
Vegye elő minden nap egy rövid időre, vigye be az
angoltanulást a mindennapjaiba! Így nem marad el.
Ha hozzászokik, hogy minden nap egy adott időben,

például 7 és 8 óra között angolozik, akkor az garancia a fejlődésére.
A naptárába írja fel, melyik nap mikor fog tanulni, ha nem ér rá mindig
ugyanab
ugyanabban az időpontban.
Van még egy nyomós ok a halogatás elkerülésére:
Min
Minél hamarabb megtanul angolul, annál tovább használja
a megszerzett tudását, és minél később kezd el tanulni,
aannál nehezebben megy, ahogy az évek múlnak.
N
Ne mondja azt, hogy majd holnap. Holnap is azt fogja
m
mondani. Mondja inkább azt, például, hogy szombaton.
To
További tippeket is talál a honlapon:
www.nyelvmesternyelviskola.hu

Neményi András

(angolul, németül, oroszul, olaszul és franciául beszél, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének tagja, a RIAN 4 YOU Nyelviskola alapítója)
www.nyelvmesternyelviskola.hu

Kérdése van? Írja meg!
info@nyelvmester.hu www.nyelvmester.hu
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Olvasói kérdés: Egy gyárban dolgozom 3
műszakban, és kiderült, hogy gyereket várok.
Vállalnom kell továbbra is a 3 műszakot?
A törvény szerint a nőket nem lehet éjszakai
műszakban foglalkoztatni a terhesség megállapításától kezdve a gyermek 1 éves koráig. Az
átlagkeresete viszont akkor is megilleti, ha a
terhesség miatt áthelyezik az éjszakai beosztással járó munkakörből más munkakörbe, vagy 3
műszakos munkarendből 1 illetve 2 műszakos
munkarendbe. Az áthelyezés csak a terhes nő
hozzájárulása után történhet.

Dr. Németh Gábor
ügyvéd, munkaügyi szakjogász rovata
(2120 Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.)
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A lakossági információk segítik a rendőrség munkáját

Betörések, álüzletemberek
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A bűncselekmények elkövetői kihasználják az idősek jóhiszeműségét
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(Folytatás a 12. oldalról)
A rendőrkapitány elmondta, hogy
újabban a lakóparkokat „látogatják”
a bűnelkövetők, akik a belső udvarra
nyíló erkélyajtók felfeszítésével hatolnak be a kiszemelt ingatlanokba.
- Ezek az ajtók rendkívül veszélyeztetett célpontok, mert nincsenek szem
előtt. A betöréseket általában nappal
követik el – osztja tapasztalataikat.
A betörések megakadályozása
érdekében – mint korábban a lakótelepen – rendkívül összehangolt
rendőrségi akciósorozatot tartanak a
lakóparkokban.
– Szinte hermetikusan lezárunk
egy-egy területet, ahol mindenkit igazoltatunk, aki megjelenik a helyszínen.
Az egyenruhások mellett civil ruhás
nyomozók kémlelik az ellenőrzés alá
vont övezetet. Kérem, senki ne tekintse zaklatásnak, hiszen minden az ott
élő emberek biztonsága és nyugalma
érdekében történik. Legutóbb pl. az
ország másik feléből érkezett faárusokat sikerült „összegyűjtenünk”,
akikről kiderült, hogy nemcsak az
olcsó tüzifa értékesítésében „érdekeltek”. Büntetőeljárást indítottunk velük
szemben.
A fiatal rendőrtiszt ennél a történetnél is elmondta, hogy sajnos nagyon sok az elővigyázatlan ember. Jó
tanácsként javasolja, ha utazó faárustól vásárolunk, akkor két-három családtag vagy szomszéd jelenlétében
kössünk üzletet. A faárusok többsége
tisztességes ember, elvétve azonban

van köztük csaló, aki lopott fát kínál
eladásra. – Sajnos nem működnek az
önvédelmi mechanizmusok. Nem kérdezik meg az árus nevét, címét, nem
írják fel az autó rendszámát, típusát,
színét. Ezek nem nagy dolgok, ám ha
valakit átvernek, akkor ezen informá-

Kovács László hosszasan sorolja, hogy a csalók milyen trükkökkel
és módszerekkel csapják be áldozataikat. Jól öltözött, értékes autóval
közlekedő álüzletemberek 3000 forintos masszírozó készüléket kínálnak 300 ezerért, amit a hiszékeny

ciók birtokában a rendőrség könnyebben felderíti az elkövetőket.
A bűncselekmények statisztikái
arról árulkodnak, hogy legtöbb esetben a jóhiszemű idős emberek az
áldozatok.
– Az ötvenen túliak korosztálya nagyon is jóhiszemű, könnyen átverhető, mert fiatal korukban más társadalmi környezetben éltek. Fel sem merül
bennünk, hogy áldozattá válhatnak.
Pedig éppen az ő jó indulatukra építve csenik el gyűjteményeiket, lopják el
összekuporgatott pénzüket.

vevők lealkudnak 100 ezer forintra.
És még örülnek is. Krumplis és lisztárusok csapata lepte el a települést,
ál gáz-és vízóra leolvasók tévesztik
meg a lakosságot. De volt olyan eset
is, amikor az álrendőr azzal csengetett be, hogy hamis 20 ezrest vittek ki
a nyugdíjjal, azt szeretné kicserélni.
Más azzal az ürüggyel kopogtat be,
hogy a szomszédot kifosztották, de
hosszas üldözés után neki sikerült
visszaszerezni az ellopott pénzt.
Majd azt javasolja az ajtót nyitónak,
nézzék meg, tőle nem tűnt-e el va-

Ajándékcsomagot kapott az Eszterlánc Óvoda

Egy híján száz!
A McDonald’s tavaly bejelentett dinamikus hálózatfejlesztési
politikájának eredményeként a
gyorsétterem-lánc az elmúlt év
utolsó napjaiban megnyitotta 99.
hazai éttermét. A Dunakeszin
épült McDonald’s innovatív megjelenésén túl számos újdonságot
tartogat: a Customer Ordertaking
Display (COD) rendszer bevezetésével az autós kiszolgálás gyorsabbá és hatékonyabbá válik, a
családbarát szolgáltatások pedig
a gyermekkel érkezők kényelmét
szolgálják. Új éttermek nyitására

és a régiek felújítására a tervek
szerint közel 2,5 milliárd forintot
költ a vállalat 2009-ben.
Az ünnepélyes megnyitó egyik
kedves színfoltjaként a Dunakeszin
nyílt gyorsétterem-lánc képviselői
100 ezer forint értékű „McDonald’s
utalvánnyal” ajándékozták meg a
városi Eszterlánc Óvodát. A gyermekek számára nagy örömet jelentő
ajándékot az óvoda vezetője, Faith
Éva vette át Kecskeméthy Géza
polgármester és a politikus vezető
munkatársainak jelenlétében.
FOTÓ: HOHNER MIKLÓS

lami. A gyanútlan ember beengedi a
„jótevőt”, aki egy óvatlan pillanatban
ellopja a házigazda pénzét.
– Kérem a fiatalokat, hogy az
egyedül élő idős szüleiket, családtagjaikat gyakran látogassák meg, hívják
fel figyelmüket a veszélyforrásokra.
Győzzék meg őket arról, hogy nem
biztonságos, ha jelentősebb készpénzt tartanak otthon. Sajnos az ő
kifosztásukra több csoport is szakosodott. A szolgáltatók képviselőitől
kérjenek igazolványt. Ha annak láttán
is bizonytalanok, hívják ki a rendőröket. A tisztességes iparos biztosan
megérti, az „álszolgáltató” pedig legalább lelepleződik.
Kovács László beszámolt arról is,
hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben – a rendőrség és az önkormányzat legjobb szándéka ellenére sem tud
- az eddiginél több járőrt vezényelni a
közterületre. - Emiatt is felértékelődik a
lakosság segítő együttműködése, az
információk átadásának jelentősége.
Ha látnak egy gyanús személyt, akkor
ne habozzanak felvenni a telefont. A
járőr azonnal kimegy a helyszínre.
Így jóval nagyobb az esély, hogy megelőzzük a bűncselekmény elkövetését,
vagy elfogjuk a tettest. Bízom benne,
hogy ars poeticánk: „Legyünk közel,
legyünk kapcsolatban egymással.”
szellemében önökkel együttműködve
sikerül megőrizni értékeinket, a város
közbiztonságát – mondta a rendőrkapitány.
VETÉSI IMRE

A múlt kútja

Könyvbemutató a
Kölcsey Ferenc
Városi Könyvtárban
kenységének, békés és háborús
időknek, az első állandó lakhelyek felépítésének s – hatalmasat
ugorva az időben – Dunakeszi
napjainkban is aktív, folyamatos
fejlődésének.
Bizton remélem, sokan vagyunk
úgy a városban, akik születésüktől
itt élnek, vagy felnőttként telepedtek meg itt, hogy kíváncsian érdeklődünk az utca, a városrész, az
egész település múltja iránt. Van
miről mesélni, tudjuk ezt személyes beszélgetésekből, leírásokból,
s megtudhatjuk, ha megnézzük a
Révész István Helytörténeti Gyűjteményben látható tárgyi emléket,
vagy ha beülünk a Kölcsey Ferenc

Kollár Albin díszpolgár volt az est kiváló moderátora

gatója, hogy összefogva rangos
támogatókkal, az írásokat könyv
formátumban megjelentesse.
S mivégre a versidézet? Az örök
érvényű költői gondolat pontosan
fogalmazza meg, hogy a múlt történései nem hullanak a semmibe,
hanem fennmaradnak az emberi
emlékezetben, tanulságai öröklődnek s készek az összevetésre
jelenünk eseményeivel, azokkal,
melyek majdan ugyancsak múlttá
nemesülnek, s a jövendő generációk emlékezetében válnak írott
vagy elbeszélt históriává. S ez a
régmúlttól egyvégtében tartó históriai ölelkezés összetartó ereje a
költő képzeletében a Duna, mely
szeretettel simogatja városunk
partját. Tanúja volt évezredeken át
az itt élő népek mindennapi tevé-

Városi Könyvtár olvasótermébe, s
fellapozunk néhányat azokból az
írásos emlékekből, melyeket folyamatosan gyűjt a bibliotéka. Itt dolgozik Csoma Attila, mint igazgatóhelyettes, helyismereti könyvtáros,
s könyvének forrásanyaga jelentős
mértékben a helytörténeti gyűjteményben s a könyvtárban lelhető
fel. Éppen ezért magától értetődő
volt, hogy a közvetlen karácsony
előtt megjelent könyv bemutatójára január 22-én, a Magyar Kultúra
Napján a könyvtárban került sor.
Az intézmény befogadóképességéhez viszonyítva nagyszámú
közönség előtt a szerzővel, a
kiadóval valamint Csonka Mária
könyvtárigazgatóval Kollár Albin nyugalmazott iskolaigazgató,
városunk díszpolgára folytatott

tartalmas beszélgetést. Kiderült,
hogy a könyv nem előzmények
nélküli, több kiadvány témája volt
már a település múltja. Az igazgatónő tájékoztatójából megtudtuk
többek között, hogy még a harmincas évek elején jelent meg Rexa
Dezső Dunamenti nyaralóhelyek
című monográfiája, melyben Alag
és Dunakeszi története olvasható.
Újabb időkben a Dunakeszi krónika, majd minikönyv formátumban a
Városunk Dunakeszi vált közkincscsé. A könyvtár kiadásában jelent
meg a Ki Kicsoda Dunakeszin, a
Dunakeszi Arcképcsarnok, s útjára indult az évente háromszor
megjelenő Helytörténeti Szemle.
Szépen gyarapodik a könyvtár
helytörténeti
dokumentumgyűjteménye is. Jelenleg már több
mint ötszázra tehető a számuk, s
a számítógépben mintegy 6000
szócikk között lehet böngészni. S
arról is szó esett, hogy már több
mint húsz esztendeje kezdődött
el a helytörténeti gyűjtőmunka s
töretlen lendülettel folyik napjainkban is ez a tevékenység.
Negyven éve él Dunakeszin Vetési Imre, s miként megfogalmazta,
mindig érdekelte a település múltja, története, hiszen fontos ismerni
azt a környezetet, ahol élünk. Ez
motiválta a sorozat elindításakor,
majd a könyv megjelentetésével
is az volt a célja, hogy az olvasók
széles köre ismerkedjen a város
történetével. A magyar kultúra ünnepére összesereglett szép számú közönség előtt a főszerkesztő
elmondta, hogy Névjegy címmel
új sorozatot indított el a Dunakeszi Polgár városi magazinban,
melyben a településen élő jeles
személyiségeket mutatják be. Az
egykori önálló község, Alag 2010ben ünnepli centenáriumát. E jeles
évforduló előtt tisztelegve kérte fel
Csoma Attila helytörténészt a magyar lóversenyzés bölcsőjeként
Európa-szerte hírnevet szerzett
Alag történetének megírására.
Csoma Attilának a városhoz
való kötődése és a helytörténet
iránti elkötelezettsége mély gyökerű. Már az 1. számú általános

iskolában osztályfőnöke megszerettette vele a történelmet s első
munkája a városi gimnázium tanulmányi versenyén Dunakeszi 1956os történetének feldolgozása volt.
A sorozat írásának műhelytitkairól
szólva, elmondta, hogy tudatosan

Szakáll Lászlóné

törekedett az olvasmányosságra,
s ezért kerültek a kötetbe érdekes
történetek, fordulatos emberi sorsok. Igen, sokszor egy cseppben
is benne van a tenger.
A közönség soraiból többen is
szót kértek s egyként üdvözölték
a könyv megjelenését. Szakáll
Lászlóné, Lujzi néni úgy vélekedett, hogy a családi könyvtárakban feltétlen helye van a kötetnek,
de nem hallgatta el hiányérzeteit
sem. Nincs még a városban IV.
Béla szobor, se róla elnevezett
utca. Helye lenne még több emléktáblának is, melyek a város
egykor élt kiválóságaira emlékeztetnének.
Vannak tehát még kihívások a
helytörténettel hivatásból vagy öntevékenyen foglalkozók számára
s a könyv megjelenése óta gyarapodni látszik az újabb adatközlők száma is. S mindeközben lapunkban elkezdődött, ugyancsak
Csoma Attila tollából a centenáriumára készülő Alag történetét
bemutató sorozat. Van még tehát
bőséggel elmondanivaló.
Mert miként Thomas Mann írta
a József és testvérei című tetralógia első mondataként: „Mélységes
mély a múltnak kútja!”
KATONA M. ISTVÁN
A SZERZŐ FELVÉTELEI
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„A Dunának, mely múlt, jelen
s jövendő,/egymást ölelik lágy
hullámai.” József Attila örökbecsű
sorai jutottak eszembe, mikor először vettem kézbe s lapoztam fel
a Dunakeszi históriáját feldolgozó
A római kortól napjainkig című tetszetős könyvet. A szerző Csoma
Attila helytörténész, elkötelezett
várostörténeti kutató, s a könyvben szereplő fejezeteket 2006
nyara óta olvashattuk tollából a
Dunakeszi Polgár hasábjain. A
múlt év végén érkezett el a sorozat napjainkig, s ezzel szinte egy
időben határozta el Vetési Imre
főszerkesztő, a Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft. ügyvezető igaz-
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Dunakeszi hírei
a világhálón
www.telekeszi.hu
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A helyi televíziózás két elkötelezett munkatársa Dobay Márta szerkesztő-műsorvezető és Gulyás Péter
szerkesztő-operatőr 17 éve dolgoznak
együtt. Közös munkájukkal ma is azt a
célt szolgálják, mint régen, hogy megpróbálják objektíven bemutatni a város
életét, közvetíteni a legfrissebb híreket.
Lépést tartva a kor követelményeivel a
Telekeszi Tv műsorait ma már nemcsak
a Dunakeszin élők nézhetik, hanem az
internet segítségével a világ bármelyik
táján élők. A Tv munkatársait az új fejlesztésekről kérdeztük.
A műsorok összeállításánál igyekszünk átfogó képet adni a városban
történtekről. Szó esik várospolitikai kérdésekről, közéleti, kulturális, sporteseményekről. Biztosítjuk a véleménynyilvánítás lehetőségét civileknek, pártoknak,
társadalmi és civil szervezeteknek. Szeretnénk, ha műsorainkat minél többen,
minél jobb minőségben nézhetnék, ezért
az elmúlt év végén cégünk, a MÁGUS Bt.
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keretében egy jelentősebb beruházással
korszerűsítettük a helyi tv-s szolgáltatásainkat. A képviselő-testületi üléseket
élő adásban közvetítjük a Polgármesteri
Hivatal tanácsterméből. Ezeket a közvetítéseket az elmúlt évben kezdtük el,
mert óriási igény volt rá. Sokan szeretnek
azonnal informálódni a Képviselőtestület
által tárgyalt témákról, s akik délután otthon vannak, előnyben részesítik az élő
adást. Eleinte kisebb technikai problémákkal mentek az adások. A tanácsterem felújítása után azonban egy olyan technikai
megoldást választottunk, amivel kiváló
képminőséget biztosítunk, reméljük a nézők megelégedésére. Hogy minél többen
hozzá tudjanak férni műsorainkhoz, kiléptünk az internetre, és létrehoztuk a www.
telekeszi.hu internetes portált. A kábel Tv
adásait Dunakeszin a T-Kábel hálózatán
lehet nézni, de tudjuk, hogy más szolgáltatók is működnek. Az internetes honlapunk működtetésével azok az emberek
sem maradnak információ nélkül, akik

nem a T-Kábel, hanem más szolgáltató
hálózatán vannak. Elmondhatjuk, hogy
mindenki számára elérhetővé tettük az
élő adásokat, /testületi üléseket/ illetve a
szerkesztett műsorokat, amelyek a kábel
tv mellett az interneten is nyomon követhetők. Sokat jelent ez pl. a Dunakeszin
dolgozó, de nem itt lakók számára is,
mert az interneten keresztül figyelemmel
kísérhetik adásainkat. De sokat jelent a
külföldön élő, dunakesziről elszármazott emberek számára, akik ily módon
juthatnak hozzá az itthoni hírekhez. A
honlapunkon az Élő adás menüpontra
kattintva nézhetők a képviselőtestületi
ülések, illetve a Dunakeszi átfogó című
műsoraink kedden és csütörtökön este 7
órától, vasárnap este 6 órától. A nap 24
óráján keresztül olvasható a képújság.
Fejlesztésünk nyomán pár órán belül
meg tudjuk oldani a frissítését, a legújabb

Köszönöm
a kedves
barátoknak,
ismerősöknek,
akik férjem
temetésén
szeretetükkel
támogattak,
és virágot
helyeztek
el sírjára.

TERBE JÓZSEFNÉ, CSÖPI

önkormányzati, intézményi és egyéb
hírekkel. Érdekesség, hogy a képújság
oldalait vissza lehet keresni, pl. ha valaki
álláshirdetést, önkormányzati hirdetést,
vagy kulturális eseményeket keres. A
honlapon a Rendezvények menüpont
alatt külön rákereshetünk a város aktuális
eseményeire. Van egy archív rész, ahova
érdekesebb közérdekű riportokat tettünk
fel. További tervek között szerepel, hogy
bővítsük az archivált események körét,
hogy több mindennek utána lehessen
nézni. Valamint tervezzük magazinműsorok készítését is. A honlapról e-mailen
keresztül kapcsolatba léphetnek velünk,
szerkesztőkkel, illetve a képernyőn is ott
vannak az elérhetőségeink. A honlappal
kapcsolatos eddigi visszajelzések biztatóak, tapasztaljuk, hogy itthonról is, és
külföldről is sokan keresték fel.
CSONKA MÁRIA

A Valentin nap, Bálint napja
Február 14-e. Ismét itt a Valentin nap. Talán ez az az ünnep, amely leginkább megosztja az emberek véleményét. Alapvetően két
tábor létezik: azok, akik még a karácsonyi várakozást is felülmúló izgalommal tekintenek az ünnep elé, és a kevésbé lelkesek,
akik csak ügyes marketing-fogásnak tartják ezt az ünnepet. Lehet szeretni, lehet különböző túlélési technikákat bevetni erre a
napra, annyi bizonyos, hogy egyre szélesebb körben emlékezünk meg erről a napról, és már szinte egy egész, erre szakosodott
„iparág” várja felvértezve az igényeink teljesítését február 14-én.

Egy másik történet szerint a
Lupercaliát az antik Rómában február idusán, azaz 15-én ünnepelték.
Az ünnepet Lupercus és Faunus
isteneken kívül a Rómát alapító legendás testvérpár: Romulus és Rémus tiszteletére tartották meg. A mítosz szerint ugyanis a városalapító
két fiút gyerekkorukban egy farkas
nevelte és táplálta a Palatinus domb
egy barlangjában. A rómaiak a híres barlangot elnevezték Lupercalnak (a farkas latin neve=lupus) és
az ünnepség központjának tették
meg. A szertartáson Lupercus papjai kecskebőrbe öltöztek, kecskéket
és kutyákat áldoztak az isteneknek,
majd a leölt állatok vérével bekenték
magukat. Ezt követően egy szintén
kecskebőrből készült szíjat vettek a
kezükbe: ezt az eszközt februának
nevezték. A város asszonyai elfoglalták helyüket a domb körül, a
papok pedig „meglegyintették” őket
a már említett februával. A néphit
szerint a februával megérintett nő
termékeny lesz, illetve nem fog nehézséget okozni neki a szülés. Ennek a szerelemünnepnek jó néhány
pogány eleme volt, ezért a Birodalom bukása után, 496-ban Gelasius
pápa február 15-ről 14-re helyeztette
át a Lupercaliat. Elgondolása szerint
egy mártír szent ünnepén könnyebb
lesz Lupercalia szertartását megszabadítani a pogány rítusoktól.

és sok más helyen, még Indiában is,
bár a hindu hagyományőrzők harcba
szálltak a Valentin nap ellen, tiltakozva az indiai kultúra elnyugatosítása
miatt.
Valentin azonban egyértelműen
egy szimpatikus, romantikus figurát
ábrázol, minden történet a szeretetet, a kedvességet hangsúlyozza,
azt a hősi és romantikus szellemet,
amit a legenda alakja megtestesített. A lényeg hogy ne a giccset, és a
szívecskéket lássuk a Valentin napban, hanem élvezzük a szerelem
érzését, legyünk újra szerelmesek,
merjük leporolni a romantika definícióját szótárunkban. Legyen az férj,
vagy feleség, fiatal, vagy idős, a szerelem érzése mindenkiben ott él!
ZS. V.

Ezen a napon a papok felírták a város fiainak, lányainak nevét, majd a
papírokat összegyűjtötték egy nagy
vázában. Ezután a fiúk találomra
kihúztak neveket, s az így kialakult
párok a monda szerint legalább a
következő Lupercaliáig együtt maradtak.
A római szokások, ha nem is
túl gyorsan, de eljutottak más országokba is. A 14. században már
feljegyezték, hogy véletlenszerűen
kiválasztott, összesorsolt párok alakultak ezen a napon. 1446-ban már
az angolok is ünnepelték ezt a napot.
Az 1780-as évektől pedig elterjedtek
e speciális alkalomra nyomtatott,
úgynevezett barátságkártyák, amelyek főleg Németországban arattak
nagy sikert. A képeslapküldés szokása mára a legtöbb nyugat-európai
országban meghonosodott, s az
utóbbi években nálunk is elterjedt.
Magyarországra először 1990ben érkezett az ünnep. Az első
évben virágkötészeti bemutatóval,
bállal, és más programokkal hívták
fel az emberek figyelmét.
Azóta a sajtó és a Tv, Rádió és
minden újság foglalkozik a Valentin
nappal.
Ezen a napon világszerte ünnepelnek az emberek, Amerikában,
Olaszországban, Franciaországban,
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Számos legenda övezi kialakulásának és térhódításának körülményeit, de szinte kivétel nélkül,
minden forrás II. Claudius császár
uralkodása idejétől, egészen pontosan 269. február 14-től datálja létrejöttének időpontját. Ezen a napon
végeztek ki egy római papot, Valentint. A pap bűne a keresztény vallás
követése volt, emiatt börtönözték
be. Ám mielőtt mártírrá válhatott
volna, a történet szerint a börtönőr
leányának visszaadta a látását. Kivégzése előtt a leánynak egy üzenetet küldött: „A Te Valentinod.” Így
vált az aláírás az egymást szerető
fiatalok, az egymásra szeretettel
gondolók rövid, őszinte üzenetévé
az egész világon.
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Így báloztak a Kőrösiben
Szűcs Judit volt a sztárvendég
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Idén tizenhatodik alkalommal került
megrendezésre a Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskolában a jótékonysági bál.
Az iskolák között hagyományteremtő a
Kőrösi, hiszen a dunakeszi jótékonysági
bálok közül az elsőt ebben az intézményben tartották.
A fergeteges hangulatú este a nyolcadik osztályosok nyitótáncával kezdődött, melyet Kárpáti Zoltánné igazgatónő köszöntő szavai követtek. Az est
háziasszonya Bódai Edit volt. Nagyné
Szöllősi Márta tanítványai a Rómeó és
Júlia című musicalből adtak elő egy részletet. Az iskolába járó diákok fellépései
után a szülők reneszánsz tánca következett. A mindig jó hangulatú csütörtök
esti próbák alatt a táncos csapat mára
már igazi baráti társasággá alakult. A
táncot, csakúgy mint a végzős diákok
produkcióját Csörsz Sándorné tanította
be. Az említett két tanárnő munkáját és
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a bállal kapcsolatos szervező tevékenységét külön kiemelte és a közönség előtt
virággal köszönte meg az igazgatónő. A
szülők és pedagógusok közös báljának
szervezése egyébként már november
óta folyik.
Kárpáti Zoltánnétól megtudtam, hogy
a tantestület idén azzal a céllal rendezte
meg az adománygyűjtő bált, hogy a befolyt összegből az iskola belső udvarát
hozzák rendbe. A tervek között szerepel
a terület parkosítása, és egy olyan környezet kialakítása, ahol jól érzik magukat
az iskolások, akik számára a szabad
levegőn is tarthatnak majd a későbbiekben tanórát. A rendezvény az intézmény
fontos bevételei között tartható számon.
Emellett természetesen fontos esemény
a bál közösségi szempontból is, hiszen
ilyenkor nyílik igazán lehetőség egy-egy
osztály szülői közösségének összekovácsolására, a pedagógusokkal való

felhőtlenebb és iskolai kötelezettségektől
mentes kapcsolatok kialakítására.
A tantestület számára is kikapcsolódási lehetőség a program. Ez abban is megmutatkozik, hogy immár elmaradhatatlan
részévé vált a bálnak a tanári kar tánca.
A vidám táncosok idén egy Abba slágerre
betanult boszorkányjelmezes tánccal kápráztatták el a nézőközönséget.
A rendezvény sztárvendége Szűcs
Judit volt, kinek zenéjére az egész aula
táncra perdült. A szervezők részéről kitűnő választás volt az ő meghívása, hiszen
személyisége tökéletesen illett a nyolcvanas évek disco hangulatát idéző bálhoz.
Minden bál jellemző része a tombolasorsolás, mely a Kőrösiben sem maradt
el. Rengeteg felajánlás érkezett szülők,
pedagógusok, vállalkozók és cégek részéről is. Az iskolába járó diákok szülein
túl az adományozók listáján szerepelt az
Aquaworld Zrt., a Dunakeszi Auchan,

a Szárnyaskerék Étterem, a Tabán
Wellness Szalon, a Tempo Aerobic Centrum, a Winkler Sport-Kerékpár üzlet, és
még hosszan sorolhatnám. Az értékes
tombolanyeremények mellett a felajánlások szempontjából az est fénypontjának
a Talmácsi-relikviák árverése számított,
mely bevételét a sportoló az iskola részére ajánlotta fel.
A vacsora felszolgálásában az iskola régi és jelenlegi diákjai segédkeztek.
Akik pedig egy kis finomságra vágytak
még, azok számára az emeleten nyílt
lehetőség a koktélbár kipróbálására.
Összefoglalva csak elismeréssel tudok
beszélni a szervezésről, a műsorról, a
rendezvény lebonyolításáról és az egész
estéről. Örömmel mondhatom, hogy a város egyik kitűnő iskolája ismét felülmúlta
önmagát. Ezúton is gratulálok az igazgató asszonynak és a szervezőknek!
LEGINDI TÍMEA

Így báloztak a
Széchenyiben
„Mindenütt a vendég kezd már örvendeni
S viszketeges lábát táncba készíteni:
Az únalom s bánat iramba szárnyakon
Kirepül lekókadt fővel az ablakon.”
(Csokonai Vitéz Mihály)
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Fergeteges hangulat, rengeteg tombola, tánc hajnalig, móka, kacagás, fellépők színes kavalkádja. Ilyen visszhangot
keltett a 2009. január 31-én a Széchenyi
István Általános Iskolában rendezett jótékonysági bál.
A január végi eseményt hosszas
készülődés előzte meg, mind a tanárok,
mind pedig a fellépők részéről. A rendezvény az iskola történetében negyedik
alkalommal került megrendezésre. Míg a
régi épületben egy korábbi próbálkozás
nem igazán bizonyult sikeresnek - hiszen akkor még csak a tornaterem adott
otthont az ilyen és hasonló alkalmaknak
-, mióta elkészült az új épület és vele
együtt az aula, az intézmény megfelelő
helyszínt képes biztosítani a rendezvényeknek. Jól mutatja ezt az is, hogy idén
több mint kétszáz jegy kelt el a jótékonysági bálra. A báli meghívottak között
voltak a tanári kar tagjai, az iskolába
járó diákok szülei és baráti társaságok,
valamint olyan vendégek is, akiknek még
nincsen szoros kötődésük az iskolához.
A fellépők között az iskola diákjain
kívül számos meglepetésvendéggel is
találkozhattak az érdeklődők. A pompom táncosokat Kundlya Zsófia, a nyolcadik osztályosok palotás nyitótáncát
Balaskó Anikó tanította be. A háttérzenét
a Bulizóna Duó szolgáltatta. A remek
vacsorát a Marcello Étterem biztosította,
a felszolgálás a régi diákok közreműködésével történt. A nyitótáncot követően
Tóthné Czimmermann Judit igazgatónő
köszöntötte a vendégeket, majd Kulcsár
Lajos operett énekes szerzett előadásával kellemes perceket a megjelentek számára. Fellépett továbbá a Rio Ritmo fóti
társastáncklub és az Alleyway zenekar is.
A meghívott műsorközlő Csomák Melinda
volt. Az est érdekességeként említhető
egy kardtáncosnő lélegzetelállító előadása is. Éjfélkor a vállalkozó kedvű iskolai
alkalmazottak Abba zenékre összeállított
tánca volt a műsor fénypontja. Természetesen a szülők sem hiányozhattak a

fellépők közül. Mindkét produkciót az iskola szabadidő- és művelődésszervezője,
Vizsy Edit tanította be, aki egyébként jelentős részt vállalt a bál szervezésében is.
A szervezőgárda tagjai között említhető
még az igazgatónő sok-sok segítője közül
Szeibert Rita igazgatóhelyettes, Tarcsa
Cecília az SZMK elnöke, Druzsin Margit
az iskolai alapítvány gazdasági ügyekért
felelős tagja, valamint Ibrányi Márta. Az
igazgatónő elmondta, hogy ezt a listát
még hosszan folytathatná, hiszen minden
kollégája hozzájárult valamilyen módon a
szervezőmunkához.
Egy jótékonysági bál megrendezéséhez azonban nem elegendő a szülők és
pedagógusok összefogása, hanem természetesen támogatókra is szükség van.
Egyedülállóan nagyszabású volt a rendezvény ebben az értelemben is, hiszen
a támogatók között volt két kiemelkedő
wellness központ, a Káposztásmegyeren
épült Ramada szálloda és Aqua-World
Központ, az esztergomi Aqua-sziget, valamint a budai Marcello Étterem, a Miami
Marketing Bt. és még számtalan helyi és
budapesti cég.
A tombola sorsolás idei a fődíja egy
kétszemélyes görögországi nyaralás
volt, melyet a VSG Európa Kft. (Váradi
Tivadar, szülő) ajánlott fel.
A befolyt összeget a tervek szerint
a sportudvar rendbehozatalára fordítja
majd az iskola alapítványa, melynek
állapota az építkezés alatt jelentősen leromlott. Céljuk egy, a dunakeszi gimnáziuméhoz hasonló, hálóval körülzárt pálya
létrehozása, mely a tanórai és tanórán
kívüli sportfoglalkozások elengedhetetlen feltétele. Ehhez szükség van a sportpálya bevonatának javítására is.
Amikor arról kérdeztem az igazgatónőt, hogyan tudtak ilyen sok támogatót
szerezni a rendezvényhez, illetve hogyan
foglalná össze az iskolai szervezéssel
kapcsolatos munkáját, csak annyit mondott: „Úgy gondolom, hogy ha mi nyitottak
vagyunk és pozitívan viszonyulunk a külvilághoz, akkor azt vissza is fogjuk kapni.
Rengeteg munkát fektetünk ebbe a tevékenységbe, mert szeretnénk, ha iskolánk
a 100. évfordulójára a programok széles
tárházával várhatná az érdeklődőket.”
LEGINDI TÍMEA
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ELSŐ
VITAMIN NAP FESZTIVÁL
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Január 26-án, hétfőn a Papp László Budapest Sportarénában megrendezték az Első Vitamin Nap Fesztivált. A nagyszabású eseményen 13 000 ember vett részt, a színpadon népszerű művészek szórakoztatták a nagyérdeműt és átadásra került a Tisztelet-díj is. A rendezvényen Dr. Lenkei Gábor kutatóorvos-író bejelentette, hogy levélben fordult hazánk Európa Parlamenti képviselőihez, amelyben
kezdeményezte, hogy szeptember 16-át, a világhírű Nobel-díjas magyar tudós, Szent-Györgyi Albert
születésnapját az Európai Unió nyilvánítsa a Vitaminok Napjának.
Már délután egykor érkeztek vidéki nézők a
Papp László Budapest Sportarénába, 15 órára
pedig dugig telt a Sportaréna összesen közel
13 000 emberrel. Nagyon jó érzés volt látni, hogy
ilyen sokan kíváncsiak az Első Vitamin Nap Fesztiválra! A nagyszabású esemény házigazdája Juszt
László volt. A műsort Hagyó Miklós főpolgármester-helyettes úr köszöntője nyitotta meg.
Olyan közkedvelt művészek szórakoztatták a
megjelenteket, mint Bangó Margit, Csongrádi Kata,
Aradszky László, Harangozó Teri, Csonka András,
Gáspár Vera, Miller Zoltán, Tissy, Gáspár Laci, Tóth
Vera és a Bon Bon együttes.
A nagy hangulatú koncertet megszakítva a rendezvény helyet adott a
Tisztelet-díj átadásnak is. A díjat 2005-ben alapította a Tisztelet Társasága
olyan személyiségek számára, akik tetteikkel, példamutatásukkal, méltóvá
válnak ezen elismerésre. Akik idén az elismerést megkapták: Csongrádi Kata
előadóművész, Prof Dr. Iván László gerontológus, országgyűlési képviselő,
Verebes István rendező, műsorvezető, Belváros-Lipótváros Önkormányzata,
és ami a nagy meglepetés volt az egészség és az
idősek érdekében kifejtett munkássága miatt Dr.
Lenkei Gábor orvos.
A Lenkei doktor úr megragadta az alkalmat, és
bejelentette kezdeményezését az Európai Vitamin
Nap bevezetésére:
„Az egészség megőrzése elsődleges célunk,
mind az egyén, mind a társadalom érdekében.
A vitaminok pedig már bizonyították kiemelkedő
szerepüket ezen a téren. Úgy gondolom, hogy
az Antibiotikumok Napja mellett bőven van helye
a Vitaminok Napjának, és nekünk magyaroknak
újabb elismerés lehetne, ha ez a nap Szent-Györgyi professzor nevét ilyen módon is megőrizné az
örökkévalóságnak.”
A szünetben doktor úr dedikálta és ajándékba
adta az érdeklődőknek „Méltósággal megszületni
és szülni” című legújabb kiadványát. Akiknek nem
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jutott, azok sem mentek haza üres kézzel, mert a rendezvény előtt kiosztott
Vitamin Magazin tartalmazott egy ajándék utalványt, amely beváltható bármely Dr. Lenkei üzletben.
Reméljük egyre több ilyen eseményt rendeznek Magyarországon, hiszen
mindannyiunk érdeke, hogy az egészségünket a legjobbnak őrizzük meg. Ehhez pedig kulcs a táplálkozás, és az étrend megfelelő kiegészítése.

Üzleteinket megtalálhatja
a Fóti Cora Áruházban a Posta mellett
(telefon: 06-27-395-220)
a Pólus Centerben a Tesco mellett
(telefon: 06-1-416-1188)
www.drlenkei.hu

Egyedül nem megy...
Nagyon sok negatív kritika éri újólag az orvosi társadalmat. Legutóbb az egyik kereskedelmi
csatorna esti magazinműsora mutatta be azt a rejtett kamerás felvételt, amivel bizonyították:
3000 Ft-ért bárki kaphat akár hamis személyi okmányokkal is látleletet, sosem volt sérüléséről.
Az egyik országos napilap pedig abból a felmérésből szemezett adatokat, amelyből kiderült:
bár kevesebbet, mint tavaly, de most is átlag 4.000 forint hálapénzt adnak a betegek az orvosoknak. Dr. Metz Edit főorvosnőt, lapunk állandó egészségügyi szakértőjét kérdezem: ennyire
orvosellenes a közvélemény?
ségében becsületesen, túlhajszoltan végzi hivatását, de előfordulhat itt is, mint minden
más foglalkozási ágazatban, kevésbé becsületes, talán korrupt ember is. Sajnos az orvosi fizetés és a társadalom erkölcsi megítélése olyan alacsony, hogy orvosaink nagy
része már külföldön gyógyít. Az itthon maradottak nem győzik a munkát, emiatt több
hónap előjegyzéssel kell számolnunk a műtéti eljárásoknál, szakrendelésekben. Érdekes módon, eddig egyetlen esetben sem hallottam, hogy számon kérték volna a médiák
felelősségét…
Néhány napja egy telefon szaküzletben jártam, garanciális hibát kellett javíttatni.
Nagy volt a tömeg. Átlagosan fél óra volt egy ügyfél. Nyugodtan, békésen dolgoztak.
Senki sem reklamált, mindenki várta a sorát. A szakrendelőben sokkal kevesebb idő
jut egy betegre, kintről állandóan halljuk az egészségügy szidalmazását, pocskondiázását, holott nem egy telefonról van szó, és a mi munkánk felelőssége mindenki által
elismerten nagy.
– Ön szerint ennyire nagy a baj?
– A bevezetőben említette a Fókuszban elhangzottakat. Azóta több illetékes elmondta, hogy a dolog ilyen beállítása csúsztatás. A látlelet kiállítási díja a 3000 Ft, ami nem az
orvos vagy az asszisztensnő zsebébe megy. Azt gondolom mindenütt vannak kirívó példák, minden foglalkozási ágban vannak jók és elmarasztalhatók. És végül, egy adat, ami
nem titok – bár ezt a közvélemény kutatók nem szokták idézni: az állami egészségügyi
intézményekben egy 50 éves, két szakvizsgával, két középfokú nyelvvizsgával rendelkező szakorvos havi nettó fizetése 130.000 Ft. A többit a bulvárlapokra bízom.

Főorvosnőhöz kardiológiai szakvizsgálatra, szív-ultrahang és terheléses EKG vizsgálatra a 70/313-15-03 tele-fonszámon lehet bejelentkezni
Dunakeszin!
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– Érdekes lenne megtudni, a betegek milyen arányban osztják a kutatók és a médiák által sugallt orvos és egészségügy ellenes vélekedést? Magam is kedvelem az
oknyomozást, hisz belgyógyász-kardiológusként napjában több tucatszor igyekszem
kideríteni a betegek panaszának okát az elmondott tények, a vizsgálat eredményei és
rendszeresen (vizsgákkal igazolt) frissített tudásom alapján. Mint orvos, nem tehetem
meg, hogy ne a beteg oldalán álljak. Aki hozzám fordul, eszembe nem jut, hogy azt
higgyem: nem tiszta szándék miatt kéri a vizsgálatot és annak eredményét. A Hippokratészi-eskü nem a csalók és gazemberek leleplezéséről szól, mint ahogy az ügyvédtől, vagy rendőrtől sem várja el senki, hogy gyógyítsa valakinek a krónikus betegségét,
pedig ők is esküt tettek.
– Véleménye szerint mi lehet ennek a – most már jó ideje tartó – hangulatkeltésnek az oka?
– Biztos számtalan dolog játszik itt szerepet, de én a szándékos demagógiát, az
ismerethiányt és a személyes felelősségvállalás hiányát tartom a legfőbb bajnak. Az
utóbbi kettő ellen mindannyian tehetünk. Az ismerethiányt jelentősen csökkenthetik például az ilyen fórumok, ahol – mint lapunkban – egészségtudatos életmódra ösztönző
írások megjelenhetnek. A személyes felelősségre álljon itt egy másik példa: „média-hír”
volt ugyancsak, hogy egy vidéki klinikán egy tabletta bevétele után meghalt egy beteg,
sugallva azt is egyben, hogy azért, mert lelkiismeretlenül bánt vele az orvos, nem figyelt
rá eléggé. Azt már később nem forszírozta a sajtó, hogy az elhunyt igen súlyos, az idáig
kezeletlen betegségben szenvedett, mert sosem fordult orvoshoz panaszaival… Nem
kívánom szépíteni a helyzetet, csupán azt jegyzem meg: az orvosok csoportja éppen
olyan, mint bármely más foglalkozási ághoz tartozó csoportja a társadalomnak. Több-
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Számítástechnika
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Számítógép szervizelése,
telepítése, bővítése,
nyomtató karbantartás, -javítás
hétvégén is!

Telefon/fax: 27/332-859
Mobil: 06-20/396-5579
E-mail: hydroprint@invitel.hu

Apróhirdetések
• Látnok-jósnő. Telefon: 06-30/350-95-65
• Szobafestés, mázolás, tapétázás, belső
dekorációs munkák, gipszkarton falak és
álmennyezetek építése, stb. Tel.: 06-30-3864456
• Költöztetés a hétvégén is, fuvarozás. Igény
szerint rutinos rakodókkal. Tüzelő, homok,
sóder, termőföld szállítás billenős gépkocsival. Állandóan hívható:
06-30-623-1481, 27-337-353
• Parkettás vállal hagyományos, szalag-, laminált- padlólerakást, csiszolást, lakkozást,
javítást. Telefon: 06-70-505-1177
• Dunakeszi lakótelepen, Barátság úton, üzlethelyiség bérleti joga kedvező áron áta-

dó. Érdeklődni lehet 14 óra után a
30/381-25-25-ös telefonszámon.
• Festés, mázolás, tapétázás bútormozgatással, fóliatakarással, akár azonnali kezdéssel.
Telefon: 06-20/442-9570, 06-1/369-6674.
• Társkeresés. Megtalálta már a párját? Ha
még nem, mi segítünk. Társkereső iroda
Dunakeszin.
Bejentkezés13 óra után: 06-20-444-3810

Olcsó tűzifa
eladó!
Telefon:
06-70-381-0550
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Dunakesziről a Hargitára
„Hadd lássam a székely hegyek
bükkös, fenyős, kéklő ormát,
ahonnan már,amint hittem,
csak egy lépés a mennyország.”
(Kányádi Sándor)
2009 januárjában barátaimmal elterveztük, hogy túrasível meghódítjuk minden Erdélyt ismerő magyar (sí)túrázó
kultikus úticélját, a székely ember szent
hegyét: a Madarasi-Hargitát.
A hat naposra tervezett túránk egy
csillagfényes, ámbár csikorgó hajnalon
indult, mínusz 15 fokban 4 órakor indultunk Dunakesziről, kalandvágyó kis
csapatunkkal, hegymászókkal, barlangászokkal, bringásokkal, akik mellesleg
imádnak sízni is...
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Röpke 10 óra alatt meg is tettük a
kb. 650 km-es utat, s délután landoltunk Korondon az Ilyés Vészti család
hangulatos Fazekas panziójában, ami
túránk bázis állomása, innen indultunk
és ide érkeztünk vissza utunk végén. Itt
a Székelyföldön megszokott, szívélyes
fogadtatás várt bennünket: először a
finom korondi áfonya pálinka, majd Rózsika finom ételei, süteményei kerültek
az asztalra.
A vacsorát követő ismerkedés, vidám kvaterkázás után elfoglaltuk szobáinkat, majd összeraktuk a felszereléseinket a másnapi induláshoz. Csak
röviden a felszerelésről: sítúra léc (talpán fókával, ami megakadályozza, hogy
visszacsússz az emelkedőn), speciális
kötés (hegymenetben kioldhatod a sarkad), egy teleszkópos síbot, túracipő
(könnyű sícipő, wibram talppal), s egy
30-40 literes hátizsák (4 napi cumóval).
28 Mivel mindenhol szállás és meleg étel
várt bennünket, túl sok mindent nem
kellett cipelnünk a legszükségesebbeken kívül. Az útvonalunk (már sílécen):
Korond - Pálpataka - Kiságmező Székelyvarság - Ivó - Madarasi-Hargita,
cirka 60 km, vagyis naponta 15-20 km-t
tettünk meg, kb. 4-5 óra alatt, a szintkülönbség összesen kb. 1200 m volt. Az
utunk során végig gyönyörű napsütéses

idő volt, szél nélkül, így nem volt veszélyes a -20 fok, amiben hatoltunk a csúcs
felé - csodálatos fenyveseken, végeláthatatlan fennsíkokon, kővé fagyott patakok mentén, barátságos emberek lakta
szórványtelepüléseken keresztül - igazi
időutazással egybekötött sítúra volt, de
erről meséljenek a fotók!
A szállásaink kétágyas naturisztikus
berendezésű, apartman jellegű faházak voltak: Korondon a Fazekas-,
Pálpatakán a Pisztrángos-, Varságban
a Csorgókő-, Ivóban pedig a Turul panzió,- mindenhol terülj-terülj asztalkám
jellegű félpanzió várt ránk, igazi házias székely ételkülönlegességekkel, s
magyaros vendégszeretettel-, aki még
nem járt errefelé, annak bármelyik szálláshelyet bátran merem ajánlani, nem
fog csalódni! (szekelyszallasok.hu)
Túratársaim, akik még nem jártak
Székelyföldön, itt érezték legjobban magukat: a 4 személyes apartman házak
fekvése, komfortja mindenkit lenyűgözött, s a vacsora után a kandalló tüze
előtt körbe ülve meséltek az út előtti otthoni félelmeikről, hogy mennyi elrettentő
hírt hallottak már Romániáról, s hogy ezt
álmukban nem gondolták, hogy 700 kmre az anyaországtól ilyen fogadtatásban
lesz részük…
A jó hangulatú este után elérkezett
a „csúcstámadás” napja: a finom, szalonnás rántottából erőt merítve vágtunk

neki a közel 10 km-es 1000 méter szintkülönbségű távnak, napsütésben, már
nem is túl hidegben, már „csak” -10 fok
volt…a Turul panziót elhagyva, megkezdtük heti túránk legcsodálatosabb
erdején keresztül vezető útszakaszunkat, melyet aki olvasta Tamási Áron Ábel
könyveit, már képzeletben végigjárhatott. Felfelé kapaszkodva mindenkinek
elállt a lélegzete párszor (nem csak
az emelkedőtől!), mert ez a fenyves
Kelet-Európában egyedülálló ősfenyők
hazája, ahol még háborítatlanul élnek
a nagyvadak a sűrűjében: barna medve,
gímszarvas, farkas, vaddisznó, s még
fajdkakas is, ami ritka madár már mifelénk…Több, mint 4 órás erőltetett menet
után értük el a Madarasi menedékházat,
ahol megünnepeltük, hogy sikeresen
teljesítettük a tervezett túrát, bár a cirka
egy órányira lévő csúcsot meghagytuk
a következő napra, mert hóhiány miatt
nem tudtuk sível megközelíteni. Miután
körbesétáltuk a sípályákat, megebédeltünk, s visszacsúsztunk a már ismert erdei utunkon Ivóba, ahová már sötétben
érkeztünk, fejlámpákkal pásztázva az
erdőt, mert medvétől ugyan nem, de farkasoktól tartanunk kellett (a nagy hideg
miatt behúzódnak a lakott települések
közelébe), de épségben hazaértünk
vacsorára, s a fárasztó nap után senkit
nem kellett már altatni…
Szerda reggelre megenyhült az idő,
beborult az ég, de minket ez nem zavart
különösebben, mert ezen a napon egy
Puch 10 személyes volt katonai terepjáróval indultunk vissza a Hargita csúcsára, azzal az eltökélt szándékkal, hogy
ma végre fent hagyjuk a Szent Hegyen
lábnyomainkat… ez sikerült is, sokáig

sétáltunk, elmélkedtünk a mementóként
állított kőhalmok, keresztek, s kopjafák
között, s csodáltuk a leírhatatlan panorámát, erről a pontról egész Székelyföldet belátni – a Gyergyói havasok,
Gyimes, Fogarasi-havasok, Retyezát,
ameddig a szem ellát, Erdély legszebb
hegyeinek sora… s a hegy misztikus
hangulata minden ide feljutó magyar
túrázóban erős érzelmeket vált ki, ami
azt hiszem teljesen érthető, de erről beszéljenek inkább a fotók…
A Madarasi-Hargita (1801 m), azontúl, hogy minden magyar utazó kegyhelye: kopjafákkal, keresztekkel, csodálatos erdélyi körpanorámával a csúcsról,
Székelyföld egyik legismertebb sípályája is itt található (van itt minden: felvonó, ratrak, motoros-szán bérlés), de
a természeti szépsége az, ami miatt
látni kell: Kelet-Európában egyedülálló
ősfenyves, siketfajddal, nagyvadakkal
(medve, gímszarvas, farkas), s általában áprilisig megmaradó hótakaróval...
A felejthetetlen tájtól és a székely
emberek (a világon sehol máshol nem
tapasztalható) vendégszeretetétől fájó
szívvel búcsúztunk hazautazásunk reggelén, s hosszú, fárasztó utazás végén
(szakadó hóesésben!), de épségben
hazaértünk.
PESTI TAMÁS

Amerikai futball női évjátékosa:
Kundlya Zsófia
A legtöbb embernek, ha azt
mondják, olyan sportról beszélünk,
amelyben egyszerre 22-en vannak
a pályán és labdajáték, rögtön foci
jut eszébe. Nagyon sokáig hazánkban valóban erre a sportra lehetett
gondolni, azonban egy ideje már
nemcsak a foci, hanem az amerikai
football is lehet ez a sport. Magyar
országos - egyetlen - női focicsapat Budapest Wolves (farkasok)
Ladies csapatának támadó játékosa
Kundlya Zsófia. Dunakeszi Fazekas
Mihály ifjú 26 éves tanárnőjét, az iskolában kerestem fel.
– Hogyan kerültél kapcsolatban
az amerikai footballal?
– Hirdetés útján – kezdte a történetet mesélni – pom-pom girl bemutatót tartottunk, ott láttam meg ezt
a nagyszerű játékot, megtetszett s
ennek már pár éve.
– Úgy tudom Magyarországon
egyelőre csak egy csapat van,
ezért hol indultok bajnokságban?
– Az Osztrák bajnokságban indultunk és öt csapat küzd a bajnoki címért. Egyszer ott, egyszer itt vannak

a mérkőzések. Az első győzelmet
Raiffeisen Vienna Vikings csapata
ellen Bécsben szereztük meg, ezzel
megszakítva a vikingek hosszú győzelmi sorozatát.

– Mesélj nekünk az amerikai
fociról?
– Az amerikai football a múltszázad végén született a Harvard Egyetemen. Jelenleg az Egyesült Államok,
Kanada és Ausztrália egyik legnépszerűbb sportja. A mérkőzések
gyakran igen látványosak a félelme-

tes külsejű játékosokkal a pályán. A
játék négy negyedből áll (egy negyed
15 perces), egy találkozó a leállásokkal együtt több mint három óráig
tarthat. A pályát 5 yardonként (4.60
m) szabdalják fel a fehér vonalak, 10
yardonként pedig a számok virítanak. A pályát ezért grilnek is hívják.
A játék célja: egymás utáni paszszokkal gólt elérni (ez a touchdown
6 pontot ér), jutalom pontot szerezni
(ez 1 pontot ér).
– Hogyan készültök fel a találkozókra?
– Heti négyszer kétórás edzést
tartunk. Elmondhatom, hogy ahogy
a lányok edzenek, bátrak, szívósak,
komoly sportolói múlttal rendelkeznek. A pályára lépő keret negyven fő,
van védekező és támadó tizenegy.
Azt mondják, ha Zsófi megkaparintja a labdát olyan gyors – köszönhető atlétikai múltjának -, hogy nem
érik utol. Leleményesen összeszedett játékával a legtöbb pontot szerezte tavaly csapatának, mellyel kiérdemelte a 2008. év játékosa címet.
SOLYMOSI LÁSZLÓ

Sporthírek
röviden
Atlétika
Molnár Gergely
kétszeres magyar bajnok
Megkezdődött a 2009. évi fedett
pályás Serdülő Magyar Bajnokság.
Hét versenyszámban indultak a
Vasutas versenyzői. Február 1-jén a
Syma csarnokban 60 méteres gátfutásban és 300 méteren a 15 éves
Molnár Gergely (Fazekas M. tanulója a képen testvérével) aranyérmet
szerzett, aki elmondta élete első
magyar bajnoki címét szerezte meg,
rögtön kettőzve. Rajta kívül 3. helyezést ért el a 4 x 200 m fiúváltó (Baráti
Dániel, Borszéki Péter, Molnár Attila,
Molnár Gergely). Molnár Attila is jól
szerepelt, a 60 méteres gátfutásban
4. és 300 méteren 6. helyen ért célba, az igen nagy mezőnyben
- SOLYMOSI -

Strandröplabda
A Kiss Viktória és Ancsin Kitti
páros a 2008. év utánpótlás kategóriában elnyerte az év utánpótlás
játékosa címet. Gratulálunk!
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80 éves az Opitz Nándor repülőklub
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A Posta motoros repülő szakosztálya 1929-ben alakult meg, az
idén ünnepli 80 éves évfordulóját. A
szakosztály elmúlt évi sikereiről és
az idei terveiről beszélgetek Érseki
Gáborral.

30

Tóth Géza

– A Postás repülő klub nevet 1990ben, majd 2001-ben vette fel az Opitz
Nándor nevet.
– Kérem, mondjon pár szót a
névadóról?
– Opitz Nándor az első magyar
gyémántkoszorús vitorlázórepülős.

Hetven évvel ezelőtt kezdett el repülni Hármashatárhegyen. Az 1957-es
évben aranykoszorús és ettől kezdve
több mint tíz nemzeti rekordot repült,
egy évre rá teljesítette az 1. számú
magyar és egyben 96. FAI számú
gyémántkoszorút, majd megkapta az
Érdemes sportolói címet. Vitorlázórepülővel 2700, motoros géppel 3700
órát repült balesetmentesen.
– Az elmúlt esztendő gazdag
programmal és sikerrel zárult?
– Igen – folytatta Érseki úr. - Szegeden a FAI Club osztályban aranyérmes lett Gyöngyösi András. 26.
Zákányi Eszter. A szabad osztályban
10. Tóth Géza…14. Dobránsky Péter.
A Nemzeti FAI Club versenyen ismét
Gyöngyösi András nyert…23. Zákányi Eszter.
Dunaújvárosban Open osztályban
21. Deák Zoltán, a 18 m. osztályban 3.
Magyar István. A női club osztályban
5. Zákányi Eszter. A Magyar Vitorlázórepülő Kupán a győzelmet Magyar
István szerezte meg. A versenyek
mellett országos rekordokat is elértek
sportolóink. A 15 m-es fesztávolságú
géposztályban a távolsági rekordot
657 km ért el Magyar István. Az Open
géposztályban, deklarált max. 3

pontnál Tóth Géza 619 km-t tett meg.
Második alkalommal vettünk részt a
Városligetben, az egészségliget programban.
Magyar István

modellező szakosztály létrehozását
tervezzük. Elérhetőség: Dunakeszi
Repülőtéri u. 1. www.opitz.hu
Gratulálunk a 80. születésnapját
ünneplő klubnak és további sikereket
kívánunk!
SOLYMOSI LÁSZLÓ

Gyöngyösi András

– Az idei tervekről is kérem, beszéljen.
– Az idén harmadszor lesz Dunaújvárosban a verseny felkészítő
táborunk.
Nagyon fontosnak tartjuk a kezdő
pilóták nevelését, azok jelentkezhetnek, akik augusztusig betöltik a
16 évet. A 16 éven aluliak számára

Sporthírek röviden
Labdarúgás
A cél: a feljutás

Szép őszt zártak a Kinizsinél
Bíznak a jó folytatásban
günkké vált, dicséret illeti a 49 éves
Kiss József példamutató játékát.
Remélem sérültjeim rendbe jönnek
és komplett csapattal tudunk kiállni
tavasszal a bajnoki rajtnál. A csapat
dobogós helyezésének elérésével,
de legalábbis az 5-6. hely megszerzésével lennék elégedett. A következő
évi bajnokságban átszervezés lesz,
célunk az első nyolcban végezni, így
Pest megye I/b-be kerülhetnénk.
A második csapat indításával az
volt a cél, hogy mivel sok ifista kiöregedett, több új játékos is jött, - mert
itt jól érzik magukat - így játéklehetőséget akartunk biztosítani számukra.
A második csapatunk hatodik helyen
végzett ősszel. Kiemelem Porubszki,
Varga, Kalicz játékát, elégedett leszek, ha ezt a szereplésüket folytatni
tudnák.

Az öregfiúknál a Vasutas beolvadt
a Kinizsibe. A húzó emberek maradtak, sajnos az elvárások alatt teljesítettünk és így a 7. helyen végeztünk.
Tavasszal szeretnénk eredményesebben folytatni.
Leboniczki Imre nagy munkát
végez a két felnőtt csapatnál, valamint az ifiknél és az öregfiúknál. A
labdarúgást 1992-ben fejezte be a
TiszaVolánnál. Kapusedzőként kezdte, majd 2000-től edzőként folytatta,
segítői Varga Istvánné Edit 1998 óta
technikai vezető, Kiss Zoltán pályaedző, Király Béla kapusedző.
Január második felében kezdték a
felkészülést a tavaszi szezonra. Gratulálunk a szép szerepléshez, további
sok sikert!
KÉP, SZÖVEG:
SOLYMOSI LÁSZLÓ

SOLYMOSI LÁSZLÓ
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A Dunakeszi Kinizsi labdarúgó
csapata hosszú évtizedek után újra
két csapattal indult a labdarúgó bajnokságban. Leboniczki Imre edző a
2008 őszi szereplésről számol be.
Pest megye II. osztályban szerelő csapatunk újoncként jól szerepelt.
Ősszel példátlan méretű sérüléshullám következett be, a végére már
tizennégy játékos dőlt ki.
A 19 éves Sütő 19 góllal magasan
vezeti a II. osztály góllövőlistáját. Az
utolsó mérkőzésen szerencsétlenül
ért földet és bal csuklója négy helyen szilánkosan tört, fél év múlva
szedik ki a csavarokat hosszabb
pihenő vár rá.
Az egész csapattal elégedett vagyok, végig kiegyensúlyozottan jó
teljesítmény nyújtottak: Sintár, Sütő
Balai… Átigazolt Kovacsik erőssé-

Dunakeszi Vasutas labdarúgó csapata a Pest megyei I. osztályban, az őszi
szezont a 3. helyen zárta.
Schwarz Zoltánt fiatal edzőt
hívtam fel, akiről elmondható, hogy életében
először vezetőedző a labdarúgó csapatnál
(ma is aktívan játszik Berkenyén).
Az őszi fordulót a harmadik helyen
zárták.
– A bajnoki rajt előtt egy nappal vettem
át a csapatot – mondta az edző. Az edzéseken tíz ember volt… Azért elmondhatom,
hogy a tizedik forduló után, hét győzelem,
három döntetlen mellett a tabella élén álltunk, a hajrában a sérülések, eltiltás akadályozta meg a jobb szereplésünket. A rangadókon döntetlent értünk el Felsőpakony,
Tárnok, Pilis ellen, Üllőtől és Biatorbágytól
vereséget szenvedtünk. A játékosok közül
Prukker Attilát és Madar Tamást tudnám
kiemelni.
– Hogyan készülnek a tavaszi bajnoki rajtra és mik a kitűzött célok?
– Január 15-én kezdtük a felkészülést,
edzés- és edzőmérkőzéseket (tízet) játszunk,
idegenben, mert nekünk nincs műfüves nagypályánk. A csapatoknál az átigazolási időszak
február 20-ig tart. Az biztos, hogy Wágner külföldön folytatja, Fekete Vácra igazolt át. A cél
felkerülni az NB III-ba!
Sok sikert a játékosoknak, edzőnek,
hogy a kitűzött célt elérjék!
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Kézilabda

DUNAKESZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY
2120. Dunakeszi, Tábor u. 2. Pf.: 24
 Központ: 06-27-341-055 közvetlen 06-27-341-617
 BM: 30-335 Titkárság melléke: 20-691 Fax: 20-686

November havi sebességmérő készülékek
Nap Napszak
Helyszín
12.
Délután Fót, Keleti M. u.
13.
Délelőtt Dunakeszi, Fóti út
14.
Délután Göd, Rákóczi u.
15.
Délelőtt Göd, Nemeskéri u.
16.
Délelőtt Fót, Tessedik u,
17.
Délután Dunakeszi, Fő út
18.
Délután Dunakeszi, Pálya út
19
Délután Dunakeszi, Repülőtéri út
20
Délután Fót, Szabó D. u.
21
Délelőtt Fót, Keleti M. u.

22
Délelőtt
23
Délután
24
Délután
25
Délelőtt

Göd, Pesti u.
Fót, Keleti M. u.
Dunakeszi, Fóti út
Dunakeszi,
Dr. Brusznyai Á. u.

26
Délután Fót, Tessedik S. u.
27
Délelőtt Dunakeszi, Repülőtéri út
28
Délelőtt Fót, Szabó D. u.
29
Délelőtt Fót, Keleti M. u.
30
Délután Dunakeszi, Hunyadi u.
31
Délelőtt unakeszi, Fóti út
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NB II Északi csoportjában szerepel
a Dunakeszi KSE női csapata
Pilisvörösvár-Dunakeszi 24-17
(Herédi E 6, Vincze 4, Földesi 3, Horváth 2, Herédi B 2)
Dunakeszi-Malév 28-33
(Kovács 10, Herédi E 9, Vincze 6, Verebes 1, Földesi 1, Vesztergom 1)
Budakalász-Dunakeszi 36-21
(Herédi E 5, Földesi 4, Kafella 4, Vincze 3, Kovács 2, Vesztergom 1,
Deézsi 1, Herédi B 1)
Dkeszi-Láng 33-35
(Herédi E 9, Horváth 6, Kovács 6, Herédi B 4, Földesi 3, Vincze 3, Kapella
1, Nemes 1)
Kodolányi-Dkeszi 32-19
(Herédi E 5, Horváth 4, Kovács 4, Blaskó 2, Földesi 1, Kapella 1, Deézsi
1, Csombor 1)
Dkeszi-Esztergom 29-34
(Herédi E 11, Földesi 5, Kovács 4, Vincze 3, Vesztergom 2, Horváth 2,
Nemes 1, Herédi B 1)
A Vasutas NB II-es férfi csapata felváltva szerzi győzelmeit.
Budakalász-DVSE 29-27
(Csuka 6, Iváncsik 5, Bagi G 5, Járdi 4, Szemenyei 3, Baity 1, Szőcs 1,
Mogyorósi 1, Tasnádi 1)
DVSE-Tarján 33-29
(Kalmár 7, Juhász 4, Baity 4, Szőcs 4, Járdi 3, Farkas 3, Szemenyei 3,
Kovács 2, Ivnáncsik 2, Kernya 1)
Csömör-DVSE 33-26
(Járdi 7, Kalmár 5, Iváncsik 3, Baity 3, Kovács 3, Csuka 3, Szemenyei 2)
DVSE-Dunaharaszti 33-37
(Csuka 5, Kovács 5, Baity 5, Juhász 5, Martisz 4, Iváncsik 3, Járdi 3,
Tasnádi 2, Kalmár 1)
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Sakk
Pest megye szuper csoport
Dunakeszi K–Gyömrő 5-5 (győz: Gránicz, ifj. Molnár, Batisz, döntetlen:
Szabó, Fenyvessy, Nádasdi, Kiss)
Biatorbágy-Dunakeszi K 6,5-3,5
Pest megye I. osztály
Alagi DSK-Gödöllő 3-7 (győz: Béki, Lapis, döntetlen: Pálfalvi, Czap)
Vác-Alag 5,5-4,5 (győz: Béki, Lapis, Susányi, Petró, döntetlen: Czap)
November 29-én, Gödöllőn rendezték meg a 24. Pest megyei nyílt Országos Egyéni Sakkversenyt, amelyen az alagi sakkozók szép eredményeket értek el.
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Labdarúgás
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A Vasutas labdarúgó csapata a Pest megyei első osztályban, az őszi szezont, a 3. helyen zárta.
Viadukt-DVSE 2-1 (Huszai)
DVSE- Tápiószecső 1-1 (Huszai)
Diósd-DVSE 0-2 (Gyártván Cs, Huszai)
A Kinizsi labdarugó csapata a Pest megyei II. és III. osztályban szerepel.
Dkeszi K-Tahitótfalu 7-1 (Sütő 3, Kulcsár, Nagy L, Lámpi, Sintár)
Mogyoród-Dkeszi K. 1-1 (Sütő)
III. osztály
Csobánka-Dkeszi K 2-10 (Kalicz 5, Porubszki 3, Dietrich, Tardi Zs)
Dkeszi K – Szefi 12-0 (Sütő 4, Varga 3, Deli, Nagy L, Kalicz, Dietrich, Antal)
Pile SC-Dkeszi K. 2-3 (Varga, Porubszki)
Dkeszi-Pilisszántó 4-1 (Porubszki 3, Balai)

Sporthírek röviden
Úszás
A rövidpályás Országos Felnőtt Bajnokságon jól
szerepelt a dunakeszis Povázsay Eszter. 50 m
háton bronzérmes, a 100 m gyors- és 100 méteres hátúszásban negyedik lett. Gratulálunk.

Atlétika
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Atlétáink idén is sikeresek voltak.
A 80 éves Vasutas Atlétikai Szakosztály a nehézségek ellenére, az idén is kitett magáért.
Maracskó Pál vezetőedző, 30 éve vezeti az
edzéseket és szervezi az atlétikai életet sikerrel.
A MASZ ranglistáján a 24. helyen végeztünk (tavaly 23.) – mondta
Maracskó Pál. Az atléták edzéseit hat edző vezeti, és általában hetvenen
járnak le. A legeredményesebb gárda a serdülőké, ők a 16. helyről a 13.
helyre léptek elő. A magyar válogatottban szerepelt Győrfi János, Tölgyesi Péter és Botond. Az országos versenyen hét aranyérmet szereztünk.
A fedett pályán Győrfi János 60 m gát, Tölgyesi Péter hármasugrásban,
a Téli Bobó Bajnokságon Magyari Zoltán. Az utánpótlás OB-n Szebeni
Ádám, a felnőtteknél Tölgyesi Péter hármasugrásban. A serdülő OB-n
Győrfi János 100 m gátfutásban. A serdülő lány kalapácsvető csapata az
ügyességi csapatbajnokságon diadalmaskodott. Ezen kívül, tíz ezüst és
öt bronzérmet szereztünk, továbbá 57 alkalommal szerepeltek atlétáink
négy-tizenkettedik hely egyikén. A futópálya új színt kapott…
Jövőre szeretnénk, ha munkánk eredményes és sikeres lenne, ezért
dolgozunk hatan edzők. További sok sikert!
SOLYMOSI LÁSZLÓ
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