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Dunakeszi Polgár

Amagyar történelem legszebb 
napjait, 1848-49 dicsőséges kor-
szakának felemelő élményét él-
hették át azok, akik március 14-

én kilátogattak a Katonadombra, ahol idén 
első alkalommal rendezte meg a városi Ön-
kormányzat a Dunakeszi Viadalt. A rangos 
katonatörténeti eseményt szervező Duna-
keszi Programiroda munkatársai kiemelt 
céljaik között fogalmazták meg, hogy nem-
zeti ünnepeinket nemcsak tartalmában, 
de formájában is új módon szeretnék meg-
rendezni a jövőben. Erre emlékeztette a 
több ezer érdeklődő diákot és a megjelent 
felnőttek sokaságát Dióssi Csaba is, akinek 
köszöntését, Erőt, tisztességet! – üdvözlés-
sel fogadták a huszárok.

A polgármester külön szeretettel kö-
szöntötte a tanuló ifjúság mellett az in-
tézmények igazgatóit, pedagógusait, akik 
felkarolták a Városháza elképzelését, s je-
lenlétükkel is támogatják, hogy a nemzet 
kiemelkedő történelmi eseményeit a diá-
kokkal közösen, az események korhű be-
mutatásával ünnepelje a város. 

Az országgyűlési képviselő ünnepi kö-
szöntőjében méltatta a 164 éve történt 
események nemzet fordító jelentőségét, a 
márciusi ifjak történelmi bátorságát, mely 
megváltoztatta népünk életét. „Erőt adott 
és 164 éve minden tavasszal erőt ad, hogy 
higgyünk magunkban, hogy legyünk büsz-
kék magyarságunkra. Szeretnénk, hogy 
ünnepünk a felnőtteken túl hozzátok, a fi-
atalokhoz is szóljon, és ne csak szép ünne-
pélyes szavakkal, hanem tettekkel is fel-
idézzük közös történelmünket. Szeretnénk 

ennek a dicsőséges szabadságharcnak egy 
kis szeletét elhozni közétek, Dunakeszire, a 
Katonadombra, ahol egy rövid, rendhagyó 
történelem óra után megtartjuk az Első 
Dunakeszi Viadalt. A történelmet újra át-
élve, igazi csatával is megemlékezünk az 
1848-49-es szabadságharc és forradalom 
eseményeiről.” – hangzottak a polgármes-
ter ünnepi szavai. Majd arról beszélt Dióssi 
Csaba, hogy történelmünk talán legszebb 
és legtisztább korszakát felidézve merjünk 
gondolkodni mostani mindennapjainkról. 

„Emlékezni fontos, nem csupán azért, 
mert elődeink bölcsessége, kitartása és 
önfeláldozása erőt kölcsönöz, hanem azért 
is, mert példájuk és életük útmutató szá-
munkra. Az ünnep mindig is egyfajta tük-
röt tart a jövő nemzedéke elé, elétek. Tük-
röt, amelyben az utódok tetteiket előde-
ikhez viszonyíthatják.” – emlékeztetett a 
példás elődök történelmi tettének nagy-
ságára, melynek méltó ápolása az utókor 
kötelessége. A nemzet szabadságáért, fel-

A hArcmezőre vonuló honvéd és császári csApAtok mozgását több ezer ember nézte lélegzet visszAfojtvA A dunA melletti 
dombságon. A mAgyAr honvédő csApAtok élén csereklye sándor Alezredes, A váci huszár és nemzetőr bAndérium pArAncsno-
kA lovAgolt. Az ügetve érkező szilAjpAripák lábA AlAtt dübörgött Az évezredes mAgyAr föld. A huszárok kétélű szAblyáján 
rAgyogott A gyönyörű tAvAszi nApfény. A szemben álló felek tüzérei elhelyezték Az ágyúkAt A küzdőtéren, A fehér köpenyes 
császári egység is elfoglAltA hArcálláspontját. 2012. március 14-én megkezdődött Az első dunAkeszi viAdAl…

1848-49 forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegve
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emelkedésért ezrek és ezrek, jobbágyok és 
nemesek áldozták életüket és vagyonukat, 
mert számukra „a haza minden előtt” volt 
– mondta.   „Szerencsére most nem ilyen 
világot élünk, nem kell a szabadságotokért 
harcolnotok, nem éltek elnyomás alatt. De 
el kell gondolkoznotok azon, hogy ti, mai 
fiatalok, az ő felemelő példájuk láttán mit 
tehettek önmagatokért, családotokért, Du-
nakesziért és Magyarországért.” – mondta 
ünnepi köszöntőjében Dióssi Csaba, aki így 
zárta beszédét: „Hiszek abban, hogy ti, fia-
talok vagytok a jövő építő kövei…”

Az ünnepi gondolatok után a polgármes-
ter engedélyt adott Csereklye Sándor ha-
gyományőrző huszár alezredesnek, hogy 
kezdetét vegye az Első Dunakeszi Viadal.

Az élő történelem óra kezdetén az alezre-
des bemutatta a Váci Huszár és Nemzetőr 
Bandériumot, a Mogyoródi Sándor Huszá-
rok és Betyárokat, valamint a XV. Székely 
Határőr Gyalogezred hagyományőrzőit. A 
„harcoló csapatok” bemutatását követőn a 
nézők serege megismerhette a színes ka-
tonai ruhák mellett a fegyverzeteket is. A 
hagyományőrzők – egy-egy kis történettel 
színesítve – mutatták be a huszárok fejét 
védő csákót, az ellenséges kard ellen sok 
védelmet nyújtó, fémszállakkal erősített 
színes dolmányt és mentét, a díszes ruhá-
zatot. A huszárok rettegett fegyvere, a két-

Ők mondták:
Szia, Anya! Most ért véget a csata! 
Fantasztikus volt. Képzeld el, a hu-
szárok hatalmas csatában legyőzték 
az ellenfelüket – telefonált teljesen 
átszellemülten a rendezvény után 
egy fiú. 

Eich László, a Szent István Általános 
Iskola igazgatója:
Nagyon tetszett az ötlet, a nemzeti 
múlt látványos megidézése. A részt-
vevő gyerekek számára maradandó 
élményt nyújtott az esemény. Gra-
tulálok a szervezőknek az érdekes 
és színvonalas program összeállítá-
sához.

Vidáné Zara Edit, osztályfőnök:
Jó volt látni az osztályom lelkesedé-
sét, ahogy magyar csákókkal a fejü-
kön, katonadalokat énekelve, büsz-
kén vonultak az iskola zászlaja
alatt.

Lévai Dániel, tanuló:
Jó volt a harc, bár előtte egy kicsit iz-
gultam. Nagyon tetszett, hogy ki le-
hetett próbálni a régi fegyvereket és 
sok ágyút sütöttek el.

Van, aki már aznap levelet írt: 
„Kedves Csaba!
A fiammal ma részt vettünk az Első 
Dunakeszi Viadalon. Minden elkép-
zelésünket felülmúlta, nagyon-na-
gyon klassz volt!!! A fiam 7 éves, tel-
jesen a hatása alá került, másról sem 
beszélt egész délután csak a huszá-
rokról, betyárról, ágyúról:) Köszönjük 
Neked és az összes közreműködőnek 
ezt a napot, igazán méltó módon em-
lékeztünk meg a hősökről.
Üdvözlettel: H. Brigi”

Folytatás a 6. oldalon >>
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Az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc évfordulója tiszteletére márci-
us 15-én koszorúzási ünnepségre került 
sor városunkban a Március 15-e téren. 
Petőfi Sándor örökbecsű költeményét, 
a Nemzeti dalt Imre István színművész 
adta elő. Elsőként Dióssi Csaba pol-
gármester, országgyűlési képviselő, 
Wittner Mária országgyűlési képvise-
lőasszony és dr. Molnár György városi 
jegyző helyezte el az emlékhelyen ko-
szorúját. Őket követően a pártok, nem-
zetiségi önkormányzatok, oktatási in-
tézmények, civil szervezetek és ma-
gánszemélyek rótták le tiszteletüket 
az emlékezés jegyében. Végezetül Imre 
István elszavalta Petőfi Sándor Feltá-
madott a tenger című versét. 

Kép és szöveg: KMI

Ünnepi koszorúzás Dunakeszin

1848. október 
A szabadságharc első eseménye a telepü-
lésen, hogy a 18. honvéd zászlóalj egyik al-
egysége néhány napot Dunakeszin tábo-
roz.

1849. január 4-5. 
A Pestet feladó és a váci gyülekezőhelyre 
visszavonuló magyar fősereg Görgey veze-
tésével áthalad Dunakeszin.

1849. január 6. 
A Perczel Mór vezette magyar utóvéd föl-
szaggatja a Pest-Vác vasútvonal síneit.

1849. január 7. 
Wrbna tábornok vezetésével a császári csa-
patok átvonulnak a településen.

1849. április 9. 
A tavaszi hadjárat során Klapka György tá-
bornok I. hadteste bevonul Dunakeszire.

1849. április 10. 
A Vác felé irányuló magyar főerő hadmoz-
dulatait fedező Gáspár András tábornok 
VII. hadteste tábort ver Dunakeszi és Fót 
között. A magyar tüzérek a Dunán közleke-
dő császári hajókat lövik a dunakeszi dom-
bokról.

1849. április 12. 
A váci csata után Gáspár seregének nagy 
része elhagyja Dunakeszi térségét. Pest kö-
rül magyar gyűrű alakul, amelynek Duna-
keszire eső részén egy honvédzászlóalj, öt 
huszárszázad és négy tüzérüteg állomáso-
zik egészen május 2-ig, Pest felszabadítá-
sáig. 
 
1849. július 15. 
A második váci csata előtt két nappal a ma-
gyar és az orosz csapatok néhány kisebb 
egysége (Konstantin nagyherceg dzsidás-
ezred) összecsap Dunakeszi térségében. 
Az összecsapásról a korabeli Wiener Zei-
tung így számolt be: „Csak annyi bizonyos, 
hogy vasárnap a Dunakesziig előrenyo-
mult magyarokat részben megsemmisítet-
ték, részben szétugrasztották. Egy huszár-
tömeget a Dunába szorítottak, és az e had-
testbe tartozók legnagyobb részét az oro-
szok lekaszabolták. Azok a magyarok, akik 
észak felé szóródtak szét, Grabbe tábor-
nok kezébe estek. Egy honvéd-zászlóalj le-
tette a fegyvert.” Orosz iratok szerint mint-
egy ezer magyar honvéd esett fogságba, 
ezek az adatok túlzóak is lehetnek.

Csoma Attila
helytörténész

Az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc 

dunakeszi eseményei

élű, ívelt szablya volt, mellyel visszafelé is 
tudtak vágni – magyarázta Csereklye Sán-
dor. Az osztrákok, a „vasas németek”, sár-
ga-fekete színű öltözéke nem sokban tért 
el a huszárokétól, csak ők páncélozott, ke-
mény bőrből készült sisakot viseltek. A be-
tyárok fegyverzete a fokos és a karikás os-
tor volt. A gyalogsági tüzérek bemutatása 
közben az is kiderült, hogy a magyar min-
dig jó katona volt. 

A látványos viadal a huszárok rohamával 
kezdődött, akik megkísérelték elfoglalni az 
ellenséges csapat ágyúját, melyet körbe-
zárva védtek a szuronyos katonák. 

Az élő történelem óra soha nem tapasz-
talt élményét élhette át sok száz dunake-
szi diák, akik a magyar és osztrák sereg-
be „besorozva” küzdöttek a harcmezőn, 
amely hangos volt az ágyuk dübörgő zajá-
tól, a papírkardokkal harcoló katonák csa-
takiáltásától. Lángokban álltak az őrhe-
lyek, az egész csatateret beborította a kék-
füst, egymásra rontottak a lovascsapatok, 

„élet-halál” küzdelmet vívtak a magyar 
huszárok és az osztrák katonák…

Noha „játék volt” a megismételhetet-
len történelem újraidézése, ami mégis 
minden eddigit felülmúlóan döbben-
tette rá a több ezres nézősereget, hogy 
hős eleink mily emberfeletti bátorság-
gal védték a hont, harcoltak a magyar 
szabadságért…

vetési imre
fotó: hohner miklós
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Egy szál virág

- A város vezetőinek célja, 
hogy az itt lakók a munka vé-
geztével úgy érezzék hazajöt-
tek, és minden itt élő számá-
ra igazi otthonná tudjon vál-
ni Dunakeszi. Programunk is 
ezt a célt kívánja elérni. Aktí-
vabb közösségi életet szeret-
nénk – mondja a kommuni-
kációs szakreferens. - Igyek-
szünk mindenkit bevonni civil 
kezdeményezésünkbe, ezért 
hoztuk létre a városi bemuta-
tó kiadványokat, a rendezvé-
nyeket, amelyek mind-mind 
lehetőséget teremtenek a kö-
zösségi együttléteknek. Ilyen 
például a Dunakeszi Feszt, a 

Kultúrnegyed - a Programiro-
da negyedéves kiadványa - és 
minden olyan fórum ahol a kö-
zösség és a vélemények meg-
jelenhetnek. Képesek lehe-
tünk életünket itt helyben, kö-
zösen alakítani. 

- Mivel a közösségi együtt-
működés mindannyiunk ér-
deke, szeretnénk, ha ez a kez-
deményezés interaktív lenne, 
ezért kíváncsiak vagyunk arra 
is, hogy Ön miért érzi magáé-
nak Dunakeszit. Ezt a célt szol-

gálja a Dunakeszi Polgár ha-
sábjain a már jól megszokott 
„Dunakeszi, a Mi városunk” ro-
vat is, ahol lakótársaink szá-
molnak be arról, hogy miért 
szeretik a várost.

- Idén a programot új ele-
mekkel szeretnénk kiegészí-
teni. A város több pontján, 
összesen 10 óriásplakát lesz 
látható, amelyeken az aktu-
ális rendezvényeink mellett 
olyan civilek, családok, sport-
egyesületek, iskolai osztályok 

lesznek láthatók, akik büsz-
kén vállalják, hogy Dunake-
szi az otthonuk. Szeretnénk, 
hogy összefogásunkat min-
denki a sajátjának érezze, 
ezért várjuk a plakátokon sze-
replőkkel kapcsolatos javasla-
taikat és hozzászólásaikat a 
programiroda@dunakeszi.hu 
email címre. 

- Csatlakozzon Ön is! – hang-
zik a Programiroda nevé-
ben Szabó Katalin közösségi 
együttlétre hívó szava.

A nők – édesanyaként, feleségként, társként – kitüntetett sze-
repet töltenek be a férfiak életében. Megbecsülésünk jeleként 
szívem szerint az év mind a 365 napján virággal köszönteném 
valamennyiüket, mert MEGÉRDEMLIK – mondta Dióssi Csaba, mi-

ADJA ÖN IS AZ ARCÁT!
A „dunAkeszi, A mi vá-
rosunk” civil kezdemé-
nyezésű progrAm tAvAly 
indult útjárA. céljA, 
hogy Az itt élők büszkék 
legyenek és lehessenek 
ArrA, hogy dunAkeszi 
lAkosAi. ez A politikától 
mentes összefogás, A 
lokálpAtriótA értékeket 
és A közösségi együtt-
működést kívánjA életre 
hívni – tájékoztAtott 
szAbó kAtAlin, A dunA-
keszi progrAmirodA 
munkAtársA. 

dióssi csAbA polgármester erdész zoltán Alpolgár-
mester és dr. molnár györgy jegyző társAságábAn 
kedves szAvAkkAl köszöntötte A nőnAp AlkAlmából 
A polgármesteri hivAtAlbAn dolgozó, dunAkeszin élő 
vAlAmennyi hölgyet. A város polgármestere nAgy 
tisztelettel méltAttA A nők hétköznApi helytállását, 
A csAládok életében betöltött kimAgAsló szerepüket, 
munkAhelyi helytállásukAt. 

Formáljuk közösen szerethető várossá Dunakeszit

A megbecsülés jeleként

közben vezetőtársaival, egy csokor virággal köszöntötte a Nőnap 
alkalmából Benzingerné Dr. Dopsa Melindát, az önkormányzati és 
jogi osztály vezetőjét, Pállné Kovács Máriát, a pénzügyi osztály ve-
zetőjét és Lévai Tímeát, polgármesteri és kistérségi ügyintézőt. 

Fo
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A képviselő-testület elfogadta 
február végén  

a 2012. évi költségvetést

Remélhetően mindannyiunk 
számára jó hírrel szolgálhatok, 
mivel a 2012. évi költségvetés 
biztosítani tudja a város, az in-
tézmények zavartalan műkö-
dését, és egyben lehetőséget 
nyújt a még 2011-ben kijelölt 
fejlesztések folytatására.   

Március eleje az idei év fej-
lesztéseinek kérelmével, ill. 
a tavalyi évben elmaradt fel-
adatok ismételt jelzésével, 
egyben érdeklődésével, és az 
újabb problémák megjelölé-
sével folytatódott (a kérelmek 
még a 2011. évi megkeresések 
alapján történt).     

I. Fejlesztések, hibaelhárí-
tások: 1. járdaépítési hozzájá-
rulás 5 ingatlan esetében (két 
Alkotmány u.-i, két Kossuth L. 
u.-i, és egy Thököly u.-i ingat-
lan) és 2 helyen közterületen 
(Mányoki Á. tér szelektív hul-
ladékgyűjtő, és a Klapka u.-i 
gyalogos felüljáró közelében) 
2. K szegélyépítés 11 címen 
(két Alkotmány u.-i, három 
Bulcsú u.-i, négy József u.-i, 
és két Rákóczi úti ingatlan) 3. 
Szikkasztókút kialakítása 2 he-
lyen (mindkettő az Alkotmány 
u.-ban) 4. Szikkasztóárkok me-
derlapozása 5 ingatlan előt-
ti részen (két Alkotmány u.-i, 
egy Brassói u.-i, egy Királyhá-
gó u.-i és egy Mátyás király u.-i 
ingatlan) 5. Közvilágítási háló-
zat bővítése, a már meglévő 
oszlopra való lámpatest kihe-
lyezése egy címen, mely a Gör-
gey u. 31. sz.-mal szemben ta-
lálható 6. Kutyapiszok tárolók 
kihelyezése a körzet 7 pontján 
(Batthyány E. u., Brassói u., két 
db. a Klapka u.-ban, Kölcsey F. 
Könyvtár közelében, Mányoki 
Ádám tér, Nagysándor József 
tér) 

II. Érdeklődések a 2011-ben 
kért feladatok megoldásával 
kapcsolatban: 1. Kossuth L. 

u. rekonstrukciója 2-6. Csapa-
dékvíz elvezetés probléma 5 
helyen, a Rákóczi úti Honi ABC 
és a József u. 29. sz. közelé-
ben, ill. a Zápolya u. 30-32. sz., 
és a Király u. 2. ingatlan ese-
tében 7. Felpúposodott aszfalt 
helyreállítása a Klapka u. 3-4. 
sz. előtt 8. Korlát kihelyezése 
a Bajza-József u. sarkon kiépí-
tett árok úttest felőli frontján

III. Újabb megkeresések: 1. 
parkolási gond 2. kátyúk hely-
reállítása 3. fák gallyazása 4. 
újabb címen csapadékvíz elve-
zetés gond 5. megsüllyedt út-
test helyreállítása 6. helyszíni 
szemle kérelme elhanyagolt 
ingatlan esetében 7. kidőlt te-
lefonközponti egység visszaál-
lítása 8. KRESZ tábla helyreál-
lítása

9. közvilágítási hibák jelen-
tése

Cél, hogy 2012-ben hason-
ló iramú fejlesztések történje-
nek a 2011-es esztendőhöz ha-
sonlóan, melynek eredményé-
vel elégedett lehessen Duna-
keszi, és természetesen a 6-os 
sz. körzet lakossága.

Üdvözlettel:
hircz tamás

6. számú körzet képviselője  

gőzerővel folytatódhat a munka…

Adatok egyeztetése – 
mindkét félnek fontos
A napokban kaptuk meg az 
építményadóról szóló csekkün-
ket, és az arról szóló határoza-
tot. Körzetünk egy kedves la-
kója megkeresett a problémá-
jával. Elmondása szerint  a ha-
tározatban lévő összeg nem 
egyezik meg az általa számolt  
díjjal.  

A  hivatal adóosztályának tá-
jékoztatása szerint ez gyakori-
nak számít. Ugyanis az okozza a 
problémát, hogy az adóosztály 
a saját adatbázisával dolgozik. 
Nem  „látják” az ez éves kedvez-
ményekre jogosító adatokat (az 
adott lakásba bejelentkezettek 
számát, illetve, hogy az adott 
lakásban él e nyugdíjas). Ezért 

minden olyan esetben, mikor el-
téréseket tapasztalnak, be kell 
fáradni az adó osztályra! Min-
den esetet megvizsgálnak. A 
kedvezményt egy nyomtatvány 
kitöltésével érvényesítethetik!

Amennyiben Ön is fel kívánná 
venni velem a kapcsolatot a vá-
lasztókerületet érintő ügyekkel 
kapcsolatban ezt megteheti az 
alábbi elérhetőségeimen: 

tel: 06-70-368-8249 
e-mail: botkag@gmail.com
Ha nem biztos, hogy az álta-

lam képviselt választókerület-
ben lakik, megtekintheti az ut-
cajegyzéket a honlapomon: 
http://botkagabor.hu-n a vá-
lasztási körzet menüpontban.

tisztelt választókerületi polgárok!
Engedjék meg, hogy az elmúlt 
időszakban a választókerületben 
történt eseményekről tájékozta-
tást adjak. Több tűzeset is történt 
a körzetben. A sajnálatos esemé-
nyek során ismét bebizonyoso-
dott, hogy az utcalakók, még ha 
úgy tűnik is, hogy nem figyelnek 
egymásra, a bajban ott vannak és 
lehetőségeikhez mérten egy em-
berként segítenek. Így történt eb-
ben az esetben is. A segítségben 
az Önkormányzat is kivette részét, 
a romok eltakarításához konténe-
reket biztosított és a rászorulók-
nak gyorssegélyt adott.

Rég várt beruházás megvaló-
sulásáról számolhatok be. A Fő út 
Vác felé vezető oldalán két busz-
megállóban is fedett váró kiala-
kítására került sor. Remélhetőleg 
sokáig épségben szolgálja a vára-
kozók kényelmét. Terveim szerint 
az esőbeállók padokkal is kiegé-
szülnek.

A Szent István Általános Isko-
lában idén is megrendezték a ha-
gyományos jótékonysági bált, 
ahol az iskola tanári és szülői kö-
zössége ismét tanúbizonyságát 
tette a közösség erősítésének és 
az együtt végzett munka eredmé-

nyességének. Lakossági bejelen-
tések érkeztek arról, hogy a Szent 
István és Bartók Béla utcában 
nem működik a közvilágítás.

A bejelentéseket továbbítottam 
a Polgármesteri Hivatal Városüze-
meltetési és Beruházási Osztályá-
ra. Tájékoztatom Önöket, hogy kö-
vetkező fogadóórám időpontja 
március 29. 18.00 óra, helyszíne a 
Bárdos Lajos Általános Iskola.

Észrevételeiket, javaslatai-
kat továbbra is várom a követ-
kező elérhetőségeken: E-mail: 
joszabo01@t-online.hu

Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, 
Fő út 25.

szabó józsef
3. számú körzeti képviselő
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tisztelettel köszöntöm kedves lakótársaimat!

A farsangi mulatságok befeje-
zése után készülhetünk tavaszi 
programjainkra. Feladataink el-

kedves választókerületi polgárok!
Magunk mögött hagytuk a telet, 
jön a jó idő. Ez különösen jó hír a 
kerékpárosok számára. Mielőtt 
véglegesen beköszönt a tavasz, 
szeretnénk tovább bővíteni Du-
nakeszi kerékpárút-hálózatát. Cé-
lunk, hogy a legtöbb oktatási in-
tézményünk elérhető legyen ke-
rékpárral, így egy ún. körutat alakí-
tunk ki. Az új útvonal szerencsére a 

mi körzetünket is jelentősen érinti 
– a Mátyás király és a Tisza utcá-
ban fog haladni az út a Fazekas Ál-
talános Iskolától a Széchenyi Álta-
lános Iskoláig. Ez az új szakasz pe-
dig a Kodály Zoltán utcán keresztül 
fog becsatlakozni a Fóti úti kerék-
párútra, amely tavaly készült el. A 
tervek szerint még tavasszal vég-
zünk a munkálatokkal, így kérem, 

az ott lakókat és az arra közleke-
dőket, hogy erre a rövid időre le-
gyenek türelemmel, hiszen város-
unk kerékpárút-hálózatának bőví-
tése mindannyiunk érdeke.

Bejelentés érkezett, hogy két 
utcában elromlott a közvilágítás. 
A Városüzemeltetési és Beruházá-
si Osztály segítségével sikerült ha-
mar kijavítani a hibát.

erdész zoltán
10. számú körzeti képviselő

kezdése előtt meg kell dicsérni a 
Napsugár Idősek Otthonában la-
kókat, a dolgozó kollektívát, akik 
megszervezték és lebonyolították 
a farsangi délutánt.

Nagy szorgalommal készültek 
a kedves lakók a jelmezek kialakí-
tására, a terem díszítésére a napi 
foglalkozások ideje alatt. A mű-
sor befejezése után került sor a dí-
jak kiosztására, a farsangi sütemé-
nyek elfogyasztására, ezt követő-
en a táncra, ahol mindenki igye-
kezett a jó hangulatot kihasználni. 
Hasonló szorgalommal készültek 
a Nőnapi ünnepségre és a márci-
us 15-i események megemlékezé-

sére. A február 23-i Testületi ülé-
sen elfogadtuk a 2012. évi költ-
ségvetést, ahol továbbra is a szi-
gorú gazdálkodás betartása a cél, 
a fejlesztéseknél is fontos a pri-
oritás. Folyamatosan pályázunk 
szinte minden területen, hogy mi-
nél több forrást tudjunk biztosíta-
ni a fejlesztésekhez. 

Az iskolai tanév befejezése után 
szeretnénk a betervezett utak 
aszfaltozását elkezdeni, előtte a 
vízelnyelőárkok tisztítását, egyéb 
karbantartási munkákat lebo-
nyolítani.Közbiztonságunk javítá-
sa érdekében kértem Juhász úrtól 
- rendőrkapitányság jelenlegi meg-
bízott vezetőjétől - a területünkön 
a járőrözés bővítését. Úgy gondo-

lom lakótársaink bizakodóbbak, 
ha segítségre van szükség és az 
könnyen elérhető, sőt a szabály-
sértők, gyorshajtók kiszűrése is 
könnyebb. 

Március hónapban tartandó 
fogadóórára minden kedves 
lakótársat tisztelettel várok, 
melynek időpontjai: 

 - 2012. március 28. 17 órától 
- 18 óráig Posta utcai Általános 
Iskola, - 2012. március 30. 16 
órától - 18 óráig Klubház Mus-
kátli u. 2. 

Elérhetőségeim: tel.:  06-27-
346-218.,  mobil: 06-30-508-44-
64., e-mail: fodornemarika@
citromail.hu

fodor sándorné marika

A lakótelep szíve

Tisztelt lakótelepi polgárok, elő-
ször is szeretném megköszönni a 
sok levelet, e-mailt, amivel meg-
kerestek a Casalgrande tér meg-
újításával kapcsolatban! Sok ja-
vaslat, észrevétel érkezett már ed-
dig is, de még április közepéig van 
lehetőség arra, hogy még többen 
kapcsolódjanak be a központi te-
rünk megszépítésébe!

Néhány ötlet az eddigiekből 
kedvcsinálóként, több fiatal is kül-
dött e-mailt a roller pálya, más né-
ven skate park érdekében, többen 
jelezték a padok kényelmetlensé-
gét, használhatatlanságát, a nyil-
vános WC szintén visszatérő gon-
dolat. Egy kis különálló kismama, 
baba park ötlete is felvetődött, és 
természetesen a szökőkút problé-
mára is felhívták a figyelmet, sőt a 
tér átnevezésére is érkezett javas-

lat.  A Városüzemeltetési és Beru-
házási Osztállyal szinte napi kap-
csolatban vagyunk, hogy a beje-
lentett világítási, parkolási, járda 
és egyéb problémákat mihama-
rabb orvosoljuk! Tudom, még 
messze vagyunk a kellő hatékony-
ságtól, de e felé igyekszünk, ké-
rem további türelmüket és segít-
ségüket!

Ismét kaptam jelzést a Pont-Jó 
kisbolt előtti parkolás ügyében, és 
magam is tapasztalom, hogy na-
gyon sokan szegik meg a közleke-
dési szabályokat itt. Ez ügyben a 
rendőrség fokozottabb figyelmét 
fogom kérni, hiszen most már táb-
la tiltja a megállást napközben.

A régen kiépített, de ma már 
nem használt vezetékek, oszlo-
pok kérdésében érdeklődni fogok 
az illetékeseknél, hogyan lehetne 

képviselői híradó

ezektől megtisztítani az utcáinkat. 
Nagyon köszönöm mindenkinek, 
aki e-mailben, vagy levélben meg-
tisztel a bizalmával, különösen jól 
esik a főleg idősebbek által kézzel 
írt levelek olvasása!

A jövőben is várom segítségü-
ket a dkgesz@dunaweb.hu illetve 
a Garas utca 4. levélcímeken!

Az utakon továbbra is vigyáz-
zunk egymásra, főleg a gyerme-
kekre és idősebbekre legyünk ki-
emelt figyelemmel!

Kellemes tavaszt kívánok, min-
den a lakótelep szívében élőnek!

seltenreich józsef

A Casalgrande tér a lakótelepiek kedvenc közösségi helye
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tisztelt Dunakesziek! tisztelt révdűlőiek!
Kérem, engedjék meg, hogy né-
hány mondatban ismertessem 
Önökkel az elmúlt időszak lakóhe-
lyünket érintő eredményeit.

- Természetesen az idei évben 
is folytatódik az utcák szilárd bur-
kolattal történő lefedése. Körze-
tünkben, 2012-ben megvalósítan-
dó utcák a következők: Örvény 
utca, Szák utca és az Üdülő utca 
még hiányzó része. A Kikelet ut-
cában a csatornázási munkálatok 
befejeződtek és itt is folytatódik 
az aszfaltozás.

- Többen kérdezték, hogy a volt 
„Kék Iskola” területén milyen vál-
tozás történik, mi lesz a terület 
sorsa? Még nem született végle-
ges döntés a felhasználásról, de 
az biztos, hogy ezt a területet is a 
lakosság szolgálatába szeretnénk 

állítani. Szóba került, egy piactér 
kialakítása, de felmerült a zárt 
parkoló ötlete is. Előreláthatólag 
piac illetve zárt parkoló kerül az 
említett területen kialakításra. 

- Amilyen hirtelen jött az igazi 
tél, olyan hirtelen köszöntött be 
a tavasz is. A napsütés, az élet-
re kelő természet és a szép táj 
együttese vonzó kikapcsolódási 
lehetőséget teremt a Duna-par-
ton. Jó látni, hogy hétvégente fi-
atalok és idősek együtt sétálnak, 
bicikliznek.

Kérem, hogy esetleges észre-
vételeikkel, ötleteikkel a jövőben 
is bizalommal keresni szívesked-
jenek, mint azt eddig is tették 
(tel.: 30-528-4550, e-mail: vincze.
geza56@gmail.com).

vincze géza

több buszjárat a repülőtéri úton

Korábbi képviselői beszámolóm-
ban jeleztem, hogy az Alagligeten 
lakók kérésének eleget téve a ja-
vasolt új buszmenetrendet úgy 
alakítjuk át, hogy nőjön a Repülő-
téri úti megállók ellátottsága. Egy 
különálló cikk keretében pedig 
összefoglaltam az új tömegközle-
kedési struktúra legfontosabb jel-
lemzőit. 

Kérem, engedjék meg, hogy 
most – válaszként a januári lakos-
sági észrevételekre - a kerületünk 
szemszögéből számoljak be a leg-
fontosabb változásokról. A Fóti 
úton haladó buszjáratok sűrűsége 
terveink szerint a következőképpen 
alakul: a város felé napi 31 db jára-
tot, Fót irányában pedig napi 34 db 
járatot tervezünk. A város felé ez 17 
db helyi, 8 db helyközi (Mogyoródi) 
és 6 db Auchan járatot jelent. Fóti 
irányban a 17 helyi és 8 helyközi já-

ratot 9 db Tesco járat segíti az uta-
sok kiszolgálásában.  

Mivel városrészünkből nem el-
érhetőek a közvetlen budapes-
ti buszjáratok (az általam koráb-
ban szorgalmazott M2 járat pe-
dig a Volánbusznál nincs napiren-
den), rendkívül fontosnak tartom 
a fővárosi vasúti csatlakozás biz-
tosítását. Ezt szem előtt tartva si-
került elérnem egy évvel ezelőtt a 
helyközi járatok egy részének, il-
letve idén február 1-től az Auchan 
buszoknak a betérését a Nagyállo-
máshoz. A város felé közlekedő 17 
helyi járatból 10 db a vasútállomás-
tól kiindulva városi körjáratként 
folytatja az útját, ugyanígy vissza-
felé is, 10 körjáratból lehet átszál-
lás nélkül a Fóti úton továbbhalad-
ni.  A főbb intézmények elérése és 
onnan történő hazatérés tehát át-
szállás nélkül biztosított lesz.   

tisztelt választópolgárok!

A menetrendkészítő csapat ere-
deti koncepciójához képest jelen-
tős változtatásokat végeztem a 
helyi járatok fóti úti vonalának vá-
rosból kivezető szakaszát illetően. 
Igen erős lakossági igény mutatko-
zott ugyanis (és ez egybeesett az 
én elképzeléseimmel) hogy a Te-
mető helyett a Repülőtéri út irá-
nyába forduljanak a buszok. A vá-
rosi honlapon januárban meghir-
detett menetrend tervezet tehát 
annyiban változott, hogy a helyi 
járatok döntő többségét (terveink 
szerint ez 14 járatpárt jelent, ami 
csaknem kétszer annyi, mint ami 
most van) a Repülőtér felé irányít-
juk, ami igen jelentős mértékben 
fogja növelni az Alagliget lakópark 
kiszolgálását.  

Az előző havi beszámolómban 
jelzett másik problémát is sike-
rült megoldanunk. A Rehabilitáci-
ós Intézet előtt, a buszmegálló és 
a zebra közötti járdaszakaszon a 
Városüzemeltetési és Beruházási 

Osztály fémcölöpök segítségével 
akadályozta meg a parkolást. Így, 
a gyalogosok által ismét akadály-
talanul járható és tisztán tartható 
lett ez a rövid szakasz. 

Ezúton szeretném tájékoztat-
ni Önöket, hogy április 2-án, hét-
főn, 18:30 órától fogadóórát tar-
tok a Kinizsi Sportpálya klubhelyi-
ségében. 

dr. thoma csaba

 A márciusi "nyárban" ellepték a 
kesziek a Duna-parti sétányt
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Dunakeszi életében fon-
tos, és a ciklusban talán 
legfontosabb megálla-

podásnak nevezte Dióssi Csa-
ba polgármester az Auchannal 
kötött szerződést, amely több 

mint féléves előkészítő munka 
után jött létre. Ebben, a testü-
let által kinevezett önkormány-
zati biztos, Dr. Thoma Csaba 
mellett, többen is közreműköd-
tek. Az Auchannal kötött szer-

ződés határozatlan időre szól.
- Az Auchan pozitívan állt 

hozzá, mivel ugyanaz a szán-
dék vezette őket, mint bennün-
ket: a lehető legjobb szolgálta-
tást nyújtani – mondta a pol-
gármester. – A megállapodás 
arról szól, hogy nem egymás 
mellett, hanem együtt végez-
zük a szolgáltatást, ami kölcsö-
nös előnyökkel jár. Eljutottunk 
oda, hogy összeállt a menet-
rend, amelyről megkérdeztük 
az érintettek, intézményveze-
tők véleményét, és lakossági, 
társadalmi vitára bocsátottuk. 

Az új menetrend megvalósí-
tására pályázatot írnak ki a szer-
ződő felek, amelynek lefutását 
két-három hónapra teszi a pol-
gármester, így akár már nyáron 
életbe léphet az új menetrend. 
Abban bízik, hogy közösen elő-
nyösebb ajánlatot kapnak a pá-
lyázóktól, mint külön-külön. 

- Az új menetrend követi a 
változásokat, jobban alkalmaz-
kodik a helyi utazási szokások-
hoz, bekerülnek új településré-
szek, mert az Auchan-járatok 
bekapcsolásával át lehet cso-
portosítani más területekre – 

mondta Dióssi Csaba. – A jára-
tokat sűrítjük, a futásteljesít-
mény mintegy 15 százalékkal 
nő, tehát amíg az eddig álta-
lunk finanszírozott járatok évi 
52 ezer kilométert tettek meg, 
ezután a futáskilométer eléri a 
60 ezret. A megállapodás nagy 
előnye – többek között – hogy 
az Auchan járatain nemcsak 
azok utazhatnak, akik célállo-
mása az üzletközpont, hanem 
azok is igénybe vehetik, akik a 
városon belül közlekednek. 

Bernard Guntz beruházá-
si igazgató kérdésünkre el-
mondta, feladatuknak tekin-
tik, hogy dolgozzanak a szol-
gáltatás javításában. Ami ve-
vőiknek fontos, az a város 
lakosságának is fontos, tehát, 
ezzel a megállapodással nem 
a forgalomnövelés az elsődle-
ges céljuk, hanem a lakosság-
nak nagyobb kényelmet nyúj-
tani. Természetesen több pro-
jekten is dolgozik az Auchan, 
tovább akarja fejleszteni du-
nakeszi áruházát, tovább javí-
tani eredményeit, és folytatni 
a diszkontpolitikát.

v. i.

A szabadidő zavartalan el-
töltése, a kulturált környe-

zet fenntartása érdekében a 
Dunakeszi Közüzemi Kft. mun-
katársai elvégezték a tavaszi 
nagytakarítást a város játszó-

terein, közparkjaiban, meg-
tisztították a közel 6 kilométer 
hosszú kerékpárutat. 

– Eltávolították a tél nyoma-
it az önkormányzat mind a 18 
közterületi játszóterén, meg-

javították a játszóeszközö-
ket, kicserélték a homokozók 
anyagát – tájékoztatott a tava-
szi munkálatokról Manhalder 
Zoltánné, a Polgármesteri Hi-
vatal Városüzemeltetési- és 
beruházási Osztály vezetője.  

Glasza Gábor, a Dunakeszi 
Közüzemi Kft. csoportveze-
tője pedig arról számolt be, 
hogy a tél nyomaként visz-
szamaradt hordalékot gépi- 

Közösen üzemeltetett autóbuszjáratok

TAVASZI ZSONGÁS

ünnepélyes keretek között írtA Alá dióssi csAbA polgármester 
és bernArd guntz, Az AuchAn mAgyArország kft. beruházási 
igAzgAtójA A helyi AutóbuszjárAtok közös üzemeltetéséről 
szóló szerződést. egy szAkértők áltAl elkészített menetrend-
tervezet AlApján szervezik át A buszforgAlmAt, Amelyben 
összehAngoltAbb szerepet kApnAk Az AuchAn-járAtok, és új 
területeket is bekApcsolnAk A tömegközlekedésbe.  

A zord téli nApokAt felváltottA A kellemes tAvAszi időjárás. 
A melengetően nApfényes nAppAlok nAgyon sok embert csá-
bítAnAk ki A jó levegőre, lAssAn benépesülnek A játszóterek 
is, egyre több sárgAmellényes kerékpáros rójA A kilométere-
ket város szerte. A dunA-pArti sétányt ellepték A kikApcso-
lódni vágyók.

Szerződés az Auchannal a tömegközlekedés javítására

Benépesülnek a játszóterek, a kerékpárutak és a közparkok

és kézi erővel távolították 
el a kerékpárutakról a tava-
szi nagytakarítás jegyében. 
– Letetszettük a kerékpár-
utak sávjába benyúló gallya-
kat is, hogy zavartalanul kö-
zeledhessenek a kerékpáros-
ok – tette hozzá a munkála-
tokat irányító vezető.

A gyermekek és felnőttek 
pedig örömmel vették birto-
kukba a város köztereit, park-
jait, ahol kulturált környezet-
ben játszhatnak, pihenhet-
nek…

A szerk.
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M ár e lap hasábjain is 
többször beszámol-
tunk a városi kerék-

párút-hálózat építési és műkö-
dési koncepciójáról, amely re-
ményeink szerint 2014-re telje-
sen elnyeri végső formáját és 
útvonalát – kezdte nyilatkoza-
tát a polgármester. – A Duna-
keszit átszövő kerékpárút há-
lózat alapjait tavaly sikerült le-
rakni a Fóti úti és a Fő úti ke-
rékpárút kiépítésével. Idén két 
jelentős területen bővítjük, il-
letve kapcsoljuk rendszerbe 
a városi kerékpárút-hálózatot. 
Összeköttetést teremtünk a 
tavaly átadott két önálló sza-
kasz között, és emellett kiala-
kítjuk a gyártelepi vasútállo-
mástól kiinduló, a város alagi 
területét behálózó kerékpá-
ros Nagykörutat – folytatta a 
konkrétumok ismertetését. - 
A vasúti felüljárótól induló sza-
kasz – a Radnóti gimnázium és 
a Szent István iskola érintésé-
vel – a Bazsanth Vince utca vé-
génél csatlakozik rá a 2-es Fő 
úti kerékpárútra. Ezt a sza-
kaszt úgy alakítjuk ki, hogy 
lesz egy kis leágazása a Bem 
utcai Zeneiskolához és a Szent 
István Általános Iskolához is. A 
vasúti hídtól a Zeneiskolához 
vezető szakasz kiépítése je-

lentősebb műszaki megoldást 
igényel, melyet az idei útépíté-
sekkel együtt, a nyári munká-
latok elején valósítunk meg – 
tette hozzá a polgármester. 

Dióssi Csaba a beszélge-
tés során többször is hangsú-
lyozta; nagyon fontosnak tart-
ja, hogy a lakosság időben és 
megfelelő tartalmú tájékozta-
tást kapjon az új megoldások-
ról. Ezt azért is tekinti elen-
gedhetetlennek, mert a leg-
több helyen az úttest felfes-
tésével, forgalomtechnikai 
megoldásokkal, KRESZ táblák 
kihelyezésével, nyitott- és zárt 
kerékpáros sáv kialakításá-
val tudják jelentősmértékben 
megnövelni a városi kerékpár-
út-hálózatot. 

Ezt a megoldást alkalmaz-
zák a Nagykörút kialakítása 
során is, amely a város keleti 
területéről, a gyártelepi vasút-
állomástól kiindulva egy hatal-
mas félkört leírva jut el a város 
déli oldalán, a Dunakeszi-al-
sóra vezető Verseny utcai be-
csatlakozásig. 

-  A terv kimunkálásánál és 
a végleges útvonal kialakítá-
sánál fő szempont volt, hogy 
a kerékpáros Nagykörút érint-
se a városi intézményeket, s 
emellett – amennyire lehet-

séges – csendesebb utcákban 
haladjon – mondta a polgár-
mester, aki nyomatékosítot-
ta: - Olyan megoldást alkalma-
zunk, amely nagyban segíti a 
kerékpárosok biztonságát. Mi-
vel azonban nem egy önálló, 
külön pályán futó kerékpárút-
ról van szó, ezért a lehető leg-
nagyobb körültekintéssel jár-
tunk el a tervek kialakítása és 
elfogadása során. 

A terveket az a szakember 
dolgozta ki, akit Magyarorszá-
gon a kerékpárút tervezés aty-
jaként tartanak számon. Az ő 
közreműködésével alkották 
meg pl. a KRESZ-ben a kerek-
párosokra vonatkozó részt. Az 
általa készített tervet a rend-
őrkapitányság és a polgár-
mesteri hivatal műszaki szak-
értői is véleményezték, majd 
a városi kerékpáros klubbal is 
konzultáltunk. A tervről mind-
annyian azt mondták, hogy jó 
megoldás, az úttesten közle-
kedő kerékpárosok számára a 
jelenleginél jóval nagyobb vé-
delmet nyújt. 

Mint megtudtuk, az új mű-
szaki megoldások széles körű 
megismertetése céljából a 
Programiroda munkatársai is-
meretterjesztő anyagokat állí-
tanak össze az iskolások és az 

autósok számára. A tervek kö-
zött szerepel egy olyan kisfilm 
készítése is, amelyben szakér-
tők mutatják be a kerékpáros 
út forgalomba helyezése után 
életbe lépő KRESZ és egyéb 
forgalomtechnikai megoldá-
sokat, változásokat, a nyitott 
és zárt kerékpáros sáv hasz-
nálatát. 

- A városi televízióban vetítés-
re kerülő filmmel elsősorban a 
gyerekek, de az autósok figyel-
mét is szeretnénk felhívni az új 
megoldásokra. A forgalomban 
több helyen is változás lesz, a 
mai kor követelményeinek meg-
felelően alakítjuk át a parkolási 
rendet. Kijavítjuk az utakat, lesz, 
amelyiket egyirányúsítjuk, más-
hol fekvőrendőrökkel is igyek-
szünk majd védeni a kerékpá-
rosok és a közlekedők bizton-
ságát – sorolta a változásokat 
a polgármester, aki az átalakí-
tás időszakára türelmet és na-
gyobb odafigyelést kért a lakos-
ságtól. 

Dióssi Csaba polgármester 
tájékoztatása szerint a biciklis 
főszezonra elkészülnek a ke-
rékpárosút bővítésével, mely-
nek átadása után sokkal kul-
turáltabb lesz a városi közle-
kedés.

vetési imre

A tAvAlyi évhez hAsonlóAn idén is folytAtjuk A kerékpárút-hálózAt bővítését 
– jelentette ki lApunknAk Adott nyilAtkozAtábAn dióssi csAbA polgármester. 

A 2014-ig megvAlósuló koncepció keretében idén, A nyári biciklis főidény kezde-
tére elkészül A gyártelepi vAsútállomástól induló – A fAzekAs és A széchenyi 

iskolát érintő, Az AlAgi nándor és kápolnA utcán keresztül hAlAdó – A dunAkeszi-
AlsórA vezető kerékpárútbA becsAtlAkozó kerékpáros nAgykörút. ugyAncsAk Az 

iskolAi vAkáció kezdetéig összekötik A fóti úti és A fő úti kerékpárutAt is, melynek 
köszönhetően Az AlAgi részről könnyedén eljuthAtnAk A kerékpárosok A dunA-

pArti szAkAszrA is, Amit már A hétvégi márciusi nyárbAn elleptek A biciklisták...  

A biciklis főidényre 
elkészül a kerékpáros Nagykörút
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A 
bevételek vonatkozásában legna-
gyobb arányt a sajátos működési 
bevételek képviselnek, melyek az 

összbevételek 51%-át teszik ki. Ezen belül 
találhatók a helyi adók, valamint az állandó 
lakhellyel rendelkező dunakeszi lakosaink 
személyi jövedelem adójának helyben ma-
radó része, mely a 2009. évi lakosság szám 
(38.890 fő) után került megállapításra, 842 
millió Ft összegben. 

A helyi adók vonatkozásában úgy mó-
dosítottuk adórendeleteinket, hogy biz-
tosítsuk az igazságos közteherviselést 
a város teljes lakosságára vonatkozóan, 
emellett pedig bővítettük, pontosítot-
tuk az igénybe vehető kedvezményeket, 
külön hangsúlyt helyezve a nyugdíjas és 
a nagycsaládos adózóinkra. Úgy ítélem 
meg, hogy Dunakeszi vonatkozásában az 
adók mértéke alacsony, összehasonlítva 
pl. az agglomeráció többi településével, 
a kedvezmények sokrétűsége és nagysá-
ga miatt. 

Városunk lakosainak adófizetési morál-
ja javuló tendenciát mutat, azonban nem 
győzzük eleget hangsúlyozni annak fon-
tosságát, hogy a helyi adók a vonatkozó 
jogszabályok szerint önbevalláson alapul-
nak, tehát a lakosoknak kell az adóbeval-
lást benyújtaniuk adóhatóságunkhoz a 
megvásárolt, illetve azon már meg lévő 
ingatlanjukról, amellyel kapcsolatosan 
ezt korábban elmulasztották, továbbá fo-
lyamatosan be kell jelenteniük mindenne-
mű változást. 

A bevallást elkerülő lakosok felderítése, 
valamint az adó hátralékok beszedése eb-
ben az évben külön prioritást kapott, hi-
szen a város fejlesztése, az intézmény há-
lózatunkkal kapcsolatos egyre növekvő 
igények kielégítése érdekében szüksége 
van az Önkormányzatnak a megállapított 
helyi adók összegére.  

A bevételek másik nagyobb arányt kép-
viselő összege az állami támogatások, 
melyek az összes költségvetés 23,5%-át 
teszik ki. Ez 2%-al magasabb az elmúlt évi 
támogatáshoz képest, mely az ellátottak 
számának növekedéséből adódik.  

Önkormányzatunk a növekvő lakosság-
szám ellátására intézményhálózatát is fo-

lyamatosan fejleszti, bővíti, ez év elején 
mintegy 900 fő a foglalkoztatott létszám. 
A különböző intézmények összevonásá-
val, a feladatok racionalizálásával azon-
ban sikerült elérni, hogy az önkormány-
zat személyi jellegű kiadásainak összege 
az előző éveknek megfelelően alakuljon, 
növekedés nem jelentkezett.

Az idei évben is mind nagyobb szám-
ban kívánjuk foglalkoztatni azon lakosa-
inkat, akik valamilyen oknál fogva elve-
szítették munkahelyüket és a vonatkozó 
jogszabály alapján jogosultak a közfog-
lalkoztatási programban való részvételre, 
részükre a költségvetésben tervezésre ke-
rült az önkormányzatot terhelő munkabé-
rek önrész összege.  

A dologi kiadások 5%-al növekedtek az 
elmúlt évihez képest. Ezen költségek kö-
zül a legjelentősebb kiadásaink a város 
üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi ki-
adások, pl. a közvilágítás a város teljes te-
rületére vonatkozó fenntartása, az intéz-
mények működési költségei, valamint je-
lentős összeget képviselnek az utak, a 
csatorna hálózat fenntartása, tisztítása, 
téli időszakban a síkosságmentesítés, a 
zöld területek fenntartása, virágosítás 
stb. Idén is ezen feladatokra olyan összeg-
ben biztosítja az Önkormányzat a fedeze-
tet, amely egy jól fejlődő, magas színvo-
nalon működő város fenntartásához szük-
séges.     

A város üzemeltetésén túlmenően kü-
lönböző kulturális és sport programok le-
bonyolítására, megrendezésére is gon-
dolt a város vezetése. Az önkormányzat 
támogatásával biztosítja az intézménye-
iben megrendezésre kerülő programo-
kat, valamint a városban működő külön-
böző egyesületek működéséhez is nagy-
mértékben hozzájárul. A Programiroda 

szervezésében több nagyszabású városi 
rendezvény áll előkészítés alatt (pl. a ta-
valyi évben nagy sikerrel debütáló Duna-
keszi Feszt), melyekkel a város lakosságá-
nak a szórakozási, kikapcsolódási lehető-
ségeit igyekszünk városon belül bővíteni, 
biztosítani. Célunk az, hogy Dunakeszi a 
főváros közelségének ellenére rendelkez-
zen nívós, saját kulturális és sportélettel, 
a város lakosságának mind nagyobb szá-
ma vegyen részt ezeken, ezzel is erősítve 
a város közösségi életét.

A költségvetés bemutatásának a végé-
re maradt, de természetesen ki nem ma-
radhat a tervezés összeállítása során a fej-
lesztések témaköre. Ebben az évben 404 
millió Ft jut a fejlesztésekre, melyből töb-
bek között 18 utca építésére, két pályázat-
tal összefüggő fejlesztés (Sportcsarnok 
felújítása, gyalogátkelőhelyek kialakítá-
sa) önrészének biztosítására kerül fede-
zet. Ezen feladatokon kívül még intézmé-
nyek felújítására, valamint egyéb fejlesz-
tési feladatokra került pénzösszeg terve-
zésre. Önkormányzatunk részt vesz egy 
bölcsőde és egy óvoda építés pályázatá-
ban is, melynek önrésze szintén beterve-
zésre került költségvetésünkben.

Összegzésképpen elmondhatom, hogy 
Dunakeszi város 2012. évi költségvetése 
az önkormányzat megfelelő vagyoni és jö-
vedelmi helyzetéből adódóan biztosítja a 
városi kiadások finanszírozását, a bevételi 
és kiadási előirányzatok megalapozzák a 
költségvetés egyensúlyát.   

pállné kovács mária 
osztályvezető

pénzügyi osztály

dunAkeszi város képviselő-testülete 2012. február 23-i ülésén elfogAdtA A város 2012. évi működtetésének biztosítását szol-
gáló költségvetés tervezetét. városunk 2012. évi költségvetésének főösszege közel 5.8 milliárd ft. ezen összeg 5%-Al mAgA-
sAbb Az előző évinél, mely A lAkosság szám folyAmAtos bővülésével összefüggő felAdAtnövekedést kívánjA fedezni.

Idén 404 millió jut 
fejlesztésekre

Közel 5,8 milliárd forint a város költségvetése
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K ülönleges művekben 
gyönyörködhetnek az 
érdeklődők. Az alkotó 

a korondi kerámiaművészet 
legértékesebb hagyománya-
it ötvöző, egyéni látásmód-
dal megfogalmazott kisplasz-
tikái az egymással összefo-
nódó magyar egyházi és vi-
lági történelem kiemelkedő 
nőalakjait formázta meg bá-
mulatos szépségű művek-
ké. A teljesség igénye nélkül 
Emese, Szent Hedvig, Skóci-
ai Szent Margit, Zrínyi Ilo-
na, Lórántffy Zsuzsanna, Er-
zsébet királynő, Kossuth Zsu-
zsanna, a történelmi időuta-
zást záró Tóth Ilona – ők s a 
többi nőalak középpontjá-
ban a Magyarok Nagyasszo-
nya a Boldogsá- gos Szűz 
Mária alkot-
ja a tárlat 
sokáig em-
l é k e z e t e s 
élmény v i-
lágát.           
Az 1978 
óta mű-
ködő Is-
k o l a g a -
l é r i á n a k 
ez im-

már a 116. tárlata, tudtuk meg 
Harangozó Katalin tanárnő-
től, a kiállítások szervező-
jétől. Azt is elmondta, hogy 
Józsa Judit munkásságát két 
évtizede kíséri figyelemmel s 
most nyílt arra lehetőség, hogy 
Dunakeszin is bemutatkozzon 
műveivel. A városhoz való kö-
tődése nem új keletű. A neves 
korondi keramikus népmű-
vész család leányaként szinte 
beleszületett az agyagozás vi-
lágába, s amikor húsz évesen, 
1994-ben áttelepült Magyar-
országra, hamarosan a város-
unkban élő Ács András kera-
mikus és felesége biztosított az 
otthonukban lévő műhelyük-
ben helyet az alkotó munká-
hoz. 

Az eltelt majd egy évtized 
alatt itthon s külföldön, szá-
mos egyéni és csoportos ki-
állításon mutatta be alkotása-
it a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem bölcsészettu-
dományi karán idő-
közben művészet-
történészi diplomát 
szerzett művésznő, 
aki 2009-ben át-
vehette a Magyar 
Kultúra Lovagja 
elismerést is.

Örömmel je-
lentette be Sza-
bó József Lász-
ló plébános, hogy 
a múlt év szep-
temberében meg-
nyílt Szent Er-

zsébet Óvoda ré-

– magyar Nagyasszonyok  A fenti címmel nyílt 
meg A józsA judit 
kerámiAszobrász 
25 Alkotásából 
rendezett kiállítás 
MÁRcIUS 2-ÁN A 
kőrösi csomA 
sándor áltAlános 
iskolA AulájábAn. A 
jelen lévőket szAbó 
józsef lászló, Az 
AlAgi szent imre 
templom plébánosA 
köszöntötte, s 
méltAttA megnyitó 
beszédében 
A művésznő 
munkásságát.

Tárlat a Kőrösiben

szére Erzsébet napra elkészíti 
Józsa Judit, a kiállításon látha-
tó Árpádházi Szent Erzsébet 
szobrának másolatát.

Felnőtteknek, iskolás gyer-
mekeknek egyaránt ajánljuk a 

március 19-ig nyitva tartó tár-
latot, amely munkanapokon 
8-18 óra között látogatható.

Katona M. István
A szerző felvételei



VENDÉGSÉGBEN 
Chiba Miklós fotóművésznél

A z országos és nem-
zetközi hírű művé-
szekből álló DunArt 

Képzőművészeti Egyesületet 
jelenleg 21 dunakeszi képző 
– és fotóművész, ill. karikatu-
rista alkotja, ám az egyesület, 
továbbra is nyitott a csatla-
kozni kívánó, új tagok előtt. A 
művészekkel és alkotásaikkal 
gyakran találkozhatnak egyé-
ni és csoportos kiállítások ke-
retében – Dunakeszin is. 

Ezúttal az egyesület „első” 
tagjával, Chiba Miklós fotó-
művésszel beszélgettünk.   

– A szakmában elsősorban 
sportfotósként szerzett nevet; 
a sport és a fotó – úgy tűnik - 
összekapcsolódott az Ön éle-
tében.

– Valóban az egész élete-
met az úszósportban töltöt-
tem, és mint nagy sportrajon-
gó, magától értetődő volt a fo-
tók témája is. 35 évig voltam 
egy újlipótvárosi tanuszoda 
úszómestere, mellette pedig 
éveken keresztül utánpótlás-
edző a Vasasnál. Megszállot-
tan jártam sportversenyek-
re; a Nemzeti Sportcsarnok 
volt a kedvencem, ahol egész 

közeli fotókat lehetett készí-
teni. A sportágat illetően, ér-
dekes módon nem az úszó-
sport, sokkal inkább a ritmi-
kus sportgimnasztika – a csi-
nos lányok világa – ez volt a 
favorit, meg a cselgáncs. Har-
madikos gimnazista korom-
ban kaptam az első fényképe-
zőgépemet a szüleimtől. Volt 
egy barátom, aki akkortájt 
már komolyabban fotózott, 
vele járkáltam először sport-
pályákra, versenyekre.

– Hol szerezte a szakmai 
tudását? 

– Az első meghatározó él-
ményem egy egyéves fotó-
kör vezetői tanfolyam, Réti 
Pál fotóművész vezetésével. 
Utána következett az újpes-
ti Haller Frigyes Fotókör. A 
kört egy szenzációs művész-
tanár, Peredi János vezette. 
Igazi, karizmatikus vezető 
volt, és a halála után szétesett 
a közösség is. A tanulást azért 
nem hagytam abba, jött még 
a József Attila Szabadegyetem 
fotóriporteri képzése, majd a 
Práter utcai szakiskola – mi-
kor ezt befejeztem, elmúltam 
46 éves. 

– Az első kiállítá-
sa Dunakeszin volt, 
nem sokkal az 50. 
születésnapja után.

– 25 év telt el az-
óta, hogy Peredi Já-
nos így szólt hoz-
zám: „Miklós, ké-
szülj, mert te leszel 
a kör harmadik ki-
állítója”. De én visz-
szakoztam, mon-
dom, hogy lehetnék 
én, mikor vannak 
nálam sokkal jobb 
nevek, majd utánuk. 
Mire a mester begu-
rult, hát jó, mond-
ta, de „emlékezz, én 

már rég nem leszek, mikor 50 
évesen először állítasz majd 
ki.”  A kiállításon visszape-
regtek a szavai. 

– Az első nagy sikert egy 
spanyol pályázat hozta meg 
Önnek.

– Ezek a nemzetközi pályá-
zatok nagy lehetőséget jelen-
tettek, ráadásul a szocialista 
országokból nem kellett neve-
zési díjat fizetni, így „tét nél-
kül” kiválasztottam egy ko-
rábbi sportfotómat, és elküld-
tem Barcelonába. Aztán el is fe-
lejtkeztem a dologról. Mígnem 
egy nap – félévvel később - a 
postás hozott egy nyílt levele-
zőlapot, rajta „Medala Bronze” 
– hát ez olyan nemzetközi szó, 
nem kell hozzá spanyol nyelv-
tudás. Alig mertem elhinni. A 
díj felbátorított, és egyre-más-
ra indultam, és nyertem a nem-
zetközi versenyeken. 

– Hazai berkeken belül 
nem is próbálkozott?

– Pályázatokon indultam 
itthon is, de mivel soha nem 
voltam egy törtető típus, az 
újságokhoz nem sikerült be-
jutnom. 

– A sportfotók mellett fog-
lalkozott más témákkal, ill. 
műfajokkal is.

– Kezdetektől érdekeltek 
más területek, sokat jártam 
például tömegrendezvények-
re, politikai eseményekre, ahol 
szintén a dokumentarista, ri-
portjelleg a meghatározó 
elem. De nagyon szeretem a 
tánc, a színház világát is, ezért 
gyakran fotózom szabadté-
ri táncrendezvényeken, ahol 
a sportfotókhoz hasonlóan a 
mozgás megragadása foglal-
koztat. 

A 90-es években találtam rá 
a ’Magyar groteszk’ c. pályá-
zatra. Ide készítettem első al-
kalommal műtermi fotókat, 
ún. politikai groteszkeket, 
ahol bábukat öltöztettem be, 
és „játszattam el” velük meg-
hökkentő jeleneteket. Habár a 
riportfotók mellett ez a műfaj 
megmaradt egyfajta kísérlet-
nek-játéknak, alkalmanként 
szívesen készítek ilyen jelle-
gű képeket, ahol a rendezés-
nek, az egyéni elképzeléseim-
nek tágabb tér jut. A műter-
mi, előre megszerkesztett fo-
tók érdekessége, hogy milyen 
vetületét mutatják meg a vi-
lágnak, hogyan képesek leké-
pezni a gondolatokat. 

– Jelenleg min dolgozik?
Készülök a Dunakeszi Nyá-

ri Tárlatra, illetve régi tervem, 
hogy a régi, díjnyertes fotóm 
negatívjait (amikből sajnos 
sok már elkallódott) össze-
gyűjtöm, és lehetőség szerint 
bemutatom egy helyi kiállí-
tás keretében, hiszen ezeket a 
képeket eddig csak külföldön 
láthatták.   

Maczkay Zsaklin

egy település hAngulAtát, szellemi-kulturális életét AlApvetően meghAtá-
rozzák A városbAn élő művészek és Alkotók, Akik munkájukkAl nem pusz-
tán színt és örömet visznek A hétköznApokbA, de hozzájárulnAk Az egész 
közösség fejlődéséhez. 
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EmESE PÉlDÁJA 
– tehetséggondozás felsőfokon

Batári Emese Rita, a Bárdos La-
jos Általános Iskola most 7. a. 
osztályos tanulója már az első 
osztályban kitűnt képességei-

vel. Tanári ösztönzésre belekóstolt a ta-
nulmányi versenyek világába. Először egy 
nyelvtan versenyen jeleskedett, majd har-
madikban sikerrel vett részt a korosztá-
lyának megfelelő szintű Zrínyi Ilona ma-
tematikai tesztversenyen. S nagyot ugor-
va az időben, örömmel újságolta, hogy a 
közelmúltban ismét elindult ugyanezen 
a megmérettetésen, és az Észak-Pest me-
gyei döntőn első lett, mellyel jogot nyert 
az április 4-6 között Kecskeméten meg-
rendezendő országos döntőn való részvé-
telre.

Mi történt az első s a mostani verseny 
között? Szinte megszámolni sem tud-
ja Emese, annyiféle versenyen vett részt. 
Számos előkelő helyezést ért el, már nem 
csupán matematikából, hanem angolból, 
kémiából, természetismeretből, pénz-
ügyi ismeretekből. Horváthné Szentléle-
ki Katalin igazgató asszony segítségül ké-
szített egy összegzést a 2010-11-es tanév 
s az idei félév során történtekből. Kide-
rült, hogy negyven féle városi, megyei, 
régiós illetve országos megmérettetésen 
vett részt egyénileg és csapatban, s a ran-
gos helyezései igazolják, komoly tudás 
birtokában van. Ezeken felül a múlt esz-
tendőben édesanyja, Forgó Emőke, mate-
matika-kémia szakos tanár, pályázott a 
MOL Új Európa Alapítvány tehetségku-
tató programja művészeti-tudományos 
kategóriájának matematika- természet-
tudományi szakterületéhez, s a régióban 
egyedüliként Emese kapott támogatást a 
versenyeken való részvételhez.

Mi minden segíti még őt sikereinek el-
érésében? Nagyon fontos a zenei tagoza-
tos jó osztályközösség, melyért Altsach 
Gergely osztályfőnök is sokat tesz. Tanul-
mányi eredményeik sem lebecsülendők, 
idén félévkor például négyen voltak kitű-
nőek a közösségben, köztük természete-
sen Emese is. Szereti a zenét, mert ez is 
segíti a matematikai gondolkodást. Ré-
gebben benne volt az iskola pom-pom 
csapatában, most inkább jazzbalettozik, 
emellett rendszeresen ott van a matema-
tika és kémia szakkörökön, amelyeken 
Verbulecz Valéria igazgatóhelyettes ma-
tematika szakos és Tóthné Selmeczi Zsu-
zsa kémia szakos tanárnők vezetik az in-
tenzív foglalkozásokat. 

Mikor jut idő a tanulásra?  Válasza kis-
sé meglepő. Vannak tantárgyak, melye-

ket már óra közben megjegyez, otthon-
ra maradnak a „tanulós” tárgykörök, pél-
dául a történelem, földrajz. A témazárók-
ra alaposan felkészül. S ha mindezeken 

túl még marad ideje, annak jó részét ol-
vasással tölti. 

Ha elvégzi a nyolcadik osztályt, a váci 
Boronkay György Műszaki Középiskolá-

ban és Gimnáziumban szeretne tovább-
tanulni, távolabbi célja pedig az elméleti 
matematikai végzettség megszerzése. 

A Bárdos iskolában a tehetséggondo-
zás mindig központi kérdés. Van, akinél 
már az első osztályban, másoknál később 
bontakozik ki valamilyen irányú képes-
ség, mondta kérdésünkre Verbulecz Va-
léria. Őket mindenképpen igyekeznek 
bevonni a szakköri munkába és elkez-
dik a versenyeztetést is, mert csak a rend-
szeres megmérettetésekkel lehet tartósan 
jó eredményt elérni. Példaként említette, 
hogy a tanévben ezidáig csak matema-
tikából 14 versenyre neveztek be átlagot 
meghaladó felkészültségű diákokat, és az 
eredmények elismerésre méltóak. 

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a 
Bárdos iskolában a tehetségek felkaro-
lása, ösztönzése ugyancsak elismerésre 
méltó, s az olyan diákok számára, mint 
amilyen Emese, aki nemrégiben ünne-
pelte 14. születésnapját, életre szóló in-
díttatást is jelentenek az itt eltöltött esz-
tendők. 

Katona M. István
A szerző felvételei

A pedAgógusok számárA Az oktAtás-nevelés olyAn hivAtás, melynek 
gyAkorlásA életre szóló elkötelezettséget jelent. felelősek A gond-
jAikrA bízott gyermekek tudásgyArApításáért ugyAnúgy, mint sze-
mélyiségük gAzdAgításáért. olykor pedig fokozott felelősséget ró 
rájuk Az élet, hA Az átlAgnál tehetségesebb, vAlAmilyen szAkterüle-
ten kiemelkedő képességű tAnulórA bukkAnnAk. nAgy kihívást jelent 
ez számukrA, mert A tehetséget elkAllódni engedni hibA, felkArolni 
és tudását, képességeit kibontAkoztAtni viszont különleges szAkmAi 
sikerélményt eredményezhet.

verbulecz valéria 
igazgató-
helyettes
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Mindig szorgalmas volt, érdekelték 
más kultúrák is, így senki sem cso-
dálkozott azon, amikor a Pázmány 
Péter Egyetem hallgatója, Fricz No-
émi beadta a pályázatát egy olasz-
országi tanulmányútra. A jó elnyer-
te méltó jutalmát, és az államvizsga 
előtt álló ifjú hölgy az Erasmuson 
keresztül öt hónapon keresztül 
Szicília egyik legszebb városában, 
Cataniában ismerkedhetett az ot-
tani felsőfokú oktatással.

„Világ életemben szerettem a 
nyugalmat, így a kint töltött idő-
szak után még jobban megbecsü-
löm azt, amit Dunakeszi képes szá-
momra nyújtani. Catania egy iga-
zi olasz város a tengerpartjával és 
a hatalmas mindennapi káoszával. 
Dunakeszi ennek a tökéletes ellen-
téte, ezért is szeretek annyira itt 
lakni” – fogalmazott a 23 éves lány.

A Radnótiban eltöltött évek alatt 
számos barátság szövődött, amely 
máig kibírta az idők próbáját. A volt 
osztálytársakból igazi barátnők vál-
tak, ám egy dolog egyre jobban hi-
ányzik nekik a városban.

„Nagyon kevés olyan hely van 
Dunakeszin, ahova úgy beülhet-
nénk hétköznap vagy hétvégén egy 
kávéra, egy pohár borra, amely ne 
zárna be legkésőbb este nyolckor. 
Kifejezetten a mi korosztályunk szá-
mára létrehozott, pub jellegű he-
lyek nincsenek, ahol egy kellemes 
estét eltölthetnénk halk zeneszó 
mellett. Ez az egy nagyon hiányzik, 
mert ha moziba vágyunk, vonattal 
vagy busszal rövid időn belül Pes-
ten vagyunk, ahol fantasztikus a kí-
nálat” – árulta el Noémi, majd hoz-
zátette, négy barátnője pontosan a 
fent említett izgalmas esték miatt 
inkább beköltözött a fővárosba. – 

„Megállítható lenne ez a tendencia, 
csak egy kicsit ebben az irányban is 
változtatni kellene. Bízom benne, 
hogy sikerülni fog, hisz a Program-
iroda megalakulásával már számos 
kedvező változás történt Dunakeszi 
vonzóvá tétele ügyében.”

A tömegközlekedésben is ráférne 
némi módosítás a jelenlegi állapot-
ra, hisz vannak egész városrészek, 
amelyek a buszforgalomból szinte 
teljesen ki vannak zárva. Ugyanak-
kor az úthálózat minőségével, illet-
ve a kerékpárút megépítésével na-
gyon elégedett, hisz utóbbi átadá-
sával egyre többen cserélik le au-
tóikat egy-egy rövidebb út erejéig 
biciklire.

„Az is követendő példa, hogy a 
városvezetés egyre több kulturális 
programot szervez, ám egyelőre az 
a meglátásom, idő kell ezek elfoga-
dásához. Ugyan negyvenezres a vá-
ros, mégis ezeken a rendezvénye-
ken még nagyon kevesen jelennek 
meg. Mondhatnám azt is, hogy so-
kan vagyunk, de mégis kevesen” – 
jelentette ki a kommunikációs sza-
kon januárban végzett fiatal.

Mivel bátyjának két kisgyermeke 
van, így azt is tapasztalja, Dunake-
szi a gyermekes családoknak is a le-
hető legjobb otthon.

„Ha tehetem majd, biztos, hogy 
itt szeretném én is felnevelni a 
gyermekeimet” – közölte Noémi, aki 
a cataniai hónapok alatt nemcsak 
az olasz oktatásba nyert betekin-
tést, hanem a szívét is elrabolták. 
– „Marco már többször járt itt ná-
lunk, és mindenre rácsodálkozott, 
hisz ő társasházban nőtt fel. Lenyű-
gözte őt is a város varázsa, nagyon 
tetszett neki a Dunapart is.”

- molnár -

A tánc varázsában„Ha tehetem, itt nevelem 
majd fel a gyermekeimet!”

Amikor 8 éves korábAn fricz noémi csAládjA úgy döntött, álmAik 
otthonábA dunAkeszire költöznek, nem is sejtették, hogy ezzel 
örökre elkötelezik lányukAt A város iránt. A kommunikációs szAkon 
jAnuárbAn végzett ifjú hölgy ugyAnis imádjA ezt A dunAmenti telepü-
lést, ráAdásul olAsz bArátját is elvArázsoltA Az itt tApAsztAlhAtó 
nyugAlom és légkör.

 – Mi más lenne az én városom, 
mint Dunakeszi…

– A Kőrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskolában tanultam, s a taná-
raimra jó szívvel emlékezem. Alsó 
tagozatban először Pehrné Bencze 
Edit, majd Visnyei Györgyné, a fel-
ső tagozatban Botos Ferencné, Olgi 
néni voltak az osztályfőnökök. A 
néptánccal itt ismerkedtem meg a 
Nap és Hold táncegyüttesben, me-
lyet Kollár Albin akkori igazgatóval 
együtt Mucsa Katalin és Hornyák 
Bálint alapított. Ő volt a táncmes-
terem is…

– A szüleim szabolcsiak, szép ha-
gyományokat hoztak magukkal. Ki-
lenc éves koromban beírattak az 
akkor indult társulatba. Elvarázsolt 
a tánc, a fellépések, a sikerek. Ami-
kor 14 évesen többedmagammal ki-
kerültem az együttesből, megala-
kítottuk a VOKE József Attila Mű-
velődési Központban a város első, 
Járom néptánc együttesét. Három 
évvel később Hornyák Bálint visz-
szahívott, hogy segítsek a gyerekek 
tánctanításában…

– A Bánki Donát Szakközépisko-
la, villamosság-autószerelő szakán 
érettségiztem, de csak egy hóna-
pot dolgoztam a szakmában. Hal-
lottam, hogy a BM Duna Művész-
együttesben táncosokat keresnek. 
Bekopogtam Mucsi János művésze-
ti vezetőhöz és 2001 január 8-tól, 19 
évesen hivatásos táncos lettem… 

– 2003 szeptemberében az 

Eudoxia alapítvány titkárával, Jám-
bor János íróval közösen megala-
pítottuk a Petit Soleil Balettisko-
lát, azzal a céllal, hogy a városban 
élő gyerekek számára lehetőséget 
nyújtsunk a professzionális szintű 
balett táncos képzésre. Most már 
nyolcadik éve töretlenül haladunk 
előre több mint ötven gyerekkel, 
akik közül sokan az induláskor há-
rom évesek voltak. A balettmes-
ter kezdettől Piesko Csilla (aki ko-
rábban a Honvéd Táncszínház tag-
ja volt)… 

2006 decemberében befejeztem 
táncos pályafutásomat izületi prob-
lémáim miatt, a balettiskola veze-
tését átvette Bágyi Anikó és Jámbor 
János, én pedig elmentem Skóciá-
ba, majd Szicíliába dolgozni, nép-
táncot tanítani. Ám hiányzott az 
otthon, Dunakeszi. Most itt élek a 
párommal, abszolút polgári foglal-
kozásom van, de azért még oda-
figyelek a balettiskolára és jó tud-
ni, hogy a város mai, gazdag táncos 
élete alapjainak megteremetésé-
nél aktívan közreműködhettem. 

Búcsúzóul megajándékozott egy 
CD-vel, melyen versei hallhatók 
olyan előadók tolmácsolásában, 
mint többek között Kaszás Attila, 
Timkó Eszter, Bodrogi Gyula. Költé-
szet? Igen, ez is Ígnéczi Gergely, de 
ez már egy másik történet…

katona m. istván
A szerző felvétele

tősgyökeres dunAkeszi lAkos, 
itt született, itt járt iskolábA s 
A tánchoz kApcsolódó „életmű-
ve” egy része is A városhoz köti. 
ignéczi gergely dunAkeszi első 
néptáncegyüttesének AlApító tAgjA. 
létrehoztA A petit soleil bAlett-
iskolát, melynek öt évig vezetője 
volt. A város első táncszínházA is A 
nevéhez kötődik s ehhez, vAlA-
mint A bAlettiskolához is Az 
eudoxiA 20 irodAlom-, tudo-
mány-, művészetpártoló 
és csAládsegítő AlApít-
ványnAk AlApvető köze 
volt. mikor mindezeket 
összegeztük, természe-
tes volt tőle hAllAni:



A z olvasószolgálati mun-
kát legegyszerűbben az 
olvasókkal való személyes 

kapcsolattartásként fogalmazhat-
juk meg, de a könyvtári számító-
gépes integrált rendszerek lehető-
vé teszik ennek a kapcsolatnak a 
könyvtár valós nyitvatartási ide-
jétől független, folyamatos és tá-
voli elérhetőségét is.

A beiratkozott olvasók belépé-
si azonosítójuk és jelszavuk segít-
ségével beléphetnek a könyvtár 
weblapján keresztül az Olvasói ál-
lapot modulban ahol részletes tá-
jékoztatást kaphatnak az aktuá-
lis kölcsönzéseikről és az igénybe 
vett online szolgáltatásokról. Le-
hetőségük van az adataikban be-
következett változások rögzítésére 
is, valamint meghosszabbíthatják 
a kikölcsönzött dokumentumok 
kölcsönzési határidejét, ha az még 
nem járt le, ill. más nem jegyezte 
elő. A lejárt határidejű kölcsön-
zésekről felszólító levelet küld a 
könyvtár, ez már rendszerint ké-
sedelmi díjat is tartalmaz. Mind-
ez könnyen elkerülhető, ha az ol-
vasó igénybe veszi az e-mail ala-
pú értesítési rendszert, amely már 
a lejárat napja előtt figyelmeztet 

a közelgő határidőre. Az interne-
tes olvasói katalógusban megke-
resett művek státuszánál látható, 
hogy az melyik kölcsönzőhelyün-
kön (Központi könyvtár, 1. vagy 
2. Fiókkönyvtár) található meg, 
kölcsönözhető-e és ha igen, akkor 
jelenleg bent van vagy éppen köl-
csönzés alatt áll. Ez utóbbi eset-
ben a webes felületen a művet elő 
lehet jegyezni, ha pedig bent ta-
lálható, akkor foglalást lehet kér-
ni rá. Előjegyezni egyszerre legfel-
jebb 10 dokumentumot lehet. 

A visszaérkezésük után (pos-
tai) levélben küldünk értesítést a 
könyv kölcsönözhetőségéről. Ha-
marosan ezt az értesítést is lehet 
majd e-mailben kérni. Lefoglalni 
egyszerre 3 dokumentumot lehet, 
és az olvasónak az Olvasói állapot 
modulon keresztül küldünk érte-
sítést arról, ha a kért dokumentu-
mért már eljöhet. A lefoglalt mű-
veket egy hétig őrizzük meg.

A webes felületen bejelentke-
zett olvasók most már több ad-
minisztrációs feladatot a könyv-
tár használati szabályzatának fel-
tételei szerint és saját igényeiknek 
megfelelően önállóan is elláthat-
nak. A könyvtári online kataló-

gus az egyszerű kereséstől a ki-
választott könyvről való részle-
tes információk összegyűjtésé-
ig számtalan eszközzel segíti az 
irodalomkutatást. A művek ese-
tében nem csak a könytári státu-
szokról tájékozódhatunk, hanem 
az autolinknek nevezett szolgál-
tatás segítségével az interneten 
fellelhető információkat (fülszö-
veg, ismertető, borítókép) is ösz-
szegyűjti nekünk a katalógus mo-
dul. Sok esetben már a digitalizált 
szöveghez is elvezetnek a linkek. 
Mindemellett azonban változatla-
nul fontos lehet a könyvtáros sze-
mélyes segítsége is, amelyet most 
már nem csak a könyvtárban, ha-
nem az interneten keresztül a chat 
gomb aktiválásával is igénybe le-

het venni. A megnyíló párbeszéd-
ablakban az olvasó a szolgálatban 
lévő könyvtárosok közül kivá-
laszthatja, hogy kérdéseivel kihez 
szeretne fordulni. A könyvtáros 
az olvasó kérdései alapján talála-
ti halmazt készíthet vagy egyetlen 
rekordot is átküldhet.

Aki még nem tagja a könyvtár-
nak az online a regisztrációs felü-
leten kezdeményezheti a könyv-
tárba való beiratkozását. Az ada-
tok rögzítését követően az igazoló 
dokumentumokkal (személyazo-
nosító igazolvány, lakcímet igazo-
ló hatósági igazolvány vagy útle-
vél) kell a kiválasztott kölcsönző-
helyre menni, ahol adategyeztetés 
és a tagsági díj befizetése után vá-
lik érvényessé a beiratkozás. Az 
online regisztráció után azon-
nal igénybe vehetők egyes távoli 
elérésű könyvtári szolgáltatások 
(pl. félretevés, chat). Ez a modul 
jelenleg még kipróbálás alatt van, 
várhatóan a cikk megjelenésének 
idején már használható lesz és ha-
marosan ugyanúgy megkedve-
lik majd látogatóink, mint a többi 
már aktivált lehetőséget.

Preysing Frigyes

SZAVAZZON A KEDVENCEIRE!

KÖNYVTÁR @Z iNTERNETEN 4.

Ú j játékra invitálja a dunake-
szi Kölcsey Ferenc Városi 

Könyvtár médiatára a honlapjára 
látogatókat.
A több mint 3000 darabos hang-
zó dokumentumok állományból 
hónapról-hónapra más és más elő-

adó vagy zeneszerző, esetleg műfa-
ji csoport hangfelvételeit lehet díj-
mentesen kölcsönözni. Hogy me-
lyik hónapban ki lesz a kiválasztott, 
azt a  Dunakeszi, Göd, Fót Mogyo-
ród kistérség könyvtárainak közös 
honlapján, a www.4konyvtar.hu 

címlapján található szavazólapon 
lehet eldönteni.
Februárban a legtöbb szavazatot 
a Kispál és a Borz kapta, így most 
az együttes felvételeit lehet a mé-
diatár nyitvatartási idejében, ked-
den és pénteken 10-18 óráig díj-

mentesen kölcsönözni. Március-
ban a jazz felvételek, mesék és a 
hangoskönyvek között lehet vá-
lasztani. Szavazzon Ön is, hogy 
díjmentesen kölcsönözhesse ked-
venceit a Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtár médiatárából!

A kölcsey ferenc városi könyvtár uniós forrásokból megvAlósított szolgál-
tAtásfejlesztése egyet jelent Az olvAsószolgálAt, vAgyis Az olvAsókkAl vAló 
kApcsolAttArtás minőségi fejlesztésével.
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Telefon: (27) 542-800/169-es mellék  
E-mail: programiroda@dunakeszi.hu
Keresse a Programirodát a facebookon!
Iratkozzon fel heti kulturális hírlevelünkre  
a kultúr7-re a www.dunakeszi.hu nyitó oldalán

A Dunakeszi Programiroda  
márciusi-áprilisi programajánlata

bonbon matiné - katáng  
zenekar – dombon törik a diót

időpont: 2012. március 20.,  
kedd 09:30
Bonbon Matiné a VOKE József Attila 
Művelődési Központban. Katáng Ze-
nekar – Dombon törik a diót – verses 
zene. Belépő: 900.-Ft.
telefonszám: 06-27/ 543-225
helyszín: voke józsef Attila műve-
lődési központ, 2120 dunakeszi, ál-
lomás sétány 17.

klubest a dunakeszi német  
kisebbségi önkormányzatának 

időpont: március 22.,  
csütörtök 17:00  
Klubest a Dunakeszi Német Kisebb-
ségi Önkormányzatának a Bárdos 
Lajos Általános Iskolában. Előadás 
a német nemzetiségek részvételéről 
az 1848-49-es forradalomban és sza-
badságharcban.
információ: 27/341-204
helyszín: bárdos lajos általános 
iskola, 2120 dunakeszi,  
iskola sétány 18.

városi véradás 

kezdet: 2012. március 22.,  
csütörtök 11:00-18:30 
A Magyar Vöröskereszt Dunake-
szi Csoportja Városi Véradást szer-
vez a VOKE József Attila Művelő-
dési Központban. A vöröskereszt 
szeretettel várja korábbi és leen-
dő véradóit. Segítsen, hogy segít-
hessünk!
információ: 06-27/ 543-225
helyszín: 
voke józsef Attila művelődési 
központ, 2120 dunakeszi,  
állomás sétány 17.

kistérségi mesemondó  
verseny a piros óvodában

időpont: 2012. március 24.,  
szombat  
Már évek óta hagyomány, hogy a 
kistérség mesemondói összemérik 
tudásukat a Piros Óvodában, ahol 
egy egész délelőttön át hallgathat-
juk a szebbnél-szebb meséket. Min-
den érdeklődőt szeretettel várnak a 
szervezők!
kalmár imréné (27/341 -053).
helyszín: 
piros óvoda, 2120 dunakeszi,  
hunyadi jános utca 70.

irodalmi est  
a márai-program keretében 

időpont: 2012. március 29.,  
csütörtök 18:00
Irodalmi est a Márai-program kereté-
ben. Házigazda: Tarján Tamás, Ven-
dég: Varró Dániel költő, műfordító.  
információ: (27) 341-853
helyszín: kölcsey ferenc városi 
könyvtár, 2120 dunakeszi, kos-
suth lajos utca 6.

művészeti iskola  
gála hangversenye

időpont: március 30., péntek 17:00 
Művészeti Iskola Gála Hangverse-
nye a VOKE József Attila Művelődé-
si Központban: szimfonikus- és gitár-
zenekar, ütő együttes, vonósnégyes, 
kórus, néptánc, balett, musical tánc, 
színjátszós, angol színjátszós cso-
portjaink közös műsora. Grafika sza-
kos növendékeink legjobbjainak ki-
állítása. 
információ: frechné czifra emese 
(70/382-38-39).
helyszín: voke józsef Attila művelő-
dési központ, 2120 dunakeszi,  
állomás sétány 17.

húsvéti asztalitenisz verseny 

időpont: április 7., szombat 09:00
A Dunakeszi Kinizsi USE szervezé-
sében kerül megrendezésre a ver-
seny, amelynek célja a sportág nép-
szerűsítése, valamint sportolási és 
versenyzési lehetőség biztosítása a 
sportolók és lakosság számára. A 
versenyre amatőrök és versenyzők 
jelentkezését is várják.
bővebb információs és jelentkezés 
a 06 30 287 8062-as telefonszámon 
bartinai péternél.
helyszín: 2120 dunakeszi,  
vasút u. 11.

dunakeszi koncertfúvósok  
– tavaszi hangverseny

időpont: április 14.,  
szombat 14:00 
A Dunakeszi Koncertfúvósok hagyo-
mányos évi tavaszi nagykoncert-
je a Radnóti Miklós Gimnázium au-
lájában. A műsoron többek között 
Richard Wagner, Erkel Ferenc, Bar-
tók Béla és Kodály Zoltán műveiből 
hallhatunk részleteket.
A belépődíj 14 éves kortól: 800 fo-
rint. helyszín: radnóti miklós gim-
názium, bazsanth vince u. 10.

MÁRCIUSI, ÁPRILISI  
progrAmAjánlójA

V O K E  J ó z s e f  A t t i l a  M ű v e l ő d é s i  K ö z p o n t 
( 2 1 2 0  D u n a k e s z i ,  Á l l o m á s  s é t á n y  1 7 . )  

w w w . v o k e j a m k . h u

VOKE József Attila Művelődési Központ

Március 21.szerda 18.30 óra
Magyarság Est:

A Szent Korona küldetése
Előadó: Mireisz László

(Előadás után eszmecsere Rátki Zoltánnal)
Belépő: 300.-Ft

Március 21. szerda
Nyugdíjas Kiránduló klubkirándulás:

Gyalogos túra: 
Dunakeszi – Horány – Szentendre 

Március 22. csütörtök 
11-18.30 óra
Városi Véradás

Március 28. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:
Változások, újdonságok a város 

közigazgatásában.
Előadó: A Polgármesteri Hivatal 

munkatársa

Március 31. szombat 19 óra
Uray György Színház:

A hallei kirurgus
Belépő:1.000.- Ft

Április 4. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub kirándulása:
Pázmánium (Egyetem) Solymár: Brit 
katonai temető, vár-rom, templom

Dorog: Bányász Múzeum

Április 5. csütörtök 19 óra
Dunakeszi Dumaszínház

Fellép: Kiss Ádám és Hajdú Balázs
Belépő: 2.500.-Ft

Április 11. szerda 14 óra
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután

Költészet Napja:  
Megemlékezés József Attiláról.

Vendég: Koncz Gábor Kossuth Díjas 
Érdemes Művész

Április 11. szerda 18.30 óra
Magyarság Est:

A Szent Korona értékrendje (Halász József 
munkássága)

Ea.:Pataki Antal
Belépő: 300.-Ft

Április 13. péntek 18 óra
Nagy Csaba természetfotós kiállítása

Április 13. péntek 19 óra
Uray György Színház:

Kényes egyensúly
Belépő: 1.000.-Ft

Április 14. szombat 18 óra
„Halló! Halló!”

 Hot Jazz Band Együttes
Lemezbemutató koncertje
Elővételi jegyár: 1.500.-Ft

Helyszínen: 1.800.-Ft

Április 18. szerda
Nyugdíjas Kiránduló Klub kirándulása:

Pázmánd, Tác, Gorsium (autóbusz)
Séta a Velencei tónál

Április 20. péntek 19 óra
Uray György Színház:

Kényes egyensúly
Belépő: 1.000.- Ft

Április 21-22. 
szombat – vasárnap 10-18 óra 

A Vándorfény Galéria kiállítása és vására

Április 25. szerda 14 óra 
Nyugdíjas Kiránduló klubdélután:

Kajakozás a tengeren 
– élménybeszámoló vetítéssel.

Vendég: Katona Gábor

Április 26. csütörtök 19 óra 
Magyarság Est:

Őfelsége a Magyar Nyelv üzenete
Ea.: Rátki Zoltán építész a „nyelvelős”

Belépő: 300.-Ft

Április 27. péntek – 
május 1. kedd 10-18 óra 

Vasútmodell kiállítás
Gyermek belépő: 500.-Ft
Felnőtt belépő: 700.-Ft

Családi belépő: (2 gyermek-2 felnőtt) 
2.000.-Ft

Csoportos belépő (10 főtől) 300.-Ft

Április 27. péntek 19 óra
Uray György Színház:

A hallei
Belépő: 1.000.-Ft



Összefogás egy tragikus 
sorsú zsokéért

Segítünk Potyi!

A több mint 7 hónapos 
rehabilitációt köve-
tően a közelmúltban 

térhet vissza a lóversenytele-
pen található lakásába. La-
kóhelye azonban az elmúlt 
időszakban a betegsége és a 
hosszú kórházi kezelés kö-
vetkeztében szinte lakhatat-
lan állapotba került. 

Önerőből azonban felújíta-
ni, s a megváltozott élethely-
zetéhez igazítani nem tudja, 
hiszen megtakarított pénzét 
a hosszú hónapok alatt felél-
te, elment a gyógyszerekre és 
a kezelésekre. Jövedelme pe-
dig nincsen, hiszen közel két 
évtizede a lovaglásból élt. 

Azért, hogy legyen neki 
hova hazajönnie, minimá-
lis renoválásra és rendbetétel-
re lenne szükség. Ezért dön-
tött úgy a Humán Szolgáltató 
Központ Családsegítő Szolgá-
lata, hogy adakozásból gyűjtik 
össze a felújításhoz szükséges 
anyagokat, festékeket, festő-
szerszámokat. Várják minden 
jóérzésű ember segítségét, fel-
ajánlását, legyen az akár egy 
ecset vagy néhány órás mun-
kavégzés. 

Az egyik helyi festékbolt 

tulajdonosa már meg is tet-
te nagylelkű felajánlását, s 
a Családsegítő munkatár-
sai mellett többen is jelezték: 
munkájukkal segítik a la-
kás felújítását, lakhatóvá té-
telét. Az Önkormányzat Szo-
ciális Bizottsága soron kívüli 
segélyt utalt ki a nehéz hely-
zetbe került fiatalember szá-
mára.

Potyók László közel két év-
tizedes pályafutása alatt 99 
versenyben jeleskedett győz-
tesként. A Családsegítő mun-
katársai bíznak benne, hogy 
az érte történt összefogás-
ból és gondoskodásból fa-
kadó reménytől erőre kapva 
hamarosan ismét nyeregben 
láthatjuk és ünnepelhetjük a 
századik győzelmét.

99 futAmgyőzelemmel A hátA mögött tört ketté 
egy helyi zsoké, A sokAk áltAl csAk potyiként 
ismert potyók lászló pályAfutásA. tAvAly nyáron 
Az egészségi állApotA AnnyirA megromlott, hogy 
Az orvosok már nem tudták megmenteni lábAit, s 
AzokAt Amputálni kellett. 
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KÖNYVELŐIRODA
könyvelés, 

bérszámfejtés, 
könyvvizsgálat, 

képviselet, 
tanácsadás, 
cégalapítás, 

pénzügyi szolgáltatások

telefon: 
+36 30 367 86 57

e-mail: 
info@accordconsulting.hu

Tavasszal is célszerű 
ellenőrizni a vízóraaknát!

Nemcsak télen, a fagyok előtt, hanem ilyenkor tavasz kez-
detekor is érdemes ellenőrizni a vízmérőket. 
A házi ivóvízhálózat részét képező vízmérőakna tisztán 
tartásáról és a vízmérők épségének megőrzéséről a fo-
gyasztó köteles gondoskodni. A szakemberek javaslata 
szerint a tartós fagyok elmúltával mindenképp célszerű 
megvizsgálni a vízmérőakna állapotát, különösen a hét-
végi házakban. Jót tesz, ha alaposan kiszellőztetjük az 
aknát, így a mérők megóvhatók a korróziótól. A kerti csa-
pokat csak akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már 
nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg jelentősen 
károsíthatja a szerkezeteket. 
A DMRV Zrt. (Vízmű) szakemberei gyors és egyszerű 
technikát javasolnak az állapotellenőrzésre és a hálózat 
tesztelésére: zárjuk el gondosan valamennyi vízvételi hely 
kifolyószerelvényét, és nézzük meg a vízmérőt. Ha a leg-
kisebb csillagkerék mégis pörög, valahol szivárgás lehet a 
hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rend-
szert. Ellenkező esetben utólag váratlan meglepetés érhet 
minket!
Ha a szokásosnál nagyobb fogyasztást jelez a mérő, ak-
kor is meghibásodás lehet a hálózaton. Keressük meg a 
baj forrását, és javíttassuk meg a hibás szerelvényt vagy 
vezetéket.

Köszönjük, hogy odafigyel vízmérője ál-
lapotára, hiszen a vízórák rendeltetésszerű 
működtetése közös érdekünk!

DMRV Zrt.



tisztelt olvAsóink! lApunk szerkesztősége elhAtároztA, hogy olvAsóink munkAviszonnyAl kAp-
csolAtos problémáinAk megoldásárA szAkértő támogAtást kíván nyújtAni jelen rovAt sorAibAn. 
ennek érdekében Az olvAsói igények szerint dr. németh gábor ügyvéd, munkAügyi szAkjogász 
válAszoljA meg meghAtározott temAtikA AlApján A tisztelt olvAsóink leveleit.

OlvAsóI Kérdés:
T. Ügyvéd Úr! Szerencsé-
re 2012. év elején, majd 8 
hónapos munkanélküli-

ség után sikerült elhelyezkednem. Ko-
rábban egy multinacionális társaság-
nál dolgoztam évekig, most közalkal-
mazotti jogviszonyba kerültem. Fel-
merült a munkatársaimmal folytatott 
beszélgetést követően, hogy a szabad-
ságaim kiadásánál a közalkalmazot-
ti jogviszonyban nem veszik figyelembe 
azt, hogy korábban már dolgoztam, kö-
zel 14 évet, azaz nem kapok ténylegesen 
erre semmilyen kedvezményt a szabad-
ságom megállapításánál.

Tisztelt Olvasó! Sajnálatosan a mun-
katársai pontos információkkal látták 
el Önt. A hatályos 1992. évi XXXIII. 
tv. a közalkalmazottak jogállásáról 
56. § pontosan körülírja az Önt érintő 
élet-helyzetet az alábbiak szerint:
56. § A közalkalmazottat a) az „A”, 
„B”, „C” és „D” fizetési osztály-ban 

évi húsz munkanap, b) az ,,E'', ,,F'', 
,,G'', ,,H'', ,,I'', ,,J'' fizetési osztályban és 
a 79/C. §-ban említett munkakör be-
töltése esetén évi huszonegy munka-
nap alapszabadság illeti meg.
A közalkalmazottnak a fizetési fo-
kozatával egyenlő számú munkanap 
pótszabadság jár. Az 1. fizetési foko-
zatban a közalkalmazottat e címen 
pótszabadság viszont nem illeti meg.
A pótszabadság a közalkalmazottat 
alapszabadságán felül egyszerre több-
féle jogcímen is megilleti. A közal-
kalmazotti jogviszony tekintetében a 
Munka Törvénykönyvének a munka-
időről és a pihenőidőről szóló rendel-
kezései közül (Harmadik rész, VI. fe-
jezet) a 117/A. § (1) bekezdése, a 117/B. 
§ (2) bekezdése, a (3) bekezdésének b) 
pontja és a (4) bekezdése, a 117/C. §-a, 
a 131. §-a, valamint a 132. § (4)–(6) be-
kezdése nem alkalmazhatóak.
A Munka Törvénykönyve rendelke-
zéseitől  eltérően a munkáltató a köz-
alkalmazott kérése nélkül kettőnél 

több, legfeljebb négy részletben is ki-
adhatja a szabadságot az 57. § (3) be-
kezdés szerinti: A bölcsődékben, a 
csecsemőotthonokban, az óvodákban, 
továbbá az alsó-, közép- és felsőfokú 
oktatás keretében, valamint az egész-
ségügyi ágazatban az oktató, neve-
lő munkát végző közalkalmazottakat 
évi huszonöt munkanap pótszabad-
ság illeti meg, amelyből legfeljebb ti-
zenöt munkanapot a munkáltató ok-
tató, nevelő, illetőleg az oktatással, 
neveléssel összefüggő munkára igény-
be vehet. Az oktatással és neveléssel 
kapcsolatos munkák körét végrehaj-
tási rendelet állapítja meg.) pótsza-
badságra jogosító munkakört betöl-
tő közalkalmazott esetében.

OlvAsóI Kérdés:
A munkajogviszonyom 
többször dolgoztattak a 
munkaköri leírástól elté-

rően, a munkaidő beosztás szabályai-
nak megsértésével. Már nem dolgozom 

a Társaságnak, de a volt munkatársa-
im, barátaim még mindig ott dolgoz-
nak, esetleg tehetek valamit az érde-
kükben.

Tisztelt Olvasó! A munkaviszony 
fennállását követően a korábbi, vagy 
esetleges folyamatos jogsértések meg-
oldásában ajánlani tudom a Nemze-
ti Munkaügyi Hivatal munkatársai-
nak segítségét (korábban OMMF), az 
alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Mun-
kavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság
Munkavédelmi és munkaügyi főigaz-
gató-helyettes, 1024 Budapest, Margit 
körút 85., Telefon: 06 1 346 9414, 06 1 
346 9416, Fax: 06 1 346 9417, E-mail: 
elnok@ommf.gov.hu, 
Munkavédelmi Tanácsadó Szol-
gálat, Ingyenes (zöld) telefon-
szám: 06-80-204-292, Hatósági 
nyilvántartás:Ingyenes (zöld) tele-
fonszám 06-80-204-667 

Mun ka j o g
a gyakorlatban

dR. NéMeth GÁbOR ügyvéd, munkaügyi szakjogász rovata (2120 DUNAKESZI, BAJCSy-ZSILINSZKy U. 1.)
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Szomorú szívvel tudatjuk, hogy édesanyánk
Jászkuti Lászlóné, 

született Daucsik Mária Magdolna
2012. március 2-án, életének 67. évében elhunyt.

Drága emléke szívünkben él!
A gyászoló család

Táviratcím:
Jászkuti Bertalan

1145 Budapest, Columbus u. 29. 2/2.

ULTRAHANG MAGÁNRENDELÉS
Dr. Csorba Liana Gabriella

radiológus főorvos
- Teljes hasi áttekintő,

kismedencei illetve 
nyaki ultrahang vizsgálat

- Több évtizedes tapasztalat
- Modern diagnosztikai 

  berendezések
- Kellemes környezet

Rendelés: hétfő 17:00-19:00
Bejelentkezés: 

06 (27) 341-507

Dr. Gódor
Egészségügyi és Szépészeti Központ
2120 Dunakeszi, Könyves K. utca 19.

Gyakran fáj a lába? Ödémés? 
Nehezek a végtagjai? 
Meg van duzzadva a bokája?
OTTHON IS KEZELHETI!

Megoldás: a LÁBdoktor
- méregtelenítés
- nyirokmasszázs
- ödéma kezelés
- vénás elégtelenség
- körfogat 
  csökkentés
- narancsbőr
- rehabilitációs   
  kezelés

Tapasztalja meg, milyen érzés 
újra könnyedén járni!

Kezelések igénybevétele 
telefonos egyeztetésre: 
06 20 943 6882 Éva

1048 Budapest, 
Megyeri út 

218. 
„Szalon”

Az Ön gyógyulását 
segítjük a gépek 

forgalmazásával is!

Szabaduljon meg lábfájásától!
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– Szeretem az új kihíváso-
kat, ahol évtizedes tapaszta-
lataimat megfelelő módon tu-
dom kamatoztatni. Ezért is 
döntöttem úgy, hogy megpá-
lyázom a szakrendelő vezeté-
sére kiírt pályázatot. A felada-
tot komolyan véve egy alapos 
tanulmányt tettem le a szak-
mai bizottság asztalára. Ebben 
az intézmény múltját és jelenét 
elemezve felvázoltam a jövő-
beni eredményes működésé-
nek lehetőségét.

– A fejlesztésekhez és az ered-
ményes működéshez azonban 
pénzre van szükség. Az elmúlt 
időszakban az önkormányzat 
évente 60-80 millió forinttal 
támogatta a Szakrendelőt. Az 
Ön terveihez honnan teremtik 
elő a forrásokat?

– Örömmel mondhatom, 
hogy miközben jelentősebb 
eszközbeszerzésekkel szeret-
nénk növelni a betegellátás mi-
nőségét, s megújítjuk az épü-

let teljesen elavult informati-
kai rendszerét, hosszú idők óta 
először nem lesz szükségünk 
önkormányzati támogatás-
ra. A város képviselő-testülete 
már ennek ismeretében fogad-
ta el idei költségvetését. 

– Minek köszönhető ez a ra-
dikális fordulat? Honnan tud-
ják akkor a fejlesztések anyagi 
hátterét előteremteni?

– Mint ismeretes az egészség-
ügyi intézményeknél a legna-
gyobb gondot mindig az OEP 
finanszírozás jelenti. Gyakran 
az így befolyó támogatás nem 
fedezi a valós gyógyító mun-
ka költségeit. A dunakeszi ren-
delő esetében azonban sikerült 
elérnünk, hogy az elmúlt évek 
alulfinanszírozottsága után 
végre a megnövekedett lakos-
ságszámhoz és szakfeladatok-
hoz igazodva történik a finan-
szírozás. Ennek tudható be, 
hogy nem szorulunk önkor-
mányzati támogatásra. Sőt, az 

Erdész alpolgármester úr által 
még az elmúlt év végén meg-
kezdett átvilágítás és ésszerű-
sítés következtében saját for-
rásokból tudunk új eszközöket 
beszerezni és végrehajtani az 
évek óta halogatott informati-
kai fejlesztést.

– Hogyan látja a Rendelő-
ben zajló szakmai munkát az 
elmúlt néhány hét ismereté-
ben?

– Jól felkészült kollégák vég-
zik a munkát az intézményben, 
a szakszemélyzet maximális tá-
mogatása és segítsége mellett. 
Aki az egészségügyben helyez-
kedik el, az nem a nagy fizetés 
miatt, hanem a hivatás szerete-
te miatt teszi. Ezért is találkoz-
tam Dunakeszin is egy jó kol-
lektívával. Természetesen van-
nak olyan területek, ahol fej-
lesztenünk, változtatnunk kell 
az elmúlt időszak tapasztalata, 
s nem utolsó sorban a betegek 
visszajelzése alapján. Fontos 
feladatnak tartom, hogy a be-
tegek ellátása minél magasabb 
színvonalon, ugyanakkor a vá-
rakozási idők csökkenésével 
megvalósítható legyen. Szeret-
nénk bevezetni egy korszerű, 
internetről is elérhető előjegy-

zési rendszert, hogy minél ke-
vesebb legyen a vizsgálat előtti 
várakozási idő. 

– Úgy tűnik, hogy a kor-
mányzat tervei szerint a jövő 
évtől már a Dunakeszi Szak-
orvosi Rendelőintézet is álla-
mi fenntartásba kerül át az 
önkormányzattól. Hogyan 
készülnek a várható váltás-
ra, s mi várható az ellátásban 
2013-tól?

- Véleményem szerint lesz 
arra lehetőség, hogy a járó-
beteg-szakellátás működteté-
sét továbbra is a helyi önkor-
mányzat végezhesse. A járó-
beteg-szakellátás működtetése  
célszerűbb és hatékonyabb he-
lyi fenntartásban, a szükséges 
források, melyek nagyságrend-
del kisebbek, mint a fekvőbe-
teg-ellátásban, előteremthető-
ek most is. De az államosítás 
önmagában mit sem változtat 
a feladatunkon: az itt élő em-
berek elvárásainak megfelel-
ve egyre magasabb színvona-
lú betegellátást biztosítani. Re-
mélem, hogy ahogyan az ön-
kormányzat jelenlegi vezetése, 
úgy az esetleges új fenntar-
tó is partner lesz majd ebben a 
munkában.

Cél az egyre magasabb színvonalú betegellátás

dr. pál miklós A dél-pesti kórház járóbeteg szAkellátá-
sánAk irányítását cserélte fel A dunAkeszi szAkorvosi 
rendelőintézet igAzgAtói székére. A negyvenes évei vé-
gén járó orvos új tervekkel, elképzelésekkel érkezett 
Az intézményhez, s gyorsAn munkAház is látott. 

Beszélgetés Dr. Pál Miklóssal, a dunakeszi Szakrendelő új igazgatójával

Az utóbbi években A gyermekek számA egyre mAgAsAbb Az 
óvodákbAn, illetve A szülők részéről is egyre nAgyobb Az 
igény Az óvodAi ellátásrA A nyári időszAkbAn is, ezért Az 

óvodAvezetőkkel egyeztetve A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy június utolsó hetéig vAlAmennyi óvodA legyen nyitvA. 

ennek AlApján Az óvodák nyári nyitvA tArtásA, illetve Az ügyeleti 
rend Az AlábbiAk szerint AlAkul:

Óvodák nyári nyitva tartása

Az EsZTErlÁNC óvOdA zárva tart: 2012. 06. 25 - 07. 20.
Ügyelet: Gyöngyharmat Tagóvoda
 
A JÁNOs UTCAI Tagóvoda zárva tart: 2012. 06. 25 - 07. 20. 
Ügyelet: Gyöngyharmat Tagóvoda

A JÁNOs UTCAI Tagóvoda zárva tart: 2012. 07. 23 - 08. 17.
Ügyelet: Eszterlánc Óvoda
  
A POsTA UTCAI Tagóvoda zárva tart: 2012. 06. 25 - 07. 20. 
Ügyelet: Piros Óvoda

A POsTA UTCAI Tagóvoda zárva tart: 2012. 07. 23 - 08. 17. 
Ügyelet: Eszterlánc Óvoda

Az AlAGI TAGóvOdA zárva tart: 2012. 06. 25 - 07. 20.
Ügyelet: Piros Óvoda
 
A GYÖNGYHArMAT TAGóvOdA zárva tart: 
2012. 07. 23 - 08. 17. 
Ügyelet: Játszóház Óvoda
 
A JÁTsZóHÁZ óvOdA zárva tart: 2012. 06. 25 - 07. 20.
Ügyelet: Gyöngyharmat Tagóvoda
 
A PIrOs óvOdA zárva tart: 2012. 07. 23 - 08. 17. 
Ügyelet: Alagi Tagóvoda
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KESERű PIRULÁK 
tény, hogy egyes betegségekkel küszködők gyógyítása csak kórházakban lehetséges. hosszú várólisták és 
türelmetlen betegek a leggyakoribb beszédtémák ez ügyben. Hogy éli meg ezt a helyzetet a gyakorló or-
vos? - kérdezzük a dunakeszi polgár állandó egészségmegőrzési tanácsadójától, dr. metz edit angiológus, 
belgyógyász, kardiológus szakorvostól 

Metz főorvosnő lapunkban megjelent korábbi írásai a  www.dunakeszikardiologia.hu  honlapon 
is megtalálhatóak. Kardiológiai szakvizsgálatra, szív-ultrahang- és terheléses EKG, valamint al-
sóvégtagi doppler vizsgálatokra hozzá a bejelentkezés a +36-70/313-15-03 telefonszámon le-
hetséges. dunakeszin a szakrendelő II. emelet 225-ben lévő magánrendelőjében kedden 17.00-
18.30-ig, pénteken 16.00-18.30-ig történnek a felnőtt szakvizsgálatok.  Gyermekkardiológiai 
szakrendelésre is a fenti telefonszámon  lehetséges a bejelentkezés.

– Nehezen. A gyógyító orvosok mind-
két csoportja – a kórházakban, a fek-
vőbetegeket ellátók és a rendelőkben a 
járóbetegekkel törődők egyaránt prés-
ben vannak. Az egészségügy helyzete 
nem javult a betegek által érzékelhető-
en az elmúlt évek alatt. A szervezeti és 
szervezési változtatások - bármennyire 
is a jobbító szándék által vezérelve ke-
rültek bevezetésre - sokszor értetlenség-
gel szembesültek. 

A társadalmat felkészületlenül ért kez-
deményezések időnként ellenkezést, el-
utasítást váltottak ki. Feltehető, hogy cél-
zott és jól meghatározott kommuniká-
cióval, egészségtudatosabb aktív pro-
pagandával tompíthatóak lettek volna a 
konfliktusok. Sajnos, ennek a következ-
ményei az orvos-beteg kapcsolatban is 
megnyilvánultak és ma is jelen vannak. 

– Milyen formában jelentkeznek ezek?
– Bizalmatlanságban, idegenkedésben 

és legfőként: türelmetlenségben. A be-
tegek egy része – éppen, mert igen sú-
lyos az állapota – vitatja, hogy az or-
vos valóban a javát szolgálja. Mára néha 
épp az ellenkezője van annak, amit haté-
kony kommunikációnak nevezhetünk, s 
a félinformációk miatt kétségbe vonja az 

orvos által javasolt szerek hatékonyságát. 
Nem ritka, hogy a beteg, vagy hozzá-

tartozója „felkészül” a kórképből, a beteg 
korábbi leleteiből és önállóan diagnosz-
tizál. Az orvos ahhoz, hogy idáig elér-
jen, hat évig jár egyetemre, majd legkeve-
sebb három évet tölt a betegágy mellett és 
ezt követi újabb három év szakmai gya-
korlat, míg eljut a szakvizsgához. És neki 
eszébe sem jut fölülbírálni a szervizben a 
szerelőt, vagy éppen a buszvezetőt az ál-
tala végzettekben… 

A hiány persze gerjeszti a kivételekre tö-
rekvést is. Mindenkinek a maga baja a leg-
súlyosabb, az ő panasza a legfontosabb, 
elvárja, hogy legelőbb vele foglalkozzon 
az orvos. A valóban súlyos – akut – ese-
tek a mentők, a kórházak sürgősségi rész-
legeire tartoznak, ezek a páciensek való-
ban előnyt élveznek, az életveszélyt el kell 
hárítani. Akinek ennél kevésbé súlyosabb 
panaszai vannak, kénytelen „sorba állni” 
és feliratkozni az előjegyzettek közé. Igen, 
mondhatnák, de akkor ott a magánrende-
lő, ott hamarabb kerülhet sorra. 

Valóban, de ott sem minden esetben. 

Az orvosnak is 24 órából áll a nap, vala-
mikor neki is kell pihennie és látni kell 
azt is, sokan – magam is – egy főállás 
mellett vállalkoznak magánrendelés ellá-
tására. Ebben a helyzetben a magánren-
delés betegbesorolására is ugyanazok az 
elvek igazak, mint az állami egészségügyi 
ellátáséra. 

– Vannak szubjektív tényezők is?
– A korábban említett bizalmatlanság, 

ingerültség, türelmetlenség feltétlen az. 
A nehezebb életfeltételek miatt jelentősen 
alacsonyabb a tolerancia-küszöb is egye-
seknél, de ez csak az egyik oldal. 

A másik, amikor a beteg maga is elis-
meri, tudja, hogy nagyon beteg, formáli-
san elfogadja az orvos gyógyító szándé-
kát, mégsem veti magát mindenben alá 
az alkalmazott terápiának. 

Az előírt gyógyszert nem veszi be, vagy 
a mellőzni rendelt ételeket, italokat fo-
gyasztja, esetleg tiltás ellenére dohány-
zik. Bizony ilyenkor a legjobb szándék-
kal felírt pirula is keserű lesz - az orvos-
nak is. 
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És nem csak a földrajzi térképen jó 
a fekvése, hanem a politikain is, hi-
szen az Európai Unió számos jelen-

tős intézménye kapott itt helyet, így az Eu-
rópai Unió Bírósága, az Európai Beruházási 
Bank, a Számvevőszék, de itt van a Bizott-
ság és a Parlament titkársága is. És ez még 
nem minden! Luxemburg a Világbank ada-
tai szerint, a világ leggazdagabb országa és 
a világ egyik legjelentősebb pénzügyi köz-
pontja: 26 ország 156 bankja van jelen. Nem 
csak alapító tagja az EU elődjének tekint-
hető Európai Szén- és Acélközösségnek, ha-
nem annak létrehívója, Robert Schumann - 
későbbi francia miniszterelnök - a főváros 
szülötte. A - legalább - háromnyelvű ország 
(mindenki beszél a luxemburgin kívül né-
metül és franciául, valamint a többség an-
golul, és sokan még egy idegen nyelven) 
méltán érdemelte ki, hogy a területén talál-
ható, a francia és német határtól egyaránt 
néhány méterre lévő - egyébként jelenték-
telen falucska - Schengen legyen a határok 
nélküli Európa szimbóluma.

A hazánkhoz hasonlóan a történelem át-
járó folyosójának is nevezhető kis ország 
először a XIX. században nyerte el teljes 
függetlenségét, rögtön úgy, hogy területé-
nek több mint felét el is veszítette. A haj-
dani "nagy" hatalomra már csak a belgiumi 
Luxemburg nevű tartomány emlékeztet. A 

legnagyobb európai miniállamot 1815-ben, 
a bécsi konferencia során hozták létre, de a 
nagyhercegi címet I. Vilmos holland király-
nak adták. Függetlenségét 1890-ben nyer-
te el, amikor Adolf nassaui herceg örököl-
te a nagyhercegi címet és megalapította a 
mai napig uralkodó Nassau-Weilbourg di-
nasztiát.

Legkényelmesebben repülőn juthatunk 
a fővárosba, de nem fapadoson. A fapa-
dos járatok nem szállnak le a magas ille-
tékek miatt, csak Németországban. A re-
pülőjegy ára igen magas, az Unió tisztvi-
selőinek és az állam polgárainak megfizet-
hető, de nem magyar átlagkeresethez van 
szabva. Kocsival Budapesttől kezdve végig 
jó minőségű autópályán haladhatunk, tíz-
tizenkét óra alatt megtehető a táv, de ha 
havazás, vagy a kiszámíthatatlan téli időjá-
rás egyéb veszélyei miatt lemondunk erről, 
egy-két átszállással vonaton is kényelme-
sen utazhatunk. Az érintett tájak látnivaló-
it (Duna völgye, Melk, Rajna-völgy, Loreley, 
Mosel-völgy stb.) így szinte suhanó páholy-
ból nézhetjük, s a látottak szépsége kárpó-
tol az egész napos zsibbasztó üldögélésért. 
Luxemburg nem megalopolisz, még ha az 
EU egyik fővárosa is.

1994 óta a város régi negyedei és erő-
dítményei az UNESCO világörökség listá-
ján is szerepelnek. Az óvárost hegytetőre 

bArAngoló ‒ UTAZÁS AZ EU TAGÁLLAMOKBAN

luxemburg, 
az erődök és hidak országa

Watteau kert

Differange vár
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luxemburg szerény méretű, de 
nAgyon jó fekvésű. hA A főváros-
ból kelet felé indulunk, 20 kilo-
méter után németországbAn vA-
gyunk, hA ugyAnennyit megyünk 
nyugAtrA, Akkor belgiumbAn 
vAgyunk és, hA délnek vesszük 
Az irányt, Akkor frAnciAország 
hAtárát léptük át. 

A hercegi palota bejárata

Adolphe híd

épült várai teszik nevezetessé, többek közt 
a Beaufort Castle, a Bourscheid Castle és a 
legnagyobb, a Vianden Castle. A javarészt 
középkorból származó, olykor romos álla-
potban fennmaradt várak rendben vannak 
tartva, némelyik be is van rendezve.

A főváros nevezetességei közül említésre 
méltó még a Nagyhercegi Palota, ahol az 
őrség tagjai 3 óránként váltják egymást, s 
bármily meglepőnek tűnik, nők is lehetnek 
tagjai, a Parlament, a Hotel de Bourgogne, 
melyben a minisztériumok székelnek, a 
városháza, és a Miasszonyunk templom, 
mely kriptájában a hercegi család síremlé-
keit tekinthetjük meg. A városfalról lenéz-
ve a Neumünster képe nyílik elénk, a mel-
lette lévő apátsággal. Ugyancsak szép kilá-
tásban lehet részünk, ha letekintünk a vá-
ros hídjairól.

Az Óváros kontrasztját az EU negyed mo-
dern épületei adják. Minden csupa üveg, 
csiszolt kő, márvány és szinterezett fém, 
letisztult egyszerűség, célszerű, lekerekí-
tett forma. Városnézésre jó módszer a hop 
on-hop off busz 12 euróért, melyet 24 óráig 
használhatunk. A belépőkön is sokat meg 
lehet spórolni, ha Luxembourg Cardot ve-
szünk, ami szinte mindenüvé ingyenes be-
lépést biztosít. Előnye továbbá, hogy nem-
csak egymást követő napokon érvényes.

Luxembourg kis utcáin is kellemes sé-

tákat tehetünk, elegáns és drága kiraka-
tok közt bolyongva. Az óceáni éghajlat mi-
att gyakran elered az eső, így ha gyalogos-
ra vesszük a városnézést, esernyőt nem árt 
magunkkal vinni.

Ha az ország látnivalóira vagyunk kíván-
csiak, Luxembourgon kívül érdemes elau-
tózni még néhány városba, megnézni a 
Clervaux-i és az Echternach-i apátságokat, 
Esch-sur-Sur régi posztógyárát, Asselborn 
vízimalmát és Grevenmacherben a lepke-
házat, aminél látványosabbat nehéz elkép-
zelni.

Csodálatos panorámát nyújt az Arden-
nek hegység első kisebb városa, Diekirch is, 
mely Luxembourg mellett a turizmus köz-
pontja és egyben a kongresszusok rende-
zésének is kedvelt színhelye. Érdemes fel-
keresni a Wiltz patak mentén, 500 méter 
magasan fekvő kereskedővárost, Wiltzet is. 
Mai ismertségét cserkésztalálkozói adják. 
Júliusban és augusztusban szabadtéri szín-
házi fesztiválok otthona. A turistákat szám-
talan kemping várja a város körül. Hosingen 
a fennsíkon elhelyezkedő kis falu, amely-
nek büszkesége a 12. századból való apát-
sági temploma és annak mozaikkálváriá-
ja. Víztornyából csodálatos panoráma nyí-
lik az Ardennekre és a nyugat-németorszá-
gi Eifel-hegyeire.

Clervaux az Ardennek középpontja. Szűk 
és mély völgyben fekszik a kis lélekszámú 
település és a Szent Móric-Szent Mór apát-
ság épületei. A bencések a XI. században 
építették a francia-román stílusú apátsá-
got, amely szinte az egész völgyet betöl-
ti. Középkori várkastélya súlyos vereséget 
szenvedett a II. világháborúban. Nyári esté-
ken különösen festői látványt nyújt, amikor 
a turisták kedvéért kivilágítják az apátság 
tornyait, a templomot, és a kis Notre-Dame-
de Lorette-kápolnát.

Aki egy kicsit több időt szán az ország-
ra és szeret túrázni, az látogasson el a 
Mullerthalba is, amit a helyiek csak kis 
Svájcnak hívnak. Nagyon szép túraútvona-
lak vannak itt, kis szurdokokkal, hegyi pata-
kokkal, hidacskákkal.

A luxemburgiak étkezési szokásaikban a 
német hatás vegyül a francia és belga kony-
ha ízeivel. Igazán nem tapasztalhatunk el-
térést, sem speciális különlegességet a má-
sik két Benelux állam, Hollandia és Belgium 
ételeihez képest. Ha mindenképp helyi spe-
cialitást szeretnénk kóstolni, próbáljuk ki a 
borjúmájból készített gombócot, a nyúlra-
gut vagy az ardenni sonkát. Kedvelt fogá-
soknak számítanak errefelé a helyi folyók 
halai is, a pisztráng és a csuka.

Ami az italokat illeti, Luxemburg sörfőző 
múltja a 11. századra nyúlik vissza, a 19. szá-
zadra 60 sörfőzde üzemelt területén, me-
lyekből ma három nagy működik még, fő-
leg pilseni és export lager sört gyártanak. 
Igazi különlegesség a Mousel’s Cantine, 

szűretlen sör, amelyet régimódi korsókban 
tesznek a vendég asztalára. 

A luxemburgi likőrök közül, melyek ké-
szítéséhez, mézet, bogyókat, diót, szőlőt 
használnak fel, nem érdemes kihagyni a 
leghíresebbeket, az Elixir de Mondorfrt, 
a Quetschrt és a Nössdrëppet sem. Az 
Oberweis cukrászdaként és traiteurként 
definiálja saját magát. Ők készítik a legfino-
mabb, legkülönlegesebb süteményeket és 
tortákat Luxemburgban. Ezek a cégek bár 
más-más tevékenységet folytatnak, egyva-
lami mégis közös bennük: kiváló minőségű 
árucikkeket forgalmaznak, és mint ilyenek 
évek óta kereskedelmi kapcsolatban állnak 
a hercegi udvarral, így elnyerték az „udva-
ri beszállító“ címet, ők a "fournisseur de la 
cour".

vetési zsófia

Arany-hölgy emlékmű

A hercegi pár
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DUKE éves terv

A 2012-es évben az első 
megmozdulás már ebben 
a hónapban lesz, ugyanis 

március 31-én kerül megrende-
zésre az egyesület éves nyitó gu-
rulása, amelyre a tavalyi évhez 
hasonlóan várnak minden ta-
got, valamint az érdeklődők szá-

mára lehetőség nyílik a helyszí-
nen arra, hogy csatlakozzanak 
a vidám kerékpáros csapathoz 
és kiváltság tagsági kártyájukat. 
A rendezvény egyébként rész-
ben összekapcsolódik az olimpi-
ai ötpróba versenysorozatának 
kerékpáros próbájával, amely 
egy országos szintű rendezvény 
a Kőrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskola szervezésében.

Az idei szezonnyitó annyiban 
lesz másabb, mint a korábbiak, 
hogy ezúttal 11 órakor a Kaca-
tos kávézó elől indulva Vácra te-
ker majd fel a csapat, majd visz-
szaérkezve Dunakeszin a kiin-
dulási pontnál lesz a szokásos 
bográcsozás.

Az egyesület idén is több alka-
lommal szervez majd többnapos 
túrákat, amelyekre ha a tavalyi 
évhez hasonló mértékű érdeklő-
dés kapcsolódik majd, akkor ér-
demes jó előre jelentkezni. Áp-
rilis végén kerül megrendezésre 
Budapesten a Critical Mass elne-
vezésű rendezvény, ahova a he-
lyi egyesület is ellátogat. A nyá-

ri hónapokban sem kell senki-
nek attól tartani, hogy program 
nélkül marad, hiszen az egyesü-
let ebben az évben is megszerve-
zi juniálisát, amely rendezvény 
tavaly hagyományőrző céllal in-
dult útjára.

Június 28. és július 1. között az 
idei Balaton-kerülés sem marad 
el, valamint augusztus 24-26 kö-
zött születésnapi kerülésként a 
Mecseket és Orfűt veszi célba az 
egyesület. A túrákkal kapcsola-
tos részletes információk egyéb-
ként minden esetben elérhetőek 
lesznek az egyesület honlapján 
(www.ducikli.com), valamint a 
Facebook-on is.

Szeptemberben az év utol-
só többnapos programjaként az 
Őrségbe látogathatnak el a vál-
lalkozó szelleműek, ezt követő-
en pedig októberben kerül majd 
sor a szezonzáró gurulásra.

Kicsit előre szaladva az idő-
ben már azt is lehet tudni, hogy 
decemberben lesz az egyesület 
szokásos évzárója, illetve az éves 
kötelezően megrendezendő köz-

gyűlés valamikor május hónap-
ban lesz. Ez utóbbival kapcsola-
tos pontos információk a honla-
pon lesznek majd olvashatóak a 
későbbiekben.

Úgy gondolom, hogy aki egy 
vidám hangulatú csapatban, 
szervezett keretek között szeret-
ne sportolni és a jó levegőn len-
ni, annak mindenképpen aján-
lom, hogy csatlakozzon az egye-
sülethez. Jó idő, könnyű túrák, 
családi túrák, keményebb „tö-
kös túrák”, többnapos kirándu-
lások, színes programok és sok 
nevetés vár… Csatlakozz Te is, 
hajrá DUKE!

legindi Tímea

Az egyre kedvezőbb idő-
járásnAk köszönhetően 
lAssAn beindul Az idei 
kerékpáros szezon is. 
ennek köszönhetően A 
dunAkeszi kerékpáros 
sport egyesület sem 
tétlenkedik. A szerve-
zők elmondták, hogy 
idén is színes progrA-
mokkAl várják mAjd Az 
érdeklődőket, A tAvA-
lyi évhez hAsonlóAn 
rengeteg tervük vAn, 
AhovA természetesen 
minden korosztályt 
várnAk mAjd.
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• Veszélyes fák kivágása alpin  tech nikával, kosaras da ru val, el-
szállítással megoldható! T.: 06-27/337-353, +36-30-463-4070 

• Költöztetés a hét végén is, fuvarozás. Igény szerint rutinos rako-
dókkal. Tüzelő, homok, sóder, termőföld szállítás billenős gép-
kocsival. Állandóan hívható: +36-30-623-1481, 06-27/337-353

• Dunakeszi Déli-Iparterületén AKCIÓS áron,6.000 nm telek 22 
MFt-ért eladó! Érdeklődni: 06-20-215-0531 Hívható: 16-21-óráig

• Eladó házakat, lakásokat keresek Dunakeszin, konkrét ügyfe-
leim részére. Tel.: 30 310 09 19

Apróhirdetések

Dunakeszin KEDVEZMÉNY!

• Költöztetés
• Bútorszállítás
• Zongoraszállítás
• Csomagolással • Bútorszereléssel

• Akár külföldre is!

www.enzotrans.hu
enzotrans@t-online.hu

(+36) 27 336 836
(+36) 30 94 95 614

Tavaszi 
AKCIÓ 

Május 31-ig!

Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézetben, Fő út 75-81. II. em. 219.
  

neurológus szakorvos, elektrofiziológus, epilepszia specialista
• rosszullétek • migrén • idegzsába  

• valamint végtagzsibbadások  
• alagút szindrómák • fájdalom  

• izomgyengeség diagnosztikája: EMG-ENG vizsgálat
Rendelési idő péntek:  

páros héten: 8-11 óra, páratlan héten: 11-14 óra

Bejelentkezés: 06-70-382-7043
www.eremabt.hu

 



NEUTÓ VÁLL.KER.SZOLG. KFT.
Telephely: H-2120 Dunakeszi, Rákóczi út 137.

Tel.: 27/540-525  Tel./Fax: 27/540-526
Mobil: 06-30/924-3106

E-mail: neutokft@t-email.hu  Web: www.neuto.hu

Nyitva tartás: H-P 7-16, Szo. 7-12

SzolgáltAtáSAinK: 
tervezői adatbázis • tervrajz 

alapján ingyenes anyag-
számítás • festékkeverés 

• kártyás fizetés • gépi 
földmunka, sávalap ásás, 
pincetömb kiemelés • köz-
műbekötések munkagödör 
kiásása • ömlesztett áru-
szállítás 1 m3-től 12 m3-ig 
• konténeres sitt-törmelék 
szállítás 4 illetve 8 m3-es 
konténerekkel • raklapos 
áruszállítás 1 raklaptól 24 
raklapig darus autókkal • 
áruszállítás 26 raklapig 
nyerges vontató autóval 

A Neutó Kft. ajánlata 2012.04.30.-ig!

A fenti árak Wienerberger által teljes kamion esetén leszállított  889,-/raklap díjért ledaruzott árak! 
Raklap díj 1.905,-/db,  raklap használati díj 381,-/db, raklap csomagolási díj 825,-db! Az esetleges 

behajtási, és a plusz daruzási költségek a megrendelőt terhelik!

PTH 38K: 385,-/db

PTH 44K: 476,-/db

PTH 38K Profi: 
DRYFIX: 513,-/db  
Thermo: 488,-/db

PTH 44T Profi: 
DRYFIX: 1.265,-/db  
Thermo: 1.193,-/db

PTH 44K Profi: 
DRYFIX: 619,-/db  
Thermo: 595,-/db

Thermo áthidaló 
1m-től 3,25 m-ig: 1.999,-/fm.
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A magasból vigyázunk rá!
• Egyedi és 

flotta védelem, követés
• GPS technológiával.
• Mindig tudja, hol van, 

mit csinál!

Ne menjen messzire!
Itt helyben megtalálja a 

megoldást.

FREZO  GPS DUNAKESZI

Hívja további információért a
+3630 727 2960

e-mail:frezo.kft@t-online.hu

XIV. Fazekas Kupa • Házigazdák a győztesek

A győztes csapat tagjai: Kovács Dániel - Máthé Benedek, Zahorecz 
Tamás, Zahorecz Boldizsár, Gáspár Bence, Szabó Roland, Bárány 
Szabolcs.

A csapatok legjobbjai: Gáspár Bence (Fazekas fehér), Szabari Bar-
nabás (Széchenyi piros), Pajti Bence (Széchenyi fekete), Barci Ró-
bert (Szent István), Margitai Lénárd (Fazekas zöld), és Német Tamás 
(Bárdos). A torna gólkirálya: Bárány Szabolcs (Fazekas fehér), leg-
jobb kapus Kovács Dániel (Fazekas fehér), a legtechnikásabb játékos 
Molnár Bence (Széchenyi piros) volt. 

A díjakat Varga Tiborné, a Fazekas Mihály Általános Iskola diák-
sport elnöke adta át.

Kép és szöveg: solymosi lászló

A dunAkeszi fAzekAs mihály áltAlános iskolA tor-
nAtermében rendezték meg A xiv. fAzekAs kupát. 
A nevezett lAbdArúgó csApAtokAt két csoportrA 
osztották. A döntőben fAzekAs (fehérek) – széche-
nyi (pirosAk) 3-2.  A 3-4. helyért széchenyi (feketék) 
- szent istván 2-0 és Az 5-6. helyért fAzekAs (zöl-
dek) - bárdos 3-2.  

labdarúgás
NB III Mátra csoportjában is meg-
kezdődött a bajnokság.

Tiszaújváros - DVSE 3-1 (G: Mundi)

Pest megye I/B csoportban is 
megrendezték az első fordulót.

Vácrátót- Dunakeszi Kinizsi 2-1 
(Kiss Á)

Az NB II-es DVSE férfi kézilab-
da csapata megkezdte a tava-
szi bajnokságát. Eddig a fel-
nőtt csapat négy, az ifjúsági 
csapat három pontot gyűjtött. 
A 21 éves Tóth Tamás két mér-
kőzésen 29 gólt lőtt!

Gödöllői KC-DVSE 34-23 
(Iváncsik 5, Antoni 5, Járdi 3, 
Szőcs 3, Volentics 2, Szemenyei 
2, Kovács T 1, Králik 1, 
Suscsák 1)
Ifjúsági: Gödöllő KC-DVSE 28-
28 (Volentics 9, Horváth Z 6, 
Czverkon 6. Sárvári 4, Tóbik 2, 
Horváth O 1)

DVSE- Mogyoród KSK 34-28 
(Tóth T 16, Csuka B 6, Martisz 4, 
Antoni 4, Králik 1, Szemenyei 1, 
Suscsák 1, Horváth A 1)

KÉZIlabda

Ifjúsági: DVSE- Mogyoród 42-
21 (Sárvári 9, Volentics 8, Hor-
váth  Z 7, Horváth O 6, Legindi 
5, Czverkon 3, Tóbik 3, Barta 1)

Lajosmizse -DVSE 25-26 (Tóth T 
13, Králik 4, Antoni 3, Csuka B 
3, Szemenyei 2, Martisz 1) 
Ifjúsági: Lajosmizse- DVSE 33 
– 26 (Volentics 8, Horváth O 5,  
Czverkon 5, Sárvári 3, Legindi 
2, Tóbik 2, Horváth Z 1)

Tavaszi hazai mérkőzéseket 
a Sportcsarnokban rendezik 
meg:
III. 24  18.00   DVSE- Salgótar-
ján
IV. 14. 18.00 DVSE-XVI. KMSE   
IV. 28. 18.00 DVSE- Albertirsa
 V. 05. 19.00  DVSE-Vecsés

A dunakeszi Judo szakosztály 
16 éves versenyzője Lendvai 
Szilvia, február 25-én UTE rang-
sor versenyén aranyérmes lett. 
Március 3-án Piliscsabán, az or-
szágos bajnokságban pedig 4. 
helyezést ért el

Lendvai Szilvia sikerei
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Dunakeszi, Fóti út 53. (Fóti úti üzletsor)
Nyitva: H-P: 10-18h-ig, Szo.: 8-13h-ig

Telefon: 06-70/458-5285
Az egéSzSége  megéR eNNyIT!

Hagyományos, életbarát élelmiszerek

Szívén viseli családjának egészségét?
Vásároljon ADAlékmeNTeS élelmISzeRekeT!
Hagyományos receptek alapján készült füstölt  
húsok, húskészítémények (ahogy nagyapáink  
készítették, pl. Parasztkolbász 1950 Ft/kg),  
termelői mézek (8 féle íz), kézműves lekvárok 
(magas vitamintartalommal), Szatmári szilvalekvár, adalék-
mentes szörpök, tészták és egyéb, válogAToTT élelmI-
SzeRek AlAcSoNy áRAkoN.

A Nemzeti Bajnokság legöregebb kézilabdázója

 – Hogyan választottad a ké-
zilabdát?

– Fontos, hogy az alap jó le-
gyen, nálam ez érvényesült. Ala-
pon, ahol születtem, az iskolában 
volt egy edzőm Sárközi László - 
büszke vagyok rá -, ő szerettette 
meg velem ezt a sportágat. 

– Sportkarriered hogyan foly-
tatódott?

– Különböző korosztályok-
ban játszottam. Először az NB 
I-es Pénzügyőr csapatába kerül-
tem 1973-ban 18 évesen. Majd 
1974 -1977-ig az NB II Taurus 
csapatában védtem. Ezután ke-
rültem a Szondi csapatába és 
ott Bartalos Béla sokszoros vá-
logatott kapustól sokat tanul-

tam, mögötte én voltam a máso-
dik kapusuk. Tatabányán 1979-
1985-ig játszottam. Abban az 
időben Tatabánya az NB I-ben 
szerepelt és a Magyar Bajnok-
ságban 1979 és 1984-ben arany-
érmes volt. A hat év alatt ezüst 
és bronzérmet is szereztünk, 
Európa Kupában és BEK-ben is 
szerepeltünk. Az Újpesti Dózsá-
ba igazoltam át 1985-ben, de saj-
nos 1988-ban feloszlott a szak-
osztály. 

– Gondolom nem adtátok fel, 
hol folytattátok?

– Nem bizony, Gödöllőre 
mentünk és három év alatt há-
rom osztállyal léptünk feljebb. 

Ezt követően az öregfiúk csa-

A dunAkeszi vAsutAs férfi kézilAbdA csApAtA 
leigAzoltA A volt nb i-es játékost A 184 centi mA-
gAs vincze lAjos kApust. edzésen kerestem fel A 
kitűnő sportembert, Aki március 24-én tölti be 
57. évét.

Az 57 éves Vincze Lajos számára a sport szeretete nem ismer határt

patába folytattam, majd a Vas-
utas csapata megkeresett és két 
hónapja itt edzem. Jó kapus-
edzőim voltak, sokat tanultam 
tőlük és ezt szeretném átadni az 
itteni fiúknak. Mindent elköve-

tünk, hogy az NB II-ben bent 
maradjon a csapatunk.

– Boldog születésnapot és sok 
sikert kívánunk! 

Kép és szöveg: solymosi

pest megye 
2011-2012. évi diákolimpián 

II. korcsoportban: 5. Kovács Dé-
nes (Fazekas Á. I.)
IV. korcsoportban: 5. ifj. Dióssi 
Csaba (Radnóti M. G.)
V. korcsoport: 4. Lapis Máté 
(Vác, Boronkay SZK)

pest megyei szuper csoport

Nagykáta-Dunakeszi 8,5-
1,5 (Döntetlen: Szabó János, 
Szalacsy László, Fenyvessy 
György)
Dunakeszi K – Gödöllő 8,5-1,5 

(Fenyvessy György, Kiss István, 
Mundi György)

pest megye i. osztály:

Szob – Alagi DSK 4,5 – 5,5 (Győz: 
Üveges Viktor, Lapis Máté, Nóg-
rádi József, döntetlen: Deák Jó-
zsef, Csete Sándor, ifj. Dióssi 
Csaba, Naán Gábor, Bernáth 
Péter)

Alagi DSK – Dunaharaszti 5-5 
(Győz: Üveges Viktor, Csete 
Sándor, ifj. Dióssi Csaba, Vio-
la Kornél, döntetlen: Czap Sza-
bolcs, Gyombolai Bálint)

saKK
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Ajánlataink 2012. március 1-31-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek!

www.diego.hu

A legkülönlegesebb
dekorokhoz is kapható!L A M I N Á L T  P A D L Ó

2.199
Ft/m²

Standard Plus Click 7 mm
laminált padló, woodline

E

INGYEN
PROMÓ ALÁTÉT FÓLIA minden WOOD STEP

laminált padlóhoz!*
STEP

*A promóció az akciós és a bomba áras termékekre nem vonatkozik!

Minden WOOD·STEP laminált padló vásárlása esetén

2012. március 1. és 31. között a laminált padló mennyiségével 

ÚJPEST, IV., Fóti út 81/B  Telefon: 370-91-00  
Nyitva tartás: H-P: 9-19, Sz-V: 9-17

Mielőtt LEDES
világítástechnikába
beruház, minden esetben kérjen TANÁCSOT 
és PRÓBADARABOT az INCOMP-tól,  
hogy elkerülje a felesleges kiadást!

Ledvilágítás technika

HullaDÉKsZállíTás, 
sZElEKTíV 

HulladéKgyűjTés!
2120 Dunakeszi,  
Szt. István u. 1.

KonténereS SzállítáS, 
egyÉB fuvAr  

(építési hulladék, építőanyag)
tel.: 06-27-341-497, 341-789  

• Fax: 06-27-341-045
e-mail:  

kozuzem@kozuzem.hu

FűTŐMű
2120 Dunakeszi, tallér u. 1.

VeVőSzolgálatI IroDa: 
tel.: 06-27-342-253 
Fax: 06-27-390-774

24 órás műszaki ügyelet: 
tel.: 06-27-342-942

e-mail:  
termidor@termidor.hu

Környezetbarát energia 
a lakosság szolgálatában! 

akció!

Hétfőtől-Péntekig: 10-18, Szombat: 8-12
Visszatérő ügyfeleknek -10% TÖRZSKEDVEZMÉNY!

MiNőSÉgi VEgYTiSZTíTáS, folTKEZElÉSSEl!

MoSáS, VEgYTiSZTíTáS, SZőNYEgTiSZTíTáS-jaVíTáS
www.angyalmosoda.hu

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

- SZőNYEgTiSZTíTáS  1090 ft/m2-től 
- SÖTÉTíTőfüggÖNY TiSZTíTáS  860 ft/kg-tól 

- iNg MoSVa, VaSalVa  460 ft/db



Nyitva: Minden nap! Szeretettel és szakértelemmel várjuk Önt!

Cím: 2120 Dunakeszi, Rév út 50.  Telefon: 27/341-830
E-mail: rev98kft@vnet.hu   Honlap: www.revfestek.hu

Rév Festék KisáRuHáz
Tavaszköszöntő akció!

 
Héra 16 l 

csak 4250 Ft 
(265 Ft/l)

Vakolatok, bel- és kültéri falfestékek, zománcok.
ÖN CsaK MEgálMoDja, Mi MEgvalósíTjuK!


